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Lietuva tapo Europos 
geografiniu ir politiniu centru
Vilnius, lapkričio 19 d. 

(BNS) — Perėmusi pirminin
kavimą Europos Tarybai (ET), 
Lietuva šešis mėnesius bus np 
tik geografiniu, bet ir politiniu 
Europos centru, sako Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas.

„Pats šis faktas mūsų vals
tybės politiniam ‘europėjimui’ 
yra nepaprastai svarbus. Mes 
didžiuojamės šia mums pa
tikėta misija ir puikiai suvo
kiame šios atsakomybės 
naštą”, teigė A. Paulauskas, 
sveikindamas pirmadienį Vil
niuje prasidėjusio ET Politi
nių reikalų komiteto posėdžio 
dalyvius.

Seimo pirmininkas apgailes
tavo, kad praėjusį šimtmetį 
Lietuva atsidūrė „už Europos 
borto”. „Per visą praėjusį 
šimtmetį mes buvome Euro
poje tik 32 metus. Likusius 
68-erius mūsų buvimas Euro
poje tebuvo vien geografinė 
sąvoka. Iš dalies dar kul
tūrinė. Visa kita iš esmės ne
turėjo nieko bendra su Euro
pa”, sakė jis, pridurdamas, 
kad visus tuos metus Lietu
voje buvo puoselėjamos visai 
kitokios, anaiptol ne demo
kratiškos ir neeuropietiškos 
tradicijos.

A. Paulauskas pažymėjo, 
kad Europos Taryba, šiuo 
metu vienijanti jau 43 vals
tybes, Vidurio ir Rytų Europos 
valstybėms davė demokratijos 
pamokas. „Kad tos pamokos 
buvo naudingos, pirmiausiai 
iliustruoja tas faktas, kad vis 
geriau Europoje vertinamas
mūsų pasirengimas stojimui į , ■ - - - - .... ......... -« •

* Lenkijos prezidento pa
tarėjas Marek Siwiec tvirti
na, kad Lietuva turi įtikinti 
NATO esanti pasiruošusi tapti 
jo nare. Po susitikimo su Lie
tuvos prezidentu Valdu Adam
kumi M. Siwiec, sakė, jog de
rybos dėl narystės Šiaurės 
Atlanto sąjungoje yra pirkėjo 
ir pardavėjo sandoris. „Politi
koje, kaip ir prekyboje, reikia 
turėti prekę ir sugebėti ją par
duoti”, pažymėjo jis. Jo teigi
mu, Lietuva taps NATO nare, 
jei sugebės įrodyti sąjungai 
savo pasirengimą. . ibnsi

* Vokietija Lietuvos tei
sėsaugai pateikė staig
meną — atsisakė išduoti 
įžūlų Lietuvos Nepriklauso
mybės priešininką Valentiną 
Lazutką. Jis Sausio 13-osios 
byloje kaltinamas sunkiais 
kriminaliniais nusikaltimais. 
Lietuvos teismas yra išdavęs 
sankciją jį suimti, tačiau Vo
kietija ignoravo prašymą. Šis 
Vokietijos, vienos svarbiausių 
Lietuvos ekonominių ir politi
nių bendrininkių, „antausis” 
leidžia abejoti tarpvalstybi
nių santykių nuoširdumu.

(LŽ,Elta)
* Strasbūro teismas — 

aukso gysla advokatams.
Šią savaitę paskelbtas Stras
būro teismo sprendimas — ne 
tik labai rimtas priekaištas 
Lietuvos teisėsaugai dėl jos 
nerangumo, bet ir papildomos 
Lietuvos biudžeto išlaidos. By
los Strasbūro teisme — gana 
dosnus ir advokatų pajamų 
šaltinis. Antai iš buvusiam 
premjerui Adolfui Šleževičiui 
priteistos sumos advokatams 
atiteks 70,000 litų. Vien per 
metus Strasbūro teismas yra 
priteisęs Lietuvai sumokėti 
286,047 litus. Iš jų 155,047 li
tus — bylinėjimosi išlaidų.

(LR,Elta)

Europos Sąjungą, o pasaulyje
— pasirengimas stoti į NA
TO”, teigė A. Paulauskas.

Seimo pirmininkas taip pat 
atkreipė dėmesį į aktyvią Lie
tuvos veiklą Europos Tary
boje. Pasak jo, Lietuvos spe
cialistai dirba bemaž 70 
Europos Tarybos žinovų komi
tetų, dalyvauja rengiant tarp
vyriausybinio bendradarbiavi
mo programas, diegia įgytą 
patyrimą, atstovauja Lietuvos 
vyriausybės nuostatoms ren
giant naujus Europos Tarybos 
dokumentus.

A. Paulauskas teigė, kad 
Lietuva jau yra pasirašiusi 56 
Europos sutarties sistemos 
dokumentus, iš kurių 49 yra 
patvirtinti, prisijungusi be
veik prie visų Europos Tary
bos teįąinių instrumentų, nu
kreiptų prieš terorizmą.

„Taigi, po daugelio metų vėl 
išmokusi demokratijos abėcė
lę, Lietuva galbūt visai ne
trukus galės pasidalinti savo 
patirtimi su kitais, nes mes 
jau ne blogiau už Europos Ta
rybos senbuves žinome, kas 
yra demokratija. Tam tikra 
prasme, gal net geriau. Nes 
geriau atsimename, kas yra 
nedemokratija”, kalbėjo A. 
Paulauskas.

Lietuvos Seimo pirmininkas 
padėkojo Europos Tarybai, 
„kad joje mes galime jaustis 
lygūs su didžiausiomis ir įta
kingiausiomis Europos valsty
bėmis”.

* JAV ir Rusijos prezi
dentu George W. Bush ir Vla
dimir Putin susitikimas „nė 
kiek nepakeitė” planų kitąmet 
išplėsti NATO į Rytus, mano 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. (LA,Elta)

* Tyrimai parodė, kad 
JAV ambasadą Vilniuje nuo 
juodligės dezinfekavusi mote
ris juodlige neužsikrėtė, jai 
nustatytas lengvo laipsnio ap
sinuodijimas formalinu. Sune
galavusi 34 metų Jadvyga So- 
roko teigė, kad dezinfekuo
jant JAV ambasados patalpas, 
ji nežinojo, kaip tinkamai nau
dotis apsaugine kauke. (BNS)

, * „Teisės aktai šiandien
rengiami ir priimami per 
daug chaotiškai, skubotai, ne
turint aiškios mokslu pa
grįstos koncepcijos, ne visada 
atsižvelgiant į ekspertų, spe
cialistų pastabas, ilgalaikius 
valstybės strateginius tikslus 
ir visuomenės poreikius bei 
viešąją nuomonę”, tokią nuo
monę pareiškė teisingumo 
ministras Vytautas Marke
vičius.

* Į nekilnojamojo turto 
rinką sugrįžo „deficito” lai
kai — trūksta naujų, baigtų 
statyti ir teisiškai įregistruotų 
butų. Jų poreikis smarkiai 
išaugo vyriausybei skyrus 50 
milijonų litų lengvatinių pas
kolų daliai palūkanų ir drau
dimo įmokoms kompensuoti. Į 
padidėjusią paklausą rinka 
sureagavo žaibiškai — senes
nės statybos butų kainos ėmė 
augti. Vilniuje butų kainos 
miegamuosiuose rajonuose 
padidėjo apie 10 proc.

* Lietuvos mokyklas pa
siekė dar beveik 4,000 kom
piuterių, kurių bendra vertė
— 11.8 mln. litų. Kompiuterių 
klases mokyklose įrengė „So- 
nex” kompiuterių bendrovė, 
šių metų vasarą laimėjusi 
Švietimo ir mokslo ministe
rijos skelbtą mokyklų kompiu
terizavimo konkursą. (LR,Elta)

Vilniuje baigėsi didieji Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai. Nuo lapkričio 10 d. kiekvieną dieną buvo 
meldžiamasi vis kita intencija — už Tėvynę, už vienuolius, kunigus ir klierikus, už karius, už mažuosius ir pa
prastus tikėjimo žmones - vaikus ir jaunimą. Šiais metais viena atlaidų diena — lapkričio 11-oji — buvo skirta 
Lietuvių katalikų mokslo akademijai. Tą dieną buvo aukojamos šv. Mišios už akademijos narius, rėmėjus ir 
talkininkus, salėje prie bažnyčios vyko Lietuvių katalikų mokslo akademijos narių ir jos bičiulių susitikimas, 
buvo skaitomos paskaitos istorine tema. Lapkriočio 17 d. Aušros vartuose buvo aukojamos šv. Mišios už mokyto
jus, už akademinę bendruomenę — universitetų vadovus, profesorius, dėstytojus, studentus, vyko poezijos, mu
zikos ir susikaupimo vakaras. Sekmadienį - paskutinę atlaidų dieną mišias prie Marijos Gailestingumo Motinos 
paveikslo aukojo Lietuvos vyskupai. Vladimiro Gulevitiaus (Elta) nuotr.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Tėvynėje pasižvalgius
* Seimo Socialinių reika

lų ir darbo komitetas atme
tė vyriausybės siūlymą palikti 
galioti įstatymo nuostatą, įpa
reigojančią valstybės lėšomis 
drausti tradicinių religinių 
bendruomenių ir bendrijų 
dvasininkus bei vienuolynuose 
dirbančius vienuolius. „Komi
tetas mano, kad Valstybinio 
socialinio draudimo įstatymas 
reglamentuoja įmokų surin
kimą, kur yra darbo santykiai, 
kur yra pajamos, o ne tik to
dėl, kad yra tam tikra katego
rija žmonių”, sakė komiteto 
pirmininkas Algirdas Sysas.

(BNS)
* Telšių vyskupas Jonas 

Kauneckas pareiškė, jog 
įvairiose pasaulio platumose 
plaukiojantys Lietuvos jūri
ninkai yra palikti likimo va
liai — niekam nerūpi jų bui
ties, sveikatos, maisto, dva
sinės pagalbos reikalai. Dvasi
ninko teigimu, reikiamų 
paslaugų jie negauna ir Klai
pėdos jūrų uoste. (LR,Elta)

* Draudimo įmones į ne
viltį varo šįmet itin sparčiai 
besidarbuojantys automobilių 
vagys. Bendrovės dėl to pa
tiria vis daugiau nuostolių, 
per 9 šių metų mėnesius atly
ginta žala sudarė 44.92 mln. 
litų, o pasirašytos transporto 
priemonių draudimo įmokos 
— 66.354 mln. litų. (LR,Elta)

* Pirmadienį bendrovei
„Šiaulių energija” priklau
sančioje katilinėje dėl gamy
binės avarijos iš mazuto sau
gyklos išsiliejo apie 200 tonų 
mazuto. Jis ištekėjo į uždarą, 
pylimu apjuostą antžeminės 
saugyklos teritoriją. Manoma, 
jog avarija galėjo įvykti dėl 
trukusios talpos sklendės. Tik
slus išsiliejusio mazuto kiekis 
bus žinomas jį surinkus. Su
rinkus mazutą,bus imtasi už
teršto grunto valymo. Aplin
kos ministerijos duomenimis, 
mazutas į kanalizacijos tink
lus nepateko, pavojaus užterš
ti aplinką bei miesto komuni
kacijas nėra. (BNS)

* Apie valdanėiąją dau
gumą, artėjančius prezidento 
rinkimus ir besibaigiančią ka
denciją „Respublikos” žurna
listai kalbėjosi su prezidentu 
Valdu Adamkumi, kuris teigė 
esąs nusivylęs, jog jam nepa
vyko įgyvendinti svarbiausių 
savo tikslų. Pasak jo, įveikti 
korupciją ir biurokratizmą su
trukdė vyriausybės ir valdi
ninkų abejingumas. Tačiau 
valstybės vadovas tvirtino dar 
negalvojus apie antrąją kaden
ciją. (R,Elta)

* Nuo kitų metų elektra 
gyventojams brangs dau
giausia 3.5 cento už kilovatva
lande. Tačiau per 3 metus kai
na iš viso gali padidėti dau
giau negu 6 centais. Tai pri
klausys nuo to, kokią vadi
namąją elektros „kainų kepu
rę” 3 metams nustatys Val
stybinė kainų ir energetikos 
kontrolės komisija. (LR,Elta)

* Kauno nusikaltėlių au
toritetu laikomo Henriko 
Daktaro žodžiai, kad laisvėje 
dirbs tiekėju motinos parduo
tuvėje, daug kam sukėlė šyp
seną. Tačiau kol kas keturių 
vaikų tėvas 44 metų H. Dak
taras iš tiesų beveik kiekvieną 
dieną vyksta į motinos maisto 
prekių parduotuvę, esančią 
Vilijampolėje. <lr, Eita)

* Naują kelių litų dydžio
Lietuvos nacionalinio radijo 
ir televizijos (LRT) abonentinį 
mokestį Lietuvoje planuojama 
įvesti nuo kitų metų vidurio. 
Pirmadienį apsilankęs vyriau
sybėje generalinis direktorius 
Valentinas Milaknis užsitik
rino premjero Algirdo Bra
zausko paramą naujo mokes
čio įvedimui. Premjero pata
rėjas Arvydas Juozaitis pažy
mėjo, kad abonentinio mokes
čio įvedimui nuo kitų metų lie
pos 1 d. pritaria abu valdan
čiosios koalicijos bendrininkai 
— socialdemokratai ir social
liberalai. 4-6 litų mokestis bus 
renkamas iš kiekvieno šeimos 
ūkio, kurių Lietuvoje yra maž
daug 1.2 mln. (BNS)

* Dauguma valdininkų
buvo nemaloniai nustebin
ti šį mėnesį gavę gerokai 
mažesnius atlyginimus negu 
anksčiau. Užmokestis bus per
skaičiuojamas pagal tam tikrą 
koeficientą, pagal kurį bus 
nuosekliai mažinami atlygini
mai. Dabartiniais skaičiavi
mais, kai kurių aukštų vals
tybės tarnautojų atlyginimas 
po permainų turėtų sumažėti 
beveik perpus. (R,Elta)

* Vasarą paskelbusi dvi 
pavardes asmenų, nuslėpu
sių bendradarbiavimą su so
vietiniu saugumu, speciali 
tarpžinybinė liustracijos komi
sįja jau kelis mėnesius tyli, 
nors būta spėlionių, kad iki 
žiemos tokių pavardžių pasi
pils kaip iš gausybės rago. Da
bar komisijos atstovai teigia, 
kad taip nebus. Komisija nesi
tiki, kad šiemet bus paskelbta 
daugiau pavardžių tų asmenų, 
kurie neprisipažino bendra
darbiavę su saugumu.

* Kauno valdžia kreipėsi
į premjerą Algirdą Brazaus
ką, prašydama padėti atgai
vinti sunykusį karinį miestelį. 
Kauno mero Eriko Tamašaus
ko teigimu, pažangių rekons
trukcijų planus trukdo Kultū
ros vertybių departamento rei
kalavimai. Mero nuomone, ca
rinių pastatų pertvarka Šan
čiuose sureikšminama kaip 
Valdovų rūmai. <kd, Eita)

* Daugelis Lietuvos gy
ventojų nė nenujaučia esan
tys šalia uždelsto veikimo 
ekologinių bombų. Gruntą ir 
vandenį nuodija tūkstančių 
sudaužytų ir į sąvartynus iš
mestų liuminescencinių lempų 
gyvsidabris. (LR,Elta)

* Permainingas Kauno 
krepšininkų žaidimas liudi
ja, jog komanda sunkiai va
duojasi iš krizės gniaužtų. 
Žalgiriečiai pagaliau nudžiu
gino savo gerbėjus, šeštajame 
Eurolygos rate įveikę Atėnų 
„Peristeri” (Graikija) koman
dą. Tai buvo tik pirmoji Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) 
čempionų pergalė šį sezoną 
elitinių Senojo kontinento klu
bų turnyre. „Žalgiris” gurkš
telėjo pergalės deguon.es.

(KD.Elta)

Vatikanas. Popiežius Jonas Paulius II sekmadienį paskelbė 
apie kitų metų pradžioje planuojamą visų pasaulio religinių bend
ruomenių vadovų susitikimą, kurio metus bus meldžiamasi už tai
ką ir svarstomi taikūs karinių konfliktų sureguliavimo būdai. Po
piežius išreiškė viltį, jog sausio 24 d. Asyžiuje, Italijoje, įvyksian
tis religijų vadovų susitikimas padės pagerinti po rugsėjo 11-osios 
išpuolių JAV ypač paaštrėjusius krikščionių ir musulmonų santy
kius. Panašų susitikimą popiežius Jonas Paulius II surengė 1986 
m. Pastarojo susitikimo metu beveik visos to meto kariniuose kon
fliktuose dalyvavusios valstybės atsiliepė į popiežiaus kreipimąsi 
ir kaip taikos ženklą 24 valandoms paskelbė paliaubas.

Vašingtonas. Nors JAV tvirtina, kad būsimąją Afganistano vy
riausybę turi sudaryti patys afganai, sekmadienį Vašingtonas nu
rodė kelias jos sudarymo sąlygas: ši vyriausybė turėtų atstovauti 
platiems gyventojų sluoksniams, joje turėtų būti moterų ir netu
rėtų būti Talibano. „Jungtinės Valstijos nesirengia rinkti Afganis
tano vyriausybės”, pareiškė JAV valstybinio saugumo patarėja 
Condoleezza Rice. Praėjusią savaitę JAV remiama Šiaurės sąjun
ga surengė greitą puolimą visame Afganistane ir pasiekė didžiulių 
teritorinių laimėjimų. Tačiau Vašingtonas vėl ima atgauti pasiti
kėjimą, kad buvusioji Afganistano opozicija nesigvieš visos val
džios.

Kabulas. JAV ir Didžiosios Britanijos specialiųjų pajėgų kariai 
pirmadienį naršė po pietų Afganistaną ieškodami Osama bin La
den, o Talibanas, vis dar kontroliuojantis pagrindinę savo citadelę 
Kandaharą, tuo tarpu paskelbė, kad bėglio talibų valdomose teri
torijose nebėra. O. bin Laden sėkmingai besislapstant regiono kal
nuose, olose ir slėniuose, Talibano ambasadorius Pakistane sakė, 
kad jis jau ne talibų teritorijoje. JAV Valstybės sekretorius Colin 
Powell sakė manąs, kad O. bin Laden vis dar Afganistane, tačiau 
jam esą lieka vis mažiau vietų slapstytis.

Ženeva. JAV pirmadienį apkaltino Iraką, Šiaurės Korėją ir 
Iraną tarptautinės biologinį ginklą draudžiančios sutarties pažei
dimu ir sakė, kad biologinį ginklą galbūt gali pajėgti gaminti ir Si
rija bei Libija. Tiesiogiai kaltindamas Iraką, JAV ginklų kontrolės 
ir tarptautinio saugumo sekretoriaus pavaduotojas John Bolton 
sakė, kad Bagdadas sukūrė, pagamino ir sukaupė biologinio gink
lo komponentų ir pačių biologinių ginklų atsargas, nors yra pasi
rašęs 1972-ųjų Biologinių ginklų konvenciją. Pasak pareigūno, Va
šingtonas mano, jog Šiaurės Korėja sukūrė, pagamino ir galbūt 
jau pritaikė ginkluotei biologinių ginklų komponentus, Sirija ir Li
bija pajėgios pagaminti nedidelį jų kiekį, o Sudanas susidomėjęs 
tokios ginkluotės kūrimu. Sudanas ir Sirija nepasirašiusios šios 
Konvencijos.

Quetta, Pakistanas. Vieno aukščiausių Afganistano opozicijos 
vadų brolis pirmadienį pareiškė, kad vyriausiasis Talibano vado
vas, mula Mohammad Omar atsisakė ketinimų perduoti Kanda- 
haro kontrolę po pranašiško sapno. „Aš sapnavau, kad turiu rū
pintis (miestu) tol, kol esu gyvas”, sakė M. Omar. Genties vado 
Hamid Karzai brolis Ahmed pranešė, jog deryboms su Talibanu į 
Kandaharą siųsta delegacija neseniai grįžo į Pakistaną.

Islamabadas nebepripažįsta Talibano vyriausybės Afganis
tane, tačiau nenutraukė diplomatinių ryšių su šiuo islamistų ju
dėjimu, pirmadienį pareiškė Pakistano užsienio reikalų ministras 
Abdul Sattar. Pasak jo, Talibano režimas žlugo, tačiau Islamaba- 
das neatsisako pripažinti šio judėjimo vyriausybės, nes Afganista
ne nėra alternatyvios teisėtos valdžios. „Šiuo atveju mes norėtu
me palaikyti santykius su Jungtinių Tautų įsteigta pereinamąja 
administracija, kaip vyriausybė su administracija. Šiuo metu mes 
nepripažįstame jokio vadovo pretenzijų atstovauti visam Afganis
tanui”, sakė A. Sattar. Pasak jo, Pakistanas yra nepasirengęs pri
pažinti administracijos, kuriai vadovauja Afganistano opozicijos 
vadas Burhanuddin Rabbani — buvęs Afganistano Islamo valsty
bės prezidentas, kuris pabėgo iš Kabulo, kai jį 1996 m. užėmė Ta
libanas.

Dubai. Saudi Arabijos įtariamas teroristų vadas Osama bin La
den Afganistane turi net dešimt savo antrininkų, kurie padeda 
klaidinti jį medžiojančias Vakarų pajėgas, šeštadienį pranešė ara
bų kalba leidžiamas britų laikraštis „al-Hayat”, remdamasis ieš- 
komiausio pasaulyje teroristo buvusiu sekėju. Abdul Noor prisi
statęs vyras taip pat teigė, jog O. bin Laden kelis kartus užsiminė 
apie dalyvavimą III pasauliniame kare. Saudi Arabijos milijonie
riaus vadovaujamai teroristų organizacijai „ai Qaeda” priklausęs 
A. Noor sakė: „Jeigu amerikiečiams karinių operacijų metu Afga
nistane metu ir pavyktų sunaikinti Talibano judėjimą, jie tikrai 
nesuimtų O. bin Laden”. „Ne todėl, kad tai yra sudėtinga, o todėl, 
kad O.bin Ladenas turi 10 antrininkų”.

Istambulas, Turkija. Čečėnų vado Aslan Maschadov pasiunti
nys po sekmadienio derybų Maskvoje, kurios buvo pirmieji viešai 
pripažinti šalių ryšiai nuo karo pradžios prieš dvejus metus, sakė 
optimistiškai vertinąs galimybę susitarti su Kremliumi dėl taikos. 
Achmed Zakajev, skridęs į Maskvą dalyvauti derybose, apie ku
rias iš anksto nebuvo paskelbta, Istambule sakė, jog tris valandas 
derėjosi su prezidento Vladimir Putin įgaliotiniu Viktor Kazancev. 
Pasak A. Zakajev, „svarbiausias šios diskusijos tikslas — nu
traukti karą Čečėnijoje”. Per žiaurų partizaninį karą Čečėnijoje 
žuvo daugiau kaip 3,500 rusų kareivių ir 11,000 čečėnų kovotojų, 
tačiau Rusijos kareivių motinų komiteto duomenimis, tikrasis žu- 
.vusių rusų skaičius gali būti tris kartus didesnis.

Sofia. Bulgarai savo nusivylimą skurdu ir valdžios korupcija 
sekmadienį išreiškė nušalindami prezidentą Petar Stojanov ir į jo 
vietą išrinkdami buvusį komu
nistą. Socialistų partijos vado, 
44 metų Georgio Pervanov per
galė užbaigė keistus rinkimų 
metus, per kuriuos į valstybę 
kaip premjeras sugrįžo paskuti
nysis Bulgarijos karalius.

KALENDORIUS
Lapkričio 20 d.: Feliksas, Jovy- 

das, Vaidvilė, Viskantas.
Lapkričio 21 d.: Alberta, Dainė, 

Eibartė, Galius, Gelgaudas, Goman- 
tas, Honorijus, Marija.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
PENICILINAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Vaistinėse jo vardai: Penicil- 
lin V Potassium orai, Beepen 
— VK, Betapen — VK, Leder- 
cillin VK, Pen — Vee k. Robi- 
cillin VK, V-Cillin K, Veetids.

Šitam jis naudojamas

Penicilinas yra antibiotikas, 
vartojamas gydyti kai kurias, 
bakterijų sukeliamas, ligas, 
kaip plaučių uždegimas, skar
latina, odos, ausų bei gerklės 
uždegimas. Taip pat jis nau
dojamas išvengimui reumati
nio karščio ir choleros. Jis ne
veikia prieš slogas, influenzą 
bei kitus virusinius uždegi
mus.

Šitaip jis naudojamas

Penicilinas (V Potassium) 
esti tablečių ir geriamo skys
čio pavidalu. Paprastai jis 
imamas kas 6 valandas (4 kar
tus per dieną) ar kas 8 valan
das (3 kartus per dieną). Pil
dyk recepte paduotus nurody
mus. Teiraukis pas vaistinin
ką ar gydytoją, jei ko nesu
pranti. Imk tik taip, kaip nu
rodyta gydytojo: nei daugiau, 
nei mažiau, nei dažniau nei 
rečiau.

Penicilino skystį gerai su- 
kratyk, prieš išgeriant. Table
tės ryjamos nesukramtytos su 
pilnu puodeliu vištienos sulti
nio ar vandens.

Imk jį ir toliau, nors ir gerai 
jauties. Nenustok ėmęs tol, 
kol gydytojas nepatars.

Ypatingas atsargumas

Pranešk vaistininkui ar gy
dytojui, jei esi jautrus penicili
nui ar tartrazinui (geltonas 
dažas kai kuriame paruošta
me maiste ar vaistuose).

Taip pat pranešk vaistinin
kui ar gydytojui apie imamus 
su ar be recepto kitus vaistus, 
kaip kitokius antibiotikus, an
tikoaguliantus (kraują skysti- 
nančius), kaip varfarin (cou- 
madin), atenulol (Tennormin), 
aspirin ar kitus nesteroidinius 
prieš uždegimą vaistus, kaip 
naproxen (Anaprox) bei probe- 
necid (Benemid) ir vitaminus.

Irgi pranešk gydytojui, jei 
sergi ar sirgai inkstų ar ke
penų ligomis, alergija, astma, 
kraujo ligomis, storosios žar
nos uždegimu, skrandžio ne
gerumais bei šieno šiltine.

Pasakyk gydytojui, jei esi 
sunkumoje ar planuoji pastoti 
ir ar peni krūtimis kūdikį. 
Pranešk gydytojui, kai, imda
ma peniciliną, pastosi.

Prieš operuojant ar dantis 
tvarkant, primink chirurgui 
ar dantų gydytojui, kad imi

Lietuvių kilmės optometristė dr. Janice Jurkus tikrina vienos vilnietės 
akis „Sostinės dienų” Vilniuje metu š.m. rudenį. Pranės Šlutienės nuotr.

peniciliną. Imk peniciliną bent 
vieną valandą prieš valgį ar 
dvi valandas po pavalgymo.

Kai nustatytu laiku nepaim
si dozės penicilino, imk ją, kai 
atsiminsi. Tik kai atsiminsi 
arti kitos dozės ėmimo — ne
imk jos. Toliau reguliariai jį 
vartok. Nedvigubink jo kiekio.

Penicilino sukelti 
negerumai

Nors retai penicilinas suke
lia negerumus, bet jie kartais 
pasitaiko. Pranešk gydytojui, 
kai nepraeis sunkesni šitokie 
negerumai: skrandžio negeru
mas, viduriavimas, vėmimas 
ar mažas odos išbėrimas. Tuč
tuojau tarkis su gydytoju, kai 
stipriai išbers odą ar joje dilgi- 
nynė pasirodys, kai stipriai 
niežės, bus sunku ryti ar al
suoti, kai švilpiančiai alsuosi 
ir kai makštis užsidegs.

Šitaip užlaikomas 
penicilinas

Peniciliną laikyk visada san
dariai uždarytą ir vaikams ne
prieinamą. Jo tabletes laikyk 
kambario temperatūroje ir 
nekarštai, nedrėgnai (ne tua
lete). Išmesk pasenusį ir ne
naudojamą. Penicilino skystį 
laikyk šaldytuve ir išmesk ne
sunaudotą po keturiolikos die
nų. Nedėk į šaldiklį. Skystas

MEDUS —
Medus būna skirtingo sko

nio, kvapo, spalvos — tai prik
lauso nuo augalų, kuriuos ap
lanko bitės. Jis būna mono
florinis — iš vieno augalo žie
dadulkių, ir poliflorinis — iš 
daugybės skirtingų augalų su
rinktų dulkelių. Medaus pa
grindas — lengvai virškina
mas cukrus (gliukozės ir fruk
tozės mišinys).

Žiedų meduje mineralinių 
medžiagų turėtų būti 0,6 
proc., lipčiaus ir yiržių — ne 
daugiau kaip 1,0 proc. (lipčius 
— saldi limpanti medžiaga, 
išsiskirianti per kaitrą ant 
medžių lapų, augalų). Jame 
nedideliais kiekiais rąndama 
visko: chromo, cinko, manga
no, vario, kalio, natrio, kalcio, 
fosforo, silicio, molibdeno, se
leno, geležies, gyvsidabrio, vi
taminų A, B, Bi, B3, C, D, F, 
K ir kt. Jei mikroelementų per 
daug, jie gali net pakenkti. 

Medaus spalvos
Surinktas iš pavasario gėlių: 

pilkai gelsvas, geltonas, žals
vas;

pienių: ryškiai geltonas; 
aviečių: balkšvas, švelniai 

rausvas;

Turintys regėjimo sutrikimų moksleiviai atlieka meninę programą dr. Rasos Bagdonienės ir dr. Rasos Sirtau
tienės Akių atlasų pristatymo iškilmėse Vilniaus universiteto auditorijoje „Sostinės dienų” metu.

Pranės Šlutienės nuotrauka.

penicilinas yra tinkamas 7 
dienoms, kai laikomas kamba
rio temperatūroje. Tarkis su 
vaistininku apie tinkamą 
vaistų užlaikymą.

Dar prisimintina

Prisilaikyk pasitarimų su 
gydytoju ir laboratorija, kai 
reikės tam tikrų tyrimų, idant 
įvertintų penicilino veiklą.

Imdamas peniciliną ir tirda
mas cukrų savo šlapime (ser
gant cukrine), nenaudok Cli- 
nitest, o tik Clinistic ar Tes- 
Tape.

Neduok savo vaisto kitam. 
Jei baigiasi penicilino kiekis, o 
vis dar turi uždegimą, pra
nešk gydytojui.

Šaltinis: „Medication Tea- 
ching Manual”, 7th Edition, 
1998.

SVEIKA
liepžiedžių: šviesiai gelto

nas, geltonas;
. vasaros gėlių: pilkšvas, gels

vas, rusvas;
grikių: šviesiai rudas, rudas, 

tamsiai rudas;
viržių: žalsvas.

Gydomieji medaus 
elementai

Dauguma esame nusivylę 
net pačiais brangiausiais sin
tetiniais vaistais, o ir mikroor
ganizmai pripranta prie anti
biotikų, todėl kartais kenkia 
labiau nei gydo. Kai kurie bi
čių produktai padeda atnau
jinti daugelį organizmo funk
cijų. Jie pašalina ligos priežas
tį, stiprina organizmo atspa
rumą, gyvybines galias, nugali 
ligą. Ir todėl pastaruoju metu 
vis dažniau grįžtama prie na
tūralių gydymo būdų, kuriuos 
taikė dar mūsų senelės.

Medus, bičių pienelis, nuo
dai, propolis (arba pikis), žie
dadulkės gali būti ir vaistai, 
profilaktikos priemonės nuo 
įvairių negalavimų.

Alergija medui

Pirmiausia turime išsiaiš
kinti, ar nesame alergiški me
dui. Ypač reikėtų saugoti vai
kus, nes jautrumas gali labai 
greitai atsirasti. Iš pradžių 
vaikui galima duoti medaus 
gėrimo, kartais vadinamo me
daus arbata. Šaukštuko galiu
ku pakabinę nedidelį trupinį 
ar lašą, ištirpinkite jį maž
daug pusėje stiklinės šilto vi
rinto vandens. Tegu vaikas ge
ria po gurkšnelį, o jūs ste
bėkite, kaip reaguoja jo orga
nizmas.

Kur laikyti medų

Jei medų laikysite cinkuo
toje, geležinėje taroje, jis prisi
trauks šių metalų, todėl į plie
ninius ir cinkuotus indus me
daus dėti negalima net trum
pam.

Geležis reaguoja su cukru
mi, esančiu meduje, ir nudažo 
jį raudonai.

Cinkas reaguoja su organi
nėmis medaus rūgštimis, todėl 
susidaro nuodingi junginiai, 
ardantys vitaminus.

Tinkamiausi medui — san
darūs tamsaus stiklo ir kera
mikos indai.

Tinkamiausia temperatūra 
medui — 0-10 laipsnių.

Patalpą, kurioje laikote me
dų, gerai vėdinkite, venkite 
aštrių, nemalonių kvapų. Oro 
drėgmė turėtų būti ne didesnė 
kaip 60 proc.

Įvairių žiedadulkių 
medus

Visos vertingosios medaus 
savybės išlieka apie dvejus 
metus, nors gydomosios savy
bės jau po metų ima sparčiai 
mažėti. Ilgiausiai išsilaiko me
dus, laikomas sausoje patal
poje, kur drėgmė nesiekia 18 
procentų. Tačiau po dvejų me
tų net ir geriausiai laikomas 
medus jau yra tik saldiklis, o 
ne vaistas.

Garsus bulgarų medikas S. 
Mladenovas yra nustatęs, kad 
poliflorirtis medus,- tinkamai 
vartojamas, gali sureguliūėti 
skrandžio sulčių rūgštingumą. 
Monoflorinis — daug papras
tesnis ir mediciniškai ne toks 
vertingas.

Bičių pikis naikina 
bakterijas

Dar Plinijaus laikais bičių 
pikis buvo vartojamas kaip 
vaistas. Ši savotiška derva bū
na geltonos, tamsiai žalios, 
rusvos spalvos. Ji nenuodinga,

NAGRINĖTI ŠEIMOS IR VAIKO KLAUSIMAI

Rugsėjo 25 d. Kauno miesto 
savivaldybėje vyriausybinių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovai susitiko su Seimo pir
mininku A. Paulausku ir so
cialinės apsaugos ir darbo mi
nistre V. Blinkevičiūte aptarti 
šeimos ir vaiko teisių klausi
mus. Susitikime dalyvavusi 
Lietuvos „Caritas” generalinio 
direktoriaus pavaduotoja, 
VDU sociologijos doktorantė 
Ramunė Jurkuvienė atkreipė 
dėmesį į vaikų teisių nepaisy
mo priežastis bei skaudžiau
sias socialines žaizdas, kurias 
sukelia dabar galiojančių įsta
tymų prieštaringumas. Lietu
vos „Caritas” vicedirektorė nu
rodė, kad pastarųjų savaičių 
įvykiai atskleidė, kokį didelį 
pavojų kelia žmonės, kurie ne
vertina nei savo, nei kitų gy
vybės. Kalbama ne vien apie 
teroristus. Pasak prelegentės, 
Lietuvai, kaip ir daugeliui ki
tų Europos šalių, aktualus 
grėsmingai didėjantis vadina
mųjų atskirtųjų skaičius. Tai 
žmonės, kurių nepasiekia 
valstybinės socialinės pagal
bos sistema. Jie negauna jokių 
pašalpų, neturi jokių sociali
nių garantijų. Kalėjimas jiems 
reiškia stogą virš galvos, nuo
lat gaunamą maistą, net me
dicinos pagalbą. Tokių žmonių 
reabilitavimas ir integravimas 
į visuomenę yra neefektyvus. 
Tad vienintelė išeitis yra siek
ti, kad iki tokios padėties ne
būtų prieita. Čia, prelegentės

lipni, malonaus kvapo. Pikiu 
bitės užtaiso plyšius, sutvirti
na korius, dezinfekuoja sie
neles. Šią žaliavą jos renka 
nuo sakingų beržų, topolių, 
kaštonų, pušų pumpurų. Visa 
tai surinkusios, bitės sumaišo 
su vašku, nektaru, žiedadul
kėmis. Todėl bičių pikis tai — 
65 proc. augalų balzamo, 30 
procentų vaško, 5 procentai 
žiedadulkių ir terpentino.

Medus tinka kūno 
priežiūrai

Medų galime ne tik valgyti 
— jis labai vertinga ir reika
linga mūsų kūno priežiūros 
dalis, dažnai pakeičianti bran
giausias kosmetikos prie
mones.

Pamaitinkime veidą medu
mi: sumaišome vieną šaukštą 

‘ medaus ir kelis lašus citrinos 
rrūgšties. Košele ištepame vei

dą ir palaikome apie 30 minu
čių. Nuplauname drungnu
vandeniu.

Atgaivinkime veidą medaus 
tonikų: į stiklinę pieno įdeda
me 2 šaukštus medaus, gerai 
išmaišome. Vatos pagalvėle 
tokiu tonikų valome veidą 
prieš miegą.

Kaukė plaukams: stiklinėje 
"šilto vandens ištirpiname vie

ną šaukštelį medaus, įlašina
me kelis lašus acto. Išplovu
sios plaukus šampūnu, pasi
darytu tirpalu įtriname odą ir 
sudrėkiname plaukus. Perska-
lauti nereikia.

Vitta, 2001 m. liepa

nuomone, veiksmingas būtų 
pajamų garantijų įstatymas, 
kuris, deja, Lietuvoje negalio
ja. Mat daugybė šeimų, augi
nančių vaikus, negauna jokių 
pajamų ir kartu jokių pašalpų.

Pagal Lietuvos „Caritas” 
vykdomą programą „Vaiko 
orumas” jokių pajamų negau
nančioms šeimoms teikiama 
socialinė, psichologinė, šiokia 
tokia materialinė pagalba, kol 
jos įsidarbina ar pradeda gau
ti pašalpą. Lietuvos „Caritas”

Gražus Santariškių Vilniaus universitetinės klinikos parkas su fontanu, koplytstulpiais ir kitais paminklais 
suteikia poilsį ligoniams, kurie gali išeiti pasivaikščioti, ii' kaimynystėje gyvenantiems žmonėms.

Pranės Šlutienės nuotr.
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vicedirektorė informavo, kad 
iš Vatikano gavus 75,000 litų 
paramą per trejus metus buvo 
suteikta pagalba 267 šeimoms 
ir 800 jų vaikų, skirta pinigų 
vienam vaikui išlaikyti valsty
biniuose vaikų namuose.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministrė V. Blinkevičiūtė la
bai aukštai įvertino Lietuvos 
„Caritas” ir Šeimos centro so
cialinius projektus. Ji pripaži
no iškeltų problemų realumą 
bei būtinybę nedelsiant keisti 
situaciją.

* Vilniaus kraujo centras
pradeda nemokamos kraujo 
donorystės propagavimo kam
paniją, kuria bus siekiama 
skatinti nemokamą donorystę, 
kelti donorų prestižą, ugdyti 
visuomenės sąmoningumą. 
Numatyta parengti ir išleis
ti informacinių lankstinukų, 
agitacinių bukletų, plakatų, 
žiniasklaidoje informuoti gy
ventojus apie nemokamos do
norystės privalumus, bus ren
giami specialistų susitikimai 
su visuomene. Vilniaus kraujo 
centro duomenimis, 2000 m. 
Lietuvoje buvo įregistruoti 
30,133 donorai, kurie kraują 
davė 75,897 kartus, iš kurių 
tik 2,364 kartus — nemoka
mai (3.1 proc.). (BNS)

* Šiaulių ligoninė iš JAV 
ambasados Lietuvoje gavo 
dovanų „Chevrolet” markės 
krovininį automobilį, kuris 
gali būti naudojamas ir kro
viniams, ir keleiviams vežti. 
1985 m. gamintas automobilis 
buvo naudojamas NATO reik
mėms, tačiau, kaip spėja 
šiauliečiai, tikriausiai, jis daž
niau stovėjo rezerve nei rie
dėjo sunkiais maršrutais. 
Anot Šiaulių medikų, dabar 
bus galima lengviau pasiekti 
užpustytas, sunkiai priva
žiuojamas kaimo vietoves.

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 St., Oak. Lavvn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS

DR. PAUL KNEPPER 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

t
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EUROPOS KALBŲ METAI 
LENKIJOJE

Prasidėjus naujajam šimt
mečiui ir tūkstantmečiui, Eu
ropos Sąjunga ir Europos Ta
ryba 2001-uosius paskelbė 
Kalbų metais Europoje. Tai 
graži iniciatyva, nes ne tik da
bartiniame pasaulyje, bet ir 
brangioje mums Europoje ne
mažai kalbų atsidūrė ties iš
nykimo riba. Į dabartinį žmo
gaus gyvenimą įsiveržė ypač 
naujų technologijų, kompiute
rinių sistemų anglų kalba. Be
sivienijanti Europa pradėjo ne 
tik intensyviau tyrinėti, bet ir 
ieškoti būdų, kaip išsaugoti 
nykstančias kalbas, kurių ar
chaiškume galima atrasti net 
pačios europinės nykstančios 
civilizacijos kūrimosi pradžią.

Panašiai pasielgė ir Lenki
jos vyriausybė, kuri Nacionali
nės edukacijos ministerijai pa
vedė koordinuoti Europos kal
bų metų programos vykdymą. 
Minėtosios ministerijos pa
skirta Koordinacinė taryba 
numatė, kad Lenkijoje bus ei
nama dviem kryptimi. Pirma, 
bus skatinama mokytis užsie
nio ir Lenkijoje gyvenančių 
tautinių bei etninių mažumų 
kalbas. Antra, užsieniečiai 
bus raginami mokytis lenkų 
kalbos ir bus stiprinamas len
kų, gyvenančių už Lenkijos ri
bų, gimtosios kalbos moky
mas. Nacionalinis edukacijos 
ministras E. Wittbrodt specia
liai šia proga paskelbtame 
rašte išreiškė savo didelį pasi
tenkinimą, kad Lenkija, kaip 
Europos Tarybos narė, o ne
trukus ir pilnateisė Europos 
Sąjungos dalyvė, aktyviai įsi
jungė į šią europinio masto 
iniciatyvą. Ministras paaiški
no, kad visi renginiai, skirti 
Europos kalbų metams pa
minėti, leidžia lenkų bendruo
menei ne tik pažinti populia
riąsias Europos, bet ir Lenki
joje gyvenančių tautinių ma
žumų kalbas ir tradicijas, kaip 
ministras poetiškai išsireiškė, 
„klasės draugų, kolegų gimtą
sias kalbas, apie kurias labai 
mažai žinome”. Pasak jo, tau
tinių mažumų kalbų pažini
mas leis labiau jas pažinti, ir 
lenkai taps atviresni, galės pa
simokyti tolerancijos. Tiek 
apie ketinimus.

Lenkįjos lietuvių bendruo
menės taryba, norėdama akty
viai prisidėti prie šios gražios 
ir Nacionalinės edukacijos mi
nistro išgirtos iniciatyvos, šių 
metų kovo 25 dieną paskelbė 
rezoliuciją, o kiek vėliau nu
siuntė ministrui raštą dėl lie
tuvių švietimo Lenkijoje pa
dėties ir paprašė padėti iš
saugoti Lenkijoje paskutinią
sias lietuviškas mokyklas, 
kaip lietuvių kalbos išlikimo 
Lenkijoje garantą. Rezoliuci
joje pabrėžiama, kad šiais

metais labai aiškiai, ypač Sei
nų krašte, pablogėjo lietuvių 
švietimo padėtis: netvirtina
mos mokymo programos, me
chaniškai naikinamos lietu
viškos klasės, neorganizuoja
mos mokyklos ir kt. Taip ma
žinamas lietuvių kalbos var
tojimas Lenkijoje.

Ši rezoliucija didelio įspū
džio valdininkams nepadarė. 
Padėtį pagerinti, kaip senais 
gerais laikais, pavesta Vidaus 
reikalų ministerijos atitinka
mam padaliniui.

Kitaip sakant, Lenkijos lie
tuvių iniciatyva niekaip netil
po į Nacionalinės edukacijos 
ministerijos paskelbtą Euro
pos kalbų metų Lenkijoje mi
nėjimo programą. Maža to, kai 
kurie valdininkai net supyko 
ir pradėjo viešai lietuvius kal
tinti nebūtais dalykais. Antai 
Nacionalinės edukacijos mi
nisterijos aukšti pareigūnai, 
kalbėdami dienraščio žurna
listui, pareiškė, kad Lenkijos 
lietuviai turi užtikrintas visas 
pagal Europoje galiojančias 
konvencijas švietimo teises, 
kad net kaimyninės valstybės 
negali pasigirti tokiais pasie
kimais kaip Lenkįja. Taip aiš
kindamas, viceministras W. 
Ksączek formaliai neklysta, 
nes jo kuruojamos srities pa
valdiniai, ruošdami ataskaitas 
Europos Sąjungos komisijai 
apie tautinių mažumų padėtį 
Lenkijoje, iš kailio neriasi, 
kad oficialiuose raportuose, 
švelniai tariant, parašytų ne
tiesą. Kad rašoma netiesa, ga
lėjome ne kartą įsitikinti. Tai 
parodė ir oficialus šių metų 
gegužės 24 dieną Vidaus reika
lų ministro atsakymas į Sei
mo vicemaršalkos J. Krul pa
klausimą dėl lietuvių tautinės 
mažumos padėties Lenkijoje. 
Ministras tuomet įrodinėjo, 
kad Krasnavo ir Krasnagrū- 
dos mokyklos priklauso Kras
navo valsčiui (tokio valsčiaus 
Palenkės vaivadijoje nėra), 
kad lietuviai šias mokyklas 
siekia paversti grynai lietu
viškomis (LLB tik prašė, kad 
Seinų valsčiaus mokyklose 
įsteigtose lietuviškose klasėse 
būtų dėstoma lietuviškai) ir 
kt. Nuomonės skyrėsi. Visiš
kai suprantamas ministro su
irzimas, kai Lenkijos lietuviai 
užsiminė apie artimiausiu me
tu kreipimąsi į tarptautines 
organizacijas, kad jos nešališ
kai įvertintų dabartinę lietu
vių padėtį, ypač švietimo sri
tyje, ir Vidaus reikalų minis
terijai paaiškintų, kurios savi
valdybės teritorijoje yra minė
tos mokyklos.

Vidaus reikalų ministro laiš
ke ryškėja aiški nūostata, kad 
artimiausiu metu žadama ga
lutinai sužlugdyti lietuviškas

Čikagos lituanistinės m-los 1 skyriuje B mokosi: Jonas Aleksoms, Karolis AmatkeviCius, Otilija Borisovaitė, Ra
mona Butkutė, Naglis Cicėnas, Robertas Frismantas, Filipas Gaigalas, Danielius Karosas, Indrė Kuzavaitė, Ju
lija Lukoševičiatė, Aivaras Sineokis, Enriką Sinkevičiūtė, Aleksas Sutrinaitis, Gabrielė Trainytė, Indrė Vaitke
vičiūtė, Aleksandras Zakarauskas. Mokytojos Genė Razumienė ir Milda Razumaitė. Kristinos Badaraitės nuotr.

mokyklas. Yra daug būdų tai 
padaryti. Nepaliekama net 
mažiausios vilties, kad bus pa
keista dabartinė politikos 
kryptis. Daug kas viliasi, kad 
artėjantys Seimo rinkimai gali 
šiek tiek pakeisti vykdomos 
politikos mastus. Tačiau vargu 
ar taip įvyks. Daugelis dalykų 
tvarkomi ne ministrų kabine
tuose, bet eilinių valdininkų 
rankomis. Be to, per paskutinį 
susitikimą su tarpžinybinės 
grupės prie Vidaus reikalų mi
nisterijos tautinių mažumų 
problemoms spręsti atstovais 
ne kartą buvo aiškiai pasaky
ta, kad lietuvių švietimo rei
kalus (pagal įstatymus) paves
ta tvarkyti valsčių viršai
čiams. Taigi Seinų valsčiaus 
viršaičio poziciją jau žinome. 
J. Skindzier LLB pastan
gas atkreipti dėmesį į blo
gėjančią lietuvių švietimo pa
dėtį, 2001.06.30 duodamas in
terviu jau minėtam dienraš
čiui, pavadino absurdiškomis.

Tačiau mums nerimą kelia 
ne tik tai. Žinome, kad jau ke
linti metai Lenkįjos ir Lietu
vos Seimų asamblėja, Lietu
vos ir Lenkijos Vyriausybių 
komisija tautinių mažumų 
problemoms spręsti rezoliuci
jose ir protokoluose įrašo nuo
statą nebloginti Lietuvos len
kų ir Lenkijos lietuvių padė
ties, ragina abiejų šalių vy
riausybes imtis veiksmų, kad 
nebūtų naikinamas tautinių 
mažumų švietimas. Esant to
kiai padėčiai, kyla klausimas, 
ką daryti su tomis rezoliucijo
mis? Galime visai nesistebėti 
Seinų valsčiaus viršaičio reiš
kiamomis nuomonėmis, nes jis 
gali net nežinoti apie tarptau
tinius Lenkijos įsipareigoji
mus, juo labiau nežinoti to, 
kad Lenkijos lietuvius, kaip ir 
kiekvieną pilietį, gina ne tik 
Seinų valsčiaus įstatymai, bet 
taip pat ir tarptautinės kon
vencijos, kurias patvirtino vi
sos save gerbiančios valstybės. 
Nacionalinės edukacįjos ir Vi
daus reikalų ministras tai ži
no. Jie taip pat turėtų žinoti,

kad 1988 metais Lietuvoje 
8,000 mokinių lankė lenkiškas 
mokyklas (taip teigiama sena
to finansuojamos organizacijos 
„Wspulnota Polska” biutele- 
nyje), o, praėjus 10 metų, jas 
lanko daugiau kaip 20,000. 
Taigi per tą laiką, Lietuvai 
išgyvenant sunkius ekonomi
nius sukrėtimus, bendromis 
valstybės ir vietos lenkų bend
ruomenės jėgomis ne tik pavy
ko sustabdyti Lietuvos lenkų 
rusifikavimosi procesą, bet su
kurti tokį mokymo modelį, ir 
mokyklų tinklą, kuris leidžia 
ugdyti naują intelektualinį 
elitą. Neseniai 10 metų veik
los jubiliejų atšventusios Lie
tuvos lenkų mokytojų organi
zacijos „Mazierz szkolna” va
dovai prisipažįsta, kad nuo 
pat Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sėkmingai Lie
tuvoje pavyko išlaikyti tradi
cinės lenkiškos mokyklos mo
delį, kurioje visi dalykai dės
tomi lenkų kalba. Lietuvos 
Seimo narys ir Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos vadovas V. 
Tomaševskis per šios organi
zacijos suvažiavimą neslėpė 
pasitenkinimo, sakydamas, 
kad pastaraisiais metais per 
rinkimų akciją pavyko įsteigti 
keletą naujų lenkiškų mokyk
lų ir vaikų darželių, gauti len
kų tautinės mažumos atsto
vams svarbius savivaldybės ir 
valstybės postus. Ministrai 
taip pat žino (LLB bent kartą 
jiems per metus primena), kad 
nuo 1956 metų Punske nepa
vyksta pastatyti patalpų vie
ninteliam Lenkijoje lietuviš
kam licėjui.

Taigi, tenka tik pasidžiaug
ti, kad Lietuvos valstybė suge
ba rasti milijonines sumas 
Lietuvos lenkų poreikiams 
tenkinti ir kaip dera Europos 
kalbų metais vertina jų pa
stangas išlaikyti ir puoselėti 
unikalią kultūrą ir kalbą. Be 
to Lietuva padeda ir Lenkįjos 
švietimui. Galima neminėti 
paramos mūsų lietuviškoms 
mokykloms, tačiau būtina pri
minti, kad Seinų valsčiuje nė

ra grynai lietuviškų mokyklų, 
o tik lenkiškose mokyklose įsi
kūrusios kelios lietuviškos 
klasės. Šiose mokyklose kelia
mas mokymo lygis, perkami 
kompiuteriai, jos kitaip mate
rialiai remiamos. Kartais net 
graudu klausyti, kai vietos sa
vivaldybės valdžios įvardija 
kiekvieną zlotą, papildomai 
skirtą lietuvių švietimui. Ta
čiau nesusimąstomą, kad lie
tuvių švietimo panaikinimas 
neišspręs problemos. Juk vai
kus ir taip reikės mokyti, ve
žioti, mokytojai ieškos darbo, 
didės nedarbas ir kt. Kas 
ateityje bus viršaičiais ir tarė
jais? Jau turbūt baigiasi tie 
laikai, kai vietos valdininkas, 
pildydamas asmens anketą, 
grafoje „išsilavinimas” galėda
vo įrašyti „kaimo universite
tas”.

Taigi realu, kad tokioje pro
vincijoje, kurioje gyvename, 
vien tik dėl didėjančių finansi
nių sunkumų vis daugės „kai
mo universitetus” baigusių 
specialistų. Vis daugiau tėvų 
negalės vaikų leisti studijuoti 
į Poznanę, Varšuvą ar Kroku
vą. Galima įtarti, kad galbūt 
ir iš pavydo tiems, kurie gali 
rinktis aukštąsias mokyklas 
Lenkijoje ar Lietuvoje, skubiai 
rengiamasi (uždarant lietu
viškas mokyklas) atimti tą tei
sę. Ne paslaptis, kad Suvalkų 
krašte gyvenantys lietuviai 
pagal pasiektą aukštąjį išsila
vinimą Lenkijos ir Lietuvos 
aukštosiose mokyklose iki šiol 
lenkė savo kaimynus lenkus. 
Ne paslaptis, kad tokioje ma
žoje gyvenvietėje, kaip Puns
kas, yra žymiai daugiau aukš
tąjį išsilavinimą baigusių 
žmonių nei Seinuose. Kas tą 
lėmė? Išvadas pasidarykite 
patys. Kad žmogus būtų doras 
ir protingas, visai nebūtina 
jam baigti universitetą. O 
kiek yra tokių, kurie jį baigė, 
tačiau iš jų jokios naudos. Vi
suomet verta rinktis ir naudo
tis priklausančiomis teisėmis.

Petras Maksimavičius

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis 3

Danutė Bindokienė

Apie dėkingumą ir 
pareigingumą

Artėjant Padėkos šventei, 
amerikiečiams siūloma dėkoti 
Dievui už gausias dovanas, 
kurių taip apstu šiame di
džiuliame krašte. O mes, lie
tuviai, pasidairykime savo 
mažame pasaulyje — už ką 
mes esame dėkingi?

Visų pirma tame padėkų są
raše didelėmis raidėmis įra
šykime lietuvišką švietimą.

Lietuviškųjų šeštadieninių 
(retkarčiais — sekmadieni
nių) mokyklų tinklas atsirado 
po Antrojo pasaulinio karo, 
kai į šį kraštą emigravo lietu
viai pabėgėliai iš stovyklų Vo
kietijoje. Lietuvio meilė moks
lui — neatsitiktinė. Tuo mok
slo troškimu ir siekimu mūsų 
tkuta pasižymi nuo seniausių 
laikų. Galbūt viduramžiais 
mokslo lobiai buvo prieinami 
tik didikų ir turtuolių vai
kams, galbūt tik jie galėjo 
tikėtis išvažiuoti į užsienį stu
dijuoti, bet jau devynioliktojo 
šimtmečio pabaigoje — dvide
šimtojo pradžioje šio Šviesaus 
laimės žiburio siekti ryžosi ir 
„paprastesni žmoneliai”. Bent 
stengdavosi, kad vaikai iš
moktų skaityti, kad būtų 
„įstatyti į maldaknygę”. Juk 
žmogui nueiti į bažnyčią be 
maldaknygės rankoje, arba 
nemokėti iš jos paskaityti pa
grindinių maldų, buvo di
džiausia gėda... O kai rusų 
caro valdžia įvedė spaudos 
draudimą, kai ir už tos lietu
viškos maldaknygės skaitymą 
buvo taikomos bausmės, lietu
vis abiem kojom įsispyrė į 
gimtąją žemę ir nusprendė 
nepasiduoti. Gera tai prisi
minti, ypač šiemet, minint 
didžiojo Žemaičių ir Lietuvos 
švietėjo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus garbingą sukaktį. 
Gera prisiminti jo pradėtą 
knygnešių tinklą, savo kilpo
mis užsmaugusį didžiosios ru
sų imperijos „spaudos draudi
mo slibiną”; gera prisiminti 
daraktorius, vargo mokyklėles 
ir tūkstančius lietuvių jau
nuolių, gaivalingai besistie
piančių į mokslo šviesą.

Tos šviesos neįstengė prige
sinti net karo audros, nes, 
joms bent kiek nurimus, pa
bėgėlių stovyklose Vokietijoje 
suklestėjo lietuviškos mokyk
los, net gimnazijos. Be abejo, 
kam teko jas lankyti ar jose 
mokytojauti, gerai prisimena 
sąlygas, su kuriomis reikėjo 
kasdien kovoti. Bet kiekvie- • 
nas naujas trūkumas buvo ta
rytum dar vienas sausas ša
kalys ant iššūkio laužo, pri
vertęs jį skaisčiau liepsnoti, 
kliūtis nugalėti. Todėl lietu

viškų mokyklų kūrimo entu
ziazmas taip lengvai rado at
garsį ir besikuriant šiapus 
Atlanto.

Nereikia manyti, kad Ame
rikoje iki 1949 m. nebuvo lie
tuviškų mokyklų. Veikė pra
džios (prie lietuviškų para
pijų) ir net gimnazijos, dau
giausia seselių kazimieriečių 
dėka. Dėl ko naujieji imigran
tai į tas mokyklas ųelabai no
riai siuntė savo vaikus, galbūt 
atsakymo galėtume ieškoti 
šiandien, kai iš tėvynės atvyk
sta vis daugiau šeimų su vai
kais, bet ne visos skuba juos 
užregistruoti į šeštadieninę 
lietuvišką mokyklą, o kai kas 
norėtų steigti savas lietu
viškas mokyklas...

Tad esame dėkingi, kad vis 
dėlto atsiranda pakankamai 
susipratusių naujakurių, ku
rie nori prisiglausti prie lietu
viško medžio kamieno, nors 
jis auga toli nuo tėvynės; nori, 
kad jų vaikai būtų gyvos ir 
žalios to medžio šakelės. Dėl 
to, kurį laiką tarytum mer- 
dėjusios dėl vis mažėjančio 
mokinių skaičiaus, lietuviš
kosios mokyklos įžengė į nau
ją atgimimo laikotarpį. Ne tik 
moksleiviais tos mokyklos 
gausėja, į jas jungiasi jauni, 
pajėgūs mokytojai, įsižiebia 
kūrybingos, kupinos šviežių 
idėjų ugnelės. Tas leidžia ma
nyti, kad lietuvybės.' ateitis 
svetimuose kraštuose nėra 
tokia beviltiška, kaip skelbia 
nekurie pesimistai.

Kiekvieną kartą, kai mūsų 
dienraštis išspausdina šešta
dieninių mokyklų nuotrau
kas, mokinių rašinėlius, ar 
mokyklos švenčių aprašymus, 
per visą lietuvišką bendruo
menę nubanguoja džiaugs
mingo jaudulio šurmųliukas. 
Ir kaip būtų puiku, kad kiek
vienos lit. mokyklos, vadovybė 
(ir mokytojai) jaustų pareigą 
savo vietovės nuotraukų bei 
korespondencijų atsiųsti. Bet, 
deja, lengviau turbūt būtų es
kimams šaldytuvus parda
vinėti, negu kai kurių mo
kyklų bendradarbiavimo su
laukti. Kai šio rudens pra
džioje visų lit. mokyklų ve
dėjoms redakcija išsiuntinėjo 
laiškelius, prašydama padėti 
atgaivinti trečiadieninę „Tė
vynės žvaigždutę”, ypač pa
renkant šiam skyreliui naują 
vardą, atsiliepė tik viena — 
„Aušros” aukštesnioji iš Cle
velando (vedėja Vida Bučmie- 
nė). O kur kitos. Kodėl tokia 
pareigingumo stoka? Ir dar iš 
lietuviškojo švietimo darbuo
tojų...

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

HEINRICHAS ROSSMANAS
Nr.6
Gyventi po žeme, kur virš mūsų — žalias miškas, gy

venti savanoriškai be jokio užsiėmimo, valgyti ką nori 
— labai romantiška ir, kaip tenka patiems sakyti, šis 
banditiškas gyvenimas — labai įdomus.

Netoli riuo bunkerio, po mažomis eglutėmis, — mūsų 
poilsio aikštelė. Mūsų pistoletai, granatos visuomet 
parengti visokiems netikėtumams. Ilsimės užmerk
tomis akimis, bet labiau nei paprastai ištempę ausis. 
Iš mūsų banditiško gyvenimo verta prisiminti fotogra
favimosi akimirką. Mūsų poilsio aikštelėje pirmąsyk 
susipažinau su Anupro ir Bitino sužadėtinėmis. Biti
nas su dar viena mergina ir dviem jaunais vaikinais, 
atsinešusiais fotoaparatą, jau buvo paėjęs į šalį. Abi 
merginos gerai kalbėjo vokiškai. Marytė, Anupro su
žadėtinė, dvejus metus dirbo Vokietijoje, o antroji 
mergina mokėsi gimnazijoje. Su jomis galėjau šiek 
tiek pasikalbėti. Dabar mane supo didesnis žmonių ra
tas negu prieš savaitę.

Su parengtu ginklu žemyn nuleistu vamzdžiu, su 
granatomis už juosmens ir vagies žvilgsniu, aš, kaip 
barzdotas užsienio atstovas, atrodau tikras banditas, 
bet gražiai, nes mano apranga, lietuviška karininko

uniforma, nebloga. Fotografavimasis įvairiomis pozo
mis su damomis ir be jų baigtas. Kadangi aš namuose 
daug fotografavau, jaučiau, kad nuotraukos dėl tam
sos neišeis. Apie tai sužinojome kitą dieną. Aš pats 
padariau keletą kadrų.

Bitinas ir aš šiandien turime ypatingą užduotį — 
parsinešti maisto produktų. Turiu įtempti jėgas, nes 
Bitino kojos — stiprios ir greitos. Kaip paprastai, ko 
nenori sutikti, tas būtinai pasipainios. Pereidami kelią 
pamatėme moteris ir vaikus, o tai mums buvo visai 
nenenaudinga: pasklis kalbos, kad šiame miške yra 
banditų.

Kad mūsų bunkeris miške būtų saugus, organiza
vome gerą ryšį. Vakar rusai buvo gretimame miške, 
taigi rytoj reikia laukti jų pasirodant ir mūsų miške. 
Mes iš naujo užmaskavome bunkerį ir prieigas prie jo.

Rusai ieško mūsų, specialiais zondais žvalgydami 
žemę. Kartą naktį jie švilpdami praėjo pro mūsų bun
kerį. Ryte apie tai papasakojau savo draugams, kurie 
tąnakt miegojo ir nieko negirdėjo.

Kitą dieną į mišką atvažiavo apie 300 rusų. Jie 
žinojo, kad šiame miške yra trys partizanai, ir prieš 
juos metė tokias pajėgas. Mieste rusų sumažėjo.

Kitą naktį mes nuėjome į gimtąjį kaimą, esantį už 
penkių kilometrų nuo mūsų bunkerių. Rusai naktimis 
nevaikšto, nes bijo partizanų.

Artėdami prie kaimo buvome viskam pasiruošę, nes 
už kiekvieno namo mūsų galėjo tykoti rusai. Ginklus 
visada nešiojome parengtus.

Priėję kaimą, iš visų pusių apsupome namą. Bitinas

iš pradžių žvilgtelėjo pro langą, o po to smarkiai pa
beldė. Šeimininkas atvėrė duris ir atsiprašė. Įėjus į 
namus, šeimininkė neraginama ruošia ir vynioja 
mums maisto produktus: sūrį, kiaušinius, lašinius ir 
kitką. Šeimininko pasiteiravome, ar nėra kaime rusų, 
nes tai mus labiausiai jaudina. Einame į kitas sodybas 
ir negaišdami kraunamės maisto produktus.

Iš kaimo ėjome per mano draugų ūkį, kurio žemė jau 
dvejus metus nedirbama dirvonuoja. Jie turėjo šešio
lika hektarų žemės, tris arklius, tris karves, avių ir 
paukščių bei gerus pastatus. Užėjus rusams, jie turėjo 
palikti savo ūkį ir bėgti, nes juos norėjo išvežti į Si
birą. Tėvai gyvena kitame kaime, o sūnūs, kaip ir visi 
lietuviai, išėjo partizanauti. Kai kurie jų jau žuvę.

Jiems pabėgus, dėdė ir teta, gyvenę jų namuose, bu
vo ištremti į Sibirą. Kartu ištrėmė ir 80-metį jų se
nelį. Matant tokį vaizdą net širdį gniaužia. Rusai plė
šia daržinės lentas ir kūrena.

Mes, nakties žmonės, vaikštome po visus namus. 
Štai dabar prie uždangstytų langų jau dvi valandas 
sėdime ūkininko namuose, valgome ir geriame degti
nę. Tokių išgertuvių būna dažnai.

Žodis „banditas” atrodo komiškas, bet mums priimti
nas, nes labai atitinka mūsų gyvenimo būdą, be to, 
dauguma taip mus vadina. Bet lietuviai partizanai 
kaime yra pirmieji svečiai. Kiekvienas partizanas turi 
slapyvardį, dauguma jų parinkti iš paukščių pasaulio 
ar gamtos, kiekviena partizanų grupė turi savąjį at
pažinimo ženklą. Mūsų garbingas atpažinimo ženklas 
buvo AVS — „partizanas skruzdė”.

Jau mėnesį esu ne vokiečių kareivis ir ne civilis 
žmogus, o vokiečių ir lietuvių partizanas, slapyvardžiu 
Povas.

Sykį naktį sutikome raitelį, kuriam sukomandavo
me: „Rankas aukštyn!” Paskiau pamatėme, kad tai ne 
rusas, o vietinis ūkininkas. Jam nieko nedarėme, tik 
perspėjome, kad ničniekam neprasitartų matęs parti
zanus. Pradėjau antrąjį lietuviu partizano gyvenimo 
etapą, bet dėl to nepykstu, nes busimasis mano gyve
nimas visiškai nežinomas.

1945 metais vyko atvira lietuvių partizanų kova su 
rusais ir komunistais. Daug jų buvo nukauta, bet žuvo 
ir daugelis partizanų. Tai matyti iš to, kad iš keturių 
pas partizanus buvusių vokiečių, apie kuriuos rašiau 
anksčiau, trys, o gal ir visi keturi žuvę, ir dabar, ypač 
pastaruoju metu, ėmė dažniau sklisti liūdnos ir per
spėjančios žinios. Kartą kažkokiame bunkeryje rusai 
rado penkis partizanus, kitame — du. Kad rusai nega
lėtų iš jų tyčiotis, dauguma partizanų nusižudo. Rusai 
nesibaimina pačių žiauriausių metodų, kad išspaustų 
iš mūsų tai, ką jie nori sužinoti, daugiausia — kitų 
partizanų slaptavietes, kas jiems padeda, duoda valgy
ti ir kitką.

Mes turime tik dvi galimybes: arba laimę — niekada 
sveikam ar sužeistam nepasiduoti rusams, arba nelai
mę — mirti nuo rusų kulkos ar patiems nusižudyti 
prieš tai, kol rusai mus nuveš į kankinimo kamerą. 
Partizanų likimas liūdnas.

Pas mus į bunkerį atėjo dvi merginos, mes pasiruo- 
šėme jas sutikti. (B.d.)
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KARALIŠKASIS VEIDAS
Kristus Karalius

Senojo Izraelio istorijoje mo
narchijos atsiradimą apie 
1020 metus prieš Kristų ly
dėjo įtampa tarp skirtingų 
grupių jausenos bei nuostatų. 
Vieni norėjo karaliaus val
džios, manydami, kad ji su
teiks vienybės ir politinės ga
lios Izraelio gentims. Kiti nuo
gąstavo, jog žemiškojo kara
liaus valdžia gali sukelti grės
mę Jahvės viešpatavimui. Ka
ralių palaikanti partija paėmė 
viršų, ir Saulius tapo pirmuo
ju tautos karaliumi. Patirtis 
parodė, kad mon’archija iš da
lies pateisino abiejų grupių 
lūkesčius. Buvo pasiekta poli
tinė vienybė, kuri ypač su
stiprėjo Sauliaus įpėdinio Do
vydo laikais. Tačiau, kita ver
tus, iš Izraelio karalystės isto
rijos galima spręsti, jog izrae
litai labai dažnai nepaisė Die
vo suverenumo ir pranašų 
įspėjimų. Net ir tokia karti 
karalystės patirtis nebuvo be
vertė. Ji leido izraelitams dar 
aiškiau suvokti žemiškojo ka
raliaus ribotumą ir stiprino 
viltį sulaukti paskutiniųjų lai
kų Karaliaus — Mesijo, iš
pildysiančio visus tautos lū
kesčius.

Senajame Testamente kara
liškosios ir mesijinės prana
šystės aprašo laukiamąjį Do
vydo įpėdinį. Izaijas taip api
būdina šį ateities karalių: 
„Nuostabusis Patarėjas, Ga
lingasis Dievas, Amžinasis Tė
vas, Ramybės Kunigaikštis. Jo 
viešpatavimas be ribų, o taika 
begalinė. Jis viešpataus Dovy
do soste (...) dabar ir per am
žius” (Iz 9, 5-6). Jėzaus laikais 
labai aktyviai laukta tokio ka
raliaus atėjimo. Politinės prie
spaudos sąlygomis žydų tauta 
tikėjosi nepriklausomybės ir 
svajojo apie Dovydo laikais 
buvusios karalystės didybę.. 
Dovydo laikais susiformuoja 
trys pagrindiniai mesianizmo 
bruožai ir Jeruzalė tampa Die
vo sosto miestu. Pranašų raš
tuose ilgainiui perkeičiamas 
Dovydo paveikslas, nutylint jo 
gyvenimo klaidas. Evangelis
tai pabrėžia gijas, siejančias iš 
Betliejaus kilusius Dovydą ir 
Jėzų. Naujasis Dovydas, Dievo 
tautos ganytojas ir vadovas, 
yra Išajo kelmo atžalos žiedps 
(plg. Iz 1, 1-8).

Pagal tėvų genealogiją Jė
zus kildinamas iš karališko 
sios giminės. Mato evangeli
joje Jėzus tituluojamas „žydų 
karaliumi” (Mt 2, 2). Tačiau 
evangelistas suvokė šį titulą 
religine, o ne politine prasme. 
Kiek anksčiau angelo žodžiais 
apreikšta, kad Jėzus „išgelbės 
savo tautą iš nuodėmių” (Mt 
1, 21).

Apaštalas Paulius Laiške 
kolosiečiams pateikia visuoti
nės Kristaus viešpatystės 
himną, atskleisdamas šios ka
ralystės amžinumą. Nuostabu, 
kad tokia plati teologinė įžval
ga galėjo atsirasti praėjus pa
lyginti trumpam laikotarpiui 
nuo didžiojo Velykų įvykio. 
Paulius kitokia forma pakar
toja tai, ką Jonas teigia savo 
„Apreiškime”: Jėzus yra kūri
nijos Alfa ir Omega (Apr 1, 8). 
Kristus yra visatos Viešpats, 
nes jame, per jį ir jam egzis
tuoja visi kūriniai. Jis yra „ne
regimojo Dievo atvaizdas”. To
dėl Viešpats — drauge ir vi
suotinis sutaikintojas. „Dievas 
panorėjo jame apgyvendinti 
visą pilnatvę ir per jį visa su
taikinti su savimi”. Jo akivaiz
doje galima tik dėkoti ir gar
binti: tokią nuostatą išreiškė 
šventasis Paulius ir pirmieji 
krikščionys.

Evangelistas Lukas, vaiz
duodamas Jėzaus bylą pas Pi
lotą ir tolesnį nukryžiavimą, 
atskleidžia karališkąjį Jėzaus 
veidą. Jėzaus kančia paradok
saliu būdu liudija tikrąją Jė
zaus karalystę. Evangelistas 
aprašo Kalvarijos įvykio daly
vių reakcijas. Didžiulė minia 

‘tyli suvokdama nekaltai nu
teistojo didybę. Vyresnieji be
gėdiškai triumfuoja, manyda
mi galutinai sudoroję jo ambi
cijas. Kareiviai taip pat ty
čiojosi iš Jėzaus, matydami 
užrašą „Šitas yra žydų kara
lius”. Ciniškiausias buvo vie
nas iš drauge nukryžiuotų nu
sikaltėlių: „Argi tu ne Mesi- 
jęs? Išgelbėk save ir mus!”

Tačiau Jėzus nereaguoja į 
iššūkius. Iš dykumoje Jėzaus 
patirto gundymo galime ne
sunkiai numanyti, kad Jėzus 
nesigriebs galios savo labui. 
Pakėlę akis į kryžių suvokia
me, jog Jėzaus karaliavimas 
tik išryškėja per jį niekinančių 
žmonių Replikas.

Trys nukryžiuotieji yra labai 
arti, tačiau drauge ir toli vie
nas nuo kito. Anot šv. Augus
tino, vienas iš jų siūlo išgany
mą, kitas jį priima, o trečiasis 
paniekinęs atmeta. Visi trys 
nubausti vienodai, tačiau ski
riasi bausmės padariniai. 
Anot gerojo nusikaltėlio, Jė
zus nepadarė nieko blogo. 
Evangelistas tarsi siūlo, kad 
mes kiekvienas išsakytume 
savo nuosprendį Jėzui. Todėl 
turime pasitikrinti, ar savo 
gyvenimu laikomės Jėzaus

BAŽNYČIŲ BOKŠTAI RAGINA PAKELTI 
AKIS Į KITOKĮ PASAULĮ (2)

Sės. Paulė apie Putnamo 
vienuolyno dabartį

Vyksta atsinaujinimo, susi
kaupimo dienos vyresniesiems 
ir jaunimui, kunigų ir pasau
liečių rekolekcijos, konferenci
jos, suvažiavimai, kultūriniai 
renginiai, o ypač vyresniųjų 
seserų globa. Senoji vaikų 
prieglauda jau tapo nebepatai
soma. 1S)81 m. pastatytas vie
nuolynas. Dievo apvaizda ste
buklinga. Seserys nuo pat 
pradžios išmoko save padrą
sinti Jėzaus žodžiais: „Nebi
jok, mažasis būry!” Mažas 
mūsų būrelis, daugiausia vy
resnio amžiaus seserys. Tai is
torinis faktas, bet ii’ toliau 
vyksta kasmet liepos mėnesį 
lietuvių ‘susiartinimo .šventė, 
piknikai, į kuriuos atvyksta 
apie 2000 N. Anglijos lietuvių 
ir jų svečių iš toliau. Taip pat 
vyksta Šiluvos atlaidai ir 
Vėlinių paminėjimas, į ku
riuos iš aplinkinių vietovių 
suvažiuoja lietuviai.

Putnamo vienuolyno metinėje šventėje. Iš k.: I eil. kun. Tomas Karanauskas, konsulas dr. Rimantas Morkvėnas 
ir sės. Paulė. II eil. — Vilija Morkvėnienė ir Juozas Giedraitis. Nuotr. Lilės Kulbienės

—Aš esu Karalius, bet mano karalystė ne iš šio pasaulio... Sekmadienį, 
lapkričio 24 d. šiame krašte švenčiama Kristaus Karaliaus šventė.

kančios pamokų: priešų mei
lės, širdies tyrumo, susitaiki
nimo, ištikimybės įsipareigoji
mams; kokios mūsų nuostatos 
susidūrus su kenčiančiaisiais, 
blogiu, pinigų pagunda. Žvelg
dami į Nukryžiuotąjį, suvokia
me, kad jis ne tik nuostabus 
Mokytojas. Kristus yra tiek 
karalius, kiek mes jį suvokia
me ir pripažįstame kaip Kara
lių. Jis niekuomet neverčia 
mūsų jo mylėti ir niekuomet 
nesiliauja mūsų mylėjęs. Mū
sų didybė, tačiau drauge ir at
sakomybė yra tai, kad tik nuo 
mūsų priklauso, ar Kristus 
yra mūsų Karalius.
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Neringa, Vermonte seselių 
įkurta stovyklavietė, miškais, 
kalnais ir upeliais pasipuošus 
- antroji Lietuva, sutraukia 
lietuviškai ir angliškai kal
bančius lietuvius, vaikus, jau
nimą ir šeimas. Neringos sto
vyklautojai atvykę atlieka 
patriotinio ir religinio turinio 
nuostabias programas. Jiems 
vadovauja buvę stovyklautojai 
ir iš Lietuvos atvykstantys 
pakviesti profesionalai.

Dievo karalystei labiausiai 
apčiuopiamai tarnauja Matu
laičio slaugos namai, kurie, 
nežiūrint šiuo metu didelio 
skaičiaus amerikiečių gyven
tojų ir darbuotojų, išlaiko lie
tuvišką atmosferą; gaivi
nančią ir palaikančią lietuvio 
sielą.

Taip pat seserys dirba ir Le
monte, IL, Pasaulio lietuvių 
centre, pal. J. Matulaičio misi
joje, „Maironio” šeštadieninėje 
mokykloje. Padeda pasiruošti 
vaikams Pirmajai šv. Komuni
jai, Sutvirtinimo sakramentui.

Seserys jungiasi į įvairią misi
jos ir centro veiklą. Čikagoje, 
Jaunimo centre, veikiančioje 
šeštadieninėje mokykloje se
serys dėsto religiją ir ruošia 
sakramentams.

Vystoma pagalba Lietuvoje 
pasilikusioms seserims, oku
pacijos metais išvarytoms iš 
savo namų Marijampolėje, Vil
niuje ir kitur. Nors buvo 
dažnai ir pavojinga, siuntėme 
materialinę paramą, o labiau
siai jos laukė teologinių, religi
nių knygų, kurias pasislėp
damos nuveždavome, kaip 
spaudos draudimo metu.

Atgautos nepriklausomybės 
dešimtmetyje seselės vėl bu
riasi iš atskirų butelių į 
Kaune pastatytus Matulaičio 
namus (1995 m.). Tai seselių 
ir jų rėmėjų dovana. Per šį 
pastatą atgimsta bendruo
meninis gyvenimas, būtinas 
vienuolės šventumui ugdyti ir 
tobulinantis tarnavimą Dievo 
Karalystės plėtimui žemėje. 
Tie namai kartu tarnauja ir 
Kauno bei visos Lietuvos reli- 
giniam-kultūriniam gyveni
mui.

Marijampolėje seserys padė
jo’ atkurti Noviciatą, kur nau
jos kandidatės ruošiasi vie
nuoliniam gyvenimui. Nema
žai seselių gyveno pogrindyje, 
o dabar jų amžius ir sveikata 
nebeleidžia savim pasirūpinti. 
Padėjome pastatyti Marijos 
globos namus Marijampolėje. 
Tai vėl kartu su Š. Amerikos 
seserų ir rėmėjų pagalba.

O koks didelis skaičius sese
lių aplankė Putname esantį 
vienuolijos centrą: Nemažai jų 
baigė teologines studijas Bos
ton, Stubenville,.Toronto - so
cialinės rūpybos, Čikagoje, Lo
jolos universitete, įgijo moks
linį daktaro laipsnį. O kur 
seminarai, kursai, rekolekci
jos Amerikos Jėzuitų namuo
se? Patirtis slaugymo ir socia

linėje srityje Matulaičio slau
gos namuose, susipažinimas 
su povatikanine bažnyčios li
turgija ir jos prasme ti
kinčiajam. Visą tą nesuskai
čiuojamą turtą nuvežė tėvy
nėn Lietuvos žmonėms.

Būtinai reikia paminėti, kad 
2000 metais vyriausiąja Lietu
vos ir Amerikos seserų vadove 
buvo išrinkta Putnamo seserų 
akyse užaugusi ir subrendusi 
vienuolė sesuo Igne Mari- 
jošiūtė. Mano pavaduotoja sės. 
Bernadeta Matukaitė bent ke
lis pastaruosius metus, vyko į 
Lietuvą savo išmintimi ir pa
tyrimu dalintis stovyklose, 
įstaigų administravime.

Prašėt plačiau priminti Put
namo vienuolyno istoriją. 
Parašiau gal per plačiai, bet 
kai prisimeni, kas, kaip ir ko
kie žmonės yra tų faktų kalti
ninkai gerąja prasme, trum
pai neišeina.

- Malonėkite prisiminti 
ir savo gyvenimo kelią - iki 
ir po atėjimo į vienuolyną.
- Gimiau 1930 m. vasario 16 

d. stambių ir dievobaimingų 
ūkininkų Kosto ir Onos (Kur- 
liandskaitės) Savickų šeimoje. 
Baigusi Dambavos pradžios 
mokyklą, įstojau į Panevėžio 
mergaičių gimnaziją. Buvau 
veikli skautė ir ateitininkė. 
Mėgau vaidinti, dainuoti (dar 
ir dabar su malonumu giedu ir 
dainuoju), šokti, sportuoti. Kai 
su tėvais pasiekiau Amerikos 
krantus, 1949 m. įstojau į Švč. 
M. Marijos Nekaltojo pra
sidėjimo Vargdienių seserų 
vienuolyną Putname. Mano 
draugai gal nesitikėjo tokio 
žingsnio, o mama verkė, gi 
tėtis pasakė: „Vaikeli, tavo gy
venimas”...

1951 m. turėjau laimę atlik
ti savo pasišventimo Dievui 
įžadų aktą Mergelės Marijos 
išaukštinimo dieną - per 
Žolinę ir jį po 50 metų pašvęs
to gyvenimo, ši m. rugpjūčio 
15 d. su džiaugsmu ir dėkin
gumu atnaujinti.

Būdama vienuole, baigiau 
Anhurst kolegiją sociologijos 
bakalauro laipsniu. Lankiau 
įvairius katechetinius kursus, 
seminarus. Turiu dvasinio va
dovavimo pažymėjimą iš 
„Ignatian Center of Spirituali- 
ty” Montreal. Geriausias „uni
versitetas”, kuriame dar esu, 
yra vienuolynas - gyvenimas 
bendruomenėje pagal pal. J. 
Matulaičio charizmą.

1984 m. buvau pirmą kartą 
išrinktą Šiaurės Amerikos 
provincijos vadove. Antrą kar
tą - 1996 m., o praėjusiais - 
2000 - metais ir vėl man buvo 
patikėta vadovės tarnystė. Ne 
visuomet buvo lengva tuo ke
liu žingsniuoti, bet mano pasi
tikėjimas ir tikėjimas Jo meile 
ir gailestingumu padėjo sun
kumus pakelti. Esu dėkinga 
praėjusios ir dabartinės tarny
bos seselėms: Bernadetai Ma- 
tukaitei, Teresei Mieczkowski 
ir Eugenijai Lukošiūtei. Mūsų 
darnaus susiklausymo ir užsi
dėtų pareigų atlikimo dėka, 
manau, kad vienuolija atlieka 
nuostabius darbus ir Ameri
koje, ir Lietuvoje.

Šia proga norėčiau paminėti 
mūsų 5 talkininkių: Dan
guolės Sadūnaitės, Onos Stri
maitienės, Danutės Augienės, 
Marijos Noreikienės ir Aldo
nos Prapuolenytės įnašą į vie
nuolijos apaštalavimo darbus 
Matulaičio slaugos namuose ir 
Centriniame vienuolyne. Se
serų skaičiui mažėjant, į jų 
vietą jos stoja, meldžiasi ir 
dirba.

Be vadovavimo, tarnavimo 
vienuolijai dirbau įvairius dar
bus, turėjau įvairiausių pa
reigų. Vadovavau Immaculata 
mergaičių stovyklose Put
name, Dainavoje ir Neringoje. 
Buvau bendrabučio vedėja ir 
mokytoja. Būdama Toronto ir 
Montrealio skyrių vyresniąja, 
dėsčiau šeštadieninėse mokyk
lose, katechizavau vaikučius, 
jaunuolius ir suaugusius, ruo-

Paslaugos Nekilnojamasis turtas
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773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,

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

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANKZAPOUS

3208 1Z2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

Įvairus

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

šiau krikštui, vadovavau vai
kų darželiams, puoselėjau 
maldos būrelius. Nevengiau ir 
ateitininkiškos veiklos. Matu
laičio slaugos namuose dirbau 
socialinės rūpybos ir pastora
cijos srityje.

Kaip ir kiekvienos vie
nuolės, taip ir mano kelias nu
sagstytas įvairiaspalvėm gėly
tėm (tarp kitko, labai mėgstu 
gamtą ir gėles). Viliuosi, kad 
Dievas, matydamas mano 
širdį, užskaitys tuos darbelius 
ir darbus už gera į mano 
Amžinybės kraitį. Esu opti
mistė! Pasitikiu Jo gerumu.

- Kas yra vienuolis šiuo
laikiniame pasaulyje? Vie
nuolinių pašaukimų mažė
ja. Kodėl, Jūsų nuomone, 
jų būdavo daug prieš šimtą 
ir penkiasdešimt metų ir 
sumažėję šiandien?
- Kas yra vienuolė? Bažny

čios terminologijoje jis, ji va
dinamas Dievo pašvęstu žmo
gum. Tai asmuo, kuris visiš
kai save dovanoja Dievui - ir 
visas jėgas atiduoda Jo Kara
lystės reikalui. Tai vyras ar 
moteris, einantis Evangelijos 
patarimų keliu - paklusnumo, 
neturto ir skaistybės. Tai vie
nuolis ar vienuolė, kurio misi
ja nuostabi ir reikli būti Kris
taus šviesos atspindžiu, kad 
tie, kurie nemato Kristaus 
šviesos, pamatytų Jo atspindį. 
Ši misija verčia mus suvirpėti 
iš baimės, matant savo žmo
giškąjį silpnumą, nes dažnai 
esame dengiami šešėlių ir 
neatspindime Kristaus švie
sos. Misija įmanoma, jei atsi
gręžiame į Jį, atsiveriame Jo 
malonei, kuri padaro mus 
naujais žmonėmis.

Bažnyčioje ir pasaulyje vie
nuolių užimamos vyrų ir mo
terų vietos negali užpildyti 
niekas kitas. Pasišventusieji 
pasauliečiai gali dirbti su 
našlaičiais, paliegusiais žmo
nėmis, nelaimingomis šeimo
mis, katechizuoti mokyklose, 
valdžios ir privačių asmenų 
tam tikslui įsteigtose instituci
jose, parapijose atlikti kai ku
rias reikalingas paslaugas, gal 
net geriau nei vienuoliai. Nes 
vienuoliai, vienuolės ar jų vie
nuolynai nėra vien socialinių 
paslaugų organizacijos. Pa
švęstas Dievo žmogus yra

A ]
GREIT PARDUODA

^REALTORS 'BKl
OFFC.(773) 229 - 8761 W

HOME (708) 425 • 7160 
MOBIL (773) 590-0205 ■

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo darbą

Siūlomas darbas prižiūrėti 
paralyžiuotą moterį Mičigane.

Reikia turėti vairuotojo 
pažymėjimą, gerai mokėti anglų 

kalbą, kartu gyventi. Darbą pradėti 
sausio mėn. Kalbėti su Tami, 

tel. 248-482-4847.

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Reikalinga anglų kalbos
mokytoja vakarais Lake 

Zurich ir Wauconda rajone. 
(12 kelias).

Tel. 847-525-1037, Vytas.

Ieško darbo

38 metų moteris ieško 
DARBO.

Tel. 630-795-0742.

būtinas, nepakeičiamas Dievo 
Karalystės liudytojas, Kara
lystės, į kurią esame visi 
pašaukti ir keliaujame. Savo 
visišku atsidavimu Dievui, 
atsižadėjimu pasaulio vilionių 
ir malonumų Dievo pašvęstas 
žmogus yra būtinas ženklas 
krikščioniškame pasaulyje 
(konkretus ženklas). Kodėl 
reikalingi bažnyčių bokštai su 
kryžium jų viršūnėje? Jie 
kviečia pakelti akis ir rodo, 
kad yra kitas pasaulis, ne vien 
tik žemiška karalystė. Taip ir 
vienuolės.

Kodėl nėra pašaukimų? 
Kodėl anksčiau buvo daugiau? 
Klausimas komplikuotas, bet 
bandysiu atsakyti. Kur dingo 
pastangos pirmiausia atkak
liai melsti pjūties Viešpatį 
pašaukimų į kunigystę ir vie
nuolinį gyvenimą? Kiek šeimų 
skatina ar kalba apie vienuoli
nio gyvenimo pasirinkimą? Ar 
girdi jaunimas apie jį sueigose 
- skautai, susirinkimuose - 
ateitininkai? Todėl būtina ir 
neatidėliotina pradėti plačią ir 
nuodugnią pašaukimų pasto
raciją, apimančią šeimas, pa
rapijas, organizacijas. Dėme
singiau apmąstyti šeimos es
mines gyvenimo vertybes, kad 
bent atsvertų tą įtaką, kurią 
per televiziją, radiją, laik
raščius, žurnalus ir knygas 
skleidžia į jaunas šeimas, jau
nimą, močiutes ir tėvelius. 
Prieš Dievą ir krikščionišką 
moralę keliamoms idėjoms la
bai retai kas priešinasi. O jei 
kas priešinasi, apšaukiamas 
atsilikėliu, neinančiu su gyve
nimu, jo ar jos balsas pasilie
ka „tyruose šaukiančiojo bal
su”.

Čia tik labai paviršutiniškai 
atsakiau į klausimą. Pašau
kimų problema labai didelė ir 
ją visi katalikai bendromis jė
gomis privalome spręsti.

- Kodėl vienuole tapote 
Jūs?
- Išgirdau Dievo kvietimą 

tik Jam pasišvęsti. Atsakiau - 
taip! Tapau vienuole.

Sės. Paulei Savickaitei 
dėkojame už atsakymus.

Atsakant į klausimus, seselių lei
dimu pasinaudota sės. O. Mika- 
laitės parengtu „Stebėtinu keliu”.



Lemento Maironio lituanistinės mokyklos direktorė Audronė Elvikienė 
įteikia širdelių vainiką su mokinių parašais LF valdybos pirm. Povilui Ki
liui ir tarybos pirm. dr. Antanui Razmai, kaip dėkingumo simbolį už stip
rią finansinę paramą lituanistiniam švietimui.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
' RĖIKIA OBJEKTYVIOS
J- INFORMACIJOS

Vyteniui Statkui reikėtų 
padėkoti už mano tetos, Bro- 
nėš'5'Jameikienės, gyvenimo 
aprašymą. Tačiau ką nors ap
rašant, reikia turėti pakanka
mai objektyvios informacijos. 
V..-Statkaus informacija buvo 
labai skurdi, aibės netikslu
mų. Pvz., gimimo data netei
singa, vedybų data neteisinga, 
jos vyro išvežimo į Sibirą data 
neteisinga. Ne Freiburge ir 
Čikagoje studijavo lituanis
tiką, bet Vilniuje, o meną stu
dijavo Freiburge, Čikagoje ir 
Hawajuose, įsigydama baka
lauro bėi magistro laipsnius.

'Klaidas galime visi padary
ti', bet už nebūtus dalykus rei
kia jausti atsakomybę.

Nesuprantu, apie kokius B. 
Jameikienės vaikus V. Stat
kus "kalba? Bronė jokių vaikų 
neturėjo, nes vedybinis gyve
nimas tęsėsi tik 9 mėnesius.

Ir koks priešiškumas: čia V. 
Statkus primena, kad B. Ja- 
meikienė vedybų santuoką 
laikė ir prilygino nesugriauna; 
ma pilimi. O čia pat rašo, kad 
dar Vokietijoje, grįžtančio vy
ro nesulaukdama, rengėsi te
kėti už kažkokio generolo. 
Daug kas vestuvių laukė' ir 
nesulaukė.

Už šią įvykių eigą yra sko
linga tik Bronė, rašo .V. Stat
kus. Skolinga kam ir už ką? 
Aš asmeniškai, ir Bronės 
draugai, neabejotinai, tikime į 
Bronės „nesugriaunamą pilį”, 
o apie kažkokias vedybas su 
nežinomu generolu težino tik 
vienas V. Statkus.

Sigutė Žemaitienė 
Cicero, IL

LIETUVOS SPAUDOJE 
PAVARDŽIŲ

BJAUROJIMAS

Anksčiau daugelį mūsų nu
stebino ir papiktino, kai 
„Valst. laikraštyje” Nr. 6, JAV 
viceprezidento Diek Cheney 
pavardė buvo iškraipyta ir jis 
perkrikštytas „Diku Černiu
mi”. Aš šiuo reikalu parašiau 
laišką „Draugui” ir jo nuora
šus pasiunčiau „Valst. Lk.” re
daktoriams bei Lietuvos prezi
dentui.

Tačiau šiomis dienomis ga
vome vėl naują „Valst. Lk”, 
Nr. 86, ir dar daugiau nuste
bome, paskaitę didelėmis rai
dėmis parašytą straipsnio ant
raštę „atvyks princas Čarl
zas”. Ir pirmo žvilgsnio tikrai 
turbūt nei vienas mūsų skai
tytojas negalėjo susigaudyti, 
koks čia princas turima gal
voje. Lyg rusiška, lyg kinie- 
tiška, ar dar kokia kitokia 
pavardė... Tik kai straipsnyje 
paskaitėme: „Lietuvoje lanky
sis Didžiosios Britanijos sosto 
įpėdinis princas Čarlzas”, su- 
sigaudėme, kad čia rašoma 
apie karalienės Elizabeth sū
nų Charles. Panašių svetim
žodžių bjaurojimą galime už

tikti veik kiekviename Lietu
vos laikraštyje.

Turbūt ir prez. V. Adamkų 
purtė tas bjaurus „Čarlzas!” 
Tad vėl reikėtų kreiptis į Lie
tuvos prezidentą, reikalau
jant, kad jis draustų tokį sve
timų pavardžių ir miestų var
dų bjaurojimą, pasiūlytų Sei
mui priimti šiuo reikalu įsta
tymą ir numatytų bausmes už 
įstatymo nevykdymą.

Jonas Daugėla 
Ormond Beach, FL

RŪMAI, RŪMAI, RŪMAI!

Bevartant Lietuvoje išleis
tas istorijos knygas ir kny
geles, akis užkliuvo už retai 
minimo, ir bent man įdomaus, 
fakto: Gardine 1492 m. lap
kričio 30 d. mirė Kazimieras 
IV Jogailaitis, paskutinis Lie
tuvos Didysis kunigaikštis, 
mokėjęs lietuviškai.

Rašoma kitur, kad jaū Vy
tauto laikais daug „oficialių” 
pašnekesių DL Kunigaikščio 
dvare vyko gudiškai, nes per 
trečdalis rimtų Lietuvos Kuni
gaikštystės didikų (nekalbant 
apie paprastus bajorus ir ba
jorėlius) buvo gudai. 16-to 
šimtmečio laikotarpyje DLK 
dvarą galutinai perėmė ma
dinga lenkų kalba, ir jau iš 
dvaro niekad neišnyko, pasili
ko mūsų valdovų kalba.

Išmirus jogailaičiams, joks 
Lenkijos karalius, tuo pačiu 
Didysis Lietuvos kunigaikštis, 
nei lašo lietuviško kraujo ne
turėjo, o jei koks ir turėjo, tai 
tik per klaidą. Galų gale ne 
paslaptis, jog nemokšiški 17- 
to, 18-to amžiaus valdovai 
(mums svetimšaliai) valstybę 
visiškai prarado.

Ir štai, kokius valdovus 
gerbdami, mūsų nepriklauso
mos apskurusios tėvynės po
nai nori už baisiai daug litų 
puošnius Valdovų rūmus at
statyti! O tų puošnių Valdovų 
rūmų Vakarų Europoje daug. 
Bandyti konkuruoti su tokiais, 
visiška nesąmonė, todėl su sa
vaisiais pasaulio nenustebin
sime. Jeigu būtinai reikia tuos 
litus stambiu mastu švaistyti, 
būtų tiksliau už trečdalį tos 
kainos atstatyti Vilniaus vir
šutinę (Gedimino) pilį taip, 
kaip ji vaizduojama Valdovų 
rūmų lankstinuke. Pilis turis
tams ir saviems tikrai geresnį 
įspūdį paliktų negu kokie rū
mai, ir pašto atvirutėse didin
giau atrodytų, negu tas likęs 
vienišas bokštas. Be to, Gedi
minas iš tikrųjų buvo lietuvis!

Narimantas V. Udrys 
. Farmington Hills, MI

GAL ČIA TAS PATS 
ASMUO

Ryšium su choro „Ąžuoliu
kas” viešėjimu čia pas mus kai 
kada minimas Hermanas Pe- 
relšteinas, to choro ilgalaikis 
vadovas ir įsteigėjas, bet la
bai mažai rašoma apie patį as
menį.

Kas iš tikrųjų yra tas Her
manas Perelšteinas?

Aš pats buvau susipažinęs 
prieškariniame Kaune su vie
nu gimnazistu vardu Her
manas Perelšteinas. Jis save 
irgi vadino „Harry”. Per
elšteinas buvo tuometinės 
Kauno Žydų gimnazijos dės
tomąja lietuvių kalba — to
kia gimnazija iš tikrųjų veikė 
Kaune su būstine Maironio 
gatvėje, tarp Laisvės Alėjos 
ir Donelaičio gatvės — auk
lėtinis. 1938-1939 mokslo me
tais jis, rodos, buvo šeštos ar 
septintos klasės mokinys. At
simenu jį kaip gražiai atro
dantį, malonų vyruką, visuo
met apsirengusį paskutinės 
mados drabužiais. Jisai vaikš
čiodavo šiek tiek išdidžiai pa
kelta galva su šalto britų lor
do laikysena, dėl to kai ku
rių buvo vadinamas „aristok
ratu”, bet iš tikrųjų buvo la
bai demokratiškai nusistatęs, 
geros širdies ir gero būdo vai
kinas. Jis buvo gabus ir žva
lus mokinys, geras jaunuolis, 
savo klasėje visuomet pirma
vo, be lietuvių kalbos, laisvai 
vartojo rusų, anglų bei vo
kiečių kalbas, buvo labai po
puliarus, ypatingai moteriškos 
lyties jaunesnių asmenų tar
pe, turėjo daug draugų. Jis ge
rai skambino pianinu, turėjo 
patefoną ir didoką muzikinių 
plokštelių rinkinį. Jis ypatin
gai mėgo dainuoti, turėjo gerą 
balsą, gerai žinojo visas to lai
ko Hollywood bei Vokietijos ir 
sovietų operetinių filmų pro
dukcijos dainuškas. Jis labai 
mėgo lietuviškas liaudies dai
nas. „Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka” — buvo viena 
jojo labiausiai mėgstama dai
na.

Jo tėvai gyveno pasiturin
čiai. Tėvas buvo keleto užsie
nio firmų atstovas Lietuvai, 
daug keliavo, taip pat gerai 
žinomas žydų bendruomenės 
veikėjas, sionistų pakraipos 
žmogus, didelis prezidento 
Antano Smetonos ir jojo politi
kos šalininkas. Motina buvo 
svarbi Kauno Žydų ligoninės 
bei anksčiau paminėtos gim
nazijos rėmėja.

Esu įsitikinęs, kad čia mes 
kalbame apie tą patį Perelš- 
teiną. Visa Perelšteinų šeima 
buvo išvežta iš Lietuvos 1941 
metais. Apie jų tolimesnį li
kimą neturiu žinių.

Būtų įdomu ką nors daugiau 
sužinoti apie šį nuostabų 
žmogų, kuris neseniai mirė 
New Yorko mieste, ypač, kaip 
jis tapo taip glaudžiai susie
tas su „Ąžuoliuku”.

Nicholas I. Gemell 
Crystal Lake, IL

Laisvės alėja Kaune. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

DRAUGAS, 2001 m. lapkričio 20 d., antradienis

A. t A.
Marijonas Kun. JONAS

JUOZAS JANČIUS, M.I.C.
Mirė 2001 m. lapkričio 18 d., vidurnaktį, Resurrection 

Hospital, Čikagoje, sulaukęs 92 metų amžiaus.
Velionis gimė 1909 m. kovo 26 d. Lawrence, MA. Įstojęs 

į marijonų vienuoliją, pirmuosius įžadus padarė 1925 m. 
gruodžio 8 d., amžinuosius — 1930 m. gruodžio 8 d. 
Studijavo filosofiją ir teologiją Angelicum Institute 
Romoje, Italijoje. 1934 m. liepos 15 d. buvo įšventintas 
kunigu taip pat Romoje.

Kun. Jonas Jančius, M.I.C. bus pašarvotas trečiadienį, 
lapkričio 21 d., nuo 8 v.r. iki 10 v.r. Petkaus šarvojimo 
namuose, Marąuette parke, Čikagoje. Iš laidojimo namų 
velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių a.a. kun. Jonas Juozas bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, marijonų sklype.

Su viltimi būti kartu prisikėlime
Marijonai

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

PADĖKA 
A. t A.

BRONĖ ŠVIPIENĖ
Iškeliavo į Amžinybę 2001 m. rugpjūčio 8 d. Buvo 
palaidota rugpjūčio 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.
Dėkojame kun. Leonui Zarembai už maldas koplyčioje, 
nuoširdų pamokslą ir atsisveikinimą kapinėse.
Dėkojame Faustui Stroliai už vargonavimą ir giesmes, 
karsto nešėjams, giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems šermenyse ir laidotuvėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems už gėles, užuojautas, 
aukas Mišioms ir labdaros organizacijoms.

Raminta ir Vladas Sinkai
Daiva J. Švipaitė

A. t A.
VLADAS STANČAITIS

Mirė 2001 m-, lapkričio 15 d., sulaukęs 77 metų.
Gyveno St. Petersburg, FL, anksčiau Čikagoje.
Gimė 1924 m. vasario 11 d.
Nuliūdę liko: dukterėčios Ellie su vyru William, Molly 

su vyru Kim, Rita ir Emily (C.P.D. 008); sūnėnai Edward 
su žmona Loretta, Raymond, Frank, Joseph ir John bei 
draugė Sophie Zuraitis.

Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 19 d., 
nuo 8 v.r. iki 10:15 v.r. Zarzycki Manor Chapels laidojimo 
namuose, 5088 S., Archer Ave.(Archer-Keeler St.).

A.a. Vladas buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. John J. Minich. Tel. 773-767-2166.

A. t A.
ROZALIJA KUZMARSKIENĖ- 

VASILIAUSKAITĖ
Mirė 2001 m. lapkričio 17 d., sulaukusi 97 metų. 
Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Tauragės apylinkėje, Naumiesčio 

mieste. Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Louis Kuzmarskis, duktė Irena 

Talandienė, anūkai — Erica su šeima, Thomas, Anita Su 
vyru, Lucius ir Regina bei kiti giminės ir pažįstami.

Velionė bus pašarvota antradienį, lapkričio 20 d., nuo 
3 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkričio 21 d., Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9 
v.r. velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. 
Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicago, IL.

Nuoširdžiausiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Liūdi sūnus, duktė, anūkai
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arbawww.petkusfuneralhomes.com
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Brangiai Motinai

A. f A.
SOFIJAI ALEKSIŪNIENEI

užbaigus žemišką kelionę, „Bendruomenės balso” radijo 
laidų kolektyvo koordinatorę, velionės dukterį JULIJĄ 
DANTIENĘ, sūnus ROBERTĄ ir ALGIRDĄ su 
šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Filadelfijos LB apylinkės „Bendruomenės balso" 
radijo laidų kolektyvas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES

A ATAfl ALLIANCC MEMBEP

-r :«

Chicago

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remerr.ber, when you 
travel with SAS, you can earn mllenge creait 
with United’s Mileage Plūs* cr SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

For Information ori specia! fares and 
schedules contact yeur Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

IRENA C. 
MITKUTĖ

It’s Scandinavian Scandinavian Airi. .r.

Iškeliavo Amžinybėn 2000 m. lapkričio 15 d., palikusi 
mūsų šeimoje tuštumą ir liūdesį.
Su meile ir ilgesiu prisiminsime ir melsimės už a.a. Ireną 
šv. Mišiose, kurios bus atnašaujamos sekmadienį, 
lapkričio 25 d., 10:30 v.r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, Brighton Parke.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Irutę savo maldose.

Tėvai, broliai, sesuo ir kiti artimieji

http://www.petkusfuneralhomes.com
arbawww.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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Atšvęskime kartu Jauni
mo centro 44-ųjų veiklos 
metu sukakti gruodžio 2 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios už gy
vus ir mirusius rėmėjus Tėvų 
jėzuitų koplyčioje vyks 3 vai. 
p.p. Giesmes giedos Margarita 
ir Vaclovas Momkai. Trumpa 
akademija, programa, vaka
rienė - 4 val.p.p. Programą at
liks Dalia Fanelli ir Manigir- 
das Motekaitis. Bus vertingi 
piniginiai laimėjimai. Dar ga-f 
Įima užsisakyti vietas, skambi
nant tel. 708-409-0216 arba 
708-636-6837.

Šiemet ruošiantis atida
ryti dar dvi naujas čiuožyk
las, Čikagos miestas žiemos 
sezoną - nuo lapkričio 24 d. 
iki vasario 29 d. - turės net 
devynias čiuožinėjimo vietas. 
Štai čiuožyklų adresai: naujoji 
čiuožykla Midway Plaisance 
Park (1130 N. Midway Plai
sance; pradės veikti nuo gruo
džio 1 d.); kita naujai pastaty
ta čiuožykla Millenium Park 
(55 N. Michigan Avenue; tu
rėtų atsidaryti gruodžio 15 d.); 
McKinley Park (2210 W. Per- 
shing Road); Riis Park (6100 
W. Fullerton); West Lawn 
Park (4233 W. 65th Street); 
Mt. Greenwood Park (3721 W. 
lllth Street); Warren Park 
(6601 N. Western); Rowan 
Park (11546 S. Avenue “L”); 
Daley Bicentennial Park (337 
E. Randolph).

Mokiniai ir studentai,
lankantys Čikagos ar Illinois 
valstijos gimnazijas, kolegijas, 
universitetus, gali pabandyti 
gauti 2,000 dol. stipendiją, ku
rią siūlo „Chicago Association 
of Realtors Education Founda
tion”. Ši labdaringa organiza
cija siekia populiarinti nekil- 
nojdrtio turto agento specialy
bę. Šių stipendijų kandidatai 
turi būti studijuojantys Čika
gos miesto gyventojai, kurių 
žinios vertinamos „C” ir dar 
geresniais balais. Pirmenybė 
teikiama studentams, kurių 
specialybė susijusi nekilnoja
mo turto profesija. Pareiški
mus, kurie bus priimami iki 
2002 m. kovo 15 d., galima 
gauti skambinant tel. 312- 
803-4900 (ext. 140) arba ei. 
paštu breed@chirealtor.com

Lankydamasis ‘Lietuvoje 
šių metų rugsėjo mėnesį 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejaus Čikagoje prezidentas 
Stanley Balzekas jaunesnysis 
užmezgė ryšius su Lietuvos 
nacionaline televizija. Progra
mų įsigijimo ir pardaviirio sky
riaus vedėja Vida Matuzevi- 
čiūtė muziejui atsiuntė keletą 
Lietuvos televizijoje sukurtų 
filmajuosčių. Muziejus planuo
ja plėsti savo video ir audio 
skyrių, rengti lietuviškų filmų 
rodymo programas ir kviečia 
žmones, kurie galėtų savo pa
tarimais ar savanorišku darbu 
prisidėti prie tokių programų 
rengimo.

Stanley Balzekas jaunesnysis ir Vida Matuzevičiūtė Lietuvos Nacionali
nėje televizijoje Vilniuje.

Amerikos Lietuvių Tary
ba atskiru leidiniu išleido Lie
tuvos kariuomenės vado gene
rolo Jono Kronkaičio paskaitą 
„NATO Enlargement: The 
Baltic Dimension”, skaitytą 
ALTo surengtame pristatyme 
Čikagos miesto centre. Šis lei
dinys faktais ir skaičiais pa
teikia svarius argumentus, 
palaikančius Lietuvos įstojimą 
į NATO sąjungą. Leidinys tin
ka paduoti amerikiečiams po
litikams bei spaudos atsto
vams ir bendrai supažindinti 
angliškai kalbančią visuome
nę su Lietuvos siekimu įstoti į 
NATO. Norintys gauti leidinu
kų, kreipkitės į ALTo būstinę. 
Būstinės adresas: „Lithua
nian American Council, 6500
S. Pulaski Road, Chicago, IL 
60629; tel. 773-735-3946; fak
sas 773-735-3946, elektroninis 
paštas ALTcenter@aol.com

Juzefą ir Jonas Žebraus
kai, gyvenantys Newport, NC, 
atsilygindami už „Draugo” 
prenumeratą, mus parėmė 
100 dol. auka. Tariame nuo
širdų ačiū!

Net trijų valandų nemo
kama valso pamoka vyks 
gruodžio 9 -d., sekmadienį, 
Chicago Cultural Center, 78 
E. Washington St. Šokių pa
mokos valandos - nuo 2 iki 5 
val.p.p. Po gražiuoju Tiffany 
vitražų kupolu šokantiems 
mokiniams pritars populiarus 
ansamblis „Teddy Lee Orches
tra”.

Skelbimai

• 27 centai skambinant į 
Lietuvų, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parų, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

x Karaliaučiaus srities 
lietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $250 — Angelika Dudė
nas. $100 — Meilutė Biskis; 
Kristina Švarcas. $50 — Irena 
Kairys; Algis ir Irena Regiai; 
Ema Žiobrienė. $30 — Ray- 
mond Graudis; Algis Kazlaus
kas. $25 — Halina Dilienė; 
Gražina Kenter; Raimundas 
ir Danutė Korzonai; Irene Ma- 
nomaitis; Edvardas Pocius; Al
girdas Sekas. $20 — Ona Kro
nas; Birutė Navickiėnė. $10
— Arvydas ir Daiva Barzdu- 
kai; Aniceta Giedraitienė; Al
fonsas Petrutis. $5 — Vytau
tas ir Marija Oniunas. Dėkoja
me rėmėjams. „Karaliau
čiaus krašto lietuvybei”, 
1394 Middleburg, Ct., Na
perville, IL 60540-7011.

Matilda Kurapka, gyve
nanti Putnam, CT, prasitęsda- 
ma „Draugo” prenumeratą, 
„Draugui” aukoja 50 dol. Nuo
širdžiai dėkojame!

Kun. K. Ambrasas, SJ, 
Beverly Shores Šv. Onos baž
nyčioje Mišias laikys gruodžio 
16 d. 1 val.p.p.

Adelaida Balbata, gyve
nanti St. Petersburg, FL, 
prasitęsdama „Draugo” pre
numeratą, mūsų dienraštį re
mia 50 dol. auka. Didžiai 
dėkojame!

DVYNIŲ PARODA
Praėjusį penktadienį, lapkričio 16 d„ Čiurlionio galeri

joje buvo atidaryta Benjamino Jenčiaus, Rimo Galecko 
ir Adolfo Klastaičio darbų paroda. Spausdiname Algi
manto Kezio mintis, pasakytas pristatant trįjų daili
ninkų kūrybą.

Rimas Galeckas tapo religi
nės tematikos abstrakcijas ir 
laivus.

Benjaminas Jenčius lieja ak
vareles, turinčias, kaip katalo
go autorė Lina Tumasonienė 
išsireiškė, dvi erdves — tikro
viškąją ir paslaptingąją.

Adolfas Klastaitis dirba pa
gautas dvięjų mūzų — kartais 
kuria realistiškus natiurmor
tus, o kitos mūzos verčiamas 
blaško į visas puses spalvų 
mišinius. Nors visi trys prare
gi šviesą tai vienoje prošvais
tėje, tai kitoje, tačiau yra gi
miningi kaip dvyniai — visi 
spalvinistai ir be galo šykštūs 
siužetine prasme.

Gal tik Rimo Galecko laivai 
ir Adolfo Klastaičio vaisiai bei 
vazos prakalba realia, visiems 
suprantama kalba.

Tačiau ne tai yra esmė. Esmė 
— formų bei dizaino erdvėje 
ir minties bei jausmo prasi
veržime.

Pats bene jautriausias Šiuo 
požiūriu yra akvarelistas 
Benjaminas Jenčius, kurio pa
veikslų spalvų prasiveržimai 
primena galingas bei audrin
gas stichijas. Čia juda ne vien 
potėpiai, bet kyla, leidžiasi į 
gelmes, siūbuoja tarsi viesulo 
pagauti egzotiškų atspalvių 
kosminiai pavidalai. Ar tokia 
ir paties dailininko dvasinė 
nuostata? Nepažįstame jo as
meniškai mes, čiabuviai. Jį 
patį atskleidžia šių paveikslų 
serija, kurioje nerasime gal 
net nei vieno brūkšnelio ar 
štricho, kuris stovėtų ramiai. 
Nežinau, ar tiksliai išsireiš
kiau apie jo asmenį. Tačiau jo 
sielos kalba atspindi jį tokį, 
būtent valingą, energingą, už
valdžiusį visą kosmosą savo

NAUJAS „VARPO” NUMERIS
Pasirodė 35-asis Varpininkų 

filisterių leidžiamas žurnalas 
„Varpas”, išeinantis kartą per 
metus. Leidinio obalsis: tautos 
bei žmogaus laisvei, tautinei 
kultūrai ir lietuvybei. Žurna
las įsteigtas 1889 m. Vinco 
Kudirkos. Šiandieninis jo re
daktorius Antanas Kučys. Ad
ministratorius Grožvydas La
zauskas (208 West Natoma 
Avė., Addison, IL, 60101.) 212 
psl. Kaina 7 dol.

Kaip redaktoriaus žodyje 
rašo A. Kučys, atkurtas žur
nalas Čikagoje pradėtas leisti 
nuo 5-ojo numerio 1960 m. 
Žurnale ryškiai jaučiamos 
pastangos tęsti Vinco Kudir
kos idėjas, atskiras skyrius 
paskirtas Kudirkaičių orga
nizacijai (vadovė Angelė Šiau
lienė), kurios centras įsikū
ręs Kaune.

„Varpo” autoriai: buvęs Sei
mo narys dr. Leonas Milčius 
(„Lietuvos dešiniųjų perspek
tyvos dar neaiškios”), dr. Ka
zys Karvelis ( „Ar po okupa
cijų atsikūrusi tautinė vals
tybė Lietuva ilgai išliks lietu
viška”), prof. Aleksandras Va
siliauskas („Lietuvos ekono
minis atsilikimas nuo Europos 
šalių”), dr. Ignas Urbonas 
(„Slaptoji konferencija Kau
ne”), Antanas Kučys („Ideolo
gijos ir komandos”), Juozas 
Kojelis („Iš politinių žemumų

Moksleivių Ateitininkų 
sąjungos Žiemos kursai 
Dainavoje vyks š.m. gruodžio 
26-30 d. Registraciją privalo
ma atlikti iki š.m. gruodžio 12 
d.

Ketvirtadienį ir penkta
dienį, lapkričio 22 ir 23 d., 
„Draugas” nedirbs, taigi penk
tadienio ir šeštadienio „Drau
go” numeriai neišeis, o šešta
dieninis „Draugo” priedas bus 
išleidžiamas ketvirtadienio 
numeryje. Gero ir linksmo Pa
dėkos savaitgalio!

rankų gaivalingais mostais.
Panašiai būtų galima aptar

ti ir Adolfo Klastaičio charak
terį, žvelgiant į jo abstrahuo
tos gamtos vaizdus. Šio tapy
tojo medžiai siūbuoja, plėšosi į 
visas puses, išsiliejusios spal
vos nesutelpa kvadratinio rė
mo ribose. Bet yra kita, visai 
priešinga A. Klastaičio asmeny
bės žymė. Ją užtinkame jo na
tiurmortų ramiame tylaus 
fono kampelyje. Vaisiai, in
dai, puodynės, arbatinukai 
kruopščių kruopščiausiai iš
baigti — natūralūs ir tylūs. Jų 
skambesį išgirs tik gerai sude
rinta ausis. A. Klastaitis— 
tikras dvynys — vienur be 
žado, kitur išsiveržiantis tarsi 
pavasaris po šaltos ir kietos 
žiemos.

Klastaitis šioje parodoje ne 
vienas dvynys. Panašus į jį 
yra jo kolega Rimas Galeckas. 
Jis taipogi susidvejinusi asme
nybė — peizažistas ir religinis 
simbolistas. Jo vaizduojama 
jūra niekad nėra mačiusi aud
ros, jo laivų burės stovi, regis, 
niekad nepąjudintos vėjo.

Ramybė ir tvanka. Greta ka
bantys kiti paveįkslai visai ki
tokį. Jų muzika tarsi staccato 
užgauti klavišai. Nerimsta, 
ieško darnos ir harmonijos. 
Siužetai mįslingi, be žado, 
sprendžiantys nesuvokiamus 
hieroglifus. Kas tie žmonės, ko 
jie nori, ko jie ieško? Tai pa
ties dailininko dvasia — kar
tais nurimus ir patenkinta sa
vo dalia, kartais nemigo kan
kinama, sprendžianti ir ieš
kanti, ir vis tą patį — spren
džianti ir ieškanti. Ši paroda 
— tai dvynių pasaulis.Algimantas Kezys
į ateities galimybes”) ir kt. 
Spausdinami Leono Bildušo 
prisiminimai apie Lietuvių 
operos Čikagoje kūrimosi ap
linkybes; interviu duoda prof. 
Vytautas Landsbergis; arkiv. 
Sigitas Tamkevičius lygina 
šiuos ir vysk. Valančiaus lai
kus; prisimenamas kunigas 
marijonas, buvęs „Draugo” 
moderatorius Vytautas Bag- 
danavičius ir pedagogas Juo
zas Masilionis; Lietuvoje vei
kianti Kaimo rąšytojų sąjunga 
pateikia savo pastarųjų metų 
kūrybinį derlių. Žurnalas 
iliustruotas Balio Augino eilė
raščiais ir nuotraukomis iš ku
dirkaičių gyvenimo.

Čikagos lituanistinės mokyklos 3 skyriuje mokosi: Agnė Augustinaitytė, Mante Baliutavičiūtė, Indrė Bielskutė, 
Julija Boženovaitė, Berta Brazdeikytė, Ieva Budzinauskaitė, Jonas Butauskas, Guoda Cicėnaitė, Deimantė 
Dranseikaitė, Balys Gintautas, Patrikas Gladstein, Saulius Jackevičius, Danielius Jurgutis, Alena Kazlaus
kaitė, Markas Mongirdas, Paulina Pancerovaitė, Lukas Račkauskas, Dainius Radzevičius, Emilija Rasinskaitė, 
Kotryna Strazdaitė, Lina Survilaitė, Aistė Šeškaitė, Rokas Šimkonis, Justina Zakarauskaitė, Gediminas Zaka
rauskas, Maria Žimkutė. Mokytojos Edita Kibildienė ir Laima Viršinskienė. Kristinos Badaraitės nuotr.

MINTYS APIE VĖLINES
Rado Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai 

Mintis surinko Jolanta Banienė, ČLM atstovė spaudai

2 SKYRIUS
(mokyt. Renata Butauskie- 

nė)

VĖLINĖS

Aš žinau, kad žmonės va
žiuoja į kapus ir uždega žva
kutes, padeda gėlyčių. Per Vė
lines žmonės prisimena savo 
mirusius tėvelius ir senelius. 
Žmonės tvarko kapus. Per Vė
lines žmonės meldžiasi ir eina 
į bažnyčią.

Kotryna Tamošauskaitė

Vėlinės yra tokia diena, kai 
žmonės atsimena mirusius sa
vo artimuosius. Visi eina į 
bažnyčią ir meldžiasi, o po to 
eina į kapines. Per Vėlines va
kare, kai nueini į kapines, la
bai gražiai šviečia žvakės. 
Žmonės uždega jas ant kiek
vieno kapo. Taip jie atsimena 
mirusiuosius.

Akvilė Zakarauskaitė

Vėlinės — mirusiųjų pager
bimo diena. Visi aplanko ka
pus, nuneša gėlių, uždega žva
kutes. Visi prisimena miru
sius. Kapuose vakare dega 
daug žvakučių.

Lukas Gūžys

Vėlinės yra liūdna diena. Tą 
dieną žmonės prisimena miru
sius ir važiuoja į kapines, už
dega žvakes. Jie meldžiasi ir 
verkia, prisimena mirusiuo
sius.

Gabija Staninaitė

Vėlinės — mirusiųjų pager
bimo diena. Šią dieną mes lan
kome kapus. Lietuvoje aš va
žiuodavau į Biržus. Ten aš ap
lankydavau savo senelio kapą 
— uždegdavau žvakučių ir 
padėdavau gėlių. Vėlinės — 
liūdna šventė.

Domantas Darčkus

3 SKYRIUS
(mokyt. Laima Viršinskienė 

ir Edita Kibildienė)

VĖLINĖS

Vėlinės — tai yra diena, kai 
žmonės eina į kapines ir degi
na žvakutes. Tai mirusiųjų 
pagerbimo diena.

Kotryna Strazdaitė

Vėlinės yra tokia diena, kai 
mes einame į bažnyčią melstis 
už mirusius. Mes uždegame 
žvakes bažnyčioje.

Mantė Baliutavičiūtė

4 SKYRIUS
(mokyt. Vilija Aukštuolienė)

VĖLINĖS

Per Vėlines mes važiuojam į 
kapus. Mes kapus papuošėm 
gėlytėm. Uždegėm žvaku
čių ant kai kurių kapų. Paskui 
maldas pasakom ir einam į 
bažnyčią. Po to nueinam į kop
lytėlę ir padedam gėlyčių. Pas
kui nuvažiuojam namo. Ir na
muose meldžiamės.

Justina Tveragaitė

Vėlinės yra mirusių diena. 
Lietuvoje žmonės uždega žva
kutes kapuose. Amerikoje 
žmonės švenčia „Halouvyną” 
ir vaikai persirengia ir eina 
prašyti saldainių. Žmonės ei
na į bažnyčią, kad pasimelstų 
už mirusius.

Paulius Šimkonis
Per Vėlines aš einu aplankyt 

savo tėvelio. Mano tėvelis mi
rė, kada aš buvau mažas. Mes 
visada atnešam žvakių. Mes jį 
labai mylim. Mano tėvelio var
das yra Arvydas, jis buvo de
tektyvas. Jis buvo labai geras 
tėvelis.

Marius Stalionis

Lietuvoje per Vėlines mes 
važiuojam į kapines. Mes ten 
uždegam žvakutes, sutvarkom 
ir pasodinam gėlių. Mes 
Vėlines vadinam Visų miru
siųjų diena. Aš visada noriu 
uždegti žvakutes, nes man la
bai patinka tai daryti.

Marija Steigvilaitė

5 SKYRIUS
(mokyt. Rolanda Varnaus- 

kienė)

VĖLINĖS

Visi prisimenam savo arti
muosius, gyvus ir mirusius. 
Mirusiųjų diena yra lapkri
čio 1. Ši diena yra liūdesio die
na, mes prisimename namie 
artimuosius, kalbame maldas. 
Vakarienės metu mes pade
dame lėkštę ir kėdę, ir gal jie 
ateina vakarienės. Vėlinių 
dieną visi kapai mirga žvaku
tėmis ir gėlėmis, skamba liūd- 

,na muzika. Šalia mūsų kapo 
yra kapelis, kurio niekas ne
lanko. Mes šitą kapą prižiū
rime, pamerkiame gėlių, užde
game žvakutę. Visi žmonės 
tikėjo, kad žvakių šviesa ir 
maldos nušviečia vėlėms kelią 
į dangų.

Justė Navikaitė

KAPŲ ŽIBURĖLIAI

Per Vėlines mes prisimena
me mirusius. Lietuvoje per 
Vėlines žmonės eina į kapines 
ir sutvarko, ir uždega žvakę. 
Lietuvoje bažnyčioje buvo pa
maldos, o vakar iškilminga ei
sena — procesija į kapus. Gie
dodami ir nešdami degančią 
žvakutę eidavo į kapus. Per 
Vėlines žmonės padeda tuščią 
kėdę ir lėkštę prie stalo. Jie 
taip daro, kad mirusieji grįžtų 
į jų šeimą. Amerikoje mes 
švenčiam Halloween. Vaikai 
apsirengę kaip vaiduokliai ar 
kitaip. Jie eina prie namų 
prašydami saldainių.

Sandra Badaraitė
KAPŲ ŽIBURĖLIAI

Lietuvoje lapkričio pirmą 
minima visų Šventųjų diena, 
o antrą — Vėlinių diena. Visi 
tomis dienomis skuba į kapus 
pagerbti savo artimųjų išėju
sių Anapilin. Uždega žvake
les, pasimeldžia, gražiomis 
mintimis prisiminimais pabū
na kapuose su savo mirusiais 
artimaisiais. Tą dieną kapai 
skendi gėlėse. Tą dieną kaip 
niekad daug žmonių.

Kiekvienoje šeimoje yra mi
rusių. Dažnas skuba pagerbti 
mirusios mamos ar tėčio, se
nelių, prosenelių, draugų ir ki
tų, kurie buvo mylimi ir bran
gūs. Tolimiausiuose Lietuvos 
kampeliuose, didelėse ir mažo
se kapinaitėse vyrauja Vėlinių 
dvasia, bažnyčiose aukojamos 
šv. Mišios.

Įspūdingai kapinės atrodo 
naktį, tarsi, užklotos spindin
čiu gelsvu šydu.

Susikaupimas ir ramybė, 
pagarba ir meilė apgaubia 
kiekvieną mažą kauburėlį.

Erikas Sineokis 

„KAPŲ ŽIBURĖLIAI”

Skamba varpas tylią naktį.
Skamba toliuos ir širdy:
Dar maldelę sukalbėsiu,
Kai Dievulis taip arti.
Būtent tą dieną mes visi 

meldžiamės už mirusiųjų vė
les, prisimename visus savo 
pažįstamus žmones ir arti
muosius. Aplankome jų ka
pus, padedame gėlių ir užde
game žvakutes.

Uždegame žvakutes ir ant 
tų kapų, kurių niekas nelan
ko. Tą dieną visi kapai mirga 
degančių žvakučių jūroje. Ir 
mes, būdami Lietuvoje, aplan
kydavome savo artimųjų ka
pus ir uždegdavome žvakutes.

Žiburėliai plazda, mirga.
Šventą vakarą kapuos.
Rūpestėlį Dievas girdi:
Jis paglostys ir paguos.

Agnė Pancerovaitė
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