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K a i n a 50 c. 

Lietuva atsineš į NATO turtingą 
santykių su Rusija patirtį 

Vi ln iu s , kovo 5 d. (Elta) — skatina ir toliau stiprinti indi-
NATO ir Europos Sąjungos 
plėt ra padarys Europą ir 
NATO saugesnes bei turt in
gesnes. Naujos sąjungos na
rės iš Pietų ir Šiaurės Europos 
suteiks abiem organizacijoms 
ne t ik naujus pajėgumus ir 
naujas r inkas, bet ir naują en
tuziazmą bei dinamiką. Tokią 
Lietuvos nuostatą amerikie
čiams išdėstė ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, per
skai tęs pranešimą Montanos 
valstijos Bilings miesto Už
sienio reikalų komitete. 

Pasak ambasadoriaus, Lie
tuvos indėlis į NATO bus spe
cializuotos karinės pajėgos bei 
tu r t inga regioninio bendradar
biavimo, konstruktyvių santy
kių su Rusija patirt is . 

„Įvykių raida artėjant 
NATO viršūnių susitikimui 

vidualias pastangas prieš Pra
hos susitikimą ir po jo. Nors 
Lietuvos pastangos visų pirma 
skirtos pasirengti mūsų pačių 
narystei NATO, mes tvirtai ti
kime, kad kuo daugiau iš 
dešimt Vilniaus grupės valsty
bių bus pasirengusios tapti 
NATO narėmis, tuo labiau bus 
pasistūmėta laisvos ir vienin
gos Europos link", kalbėjo Lie
tuvos pasiuntinys. 

V. Ušackas taip pat teigė, 
kad po rugsėjo 11 d. teroristi
nių išpuolių NATO svarba gi
nan t bendras vertybes išaugo. 
Savo ruožtu Vilniaus grupės 
valstybės bendrais ir indivi
dualiais veiksmais patvirtino, 
jog jos j a u dabar elgiasi kaip 
de facto sąjungos narės, pri
sidėdamos prie JAV veiksmų 
kovoje prieš tarptautinį tero
rizmą. 

Valdui Adamkui — skautų Geležinio vilko ordinas 

Prahoje nuteikia viltingai bei 

Siūloma tęsti rublinių indėlių 
atkūrimą Rusijos skolos sąskaita 

Viln ius , kovo 5 d. (BNS) 
Opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) par
tijos vadovas, par lamentaras 
Vytautas Landsbergis ragina 
vyriausybę tęst i rublinių in
dėlių grąžinimą, o išmokas 
priskaičiuoti kaip Rusijos sko
lą Lietuvai. 

„Lietuvos valstybė, kuri gera 
valia kompensuoja Rusijos 
negrąžinamas žmonių lėšas, 
turė tų tai tęsti, o išmokas 
konkrečiai apskaityti kaip 
neišvengiamai grąžintiną Ru
sijos skolą Lietuvai", teigia V. 
Landsbergis. 

„Lietuvos valstybė neatėmė 
iš gyventojų jokių indėlių, net 
prieškarinių. Ir anuos, ir so
vietinius pasiėmė SSRS. Tai 
dalis okupacijos žalos, kuri 

Priimtas pataisytas 
Pridėtinės vertės 

mokesčio įstatymas 
Seimas antradienį priėmėt 

naujos redakcijos Pridėtinės 
ver tės mokesčio (PVM) įsta
tymą, kuris įsigalios liepos 
1-ąją. 

PVM įstatymas numato, kad 
nuo 2004 m. 5 proc. PVM 
reikės mokėti už vaistus ir 
medicinos prekes, kurie dabar 
šiuo mokesčiu neapmokestina
mi. Vyriausybei suteikta teisė 
nustatyt i vaistų ir medicinos 
prekių, kurioms j au nuo šių 
metų liepos 1 d. gali būti tai
komas 5 proc. PVM įkainis, 
sąrašą. 

Įs tatymu taip pat panaiki
nama galimybė susigrąžinti 
PVM už lengvuosius automo
bilius. 

Nuo 2003 m. sausio 1 d. 
laikraščių bei žurnalų popie
rius bus apmokest intas 18 
proc. įkainiu, o patiems laik
raščiams ir žurnalams bus tai
komas 5 proc. PVM. Dabar 
laikraščiai bei žurnalai (iš
skyrus erotinio ir smurtinio 
pobodžio leidinius), taip pat jų 
spausdinimas bei platinimas 
ir laikraštinis popierius PVM 
neapmokestinami. Žurnalų 
popierius dabar apmokestina
mas 18 proc. PVM įkainiu. 

Siekiant paremti Lietuvos 
galvijų augintojus bei mėsos 
pramonę, nuo 2003 metų sau
sio 1 dienos lengvatinis 5 proc. 
PVM įkainis bus taikomas 
šviežiai atšaldytai mėsai ir 
paukšt ienai bei jos produk
t ams . 
Pagrindinis PVM įkainis šiuo 

metu yra 18 procentų. (BNS) 

turi būti rašoma atitinka
muose apskaičiavimuose", pa
žymi konservatorių vadovas. 

Praėjusios kadencijos Sei
mas priėmė įstatymą dėl 
SSRS okupacijos žalos atlygi
nimo, kuriuo įpareigojo vy
riausybę nustatyti žalos dydį 
ir derėtis su Rusijos Federaci
jos, kaip buvusios SSRS tei
sių perėmėjos, vyriausybe dėl 
jos kompensavimo. Nors 2000 
m. išrinktas Seimas šio įsta
tymo neatšaukė, po rinkimų 
su išrinktos vyriausybės ne
pradėjo derybų dėl okupacijos 
žalos atlyginimo. 

Šių metų sausio pradžioje 
vyriausybė nusprendė atnau
jinti nuvertėjusių rublinių 
indėlių grąžinimą pirmajai gy
ventojų grupei, kuriai priklau
so visiškos negalios invalidai, 
Į grupės invalidai ir šeimos, 
auginančios vaiką invalidą, 
sulaukę 85 metų ir vyresni gy
ventojai, taip pa t reabilituoti 
politiniai kaliniai ir tremti
niai, asmenys, nukentėję per 
1991 m. sausio įvykius. Ta
čiau tam 2002 metais yra nu
matyta skirti tik daugiau kaip 
40 mln. litų. 

Be to, valdančiosios daugu
mos atstovai ėmė svarstyti 
galimybę atidėti indėlių grą
žinimą, o tam numatytas lėšas 
skirti pensijų reformai finan
suoti. 

Finansų ministerijos skai
čiavimais, visoms gyventojų 
grupėms ateityje reikės išmo
kėti dar apie 2.1 mlrd. litų. 

* Švedijoje su vizitu vie
š ė j u s i a m Seimo pirmininkui 
Artūrui Paulauskui teko aiš
kintis dėl prezidento Valdo 
Adamkaus pareiškimų, jog 
Lietuvos vyriausybė neturėtų 
įsipareigoti Europos Sąjungai 
(ES) uždaryti Ignalinos atomi
nę elektrinę (IAE) 2009 m. 
kaip to siekia ES. „Jie yra su
nerimę. AŠ pabandžiau pasa
kyti, kad prezidento pasisaky
me buvo akcentuota Europos 
Sąjungos atsakomybė ir noras 
dalintis šios elektrinės užda
rymo finansine našta. Mes pa
tikinome, kad šį pusmetį Sei
mas ir vyriausybė turėtų pri
imti sprendimą dėl galutinės 
antrojo IAE bloko uždarymo 
datos", sakė Seimo pirminin
kas. (BNS) 

* Europos Sąjungai (ES) 
pirmininkaujant i Ispanija 
siūlo Lietuvai Ignalinos ato
minę elektrinę (IAE) uždaryti 
2009 metais, panaudojant tam 

Vi ln ius , kovo 5 d. (BNS-
Elta) — Antradienį Preziden
tūros Baltojoje salėje Lietuvos 
vadovui Valdui Adamkui Pa
saulio lietuvių skautų sąjun
gos atstovai įteikė aukščiausią 
organizacijos apdovanojimą — 
Geležinio vilko ordiną. 

Kelios dešimtys susirinku
sių skautų iš JAV, Kanados ir 
kitų valstybių sugiedojo vals
tybės himną, pagerbė skautų 
vėliavą ir sudainavo keletą 
skautiškų dainų. Kartu daina
vo ir prezidentas. 

Lietuvių skautų sąjungos 
Tarybos pirmininkė Birute 
Banaitienė susirinkusiems sa
kė, kad niekaip kitaip nugali
ma geriau vykdyti skautų šū
kio „Tarnauti Dievui, Tautai 
ir Artimam", kaip tik tapus 
Lietuvos prezidentu. 

Dėkodamas už įvertinimą, 
V. Adamkus teigė, kad apdo
vanojimas patvirtino, jog jo 
pasirinktas gyvenimo kelias 
buvo teisingas. „Šiandien tur
bū t pajutau tą jausmą, kuri 
jaučia iš mano rankų valsty
binį apdovanojimą paimantys 
žmonės", sakė jis. „Linkiu, 
kad jūsų organizacija giliau 
įsitvirtintų Lietuvoje, klestėtų 
savo darbais ir burtų jaunimą. 
Mūsų jaunimui svarbu pajusti 
atsakomybę, kuri yra vienas 
pagrindinių skautų veiklos 
principų", sakė prezidentas. 

Skautu V. Adamkus tapo 

Pasaulio naujienos 

Lietuvių skautų sąjungos Tarybos pirmininkė Birutė Banaitiene ir garbingą 
skautų apdovanojimą gavęs Lietuvos prezidentas Vaidas Adamkus. 

Kęstučio Vanago (Elta* nuotr 

1946 m. vasario 15 d. išeivių 
stovykloje Bavarijoje, Vokieti
joje. Pats dalyvavę- šios orga
nizacijos veikloje, jis teigė di-

džiuojąsis išeivijos skautijos 
auklėjamuoju darbu, kuris 
telkė ir jungė viso pasaulio lie
tuvius. 

L 1 Tėvynėje pasižvalgius 
* Šiemet i i PHARE 2000 

programos verslo plėtros 
fondo Klaipėdos, Tauragės, 
Utenos bei Marijampolės ap
skri t ims bus skiriama finan
sinė parama — 14 mln. eurų, 
ka r tu su Lietuvos vyriausybės 
papildomu finansavimu ji 
viršys 18 mln.eurų. Iš jų vers
lui atiteks beveik 9 mln. Pa
raiškas gali teikti privačios 
įmonės iš minėtų apskričių, 
paslaugų teikėjai bei valsty
binės ir ne pelno organizacijos 
iš visos Lietuvos. (vž. EIUI 

* Vilniaus apygardos ad
ministracinio teismo kole
gija įpareigojo vyriausybę ne 
vėliau kaip iki 2002 m. rug
sėjo 1 d. pateikti siūlymus, 
ka ip 2003 m. valstybės biu
džete kompensuoti savivaldy
bių 1997-2000 m. negautas pa
jamas . JŠi savivaldybių byla 
parodė, kad pagaliau savival
dybės gali reikšti pretenzijas 
centrinei valdžiai ir jos turi 
bū t i svarstomos", teigė Savi
valdybių asociacijos direkto
r ius Sigitas Šiupšinskas. 

(KD, Elta) 

* Seimo vadovybė nutarė 
išdalyt i 15 nenaudojamų 
tarnybinių automobilių. Seimo 
valdybai buvo pateiktas orga
nizacijų, kurioms norima juos 
skirti , sąrašas. 18 45 parla
mento transporto skyriui ad
resuotų prašymų buvo pasi
r inktos tos organizacijos, ku
rioms tarpininkauja valdan
čiosios daugumos atstovai. 
Opozicija dėl šio sąrašo val
dančiąją daugumą apkaltino 
protekcijomis. <LR,BU> 

t iek ES lėšų, kiek ši nuspręs 
skirti . Vilniuje antradienį Is
panijos premjeras Jose Maria 
Aznar pripažino, kad IAE už
darymas yra „sunki tema". 
„Bet aš pasiūlyčiau Lietuvai 
laikytis 2005-ųjų ir 2009-ųjų 
metų datų, tada Europos Są
junga padės Lietuvai, kiek pa
ti galės", sakė jis. <BNS> 

* L i e t u v a konsu l t ac i jo se 
su E u r o p o s Sąjunga sten
giasi surast i Karaliaučiui pa
lankesnių sprendimų dėl vizų 
politikos, teigia premjeras Al
girdas Brazauskas. „Tikiuosi, 
kad bus surastas būdas, kaip 
palengvinti sienos kirtimą". 
sakė A. Brazauskas. ,.Mes ne
manome, kad tai gali būti be
vizis režimas, tačiau kaip vi
zas išduoti, kūnam laikotar
piui — yra derybų objektas". 
pabrėžė premjeras. IBNSI 

* P e r d u m ė n e s i u s Aly
t a u s s av iva ldybės Socialinės 
paramos skyriui prašymus 
vienkartinei materialinei pa
ramai gauti pateikė beveik 
700 alytiškių. Tai — rekordi
nis skaičius per visą nepri
klausomybės laikotarpį. 

* S p a u s t u v ė s „Kla ipėdos 
r y t a s " d a r b i n i n k a i p a s k e l 
b ė apie savo sp_endimą pra
dėti badauti . Ap.e 80 įvairių 
skyrių darbininkų nutraukė 
darbą ir pradėjo ^reiką. Strei
kui ir badavimui juos pa
stūmėjo nuolatinis algos ne-
išmokėjimas, atlyginimai įmo
nėje iš dalies neišmokami nuo 
1998 m., įsiskolinimas sudaro 
apie 0.6 mln. litų <K. Eita. 

* L i e t u v o s k r i m i n a l i n ė s 
pol ic i jos b i u r o ir Vilniaus 
vyriausiojo policijos komisa
riato Narkotikų Kontrolės sky
riaus pareigūnai čigonų tabo
re Vilniaus pakraštyje sulaikė 
9 asmenis, įtariamus narkoti
kų gamyba ir prekyba. Tarp jų 
— 7 moterys, viena jų nepilna
metė. Per kratas pareigūnai 
rado daugiau ne: 2 litrus pa
ruošto aguonų ekstrakto (apie 
2,000 dozių kvaišalų). Viena 
dozė šių kvaišalų kainuoja 10 
litų. Net ir vykstant policijos 
operacijai, j taborą nenu
trūkstamu srautu keliavo nar
kotikų^ pirkėjai. Policijos nuo
mone, per para figonu tabore 
apsilanko po keh> šimtus nar
komanų. ;BNS' 

(Remiantis AFP. Reuters AP. Interfo. ITAR-TASS, BNS 
imų agentūrų pranešimais) 

* L i e t u v o s k a r i n i n k a s , 
BALTBAT v a d a s , majoras 
Darius Petryla vadovauja įvai
riataučiam batalionui, daly
vaujančiam tarptaut inėse NA
TO pratybose „Strong Resolve 
2002". Mokymuose ypatinga 
užduotis patikėta Baltijos val
stybių batalionui BALTBAT, 
— jo štabas vadovauja tarp
taut in iam batalionui, dislo
kuotam Lenkijoje. Batalioną 
sudaro 420 karių iš trijų Balti
jos valstybių bei Ukrainos ir 
Bulgarijos. Lenkijoje ir Norve
gijoje rengiami mokymai yra 
vienos didžiausių pastarojo 
meto NATO pratybų. <BNS. 

* N e g a u s i a i N u o s a i k i ų j ų 
k o n s e r v a t o r i ų s ą junga i va
dovaujantis par lamentaras 
Gediminas Vagnorius ragina 
vyriausybe aukščiausiu lygiu 
atnaujinti derybas su Europos 
Komisija <'EK) dėl 1994 m. pri
siimtų įsipareigojimų neper-
tvarkyti Ignalinos atominės 
elektrinės (L\Ei kuro kanalų. 
Pasak jo, jei nebus pakeistas 
šis dar tuometinės LDDP vy
riausybės priimtas įsipareigo
j imas. IAE teks uždaryti jau 
2010 metais. G. Vagnoriaus 
nuomone, jei būtų a tver tas ke
lias pakeisti IAE reaktoriaus 
branduolinio kuro kanalus , 
kai baigsis projekte numaty
tas jų naudojimo laikas, jėgai
nės II bloką būti galima nau
doti iki 2020 metų. BNS> 

* Specia l ių jų t y r i m ų t a r 
n y b o s (STT) Klaipėdos sky
riaus darbuotojai prieš įtaria
muosius naudoja psichologinį 
smurtą, meluoja advokatams 
ir taip pažeidžia konstitucines 
įtariamųjų teises, kovo 4 d. 
žurnalistams pareiškė grupė 
Klaipėdos advokatu. pa
prašiusių apie neteisėtus pa
reigūnų veiksmus informuoti 
visuomenę. (K. IR. LŽ. BM 

* L i e t u v o s k o m e r c i n i a i 
b a n k a i ske lb i a apie vis pa
lankesnes būsto paskolų sąly
gas ir teigia sulaukę klientų 
antplūdžio. Pasak žinovų, tai 
lėmė atsigavęs statybų ūkis ir 
smukusios palūkanų normos 

(VŽ. Eltai 

Paryž ius JAV valdžia sutriuškino Amerikoje gyvenančių Izrae
lio šnipų, kurie bandė prasiskverbti į Teisingumo ir Gynybos de
partamentus, tinklą, pirmadienį pranešė žvalgybos reikalus anali
zuojantis Prancūzijos tinklalapis ,.Intelligence Online". Per šią 
operaciją, kuri iki šiol buvo laikoma didžiausicje paslaptyje, buvo 
suimta arba deportuota maždaug 120 Izraelio piliečių. Agentai 
veikė Arkansas, Cahfornia, Florida ir Texas valstijose. Šis tinklas 
buvo padalytas į maždaug 20 kuopelių, kurių kiekviena turėjo nuo 
keturių iki aštuoaių 22-30 metų narių, neseniai baigusių karinę 
tarnybą Izraelio žvalgybos divizijoje. „Intelligence Online" vyriau
siasis redaktorius Guiilaume Dasąuie pareiškė, jog šis tinklas 
bandė .„prasiskverbti į Teisingumo departamento ir Gynybos de
partamento sistemas" per kovos su narkotikais agentūras, įskai
tant Kovos su narkotikais administraciją, kuri gali naudotis kitų 
JAV departamentų liylomis. 

( i a rdezas . Afganistane prasidėjus ketvirtajai didžiausio JAV 
vadovaujamos kampanijos puolimo dienai karo lėktuvai anksti an
tradienį aktyviai bombardavo kalnuotus rajonus. Tuo tarpu JAV 
prezidentas George W. Bush nusiuntė savo „maldas ir ašaras" pir
madienį Afganistane žuvusių septynių kariškių artimiesiems ir 
pažadėjo įveikti besipriešinančias „ai Qaeda" ir Talibano pajėgas. 
Žuvę 7 amerikiečiai kariaa yra didžiausia vienos dienos netektis 
nuo pat kampanijos Afganistane pradžios. Operacijoje „Anaconda" 
prie Gardez miesto dalyvauja 1,000 JAV kariškių ir 1,000 jų są
jungininkų afganų, kovojančių su mažiausiai keliais šimtais iš 
paskutiniųjų nepasiduodančių Talibano ir „ai Qaeda" vyrų. 

L o n d o n a s . Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius 
Jack Straw antradienį paragino Irako vadovą Saddam Hussein 
leisti Jungtinių Tautų (JT) atstovams tikrinti Irako masinio naiki
nimo ginklus, įspėdamas apie „skaudžias pasekmes", jei tai nebus 
padaryta. Tačiau J. Stravv atsisakė patikslinti, ar šios pasekmės 
reiškia JAV vadovaujamos koalicijos karinius smūgius. „Mes ne
galime leisti, kad Saddam amžinai laikytų įrėmęs ginklą į savo 
paties tautos, savo kaimynų bei pasaulio smilkinį", sakė J . Stravv. 

Karach i . Pakistanas antradienį pareiškė, jog priėmus sprendi
mą išduoti JAV vyrą, įtariamą „The Wall Street Journal" žurna
listo Daniel Pearl pagrobimo ir nužudymo organizavimu, nebūtų 
pažeisti jokie įstatymai. Pakistano pietinės Sindh provincijos teis
mas atmetė įlariacnojo Sheikh Onwr žmonos prašymą neišduoti 
Didžiojoje Britanijoje gimusio ekstremisto Jungtinėms Valstijoms. 

Pa ryž ius . Izraelio ministro pirmininko Ariel Sharon politika 
žlugo ir jis pats didžiąja dalimi yra atsakingas dėl naujos smurto 
bangos Izraelyje bei palestiniečių teritorijose, antradienį pareiškė 
Prancūzijos premjeras Lionei Jospin. „Palestiniečių visuomenė 
skaidosi. Niekas daugiau nieko nebekontroliuoja. (Yasser) Arafat 
yra uždarytas ir negali vadovauti. Reikia surasti politinį spren
dimą. Būtinos paliaubos", tvirtino Prancūzijos premjeras. 

Vaš ing tonas . Egipto prezidentas Hosni Mubarak, kuris atvyko 
į Vašingtoną vesti derybų dėl padėties Artimuosiuose Rytuose, 
pirmadienį pasiūlė surengti Izraelio ir palestiniečių viršūnių susi
tikimą. Tuo tarpu kitas Vašingtone viešintis aukšto rango parei
gūnas, Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Javier Solana 
pranešė, kad JAV pritarė, jog Izraelis turi leisti palestiniečių pre
zidentui Yasser Arafat vykti į Beirute įvyksiantį arabų valstybių 
viršūnių susitikimą, kuriame bus svarstomas Saudi Arabijos pa
teiktas taikos pasiūlymas. Tačiau JAV prezidentas George W. 
Bush įspėjo, jog prieš atnaujinant Artimųjų Rytų taikos derybas, 
turi nurimti smurtas. 

Deli. Indija antradienį paprašė Pakistano atšaukti du jo amba
sados darbuotojus, nes jie „įsitraukė į veiklą, neatitinkančią jų 
diplomatinio statuso". Tokia formuluotė paprastai reiškia, jog už
sienio pareigūnas kaltinamas šnipinėjimu. Indija sulaikė žemo 
rango Pakistano diplomatą ir jo vairuotoją, kurie „iš vietinio as
mens gavo slaptus dokumentus". 

Almata. Prasidėjus tarptautinei antiteroristinei kampanijai.Af-
ganistane imta sėti dar daugiau opijaus aguonų, kurių perdirbimą 
imta dar labiau slėpti, kalbėdama tarptautinėje kovos su narkoti
kais konferencijoje Almatoje, antradienį pranešė Jungtinių Tautų 
iJT) narkotikų kontroles ir nusikalstamumo užkardymo valdybos 
atstovė regione Antonella Tichener. Pasak jos. šių metų sausį vien 
Tadžikistane buvo atimta heroino iš Afganistano 125 proc. dau
giau negu per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ji apgailestavo, 
kad nors kovos su terorizmu kampanija Afganistane vyksta sėk
mingai, čia neišspręsta dar daug itin svarbių klausimų, tarp jų — 
opijaus aguonų auginimo problema. 

Ryga. Latvijos laikraščio ..Vakarą Žinias" žurnalistei Ingai 
Beržiniai nežinomas vyras telefonu pagrasino susidorojimu, jeigu 
ji dar rašys apie įvykį Latvijoje, susijusį su Estijos užsienio reika
lų ministres Kristiinos Ojuland automobilių palyda. Antradienį 
„Vakarą Žinias" pranešė, kad per Estijos užsienio reikalu minist
rės vizitą į Latvija ją lydėję žmones Rygos rajone nušovė Augustą 
Širuoną, pamanė, kad jo automobilis kelia pavoju K. Ojuland. Ta
čiau Latvijos saugumo policijos viršininkas Janis Reinikas panei
gė, kad Estijos užsienio reikalų ministrės apsaugos darbuotojai 
susiję su 53 metu A. Širuono mirtimi, ir teigė, kad neblaivus Lat
vijos automobilio vairuotojas pats trenkėsi į ministres palydą. 

Bogota. Per Tarptautinę moters dieną — Kovo 8-ąją Columbia 
sostinės gyventojai vyrai turi likti namie. Taip nusprendė Bogotos 
meras Antanas Mockus — filosofas ir matematikas, kilęs iš Lietu
vos. Mero nuomone, moterims nors vieną kartą per metus būtina 
sudaryti galimybe pabūti vienoms ir kad prie jų nebūtų kimbama 
gatvėse bei viešosiose vietose. Pernai ArMockus taip pat buvo pa
kvietęs Bogotos moteris vieną " ^ " ~ " ~ " ~ " " " — ~ " " ~ ~ 
vakarą metuose linksmintis 
mieste be vyrų. o vyrus — likti 
namuose ir paboti moterų kai
lyje — su vaikais ir kalnais ne
švarių indų. 

KALENDORIUS 
Kovo 6 d.: Gerasimas. Kangailė, 

Kolete. Norvilas. Raminta. Rožė, Vik
toras 
Kovo 7 d.: Felicita. Galmante. Per-

potua. Rimtautas. Tomas. Vaidilute 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


O o ^ 

DRAUGAS, 2002 m. kovo 6 d., trečiadienis 

SKAUTYBĖS 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

JUBILIEJINĖS STOVYKLOS ŽENKLO 
PROJEKTO KONKURSAS 

LSS Jubiliejinė stovykla 
„Auksiniai kalnai" vyks 2003 
metų rugpjūčio mėn. 4-16 d. 
Helocomb Valley Scout Ranch, 
CA, JAV. 

Visi LSS skautai ir skautes 
kviečiami dalyvauti šiame 
LSS Jubiliejinės stovyklos 
ženklo projektavimo konkur
se. 

Premija: 
Jubiliejinės stovyklos mo

kestis. Jei jūsų projektas sto
vyklos ženklui bus išrinktas, 
galėsite stovyklauti nemoka
mai! 

Reikalavimai: 
Nupiešti Jubiliejinės stovyk

los ženklą, naudojant ne dau
giau kaip 5 spalvas. 

Ant piešinio lapo pasirašyti 
slapyvardžiu. 

Ant atskiro lapo parašyti 
slapyvardį ir savo tikrą vardą, 
pavardę ir adresą. Šitą lapą 
įdėti į atskirą voką. Voką už
klijuoti ir atsiųsti kartu su 
ženklo piešiniu. 

Projektus atsiųsti iki 2002 
metų birželio 1 d. 

Siųsti šiuo adresu: ps. Jūra
tė Batūrienė, 1 Burkston Pla-
ce, Toronto, Ontario, M9B 
3E4, Canada. 

Visiems linkime sėkmės!!! 
LSS Tarybos Pirmija 

PREL. PS. JUOZO PRUNSKIO PARAMA 
SKAUTIŠKAJAI SPAUDAI 

Jau trečius metus skiriamos 
paramos skautiškai ai spaudai 
iš prel ps. Juozo Prunskio fon
do, kurį administruoja Vydū
no fondas. Paskutiniame fon
do valdybos posėdyje buvo pa
skirstyta gautos palūkanos — 
700 dol. Skautiškoji spauda 
yra gausi ir ji sėkmingai lei
džiama daugelyje kraštų. Gai
la, kad Australijos skautų 
laikraštis neteko redaktoriaus 
jam sugrįžus į gimtąją Lie
tuvą. Pagalbos čekiai buvo 
pasiųsta: „Skautų aidui" 
(JAV) 200 dol., „Skautų aidui" 

(Lietuvoje) 200 dol., (skoloms 
atmokėti), „Budėkime" (Angli
joje) 100 dol., „Lietuvos Skau-
tijos naujienos" (Lietuvoje) 
100 dol., „Ad Meliorem" (Lie
tuvoje) 100 dol. 

Džiaugiamės, kad prel. ps. 
J. Prunskis ilgą laiką dirbės 
žurnalisto darbą Lietuvoje ir 
JAV, gerai supranta skautiš
kos spaudos svarbą jaunimui 
auklėti ir įkūrė fondą, kuris 
padeda leisti skautiškąją 
spaudą. Visi širdingai dėkoja 
gerbiamam mecenatui. 

Vydūno fondas 

40 STIPENDIJŲ LIETUVOS 
STUDENTAMS 

Vydūno fondas jau eilę metų 
skiria stipendijas Lietuvos 
universitetuose studijuojan
tiems. Pirmiausia yra aprūpi
nami tie, kurių tėvai buvo iš
tremti į Sibirą, dalyvavo išsi
laisvinimo judėjime. Reikalau
jama, kad priklausytų studen
tų organizacijoms ir būtų pa
žangūs moksle, gautų geras 
rekomendacijas. 

Mokslo metams buvo paskir
ta 40 stipendijų, kurias gavo: 

Vilniaus universiteto 10 stu
dentų; Vilniaus Pedagoginio 
universiteto 4 studentai, Lie
tuvos Muzikos akademijos 2 
studentai ir Vilniaus Gedimi
no technikos universiteto 1 
studentas. 

Kauno aukštosios mokyklos: 
Vytauto Didžiojo universiteto 
9 studentai; Kauno Technolo
gijos universiteto 4 studentai; 
po vieną stipendiją gavo: Lie
tuvos Žemės ūkio universite
tas; Kauno medicinos univer
sitetas ir Lietuvos Kūno kul
tūros akademija. 

Šiaulių universiteto 7 stu
dentai ir Klaipėdos universite
to 1 studentas. 

Piniginius čekius šv. Kalėdų 
laikotarpyje įteiks Vydūno 
fondo įgaliotinis Lietuvoje fil. 
Edmundas Kulikauskas. Ten
ka tik palinkėti studentams 
sėkmingų studijų ir laimingų 
Naujųjų 2002 metų. 

V. M. 

PAREMKIM LIETUVOS SKAUTUOS 
CENTRĄ LIETUVOJE 

Vilniaus skautų centras — daugiausiai už šildymą, elekt-
būklas. priklausantis Lietuvos 
Skautijai, pagrindinei skautų 
organizacijai Lietuvoje. Šias 
patalpas Centras gavo iš Vil
niaus miesto. Skautai patys 
turėjo jas atsiremontuoti. Šios 
miesto centre esančios patal
pos yra vidutinis 5 kambarių 
butas. Didžiausiame kamba
ryje telpa maždaug 30 vaikų. 
Vilniaus skautai Centrą nau
doja sueigoms, seminarams, 
susitikimams su tėvais bei vi
suomene. Čia labai patogu su
sitikti ir Akademinio skautų 
sąjūdžio nariams. 

Centrui sumaniai vadovauja 
jauna skautininke fil. Jolita 
Buzelytė-Kašelynienė. Čia ją 
dažnai galima sutikti su guvia 
jos ketverių metų dukrele Uly-
te. Jolitos geriausi padėjėjai 
yra ps. Donatas Bagdonas, 
prityrusi skautė Ieva Čer
niauskaitė ir skautininke dr. 
Gražina Kačergytė. Vidutiniš
kai šio Centro išlaikymas kai
nuoja arti 6f)0 litų per mėnesį, 

rą, vandenį ir telefoną. Tai yra 
dideli pinigai Vilniaus skau
tams. 

Los Angeles, C A, gyvenan
čių skautininkų Birutės ir Zig
mo Viskantų šeimos fondas 
AMLITas jau daug metų kuk
liai remia Lietuvos skautus, o 
šiais metais pradėjo remti ir 
Centrą. Būtų gera, kad ir kiti 
JAV lietuviai Kalėdų švenčių 
proga prisidėtų prie paramos 
Vilniaus skautų Centrui. Tai 
būtų puikus gerasis darbelis. 
Čekius galima rašyti: Vilniaus 
skautų centras, Smetonos g. 
8-1, Vilnius, 2043. Telefonas 
ir faksas 611252. 

Norint auką nusirašyti nuo 
pajamų mokesčių, galima au
koti per AMLITą, P.O. Box 
2686. Rolling Hills Est., CA 
90274. 

JAV-se informaciją teikia 
Zigmas Viskanta, tel. 310-541-
5825. 

Visiems aukotojams Cen
tras atsiųs padėką ir pakvita
vimą. ZV 

Darbšti skaut i ška še ima. Viduryje — s. fil . Renata Ramanauskaite-Bo-
rucki, paruošusi programas , kviet imus ir įspūdingas dekoracijas scenai 
Vydūno fondo 50 m e t ų ve ik los minėjimui, vykusiam š.m. vasario 24 d 
Jaunimo centre. Čikagoje. Ka irė je— fil s . Liudas Ramanauskas, Vydū
no fondo iždin inkas , deš inėje v . s Albina Ramanauskiene . . .Skautų aido" 
ilgamete adminis tratore . 

DĖKOJAME 
Penkiasdešimt metų VYDŪ

NO fondo darbo ir veiklos su
kaktis buvo paminėta gražiai 
ir iškilmingai Jaunimo centre 
Čikagoje. Pasisekimą lėmė tai, 
kad minėjimo rengimui sėk
mingai vadovavo fil. Jūrate 
Variakojienė talkininkaujant 
fil. Militai Lauraitienei. 

Savo atsilankymu minėjimą 
pagerbė gen. konsulas Gied
rius Apuokas ir gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza, bu
vęs Vytauto Didžiojo universi
teto rektorius prof. fil. Algir
das Avižienius iš Los Angeles. 

Esame didžiai dėkingi gau
siems minėjimo dalyviams, šv. 
Mišių aukotojui kun. Kazimie
rui Ambrasui, Mišių skaito
vams fil. Irenai Kairytei ir Ge
diminui Vakariui. Gražiu gie
dojimu padėjusiai melstis už 
iškeliavusius Namo VF narius 
ir rėmėjus, solistei Laimutei 
Stepaitienei ir vargonais solis
tę palydėjusiam muz. Manigir-

dui Motekaičiui. 
Dėkojame gausiems sveikin

tojams ir aukų davėjams (jų 
sąrašą skelbsime atskirai) pa
skaitas skaičiusiems ir ypač 
gerb. Domui Adomaičiui pa
dovanojusiam dail. Adomo 
Varno tapytą Vydūno portre
tą. Nuotaikingai programą at
likusiam „Dainavos" vyrų seks
tetui ir jų vadovui muz. Dariui 
Polikaičiui. Minėjimo prave
dėjai fil. dr. Renatai Variako-
jytei Staniškienei. Sceną pa-
puošusiai, pakvietimus ir 
programas paruošusiai dail. 
fil. Renatai Ramanauskaitei-
Borucki. 

Programoje gražiai dalyvavo 
Akademikių Skaučių Drau
govės ir Korp! Vytis nariai. Vi
siems, visiems širdingas ačiū! 
Jūsų visų dalyvavimas ir pa
rama teikia VF stiprybės ir 
pasiryžimo būsimiems dar
bams lietuvybės labui. 

Vydūno fondas 

GELEŽINIS VILKAS 
LIETUVOS PREZIDENTUI 

Lietuvių Skautų sąjunga 
Geležinio Vilko ordinu apdo
vanoja Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų. 
Ordino Įteikimas š.m. kovo 5 
d., antradienį, 11 vai. r. įvyko 
Lietuvos prezidentūroje. Vil
niuje. Ordino įteikime dalyva
vo 28 asmenų LSS delegacija 
iš Amerikos. 2 atstovai iš An
glijos, broliai ir sesės iš Lietu
vos skautijos. Delegacijai va
dovavo LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininke v.s. Birutė Banai
tiene, dalyvavo LSS Brolijos ir 
Seserijos vyriausi skautinin
kai. Akademinio Skautų sąjū
džio pirmininkas, kiti LSS va
dovai. ..Skautų aido" redak
torė ir administratore. Jauni
mui atstovavo fil. j . s . Taiyda 
Rudaityte-Chiapetta ir fil s. 
Renata Ramanauskaitė-Bo-
rucki. Apie ceremonijas Prezi
dentūroje dar neturime žinių. 

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
VYDŪNO FONDO 

SUKAKTIS 

Vydūno Jaunimo fondo 50 
metų sėkmingos veiklos su
kaktis š.m. vasario 24 d. buvo 
gražiai paminėta Čikagoje. 

Švente sekmadienio rytą 
buvo pradėta Jėzuitų koply
čioje šv. Mišiomis už mirusius 
ir gyvus Vydūno fondo steigė
jus, narius ir rėmėjus. 

3 vai. p.p. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, dalyvaujant 
daugiau negu 220 asmenų, vy
ko iškilminga akademija-mi-
nėjimas. žymenų ir premijų 
įteikimas, vakariene, pabend
ravimas. .,Dainavos" ansamb
lio vyrų seksteto nuotaikin
ga koncertinė programa. 

Apie šį neeilinį renginį skai
tysite šios savaitės šeštadie
ninio „Draugo" kultūrinio 
priedo puslapiuose ir ateinan
čią savaitę trečiadienį ..Skau-
tybės kelyje". 
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„NERIJOS" TUNTO 
2002 METU VEIKLOS 

PLANAS 

Kovo mėn.: 
9 d. —Iškyla 
16 d. — Sueiga 
23 d. — Sueiga 
30 d. — Sueigos nebus 

Balandžio mėn.: 
6 d. — Sueiga 
13 d. — Sueiga 
20 d. — Sueiga 
27 d. — Iškyla 

Gegužės mėn.: 
5 d. — Sueiga 
12 d. — Paskutinė sueiga/ 

Gėlių išpardavimas 

SKAUTIŠKA 
KAZIUKO MUGĖ 

Clevelando skautijos Ka
ziuko mugė kovo 17 d. vyks 
Dievo Motinos parapijos salė
je. Atidarymas 11 vai. ryto. 

VVashington, D.C. skautai 
vyčiai, akademikai ir židinie-
tės Kaziuko mugę rengia kovo 
17 d., St. Elizabeth mokyklo
je, Rockville, Maryland. 

Worcesterf MA, skautiška 
Kaziuko mugė tradiciškai ruo
šiama Verbų sekmadienį, ko
vo 24 d. vyks Maironio Parke, 
52 Quinsigamon, Shrewsbury, 
MA. 

DALYVAUKIME 
GAVĖNIOS SUSIKAUPIME 

Akademinis Skautu sąjū
dis • Filisterių skautų s-ga 
kartu su ateitininkais ruoSia 
rekolekcijas šeštadienį, kovn 9 
d.. Ateitininkų namuose, Le-
monte. Norintieji dalyvauti 
prašomi pranešti fil. R. Kavec-
kaitei, tel. 708-499-0687. 

SKAUTŲ STOVYKLOS 

Liepos 19-28 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių tuntų sto
vykla Rako stovyklavietėje. 
Custer, MI. 

Rugpjūčio 7-18 d. — Ra
miojo Vandenyno rajono skau
tų stovykla ,,Rambyno" sto
vyklavietėje, Big Bear, CA. 

Rugpjūčio 4-17 d. — Ka
nados rajono skautų ir skau
čių „Šiaurės žvaigždynas" sto
vykla „Romuvos" stovyklavie
tėje, Kanadoje. 

SKAUTIŠKI RENGINIAI 

Čikagoje 
Kovo 9 d. — „Nerijos" jūrų 

skaučių tunto iškyla. 
Balandžio 27 d. — „Neri

jos" jūrų skaučių tunto iš
kyla. 

Gegužės 12 d. Paskutinė 
prieš vasaros atostogas „Neri
jos" jūrų skaučių tunto viene
tų sueiga ir gėlių išpardavi
mas. 

Liepos 19-28 d. Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla. 

KAS IR KADA 
RAMIOJO VANDENYNO 

RAJONE 

Kovo mėn. — Tarptautinė 
sueiga. Informacijas teikia va
dovai ir vadovės. 

Balandžio 13 ir 14 d. — 
Šv. Jurgio tradicinė iškyla j 
Point Magu State parką. 

Rugpjūčio 7-18 d. — Vasa
ros stovykla ,.Rambyne*\ Big 
Bear, CA. 

KAZIUKO MUGE 
WORCESTERY 

Tradicinė Kaziuko mugė 
Worcesterio skautų,-čių visa
da ruošiama Verbų sekmadie
nį, tad ir šiais metais ji vyks 
kovo mėn. 24 d. Maironio Par
ke. 52 Quinsigamon Ave., 
Shrevvsbury, MA. 

Atidarymas ir mugės pra
džia 12 vai. p.p. Išalkusieji 
tuoj pat galės pasistiprinti 
skautininkių paruoštais lietu
viškais pietumis. Susidomėję 
pirkiniais kviečiami apžiūrėti 
įvairiais rankdarbiais apkrau
tus prekystalius. Be sesių ir 
brolių pagamintų rankdarbių, 

.. turėsim talkininkų iš kaimy
ninių telkinių. Sesė Saimi-
ninkienė iš Hartfordo, E. Sa
kalauskas iš Baltimorės, G. 
Karosas iš Bostono — įvairios 
dovanos pagamintos Lietu
voje. Be pačių skaučių ir ma
myčių keptų pyragų ir saldu
mynų, galėsite nusipirkti Put-
namo seselių keptos ruginės 
duonos. V. Ivanauskas iš Bos
tono turės lietuviškų sūrių. Už 
savaitės bus Velykos, sesė Ra
sa Grigaitienė mokys kaip 
marginti Velykų margučius. 
Kokia Kaziuko mugė be laimi
kiais apkrauto stalo? Čia bus 
proga išmėginti savo laimę. 

Skautai ir skautės maloniai 
kviečia visus Worcesterio ir 
apylinkės lietuvius atsilanky
ti, susitikti su seniai matytais 
draugais ir pažįstamais ir 
gražiai praleisti sekmadienio 
popietę. Savo atsilankymu pa-
remsite skautišką veiklą. Iki 
pasimatymo Kaziuko mugėje! 

E.Č. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-03301 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsur9eryandbreastr1ealth.com 

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

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

4647 W. 103 St., Oafc Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 

Tel. (708) 59&*101 
Valandos pagal-susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-4213300 

Dr. Rimas Novickis 
CHIROPRACTIC PHYSICIAN 

Manualinė fizioterapija, akupunktūros. 
galvos skausmų (ir migrenos). 
sportinių traumų specialistas 

6645W. Stanley Ave., Bomyn, IL 
60402, tel. 708 - 484 -1111. 

Valandos kasdien, savaitgaliais 
susitarus. Kalbame lietuviškai. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sis. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-0965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR PETRAS KISIELIUS 
INKSTU, POSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
Centerfor Health. 

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 
630-941-2609 

TERESE KAZLAUSKAS, M.D. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Orland Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Palos ir Christ 
ligoninėms. 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory HHte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 
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LENKAI KRITIKUOJA LIETUVOS 
ŠVIETIMO MINISTRĄ 

Lietuvos lenkų rinkimų ak-
rijos pirmininkas V. Toma-
ševski interviu lenkų dienraš
čiui „Rzescpospolita" tvirtina, 
kad Lietuvos švietimo minist
ro A. Monkevičiaus veiksmai 
prieštarauja ne tik Lietuvos-
Lenkijos sutarties, bet ir vi
daus teises nuostatoms Lietu
vos lenkų organizacijos bei kai 
kurie Lenkijos politikai kriti
kuoja Lietuvos švietimo mi
nisterijos reformos nuostatas, 
numatančias pokyčius tauti
nių mažumų švietimo siste
moje. Lenkų nepasitenkinimą 
kelia ministerijos siūlymas 
neversti aukščiausiųjų klasių 
— 11 ir 12-os mokiniams visų 
vadovėlių iš lietuvių j lenkų 
kalbą bei leisti patiems mo
kiniams apsispręsti, ar jie nori 
laikyti lenkų kalbos abitūros 
egzaminą. 

^Lietuvos švietimo ministe
rija yra didžiausias nacionalis
tinis betonas iš visų Lietuvos 
žinybų" — Lenkijos seimo Ry
šių su užsienyje gyvenančiais 
lenkais komisijos posėdyje tei
gė Lenkų bendrijos pirminin
kas prof. A. Stelmachovski. 

Jis ironizavo, kad Vilnius 
dviems mokiniams Rytų Lie
tuvoje stato rūmus, o lenkų 
vaikai skursta griūvančiuose 
pastatuose. Lenkų bendrija 
(lenk. „Vspolnota Polska") yra 
visuomeninė organizacija, ku
ri globoja svetur gyvenančius 
lenkus, skirsto valstybės ski
riamą finansinę pagalbą, stei
gia ir stato lenkiškas mokyk
las užsienyje, kultūros centrus 
irt . t . 

Organizacijos pirmininkas 
prof. A. Stelmachovski yra bu
vęs Lenkijos aukštesniųjų rū
mų — senato pirmininku, 
švietimo ministru, Lenkų 
bendriją globoja Lenkijos se

natas. 
Minėtame seimo komisijos 

posėdyje Lenkijos parlamenta
rai tvirtino, kad nuolat blogėja 
Lietuvos lenkų švietimo pa
dėtis, kadangi jų teigimu, Lie
tuva pažeidžia tarpvalstybi
nius susitarimus, siekiant 
prievarta asimiliuoti tenykš
čius lenkus. 

Lenkų parlamentarų įsitiki
nimu, visos tarpvalstybines 
sutartys, kuriose kalbama 
apie lenkų mažumos reikalus, 
turi būti pasirašomos ne mi
nisterijų, bet vyriausybių ly
gyje. 

Nors Vilniui tenka daugiau
siai kritikos dėl tariamos len
kų diskriminacijos, Lietuvoje 
lenkiškose mokyklose mokosi 
daugiau mokinių, nei visose 
už Lenkijos ribų esančiose len
kiškose mokyklose kartu pa
ėmus. Per pastaruosius de 
šimt metų Lietuvos lenkiškų 
mokyklų mokinių skaičius du 
kartus padidėjo, taip pat ne
buvo uždaryta nei viena len
kiška mokykla*. 

Lenkijoje veikia kelios lietu
viškos mokyklos, tačiau jau 
pradinės mokyklos ketvirtoje 
klasėje vaikai visų dalykų, 
išskyrus lietuvių kalbą ir Lie
tuvos istoriją, mokosi tik iš 
lenkiškų vadovėlių. Nieks tų 
vadovėlių neverčia į lietuvių 
kalbą, ir nieks dėl to nekalti
na Lenkijos, kad ji pažeidžia 
tarpvalstybinę sutartį. 

Lenkijos lietuviškų mokyklų 
mokiniai išvis neturi pasirin
kimo, ar laikyti gimtosios kal
bos egzaminą, kadangi pagal 
švietimo reformos nuostatas 
toks egzaminas ar patikrini
mas išvis nenumatytas nei po 
baigimo pradžios mokyklos, 
nei po gimnazijos. 

žm 

Nepriklausomybės šventes minėjime, vykusiame Cleveland lietuvių tel
kinyje. Dievo Motinos parapijos salėje, š.m. vasario 17 d., dalyvavo Lietu
vos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas (kairėje). Ta proga susitiko su 
neseniai išrinktu, Cleveland priemiesčio Euclid tarybos pirmininku Ed
mundu Gudenu. Lino Johansono nuotrauka 

Žiemos audros „apkramtytas" Baltijos pajūris ties Palanga. Juozo Baltiejaus (Elta) nuotrauka. 

LIETUVOS AMBASADORIUS KALBĖJO 
MONTANOJE 

Kovo 5 d. Vygaudas Ušackas 
Montana valstijos, Billings 
miesto Užsienio reikalų komi
tete perskaitė pranešimą, ku
riame akcentavo Lietuvos bei 
kitų narystės NATO siekian
čių šalių pasiryžimą tęsti re
formas iki ir po NATO viršū
nių susitikimo Prahoje. Jis 
taip pat pažymėjo, kad vienas 
kitą papildantys NATO ir ES 
plėtros procesai Europą bei 
NATO padarys stipresnėmis, 
saugesnėmis ir turtingesnė
mis. 

„Nors įvykių raida artėjant 
NATO samitui Prahoje š.m. 
lapkričio mėn. nuteikia viltin
gai, per LR prezidentą Valdą 
Adamkų kandidatėms perduo
ta JAV prezidento G. W. Bush 
žinia, — 'Niekas neturėtų bū
ti laikoma savaime supranta
mu dalyku', — mus skatina ir 
toliau stiprinti individualias 
pastangas, tiek prieš susitiki
mą Prahoje, tiek po jo". V. 
Ušackas pabrėžė, kad Lietuva 
atsakingai rengiasi prisiimti 
narystės NATO įsipareigoji
mus bei yra pasiryžusi prisi
dėti prie saugumo ir stabilu
mo Europoje užtikrinimo. 
„Nors, visų pirma, Lietuvos 
pastangos skirtos siekiant pa
sirengti mūsų pačių narystei 
NATO, mes tvirtai tikime, kad 
kuo daugiau iš dešimt Vil
niaus grupės šalių bus pasi
rengusios tapti NATO narė
mis, tuo labiau bus pasistū
mėta laisvos ir vieningos Eu
ropos link. (...) Vienas kitą pa
pildantys NATO ir ES plėtros 
procesai Europą bei NATO pa
darys stipresnėmis, saugesnė
mis ir turtingesnėmis. Naujos 
narės iš Pietų ir Šiaurės Euro
pos suteiks abiem organizaci
jom ne tik naujus pajėgumus 

ir naujas rinkas, bet ir naują 
entuziazmą bei dinamiką", sa
kė V. Ušackas. Pasak LR am
basadoriaus JAV, Lietuvos in
dėlis į NATO bus specializuoti 
kariniai pajėgumai bei turtin
ga regioninio bendradarbiavi
mo, tame tarpe konstruktyvių 
santykių su Rusija, patirtis. 

V. Ušackas taip pat teigė, 
kad po rugsėjo 11 d. teroristi
nių išpuolių, sąjungos svarba 
ginant bendras vertybes išau
go. Savo ruožtu, Vilniaus gru
pės šalys bendrais ir indivi

dualiais veiksmais patvirtino, 
jog jos jau dabar elgiasi kaip 
de facto NATO narės, prisidė
damos prie JAV veiksmų ko
voje prieš tarptautinį teroriz
mą. 

LR ambasadorius JAV Vy
gaudas Ušackas Billings mies
te lankosi š.m. kovo 5-6 d. Be 
paskaitos Billings Užsienio 
reikalų komitete, jo progra
moje taip pat numatyti susiti
kimai su JAV senatorių nuo 
Montanos valstijos biuro di
rektoriais, vietinės adminis
tracijos bei nevyriausybinių 
institucijų atstovais. 

R Kačinskas 

AMERIKOS CHIRURGAI OPERAVO LIETUVOS 
VAIKUS 

Visą savaitę Respublikinėje 
Vilniaus universitetinėje ligo
ninėje, Vaikų chirurgijos klini
koje, dirbo gydytojų grupė iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Jų vizitą į Lietuvą surengė 
labdaros organizacijos s ie tu 
vos Vaikų viltis" komitetas Či
kagoje, jo padalinys Lietuvoje, 
kartu su Respublikine Vil
niaus universitetine vaikų li
gonine. 

JAV medikų komandoje: 
Shriner's ligoninės Čikagoje 
vyriausiasis chirurgas profe
sorius dr. John Lubicky, Lojo
lą universiteto ortopedijos kli
nikos vadovas, plaštakos pato
logijos specialistas, profeso
rius Terry Light, gydytojai 
anesteziologai, operacinės se
serys. 

Gydytojai iš Amerikos kon
sultavo Lietuvos vaikus, ser
gančius įvairiomis ortopedinė
mis ligomis. Kartu su Respub
likinės Vilniaus universite
tinės ligoninės ortopedijos 
skyriaus chirurgais, svečiai 
atliko apie trisdešimt opera
cijų — stuburo ištiesinimo, 
klubo sąnario, plaštakos ir kt. 

Visos konsultacijos teikia
mos ir operacijos atliekamos 
nemokamai. 

Lietuvos vaikų ortopedų bi
čiulio prof. dr. John Lubicky 
vadovaujami, JAV specialistai 
paramą Respublikinei Vil
niaus universitetinei vaikų li
goninei teikia pagal ilgalaikę 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
teto programą. Ne tik nuola
tos atvykstama čia operuoti ir 
konsultuoti vaikų, bet ir atve
žama daug vertingos įrangos, 
instrumentų, aparatūros. Vil
niaus vaikų ligoninėje įrengta 
„Lietuvos Vaikų vilties" opera
cinė. Pažymėtina, kad „Lietu
vos Vaikų viltis" yra JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos, ku
rios pirmininke yra Birutė Ja
saitienė dalis (B. Jasaitienė 
taip pat vyko su medikų bū
riu.) 

Šis vizitas jau dešimtasis. 
(Elta) 

* Dėl spausdinimo maši
nos gedimo pirmadienį ne
išėjo dienraščio „Respublika" 
(tiražas — 37,400) numeris. 

(BNS) 
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Regina Narušienė 

Kodėl koalicijos svarbios 
Subrendusiame demokra

tiškame krašte politinė jėga 
yra jo visuomene — t.y. bal
suotojai. Valstybės vadovai at
sakingi savo rinkėjams, kurie 
turi teisę iš savo valdžios pa
reigūnų reikalauti pažadų 
vykdymo ir pareigų atlikimo. 
Juo didesnė ir platesnė visuo
menės grupė susiburia į koali
ciją, tuo galingesnė ji tampa. 

1993 m. gruodžio 6 d. len
kai, jausdami Maskvos impe
rialistines tendencijas, sušau
kė Rytų ir Vidurio Europos et
ninių organizacijų susirinki
mą. Ilgainiui ši iniciatyvinė 
g n v ė pasivadino Vidurio ir 
Rytų Europos koalicija (Cen
tral and Eastern European 
Coalition). Jai priklauso 18 et
ninių organizacijų, kurios at
stovauja per 22 milijonams 
Vidurio ir Rytų Europos kil
mės amerikiečių: armėnų, 
lenkų, rumunų, bulgarų, če
kų, estų, vengrų, latvių, lietu
vių, baltarusių, slovakų, uk
rainiečių ir kt. Koalicijai pri
klauso dvi Amerikos lietuvių 
organizacijos — JAV Lietuvių 
Bendruomenė ir ALTas. Koa
licijos tikslas yra koordinuoti 
priklausančių organizacijų 
pastangas, siekiant padėti 
savo kilmės kraštams. Nuo 
pat įsteigimo pradžios koalici
ja posėdžiauja kas dvi sa
vaites ir veikia pagal konsen-
sumą, be vadovo, bet per 
koordinatorius. 

Koalicija bendradarbiauja, 
kuriant ilgalaikį valstybinio 
saugumo vystymą ir JAV fi
nansinės paramos teikimą 
Vidurio bei Rytų Europos 
kraštams. Pagrindiniai koali
cijos tikslai yra: NATO plėtra, 
finansinė JAV parama minė
tiems kraštams, žmogaus tei
sės ir teisėtvarka, Rusijos po
litika, informacijos teikimas 
per „Amerikos Balsą", Laisvos 
Europos radiją, imigracija. 

Koalicija yra sukūrusi pozi
cijų dokumentus, parašiusi 
daug laiškų įvairiems JAV 
valdžios atstovams — prezi
dentams, senatoriams, Kon
greso nariams ir kt. Ji ne 
kartą liudijusi Senato Užsie
nio reikalų komitete ir Euro
pos Saugumo bendradarbiavi
mo komisijoje, turėjusi susi
tikimus su JAV prezidentu. 

2000 m. rudenį, JAV Lietu
vių Bendruomenės raginimu, 
šioje koalicijoje buvo įkurta 
„NATO darbo grupė", kurios 
tikslas yra sudaryti sąlygas, 
kad visos valstybės, siekian
čios narystės NATO ir tam ge
rai pasiruošusios, būtų pa
kviestos įstoti į NATO 2002 
metais. Grupei vadovauja 
JAV LB Tarybos prezidiumo 

pirm. Regina Narušienė, veik
lą koordinuoja Audrone Pakš
tienė ir Algis Rimas, kuris at
stovauja ir JAV Lietuvių Ben
druomenei, ir ALTui. Grupe 
Vašingtone renkasi maždaug 
kas du mėnesius, o tarp susi
rinkimų ryšį palaiko elektro
niniu paštu ir kitomis moder
niomis priemonėmis. 

Ši „NATO darbo grupe" 
pernai lapkričio mėnesį su
darė ir patvirtino strateginį 
veiklos planą, siekiant užsi
brėžtų tikslų. { planą buvo 
įtraukta: informacijos surinki
mas ir įvertinimas, sukūrimas 
interneto puslapio, susipa
žinimas su naująja JAV vy
riausybe, susitikimai su įta
kingais pareigūnais, atidus 
JAV spaudos bei mokslo in
stitucijų stebėjimas, periodi
nis progreso įvertinimas ir 
JAV Kongrese įvedimas nuta
rimo, kuris iš esmės remtų 
NATO plėtrą 2002 metais. 
Toks nutarimas jau Atstovų 
rūmuose praėjo su 372 balsais 
už ir 46 balsais prieš. Nutari
mas vadinamas H.R. 3167. 
Toks pat nutarimas, vadina
mas S. 1572 (Gerald B. H. So-
loman-Freedom Consolidation 
Act of 2001) yra dabar įstrigęs 
Senate. 

Maždaug kas antrą mėnesį 
ši koalicija ir jos darbo grupė 
susitinka Baltuosiuose rū
muose su Valstybės saugumo 
patarėju, ambasadoriumi Da-
niel Fried. Tuose susitikimuo
se dažnai apsilanko JAV vice
prezidento, Užsienio reikalų 
ir Apsaugos departamentų at
stovai. Koalicija pateikia savo 
pozicijas, Amerikos valdžia 
pateikia savąsias, bet dažnai 
priima ir koalicijos siūlomą
sias. Koalicija yra įsitikinusi, 
kad turėjo įtakos dėl prez. 
George W. Bush pasisakymų 
Varšuvoje pernai vasarą, nes 
prezidentas po išsamiai pa
ruoštos medžiagos turėjo ge
resnį Rusijos siekių supra
timą. 

JAV LB iniciatyva pernai 
kovo 11 d. Washington, DC, 
įvyko LB. ALTo, Lietuvos 
Vyčių, JAV Lietuvių respubli
konų federacijos, JAV Lietu
vių demokratų lygos susitiki
mas, buvo pasirašyta sutar
tis, pasižadanti telkti jėgas ir 
artimai bendradarbiauti, kad 
Lietuva būtų pakviesta į 
NATO 2002 m. rudenį. Buvo 
pareikšta, kad šių įsiparei
gojimų vykdymas yra mūsų 
atsakomybė ir pareiga, išei
vijos indėlis, kad būtų užtik
rintas Lietuvos saugumas ir 
laisvė. Visi į šią akciją turime 
įsijungti! 

SENĖJIMAS, ATMINTIS, IR 
MENTALITETAS 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.15 

3. plaučiai ir jų gera funkcija. Jie užtikrina ar palai
ko gerą kraujo aprūpinimą deguonimi, gera oksidacija; 

4. gera nuotaika, geras nusiteikimas. Geras, pozity
vus ir saugus stovis socialiniame gyvenime. Nusiteiki
mas, kad kiekviena diena yra pozityvi, kad gyvenimas 
keičiasi ir žmogus dalyvauja gyvenimo įvykiuose. 

Po ilgų savo tyrimų Albert labai įdomiai pasakė: „Jei 
prieš kelis metus kas nors manęs būtų paklausęs, ar 
atminties ir mentaliteto lavinimas smegenims padeda, 
aš būčiau atsakius, kad mes neturime duomenų tam 
patvirtinti arba paneigti. Dabar aš to nebesakau, nes 
tyrimai rodo, kad lavinimas ir smegenų darbas atmin
ties bei mentaliteto išlaikymui labai padeda". Sme
genų tyrinėtojai dabar randa, kad protinis darbas 
keičia smegenis fiziškai. Ypač stiprėja smegenų celių 
susirišimas, kuris vadinamas synapses. Juo stipresni 
tarpnarveliniai ryšiai, tuo atsparesnės smegenys li
goms ir atminties bei mentaliteto menkėjimui ar pra
radimui. Mūsų atmintis yra labai įdomus smegenų 
produktas. Kas ten smegenyse įvyksta ir kur jis lokali-
zuojasi, mes dar nežinome. Kodėl atmintis pradeda 
nykti, mažėti, mes taip pat nežinome. 

Yakov Stern, Columbia universiteto neuropsicholo-
gas, tyrinėjo išsilavinimo reikšmę veiklai. Jis rado, 

kad žmonių, turinčių 8 metų ar žemesnį išsilavinimą 
demencija suserga didesnis procentas, negu turinčių 
aukštesnį išsilavinimą. Taip pat žmonių, turinčių ma
žesnį išsilavinimą ir dirbančių darbą, kuris reikalauja 
mažai protinio įtempimo, demencija suserga žymiai di
desnis procentas, negu žmonių to paties išsilavinimo, 
bet dirbančių darbą, reikalaujantį protinio įtempimo. 

K Warner Schaie tyrė 5,000 žmonių nuo 20 iki 90 
metų amžiaus. Grupę iš jų stebėjo ilgus metus, tai yra 
daugelį metų stebėjo jų atmintį ir mentalitetą. Jis 
rado, kad atmintis ir mentalitetas keičiasi labai įvai
riai. Tas labai daug priklauso, ar žmogus protą naudo
ja, ar ne. Jis rado, kad 80 metų amžiaus žmonių vie
nas ketvirtadalis turi beveik tokią pat atmintį ir tokį 
pat mentalitetą, kaip turėjo, būdami 20 metų am
žiaus. Jis rado, kad demenciją gauna greit ir anksti 
tie, kurie, išėję į pensiją, leidžia gyvenimą bei jokio fi
zinio ir protinio veikimo, be darbo, tingiai, kaip jis 
sako „Lai einasi taip, kaip einasi", kada nededama 
jokių pastangų nei fiziniam, nei protiniam užsiėmi
mui. Schaie tyrimai yra įdomūs tuo, kad jie parodo, 
kokiam amžiuje koks žmonių skačius pasikeičia. Jis 
sako, kad tarp 60 ir 67 metų amžiaus daugiau ar ma
žiau pasikeičia 20 proc, tarp 67 ir 74 metų amžiaus 
pasikeičia 31 proc. ir tarp 74 ir vyresnių pasikeičia 60 
proc., t.y. daugiau negu pusė, kuriems žymiai suma
žėja atmintis ir mentalitetas. Tai grupei, kuriai atmin
tis ir mentalitetas nepasikeitė, padėjo fizinis ir proti
nis aktyvumas. Jis pastebėjo, kad atmintis ir mentali
tetas kai kuriais atsitikimais net pagerėjo. 

Yra įvairių būdų atminčiai ir mentalitetui palaikyti 
bei sustiprinti. Aukštesnis išsilavinimas ir aukštesnis 
gyvenimo standartas, skaitymas ir apgalvojimas, kas 
skaityta, prisiminimas praeitų įvykių, kelionės, kul
tūrinių įvykių lankymas, organizacijos, nusiteikimas 
veikti, gyva, judri šeima, naujų dalykų, naujų idėjų 
ieškojimas, pasitenkinimas naujais pasiekimais, lai
mėjimais. Tai vis dalykai, kurie palaiko atmintį ir 
mentalitetą. Tos srities mokslininkai yra pastebėję, 
kad pensininkai dažnai lošia kortomis. Jie yra paste
bėję, kad „bridge" lošimas atminčiai ir mentaliteto pa
laikymui padeda. Bingo lošimas beveik nieko nepade
da. 

Rockefeller universiteto neurologijos tyrinėtojas 
prof. Hiroshi Asanuma rodo, kad, lavinant smegenis, 
padidėja jungiamasis tinklas tarp sensorinių ir moto
rinių smegenų dalių. Naudodamas specialią technolo
giją ir eksperimentuodamas su beždžionėmis, jis rado, 
kad tas tinklas cortex 3rityje padidėjo 25 proc. Asanu
ma taip pat pastebėjo, kad specialūs lavinimo metodai 
iššaukia specialius tų takų pakitimus. Dabar rasta, 
kad specialūs smegenų jaudikliai sukelia specialius 
smegenų pakitimus, atminties lokalizaciją. Čia yra 
mokymosi pagrindas. Besimokant vyksta pasikeitimas 
smegenyse. Mokslas pradeda pripažinti faktą, kad 
smegenys pradeda pažinti save. Michael Merzenich, 
Califomijos universiteto, San Francisco neurologuos 
tyrinėtojas, sako „Įdomu pastebėti, kad žmogaus sme
genys savyje turi jėgą save ir apskritai žmogų keisti ir 
keičiasi bloga ar gera kryptimi, tobulėti geruose daly

kuose ir tobulėti bei stiprėti kriminaliniuose nusikal
timuose. Geri ar blogi dalykai iš tikrųjų yra išmokti, 
kaip grojimas smuiku ar pasiruošimas kokiai profesi
jai". Toliau Michael Merzenich sako: „Žmogus nenu
mano, kad jis turi savyje jėgą pakeisti savo smegenis 
Smegenų deficitai dažnai yra išmokti. Žmogus savo 
nepajėgumą mokytis yra pats išmokęs, nes jo smege
nys kažkodėl yra paėmę klaidingą kelią. Kodėl smege
nys paima vieną ar kitą kelią, mes dar nežinome". 

Mokslininkai, atradę kamienines ląsteles ir išmokę 
išauginti smegenų ląsteles bei jas pakeisti, tikisi nuos
tabių dalykų. Dabar jie mano, kad žmogus panaudoja 
tik apie 30 proc. savo smegenų pajėgumo. Sunku įsi
vaizduoti, ką žmogus sukurs, kai išmoks panaudoti 90 
proc. savo smegenų pajėgumo. 

Kaip mes begyvensim ir kaip mes besistengsi m save 
išlaikyti, vis tiek senstam. Taip pat sensta ir mūsų 
stebuklingas organas — smegenys. Po 70 metų iki ga
lo amžiaus maždaug pusei to amžiaus žmonių, anks
čiau ar vėliau pasitaiko dvi ligos: depresija ir demenci
ja. Viena yra gydoma, kita tuo tarpu tebėra mįslė. Da
bar jau yra žinoma, kad smegenų senėjimo procesą 
galima sušvelninti ir tų ligų išvengti arba jas nutolinti 
į amžiaus pabaigą. Bet tam reikia būti aktyviu ir 
fiziškai, ir protiškai. Tad smegenų atžvilgiu, laikyki
mės Marilyn Albert „Use it or loose it". Rockefeller 
universiteto prof. McEwen sako: „Svarbu yra suprasti, 
kad smegenys auga ir keičiasi visą laiką. Joms reikia 
darbo (stimulation1 ir niekuomet nevėlu jas papildyti". 

Pabaiga 
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SEIMININKIŲ 
KERTELE 

PAVOJAI LIETUVYBĖS KELYJE 

Paruošia A d e l ė 

VISTŲ KRŪTINĖLĖS SU 
ĮDARU 

2 vištų krūtinėlės 'gali būti 
ir su kaulu) 

Įdaras: truputis pipirų, 
druskos, fermentinio sūrio: 
taip pat galima įdarui panau
doti 1 maltą vištos krūtinėlės 
mėsą, sumaišytą su 1 kiau
šiniu. 1. smulkiai supjaustytu 
ir svieste pakepintu, svogūnu, 
druska, pipirais 

4 mediniai smeigtukai (gali 
būti dantų krapštukai). 

Krūtinėles lengvai iš vienos 
ir kitos pusės padaužyti mėsai 
skirtu kūjeliu, pasūdyti, api
barstyti pipirais. Per vidurį 
išilgai įpjauti, padarant kiše
nėles, į kurias prikimšti sūrio 
su prieskoniais, arba paruoštu 
maltos vištienos įdaru. 

Įpjovimą suspausti ir per
smeigti mediniais smeigtu
kais. 

Paruoštas krūtinėles apkep
ti keptuvėje, į kurią įpilta šiek 
tiek aliejaus. Į skardą įpilti 
apie pusę puodelio vandens, 
sudėti mėsą ir patroškinti 
karštoje orkaitėje 30 minučių. 

Į stalą paduoti su spanguo
lių uogiene, apelsinų grieži
nėliais, ryžiais arba bulvių 
koše. 

KIAULIENOS 
VYNIOTTNIAI 

2 svarai kiaulienos mėsos 
(kumpio arba nugarinės) 

2 kiaušiniai 2 svogūnai 
puse šaukštelio kmynų 

1/4 sv. sviesto 
1 lauro lapelis 
1 šaukštas rūgščios grietinės 
1 šaukštelis miltų 
pipirai 
druska 

Mėsą supjaustyti dideliais 
plonais lakštais. Gerai, iki plo
numo, išmušti mediniu ar 
metaliniu, mėsai skirtu kū
jeliu. Pabarstyti druska ir pi
pirais. Sudėti vieną ant kito ir 
palaikyti šaldytuve, kol ruo
šiamas įdaras. 

Likusius mėsos gabalėlius 
sumalti, sudėti kiaušinius 
(vieno kiaušinio baltymą pasi
likti), prieskonius — kmynus, 
pipirus, druską, smulkiai sup
jaustytą ir svieste pakepintą 
svogūną. Viską gerai išmai
šyti. 

Paimti mėsos lakštą, ant jo 
dėti 1-2 šaukštus paruoštos 
masės, suvynioti (gauname 
nedidelius „cilindrėlius""). pa
mirkyti išplaktame kiaušinio 
baltyme ir pavolioti į miltus. 
Po to apkepti karštoje kep
tuvėje, į kurią įpilta kiek alie
jaus. 

Į troškinimui tinkantį indą 
dėti pakepintą svieste svogū
ną, lauro lapelį, sudėti mėsos 
vyniotinius. užpilti karštame 
vandenyje išleistu sultinio ku
beliu (daržovių, vištienos, jau
tienos ar grybų). Troškinti 
apie 20-30 minučių. 

Prieš baigiant troškinti, 
užpilti mišiniu, padarytu iš 
vandens, ketchup, 1 šaukšto 
rūgščios grietinės ir trupučio 
miltų. Patiekti į stalą su 
bulvėmis ir daržovėmis. 

Šiuos du receptus atsiuntė 
Aldona 

BRAZILIŠKAS RIEŠUTŲ 
PYRAGAS* 

5 kiaušinių trynius išsukti 
su vienu puodeliu cukraus, kol 
bus šviesiai geltoni. 1 puodelį 
riešutų susmulkinti (sumalti), 
sumaišyti su išsuktais try
niais. Padėti į šalį. 

2 trynius ir 2 lazdeles (1/2 
sv.) ištirpyto, atvėsinto sviesto 
ištrinti su trimis šaukštais 

cukraus, įpilti 2 šaukštus grie
tinės arba ,,half and halF. 1 
šaukštelį kilimo miltelių ir 2 
puodelius miltų. Viską gerai 
išmaišyti. Jei atrodo, kad tešla 
per skysta, įdėti dar truputį 
miltų. 

Tešlą sukrėsti į išteptą 
skardą, išlyginti ant viso dug
no ir padaryti kraštelius. Ant 
viršaus sudėti riešutų masę. 
Kepti 350 laipsnių orkaitėje 
30 minučių, kol pageltonuos. 

Visus likusius baltymus 
išplakti iki standrumo su 6 
šaukštais cukraus. Užpilti ant 
iškepto pyrago ir vel įdėti į or
kaitę, kol baltymai sustang-
rės. 

*Sfe pyragas turi daug 
kiaušinių ir sviesto, todėl ne
labai tinka žmonėms, kurie 
skundžiasi dideliu cholestero
lio kiekiu. 

Atsiuntė Nijolė 

KAI VAIKAI ALKANI 
Kai vaikai grįžta iš mokyk

los alkani, užuot juos pamaiti
nusios pirktais, riebiais ar 
sūriais užkandžiais, mamos 
gali greitai paruošti įdarytas 
bandeles. 

Nedidelėms, kepykloje ar 
parduotuvėje pirktoms ban
delėms nupjauti viršų, išskob
ti minkštimą iš vidaus ir vidų 
patepti sviestu arba majone
zu. Galima įdaryti varške, su
maišyta su razinomis arba 
mėgstama uogiene. Uždengti 
nupjautu viršumi ir kepti or
kaitėje apie 10-15 minučių. 

RYŽTU PUDINGAS S U 
ABRIKOSAIS 

1 svaras džiovintų, konser
vuotų arba šviežių abrikosų 
1 puodukas ryžių 
1 puodukas pieno (gali būti 
liesas arba 2 proc. riebumo) 
1 puodukas vandens 
2 tryniai 
1 šaukštas cukraus 
1 šaukštas likerio 
1 šaukštelis citrinos sulčių 
4 šaukštai malto cukraus 
(povvdered sugar) 

Trynius ištrinti su cukrumi, 
sumaišyti su pienu, įpilti puo
duką vandens, suberti ryžius 
ir virti, kol visas skystis susi
gers į ryžius (bus tiršta košė). 

Ryžių košę sukrėsti į šaltu 
vandeniu perplautą formą (ga
lima ją truputį papurkšti alie
jumi, tuomet lengviau iškris 
sustingęs pudingas). Ant vir
šaus uždėti švarią lėkštelę, 
kad paslėgtu ir padėti į 
šaldytuvą, kol visai atšals ir 
sustings (bent dvi valandas, 
galima paruošti ir iš vakaro). 

Jeigu abrikosai švieži, per
pjauti pusiau, išimti kauliu
kus; jei konservuoti, nusunkti 
visą skystį; jei džiovinti, bent 
pusvalandį pamirkyti šiltame 
vandenyje. Po to maždaug pu
sę abrikosų plaktuvu sutrinti 
su 2 šaukštais malto cukraus, 
citrinų sultimis ir likeriu. At
sargiai iš formos išversti ryžių 
pudingą, aplinkui ir ant vir
šaus išdėstyti sveikus likusius 
abrikosus, apibarstyti likusiu 
maltu cukrumi, apipilti su
trintų abrikosų mase. 

KULINARIJOS 
ĮVAIRENYBĖS 

•Šiandien įvairūs maka
ronu produktai yra tiesiog si
nonimas itališkai virtuvei, bet 
iš tikrųjų makaronų ,.tėvynė" 
yra Kinu.'. Keliautojas Marco 
Polo, 129") m. grįždamas iš 
kelionių po Tolimuosius Ry
tus, iš Kinijos į Vakarų pa
saulį parvežė ir pirmuosius 
makaronus. 

Kai Neo-Lituanų Čikagos 
valdybos pirmininkas Valenti
nas Krumplis manęs paprašė 
atvykti ir pakalbėti Neo-Li
tuanų susirinkime, aš negalė
jau atsisakyti, nes Neo-Litua-
nai man visuomet buvo labai 
arti prie širdies, tai buvo su
rišta su mano jaunyste, su 
mano tėvų įkvėptu patriotiz
mu, su tautiškumo jausmu. 
Tie žodžiai „Pro Patria" yra to
kie reikšmingi — „Už Tė
vynę". Bet, ar tie žodžiai turi 
tą pačią prasmę šiandieną, 
kaip jie turėjo 1918 metais, 
metais Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo ir Neo-Li-
tuanijos įkūrimo? Prasmė ta 
pati, bet jos įgyvendinimas ir 
vykdymas truputį kitoks. Ne
sakyčiau, kad išblukęs, tiktai 
truputį užmirštas arba tiks
liau —nesuprastas naujai ne
priklausomybę atgavusio jau
nimo. Dauguma iš mūsų esa
me nemažai bendravę su 
„naujai atvykusiais" arba su 
„trečiąja banga" ir mes visi ge
rai žinome, kad jie yra iš kito
kių sąlygų, su kitokiais porei
kiais ir troškimais. Dauguma, 
žinoma, yra atvykę pagerinti 
savo finansinę būklę, ištrūkti 
iš tos mums mielos ir brangios 
Lietuvos — mūsų tėvų žemės 
— pamatyti pasaulį, patirti ki
tas kultūras, rasti „laisvę" — 
asmeninę ir politinę. 

Ar jie yra teisūs?*Mano nuo
mone, ne. Bėgimas iš savo tė
vynės duoda signalą jos nu
tautėjimui, jos perėmimui kitų 
tautų ir kultūrų. Tad kodėl 
lietuviai taip masiškai bėga iš 
Lietuvos? Kodėl šitas jauni
mas nejaučia to tautiškumo, 
kuris mus visus rišo taip ilgai 
ir kuris padėjo mums išlaikyti 
mūsų tradicijas, kultūrą ir 
kalbą. Jauni lietuviai sako, 
kad visur yra korupcija, kad 
negauna darbo, o jei ir gauna, 
tai labai mažai už jį moka. 
Vienu žodžiu, jie bėga iš Lie
tuvos pakelti savo gyvenimo 
lygį. Taigi šiuo laiku Lietuva 
pergyvena trečią emigraciją — 
šį kartą — vėl ekonominę. Tas 
kilnus, gražus šūkis „Pro Pat
ria" yra atmestas dėl stokos 
idealizmo ir nesupratimo, kad 
už savo kraštą reikia kovoti. 
Ta k*va nėra tiktai militarinė, 
bet svarbiau — ji yra mora
linė. Per tą baisią sausio 13-
tos naktį lietuviai stovėjo susi
jungę prieš rusų tankus, kad 
užstotų Lietuvą, o dabar jie 
bėga iš tos pačios Lietuvos, už 
kurią 13 žmonių mirė. Kas 
juos varo? Aš vėl kartoju: „Kur 
tie šventi žodžiai Tro Patria?" 
Ar jie jau išblėso, kaip tos 
nakties prisiminimai? 

Teko būti Lietuvoje šią va
sarą ir užsukau į Lietuvos ra
diją. Pasikalbėjau su direkto
riumi, kuris mane pakvietė 
ten pat pakalbėti per jų laidą. 
Kalbėjo šita pačia tema — kur 
dingo lietuvių tautiškumo 
jausmas? Ar jis buvo iškeistas 
į dolerį, į euro?, į svarą? Kodėl 
jaunimas taip masiškai bėga 
iš Lietuvos? Mes svarstėme 
šią problemą kartu ir man bu
vo labai malonu išgirsti, kad 
jo nuomonė sutapo su mano. 
Būtent, jei tas jaunimas, kuris 
taip veržiasi ir bėga iš Lietu
vos, įdėtų tas pačias pastan
gas ką nors sukurti Lietuvoje, 
tai Lietuva būtų turtingas 
kraštas ir savo jaunimu, ir 
savo pasiekimais. Bet jie bėga 
nuo Lietuvos sunkumų ir pa
puola į tą sunkų imigrantinį 
gyvenimą, kurį mes taip gerai 
esame patyrę. Jiems atrodo, 
kad jie yra radę laimę, bet la-

| bai daug ilgisi tos Lietuvos ir 
ne vienas yra man pareiškęs: 
„Aš maniau iš pradžių, kad 
išprotėsiu, toks buvo Lietuvos 
ilgesys". Jauni vyrai dirba 
prie statybų, kabo ant pasto
lių, dirba pas rusus garažuose, 
merginos valo namus, prižiūri 
vaikas, šoka abejotinuose klu

buose, išteka už visokiausių 
tautybių vyrų — jie džiau
giasi, o tauta mažėja. Lietuva 
nėra didelis kraštas, kad ga
lėtų pakelti tokį stiprų prara
dimą savo žmonių. Tuštuma 
yra užpildoma, bet ne lietuvių. 
Jau dabar Lietuvoje yra viso
kių svetimtaučių Diskutuoja
ma tema buve. kad lietuvių 
tauta liks kaip aborigenai 
daugiatautiniame pasaulyje. 
Vienas kunigas labai liūdnai 
išsitarė pamoksle, žiūrėdamas 
į savo skaistaveidžius parapi
jiečius: „Man liūdna pagalvoti, 
kad už 50 metų pusė veidų 
šioje bažnyčioje bus tamsūs". 
O kas bus, jei Lietuva bus pri
imta į NATO, kai paplis po 
Lietuvą visų tautų kareiviai? 
Ir taip tauta mažėja. 

Grįžtu vėl prie esminio klau
simo — ką daryti? Kaip vėl at-
gyvinti tą tautiškumo jausmą, 
kai viso pasaulio politika ko
voja prieš tai, o kad ji kovoja 
prieš tai, yra faktas. Mums 
yra nuolat kartojama, kad 
mes esame visi tokie patys, 
kad visos tautos yra lygiaver
tės. Tai yra ilgų diskusijų 
klausimas ir ne šio pokalbio 
rėmuose, bet lietuvių tauta 
yra seniausia aisčių tauta, iš
likusi per tiek amžių, su se
niausia gyva kalba — ją yra 
verta išlaikyti. Kodėl mes sa
vęs taip nevertiname? Pasyvu
mas? Pripratimas kentėti ir 
būti užgrobtiems, niekina
miems? Noras greitai pratur
tėti? Mums dabar reikalingas 
Kudirka arba vyskupas Va
lančius, kurie įkvėptų tą patį 
nacionalizmą, atvestų mūsų 
gražią seną tautą prie šūkio 
„Pro Patria*. Aš nemanau, 
kad tai yra prarastas reikalas, 
bet mes turime kovoti. Už Lie
tuvą. Už jos įvaizdį pasaulyje. 
Už jos jaunimą Už jos moralę. 
Mes turime kovoti prieš kiek
vieną užpuolimą spaudoje. 
Mes turime kovoti už kiek
vieną pilietį. Už gerus, ku
riuos niekina, už blogus, kad 
juos išgelbėti. Mūsų yra mažai 
ir ta kova turi būti pastovi. 
„Pro Patria" neturi būti už
miršta tiktai dėl to, kad ji da
bar nemadinga. Ją reikia vėl 
atvesti į madą, po truputį, po 
vieną jauną žmogų, kuris pri
trauks kitą ir taip toliau. Lie
tuvos jaunimėlis visa tai jau
čia, bet jie yra gadinami, de
moralizuojami televizijos, 
žiaurių kompiuterių žaidimų, 
šlykščios literatūros. Grįžta
me prie kito lotyniško išsireiš
kimo — „Cui bono?" — „Kieno 
gėriui"? Tiktai ne mūsų tau
tos. 

Prieš šią politiką atsispirti 
reikia — reikia jungtis, reikia 
rinktis, reikia bendrauti, rei
kia bandyti vienas kitą su
prasti, reikia ugdyti moralę, o 
neapleisti jos, nes šiuo laiku ji 
nemadinga. Kova už savo es
mę ir tradicijas yra sunki — 
bet ji yra būtina. Kitaip pa
sekmės gali būti tragiškos. 
Lietuva yra išsilaikiusi per 
lenkų kultūrinimą, per rusų 
okupaciją ir masinius trėmi
mus ir dabar ji turi laikytis 
prieš šitą naują, globalinį nu
tautinimą, vadinamą laisvės 
vardu. 

Paliesiu dabar kitą svarbų 
klausimą, kuris irgi rišasi su 
šiom mano mintim. Čikaga 
visuomet yra buvusi labai 
stipri lietuviška kolonija, bet 
mes Niujorke esame tragiš
koje situacijoje. Netekome 
mūsų lietuviško centro — 
Kultūros židinio, netekome 
laikraščio, mus stumia iš mū
sų tradicinės parapijos. Ir kie
no kaltė? Gaila, bet reikia pri
pažinti, kad tai yra principi
niai mūsų dvasiškių. Pirmiau
sia apie Kultūros židinį, apie 
kurį Jūs, be abejo, esate skai
tę. Trumpai apibūdinsiu: prieš 
27 metus mūsų visuomenė su
rinko apie milijoną dolerių ir 

su Tėvais Pranciškonais pa
statėme Kultūros židinį. Mūsų 
Niujorko kolonija niekada ne
buvo labai didelė, negalima 
net palyginti su Čikaga. Mes 
neturėjome daug turtingų 
žmonių. Visi pinigai buvo su
rinkti iš eilinių dirbančių žmo
nių, iš bingo lošimų. Kultūros 
židinys yra puikus komplek
sas penkių pastatų — su sale, 
laikraščio redakcijos pastatu, 
vienuolynu, prižiūrėtojo na
mu, Religine šalpa ir Tautos 
fondu. Kadangi Kultūros židi
nio tarybai nepavyko susitarti 
su Tėvais Pranciškonais, buvo 
užvesta byla. Jau keleri metai, 
kai lietuvių visuomenė kovoja, 
kad neprarastų Kultūros židi
nio. Buvo du teismo sprendi
mai ir abu buvo prieš KŽ ta
rybą, t.y., prieš visuomenę. 
Dabar Lietuvių atletų klubas 
yra užvedęs, bylą prieš Tėvus 
Pranciškonus. Mes Niujorke 
vis dėlto esame gal svarbiau
siame pasaulio mieste, o mūsų 
kolonija yra pati „biedniau-
sia". Net nepatogu kam nors 
pasakyti, kad mes neturime 
jokių savo „namų". Klausimas 
vėl kyla, kodėl mūsų dvasiš
kiai taip mus apleidžia? Be 
savo centro dauguma tų 4-
5,000 naujai atvykusių dings. 
Vietoj to, kad viską išardyti ir 
palikti mus „Dievo valiai", tu
rėtų būti didžiausios pastan
gos daromos išlaikyti New 
Yorko visuomenę. 

Kitas skausmingas klausi
mas yra mūsų parapija. Ji 88 
metus buvo tradicine lietuvių 
parapija. Ją pirmieji imigran
tai nupirko iš vokiečių ir iš
laikė iki mūsų imigracijos, kai 
mes ją perėmėme 1949 m. ir 
išlaikėme iki šiol. O dabar 
mūsų nepalaiko gauti lietu
višką kunigą, nors labai giria
ma, kaip puikiai veikia Londo
no parapija, kuriai buvo pa
skirtas jaunas, energingas ku
nigas iš Lietuvos. Liko tiktai 
radijas, kurį aš vedu, ir kol 
kas gerai sekasi. Neturime 
laikraščio, nes Tėvai Pran
ciškonai nutraukė „Darbinin
ką". Pradedame persiorgani
zuoti. LB Queens-Brooklyn 
apylinkė ruoš biuletenį. Situa
cija yra sudėtinga: Lietuvių 
Bendruomenė juridiškai neap
sisaugojo šitokiam atvejui. 
Žmonės paseno, išsikėlė, daug 
jau iškeliavo į kitą pasaulį. 
Daug DP jaunimo nuėjo savo 
keliais, sumalti šio Amerikos 
malūno. Naujai atvykę, kaip 
sakiau anksčiau, turi savo in
teresus ir jiems nebuvo įdomu 
bendrauti su mūsų publika. 
Dabar, kai jau beveik viskas 
prarasta, girdime priekaištų, 
kodėl nėra lietuvių namų, ką 
galima daryti? Padėtis yra 
tragiška, bet gal ne beviltiška. 
Mes persiorganizuojame, bet 
pavojus yra tas, kad labai 
daug naujai atvykusių Niujor
ke dings iš akiračio — ir taip 
tauta mažėja. Esu nemažai 
girdėjusi frazę: „Nenoriu nieko 
bendro turėti su tais lietu
viais". Kaip liūdna ir kaip 
skaudu. Bet dauguma vis vien 
nori burtis. Mes nepasidavėme 
per tiek Šimtmečių, turime ko
voti ir toliau. Mes Niujorke 
kovojame už savo parapiją, 
kovojame už KŽ, rengiame 
koncertus svetimose salėse, 
leisime biuletenį, a i vedu ra
diją per kurį raginu jaunimą 
prisidėti prie mūsų bendruo
menės. Skautai jau vėl for
muojasi. Atletų klubas veikia 
smarkiai. Mes, lietuviai neo-
lituanai su mūsų gražiu šūkiu 
„Pro Patria", turime vėl burtis 
kartu, neapsnūsti ant praei
ties prisiminimų, prisitaikyti 
prie naujos galvosenos, prie 
naujo jaunimo, turime skleisti 
tautiškus principus, dirbti 
kartu, kad vėl skambėtų mūsų 
korporacijos žodžiai „Vivat, 
Crescat, Floreat Neo-Litua-
nia". 

Dr. Giedre Kumpikas 
JAV LB NY-ko apygardos 

pirmininkė 

SKELBIMAI 
PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AlrRJV«MJHNAMŲ,SVMK,VTUb 
R GYVYBĖS DRAUGIAS. 

Agentas Krank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95tb Street 

Tel. 708-424-8654 
773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
Landmark 
properties 

BUS. 773-229-8761 
Rec. 708-425-7160 
Mobil 773-580-0205 
Pagw 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

IŠNUOMOJA 
V.A.l. Auto Servisas. 

Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St Td. 773-582-0183; 773-
582-0184. Kalbame lietuviukai. 

Šalia Hariem Ave. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-594-1184. 

STASYS' CONSTRUCTION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

'soffits". "decks*, "gulters", plokšti 
ir "shingle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
S.Benetis, 

M tel. 630-241-1912. t 

SIŪLO DARBĄ 

ĮVAIRUS 

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome vvood trim replacement 
(in suburbs). Mušt have experience 

& vehicle. Start now. Good pay. 
great bonuses, benefits & pront 

shahng. Call YVard YVood 
at 847-928-1000. 

AMERICA— LAND OF 
OPPORTUNITY. 

1/ you speak English; vvant to stay 
in U.S. to finish school as nurse or 

PhD; are female 25-35.1 need 
help reconditioning house, when 
job done, stay here to finish free 

education by 2003/4.1*11 get 
seno I ar (fellow) ship and 

student/permanent resident visa. 
Call 847-217-9700. 

Atemative Home care looking for 
responsible come-and-go. live in 
care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

required. Tel. 630-654-6580. 

PARDUODA 

• SŪDYTOS SILKĖS IŠ Į 
į KANADOS! i 
| Užsisakykite šventėms jau | 
| dabar! | 
| 20 svarų statinaitė — $35 | 
i 8 svarų statinaitė — $21 | 
• Skambinkite * 
I tel. 708-687-5627. į 
1 Pristatome UPS. 1 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Wasning. 

Chicągo and Milvvaukee area. 
Tel. 800-820-6155. 

Ieškome subrendusios moters 
su patirtimi auklėti naujagimį. 
Gyvename šiaurinėje Čikagoje. 

Tel. 773-616-1492. 
Skambinti po 5 v.v. 

Reikalingi darbininkai paveikslų rėmų 
surinkimui. Darbas Svaras, privačioje 

gamykloje, kuri randasi Čikagoje. 2532 
N. Elston Ave.. 2 aukštas „ALPINA". 

Pageidautina vyrai ir moterys. $7-11/val 
TeL 773-395-1900 arba 816-582-5393 

(mob.). Kalbėti lietuviškai. Darias. 

Tai -Jtisų laikraštis 
THt UTHtMJMAM 

Įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 

amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių 
šeimose, statybose ir 11 Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 
gyventi. Pažintvs su Amerikos piliečiais 

Tel. 323-851-3010: 323-377-6562. 
E-mail: info@usa-baltka.com 

VINCOGĖLĖS 
Gėlės visoms progoms — vestuvėms, 

laidotuvėms, stalo dekoravimui. 
Kiemo sutvarkymas, 
gėlyno dekoravimas. 
Kalbame lietuviškai. 

Tel. 630-789-2224 

KAUNIETE GYDYSIS ANN ARBOR 
Ann Arbor, Michigan, sau

jelė ryžtingų amerikiečių jau 
daug mėnesių ruošiasi padėti 
22 metų Daivai Šidiškytei iš 
Kauno. Vedami vietinės kata
likės Rosaleen Kirk, kuri daug 
metų Lietuvoje dėstė anglų 
kalbą, jie yra sudarę sąlygas 
jai čia gydytis. 

Ponia Kirk sėkmingai pa
kvietė vietinę organizaciją 
„Hope Clinic International" 
rūpintis visais piniginiais rei
kalais. Ji taip pat globos 
Daivą savo namuose jos reabi
litacijos laikotarpiu. Jos dėka 
gydytojas David Gharnesky 
yra suorganizavęs, kad visas 
gydymas ir reabilitacija būtų 
atlikta „gratis" garsiame 
„University of Michigan Medi-
cal Center" (UMMC). 

Daiva Sidiškytė, kuri yra 
baigusi Kauno universitetą 
(anglų kalbą), nuo pat gimimo 
kenčia dėl nesveikų klubų 
kaulų (bilateral congenital hip 
abnormality). Ji yra jau ne 
vieną kartą operuota. Dvylika
metei Daivai Čikagos Shriners 
ligoninėje buvo atliktas vieno 
klubo „totai hip replacement**. 
Šiuo metu jau sugedo ir ant

ras klubas, Daivai labai sun
ku, skausminga vaikščioti ir 
beveik nejmanoma lipti laip
tais. 

Nors Daivos kelione, gyven
viete, maistu ir vežiojimu yra 
pasirūpinta, liko neišspręsta 
gydymo ir reabilitacijos iš
laidų, kurios viršija 25,000 
dol., problema. UMMC prašo, 
kad jos gydymui būtų surink
ta bent 10,000 dol. Čia, Ann 
Arbor, jau yra paaukota apie 
5,000 dol. ir dar 3,000 dol. su
rinkta dviejose amerikiečių 
parapijose. Likusių 2,000 dol. 
tikimės susilaukti iš Jūsų, 
malonių „Draugo" skaitytojų. 

Kviečiame iki Daivos opera
cijos vasario mėn. pabaigoje 
pasiųsti nuo mokesčių at
leidžiamą auką ..Hope Clinic" 
organizacijai šiuo adresu: 
„Hope Clinic International, 
PO Box 980311, Ypsilanti, MI 
48198-0311" Rašykite čekius 
„Hope Clinic International". 

"Pažymėkite, kad auka skirta 
„Lithuanian Project". Su klau
simais galite kreiptis i Gin
tautą Gašką: 734-528-4060 
arba: gint. gaska^Yc. net 

mailto:info@usa-baltka.com


PAKELIUI Į EUROPĄ TEKS 
NUGALĖTI KELETĄ MITŲ 

Egidgus VareiJos 

DINOZAURĖJANTI 
EUROPA 

Vilniaus knygų mugėje va
sario viduryje buvo pristatyta 
LR Seimo Jungtinės frakcijos 
nario. Užsienio reikalų komi
teto nario, Europos reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo
tojo. Europos Sąjungos ir Lie
tuvos jungtinio parlamentinio 
komiteto pirmininko, politolo
go d r . Egidijaus Vareikio 
knyga ..Dinozaurėjanti Euro
pa", kurią išleido leidykla 
..Strofa". 

- Kodėl „dinozaurė jant i"? 
- klausiame knygos auto
riaus. 

- Aš. kaip gamtamokslinin-
kas. kažkada daug dėmesio 
skyriau gyvybės raidos klausi
mams. Dinozauras yra labai 
įdomus gyvūnas. Šiuo metu 
tokių nėra. Jis labai didelis, 
stipru.s. impozantiškas ir, 
atrodo, nenugalimas - nepriei
namas. Turi daug savybių, ku
rios leidžia jam jaustis pasau
lio šeimininku. Jis pakan
kamai integruotas į aplinką, 
bet. kita vertus, žinom, kad 
buvo visiškai nepasiruošęs 
sąlygų pasikeitimui. Kintan
čios aplinkos sąlygos išryškino 
Vieną labai blogą dinozaurų 
savybę: būdamas labai integ
ruotas organizmas, į aplinkos 
pokyčius turi reaguoti visu 
savo kūnu. Kai žmogui įgelia 
širšė, jam skauda visur - jis 
mosuoja rankomis, bėgioja, 
nors, atrodo, kojos ir rankos 
sveikos. Dinozauras savo in
tegracija yra silpnas. 

Eikim prie civilizacijos rai
dos. Man regis, dinozaurėjimo 
epocha yra tada. kai civilizaci
ja pasiekia savo aukso amžių, 
ir tada pats laikas galvoti, kas 
bus po to. Mano knygoje yra 
daug kalbama apie tai, kaip 
europiečiai pergyveno civiliza
cijų senėjimą- ir žlugimą. Daug 
vietos skiriu Romos civi
lizacijai. Viskas buvo padary
ta labai teisingai - romėnai 
turėjo labai daug socialinių 
garantijų. Jeigu būtumėte kil
minga romėnė, gimusi Romos 
piliete, žinotumėte, kad jums 
visą gyvenimą nereikės rūpin
tis maistu ar gyvenamuoju 
plotu. Turėsite ką valgyti, kur 
miegoti, - visos tos problemos 
jau buvo išspręstos. 

Taip jau yra, kol civilizacija 
jauna, jos piliečiai gyvena 
jausmais, - jie nori plaukti už 
jūrų marių aukso vilnos ieš
koti, nori mylėti, kentėti, 
rungtyniauti. Kai civilizacija 
subręsta, valdovai pasako: 
„Na, žinot, užtenka - rūpin
kimės žmonėmis, nebeplau
kime ir nebeieškokime nuoty
kių". Taip sakant, aukim ko
kybiškai. Čia prasideda dino-
zaurėjimas. Kai pradedama 
rūpintis civilizacijos kokybe, 
tuo pačiu ji pradedama sen
dinti - pradedama rūpintis 
garantijomis, nebenorima au
kotis, ryžtis. Aš pasakoju, 
kaip atrodo kylanti civilizacija 
ir kaip atrodo gerovės civiliza
cija. Romos, graikų, etruskų ir 
kitose civilizacijose galime 
atrasti tokį tašką, kada 
žmonių valdovai apsikrovė ga
rantijomis ir tapo nebeat-
sparus. J Romą jsiveržė barba
rai Vieną dieną romėnas 

prabudo - vergo nėra. Jis no
rėtų arbatos, bet virti arbatą -
ne jo darbas. Jis laukia, kol 
grįš vergas. 

Romos civilizacija buvo labai 
sudinozaurėjusi, neatspari. 
Jūs galit iškelti sau klausimą: 
„Kodėl visas civilizacijas su
naikina barbarai?" Todėl, kad 
barbarai energinga, auganti 
jėga. Jie gali rizikuoti, jie ne
turi garantijų, jie neturi ką 
prarasti. Apie tai daug rašoma 
knygoje. Grįžkime prie 
šiuolaikinio pasaulio. Mes ei
nam į labai gražią, žavią civi
lizaciją, kurioje pilna garan
tijų, apsaugos priemonių tam, 
kad mums būtų gera gyventi. 
Visi to siekiame. Jeigu būčiau 
valdovas, aš taip pat norėčiau, 
kad mano žmonėms būtų ge
rai, kad nereikėtų plaukti už 
jūrų plėšikauti. Tuo pačiu mes 
imame dinozaurėti. 

- Kokia išeitis? 
- Pagal evoliucijos teoriją di

nozaurams išmirus atsirado 
paukščiai, kurie turi labai 
daug gerų savybių - geresnių 
už dinozaurų. Dar ir dėl to aš 
pamilau dinozaurą, kad iš jo 
išsivystė paukščiukas. Bet 
tam, kad atsirastų paukštis, 
dinozaurui reikia numirti. Da
bar, šnekant labai griežtai, ką 
mums daryti su Europa? Dvi 
išeitys. Viena paprasta: ka
dangi dinozaurui gera, smagu, 
ir mums labai smagu su juo 
gyventi. Mes norime, kad jis 
gyventų, saugom jį, globojam. 

- Gal mes įliesime jam 
energijos? 

- Šiandien, kai mes kalbam 
apie Europos Sąjungos refor
mas, matom daug pastangų 
reformuoti Europos Sąjungą, 
kad ir toliau ji galėtų funkcio
nuoti tokia, kokia yra. Kitas 
būdas - padėti jai numirti, 
kad išskristų paukštelis. Min
tis kontraversiška. Tada išky
la klausimas: ar mums reikia 
stoti į Europos Sąjungą? 

- Ir kaip Jūs atsakote \ tą 
klausimą? 

- Vienas skyrius yra - prie
das Lietuvos skaitytojui spe
cialiai apie tai, kad mums rei
kia stoti į Europos Sąjungą. 
Šiandien mes esam vienišas ir 
silpnas ropliukas. Dinozauras 
mums yra gera proga išskristi 
į Europos integracijos skrydį. 
Cituoju knygos pabaigą: „Pir
miausia Europos Sąjungos ir 
NATO nare reikia tiesiog tap
ti. Tapsmas vyksta sunkiai -
praktiškai Lietuva stoja į 
Sąjungą ekonomiškai išsivys
čiusios šalies teisėmis ir parei
gomis. O tokiomis teisėmis 
stojant, išsivysčiusia valstybe 
privalu ir būti. Jeigu Lietuva 
realiai taps išsivysčiusia Va
karų demokratija, ji bus taip 
arti Vakarų, kaip dar nieka
dos anksčiau. Vadinasi, ir 
šiandien ji taip toli pažen
gusi, kaip dar nebuvo niekad". 

Aš aiškinu, kad mums rei
kia nugalėti keletą mitų. Vie
nas mitas - apie tautinio iden
titeto praradimą, kad Lietuvą 
išpirks, kad Europa mums nu
rodinėja ir nori nuskriausti, 
kad Europa reikalinga tik po
litikams ir valdininkams. Tai 
mitai ne ekonomikoje, o mūsų 
širdyje. Tuos mitus širdyje 
mums ir reikia nugalėti. 

- Jūs, Seimo narys, turite 
progos eiti į liaudį. Dau
giausia skepticizmo kelyje 
\ Europą turi paprasti 
žmonės. Ar galite juos nu
raminti? 

- Skepticizmas yra ne tas 
žodis. Skeptikas esu aš, kuris 
kritiškai žiūriu. Blogai pa
darėm, kad į lietuvių kalbą 
įvedėm tą žodį. Euroskepti
kais vadiname žmones, kurie 
iš tiesų yra europriešininkai. 
Euroskeptikai yra kritiškai 
analizuojantys. Europriešinin
kai yra kelių kategorijų - dau
giausia yra emocinių, kurie 
Europos nenori priimti emo

ciškai, nors logika jiems sako, 
kad reikia priimti. Bendradar
biaudamas su kaimu matau, 
kad ten nėra taip blogai, kaip 
kartais žiniasklaida sako. Iš 
žiniasklaidos atrodo, kad visas 
kaimas yra prieš Europos 
Sąjungą. Taip nėra. Bet kaime 
vadovaujamasi kažkodėl keis
ta logika: mums blogai, todėl 
mes neturim stoti į Europos 
Sąjungą - žemės reforma ne
baigta, to neturim, ano netu
rim. Kalbėjausi su Žemės ūkio 
rūmų pirmininku Ramonu ir 
paprašiau išvardinti, kodėl 
kaimiečiai balsuos prieš Euro
pos Sąjungą. Jis išvardijo 
bent 7 argumentus, iš kurių 5 
nieko bendra neturi su Euro
pos Sąjunga - tai priekaištai 
mūsų dabartinei valdžiai. 
Logiška būtų galvoti, jeigu 
Europos ūkininkas gyvena ge
rai, o Lietuvos blogai, kodėl 
nestojus į tą Europą? Ne, ne
galima, nes ten kažkas yra ki
taip, negu mes įpratę. 

- Ar pastarasis ginčas dėl 
žemės pirkimo užsienie
č iams taip pat nėra iš tos 
gretos? 

- Kadangi visa mano knyga 
yra emociniai politiniai svars
tymai, ir čia matau, kad 
žemės pardavimo ginčai yra 
emociniai. Labai nesunku įro
dyti, jeigu užsienietis labai 
norės pirkti mūsų žemę, tai 
lengvai padarys ir dabar. 
Kodėl jis negali nupirkti mano 
ar bet kurio kito lietuvio var
du? Formaliai nupirks Petras, 
o iš tikrųjų bus Piterio. Atsi
mename sovietinius laikus, 
kai buvo daug kas draudžia
ma: galėjai turėti 1 automo
bilį, vieną karvę. Kam reikė
davo, tas vieną automobilį nu
pirkdavo močiutės, kitą sene
lio, trečią sesutės vardu. Kai 
kas nors draudžiama, atsiran
da erdvė suktybėms. Kur yra 
laisvė, erdvės suktybėms ma
žiau. Aš įrodymų neturiu, bet 
tam tikrus biznio interesus čia 
matau. Žemdirbių vadovai, 
kurie yra prieš žemės parda
vimą, sako: pirma parduokit 
mums, o paskui mes parduo
sim užsieniečiams. Matyti, 
kad yra siekimas į rinką įeiti 
anksčiau. 

Jeigu atvažiuoja užsienietis 
ir pastato gamyklą, miestietis 
ten dirba, ir viskas gerai. Jei
gu vakarietiškos investicijos 
ateis į kaimą, jau blogai. Jeigu 
Šiauliuose lietuvis dirba 
„Samsung" televizorių gamyk
loje, nieko baisaus, o jeigu kai
mietis dirbs Simpsono ūkyje, 
jau bus blogai. Man atrodo, 
kad tai emocijos. Žinoma, ne
galima jų ignoruoti, jas turim 
nukreipti naudinga linkme. 

Viena emocija sako, kad 
mes jau vakariečiai ir Rusijoje 
buvom prieš savo valią, o da
bar, kai atsiveria kelias į Va
karus, mes nusigąstam. 

Taip, Lietuvoje yra žemės 
pirkėjų, jie norėtų įsigyti 
žemės, bet neturi pinigų. Tik 
kam žemę reikia pirkti, nela
bai aišku. Žemdirbių argu
mentuose nematau daug logi
kos. Viena vertus, verkiama, 
kad nėra kur realizuoti pro
dukcijos, o kai klausi, kam tau 
žemė, sakoma: kad daugiau 
galėčiau gaminti. Maisto pro
duktų rinka Europoje yra 
smarkiai užpildyta. Į Europos 
rinką įeisime tik tada, kai 
mūsų produkcija bus tokia, 
kokia reikalinga Europai. Kita 
vertus, ir Rusijai, Ukrainai 
savo produkciją tiekti su Eu
ropos Sąjungos ženklu būtų 
žymiai lengviau. Kaip ir 
Šiaulių televizorius su 
„Samsung" ženklu parduoti 
yra lengviau. Būdamas Kini
joje įsitikinau, kad Lietuvai 
ateiti į Kinijos rinką yra 
neįmanoma - ten tavęs nepa
stebės. O ateiti per Europos 
Sąjungos produkcijos srautą -
jau gal kažkas ir susidomės. 

Visiems tiems, kurie verkia, 
kad Lietuva yra maža Šalis 
(nors aš to niekada nesakiau): 
būkim atviri, mes nelaimesim 

TARP MŪSŲ KALBANT 

POKALBIS SU MUZ. DR RAMINTA 
LAMPSATYTE 
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— Man regis, kad neiškęsiu 
pačios nepavadinęs nenuora
ma. Kodėl? Nagi todėl, kad 
pati gyveni Berlyne, o profeso
riauji Hamburge. Todėl, kad 
pati dažnai važinėji į Lietuvą, 
dažnai lankaisi Vakarų Euro
pos centruose. Taipgi pati esi 
nereta viešnia ir Čikagos 
mieste. Būk pasveikinta Či
kagoje, savo gimtajame mies
te! Aš nesiteirausiu apie Lie
tuvoje vykstančias nedorybes. 
Apie tai plačiai informuoja 
Lietuvos žiniasklaida. Aš tik 
norėčiau paklausti, kas geres
nio, kas ypatingesnio Lietuvos 
kultūriniame gyvenime? 

— Aš pastebėjau kaskart 
daugiau ir daugiau klestintį 
Lietuvos gyvenimą. Pastebė
jau, kad muzikos kompozito
riai kuria vertingus kūrinius, 
kad jaunimo tarpe yra talen
tingų žmonių, kad jaunimas 
(kuris dar neišvažiavo svetur) 
veržiasi į mokslą ir rimtai 
studijuoja. 

— Aš, nors ir seniai bebu
vęs Lietuvoje, taipgi jaučiu, 
kad Lietuvoje netrūksta talen
to. Tačiau man dažnai kyla 
klausimas, kodėl jaunimas 
taip veržiasi į užsienį? Kodėl 
jaunimėlis nenori Lietuvoje 
gyventi ir darbuotis? 

— Jie veržiasi į užsienį, ieš
kodami geresnių darbo ir gy
venimo sąlygų. Jie veržiasi į 
užsienio valstybes, ieškodami 
geresnių mokytojų. Lietuvoje 
mokytojų netrūksta. Vis dėlto 
kai kuriose specialybėse užsie
nyje yra geresnių mokytojų. 
Jie vyksta į užsienį išmokti 
svetimų kalbų ir artimiau su
sipažinti su kitais kraštais. 

— Na, sakykime, kad tai 
yra žmogiška. Pagaliau mūsų 
jaunimas gana panašiai elgėsi 
ir ankstyvesniais laikais, mū
sų pirmosios nepriklausomy
bės metais. 

— Taip, taip... Vieni atgal 
sugrįžta, kiti pasilieka užsie
nyje. Daug kas sukuria šei
mas užsienio valstybėse. Ne
reikėtų pamiršti, kad ne vie
nas, pasilikęs užsienyje, sėk
mingai garsina Lietuvos var
dą. 

— Pati, Raminta, gerai pa
žįsti Vokietijoje, Austrijoje ir 
kitose Vakarų valstybėse gy
venančius lietuvių muzikus, 

muzikantus, dailininkus bei 
kitus kultūrininkus. Kaip 
jiems sekasi? 

— Sakyčiau, kad gerai seka
si. Sol. Vilija Mozūraitytė pui
kiai reiškiasi Karlsruhe ope
roje. Ji gerai dainuoja ir turi 
daug gerbėjų. Lilija Šukytė 
Salzburge vadovauja iškilių 
dainininkų klasei. Taipgi 
Salzburge gerai reiškiasi jau
na akompaniatore Daiva Bal-
zinaitė. Anglijoje studijuoja 
keli geri dainininkai. Varšu
voje dail. Stasys Eidrigevičius 
susilaukė plataus tarptautinio 
pripažinimo. Violončelistas 
Dovydas Geringas sėkmingai 
profesoriauja Berlyne. Daini
ninkė Irena Stanelytė įsitvir
tino Stuttgarto operoje. 

— Beje, man teko nugirsti 
kad Vakarų Europoje bręsta 
sopranas Zaicytė ar Zeicytė. 
Ar judvi esate pažįstamos? 

— Aš kaip tik ir norėjau 
apie ją papasakoti. Jai 28 
metai amžiaus. Ji yra drama
tinis sopranas. Turiu pasaky
ti, kad dramatiniai sopranai, 
lygiai kaip ir dramatiniai te
norai, yra retai pasitaikantys 
balsai. Turime džiaugtis, su
silaukę dramatinių sopranų 
atžalyno. Turiu pasakyti, kad 
ji man buvo maloni staigme
na. Mudvi susipažinome Vil
niuje, kai ji buvo 18 metų am
žiaus. Aš apie jos balso savy
bes papasakojau Lilijai Šuky
tei, o ji Giedrę pakvietė į Salz-
burgą. Neseniai baigė studi
jas. Muzikos agentai jau domi
si Giedre Zaicyte. Aš manau, 
kad netrukus susilauks pa
kvietimų į operos teatrus. Tie
sa, muz. Saulius Sondeckis, 
.būdamas vertinimo komisijos 
nariu viename Salzburge su
rengtame konkurse, susižavė
jęs Giedrės Zaicytės dainavi
mu, pakvietė atvykti į Vilnių 
ir dainuoti rengiamuose kon
certuose. 

— Smagu girdėti. Tikėki
mės, kad solistės Milkevičiūtė 
ir Urmana-Urmanavičiūtė il
gainiui susilauks pavaduoto
jos. Linkime jai visapusiškos 
sėkmės. O tau, Raminta, ačiū 
už suteiktą informaciją, ačiū 
už pasikalbėjimą. Iki malo
naus kito susitikimo! 

Kalbėjosi 
Petras Petrutis 

A. t A. 
s.fil. RAMUNEI KVIKLYTEI-

LUKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą jos vyrui VINCUI, dukrai 
DAINAI, sūnui dr. RIMUI, seserims DANGUOLEI 
KVIKLYTEI ir RŪTAI KULIKAUSKIENEI siunčia 

.Aušros vartų/Kernavės" tunto sesės 

Mielam Tėveliui ir Vyrui 

A. t A. 
LOUIS R. BERNER, J r . 

mirus, žmoną AGNĘ KATILIŠKYTĘ-BERNER, 
sūnelius ERIKĄ ir MARIŲ nuoširdžiai užjaučiame. 

JAV LB Vidurio Vakarą apygardos valdyba 

A.tA. 
MARIJA ADOMĖNAS 

Mirė 2002 m. kovo 4 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Troškūnuose. 
Gyveno Čikagoje, IL. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Nubudę liko: brolis Albertas su žmona Elena Adomėnas, 

brolis Ted Adomėnas bei draugai ir pažįstami. 
Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, kovo 7 d., nuo 3 

v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St.,Chicago, IL. Laidotuvės įvyks penktadienį, kovo 
8 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 9 v.r. velione 
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. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę brol iai i r d r a u g a i 

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

PADĖKA 
A. f A. 

MARIA GRAUŽINYTĖ 
2002 m. sausio 26 d. užbaigė šios žemės kelionę. 
Reiškiame nuoširdžią padėką kun. V. Mikolaičiui už 
gedulo šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčioje ir tik kapų koplyčioje. įvykusias dėl buvusios 
sniego audros. Taip pat visiems dėkojame už aukas šv. 
Mišioms, už gėles bei už velionės palydėjimą į Amžino 
Poilsio vietą. 

Broliai J u o z a s i r V y t a u t a s 

PADĖKA 
A. t A. 

konkurentinės kovos prieš 
didelę šalį. Kokie bebūtume 
genealūs, jeigu Vokietijoje yra 
80 mln. gyventojų, o pas mus 
3 mln., ten bus daugiau 
inžinierių, gydytojų, statybi
ninkų ir t.t. Nukonkuruoti 
nenukonkuruosi, bet įsijungęs 
j Europos Sąjungą gali kai ką 
laimėti. O Europos integracija 

neslopina - štai Švedija ir Da
nija liko Švedija ir Danija. 

Knygoje apie Europą nėra 
laimingos pabaigos (princesė 
ilgai ir laimingai gyveno), bet 
aš sakau, kad Europa yra gera 
civilizacija, kuri mums reika
linga, jeigu nenorime išnykti. 

Kalbėjosi 
Audronė V. Škiudaitė 

BALYS 
STEPONIS-STEPONAVIČIUS, 
Mano mylimas vyras po sunkios širdies operacijos, 
išgyvenęs dar 19 dienų, mirė 2002 m. sausio 23 d. 
Cleveland'o klinikose ir buvo palaidotas sausio 26 d. Visų 
sielų kapinėse, Chardon, OH. 
Gilaus skausmo prislėgta dėkoju visiems, kjrie mane 
atjautė taip skaudžiomis dienomis. 
Dėkoju kun. Gediminui Kijauskui. S.J., už šv. aliejumi 
patepimo apeigas Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčioje dar Baliui prieš operaciją, atliktas apeigas 
laidotuvių namuose bei už tartą širdingą žodį. 
Dėkoju šeimos ir kaimynų vardu už atsisveikinimą Pranui 
Razgaičiui, kad velionis, nesulaukęs savo 82-ojo 
gimtadienio, po nesėkmingos operacijos. Aukščiausio 
buvo pašauktas Amžinybėn. 
Dėkoju Henrikui Pikturnai, atsisveikinusiam pensininkų 
vardu ir Vincui Apaniui, kalbėjusiam BALFo vardu, kur 
ilgus metus Balys dirbo dėl vargstančių Tėvynėje. 
Kęstučiui ir Gidonei Steponavičiams ir Erikai 
Steponavičienei už rūpinimąsi velionio Balio paskutiniu 
patarnavimu, būnant ligoninėje ir po jo mirties. 
Dėkoju kun. G. Kijauskui už atnašautas šv. Mišias 
bažnyčioje ir atliktas apeigas kapinėse. Dariui ir Sauliui 
Steponavičiams, skaičiusiems ištraukas iš šv. Rašto Mišių 
metu. Vargonininkei Ritai Kliorienei ir solistei Virginijai 
Muliolienei už giedojimą gedulingų Mišių metu. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse, už aukas šv. Mišioms, 
labdarai ir už gražias gėles. Karsto nešėjams. Jakubauskų 
koplyčios direktoriams už patarnavimą. 

Gili mano padėka giminėms ir da lyvavus iems 
gedulinguose pietuose už a.a. Baliui skirtą paskutinę 
pagarbą „Gintaro" svetainėje. 
Dėkoju visiems už pareikštas užuojautas spaudoje, 
laiškais ir asmeniškai. A. Stempužienei už a.a. Balio 
mirties pranešimą radijo bangomis. 
Apgailiu, kad šiuo metu nepajėgiu asmeniškai visiems 
padėkoti. Esate visi mano širdyje artimi ir gerbiami. 
Liūdesyje pasilikome— žmona Eufemija. sesuo Jadvyga 
Ilandienė ir visa Steponavičių giminė. Lietuvoje liūdi 
N. Žebrauskienės šeima. Kazimiera Šaulytė. AR. Butų 
šeima ir N. Černiauskienės šeima. 
Mielas Baly, Baltijos jūros išplauti gintarai, išberti į tavo 
karstą, teprimena jūros ošimą ir tavo meilę Lietuvai. 
Ilsėkis Ramybėje pas Viešpatį. 

Eufemija Steponis 

» • \ 

http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

PUSMETINIS MOTERŲ 
GILDIJOS SUSIRINKIMAS 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus Moterų gildija kvie
čia viešnias ir svečius į pus
metinį susirinkimą, vyksiantį 
sekmadienį, kovo 10 d., 1 vai. 
p.p. muziejaus patalpose, 6500 
S. Pulaski Rd. Turėsime progą 
pasidžiaugti vaizdajuoste apie 
Janinos Monkutės-Marks mu
ziejaus - galerijos atidarymą 
Kėdainiuose, Lietuvoje. Dau
guma esame susipažinę bent 
su dalimi meno darbų, kurie 
dabar žavi Lietuvos bei ten be
silankančių įvairių kraštų lan
kytojus. Tai didelis įnašas Lie
tuvai. Po programos - kavutė. 
Kviečiame! 

Janinos Monkutės-Marks pasiryži
mu ir jėgomis istoriniuose namuo
se Kėdainiuose atidarytas muzie
jus-galerija. Vaizdajuostė apie šio 
muziejaus atidarymą bus rodoma 
kovo 10 d. 1 val.p.p. Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. 

Lietuvių opera kviečia įsi
gyti bilietus, o taip pat prašo 
kviesti ir savo draugus bei ar
timuosius į šį pavasarį stato
mą nuostabaus grožio G. Do-
nizetti klasikinę operą „Lucia 
di Lammermoor". Bilietai jau 
parduodami „Seklyčioje" 
(2711 W. 71st Str.) šiokiadie
niais 9-4 vai., o šeštadieniais -
10-2 vai. arba paštu: Lithua-
nian Opera Co., Inc., 3222 W. 
66th Place, Chicago, IL. 
60629. Operos premjera įvyks 
sekmadienį, gegužės 12 d., 
Morton aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, Cicero prie
miestyje. 

Advokatas Povilas Žum-
bakis bus pagrindinis kalbė
tojas Amerikos lietuvių Tau
tinės sąjungos Kovo 11 d. mi
nėjime, kuris vyks š. m. kovo 
10 d., sekmadienį, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Mi
nėjimo pradžia - 10:30 val.r. 
vėliavų pakėlimu ir vainiko 
padėjimu prie paminklo Parti
zanų Motinai. Vyks pamaldos. 
Po pamaldų minėjimas tęsis 
didžiojoje salėje išklausant 
adv. P. Žumbakio paskaitą ir 
meninę dalį. Lietuvių visuo
menė kviečiama minėjime da
lyvauti. 

Juozas Paulius, gyvenan
tis Waterbury, CT, prasitęsda-
mas „Draugo" prenumeratą, 
mūsų laikraščio paramai pri
dėjo 50 dol. auką. Tariame 
nuoširdų ačiū! 

Daktarai Ona ir Albinas 
Garūnai Dantų gydytojų są
jungai iš savo rinkinio padova
nojo dailininko Antano Petri-
konio paveikslą, kuris bus iš
leistas laimikiu kovo 17 d. ce
pelinų pietų metu Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Pietūs 
prasidės 12 vai., kad norintieji 
suspėtų dalyvauti „Draugo" 
koncerte. Valdyba prašo visas 
koleges sunešti loterijai skir
tus laimikius 11 val.r. Taip 
pat baigusios sudaryti stalus 
praneškite kolegei Liūdai Bu-
tikienei tel. 815-293-3617 arba 
kolegei Česlovai Bačinskienei 
tel. 630-243-1027. 

„Draugo" koncertą, pava
dintą „Balsas tarp žmonių 
balsų", „Dainavos" ansamblis 
pradės kompozitoriaus Vytau
to Miškinio daina, parašyta 
pagal poeto Justino Marcin-
kečiaus eilėraštį „Liaudies 
daina". Bilietus į koncertą, ku
ris vyks kovo 17 d. 3 val.p.p. 
Maria gimnazijos auditorijoje 
(6727 S. California Ave.), ga
lite įsigyti „Drauge" ir „Sekly
čioje" (2711 W. 71st Str.; tel. 
773-476-2655). 

Lietuvos respublikos ge
neralinis konsulatas Čika
goje lankytojus Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje (6500 
S. Pulaski Rd., Chicago, IL; 
tel. 312-397-0382; faks. 312-
397-0385) priima: antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 
8:30 vai. r. iki 1 val.p.p. Kon
sulato darbo valandos pagrin
dinėse patalpose Čikagos cen
tre (211 E. Ontario St„ Suite 
1500, Chicago, IL 60611; tel. 
312-397-0382, faks. 312-397-
0385) yra šios: pirmadieniais-
ketvirtadieniais nuo 8:30 vai. 
r. iki 3:30 val.p.p., penktadie
niais nuo 8:30 val.r. iki 2 vai. 
p.p. 

Neseniai išleistą K. Done
laičio lituanistinių mokyklų 
33-ejų metų istorinį leidinį 
„Su mokslu į rytojų" galima 
įsigyti šiuo adresu: Julius 
Širka, 41 Lucas Dr., Palos 
Hills, IL, 60465-3112; tel. 708-
974-3589. 

Milda Rudaitytė, Union 
Pier lietuvių draugijos reikalų 
vedėja, ir draugijos narė Da
nutė Petkūnaitė kovo 7 d., 
ketvirtadienį, 6:30 val.v. Mil
dos parduotuvėje „Milda's 
Corner Market", Union Pier 
miestelio centre, surengs vely
kinių kiaušinių marginimo pa
moką. Visos medžiagos bus 
parūpintos, o pamokos mokes
tis kaip auka bus skiriamas 
Šv. Marijos mokyklai Harbor 
Nights Enrichment Series. 
Kviečiame dalyvauti! 

Algimantas Kezys paruošė 
plačiai iliustruotas a.a. dail. 
Aleksandro ir Eleonoros Mar-
čiulionių monografijas. Dail. 
Marčiulionių darbų paroda 
atidaroma kovo 15 d., penkta
dienį, 7:30 val.v. Čiurlionio ga
lerijoje, Jaunimo centre. Vi
suomenė kviečiama atsilanky
ti. 

Brighton Parke kovo 10 
d., sekmadieni, bus švenčia
ma Lietuvos nepriklausomo-
mos valstybės atstatymo 12 
metų sukaktis. Pradžia - šv. 
Mišiomis 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mi
šias aukos ir šventei skirtą pa
mokslą sakys kun. Jaunius 
Kelpšas. Giedos Algimanto 
Barniškio vadovaujamas para
pijos choras. Po Mišių mokyk
los salėje vyks koncertas, kurį 
atliks Almos Preisaitienės va
dovaujamas Lietuvos Vyčių 
choras. Po koncerto - pietūs. 
Renginio pelną skirsime Vil
kaviškio kunigų seminarijai. 

Pietvakarių apylinkių or
ganizavimo projektas 
(Southwest Organizing Pro-
ject) ruošia susitikimą su kan
didatais į valstijos generalinio 
prokuroro postą. Susitikimas 
vyks kovo 7 d., ketvirtadienį. 
7:30 val.v. St. Nicholas of To-
lentine mokykloje (3743 W. 
62nd Street). Jame žada daly
vauti Lisa Madigan (Demok
ratų partijos kandidatė). John 
Schmidt (D) ir Bob Coleman 
(Respublikonų partijos atsto
vas), taip pat yra pakviestas 
Joe Birket (R). Bus keliami 
mūsų apylinkei aktualūs klau
simai. Visi kviečiami dalyvau
ti ir parodyti susirūpinimą 
mūsų apylinkės reikalais. 

Autobusu \ „Draugo" 
koncertą! LB Lemonto apy
linkes socialinių reikalų sky
rius praneša, kad autobusas į 
..Draugo" koncertą išvyksta 
kovo 17 d. 2 val.p.p. iš PLC 
Lemonte. Vietų užsakymas 
tel. 630-243-0791. 708-346-
0756. 

I rena Truskunas, gyve
nanti Glendora. CA. dėkoda
ma už „Draugo" kalendorių, 
mūsų dienraštį pareme 50 dol. 
auka. Esame labai dėkingi! 

,,Draugo" knygynėlyje 
Artėja vasara, kelionių i 

Lietuvą metas! Ar nenorė
tumėte prieš vykdami prisi
minti mūsų gražiųjų Lietuvos 
architektūros paminklų ir pa
vartyti, pasiskaityti puikios, 
išsamios, nuotraukomis ilius
truotos ..Lietuvos architektū
ros istorijos" knygos, išleistos 
1994 metais Vilniuje'7 ..Drau
go" knygynėlyje turime antrąjį 
keturių knygų monografijos 
tomą, skirtą Lietuvos archi
tektūros istorijai nuo XVII a. 
pradžios iki XIX a. vidurio -
tada Lietuvos kultūra, kaip ir 
daugelis Europos šalių, pergy
veno dvi reikšmingas epochas: 
baroko ir švietimo. II tome sie
kiama parodyti visą to meto 
architektūros įvairove: nuo žy
miausių, epochinių baroko ir 
klasicizmo stilių paminklų iki 
paprastų, artimų tautos tra
dicijoms pastatų. Analizuoja
ma tiek didelių miestų, tiek ir 
mažų miestelių raida ^minimi 
Vilnius, Ukmergė. Merkinė. 
Joniškis, Panevėžys. Žemaičių 
Kalvarija, Butrimonys. Taura
gė. Onuškis. Švėkšna, Klaipė
da, Biržai, Prienai, Svėdasai, 
Kaunas, Kėdainiai, Telšiai, 
Kražiai, Šilutė, Ylakiai, Šiau
liai, Rokiškis. Kamajai, Seda. 
Jonava, Anykščiai, Tauragė, 
Zarasai, Rietavas. Eišiškės, 
Darbėnai, Trakai. Veliuona, 
Griškabūdis). 592 psl. knygoje 
rašoma ir apie to meto archi
tektus bei jų kūrybą, išvardi
jami bei aprašomi pagrindi
niai svarbiausieji architektū
ros paminklai, miestų ir mies
telių katalikų ir evangelikų 
bažnyčios, sinagogos, parapi
jos namai, užvažiuojamieji na
mai, miestų feodalų rūmai ir 
priemiestinės rezidencijos, 
dvarų sodybos ir rūmai, mies
tiečių namai, mokyklos, teat
rai, prekybos pastatai, karče
mos, arklių pašto stotys ir pa
kelių pastatai, užkardos, kalė
jimai, net tvoros ir vartai, 
stulpai, koplyčios, koplytėlės. 
koplytstulpiai. Yra santraukos 
anglų, rusų ir lenkų kalbomis, 
vietovardžių ir asmenvardžių 
rodyklė. Knygos kietais virše
liais su aplankalu kaina - 25 
dol., persiuntimo mokestis -
3.95 dol. (Illinois valstijos gy
ventojai dar prideda 8.75 proc. 
mokesčių). 

•gZSSZZZZSEZBI 
ADVOKATAS 

Vytenis Lietuvninkas 
4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo .Draugo*) 
TeL 773-284-0100. 

TeL 630-267-0300, Lemont, IL 

Advokatas 
Jonas Gibaitis 

Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedsie Avenne 
Chicago, IL 60629 
TeL 773-776-8700 

E-mail: Gibsutia9aol.com 
Toli fine* 24 hr. 888-776-6742 

Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 
Sestad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

IMIGRACINĖS TEISĖS 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSalle 12300 Chicago, IL 60603 
Galimos konsultacijog šeštadieniais 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S Pulaski Rd., Chicago. IL 60629 

TeL 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

http://Gibsutia9aol.com


KOVO 8 D. — VIENUOLĖS A. KEZYTES 
KNYGOS PRISTATYMAS 

Nors J ėzaus Širdies Tarnai- neseniai Lietuvoje išleista Al-
čių vienuolyno narė Aldona 
Kezytė iš Lietuvos į Ameriką 
atvyksta dažnokai, tačiau apie 
jos vizitus mūsų spaudoje bu
vo mažai rašoma. Šį kartą 
ta ip gal irgi būtų atsitikę, jei
gu ne išskirtinis atvejis. 

Kaip jau buvome „Draugo" 
puslapiuose minėję, dar visai 

Aldona Kezytė, At'J 

donos Kezytes, ACJ, knyga iš 
jos jaunystės dienų bei misio
nieriško darbo laikotarpio 
Gruzijoje ir Armėnijoje. Vie
nuolei atvykus į Čikagą, ne
t rukus atkeliavo ir šio leidinio 
siunta — dabar su įdomia 
knyga galės susipažinti dides
nis mūsų tautiečių būrys. 

Šį penktadienį, kovo 8 d.. 
7:30 vai. v. Čiurlionio galeri
joje, įsikūrusioje J aun imo 
centre, yra organizuojama šio 
leidinio pristatymo Čikagos 
lietuvių visuomenei vakaronė. 
Čia apie savo knygą kalbės 
pati autorė, ji a tsakinės ir į 
klausimus. 

Reikia pasakyti, kad vie
nuolė A. Kezytė sugeba ne 
vien tik įdomiai rašyti, bet tu
ri ir gerą iškalbą; jos pasako
jimų nėra nuobodu klausytis. 
Tuo galėjo įsitikinti tie, kas 
turėjo progą stebėti ALTV te
levizijos programą kovo 3 d. 

Čia dar norisi pridėti, kad 

Jtnyga. pavadinta „Esame ne
naudingi tarnai.. .", yra 224 
puslapių, gausiai iliustruota 
vaizdingomis fotomenininko 
Algimanto Kezio nuotrauko
mis. Knygą išleido Lietuvos 
kultūros fondo Šiaulių Krašto 
leidykla „Saules delčia" (jos 
212-sis leidinys). 

Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis knygos įžangoje taip 
rašo: „Skaitytojai čia ras gyvo
sios Evangelijos skleidimo 
vaizdus, krikščioniškojo gyve
nimo pamokas, kartu išgyvens 
patirtus pavojus, pajus nepa
prastą Dievo globą". Vyskupas 
priduria: „Dabar, kai gyvena
me laisvoje Lietuvoje, ši knyga 
visiems primins, kiek daug ši 
laisvė kainavo misijų darbi
ninkams". 

Penktasis vienuolės A. Ke
zytes vizitas Amerikoje nebus 
ilgas: į Čikagą atvykusi vasa
rio 12 d., ji kovo 11 d. savaitei 
laiko išskris į Bostoną pas sa
vo jaunesniąją sesutę Danutę. 
Tada sugrįžusi į Čikagos apy
linkes, čia žada pabūti iki ba
landžio vidurio. 

Miixu Sagėse Kr.rvt< AO 

S(M(- nfunucfūnii (nxm> 

Naujosios seseles Aldonos Kezytes 
knygos ..Esame nenaudingi tarnai" 
viršelis. 

Visi yra kviečiami dalyvauti 
šios neeilines knygos prista
tyme šio penktadienio vakare. 
Tie, kurie asmeniškai nega
lėtų čia atvykti, bet norėtų 
knygą įsigyti, turi kreiptis į 
„Galeriją", 4317 Wisconsin, 
Stickney, IL, 60402, tel. 708-
749-0888. E. Šulai t i s 

VASARIO 16-OJI — JAUNIMO CENTRE 
Įdomi Pe t ro Kisieliaus pas

kai ta ir vaikų pasirodymas 
meninėje dalyje buvo pagrin
diniai punktą:, kur ie Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, vykusį nepriklauso
mybės paskelbimo dieną — 
vasario 16-ąją Jaunimo centro 
kavinėje, padare t ikrai išskir
t inu. 

Kadangi ši lietuviams bran
gi da ta šiemet išpuolė savait
galio metu — šeštadienį, Či
kagoje ir apylinkėse vyko ir 
kitų nepriklausomybes minė
j imo renginių. Tačiau į J aun i 
mo centrą visgi sugužėjo ne
mažai tautiečių, ypač daug 
buvo programos atlikėjų — 
vaikų, jų tėvų bei artimųjų. Ši 
detalė minėjimą padarė t ikrai 
išskirt inu. 

Gerai , kad minėjime paskai
tą skai tęs visuomenininkas, 
daugelio lietuviškų organiza
cijų veikėjas dr. P. Kisielius 
klausytojams pateikė nemaža 
retesnių istorinių faktų, kur ie 
sovietinėje Lietuvoje buvo sle
piami, nutylimi. Kalbėtojas 
čia prisiminė 19-to amžiaus 
rusų priespaudą Lietuvoje, 
1831-ųjų ir 1863-ųjų metų su
kil imus, kurie j au tada ne tik 
kainavo daug gyvybių ir t rė
mimų į Sibirą, bet susilaukė 
ir kitokių represijų: buvo už
draus ta spauda lotyniškomis 
raidėmis, įvesta „graždanka", 
uždary tas Vilniaus universi
te tas . Rusai norėjo, kad lietu
viai liktų beraščiai, be knygų, 
be savo kultūros. 

Paskait ininkas pasakojo 
apie lietuvių tautos žadinto
j u s — žemaičių vyskupą Mo
tiejų Valančių, kur is j au tė , 
kad lietuvių žmonių ateitis 
tur i atsiremti j Lietuvos vals
tiečius, kaimą. Buvo paliesti 

Į ir kito 19-ojo amžiaus veikėjo 
Į dr. Vinco Kudirkos darbai. Jo 

eiliuotas šauksmas: ,,Kelkite, 
kelkite, kelkite", žadino lietu
vius iš taut inio miego. Dr. Jo
nas Basanavičius Rytprū
siuose pradėjo leisti lietuvišką 
laikraštį „Aušrą", kuris per 
sieną buvo gabenamas į Lie
tuvą, kad gaivintų lietuvių 
tau t inę dvasią. 

Buvo paminėtas ir kunigas 
(vėliau — prelatas) Jonas 
Mačiulis-Maironis, ir kun. 
(vėliau — kanauninkas) Juo
zas Tumas-Vaižgantas, kurie 
buvo dideliais kovotojais už 
lietuvių tau ta i sąmoningumą, 
privedusį prie Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
—1918-siais. 

Dr. P. Kisielius paminėjo 
kad 20 šimtmetyje lietuviams 
yra svarbios trys datos: ne 
vien tik 1918 m. vasario 16 d., 
bet ir 1941 m. birželio 23 d. 
(sukilimas prieš rusų okupa
ciją, kuomet prasidėjo vokie
čių — rusų karas \ o tai pat 

1990-ųjų Kovo 11-oji. 
„Lietuva išgyveno tautos 

bei žmonių fizinę ir dvasinę 
okupaciją: žmogaus paverti
mą robotu, pavergtos tautos 
genocidą", — kalbėjo paskaiti
ninkas. Jis prisiminė katalikų 
Bažnyčios ir par t izanų nuo
pelnus priešinantis tautos 
žudymo procese. 

Kalbėtojas paminėjo 7 tau
tos atramos stulpus, kuriais 
buvo remiamasi susikūrus Są
jūdžiui , vedusiam lietuvius į 
Nepriklausomybės ats tatymą 
— Kovo 11-ąją. „Iš kur ta 
išmintis? Iš kur ta drąsa ir 
narsa?" — paskaitos pabaigo
je retoriškai klausė paskaiti
ninkas. 

Šį Jaunimo centro vadovy
bės suorganizuotą minėjimą 
pradėjo valdybos pirm. Milda 
Šatienė. Po paskaitos vykusio
je meninėje programoje matė
me vaikų pasirodymą. Tai 
Meno mokyklėlės (vadovė Li-
gija Tautkuvienė) auklėtiniai , 
kurie ne tik dainavo, bet ir 
šoko. Smagu buvo klausytis 
jaunųjų atliekamų dainų, ku

rias išmokė muzikė Loreta 
Umbrasienė. Kai kurioms dai
noms pri tarė kanklininkė Re
nata Kancierienė. 

Jeigu šis j aun imas ir toliau 
dainuos lietuviškai ir šoks, tai 
ateityje t ikrai nepritrūksime 
jaunų žmonių nei įvairių ren
ginių programose, nei žiūrovų 
tarpe. 

Šio minėjimo pabaigoje visi 

dalyviai buvo pakviesti prie 
kuklių vaišių, kurias suorga
nizavo Jaunimo centro mote
rų klubas su savo vadove 
Anele Pociene. 

Nors šis minėjimas dalyvių 
skaičiumi ir nebuvo labai gau
sus (atsilankė apie 150 žmo
nių), tačiau jis buvo mielas ir 
džiugus. 

Ed. Šulai t i s 

r 

Po Jaunimo centre vykusio Vasario 16-osios minėjimo 'iš kairės': Ligija 
Tautkuvienė. Loreta L'mbrasiene. Milda Šatienė ir Anele Pocienė. 

Zigmo Degučio nuotr. 

Vasario 16-osios minėjimo menino pr..<;r..:m>]e- atlik' ai M.-r.n mokyklėle- mokinas , F. Sukučio nuotr 

Minėjimo dalyvini E. Sulaičio nuotr. 


