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Kompiuterio „pelė" ir 
kaklo bei riešo 
skausmai; moteriškasis 
hormonas; stinga lėšų, 
užsidirbti draudžiama; 
žvelgiant kitu žvilgsniu 
\ gyvenimą Lietuvoje. 

2psl. 

Būk per amžius laisva, 
Tėvyne — vedamasis; 
gyvenimas, kupinas 
senolių melodijų. 

3 psl. 

Lietuvos vyskupai apie 
stojimą į Europos 
Sąjungą; bus paminėtas 
Kražių jubiliejus; 
visuomenės priimtieji 
ir atmestieji. 

4 psl. 

Spalvų pavasaris J. 
Valaitienės tapyboje; 
Pelenų diena 
„Seklyčioje"; vėl 
dainuos A. Motuzą. 

6 psl. 

Sportas 
* Šių m e t ų pasau l io š iuo

l a i k i n ė s p e n k i a k o v ė s taurės 
varžybų pirmajame rate Mek
sikoje pirmąsias dvi vietas už
ėmė Lietuvos atstovai. Nuga
lėtoju tapo Edvinas Krungol-
cas, finale surinkęs 5,696 taš
kus, o II vietą užėmė praėjusio 
sezono pasaulio taurės laimėto
j a s Andrejus Zadneprovskis, 
kurio sąskaitoje — 5,600 taškų. 

* Sep t in tos iose m o t e r ų 
d v i r a č i ų l enk tynėse „GP Cit-
ta di Castenaso" Italijoje nuga
lėtojos vardą gynusi l ietuvė 
Diana Žiliūtė, atstovaujanti 
„Acca Due O" komandai, sek
madienį finišavo pagrindinėje 
grupėje ir užėmė 4-tąją vietą. 

* Sekmad ien į I spani jo je 
p a s i b a i g u s i o s e 23-ose „Vuel-
ta a Murcia" dviračių lenktynė
se dalyvavęs lietuvis Raimon
das Rumšas, atstovaujantis ita
lų komandai „Lampre", užėmė 
galutinę 31-ąją vietą tarp 84 
varžybas baigusių sportininkų. 

* T a r p t a u t i n ė s š a u d y m o 
s p o r t o federaci jos paskelbto
je geriausių pasaulio šaulių, 
šaudančių į skrendančius tai
kinius tranšėjinėje aikštelėje, 
populiarumo lentelėje 37 metų 
olimpinė čempionė ir pasaulio 
vicečempione lietuvė Daina Gu-
dzinevičiūtė, surinkusi 788 taš
kus , užima 4-tąją vietą. 

Naujausios 
zimos 

* L i e tuvos k a r i u o m e n ė 
t i k r i n a savo gal imybes prieš 
galimą misiją Irake. 

* P a r l a m e n t a r a m s įvar 
dy t i a u k š t i pa r e igūna i , įta
riami piktnaudžiavimu įteisi
nant žemės sklypus. 

* Mokesč ių r e f o r m a 
š i e m e t 114 m l n . l i t ų 
s u m a ž i n s biudžeto pajamas. 

* Vilniuje sumažėjo au 
toava r i j ų . 

* Lietuvoje ve iks E u r o -
po lo p a d a l i n y s . 

* „Lie tuvos k red i to u n i 
j o s " š i eme t užd i rbo 121.100 
litų pelno. 

Kovo 11-oji — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 
Lietuva ir Latvija derins veiksmus 

stojant i Europos Sąjungą 
Vi ln ius - Ryga , kovo 10 d. 

(BNS) — Lietuvos ir Latvijos 
prezidentai Rolandas Paksas 
bei Vairą Vykė-Freiberga suta
rė, kad Baltijos valstybės turė
tų derinti diplomatinius veiks
mus siekiant sklandaus Stoji
mo sutarties patvirtinimo Eu
ropos Sąjungos valstybėse na
rėse. 

Pirmadienį Rygoje susitikę 
R. Paksas ir V. Vykė-Freiberga 
aptarė dvišalio regioninio bend
radarbiavimo ir euroatlantinės 
integracijos klausimus. 

R. Paksas pažymėjo, kad 
„Lietuva nuosekliai tęs strate
ginį užsienio politikos kursą — 
integraciją į Europos Sąjungą 
ir NATO, kaimyninių ir regio
ninių santykių plėtrą". Todėl, jo 
nuomone, tęsiant integraciją į 
Vakarą ekonomines ir gynybi
nes s t ruktūras „svarbu dar ak
tyviau plėtoti trišalį Baltijos 
valstybių bendradarbiavimą". 

Istorinę sutar t į derybas 
baigusių kandidačių dešimtu
kas, tarp jų Lietuva ir Latvija, 
pasirašys balandžio 16 dieną 
Graikijoje, Atėnuose. J i įsiga
lios, kai Sutartį patvirtins ES 
narių ir kandidačių parlamen
tai. ES narėmis valstybės kan
didatės turėtų tapti kitų metų 
pavasarį. 

Kalbėdami apie dvišalių 

f m 

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas ir Latvijos prezidentė Vairą Vykė-
Freiberga^ AFI-ELTA nuotr. 

Lietuvos ir Latvijos santykių 
plėtrą, prezidentai sutarė, kad 
svarbu tęst i greitkelio „Via 
Baltica" ir per Baltijos valsty
bes einančio geležinkelio pro
jekto „Rail Baltica" įgyvendini
mą, keistis informacija apie ES 
fondų transporto ūkyje panau
dojimo strategiją. 

Prezidentai pasidžiaugė, 
kad remiantis sociologinių ap

klausų duomenimis, lietuvių ir 
latvių tautos viena kitai jauč ia 
didžiausią simpatiją. Vasarį at
likto tyrimo metu paklaust i , ku
ri valstybė yra draugiškiaus ia 
Latvijai, Lietuvą nurodė 19.9 
proc. apklaustų Latvijos gyven
tojų. 

Lietuvoje atl ikus tokį tyri
mą, paaiškėjo, kad l a tv i ams 
simpatizuoja 18 prbc. lietuvių. 

Pasaulyje lietuviai turistai 
pagalbos galės prašyti lietuviškai 

Viln ius , kovo 10 d. (Elta) — 
Nuo šiol a ts i t ikus nelaimei , 
Lietuvos piliečiai, keliaujantys 
bet kurioje pasaulio valstybėje, 
galės prašyti pagalbos vienu 
numeriu lietuvių kalba. 

Draudimo bendrovė „ERGO 
Lietuva" pasirašė bendradar
biavimo sutartį su tarptaut ine 
asistavimo paslaugų bendrove 
„EuroAlarm Global Assistance 
Prague" (EAP), kuri nuo šiol pa
sirengusi padėti keliautojams iš 
Lietuvos 24 valandas per parą 
bendru numeriu +420 221 860 
639 visame pasaulyje. 

Bendrovė nukentėjusiam ne 
tik suteiks visą informaciją apie 
jo buvimo valstybės medicinos 
įstaigas, vaistines, gydytojus, 
bet, esant būtinumui, iškvies 
jam taksi Mitomobilį, su ras 
viešbutį. perv< s reikalingą pi

nigų sumą, atliks vertimus, pa
sirūpins repatrijavimu. Nuo šiol 
keliautojui nereikės rūpintis, 
kaip apmokėti sąskaitas už gy
dymą ar kitas paslaugas — jos 
bus pateikiamos tiesiai EAP. 
„EuroAlarm Global Assistance 
Prague" specialistai taip pat 
konsultuos gydymo metu, su
teiks visą informaciją nukentė
jusio artimiesiems ir kelionių 
organizatoriams. 

Asistavimo paslaugos bus 
suteikiamos apsidraudusiems 
vykstančiųjų į užsienį sveikatos 
draudimu ir vykstančiųjų į už
sienį draudimu nuo nelaimingų 
atsitikimų. 

..Draudimo paslaugos kaina 
liks tokia pati, o keliautojas 
gaus pridėtinę vertę — galimy
bę naudotis asistavimo 

Nuke l t a į 5 psl . 

„Mažeikių na f to j e " 
kilęs g a i s r a s 

gamybos n e s u s t a b d ė 
Viln ius , kovo 10 d. (BNS) 

— Rusijos naftos susivienijimo 
„Jukos" valdomoje Lie tuvos 
bendrovėje „Mažeikių naf ta" 
pirmadienį apie pietus kilo ir 
netrukus buvo užgesintas ne
didelis gaisras, dėl kurio laiki
nai sustabdyta naftos produktų 
gamyba viename iš dviejų naf
tos perdirbimo įmonės gamybi
nių padalinių. 

„Naftos produktų gamyba 
įmonėje nėra nu t rauk ta , ji vyk
sta antrajame g a m y b i n i a m e 
komplekse", sakė „Maže ik ių 
naftos" atstovas spaudai Gied
rius Karsokas Pasak jo, per in
cidentą, kurio priežastys t ir ia
mos, žmonės nenukentėjo. Iš
ankst iniai gaisro p a d a r y t i 
nuostoliai kol kas nežinomi. 

(BNS) 

Lietuvai tapus ES 
nare, lietuviški 

diplomai bus 
pripažįstami Europoje 

Vilnius , kovo 8 d. (BNS) — 
Lietuvai įstojus į Europos Są
jungą (ES), aukštąjį ir aukštes
nįjį išsilavinimą tur intys žmo
nės galės lygiomis teisėmis su 
ki ta is ES gyventojais dalyvauti 
Europos darbo rinkoje bei tobu
linti savo kvalifikaciją Europos 
valstybių universitetuose. 

„Svarbu, kad tiek aukštojo 
mokslo baigimo diplomas, tiek 
pat i r t is Lietuvoje bus vertina
mi lygiai tokiomis pačiomis tei
sėmis, kaip ir ki tų E S šalių pi
liečių", teigė Vilniaus universi
te to Tarptaut inių santykių ir 
politikos mokslų instituto di
rektorius Raimundas Lopata. 
P a s a k jo, v e r t i n a n t aukštąjį 
mokslą baigusių žmonių kvali
fikaciją, bus atsižvelgiama į tai , 
a r diplomas išduotas Lietuvoje 
pripažintos mokslo įstaigos, bei 
profesinę kvalifikaciją — įgytą 
patirt į . 

Kaip teigiama informacijos 
centro „Už Europą!" praneši
me, stojimas į ES suteiks dau
giau galimybių Lietuvos stu
dentams bei norintiems tęsti 
aukš t e snės pakopos studijas 
E S valstybėse — jie galės daug 
paprasčiau N u k e l t a \ 5 psl. 

Buvęs prezidentas V. Adamkus 
JAV pristatė Pabaltijo tikslus 
Vilnius, kovo 10 d. (BNS) 

— Kadenciją baigęs prezidentas 
Valdas Adamkus konferencijoje 
Vašingtone pristatė savo požiū
rį į Baltijos valstybių vaidmenį 
s t ipr inant transatlantinį sau
gumą. 

Skaitydamas pranešimą sa
vaitgalį Vašingtone vykusioje 
Jungtinio Amerikos Baltų Na
cionalinio Komiteto (JBANC) 
surengtoje konferencijoje tarp
tautinio saugumo klausimais, 
V. Adamkus pažymėjo, kad de
mokrat inių valstybių verty
bėms kyla naujos grėsmės, su 
kuriomis reikia kovoti. J i s pa
brėžė, kad Lietuva bei kitos Vi
durio ir Rytų Europos valstybės 
gali įnešti svarų indėlį į tarp
tautinio saugumo bei pastovu
mo didinimą. 

Pasak V. Adamkaus, teigia
mus pokyčius Europoje ir 
Baltijos jūros regione atnešusi 
NATO ir ES plėtra įrodo, kad 
saugumo, pastovumo bei bend
radarbiavimo zona turi būti ple
čiama toliau. 

Konferencijoje V. Adamkus 
ta ip pat išdėstė veiklos sritis, 
kuriose, jo nuomone, Lietuva 
bei kitos Baltijos valstybės ga
lėtų būti ypač naudingos, joms 
tapus ES ir NATO narėmis. Pa

sak V. Adamkaus, Lietuvos pa
tirtis tiesiant savitarpio ir pa
sitikėjimo didinimo tiltus tarp 
skirtingų, dažnai priešiškų in
teresų regione gali pasitarnauti 
ir stiprinant t ransat lant inius 
ryšius. 

Jo nuomone, Lietuva ir ki
tos naujos NATO valstybės gali 
prisidėti prie t ransat lant inio 
bendradarbiavimo padedant su
telkti Europos ir JAV dėmesį 
ties šiuo kilniu tikslu. 

V. Adamkus taip pat pažy
mėjo, kad taktiniai nesutarimai 
Irako klausimu negali ir neturi 
susilpninti bendros strategijos, 
siekiant, kad saugumas ir de
mokratija įsigalėtų visame pa
saulyje. V. Adamkaus teigimu, 
Lietuva bei ki tos Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės gali pri
sidėti prie tarptautinio saugu
mo ir pastovumo didinimo ska
tindamos tarpusavio integraciją 
bei integraciją su likusia Euro
pos dalimi. 

Buvęs prezidentas atkreipė 
dėmesį, kad pastaruoju metu 
daug kalbama apie „naują" ir 
„seną" Europą. Tačiau, pasak 
jo, jei ..naujos" ir „senos" Euro
pos ir esama, tai tik socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu, bet ne 
politiniu. N u k e l t a į 5 psl. 

Rusijos grasinimai paskatins 
Lietuvą balsuoti už narystę ES 

Vi ln ius , kovo 10 d. .'BNS) 
— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vado
vas Vytautas Landsbergis tei
gia, kad Rusijos par lamento 
grasinantis pareiškimas dėl ta
riamų Lietuvos kliudymų Kara
liaučiaus t ranzi tu i yra „svari 
parama" Lietuvos narystės Eu
ropos Sąjungoje (ES) šalinin
kams. 

„Rusijos Valstybės Dūmoje 
ką tik skambėję rėkavimai ir 
pri imtas gras inant is pareiški
mas yra svari pa rama Lietuvai, 
einančiai laimėti referendumą 
dėl narystės ES. Visi abejojan
tys, o gal sužlugdyti gegužės re
ferendumą ir vėl pabrukti Lie
tuvą po imperine Rusija, dabar 
geriau suvoks, ku r esame ir ką 
pas i r inks ime" , teigiama V. 
Landsbergio pirmadienį išpla
t intame pareiškime. 

Referendumas dėl Lietuvos 

stojimo į ES vyks gegužės 10-11 
dienomis. 

„Esame Europos erdvėje, 
esame nebe vieni, kai pabaigsi
me narystės Europos Sąjungoje 
procedūras, jokie paklaikę de
putatai iš Eurazijos nebegra-
sins mums atplėšti Klaipėdą ir 
tankais per suverenią Lietuvos 
žemę veržtis į Karaliaučių", tei
gia konservatorių vadovas. 

V. Landsbergis reagavo į 
praėjusią savaitę Valstybės Dū
mos vienbalsiai priimtą pareiš
kimą, kuriame buvo teigiama, 
jog Lietuva bando pakenkti per
nai lapkritį Rusijos ir Europos 
Sąjungos pasiektam susi tar i
mui dėl tranzito per Lietuvos 
teritoriją į Karaliaučiaus sritį ir 
iš jos. Valstybės Dūmos teigi
mu, Lietuvai vasarį sugriežti
nus kelionės dokumentų reži
mą, keliasdešimt tūkstančių 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Karinės j ū r ų pajėgos 
atgavo dal į pag rob tų 

šovinių 
Vilnius, kovo 10 d. ^BNS) 

— Daugiau nei pusę iš Karinių 
jūrų pajėgų (KJP) sandėlio 
prieš pusantro mėnesio pa
grobtų šaudmenų policijai pa
dėjo surasti benamis. 

Vagystę iš sandėlių pra
žiopsoję kariškiai kol kas nenu
bausti. 

Apie Klaipėdos rajone esan
čiame miške gulinčias šaudme
nų dėžes penktadienį policijai 
pranešė nuolatinės gyvenamo
sios vietos neturintis Ramūnas 
G. Stipriai įkaušusio vyriškio 
kalbomis nepatikėję pareigūnai 
uždarė jį komisariate išblaivin
ti. Tačiau šeštadienį ryte pra
blaivėjęs benamis tikino parei
gūnus jo informaciją patikrinti. 

Kaip sakė šaudmenų pa
grobimo bylą tiriančios Klaipė
dos apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikal t imų ir 
korupcijos N u k e l t a \ 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Semiantis AFP. Beuters. AP. lm«fax. (TAR-TASS. BNS 

2Mų agentūrų pranešimais! 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV valsty

bės sekretorius Colin Powell 
sekmadienį sakė, jog dar ne
aišku, ar Vašingtonui pavyks 
užsitikrins būtiną paramą nau
jai rezoliucijai dėl Irako priim
ti, tačiau pabrėžė, kad „šansai 
gauti devynis ar dešimt balsų 
labai geri". Kad J T rezoliucija 
būtų patvirtinta, jai turi pritar
ti mažiausiai devynios iš 15-os 
Saugumo Tarybos narių, be to, 
neturi būti pareikštas nė vie
nas veto. Savo nepr i ta r imą 
skubiems kar in iams veiks
mams yra išreiškusios Prancū
zija, Kinija ir Rusija. Bet kuri iš 
šių trijų valstybių gali pasinau
doti savo veto teise ir atmesti 
rezobucijos projektą. 

V a š i n g t o n a s . JAV paga
liau ves derybas su Šiaurės Ko
rėja del branduolinės ginkluo
tės, pareiškė sekmadienį JAV 
valstybės sekretor ius Colin 

Powell. J is taip pat pakartojo 
George W. Bush administraci
jos nuomonę, kad kitos regiono 
valstybės taip pat turi jose da
lyvauti. JAV atsisako vesti dvi
šales derybas su Šiaurės Korėja 
dėl branduolinės programos at
naujinimo, o Kinija ir Rusija 
priešinasi JAV norui spausti Š. 
Korėją ir įtikinti ją vesti dau
giašales derybas. 

N e w York. Vienas egiptie
tis islamistas išdavė įtariamą 
trečiąjį pagal rangą teroristų 
tinklo „ai Qaeda" vadą Khalid 
Sheikh Mohammed už 25 mln 
dolerių atlygį, sekmadienį pra 
ne.*rė žurnalas , , \ewsweek" 
Mohammed, kuris kaltinamas 
organizavęs rugsėjo 11-osios te 
roro išpuolius JAV. kovo 1 d 
buvo suimtas netoli Pakiši 
sostines Islamabado Egiptietis 
sutiko išduoti Mohammed už 
JAV valdžios tarnybų siūlyta 
25 mln. dolerių atlygi, I 
pareikalavo dar dviejų mili 

jonų, kad galėtų perkelt i Di
džiojoje Britanijoje gyvenančią 
savo šeimą į saugesnę vietą. 

New York. Didžioji Bri ta
nija ir JAV pirmadienį ke t ina 
spausti Jungtinių Tautų (JT) 
vyriausiąjį ginklų t ikr in toją 
Hans Blix, kad jis pripažintų 
Irake radęs „rūkstančių gink
lų", pirmadienį rašo bri tų laik
rašt is „The London Times" . 
Britų ir amerikiečių ambasado
riai ketina pareikalauti H. Blix 
pateikti daugiau detalių apie 
Irako nedeklaruotą nepilotuo
jamą lėktuvą, apie kurio egzis
tavimą užsimenama išslaptin
tame 173 puslapių dokumente . 
Tikrintojai šį dokumentą išpla
tino penktadienį. 

EUROPA 
L o n d o n a s . Didžiosios Bri

tanijos vyriausybė pirmadienį 
sakė esanti pasirengusi pa ta i -

rezoliucijos dėl jėgos pa-
no prieš i raka projektą. 

kad užsit ikrintų J u n g t i n i ų 
Tautų ( J D Saugumo Taryboje 
būtiną parama šiam dokumen
tui priimti. Premjero Tony 
Blair atStOA i-- -painiai sakė . 

kad Londonas ir Vašingtonas 
apsvarstys konkrečių nusigin
klavimo užduočių, kurias iki 
kovo 17 d. galutinio termino tu
rėtų atlikti I rako vadovas Sad-
dam Hussein, tvarkaraštį . 

Valeta. Malta ta rė „taip" 
siekiui prisijungti prie Europos 
Sąjungos (ES). Europos Komi
sijos (EK) pirmininkas Romano 
Prodi pasveikino referendumo 
rezultatą kaip „pastovumo ir 
plėtros pasir inkimą", kur is 
prisidės prie tolesnio Europos 
ir europiečių ta ikaus vienijimo
si. 

Londonas . Britų premje
rui Tony Blair, kuris dėl besąly
giškos paramos JAV preziden
tui George W. Bush tiek Di
džiojoje Britanijoje, tiek užsie
nyje vis labiau izoliuojamas, 
j a u teko iškęst i par lamento 
„antausį", o sekmadienį jo tarp
tautinės plėtros sekretorė G a 
re Short, pavadinusi jo veiks
mus „neatsakingais", pareiškė, 
kad a t s i s ta tyd ins , jei nebus 
gautas Jungt inių Tautų pritari
mas įsiveržimui į fraką. Sis vie
šas grasinimas, patvirtinęs ke
lis mėnesius sklandžiusius gan

dus, buvo pareikštas tuo metu, 
kai atsistatydino vienas žemes

nio rango vyriausybės narys, o 
jo pavyzdžiu gali pasekti dar 
keturi. T. Blair atstovaujamai 
Darbiečių partijai gresia di
džiausi vidaus nesutarimai nuo 
1997 m., kai ji atėjo į valdžią. 

RUSIJA 
Maskva . Nuolatinė Jung

tinių Tautų Saugumo Tarybos 
narė Rusija pirmadienį paskel
bė, jog vetuos JAV ir Didžiosios 
Britanijos parengtą naują 
rezoliuciją, kuri suteiktų įgalio
j imus panaudoti kar inę jėgą 
prieš Bagdadą, ir įspėjo Va
šingtoną, kad jo pastangos nu
versti Saddam Hussein režimą 
pasmerktos žlugti, sakoma pir
madienį paskelbtame Rusijos 
užsienio reikalų ministro Igor 
Ivanov pareiškime. J is sakė, 
kad JAV ir Didžiajai Britanijai 
iki šiol nepavyko įrodyti, jog 
prieš Bagdadą būtina imtis ka
rinių veiksmu. 

leido raketą „žemė-laivas", taip 
tikriausiai norėdama išsireika
lauti iš JAV nuolaidų spren
džiant krizę dėl Šiaurės Korė
jos branduolinių ambicijų. Apie 
raketą pranešė Japonijos parei
gūnai, kurie pridūrė, kad rake
tos paleidimas, kurio buvo tiki
masi, tiesioginės grėsmės Japo
nijai nesukėlė. Pietų Korėja ir 
JAV buvo nurodžiusios, kad 
Šiaurės Korėja artimiausiomis 
dienomis tikriausiai išbandys 
raketą, nes paskelbė apie ne-
plaukiojimo zoną Japonijos jū
roje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAPONIJA 
Tokyo . Šiaurės Korėja į 

Japonijos jurų pirmadienį pa-

Ramala. V a k a r ų Kran
ta s . Palestiniečių prezidentas 
Yasser Arafat pirmadienį pa
ragino tarptautinę bendriją už
kirsti kelią gal imam karui 
prieš Iraką, sakydamas, kad JT 
ginkluotės tikrintojams reikia 
suteikti daugiau laiko patikri
nimams užbaigti Y. Arafat pri
sidėjo prie augančio tarptauti
nio ..choro", kuris ragina Va
šingtoną atidėti arba atšaukti 
galima JAV karinį puolimą 
prieš Iraka 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

MOTERIŠKAS HORMONAS 
ESTROGENAS 
J . ADOMAVIČIUS, M.D. 

Estrogeno sukeliami 

Ne dažnai sukelia negeru
mus estrogenas, bet kartais jie 
pasitaiko. Pranešk gydytojui 
apie sunkius ir nepraeinan
čius estrogeno sukeltus šiuos 
negerumus: 

1. Negerumas skrandyje. 
2. Jame gniaužuliai. 3. Vidu
rių išpūtimas. 4. Viduriavi
mas. 5. Apetito ir kūno svorio 
kaita. 6. Padidėjęs cukraus 
kiekis kraujyje. 7. Rudos ir 
juodos dėmės odoje. 8. Aknė. 
9. Rankų, blauzų ir pėdų pa
tinimas. 10. Padidėjęs krau
jospūdis. 11. Kraujavimas ir 
lašėjimas tarpe regulų. 12. 
Regulų pakitusi gausa. 13. 
Skausmingos ar praleistos 
regulos. 14. Krūtų skausmas, 
jų padidėjimas ar iš jų išsky
ros. 15. Nepakentimas kon
taktinių lęšių. 

Kada reikia nedelsiant tartis 
su gydytoju? 

Nagi tada, kai bent vienas 
iš 15 šių negerumų: 

I. Staigus, stiprus galvos 
skausmas. 

2. Staigus, stiprus vėmimas. 
3. Staigus, dalinis ar vi

siškas apakimas. 
4. Sunkumas kalbėti. 
5. Spaudžias skausmas ar 

tik sunkumas krūtinėje. 
6. Atsikosėjimas krauju. 
7. Staigus kvapo trūkumas. 
8. Skausmas blauzdoje. 
9. Stiprus skrandžio skaus

mas. 
10. Odos ir akių pageltimas. 
I I . Galvos sukimasis ir al

pimas. 
12. Silpnumas ir tirpimas 

vienoje kojoje ar rankoje. 

Kitu žvilgsniu,. 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

MATRICA 
Trumpas ir konkretus Lietuvos gelbėjimo scenarijus, surašytas kino režisieriaus 

Vytauto VJLandsbergio 

13. Stiprus protinis nusi
minimas. 

14. Neįprastas kraujavimas. 
15. Apetito praradimas. 

Kaip užlaikomas 
estrogenas? 

Jį laikyk tampriai uždary
tą gautame buteliuke. Nepri-
leisk vaikų. Laikyk kambario 
temperatūtoje, toli nuo karš
čio ir drėgmės (ne vonios kam
baryje). 

Nenuimk apkloto nuo lipi-
nuko kol jo nenaudoji. Suvar
totą sukarpyk ir išmesk ne
surandamai vaiko ar gyvu
liuko. Išmesk visus pasenu
sius vaistus ar kai daugiau jų 
nenaudoji. Tarkis su vaisti
ninku apie tinkamą vaistų už
laikymą. 

Dar ir šito nepamiršk! 

Neapleisk pasimatymo su 
gydytoju ir apsilankymo labo
ratorijoje. Imanti estrogenus, 
kiekviena moteris turi bent 
kasmet aplankyti gydytoją vi
so jos kūno mediciniškam ap
žiūrėjimui, kraujospūdžio pa
tikrinimui, krūtų ir moteriš
kųjų organų apžiūrėjimo ir 
„pep" ištyrimo. 

Kas mėnuo kiekviena mo
teris tiriasi pati savo krūtis. 
Apie pračiuoptą mazgelį pra
neša gydytojui nedelsdama. 

Mediciniškoje laboratorijo
je pranešk laborantui, kad imi 
estrogeną, nes jis gali keisti 

1 kitų kraujo tyrimų duomenis. 
Susitvarkyk — niekam 

nedovanok savo vaistų. Tar
kis su gydytoju ar vaistininku 
apie pakartotiną vaisto kiekį. 

Šaltinis: Medkation Teaching 
Manual". 7th Edition, 1998. 

KOMPIUTERIO PELE GALI PAKENKTI 
RIEŠUI IR KAKLUI 

Juo dažniau spragsite kom
piuterio pele, tuo didesnė 
tikimybė, kad rankoje, rieše, 
kakle ir petyje jausite skaus
mą, nutirpimą ir kitokius ne
malonius pojūčius, kovo pra
džioje Brazilijoje vykstan
čiame kongrese pareiškė dvi 
Danijos mokslininkų grupės. 

Kopenhagos valstybinio 
profesinės sveikatos instituto 
mokslininkas dr. Chris Jensen 
ir jo kolegos nustatė, kad dau
giau nei du trečdalius darbo 
laiko prie kompiuterių pralei-
džiantys žmonės dažniau 
kenčia rankų ir riešų skaus
mus. 

Tiems žmonėms, kurie 
kompiuteriu dirba beveik visą 
dieną, o pele naudojasi bent 
pusę darbo laiko, gresia ke
turiskart didesnis sveikatos 
sutrikimų pavojus nei tiems, 
kurie prie kompiuterio sėdi 
tiek pat, bet pele naudojasi tik 
ketvirtį darbo laiko. 

Šie duomenys gauti, pus
antrų metų stebint 3,500 Da
nijos darbuotojų, kurie dirba 
vienuolikoje šalies bendrovių. 

„Problema yra ne vien 
pelė, bet ir nuolat pasikarto
jantys judesiai", — naujienų 
agentūrai „Reuters" sakė Ch. 
Jensen. 

Antrąjį tyrimą atlikę 
Odensee universitetinės ligo
ninės, taip pat — Glostrup ir 
Herning ligoninių moks
lininkai nustatė, kad tie, kurie 
pele dirba daugiau kaip 30 
valandų per savaitę, aštuonis 
kartus dažniau kenčia dilbio 
skausmus, dvigubai dažniau 
— vidutinius ar stiprius kaklo 
skausmus ir trigubai dažniau 
— dešiniojo peties skausmus. 
Kaklo ir dešinio peties skaus

mai pasireikšdavo, pele 
dirbant atitinkamai daugiau 
nei 25 ir penkias valandas per 
savaitę. 

Tyrimo, kuriame dalyvavo 
beveik 7,000 techninių dar
buotojų ir kompiuterių specia
listų, duomenys buvo renkami 
apie metus. 

Mokslininkai pažymi, kad 
tam tikrų specialybių darbuo
tojai ypač rizikuoja savo 
sveikata. „Kompiuteriu dir
bantys dizaineriai pelę naudo
ja beveik visą laiką", — sakė 
Odensee universitetinės ligo
ninės gydytojas Lars Brandt. 
Jeigu kokia nors užduotis 
pareikalauja daugiau pas
tangų ir laiko, problema dar 
labiau paaštrėja, pridūrė jis. 

Pasak Ch. Jensen, naudin
giausia, dirbant kompiuteriu, 
naudotis ir pele, ir klaviatūra. 
Kiti būdai nėra tokie veiks
mingi. Apie 80 proc. Danijos 
darbuotojų naudoja ne nau
jesnes „ergonomines", o seno 
modelio peles, tačiau mok
slininkai nesiaiškino, kaip 
dirbančiųjų sveikata priklau
so nuo pelės formos. 

„Man susidarė įspūdis, 
kad iš tikrųjų ne taip svarbu, 
kokia pele naudojamasi. Ne
tikiu, kad galima išrasti tokį 
prietaisą, kuris pajėgtų iš
spręsti šias problemas, — sa
kė Ch. Jensen. — Vietoje to 
galima išmėginti tam tikrus 
prevencinius pratimus, bet aš 
manau, kad geriausia .. juos 
darant atsitraukti nuo pelės ir 
klaviatūros". 

Abiejų tyrimų išvados 
buvo pristatytos 27-ajame 
Tarptaut iniame profesines 
sveikatos kongrese. 

Reuters -BNS 

Tenka konstatuoti, kad 
vis dar neturime aiškesnės 
Lietuvos vystymosi vizijos. 
Manyčiau, kad kuo daugiau 
Lietuvos piliečių pradėtų apie 
tai galvoti, fantazuoti ir ją 
kurti, tuo lengviau Lietuvos 
politikams būtų įsivaizduoti, 
kurlink galėtų eiti Lietuva. 
Tad skaitytojų dėmesiui siū
lyčiau tokią utopinę Lietuvos 
tolesnio vystymosi viziją. 

Apmąstant atkurtosios 
Lietuvos valstybės egzistavi
mo dešimtmetį, tenka kon
statuoti, kad „vienybė" toli 
gražu nežydi... Būtinas susi
taikymas ir susijungimas vi
sų sąmoningų jėgų. Tokio reiš
kinio pasiekimui būtų sveika, 
jei įvyktų atsiprašymų ir atlei
dimo aktai visoje Lietuvoje, 
t.y. — kad už Sąjūdžio laikais 
padarytas klaidas atsiprašytų 
visi Sąjūdžio vadai — V. 
Landsbergis, K Prunskienė, 
R. Ozolas, A. Juozaitis, V. 
Tomkus ir kt. Ir, beje, ištai
sant „istorinę klaidą", į Są
jūdį kuo skubiau reikėtų pri
imti tiek daug Lietuvai nu
sipelniusį prezidentą Algirdą 
Brazauską. Bažnyčiai derėtų 
atsiprašyti už Bažnyčios klai
das (pradedant nuo kryžiuo
čių laikų), komunistams už 
komunistų, partizanams už 
partizanų, žiniasklaidai už ži-
niasklaidos klaidas ir t.t. Lie
tuviai turėtų atsiprašyti len
kų, žydų, rusų ir atvirkščiai... 
Geras darbas visada pirmiau
sia turi prasidėti nuo atgailos 
ir nusižeminimo. 

O tada, kai jau būsime at
leidę sau patiems, t.y. — ko
munistams, KGB-istams, stri
bams, rusams, žydams ir są-
jūdistams, bus galima kalbėti 
apie tolesnius žingsnius. 

Tada būtų galima jau 
konstatuoti, kad dabartinis 
Lietuvos vystymosi kelias į 
Europą yra šiek tiek ydingas, 
nes mes ten einame ne būti 
savimi, o imituoti, „plagijuoti" 
Europą, tarsi tai savaime būtų 
koks nors stebuklas. Aišku, 
ten yra nuostabių dalykų, kurių 
derėtų pasimokyti — tai są
žiningumas, darbštumas, opti
mizmas. Tačiau yra dalykų, 
kuriuos Lietuvoje būtų galima 
daryti žymiai efektyviau ir tuo 
būdu tapti Europos avangar
du, kad ir jie turėtų čia atva
žiuoti ir ko nors pasimokyti. 
Visų pirma — tai dvasingu
mas, mistinė Lietuvos pri
gimtis, kuri galėtų realizuotis 
ir politikoje, ir ekonomikoje. 

Pvz., visiškai ydingas da
lykas Lietuvoje yra partinė 
sistema. Tuo būdu susikuria 
žmonių grupės, siekiančios 
konkuruoti, nugalėti, žeminti 
viena kitą, o ne kartu siekti 
bendro tikslo. Vienas Sąjūdžio 
vadų, kompozitorius Julius 
Juzeliūnas, dėl šios prie
žasties pasitraukė iš politikos 
ir nestojo nei į vieną partiją. 
Jis šį savo apsisprendimą ko
mentavo maždaug šitaip — 
Sąjūdis buvo visos Lietuvos 
partija, o paskui susikūrė as
menybių partijėlės, kurių dvi
kovose ir trikovose tarsi nebe
liko meilės ir bendro siekio. 

Turėtų būti viena partija 
— Lietuva. Ir jai nereikia ko
kio nors vieno vadovo, jai va
dovauti turėtų visų (buvu
sių?) Lietuvos partijų, religi
nių judėjimų vadai (net ir pa
čių mažiausių), bendru susi
tarimu, gal nebent sekreto
riaujant kokiam išmintingam 
ir ramiam žmogui, kurio auto
ritetas būtų neabejotinas. 
Maždaug įsivaizduočiau kaž
kokį širdies chirurgo prof. V. 
Sirvydžio prototipą (nebūtinai 
konkrečiai jį, bet kažką 
panašaus...). Tokiu būdu 

Lietuvoje atsirastų kažkas 
panašaus į Senolių tarybą ir 
visa Europa važiuotų pasi
žiūrėti kaip nuostabiai tvar
kosi paskutiniai Europos pa
gonys... 

Reikėtų Lietuvoje sku
biausiai įkurti Džiaugsmo mi
nisteriją, o dabartinę Ligų ir 
Vaistų ministeriją perorgani
zuoti į tikrąją Sveikatos mi
nisteriją. 

Geriausiai būtų, jei visi 
Lietuvos žmonės dirbtų tai, ką 
geriausiai sugeba dirbti ir 
nori.. Tarkim, A. Brazauskas 
galėtų prižiūrėti didžiausias 
statybas, V. Adamkus galėtų 
neršti upėtakius išvalytosiose 
Lietuvos upėse, o V. Lands
bergis važinėtų po Lietuvą ir, 
skambindamas Čiurlionį, aiš
kintų apie gydomąjį Čiurlionio 
muzikos poveikį žmogaus 
sielai... R. Paksas ore smagiai 
besivartydamas irgi džiugintų 
žmonių sielas.... A. Juozaitis 
galėtų kasdien savo itin ašt
rios minties jėga viešai per
laužti po plytą ir vaikščioti 
Vilniaus gatvėmis šį įstabų 
savo sugebėjimą nebrangiai 
demonstruodamas. •; 

Vietoj painios Konstitu
cijos geriau veiktų 10 Dievo 
įsakymų, už kurių nesilai
kymą baustų pats Dievas, o 
Valstybė apsiribotų nepas
tovios psichikos pavojingais 
visuomenei bepročiais. Taip 
pat reikėtų ieškoti ir kitų 
avangardinių Lietuvos valsty
bės politinių ir ekonominių 
galimybių. 

Lietuvos prezidentu rinkti 
reikėtų kokį harmoningą de
šimties metų vaiką ketverių 
metų kadencijai (na, iš bėdos 
galima parinkti kartu su geru 
seneliu). Arba vaikų grupę, 
kokią nors klasę. Pvz., metus 
valdo viena klasė, kitus kita... 
Juk vaikai visada nori pačių 
geriausių ir teisingiausių 
dalykų —jie nemėgsta pyktis, 
nori gražiai žaisti smėlio dėžė
je, jie nesusiskirsto į komu
nistų ir sąjūdistų vaikus, jie 
nori, kad tėtis mylėtų mamą 
ir turėtų sveikatos, laiko bei 
pinigų šiems jausmas parody
ti. Ir, aišku, jie nenorėtų karo, 
narkotikų, pykčio bei visų 
kitų, blogus sapnus sukelian
čių reiškinių, pvz., bulvarinės 
spaudos. Būsimasis Lietuvos 
prezidentas arba prezidentai, 
galėtų bulvarinių skaitalų 
platinimą prilyginti narkotikų 
platinimui, ne pastarieji neat
spindi tikrovės, o sukuria niū
rią haliuciogeninę būtį, ir jų 
vyr. redaktorius geriau būtų 
atiduoti Senolių tarybai gy
dyti, auklėti bei pritaikyti, 
gyvenimui normalioje visuo
menėje... 

Beje, Lietuvos valstybei 
(labdaros forma) turėtų būti 
grąžinta viskas, kas yra kada 
nors įsigyta slapta ir pusvel
čiui — sklypai, laikraščių 
redakcijos ir t.t. Ypatingai 
norėtųsi, kad šio proceso 
priekyje atsistotų, už teisybę 
nuožmiai kovojantis „Lietuvos 
rytas", grąžindamas slapta ir 
pusvelčiui kažkada įsigytos 
„Komjaunimo tiesos" kainą. 

Taipogi iš Sąjūdžio slapta 
ir pusvelčiui nugvelbta „Res
publika" galėtų kokius Vaikų 
namus ta proga pastatyti... 

Tačiau grįžkime prie eko
nominės Lietuvos vizijos. Eko
nominėje Lietuvos perspek
tyvoje galėtų atsirasti daug 
netradicinių, netikėtų mo
mentų, ypač alternatyviojoje 
energetikoje — vėjo, upės, 
saulės jėgainės Automobiliai 
galėtų važinėti varomi rapsais 
bei spiritu, o ūkininkai turėtų 
darbo tai augindami ir gamin
dami. LUKOfL išsispręstų 

savaime... 
Vilniaus miesto centre, 

kokioje nors gyvybingoje ir 
kūrybingoje, angelų saugomo
je teritorijoje (pvz., Užupis), 
reikėtų pastatyti paminklą 
Tėvui ir Motinai, kad visi pra
dėtų juos gerbti ir mylėti. Tai 
galėtų būti skulptūrinis pa
minklas, vaizduojantis esmi
nius Tėvo ir Motinos (vyro ir 
moters) skirtingumus. Beje, 
galėtų būti padaryta net 
čiuožykla nuo Tėvo skulptū
ros į Motiną, kad vaikučiams 
besivažinėjant įvyktų ne tik 
garbinimo, bet ir švietėjiška
sis momentas... Tuo būdu bū
tų įveiktas marazminis lietu
viškasis drovumas, vedantis į 
iškrypimus ir neleidžiantis 
normaliai džiaugtis tuo, ką 
Dievas sukūrė gražiausia... 
Viso pasaulio turistai plūstų į 
Užupį, valstybės biudžetas 
augtų, vaikų (prezidentų) 
skaičius šeimose didėtų. 

Vilių Orvidą derėtų pa
skelbti Lietuvos šventuoju, o 
Orvidų sodyboj įkurti visos 
Lietuvos Dvasios centrą, Ra
movę, kad visi Lietuvos žmo
nės, prieš pradėdami gerus 
darbus, galėtų ten nuvažiavę 
pasibūti tyloje su savo die
vais, savo mirusiaisiais ir sa
vo mintimis... 

Žmonės taptų mylintys, 
mažiau pikti bei nervingi, 
atleistų sau ir savo kaimy
nams, imtų mylėti savo ar
timą, kaip patys save... Ir ta
da jiems imtų sektis, nes į 
juos žiūrėdamas Dievas džiaug
tųsi ir gėrėtųsi jų išmintingu
mu. 

Tokiu nesudėtingu būdu 
Lietuva galėtų tapti „Šiaurės 
Atėnais" ką ir išpranašavo 
Oskaras Milašius. 

LĖŠŲ STINGA, 
Jei neimsime domėn spe

cialistų, tai nedaug kas at
kreipė dėmesį į tai, jog nese
niai Vyriausybė galų gale pri
tarė Aukštojo mokslo įstatymo 
pataisų projektui, kuriame ne
atsirado vietos vienai nuos
tatai, kurios labai prašė uni
versitetų rektoriai. O prašė jie 
sudaryti sąlygas dieniniuose 
skyriuose studijuoti ir tiems 
studentams, kurie nepateko į vals
tybės finansuojamas vietas, ta
čiau yra pasiryžę sumokėti visą 
studijų kainą iš savo kišenės. 

Šis rektorių siūlymas yra 
toks logiškas, kad jam iš pra
džių be didelių dvejonių pri
tarė ir premjeras Algirdas 
Brazauskas. Deja, vėliau, su
sidūręs su kitokia Seimo valia, 
vyriausybės vadovas atsitrau
kė. Seimo narius galima su
prasti, jie pirmiausia vado
vaujasi politiniais motyvais, 
galvoja apie būsimus rinki
mus ir vyraujančias rinkėjų 
nuotaikas, taigi šiuo atveju ir 
apie tai, kad mokamų dieninių 
studijų sugrąžinimas gali sukelti 
demagoginės kritikos pliūpsį, 
o tikrai nepadidintų nei jų par
tinių, nei asmeninių reitingų. 

Kaip ten bebūtų, bet dabar 
žmogus, negalįs įveikti kon
kurso į aukštąją mokyklą, ta
čiau norintis studijuoti už 
savo pinigus, yra praktiškai 
verčiamas eiti mokslus užsie
nyje. Ir teisus yra Rektorių 
konferencijos pirmininkas pro
fesorius Juozas Antanavičius, 
kai sako, jog tokiu atveju į 
užsienį iškeliauja ir tie pini
gai, kurie būtų galėję pa
pildyti kurio nors mūsų uni
versiteto sąskaitą. O visi be 
išimties Lietuvos universitetai 
vos vos suduria galą su galu. 

Lėšų labai stinga, bet 
draudžiama jų užsidirbti. Tokį 
sprendimą galima paaiškinti 
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BET DRAUDŽIAMA JŲ UŽSD3IRBTI 
tik tikro ar tariamo socialinio 
teisingumo logika, atseit, pi
niguočiams nevalia suteikti 
pranašumo įsigyjant aukštąjį 
išsilavinimą. Bet šio argumen
to silpnumą parodo tai, jog ir 
pati Vyriausybė nuosekliai 
nesilaiko šio principo ir minė
tame Aukštojo mokslo įstaty
mo pataisų projekte siūlo 
sudaryti galimybę už savo 
pinigus studijuoti vakarinio, 
neakivaizdinio skyrių studen
tams, dieninių skyrių magis
trams ir kvalifikacijos kėlimo 
kursų studentams. 

Taigi matome akivaizdų 
prieštaravimą — vieni turi 
teisę susimokėti visą kainą už 
studijas ir studijuoti, kiti ne. 
Švietimo ir mokslo viceminis
tras Rimantas Vaitkus tai 
aiškina tuo, kad vakariniuose 
ir neakivaizdiniuose univer
sitetų skyriuose socialinė 
įtampa yra mažesnė, kadangi 
tokie studentai, kaip ir die
ninių skyrių magistrantai, 
dažniausiai turi darbą, taigi 
gali apmokėti savo studijas. 
Bet jeigu valstybė sutinka, 
kad už savo studijas pats su
simokėtų tas studentas, kuris 
dirba rytais, o mokosi vaka
rais, tai kodėl taip daryti ne
leidžiama tam. kuris norėtų 
elgtis priešingai — iki pietų 
studijuoti, o po pietų dirbti ir 
užsidirbti studijoms. Juk 
niekam ne paslaptis, kad ir 
dabar darbą turi daugybė die
ninio skyriaus bakalauro 
studijų studentų. O gal tokios 
įstatymo nuostatos siūlymas 
reiškia neoficialų pripažini
mą, jog studijos vakariniame 
ir neakivaizdiniame skyriuose 
yra ne tokios visavertės kaip 
dieniniame, todėl vakarinio-
kus ir neakivaizdininkus, bent 
jau dalį jų, tų, kurie patys su
simoka, valdžia leidžia univer

sitetams traktuoti kaip mel
žiamą karvę. 

Žodžiui, teisingumas, jei
gu sutarsime teigingumu lai
kyti valstybės finansuojamas 
studijas yra įtvirtintas, bet tai 
kažkoks pusinis teisingumas. 
Vieni studentai gali džiaugtis 
jo vaisiais, kiti — tokie pat 
Lietuvos piliečiai — ne. 

Galbūt tikroji priežastis, 
kodėl dieninių skyrių pirmo
sios pakopos studentams ne
leidžiama susimokėti už mok
slą yra valdžios noras pristab
dyti studentų skaičiaus augi
mą. Mat, nors ilgą laiką buvo 
dejuojama, kad Lietuva stu
dentų skaičiumi smarkiai at
silieka nuo priešakinių šalių 
— tą ypač daryti mėgo Rolan
das Pavilionis, dabar staiga 
sužinojome, kad iš tikrųjų 
pagal studijuojančių univer
sitetinėse aukštosiose mokyk
lose skaičių patenkame į pir
mąjį pasaulio dešimtuką. Ir 
viceministras Rimantas Vait
kus sako, kad jau nebereiktų 
daugiau studentų priimti j 
pirmąją studijų pakopą, nes 
pastebėta, jog dėl tokio masiš
kumo nukenčia studijų kokybė. 

Panaikinus mokamas die
nines studijas, universitetai 
prarado daug pajamų, o vals
tybė kompensavo tik dalį jų. 
Faktiškai susiklostė tokia pa
dėtis, kad universitetų sąs
kaitose pinigų mažėja, o studen
tų daugėja, ir dar reikalauja
ma juos geriau mokyti, t.y. 
kelti studijų kokybę. Kad pa
grindinėse dieninės formos stu
dijose nebeliko už savo moks
lus sumokančių studentų, yra 
nenaudinga ir tiems, už kurių 
studijas visą ar didesnę dalį 
kainos sumoka valstybė. 

Rimgaudas Geleievičiua 
laisvosios Europos radijui ir 

„Draupvn" 
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GYVENIMAS, KUPINAS SENOLIŲ MELODIJŲ 
Ąr niekada nepagalvojate, 

koks jūsų gyvenimas būtų, 
jeigu laiko mašina nublokštų 
100 metų atgal? Dauguma 
mūsų galime apie tai tik pas
vajoti. Tačiau yra žmonių, 
kuriems yra galimybė prisiliesti 
prie mūsų senolių gyvenimo 
tradicijų. Jie šiandieniniame, 
naujausių technologijų kupi
name gyvenime traukia su
tartines, kurių jau seniai nie
kas nebegieda, šoka dzūkišką 
kadrilį... Kas jie? Tai Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
folklorinio ansamblio, kuriam 
vadovauja dvi žavios, energin
gos moterys: Laima Proškutė 
ir Nijolė Grivačiauskienė, dai
nininkai ir šokėjai. Ansamblis 
ėmė kurtis Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę — 1991ųjų 
pradžioje. Jis yra seniausias 
universiteto meno kolektyvas. 

Šiuo metu puoselėti ir 
pažinti savo krašto praeitį, 
kultūrą, senuosius papročius 
yra lygiai taip pat svarbu ir 
aktualu kaip ir tuomet, kai 
Lietuva buvo Rusijos sudėtyje. 
Šiandieninės Europos šalims, 
ypač toms, kurios jau yra įsto
jusios į ES, svarbu savos kul
tūros propagavimas, nes vaka
rietiška kultūra braute brau
nasi į jų kasdienybę. Todėl ir 
Lietuvai lygiai taip pat svarbu 
išsaugoti savo krašto savitumus, 
nes kitų kraštų, kultūrų žmonėms 
mes įdomūs tuo, kuo esame. 

Vadovė L. Proškutė pasa
koja: „Prieš dešimt metų stu
dentų ansamblyje buvo daug. 
Dabar mažiau, tačiau šiandien 
ir laisvalaikio praleidimo for
mų pasirinkimas didesnis. 
Tiesa, prieš gerą dešimtmetį 
studentai buvo kitokio mąsty
mo, jiems norėjosi kuo dau
giau sužinoti. Pateiksiu tokį 
pavyzdį: mokėsi jie po 13-14 
dalykų per semestrą. Kai' vė
liau jiems buvo pasakyta, jog 
per semestrą galima pasirink
ti ne daugiau kaip septynis 
dalykus — studentai ėjo strei
kuoti prie rektorato, kad nelei
džia jiems mokytis. Dabar si
tuacija kitokia". 

Į ansamblį renkasi tie, ku
rie dar mokykloje domėjosi 
liaudies menu — lankė mu
zikos mokyklas, šoko tautinius 
šokius. Kartais kolektyvo na
riai atsiveda savo draugus. 
Yra ir nieko nelankiusių, tiesą 
sakant, tokių dauguma. Bet 
visko galima išmokti! Čia jie 
mokosi šokių žingsnelių, pa
justi ritmą, pataikyti į taktą. 
Per metus laiko įmanoma 
neblogai išmokti šokti, dai
nuoti, groti. Reikia tik dirbti. 
Šiemet kolektyve didžiulė na
rių kaita. Daug narių baigė 
VDU. Ateina moksleiviai. Jie 
čia susipažįsta su šiuo univer
sitetu, stebi akademinę ap
linką, jiems šis universitetas 
darosi artimas. Tiesa, ansam

blis pradėjo bendradarbiauti 
su VDU tarptautinių ryšių 
skyriumi. Jie rengia lietuvių 
kalbos studijas užsieniečiams. 
Pernai vadovė L. Proškutė mo
kė kankliuoti japonę, šiemet į 
narių gretas įsijungė japonė, 
norvegė ir prancūzė. Jos visos 
įsigijo kankles. Hana Norve
gijoje dainuoja chore, kurio 
vadovė — lietuvė V. Zabulio-
nienė. Čia besimokydamos už
sienietės susipažįsta ne tik su 
VDU, bet ir su Lietuvos etno
grafiniu palikimu. Jos gali tie
siogiai prisiliesti prie Lietuvos 
istorijos, senųjų papročių, iš
mokti groti etniniu instrumen
tu ir dainuoti. 

L. Proškutė pati rūpinasi 
ne tik koncertų organizavi
mais, bet ir kelionėmis, kos
tiumais. „Ką tik susikūręs 
folklorinis ansamblis „nepa-
veldėjo" jokių senų rūbų, ta
čiau turėjome aiškią sampra
tą, koks turi būti tautinis kos
tiumas. Buvo aišku, jog jis ne
gali būti stilizuotas, o būtent 
toks, kokį to ar kito regiono 
žmonės senovėje dėvėjo. Visų 
universiteto rektorių požiūris į 
ansamblį buvo geranoriškas, 
nuoširdus, dalykiškas. Rekto
ratui skyrus lėšas, su menoty
rininke T. Jurkuviene nuta
rėme,-jog ansambliui reikia 
gerų tautinių kostiumų. Pro
jektuojant juos, didžiausias 
dėmesys buvo kreipiamas į au
tentiškumą, etnografinių re
gionų, laikmečio, ypatumus. 
Orientuotasi į XTX a. pirmos 
pusės kaimiečio išeiginio kos
tiumo modelį. Buvo peržvelgti 
visų Lietuvos kraštotyros mu
ziejų bei St. Peterburgo TSRS 
tautų etnografinio muziejaus 
tautinių kostiumų fondai. 
Pagal pasirinktus kriterijus 
atrinkti tinkamiausi ekspo
natai. T. Jurkuvienė išstudija
vo audinius, jų raštus,, vėliau 
apie tai net išleido knygą 
„Vaikų ir jaunimo tautinis 
kostiumas". Džiaugėmės, kad 
gauname truputėlį pinigų ir 
galime įgyvendinti savo me
ninius užmojus. Suradom seną 
palangiškę audėją E. Černec-
kienę (dabar jai apie devynias
dešimt metų), kuri prisiminė, 
kaip reikia austi senąsias že
maitiškas prijuostes, kurių 
jau beveik niekas nebeaudžia. 
Namuose, ant elektrinės vi
ryklės, nudažėm apie 90 kg 
vilnonių siūlų, o paskui visus 
reikalingus audinius mums 
išaudė kaimiškomis staklė
mis. Mus labai remia universi
tetas! O gal ir ne tiek daug 
prašome?... Prorektorius P. 
Zakarevičius supranta, jog be 
geranoriško bendradarbiavi
mo, finansinės paramos nebus 
ir pilnavertės mūsų kolektyvo 
veiklos. Tada, kai siuvom rū
belius, pateikėme sąmatą, 
kiek visa tai kainuos ir pini

gėlius gavom", dalinasi savo 
prisiminimais ansamblio va
dovė L. Proškutė. 

Savo veiklos dešimtmečio 
proga kolektyvas išleido kom
paktinį diską. Kadangi jie jau 
buvo aplankę nemažai įvairių 
Lietuvos etnografinių ansam
blių, tai tam jubiliejui norėjo 
išleisti ir knygelę su jų pačių 
užrašytomis geriausiomis įvai
rių muzikantų ir dainininkų 
melodijomis. Surinkta labai 
graži tų muzikantų ir daini
ninkų portretų kolekcija. No
rėta į tą knygą dėti dainą ir ją 
dainuojančio dainininko nuo
trauką todėl, kad" tas veido 
antropologinis tipas dabar jau 
nyksta. Tačiau šio darbo pa
daryti nespėjo, todėl stab
telėjo. L. Proškutė yra para
šiusi ir juodraštinį kitų dviejų 
knygelių variantą. Jos yra 
apie mokymą kankliuoti. Vie
na skirta pradinių klasių vai
kams, o kita — suaugusiems. 
Žada išleisti ir jas. 

Apie paskutinius ansam
blio koncertus pasakoja pati 
Laima Proškutė: „2002 m. bir
želio 15 d. vykome į 'turistinį 
žygį' po Žemaitijos nacionalinį 
parką. Aš manau, jog vai
kams, studentams reikia rody
ti Lietuvą. Ameriką pamatys 
patys. Parko darbuotojai mus 
labai maloniai sutiko ir visą 
dieną vedžiojo po žymiausias 
vietas: Šatriją, Medvėgalį, į 
kūlgrindą bridom... Kūlgrinda 
— senovės lietuvių akmenų 
kelias per pelkę ar ežerą. Žie
mą, kai pelkė užšalusi, ant le
do suberdavo akmenų kelią; 
ledas tirpsta ir tie akmenys 
sėda. Man pačiai tai buvo nau
ja, o ką jau kalbėti apie jau
nimą... Tokios kelionės — kul
tūrinės, pažintinės, šviečiamo
jo pobūdžio — labai reikalin
gos! Kitą dieną nuvažiavome į 
Luokę ir ten susitikome su 
Luokės etnografiniu ansamb
liu. Kilo noras supažindinti su 
juo ir Kauno visuomenę, todėl 
pasikvietėme į svečius. Taip 
gimė idėja Kaune surengti ne
mokamų etnografinių (kai
miškų) ansamblių ciklą VDU 
Didžiojoje salėje. Luokės etno
grafinio ansamblio 'Šatrija' ju
biliejaus proga surengtas kon
certas įvyko 2002 m. spalio 20 
d. Susirinko pilna salė žiūro
vų. Taip pat dalyvavo LVA folk
loro ansamblis 'Kupole', folk
loro ansamblis 'Lokysta' bei 
VDU folkloro ansamblis. 2002 
m. lapkričio 30 d. VDU Didžiojoje 
salėje koncertavo Adutiškio 
etnografinis ansamblis su pro
grama Palydos į kariuomenę. 
Šiuos koncertus rengėme kar
tu su Kauno tautinės kultūros 
centru. 2003 m. vasario 8-9 d. va
žiavom į svečius pas Marcin
konių etnografinį ansamblį". 

Štai taip gyvena seniau
sias Vytauto Didžiojo univer-
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Danutė Bindokienė 

1989 m. rugpjūčio 23-ąją Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės nutiesė gyvą 
„Baltijos kelią", protestuodami prieš 1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje 
pasirašytą Ribbentropo-Molotovo paktą, kuriuo Baltijos tautos buvo ati
duotos į sovietų „įtakos sferą". Šis „Baltijos kelio'' solidarumas ir buvo 
pirmasis kupstelis, ilgainiui apvertęs didįjį sovietų imperijos vežimą. 

Eltos nuotrauka. 
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Mieli Amerikos lietuviai, 

Praėjęs lietuvių tautos šimtmetis paženklintas dviem 
įsimintinom datom — 1918 vasario 16 d. ir 1990 
kovo 11 d. Abi jos liudija mūsų tautos pastdngas ir 

ryžtą savarankiškai tvarkyti savo valstybės gyvenimą 
bei siekti mūsų visų gerovės-. 

Pirmieji trylika atkurtos valstybės metų buvo darbŲigi; 
įtempti, dažnai reikalaujantys pasiaukojimo, tačiau 

įdomūs. Nepaisant kliūčių, mes ryžtingai ėjome į 
priekį. Šiandien esame pripažinti pasaulyje, kaip 

neatskiriama Vakaru demokratinės visuomenės dalis. 
Jaunai atkurtai valstybei ypač reikšminga ir svarbi 

buvo Jūsų parama. Ačiū Jums už tai! 

Nuoširdžiai sveikinu Jus Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos — Kovo 11-osios proga. 

Linkiu geros sveikatos, neblėstančio ryžto, kūrybingu
mo, darbštumo ir pasiaukojimo dėl gražesnės mūsų 

valstybės, savo pačių, vaikų ir vaikaičių ateities. 

Vygaudas Ušackas 
Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV 
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siteto meno ansamblis. Vado
vėms netrūksta užsispyrimo ir 
šaunių kūrybinių idėjų. Ko
lektyvo nariai kiekvienos ke
lionės po Lietuvą metu susi
pažįsta su įdomiais žmonėmis, 
gilina bei plečia savo žinias 
apie mūsų krašto papročius ir 
ne tokius senus šalies įvykius, 

tačiau jau spėjusius virsti is
torija... Ir nereikia laikrodžio 
sukti 100 metų atgal... Viskas 
čia pat, šalia mūsų, kupina 
senolių melodijų... 

Milda Zinevičiutė 
Vytauto Didžiojo universiteto 

studente Kaunas. Lietuva 

Buk laisva, Tėvyne, 
per amžius 

Būk pasveikinta, Tėvyne, 
šiandien švenčianti tryliktąjį 
laisvės gimtadienį — Nepri
klausomybės atkūrimo sukak
tį — Kovo Vienuoliktąją! 

Ko Tau palinkėti? Galbūt 
yra tik vienas, vienintelis, vi
sų svabiausias linkėjimas: 
būk laisva per amžius! Visa 
kita, ką norėtume tokia proga 
pasakyti, juk išteka iš to ste
buklingojo šaltinio, kurio var
das — Laisvė! 

Šiandien atrodo taip na
tūralu, beveik kasdieniška, 
kad Lietuva nepriklausoma. 
Galbūt dėl to, užuot pasi
džiaugę, kai kurie mūsiškiai 
kruopščiai ieško tautos gyve
nime net ir mažiausių krislų, 
kiekviena proga pabrėždami: 
„ne tokios Lietuvos tikėjomės..." 

Tai kokios? Argi pamir
šome tuos penkis dešimtme
čius, kai, karo audros iš tė
vynės išblokšti ir pokario me
tais išsisklaidę kone po visą 
planetą, lietuviai aiškiai žino
jo, kokios Lietuvos jie trokšta: 
būtent — LAISVOS! 

Tikėjosi, kalbėjo, meldėsi, 
bet iš esmės niekas nei sapnuote 
nesapnavo, kad tai įvyks taip 
— sakytume — beveik papras
tai. Be kruvinų kovų, be 
skaudžių praradimų, be tau
tos sunaikinimo. Nejaugi mes 
iš tikrųjų to šiandien pasigen
dame? Ar būtų lengviau įtikėti 
tautos laisvės rytu, jeigu prieš 
pat jo aušrą būtų įvykusi žūt
būtinė kova? Ar dėl to perga
lės džiaugsmo svaigulį pakeitė 
nusivylimo kartumas? 

Jeigu užsienio lietuviai vis 
dar atsidūsta, kad „ne tokios 
Lietuvos tikėjosi", tai tautie
čiai tėvynėje pasiskundžia, 
kad „tikėjosi ne tokios neprik
lausomybės..." Visgi gyveni
me svajonės retai atspindi tik
rovę. Svajoti daug pastangų 
nereikia, o tikrovę sukurti — 
jau sunkiau. Nėra abejonės, 
kad ilgainiui sprūdis tarp to, 
ko „tikėtasi" ir to, kas pasiek
ta, susiaurės, o gal ir visai iš
nyks. Tačiau konkreti dabar
tis neturėtų būti paaukota 
miglotos ateities labui. 

Kažkuris kalbėtojas, šven
čiant Vasario 16-ąją, pasakė, 
kad Lietuva yra lyg tas legen
dinis paukštis, gyvas ir svei
kas pakilęs iš liepsnojančio 
laužo, kuriame jam buvo skir
ta žūti. Tai gražus palygini
mas, juo labiau, kad praėjusio 
šimtmečio būvyje Lietuvai 
buvo lemta ne vieną, o tris 
kartus iš tikros pražūties pa
kilti. Ir toks pasiryžimas aki
vaizdžiai liudija, kad mūsų 
tauta laisvę myli labiau už 

viską. 
Legenda apie paukštį, pa

kilusį iš liepsnų, nepasako, ar 
jo plunksnos buvo apsvilusios, 
ar jo sparnai buvo apkritę 
pelenais, ar jam nereikėjo pas
tangų, kad tuo praeities kan
čių krūviu nusikratytų ir sus
pindėtų visu grožiu. Visgi Lie
tuva, pakilusi iš ilgų dešimt
mečių okupacijos „laužo", yra 
gausiai paženklinta praeities 
randais, dulkėmis, net neužgi
jusiomis žaizdomis. Kodėl ne
norime duoti savo tėvynei lai
ko tuo nemaloniu bagažu 
atsikratyti, nusivalyti? 

O kad tai įvyks, netenka 
abejoti. Jos vaikų sumanu
mas, veržlumas, mokėjimas 
pasinaudoti palankiai susidės-
čiusiomis galimybėmis, padės 
tautai ne tik sutvirtėti, bet iš
kilti į deramas aukštumas, 
kurių ji verta. Tik pagal
vokime: prieš 13 metų (o juo 
labiau — prieš 15 ar 20) mažai 
kas pasaulyje apie Lietuvą ži
nojo. Buvo tai tik viena „sovie
tų imperijos respublika". Nei 
jos mokslininkai, nei meni
ninkai, nei sportininkai Va
karų pasaulyje negalėjo pa
sireikšti savo tautos vardu, 
bet tarptautinėje arenoje sky
nė laurus „svetimam savinin
kui". Laikai iš pagrindų pa
sikeitė po 1990 m. kovo 11-
osios: Lietuvos vardas skamba 
plačiai ir garbingai. Daugeliu 
atvejų Vilnius buvo, yra ir dar 
daug kartų bus centras, iš 
kurio spinduliuoja idėjos ir į 
aplinkinius kraštus. Juk iš 
Vilniaus atėjo iniciatyva su
burti valstybes, siekiančias 
narystės NATO, kad visos, 
kartu veikdamos, greičiau pa
siektų tikslą. Panašiai veikia
ma ir aplinkosaugos problemų 
sprendimo reikalais, ir kitur, 
kur svarbus tarptautinis ko-
operavimas, o darni bendra 
veikla atneša gražius vaisius. 

Be jokios abejonės, Lie
tuva žengia pirmyn. Nereikia 
būgštauti, jeigu dar kartais 
žingsnis truputį netvirtas: bet 
visgi ji nesustoja. Gana nuo
latinės kritikos ir rankų grą-
žymo. Jeigu Lietuva įstengė 
nusikratyti okupacijos varžtų, 
jeigu sugebėjo pasiruošti na
rystei NATO ir buvo pakviesta 
į Europos Sąjungą, jeigu šian
dien jos vardas žinomas1 Va
karų pasaulyje, ji tikrai verta 
pagarbos, meilės ir visokerio
pos mūsų paramos. Didžiuo-
kimės savo tauta! Sveikin
kime ją Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, linkėdami, 
kad niekad, o niekad jai dau
giau nereikėtų kęsti vergijos! 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASE E. SEMĖNIENE 
Nr.8 

O už carienės įsakymo 
sulaužymą buvo paskirtos net 
nedidelės piniginės pabaudos, 
kurios eidavo neturtėlių šal
pos iždan (puiki mintis! Labai 
tiktų Lietuvoje įvesti Seime ir 
skirti pensininkų fondui!). 
Vėliau Rusijos valdovai Er
mitaže negyveno ir jis buvo pa
verstas rinktiniu muziejumi. 

JAV prez. George W. 
Bush, ne kartą pasižymįs hu
moru, lankydamas Ermitažą, 
apžiūrėjęs meno rinkinius ir 
sustojęs prie Kotrynos Didžio
sios portreto, šmaikščiai už
klausė jį lydėjusį Vladimir Putin: 

— O kur yra grafo Orlovo 
portretas? (Suminėjęs vieną iš 
daugel carienės meilužių). Pu
tin, neatsitikdamas nuo links
mos nuotaikos, irgi atsiliepė: 

— O, matau, jog Jūs labai 

gerai nusimanote mūsų mene! 
Malonią staigmeną teko ir 

pačiai išgyventi Ermitaže, kai 
Tatjana, sustojusi prie impe
ratorės Kotrynos I portreto, 
pradėjo aiškinti, jog tai buvusi 
lietuvė. Širdis pradėjo daug 
sparčiau tvaksėti, besiklau
sant jos pasakojimo. 

Kotryna I (Jekaterina 
Alekseevna, 1684-1727), pra
džioje imperatorienė, o vėliau 
(1725-1727) buvo pati pirmoji 
visos Rusijos imperatorė. Gi
musi Lietuvoje, valstiečio duk
ra, vardu Morta, Marienburge 
ji dirbo už tarnaitę. Būdama 
17 metų amžiaus, ji ištekėjo 
už švedų dragūno. Kai Ma
rienburgą užkariavo rusai, ji 
pateko į nelaisvę ir vienas ru
sų aristokratas paskyrė ją 
kariškon skalbyklon. Paste

bėjęs ją princas Menšikov, 
pasiėmė už meilužę. Caras 
Petras Didysis, apsilankęs pas 
savo „favoritą" princą Men
šikov, ir pamatęs Mortą (kurią 
tada vadino Marta), ja susi
žavėjo, o princas perleido carui 
už meilužę (tuo metu caras 
buvo dar vedęs savo pirmąją 
žmoną), o ji tebuvo dar tik 
paauglė — vos 19 metų. Už po
ros metų ji perėjo į stačiatikių 
tikėjimą, gaudama ir naują ru
sišką vardą. Pagaliau po septyne
rių metų Petras Didysis vedė 
ją. Istorikai teigia, jog Kotryna 
buvusi jam labai naudinga. 

Po Petro Didžiojo mirties, 
Jekaterina buvo kariuomenės 
pasodinta į sostą (prieš ją, dar 
nei viena moteris nebuvo val
džiusi Rusijos), nors visa galia 
pasiliko princo Menšikov ir 
Aukščiausios tarybos rankose. 
O visgi jos valdymas, anot is
torikų, nors ir labai trumpas, 
vos pora metų, buvęs labai tai
kingas, be jokių karų. Mirusi 
palyginti jauna, tik 43 metų. ji 
buvo palaidota Šv. Petro ir 

Povilo tvirtovės katedroje Pet
rapilyje. 

Po išsamaus bei labai įdo
maus Tatjanos pasakojimo, šias 
eilutes rašančios „markė" 
smarkiai pakilo (ne asmeniška 
— oi, ne — tik kaip, o tai ir yra 
svarbiausia — lietuvės!). Ame
rikiečiai moka dalytis su kitais 
džiaugsmu, jiems labai lengva 
duoti kitam žmogui „moralinį 
ramstį". 

Kas Ermitaže visiems bai
siai nepatiko, jog, nepaisant 
milžiniško vaikščiojimo po 
sales — laiptais aukštyn bei 
žemyn, karštą rugpjūčio dieną 
nebuvo jokio vėsinimo (net nei 
vėdintuvo), o svarbiausia, jo
kio suolelio, jokios kėdeiės... 
Visuose pasaulio muziejuose 
bei galerijose pilna minkšta
suolių, kur atsisėdęs, valando
mis gali žavėtis meno kūri
niais, „įsisiurbti" grožį bei 
kultūrą savo ištroškusion sie
lon... Ermitaže kiekviename 
kambaryje ar salėje tėra viena 
vienintele kėdė prie durų, 
aptraukta baltu apvalkalu, o 

ant jų visur tupi „babuški" 
prižiūrėtojos („bobytės"), visos 
jau pensininkės. Mano Vera, 
būdama diabetininkė, kone 
sugriuvo nuo nuovargio, tad, 
slapta išsitraukusi iš ranki
nuko apelsinų sultis, numalši
no troškulį bei atsigaivino 
(rankinukai turėjo būti tik 
maži, o jokio maisto, nei gėri
mo — nevalia įsinešti). 

Ermitažo, kaip vieno di
džiausių tarp kitų pasaulio 
muziejų, garsumas kilo iš da
lies dėl trijų pagrindinių ele
mentų: didingų architektū
rinių karališkų pastatų, įžy
miausių meno bei kultūros 
rinkinių iš viso pasaulio ir ne
paprastai turtingos, nepakar
tojamos praeities, surištos su 
imperatoriškųjų rūmų įkūri
mu, jų plėtimu bei pagaliau 
išnykimu (1918 m.), kaip im
peratorių buveinė Petrapilyje. 
Tarp pačių Ermitažo sienų 
vyko Rusijos istorijos drama. 
O vertingieji meno rinkiniai 
buvo įvairių kultūrų: Rytų,' 
Vakarų ir Rusijos istorijos. 

Kotryna Didžioji kaupė iš viso 
pasaulio tapybą (pirkdama iš 
pirklių, aristokratų: grafų, 
kunigaikščių, baronienės, vė
liau Nikalojus I net iš paties 
Olandijos karaliaus). Josios 
įpėdiniai taipgi neatsiliko ir 
vis didino Ermitažą. Devynio
likto šimtmečio pačioje pra
džioje vertingiausias tarp visų 
kitų įgytų rinkinių, buvo 
stambus laimikis — Malmai-
son galerijos rinkinių įsigiji
mas (tai Napoleono pirmosios 
žmonos imperatorienės Josep-
hine buvusi nuosavybė), įgyta 
caro Aleksandro I. Tačiau Kot
ryna Didžioji rinko ne tik dau
gybę paveikslų, bet ir statulas, 
skulptūras, graviūras, o taipgi 
gausybę numizmatikos, ka
mėjų rinkinius bei knygas 
(kaip Diderot. Voltaire ir kitų). 
Ermitažas didžiuojasi Persijos 
kilimais, Irano sidabru, Ki
nijos porcelianu, senovės Egip
to skulptūromis, Bizantino 
ikonomis, ginklais, dramblio 
kaulo dirbiniais — nuostabiais 
kruopščiai išdrožinėtais me

niškais rinkiniais ir metalo bei 
medžio drožiniais. „Šiaurės 
Minerva", kaip Kotryna II bu
vo plačiai žinoma tuo vardu 
Europoje, stengėsi juo greičiau 
bei gausiau meno kūrinių įsi
gyti, besivaržydama, norėda
ma, jei ne pralenkti, tai bent su
silyginti su Vienos, Austrijos, 
karališkais rinkiniais ir Pa
ryžiaus. Prancūzijos, tuo pa
keldama Rusijos karališkojo 
dvaro prestižą, ir savo asme
nišką, kaip kultūringos, giliai 
apsišvietusios valdovės vardą. 
Kotryna Didžioji įsigijo Remb-
randt, Rubens, Van Dyck, Titian 
kūrinius, o į šimtmečio pabai
gą Ermitaže buvo italų renesanso 
dailininkų darbai, olandų, 
vokiečių, ispanų, anglų atski
rų dailininkų kūriniai. Kai 
Tatjana įvedė mus į Rubens 
kambarį, tai su pasididžia
vimu pasigyrė čia kabančiais 
jo 42 paveikslais viename kam
baryje, ko, anot jos, neturi nei 
Louvre. nei tapytojo gimtine, nei 
viena, nei kita vieta negali tuom 
pasididžiuoti. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS 
DĖL STOJIMO Į EUROPOS SĄJUNGĄ 

Brangūs tikintieji! 

Trylika metų užtruko mū
sų valstybės pertvarkymas. J i 
grįžo prie demokratijos, rinkos 
ekonomikos ir kitų principų, 
kurių laikosi Vakarų pasaulis. 
It kelionė per dykumą, tai 
buvo sunkus laikas. Daugelis 
žmonių pavargo ir nusiminė. 
Tačiau stūmėsi tolyn, nes 
traukė europietiško gyvenimo 
perspektyva. Šiandien ji ran
ka pasiekiama. Ir tos rankos 
nepakėlus, nueis niekais, ką 
išvargote, ką paaukojote. Neį
žengus pro atsivėrusias duris, 
kurių link taip ilgai klampota, 
veltui bus „diržų veržimai", 
kuriuos ištverėte. Todėl mes, 
jūsų Ganytojai raginame visus 
dalyvauti referendume dėl 
Lietuvos stojimo į Europos Są
jungą. 

Vargu, ar šiandien yra ki
ta išeitis, nei būti drauge su 
vieninga Europa. Pametus 
ilgai siektą tikslą vėl lauktų 
ilgas klaidžiojimas po tyrus, 
vėl jūsų pečius prislėgtų naujų 
permainų naštos. Netapę stip
rios valstybių bendruomenės 
lygiateisiais nariais, liktume 
galingųjų blaškomu žaisliuku. 
Tokioje vienišoje, vėjų per
pučiamoje pakraščio valstybė
je galią ir turtus lengvai 
galėtų užgrobti vienas ar gru
pė žmonių, o visi kiti nepajėg
tų apsiginti. 

Mūsų tautos krikštytojai 
Mindaugas, Vytautas ir Jogai-
tet-atvedė ją į Europos valsty
bių šeimą. Mūsų žemės globė
jas šv. Kazimieras dėvėjo eu
ropiečio karalaičio karūną. 
Skaudžiai išgyvenome nuo
stolius, kuriuos Lietuva paty
rė, kai carinė valdžia, vėliau 
sovietiniai okupantai bandė 
nutraukti su katalikiškais kraš
tais siejančius ryšius. Taigi 
daug šimtmečių esame Eu
ropoje, belieka garsiai pasa
kyti, kad norime joje būti. 

Europoje iš krikščioniškų 
šaknų išaugo pagarba žmo
gaus teisėms, socialinis teisin
gumas ir solidarumas, sąžinės 
laisvė, visų lygybė prieš įsta
tymą, valdžios tarnavimas sa
vo žmonėms. Europos šalys 
vienijasi tam, kad šie idealai 

būtų geriau ginami, kad jų 
nenustumtų į šoną valstybių 
konfliktai, kaip buvo XX amžiu
je. Priklausydami ES, galėsi
me sėkmingiau ginti savo tei
ses, garsiau skelbti savo po
žiūrį, skleisti savo patirtį ir 
tradicijas. 

Darant istorinius sprendi
mus, svarbi kiekvieno žmo
gaus nuomonė. Niekas neturi 
likti ir niekas neturi būti 
paliktas nuošaly. Reikia jūsų 
balso, ne mažiau reikia jūsų 
maldos. Maldos už Europą, 
kad Dievas padėtų mums vi
siems — nuo Baltijos iki Vi
duržemio jūros — drauge kur
ti meilės civilizaciją, sąži
ningesnę ir teisingesnę visuo
menę. Kurti bendrus namus, 
kur niekam nestigtų dvasinės 
ramybės ir materialinės gero
vės. Padėti tai pačiai Europos 
Sąjungai, kad joje visi kartu 
gerbtume krikščioniškąsias 
vertybes. 

Argi nepasitaikė gyvenime 
apgailestauti, patingėjus, pra
leidus gerą progą? Prisimin
kite, kiek kartų sau žadėjote, 
kad kitą sykį tokios klaidos 
nebekartosite. Nenuėjus bal
suoti ir patyrus tikrų, kiek
vieną paliesiančių nuostolių, 
beliks gailėtis, kad darėm 
klaidingą sprendimą. Ilgus 
metus iš tolo ilgėjomės sauges
nio, sotesnio, ramesnio ir kul-
tūringesnio Europos gyveni
mo. Nuo referendumo rezul
tatų priklausys, ar neteks į 
vešlų kaimyno sodą vėl su 
pavydu žvelgti per tvorą. 

Sprendimui, kuris mūsų 
laukia, tikrai reikia seno krikš
čioniško palinkėjimo — Dieve, 
padėk. 

Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis 

Arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ 

Vyskupas Eugenijus 
Bartulis 

Vyskupas Jonas Boruta, SJ 
Vyskupas Jonas 

Kauneckas" 
Vyskupas Juozapas 

Matulaitis 
Vyskupas Rimantas 

Norvilą 
Vyskupas Juozas Tunaitis 

ŠVĘSIME IR KRAŽIŲ JUBILIEJŲ 
2003 m. Lietuva švenčia 

karaliaus Mindaugo 750 m. 
karūnavimo sukaktį. To laik
mečio dokumentuose minimas 
ir Kražių vardas. Taigi ir 
Kražiai šiais metais ruošiasi 
švęsti 750 metų jubiliejų, nes ' 
šioje vietovėje turime ką 
branginti, kuo džiaugtis ir 
didžiuotis. Turime gilias is
torijos, kultūros tradicijas, 
kuriomis galime pasiremti, 
kurdami savo ateitį. Kražiai 
— iškilus vardas Lietuvos 
istorijoje — ne vien dėl to, kad 
pirmasis Lietuvos istorijos 
veikalas buvo čia parašytas, o 
plačiai nuskambėjusios 1893 
m. lapkričio 22 d. „Kražių 
skerdynės" šiuo įvykiu ne tik 
išpopuliarino Lietuvos vardą 
pasaulyje, bet ir pažadino Lie
tuvoje bei užsienyje gyvenusių 
lietuvių tautinę savimonę, 
juos sujungė, įtakojo lietuvių 
valstybės susiformavimą. 

Siekiant populiarinti 750 
m. jubiliejų, š.m. rugpjūčio 
15-17 d. švęsiantį Kražių 
miestelį, vykdome keletą svar
bių projektų, kurie padėtų 
propaguoti Kražių paveldą, 
pritraukti investicijas, plėtoti 
turizmą. 

1. Atstatomas kolegijos pas-

PRIIMTIEJI IR ATSTUMTIEJI 
KUN. VALDAS AUŠRA 

tiesiems nebuvo leidžiama 
įeiti pro miestų vartus ir juos 
dažnai buvo galima matyti už 
miesto ribų prašančius išmal
dos. Tik vėliau maždaug 
17-18 a., buvo pradėtos kurti 
raupsuotųjų bendruomenės, 
kur jie praleisdavo savo visą 
gyvenimą, ir tie žmonės tapo 
dar labiau izoliuoti. Jiems ne
bebuvo leidžiama laisvai ke
liauti. O kaip šiandien? Ar 
šiandien jūs kada matė te 
raupsuotąjį, o gal girdėjote 
apie juos? Kaip ten bebūtų, po 
terminu „raupsuotas" šian
dien mes galime daug kitų žo
džių prirašyti: AIDS ar kokia 
kita užkrečiama liga, bena
miai, bedarbiai, nesveikos psi
chikos žmonės, bet kokie pla
čiosios visuomenės atstumtieji 
— sąrašą galima būtų ilginti 
be galo. 

Mes žinome apie „raupsuo
tuosius", t.y. visuomenės ats
tumtus žmones, kurie prašo 
išmaldos, tačiau juos re ta i 
kada sutinkame. Jei per pas
kutiniuosius kelerius metus lan
kėtės Lietuvoje, galėjo kristi į 
akis gana didelis elgetau
jančių žmonių skaičius. Ypač 
didžiuosiuose miestuose, ypač 
prie bažnyčių. J ų tarpe ne
mažai vaikų. Dažniaus^i mes 
nesusiduriame su tais Ameri
kos visuomenės a t s tumta i 
siais ir ne vien todėl, kad jų 
galbūt tėra tik keli, o ir tie 
patys išsibarstę, bet ir todėl, 

Morkus 1:40^15: Pas (Jė
zų) atėjo raupsuotasis ir atsik
laupęs maldavo: „Jei panorėsi, 
gali mane padaryti švarų". 
Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė 
ranką, palietė jį ir tarė: ..No
riu, būk švarus!" Tuojau pat 
raupsai pranyko, ir jis tapo 
švarus. Jėzus liepė jam tuojau 
pasišalinti ir smarkiai pri
grasino: „Žiūrėk, niekam nie
ko nepasakok! Eik pasirodyk 
kunigui ir už pagijimą paau
kok Mozės įsakytą atnašą 
jiems paliudyti". O šis beke
liaudamas pradėjo taip plačiai 
skelbti ir skleisti įvykį, kad 
Jėzus nebegalėjo viešai pasi
rodyti mieste. Jis laikėsi už 
miesto, negyvenamose vietose, 
bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. 

Būkime švarūs! 

Šiame Šv. Rašto sakinyje 
paminėta liga, vadinama raup
sais. 

Raupsai jau Senojo 
Testamento laikais buvo liga, 
kuria sergantieji buvo izoliuo
jami nuo kitų žmonių — jau 
tada buvo suprasta, kad tai 
užkrečiama liga. Jėzaus lai
kais, o ir viduramžiais, pagal 
įstatymą, raupsuotieji turėjo 
būti kitų atpažinti jau iš toli. 
Specialūs rūbai, skambalėliai, 
garsūs riksmai — viskas, kad 
tik praeinantieji matytų, su 
kuo gali susitikti ir laiku 
išvengtų susitikimo. Raupsuo-

tatas, tvarkoma aplinka (arch. 
Irena Staniūnienė). 

2. Vykdomas fotomeni
ninko Mindaugo Kavaliausko 
kultūrinis projektas „Kražių 
portretas", kuriuo tyrinėjamas 
Kražių dvasinis ir materialu
sis prisikėlimas, dokumentuo
jama svarbiausių architek
tūrinio paveldo objektų atkū
rimo eiga. 

3. Jau baigiamas kurti va
landos trukmės dokumentinis 
filmas „Kražiai — regimi ir 
neregimi" (scenarijus — Liud
vika Pociūnienė, režisierius 
Petras Savickis). Šio projekto 
tikslas — bandymas nupūsti 
laiko dulkes nuo turtingiausių 
ir nepelnytai užmirštų 
Lietuvos dvasinės istorijos 
klodų, parodyti seniausias są
sajas su europietiškąją kul
tūra ir jos žemaitiškas meta
morfozes. 

4. Nors dėl lėšų trūkumo 
nesparčiai, bet bandome ir to
liau tvarkyti garbingąją Kra
žių šventovę — istorinių įvy
kių liudininkę ir mūsų didžia
dvasiškų kovų simbolį. Kultū
ros vertybių apsaugos depar
tamentui remiant, restauruo
jamas centrinis altorius, 
sakykla ir du šoniniai altoriai 

Kražių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios didžiojo altoriaus 
paveikslas po restauravimo, prieš uždedant sidabro apkaustus. „Šv. 
Benediktas ir šv. Skolastika garbina $vč. Mergelę Mariją". Autorius neži
nomas. Drobė, aliejus. 345 cm x 230 cm, XVII a. antrosios pusės —XIX a.; 
1910 m. bažnyčios konsekracijos proga paveikslą atnaujino Elena 
Riomerienė; 2001-2002 m. paveikslas restauruotas Kražių parapijos kle
bono Alionido Budriaus rūpesčiu. Aleksandro ir Uršulės Šnelių, Christian 
Narkiewicz bei kitų aukotojų lėšomis. 

(skirta pernai 20,000 Lt, o 
šiemet 47,000 Lt). Mums būti
na surinkti šiam projektui 
apie 240,000 Lt. 

5. Nagingas kalvis Pranas 
Kubilas pagamino šventovei 
mažąjį sietyną, o iki jubilie
jaus tikimės sulaukti ir didžio
jo. Laukiame krikštatėvių — 
mažajam sietynui su 15,000 
Lt, o didžiajam — su 18,000 Lt 
auka. 

6. Šiais metais baigtas 
restauruoti nežinomo autoriaus 
XVII a. centrinio altoriaus 
paveikslas (didžiulė 3,45 m 
2,30 m drobė), kurią 2001— 
2003 m. Vilniaus arkivyskupi
jos amatų centre restauravo 
dailininkė restauratorė Eglė 
Ševčenkienė. Šio vertingo pa
veikslo restauravimas atsiėjo 
20,000 dolerių. Chicago Athe-
naeum prezidentas Christian 

Narkiewicz-Lane aukojo 10,000 
dolerių, Aleksandras ir Uršulė 
Šneliai skyrė 5,000 dol. Visam 
šio projekto atsiskaitymui 
trūksta dar 5,000 dol. Ši di
džiulė drobė buvo be galo su
nykusi, reikėjo nuvalyti visus 
vėlesnius užtapymus, atideng
ti ir restauruoti XVII amžiaus 
originalų sluoksnį, drobę ap
saugoti šiuolaikinėmis chemi
nėmis priemonėmis nuo to
lesnio irimo, pelėsių įtakos, 
drėgmės ardomosios veiklos — 
svarbų šį kultūros bei meno 
paminklą išsaugoti atei t ies 
kartoms. Džiugu, kad mums 
tai pavyko padaryti, nes iki 
visiško sunykimo jau nedaug 
bebuvo likę laiko. Išgelbėjome 
dar vieną senųjų amžių dailės 
paminklą, išlikusį garbingoje 
Kražių Šventovėje. 

Kun. Alionidas Budrius 

kad yra sistema, t.y. „kunigai 
ir Mozės įstatymai" (v. 44), 
kurie reikalingi, kad tai, kas 
gera, neprapultų ir būtų ap
saugota, tam, kad tai, kas blo
ga, pasiliktų už sistemos ribų. 
Tačiau nepagalvokite, kad 
raupsuotasis yra toks žmogus, 
kurį sistema kažkaip pražiūri 
ir netyčia nepasirūpina. Mes, 
aišku, galime kalbėti apie 
socialinį teisingumą, bet 
Evangelija kalba apie ką kita. 
Evangelija sako, kad raupsuo
tasis yra žmogus, kurį sistema 
atstumia — išstumia už savo 
ribų — idant jis nesuardytų ir 
nepažeistų sistemos geros 
tvarkos ir vien savo buvimu 
jos nesugriautų. Raupsuotasis 
tada buvo ir šiandien yra 
pavojingas, nes gali neigiamai 
paveikti visuomeninę ar kito
kią sistemą, ar net ją sugriau
ti. Tam, kuris yra nešvarus ir 
nesveikas, kur is skleidžia 
ligas ir kitokį užkratą, nėra 
vietos tvarkingame, švariame 
ir saugiame gyvenime. 

Šiandien, Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šven
tės proga, taip ir matyti šios 
Evangelijos teksto prasmių 
sąsajos su lietuvių tautos 
reikšmingosios dienos prasme. 
Ilgus dešimtmečius, o ir šimt
mečius Lietuva buvo, kaip tas 
raupsuotasis, praradusi savo 
valstybingumą, baigianti pra
rasti savo kalbą, teritoriją, net 
taut inę savimonę. Daugiau 
nei šimtą dvidešimt metų ji 
buvo carinės Rusijos dalimi: 
prieš tai porą šimtmečių (nuo 
pat Liublino Unijos 1569) jai 
teko podukros vaidmuo, gyve
nant bendroje su Lenkija vals
tybėje. Buvusi galinga, karin
ga tauta ir valstybė, Lietuva 
1918 m. buvo trypiama sve
timų kariuomenių ir kankina
ma svetimo karo. Taip ir maga 
ją sugretinti su Biblijos raup
suotuoju: visų atstumtu, visų 
ujamu, gyvenančiu tik iš sve
timų žmonių išmaldos. O ką 
jau kalbėti apie Lietuvą po 
Antrojo karo — tarp šių karų 
pabandžiusi atsitiesti ir jau 
pajutusi sveiką, t.y. nepriklau
somą gyvenimą, pradėjusi pati 
kurti savo apsaugos nuo 
vidinių ir išorinių blogybių sis
temas, ji staiga tampa antra-
rūše-trečiarūše pasaulio gy
ventoja, kaip tas vargšas raup
suotasis, išmesta už pasaulio 
valstybių vystymosi rato į 
užmaršties šalikelę. Kaip 1918 
m. Lietuvos — suverenios 
valstybės — susikūrimui tu
rėjo neįkainojamą reikšmę 
besikuriančios lietuvių ben
druomenės išeivijoje, o dar 
didesnę Mažosios Lietuvos 
žmonių kultūrinė ir švietėjiš
ka veikla, taip ir pokario laiko
tarpiu Lietuvą, atsidūrusią 
pasaulio šalikelėje, su liku
siuoju pasauliu tesiejo tik išei
vijos pastangų ištiesta ranka. 

Pasaulio „kunigams ir 
Mozės įstatymų prižiūrėto
jams", t.y. pasaulį įtakojan
čioms valstybėms, nerūpėjo 
kažkokia maža tauta, kurios 
išnykimas nebūtų turėjęs 
didesnės įtakos aplinkiniams. 
Jie neskubėjo ištiesti pagalbos 
rankos gyvenimo šalikelėje 
palikusiai lietuvių tautai — 
tai parodo ilgas laikotarpis, 
praėjęs nuo nepriklausomybės 

IŠNUOMOJA 

paskelbimo (nepriklausomy
bės atstatymo paskelbimo) iki 
realaus Lietuvos valstybingu
mo pripažinimo. Pirmuoju at
veju toks laikotarpis tęsėsi 
daugiau nei dvejus metus, o 
antruoju nuo 1990 metų kovo 
11 iki 1991 metų rugpjūčio ir 
perversmo Maskvoje. 

Mūsuose dažnai galima 
išgirst kalbant, kad visa pa
saulietinė valdžia, kokia ji 
bebūtų, yra mums Dievo duo
ta. Šiuo principu vadovaujan
tis, daug pasaulinių valdžių 
dangstė savo nenorą ištiesti 
ranką silpniesiems ir nuskriaus
tiesiems. Antra vertus, die
giant šį principą žmonėms, 
galima sustabdyti juos nuo bet 
kokių veiksmų, kurie siektų 
pakeisti juos engusią tvarką. 
Mes puikiai žinome, kad sovie
tų valdymo laikotarpiu buvo 
nemažai kunigų, kurie veng
dami tarti smerkiantį Dievo 
žodį, skelbė šią prisitaikėlišką 
politiką iš bažnyčių sakyklų. 
Kas juos stabdė? Gal repre
sinės persekiojimo struktūros, 
kurios budriai saugojo sistemą 
ir neleido peržengti nustatytų 
ribų? Gal viliojo sistemos, 
kurioje žmonės gyveno, mini
maliai teikiamos materialinės 
ir finansinės, socialinės garan
tijos: išsilavinimas, pastogė, 
nemokamas mokslas, nemoka
mas gydymas, garantuota, 
nors ir menka pensija? Juo 
labiau, jog jau pirmieji sovietų 
valdžios žingsniai akivaizdžiai 
parodė, kad tų, kurie nus
tatytąsias ribas peržengs, 
laukia gulagų ir KGB rūsių 
pragaras . Gal todėl nedau
geliui norėjosi peržengti tas 
ribas, o daug kas buvome įti
kinti , kad valdžia yra „nuo 
Dievo". Mes žinome, ar bent 
j au tuo norime tikėti, kad vis
kas, kas pasaulyje egzistuoja, 
kažkokiu būdu turi dieviškąjį 
palaiminimą. Taigi tie, kurie 
yra atstumti, yra patys dėl to 
kalti — tokia Dievo valia; o tie, 
kurie tarpsta, naudodamiesi 
sistema, tai pasiekia, nes... 
tokia yra Dievo valia. 

Toks mūsų požiūris ne tik 
neleidžia atidžiau pažvelgti į 
atstumtuosius ir parodyti 
jiems užuojautą, bet taip pat 
mus įvelia į „kunigų ir Mozės 
įstatymų prižiūrėtojų" sis
temą, ir mūsų gyvenime, 
nebepaliečia Jėzaus užuojau
ta. O tai jau blogoji naujiena. 
Visi mes — ir tie, kurie esame 
sistemos saugomi, ir tie, kurie 
esame jos atstumti — esame 
Dievo akyse raupsuotieji. 
Žinant, jog tai tiesa, mes 
pradedame suprasti, kad, jei 
mūsų gyvenimo ir mūsų pačių 
nepalies Jėzus, mes liksime 
neapvalyti, o likti neapvaly
tam reiškia būti amžinu at
stumtuoju, ne tik visuomenė
je, bet ir santykyje su Dievu. 

Ar žmonės, kurie gyveno 
sovietinėje sistemoje, galėjo 
laisvai padėti tos sistemos ats
tumtajam? Galėjo, bet tuo 
pačiu buvo tikri, kad ir jie 
atsidurs atstumtojo pozicijoje. 
Lygiai taip, kaip ir -Jėzus, 
kuris , apvalęs raupsuotąjį, 
atsidūrė keistoje ir nepavy
dėtinoje padėtyje — pats tapo 
atstumtuoju. Jis pirmiausia 
tapo persekiojamu ir turėjo 
slėptis nuo žmonių dykumoje. 

PASLAUGOS 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos $581-5682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 
Tel. 630-443-8764, Marina. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Savo veiksmu Jėzus tapo 
vienu tų, kurie siste.mos at
mesti. Jis pats pasirinko šį li
kimą. Jis pasirinko dykvietę 
— mūsų širdžių ir dvasios 
dykvietę — savo susitikimų 
vieta su atstumtaisiais, kad 
prie jų galėtų prisiliesti ir ap
valyti. O ant kryžiaus jis tapo 
atstumtųjų atstumtuoju, mes
damas iššūkį bet kokiai žmo
nių sukurtai visuomeninei sis
temai: „Mano Dieve, mano 
Dieve, kodėl mane apleidai?" 
(15:34). Ir jeigu jis nebūtų 
buvęs Dievo Sūnus, jo mylima
sis, tai visa tai būtų buvęs tik 
nevykęs pokštas. Tačiau pik
tosios dvasios ir jo apvalytieji 
suprato, su kuo jie susiduria, 
lygiai, kaip ir mes, kurie gyve
name šioje Prisikėlimo pusėje. 

Jėzus ne vien tik mus ap
valo savo prisilietimu, bet kar
tu suteikia mums, kurie anks
čiau buvome raupsuotieji, pa
sirinkimo laisvę. Mes esame 
laisvi pasirinkti Jėzų. Bibliš-
kai kalbant, tą pasirinkimo 
laisvę mes gauname tikėjimu. 
Mes esame laisvi pasirinkti 
gyvenimą Kristuje, gyvenimą, 
skirtą kitiems. Mes, kurie 
esame apvalyti Kristaus, gali
me pasirinkti, kur gyvensime, 
ar vienoje iš pasaulyje egzis
tuojančių sistemų, ar padėda
mi už tų sistemų ribų kitiems 
nuskriaustiesiems. Mes nebe
same varžomi tų sistemų su
kurtų rėmų ir riboženklių, nes 
žinome, kad nei vienoje, nei 
kitoje sistemos pusėje būdami, 
nesame atstumtieji — Kristus 
tapo atstumtųjų atstumtuoju 
ant kryžiaus, kad kartu su juo, 
Prisikėlusiu, visi pasaulio at
stumtieji turėtų gyvenimą. 

Visgi įstatymas ir pagal jį 
sukurta sistema yra naudingi 
dalykai, tačiau jų naudingu
mas turi ribas. Sistema negali 
išgelbėti už jos ribų esančio 
asmens. Dėl tos pačios priežas
ties Jėzus ir liepia apvalytam 
raupsuotajam pasirodyti kuni
gams. Kristaus paliestas ir ap
valytas žmogus nekelia pavo
jaus sistemai ir pasauliui, kurį 
ta sistema turi apginti (v. 43-44). 

Panašiai ir Lietuvos vals
tybė, sugrįžusi ir tapusi pa
saulio valstybių bendrijos na
re, stengiasi parodyti kitiems, 
kad ji nėra pavojinga. Tačiau 
to neužtenka. Mes, kurie ilgus 
šimtmečius buvome nustumti 
į pasaulio valstybių gyvenimo 
šalikelę, turime pareigą ir gali
mybę ištiesti pagalbos ranką 
kitoms valstybėms ir tautoms, 
kurios vis dar tebėra toje ša
likelėje ir priklauso nuo kitų 
malonės. 

Krikščionys yra tobulai 
laisvi pasirinkti išlaikyti ir pa
remti sistemos veiklą, „kunigų 
ir Mozės įstatymų prižiūrėto
jų" sistemą, kai ji padeda ki
tiems. Tačiau krikščionys yra 
laisvi peržengti tos sistemos 
ribas, kai reikia apvalyti už tos 
sistemos ribų atsidūrusius. 
Kai reikia apvalyti atstumtuo
sius, mes galime juos liesti ir 
priimti, be baimės būti siste
mos atmestais. Kas gali būti 
prieš mus, jei pats Dievas su 
mumis? Rankos už sistemos 

ELEKTROS . 
ĮVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

ribų esančiajam ištiesimas yra 
ne kas kita, kaip Kristaus 
išganančios meilės žmonijai 
skelbimas. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicaso. IL60618 
Tel. 773-935-0472. 

PARDUODA 

AUTOMOfflJr* NAMU, SVEKATOS 
IR GYVYBĖS DRttTlvttS. Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilerį" 

01 Toyota Camry — $9,600 
01 Jeep Grand Cherokee — $10.500. 
01 Audi A4 —$11.500. 
00 VW Passat — $9.50001 
Dodse Grand Caravan - $HX500 

Tel. 773-497-1452. 



B u v ę s p r e z i d e n t a s V. A d a m k u s JAV p r i s t a t ė 
P a b a l t i j o t i k s l u s 

Atkelta iš 1 psl. 
V. Adamkus pabrėžė būti

nybe kaip galima greičiau įveik
ti tarp dviejų Europos dalių eg
zistuojančius ekonominius skir
tumus bei pakvietė amerikie
čius prisidėti prie šio tikslo įgy
vendinimo, investuojant į infra-
struktūrinius, informacinių 
technologijų ir kitus projektus. 

Konferencijoje kalbėjęs Lie
tuvos ambasadorius JAV Vy-
gaudas Ušackas pabrėžė JAV 
gyvenančių lietuvių, latvių ir 
estų vaidmenį Baltijos valsty
bių integracijoje į NATO ir pri
traukiant užsienio investicijas. 
V. Ušackas padėkojo Amerikos 
baltų organizacijoms už ilgame
tes pastangas priartinti Baltijos 
valstybes prie narystės NATO. 

Kartu diplomatas atkreipė 
dėmesį, kad jų misija remiant 
Baltijos valstybių integraciją į 
euroatlantines struktūras dar 
nepasibaigė, nes NATO plėtrą 
dar turi patvirtinti JAV Sena
tas ir kitų sąjungos valstybių 
narių parlamentai. 

V. Ušackas pabrėžė, kad jau 
dabar būtina svarstyti, kaip 
Baltijos valstybės gyvens ir ką 
veiks toliau. Ambasadoriaus 
nuomone, narystė Europos Są
jungoje ir NATO yra viltingo ke
lio pradžia, bet ne pabaiga. 

Tačiau, jo įsitikinimu, kaip 
Baltijos valstybių žmonės pasi
naudos naujai atsiveriančiomis 
galimybėmis, visų pirma, pri
klausys nuo jų pačių ryžto ir ak
tyvumo. 

L i e t u v a i t a p u s E S n a r e , l i e t u v i š k i 
d i p l o m a i b u s p r i p a ž į s t a m i E u r o p o j e 

Atkelta iš 1 psl. 
stoti į pasirinktas specialy

bes. 
Lietuvos studentų sąjungos 

prezidento Mindaugo Reinikio 
teigimu, Europos Sąjungoje 
Lietuvos studentai turės gali
mybe laisvai įsidarbinti lygio
mis teisėmis su kitais ES pilie
čiais, kai kuriose ES valstybėse 
narėse palengvės ir studijų 
sąlygos, nes Lietuvai tapus ES 
nare, nebereikės mokėti studijų 
mokesčio. 

Šiuo metu daugelis valsty
bės universitetų derina skir
tingų specialybių mokymo pro

gramų turinį bei nuostatas su 
ES valstybių reikalavimais. 
Užsienio universitetų mokymo 
programas jau atitinka veteri
narijos, architektūros, politikos 
mokslų specialybės, baigiamos 
derinti ir stomatologijos, medi
cinos bei kitų specialybių pro
gramos ir nuostatai. 

Norėdami įsidarbinti ES 
valstybėse, šių profesijų atsto
vai turės pateikti tik aukštojo 
mokslo baigimo liudijimą, ta
čiau neprivalės atlikti papildo
mos profesinės praktikos ES 
šalyse, kurios kartais buvo 
reikalaujama iki šiol. 

R u s i j o s g r a s i n i m a i p a s k a t i n s L i e t u v ą b a l s u o t i u ž 
n a r y s t ę E S 

Atkelta iš 1 psl. 
Rusijos piliečių buvo pri

versti atsisakyti naudotis gele
žinkelio transportu vykti šiuo 
maršrutu, buvo „smarkiai su
varžyti" nepilnamečių Rusijos 
piliečių ir kariškių tikslai. 
Svarstant pareiškimą, ultrana-
cionalistų atstovai net paragino 
„įvesti tankus į Lietuvą". 

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas tokį Rusijos Dūmos 
pareiškimą ir jo priėmimo ap
linkybes įvertino kaip „nedrau
gišką Lietuvai žingsnį", kuriuo 
skubotai ir kategoriškai, nesu
sipažinus arba „sąmoningai ig
noruojant" visus sudėtingus as
pektus, vertinama situacija dėl 
tranzito. 

Lietuvos aukšto rango dip
lomatai taip pat atmetė Rusijos 
priekaištus dėl sugriežtintų pa
sienio procedūrų, teigdami, kad 
apie tai laiku ir ne vieną kartą 
buvo išsamiai informuotos Ru

sijos institucijos. 
Pagal ES ir Rusijos susita

rimą, nuo liepos 1-osios tranzitu 
per Lietuvą vyksiantys Rusijos 
piliečiai privalės turėti vadina
muosius supaprastintus kelio
nės dokumentus, kuriuos gauti 
bus lengviau nei vizas. 

Šią savaitę Europos Par
lamente turi būti apsvarstyti 
Reglamentų projektai dėl supa
prastintų tranzito dokumentų 
išdavimo formų ir režimų, o 
sprendimai dėl šių dokumentų 
turi būti priimti balandžio 9 
dieną. 

Nuo vasario 1 dienos Rusi
jos piliečiai per Lietuvą negali 
vykti su neegzistuojančios So
vietų Sąjungos pasais, kuriuose 
nėra antspaudo, kad jie yra Ru
sijos piliečiai, taip pat su kari
niais bilietais. Kelionės doku
mentu nebelaikomas ir vaiko 
gimimo liudijimas, jeigu vaikas 
keliauja be tėvų. 

K a r i n ė s j u r ų p a j ė g o s a t g a v o da l į p a g r o b t u 
š o v i n i ų 

Atkelta iš 1 psl. 
tyrimo skyriaus prokuroras 

Vitalijus Gulenkovas, šeštadie
nio rytą šalia Kairių poligono 
miško laukymėje pareigūnai su
rado eglių šakomis uždangsty
tas penkias dėžes su šaudme
nimis. 

Pasak V. Gulenkovo, šaud
menys rasti maždaug už kilo
metro nuo vagystės vietos. 

4 dėžės buvo neatidarytos, 
aplink vieną atidarytą dėžę bu
vo išbarstyti šoviniai. Sekma
dienį, dar kartą apžiūrėję lau
kymę, pareigūnai žolėje aptiko 
keturis 7.62 milimetrų kalibro 
šovinius ir vieną sprogstamąjį 
paketą „SIP-7". 

Rastuosius šovinius su
skaičiavo Karo policijos parei
gūnai. Jų teigimu, iš viso sa
vaitgalį buvo rasti 9,586 viene
tai 7.62 kalibro ,AK" šovinių, 
286 to paties kalibro trasuojan
tys šoviniai ir 37 sprogstamieji 
paketai „SIP-7". 

Pirmadienį, pasitelkus me
talo detektorius, šovinių pa

ieškos miške pratęstos. 
„Kol kas neaišku, ar šovi

niai buvo numesti iškart po va
gystės, ar jie į mišką atvežti vė
liau. Po vagystės pareigūnai 
apylinkes aplink sandėlius šu
kavo 200-300 metrų spinduliu, 
toliau nežiūrėjo", sakė jis. ..Ra
dimo faktas dar nėra bylos pa
baiga, įtariamųjų byloje kol kas 
nėra", sakė prokuroras. 

Atsiradus naujiems poky
čiams baudžiamojoje byloje, 
Lietuvos kariuomenės vadas ge
nerolas majoras Jonas Kron-
kaitis pirmadienį sakė, kad kol 
kas negali priimti galutinio 
sprendimo dėl drausminių 
nuobaudų kariškiams. 

Vagystė iš Kairių poligone 
įsikūrusio Karinių jūrų pajėgų 
lengvosios ginkluotės sandėlio 
buvo pastebėta sausio 21 dieną. 
Dingo maždaug 15,000 šovinių 
„Kalašnikovo" automatams, 
1,200 smulkesnių šovinių, 54 
sprogstamieji paketai ir 15 sig
nalinių raketų. Nuostoliai 
siekia 10.000 litų. 

Pasau ly je l i e tuv ia i turistai 
p a g a l b o s g a l ė s prašyt i l ietuviškai 

RŪKYMAS IR EUROPA 
Nepaisant, kad Ženevoje 

yra įsikūrusi centrinė Pasau
lio sveikatos organizacijos 
įstaiga, o rūkymas jau seniai 
žinomas, kaip įvairių ligų ir 
daugybes mirčių priežastis, 
Šveicarijoje vienas iš trijų gy
ventojų, sulaukusių 15 m. am
žiaus, rūko. Cigaretės Šveica
rijoje taip pat yra pigesnės 
kaip bet kurioje kitoje Vakarų 
Europos valstybėje. Vasario 
viduryje Ženevoje vyko konfe
rencija, kurioje dalyvavo per 
190 valstybių atstovų ir buvo 
svarstomos priemonės, kaip 
sumažinti rūkančiųjų skaičių. 
Pasiūlyta, kad būtų suvar
žytos tabako reklamos, ciga
retėms taikomi aukšti mokes
čiai, kurie iškeltų jų kainas, 
taip pat uždrausti rūkyti res
toranuose bei kitose viešose 
vietose. Kai kurios valstybės 
šių priemonių jau ėmėsi sava
rankiškai, bet manoma, kad 
visgi galima daugiau pasiekti. 

Sunkumų sudaro kai kurių 
valstybių valdžia, turinti fi
nansinių interesų tabako pra
monėje ( Vokietija, JAV, Japo
nija — pastarajai priklauso 67 
proc. tabako pramonės). Ame
rikoje kasmet rūkymo sukeltų 
ligų gydymui išleidžiama per 
75 milijardus dolerių, bet vis 
tiek miršta apie 400.000 gy
ventojų. Nors iš to suvažia
vimo Ženevoje greitų vaisių 
nesitikima, bet tai laikoma 
pradžia, vedanti į visos plane
tos gyventojų sveikatingumą. 

N'YT 

VAGYS „NUDŽIOVĖ" 
BRANGENYBES 

Vasario viduryje Antvverp 
(Belgijoje; deimantų kaitos 
centre vagys ištuštino daugiau 
kaip 100 deimantų saugyklų. 
Šis deimantų verslo centras 
veikia nuo šešiolikto šimt
mečio, yra apsaugotas įvai
riausiais modernios technikos 
būdais, bet vagys visgi su
gebėjo nepastebėti įeiti ir 
išeiti. Iki šiol didžiausias api
plėšimas centre įvyko 1994 
m., kai buvo pavogta bran
giųjų akmenų už netoli 5 min. 
dolerių. Netrukus tie vagys — 
du žydai ir vienas brazilas — 
buvo sugauti ir teismo nu
bausti. Įtariama, kad šį kartą 
vagystė įvyko su centre dir
bančiųjų talka, nes vagys tu
rėjo nemažai ir neskubėdami 
pasidarbuoti, kol ištuštino to
ki didelį skaičių saugyklų. NYT 

A. f A. 
BRONIUS RADZEVIČIUS 
Sunkios ligos išvargintas mirė 2003 m. kovo 8 d. 10 

vai. vakaro. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Gyveno Ky

bartuose. Amerikoje išgyveno 49 metus, prieš tai gyve
no Kanadoje. 

Dideliame liūdesyje liko: žmona Genė, duktė Ilona 
Helin, žentas Radley, sūnus Rimas, sesuo Teresė Ur
bonienė su vyru Povilu ir jų vaikai, brolis Vytas Radze
vičius su žmona Milda ir jo šeima; brolis Algis Radze
vičius su šeima ir Bruno Radzevičius su žmona 
Shannon ir Jane Hill su vyru Terry ir šeima, bei daug 
artimų draugų ir pažįstamų. 

A. a. Bronius priklausė Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos chorui. Anksčiau „Dainavos" ir „Pirmyn" chorams. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 12 d. nuo 
4 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 13 d. Iš laidoji
mo namų 9:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jur
gio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: žmona , d u k t ė , s ū n u s i r k i t i giminės 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. 
Tel. 800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 11 d., antradienis 

A f A 
prof. dr . ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus , r e i šk i ame nuoš i rdž ią užuojautą jo žmonai 
JADVYGAI, d u k r a i a m b . G I N T E I DAMUŠYTEI , 
s ū n u m s S A U L I U I i r V Y T E N I U I , jo brol iui J U O 
ZUI DAMUŠIUI i r v i s i ems a r t imies i ems . 

Aldona ir Jurgis Gravrogkai 

Vienam iš VLIKo k ū r ė j ų 

A f A 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus , žmonai JADVYGAI, d u k r a i a m b . GIN
TEI , s ū n u m s dr . V Y T E N I U I ir SAULIUI bei vi
s iems a r t imies i ems , r e i š k i a m e gilią užuojautą . 

Tautos fondas 

Tai - Jūsų laikraštis 

Atkelta iš 1 psl. 
paslaugomis užsienyje", tei

gė draudimo bendrovės „ERGO 
Lietuva" valdybos narys Kęs

tutis Bagdonavičius. 
„EuroAlarm" per metus ap

tarnauja daugiau nei 10 mln. 
keliautojų visame pasaulyje. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'H 
feei when flying on this sophisticated new aircraft Is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'H 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian S4S 

TRYLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Mūsų mylimą Mamytę 

A f A 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ, 

pakėlusią daug žemiško skausmo, Aukščiausias į savo 
Amžinuosius Namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, IL, Amžinajam Poilsiui buvo pa
lydėta ir palaidota šalia savo vyro a.a. muziko Adolfo 
Mondeikos, Queen of Heaven mauzoliejuje, 1990 m. 
kovo 17 d. 

Trylikos metų mirties sukaktyje prisiminsime Ją su 
giliu liūdesiu, meile ir dėkingumu. Mirimo dieną, kovo 
13-ąją, ir laidojimo dieną, kovo 17-ąją, šv. Mišios už Jos 
sielą bus aukojamos 8 v.r. Šv. Antano bažnyčioje, o taip 
pat ir kitose bažnyčiose. 

Visus gimines, pažįstamus ir artimuosius 
nuoširdžiai prašome tose dienose prisiminti ir pasimel
sti už mūsų mylimos Mamytės sielą. 

Nuliūdę dukros Marija ir Teresė 

Rezis tentui ir n e n u i l s t a m a m kovotojui dėl Lie tu
vos laisvės 

A t A 
ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus , gilią užuojautą re iškiame jo gyvenimo 
bendražygei žmonai JADVYGAI, d u k r a i a m b a 
sadorei GINTEI, s ū n u m s SAULIUI i r dr . VYTE
NIUI bei jo šeimai, broliui JUOZUI D A M U Š I U I 
ir seimai. 

Kazys, Marytė, Ramunė ir 
Audronė Ambrazaičiai 

Zuzana Pupienė 

Dainavos jaunimo stovyklos iniciatoriui, v i enam 
iš jos kūrėjų bei i lgamečiui Tarybos p i rmin inku i 

A t A 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

iškeliavus į Amžinąjį Poilsį, nuoširdžiai užjau
čiame jo žmoną JADVYGĄ, uolią jo visų d a r b ų 
ta lk in inkę , dukrą GINTĘ — NATO ambas ado rę , 
sūnų dr. Vytenį su šeima, sūnų SAULIŲ, brolį 
JUOZĄ, ar t imuosius ir v isus Adolfo Lietuvos 
laisvės kovų bendražygius. Liūdime visi . 

Dainavos jaunimo stovyklos globos komitetas 
Clevelande: 

dr. Marius Laniauskas, Nijolė Balčiūnienė, 
Vacys Rociūnas, Regina Šilgalienė, 

Albertas Sušinskas, Aldona Zorskienė 

Kilniam valstybininkui, moksl ininkui 

A t A 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus , reiškiame gilią užuojautą žmonai J A D 
VYGAI, dukrai GINTEI , sūnums SAULIUI ir 
VYTENIUI. 

Petras ir Petronėlė Jokubkos 
kun. dr. Eugenijus Gerulis 

Amžinybėn iškeliavus a r t imam šeimos d raugu i 

A t A . 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI, 

mielą žmoną JADVYGĄ, dukrą GINTE, s ū n u s 
SAULIŲ ir VYTENĮ su še ima, šią ne tek t ies va
landą giliai užjaučiame ir k a r t u l iūdime. 

Mdrija Bajorūnienė 
Krikšto dukra Daiva ir 

Giedrė su šeimomis 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

PELENŲ DIENA „SEKLYČIOJE" 
Paskut inioj i s ava i t ė pr ieš 

Gavėnią buvo p i lna puikiau
sių renginių: nuo ta ik ingas 
operos j a u n i m o organ izuotas 
k a u k i ų v a k a r a s — Užgavėnės , 
Kaz iuko mugė Lemonte , įvai
rios parodos. Tai i r p i r m a s 
reng inys , sk i r t a s Mindaugo 
k a r ū n a v i m o 750 m e t ų sukak
t i es paminė j imui J a u n i m o 
cen t re . Visur p i lna žmonių, 
l i n k s m a s šu rmulys . 

Kiek ki toks reng inys pirmą
ją Gavėnios dieną įvyko „Sek
lyčioje". Tai k iekviena is me
t a i s švenč iama Pe lenų diena. 

Renginių vadovė E l e n a Siru
t i enė pr i s ta tė svečius: kun . 
Rimvydą Adomavičių ir akto
rių Egidijų Stanciką. 

Kun . R. Adomavičius , pr ieš 
p r a d ė d a m a s Pelenų dienos 
ape igas , p r i s t a t ė d a r vieną 
svečią — k a r t u su j u o atėjusį 
d iakoną Gediminą J a n k ū n ą . 

Kun . Rimvydas kalbėjo apie 
K r i s t a u s pr is ikėl imo laukimo 
skausmą , kančią i r džiaugs
mą, t a m p a r i n k d a m a s t inka
m u s pa lyg in imus iš gyvenimo. 
„Gavėnį^. y ra t a s m e t a s , kad 
gydy tume ne t ik savo, bet ir 
a r t imųjų bei k a i m y n ų sielos 
žaizdas" . 

Daugel į domino te is ingas 
s u p r a t i m a s apie pasninką . 
K u n i g a s paa išk ino , jog pas
n i n k a s y r a ne t a m , kad po jo 
į t i lp tume į savo j a u n y s t ė s rū
bą, o t am , kad tos dienos 
ma i s t ą p a a u k o t u m e kilnes
n i ems t iks lams , pvz., v a r d a n 
va ikų a te i t ies , už t a iką (kas 
d a b a r i t in a k t u a l u ) , v a r d a n 
k i tų ki lnių intencijų. „Pasnin
k a s y r a lyg aps imar in imas , 
d r a u d i m a s sau to, pr ie ko esi 
pe r d a u g pr is i r išęs . Tai auka . 
Aukot i ga l ima savo skausmą 
v a r d a n kito sveikatos . Tai su
s i l a ikymas ne t n u o blogo žo
džio, minčių, nuo t r i ukšmingų 
pas i l inksminimų. Pasn inkų 
m e t u (Advento, Gavėnios) pa
ge idau t ina vengti kr ikš tynų, 
vestuvių. Iš imtys bū tų kovo 4-
oji (kazimierinės) ir 19-oji 
(juozapinės). 

Diakonas pe r ska i t ė Evange
liją, sk i r tą Pelenų dienai . Bu
vo pašvent in t i pe lenai , po to 
j a i s pabars ty tos sus i r inkusių
jų galvos, t a r i a n t žodžius: „ži
nok, žmogau, kad du lkė buvai, 
du lke pavirsi". 

Kun . R. Adomavičius papra
šė diakoną papi ldyt i jo pasisa
kymą apie Gavėnią ir pasnin
ką. Diakonas labai išraiškin
gai ir vaizdžiai papasakojo, 
kad gamtoje ir žmonių gyve
n i m e viskas vyks ta pagal t am 
t i k r u s ritmus. Ta ip pa t ir 
Bažnyčioje y ra la ikmečiai su 
savo ritmais, r i tua la i s ir apei
gomis. „Gavėnios laikotarpyje 
Dievas nori p r imin t i mums, 
kad esame laikini keleviai 
šioje žemėje, tad neaps ikrau
k ime da ik ta i s , mais to atsargo
mis , sus i la ikykim v a r d a n dva
sinio apsivalymo, dalykimės 
tuo, ką tur ime". 

Kurie lanko Švč. M. Marijos 
Gimimo parapi jos bažnyčią, 
Ma rą ue t t e Parke , įpra tę gir
dėti p r a smingus ir gražia, 
i š ra iškinga kalba pasaky tus 
d iakono G. J a n k ū n o pamoks
lus. J u k j is yra p u i k a u s žodžio 
meis t ro — ak to r i aus Egidijaus 
Stanciko, dėsčiusio Kauno ku
nigų seminarijoje kalbos me
ną, mokinys , ve r t a s savo mo
kytojo. 

Aktor ius Egidijus S tanc ikas 
nuoširdžiai pakalbėjo apie Ga
vėnią, p a v a d i n d a m a s ją dva
sios dykuma , kurioje, atsigrę
žęs į save, gali su ra s t i ir pa
būt i prie savo sielos šaltinio, 
perka inot i ver tybes . Augda
m a s religingoje šeimoje, da r 
b ū d a m a s va ikas , turė jęs pas
n i n k a u t i ir n ieka ip nesupra to . 

k a m to reikia. J u k taip sunku 
rimtai laikytis pasninko. Su
p ra t imas atėjo vėliau, suau
gus ir i šmokus ne tiek norėti 
to, ką tu r i kiti, kiek dėkoti 
Dievui ir džiaugtis tuo, ką 
tur i . Tik t a d a pasijunti tur t in
gas. 

Kitaip nepavadinsi , ka ip vi
suotine meditacija, tylų susi
rinkusiųjų susikaupimą, be
s ik lausant aktor iaus skai tomų 
iš t raukų iš Kęstučio Tr imako 
knygos „Ieškančiojo pėdsakai". 

Po to keletą religinių pamąs
tymų jis perskai tė iš švedų 
poeto Paer Lagerkvist knygos 
„Vakaro kraš tas" . 

Renginių vadovė E. Sirutie
nė padėkojo svečiams už nuo
širdų pabendravimą su trečia
dienio popiečių dalyviais, ku
rių ta ip gausiai susirinko. Net 
gilus sniegas nesutrukdė. 

Kaip įpras ta , Pelenų dieną 
skanius pasninkiškus sumuš
t inius paruošė „Seklyčios" 
ta lkininkės . J a i s vaišino visus 
čia susir inkusius . 

Rodos, kad laikas sustojo be
sišnekučiuojant, besidalinant 
įspūdžiais — niekas neskubėjo 
namo. 

Liucija E i n i k i e n ė 

„ K a u k i ų b a l i a u s " o p e r o s 
s p e k t a k l i u i bilietus j a u gali
ma įsigyti. Spektaklio premje
ra bus sekmadienį, balandžio 
27 d., 3 vai . p.p., Morton gim
nazijos salėje, 2423 S. Austin 
Blvd.. Cicero. Šiokiadieniais 
bilietus gal ima įsigyti ..Sek
lyčioje" 2711 W. 71 Str, Chica-
go, nuo 9 v. r. iki 4 vai. p.p., 
šeštadieniais — nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Bilietus užsisakyti 
paštu, pr idedant sau adre
suotą voką su pašto ženklu ir 
užsakymus siunčiant: Li thua-
nian Opera Co.. Inc.. 3222 W. 
66th PL. Chicago. IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
spektaklį gali suteikti valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

Čikagos lit. mokyt .o.- cievi oja Jolanta Buzinauskyte. Šią 
klasę lanko: Živile Badaraite. Gediminas Bielskus, Justina Kadišaitė, 
Greta Kalvinskaite. Tomas Mačiulis. Paulius Sipas, Mantas Stanke
vičius. Adomas Steigvila ir Andrius Tkaėiuk. 

K o m p o z i t o r i a u s d a i n i 
n i n k o Algirdo M o t u z o s kon
certas , įvykęs praėjusį sekma
dienį Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje Marąuet te 
Parke , buvo nuostabiai sėk
mingas — dar niekuomet t iek 
publikos į tą sale nebuvo su
plaukę. Jis kelias savo kūry
bos giesmes giedojo ir baž
nyčioje lietuviškų 10:30 vai . r. 
Mišių metu. Tad malonu 
pranešt i , kad ir Lemonto bei 
kitų vakarinių priemiesčių 
lietuviai turės progą išgirst i 
šį šaunų dainininką: sekma
dienį, kovo 16 d., tuoj po 11 
vai . Mišių, Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje ruo
š iamas Algirdo Motuzos kon
certas , kurio pelno dalis per 
..Saulutę"' skiriama dviem 
skubios pagalbos reikalin
giems vaikučiams Lietuvoje 
paremti . Dalyvaukite. 

Č i k a g o s L i e tuv ių p e n s i 
n i n k ų sąjungos sus i r inkimas 
įvyks kovo 13 d., ketvir tadie
nį. 1 vai. p.p.. Šaulių namuo
se 2417 W. 43rd Str. Visi na
riai kviečiami dalvvauti . 

Poezi jos v a k a r a i - g r a ž i 
t rad ic i j a išeivi jos lietuvių 
tarpe, rengiami net du kar tus 
per metus, pavasarį „Poezijos 
pavasaris" ir rudenį „Pavasa
ris rudenį''. Žinomi poetai 
skaito savo eilėraščius, prista
to naujai išleistus poezijos rin
kinius. 

Tačiau yra nemažai jaunų 
kūrėjų, kurie neturi galimybės 
atsiskleisti ir pabendrauti su 
bendraminčiais. 

Kviečiame jaunus žmones, 
rašančius eiles, kuriančius, 
mąstančius, svajojančius, 
draugaujančius su mūzomis 
burtis į bendraminčių gretas. 
Pirmasis susitikimas planuo
jamas kovo mėn. pabaigoje, 
Balzeko kultūros rūmuose. 
Skambinkite teirautis tel: 
773-585-9500 ir siųskite savo 
eiles adresu: 

Vitalija Pulokienė 
„Draugo" dienraštis 
4545 West 63rd Street, 
Chicago. IL 60629. 

Apolonija ir Petras Steponavičiai, šauniai vadovavę Sv V. 
proga ruoštam pramoginiam vakarui Brighton Parke 

Joanos ir Jono Valaičių dukra Kasa Valaityte. 

Šių me tų , v a s a r i o 14 d. 
„ D r a u g o " leidime buvo iš
spausdintas straipsnis „Kur 
perka lietuviai?". Visiems su
sidomėjusiems nurodome tiks
lų parduotuvės adresą: 
„Greenvvood Fruit Market". 
8716 W. Golf Road (gatvių 
Golf ir Mihvaukee/ Greenvvood 
-usikirtimas). Niles. IL 60714. 
Tel. 847-803-0013. 

Kovo 14 d „ 7 vai . v a k „ 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus videosalėje bus ro
domas filmas „Adomas nori 
būti žmogumi". Režisierius — 
Vytautas Žalakevičius. Po fil
mo visi kviečiami dalyvauti 
diskusijose. įėjimas nemoka
mas. 

Ona Matusait is . Yar-
mouthport. MA. atsiuntė 2003 
m. prenumeratos mokestį ir 
dar 75 dol. auką 'už kalėdines 
korteles bei kalendorių). Nuo
širdžiai dėkojame. 

SPALVŲ PAVASARIS JOANOS VALAITIENĖS TAPYBOJE 
Kovo 7 d. Čiurlionio meno 

galerijoje buvo a t idary ta an t 
roji retrospektyvinė dai l inin
kės ir poetės Joanos Pa l t a ro -
kaitės-Valait ienės dailės paro
da „Spalvų pavasar is" ir pri
s ta tyta pirmoji, pačios au torės 
i l iustruota, poezijos knyga 
„Nebylė žemė". 

Vakarą Joanos Pa l t a ro -
kaitės-Valait ienės kūrybinio 
gyvenimo pr is ta tymu pradėjo 
poetė Jul i ja Švabaitė-Gylienė. 
Eilėraščius iš naujai išleistos 
poezijos r inkt inės „Nebyli 
žemė" skai tė Daiva Merkelytė . 

Tai antroji „Spalvų pavasa
rio" retrospektyvinė Joanos 
Valait ienės dailės paroda. Pir
mieji aliejaus darbai , 1987 m., 
buvo išstatyti Thomas Ford 
Library, W e s t e m Springs, vė
liau, 1992 m. dalyvavo „Mano 
pirmoji paroda" Čiurlionio ga
lerijoje, skirtoje Kovo 11-ajai 
a tmint i . „Spalvų pavasar io" 
pirmoji paroda įvyko PLC, 
Dailės muziejuje 1999 m. spa
lio 30 d. 

Parodos pr is ta tyme dalyva
vo viena iš Joanos ir Jono Va
laičių dukterų - Rasa Valai
tytė, su meile ir begal ine 
šiluma pasidalinusi pr is imini
mais. 

- Ar m a m a visuomet k ū r ė 
poeziją, domėjosi menu ir ta 
pė? 

- Ne, ne visuomet. Tai mano 
sesuo Laura davė mint į 
išbandyti save dailėje. Pas i ro
do m a m a buvo labai gabi, ne
papras ta i j au t ė spalvas ir pa
simokiusi tapymo technikos 
DuPage College. pradėjo tapy
ti, tiesiog nepakar to jamus me
no kūr inius . 

- Ką reiškė kūryba J ū s ų 
mamytei? 

- Poezija buvo tiesiog a tgai 
va jos sielai, palengvinusi gy
venimą sunkiais la ikotarpiais . 
Mama buvo nepapras ta i kuk
li. Mes net nežinojome, kad ji 
turi tiek sukūrusi gražių eilė
raščių. Tik po mirt ies, t a r p 
mamos popierių radome r a n k 
raščius ir buvome tiesiog ap
stulbę - koks pal ikimas. Tėve
lio iniciatyva nusp rendėme 
išspausdinti mamytės poezijos 
knygą, deja, pomirt inę. J i s bu
vo toks laimingas. Gabi medi
cinai, mamytė dar labai mėgo 
muziką. J i turėjo tyrą, dva
singą ir menišką sielą. 

Dr. Jonas Valaitis, sus i r in
kusiems pasakojo apie savo 
mylimos žmonos menišką ta 
lentą ir, paminėdamas mir t ies 
metines, nusprendė, kad bus 
gera proga parodyti jos da rbus 
ir pristatyti poezijos knygą. 
Taip pa t dr. J . Valait is padė-

Dr. Jonas Valaitis padėkos žodžiais 
tymą. 

kojo visiems sus i r inkus iems ir 
prašė pagerbti mylimos žmo
nos atminimą. Meno parodą 
„Spalvų pavasaris" galėsite 

L-S parooos 
Vitalijos Pulokienės nuotraukos 

aplankyti iki kovo 17 d. Čiur
lionio galerijoje. J a u n i m o cen
tre. 

Vi ta l i j a P u l o k i e n ė 

.Amūras 
Valentina" ii ..Valentinuke". geriausiai <nkn-i.i pora 

Šokiuose" apvainikavo 

Su t o m i s m o t e r i m i s — 
v i e n a s vargas , ypač, ka i jos 
dar save tituliuoja „Lady".. . 
Toji „Ledi Makbet iš Ak
menės", matyt norėdama 
paslėpti savo pėdas, kad ga
lėtų atl ikti užs ibrėž tus 
„l inksmai nešvarius da rbe 
lius", sumaišė da tas „Draugo" 
paskelbtoje žinutėje: Los An
geles Dramos sambūr i s su 
šiuo šmaikščiu veikal iuku į 
Čikagą atvyksta kovo 30 , sek
madienį — nei anksč iau , nei 
vėliau. Bilietai g a u n a m i 
„Seklyčioje", o savo aps i lanky
mu J a u n i m o centro didžiojoje 
salėje šio spektaklio dieną pa-
remsite ir „Draugą". Kviečia
me, laukiame, už datos „pa
klydimą" ats iprašome. 

Kovo 15 d., šeštadienį , 6 
vai. p.p., vyks l ie tuviškas 
krikščionių sus i r ink imas La-
Grange Chris t ian Assembly. 
5707 Wolf Rd„ LaGrange , IL 
60525. Susi r inkimas bus pa
kar to tas ir balandžio 26 d., 
taip pat 6 vai. p.p. 

Ina Kasis , Orland Pa rk . IL, 
ne tik atnaujino p renumera tą , 
bet a t s iun tė ir 70 dol. auką . 
Labai ačiū. 

C i c e r o LB a p y l i n k ė s 
n a r i ų m e t i n i s sus i r ink imas 
šaukiamas kovo 16 d., sekma
dienį, tuoj po 9 vai . r. Mišių, 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Programoje bus padary ta val
dybos veiklos apžvalga, revizi
jos komisijos a taska i ta , dalies 
valdybos narių r inkimai . Po 
susir inkimo — naujai išrink
tai valdybai pa ta r ima i ir 
pasiūlymai. Kas da r neįnešė 
savo solidarumo įnašo, bus 
patogi proga tai padaryt i . LB 
valdyba labai ragina ir kvie
čia šiame svarbiame susirin
kime dalyvauti . 

Kovo 23 d., s e k m a d i e n i , 5 
vai. p.p.. Šv. Onos bažnyčioje 
Beverly Shores. IN, įvyks 
Šiaulių universiteto s tudentų 
ansamblio „Saulė" liaudiškų 
dainų bei šokių koncer tas . Vi
sus kviečia Beverly Shores 
Lietuvių klubas ir Union Pier 
draugija. Bilietai prie įėjimo. 

Š a k i e č i ų k l u b o nar ių su
sir inkimas šauk iamas kovo 20 
d., ketvirtadienį. 1 vai. p.p.. 
Šaulių namuose. Visi ragina
mi dalyvauti . 

„ S e k l y č i o j e " k o v o 12 d.. 2 
vai. p.p.. trečiadienio popietės 
i rogramoje kalbės Ski rmantė 
Miglinienė, Lituanist ikos ty
rimo ir studijų centro archyvų 
direktorė. Jos tema: „Kovo 11-
oji Lietuvos nepriklausomybės 
a tkūr imo diena". Bus rodoma 
vaizdajuostė „Pirmoji Komu
nija Pažaislyje", kur Mišias 
aukojo kun. Arvydas Zygas. 
Vaizdajuostę parūpino A. Lie-
pinaitis. Visi maloniai kvie
čiami ir laukiami. Bus ir ben
dri pietūs. Atvykite! 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinan t į Lietuvą, 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patir t imi 
ta rp tau t in iuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556 . Naudodami 
DIAL NOW pas laugas , tuo 
pačiu remia te išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su 
I J e t u v a bei visu pasauliu! 


