
MIXED ADC 606 
S61 PI GRATIS 
THE LIBBARY OF CONGRESS 
EUROPEAM READING ROOM 
SERIALS DIVISIOH 2 0 5 4 0 _ 4 8 3 0 

NEWSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 03-24-03 

PERIODICALS 
March 25, 2003 
Vol. LXXXXIV 

THE LITHUANIAN W O R L D - W I D E DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, KOVAS - MARCH 25, 2003 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • -vVWW.DRAUCAS.ORC 
Nr. 58 

Kaina 50 c. 

Stuburo ir kojos 
skausmo priežastys; 
knygelė iš Sibiro; 
Jono Smilgevičiaus 
stipendijos. 

2psl. 

O jeigu neras 
draudžiamųjų ginklų — 
vedamasis; kam yra 
naudinga išjuokti 

prezidento instituciją; 
parama pasipriešinimo 
dalyvių šeimoms. 

3psl. 

Tikėjimo kelias; malda 
ir budėjimas už taiką; 
nereikia pamiršti. 

4 psl. 

Amerikos Lietuvių 
tarybos atsišaukimas; 
„Trys Panteros" atvyks 
\ Ameriką; norima 
atkurt i tinklinio klubą; 
„Draugo" draugai 
laukia šio sekmadienio; 
J . Grušo mokyklos 
mokinių meno paroda. 

6 psl. 

Sportas 
* Savaitgal į vykusiame 

atvirame Slovakijos šaudy
mo čempionate Lietuvos olim
pinės rinktinės kandidatė aly
tiškė Lina Labanauskaitė lai
mėjo moterų 40 šūvių pneuma
tiniu pistoletu rungtį ir pasiekė 
nauja Lietuvos rekordą. 

* Tarptautinės sportinių 
š o k i ų federacijos pasaulio 
varžybose Japonijos sostinėje 
Tokyo klasikinių šokių progra
moje daugkartiniai Lietuvos 
čempionai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė iš Kauno ,,Sūku
rio" klubo užėmė III vietą. 

* Savaitgal į Meksikoje 
vykus iose pasaulio dviračių 
treko taurės antrojo rato varžy
bose aukščiausią vietą iš lietu
vių užėmė Rasa Mažeikytė. Ji 
moterų 3 km asmeninėse perse
kiojimo lenktynėse tarp 14 da
lyvių buvo trečia. 

* Slovėnijoje surengta
m e tarptautiniame graikų-
romėnų imtynių jaunimo tur
nyre šeši Lietuvos atstovai iš
kovojo pirmąsias vietas, o vie
noje kategorijoje — užėmė vi
sas tris pirmąsias vietas. Val
demaras Venckaitis buvo pri
pažintas geriausiu turnyro jau
nimo amžiaus grupėje. Svorio 
kategorijoje iki 84 kg nugalėto
ju tapo Stanislovas Volotkevi-
čius, ant ras buvo Edgaras Rap-
siukevičius, o trečias liko And
r ius Trukšinas . Jaunių am
žiaus grupėje nugalėjo Alek
sandras Kazakevičius (54 kg>, 
Vladimiras Myza (58 kg). Lai
mutis Adomaitis (76 kg) ir Ro
bertas Budrys (85 kg). Valdas 
Rudauskas (54 kg) užėmė III 
vietą. 

Naujausios 
žinios 

* Se imui siūloma pa
brėžti Lietuvos karių siuntimo 
j Persijos įlankos regioną hu
manitarinę misiją 

* Karaliaučiaus tranzito 
pro b le m ą Maskva nori 
spręst i Lietuvos interesų sąs
kaita, teigia Lietuvos diploma
tas 

Kernavės kultūrinis rezervatas — 
Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo sąraše 

Vilnius, kovo 23 d. (BNS) 
— Kernavės kultūrinis rezer
vatas sėkmingai įveikė reikš
mingą įtraukimo į UNESCO 
pasaulio kultūros ir gamtos pa
veldo sąrašą etapą — šeštadie
nį pasibaigusioje Pasaulio pa
veldo komiteto sesijoje Paryžiu
je Kernavė kartu su kitomis 
kandidatėmis buvo atrinkta ga

lutiniam svarstymui , kuris 
įvyks 2004 metais. 

Kaip sakė Lietuvos am
basadorė prie UNESCO Ina 
Marčiulionytė, jei Kernavės kul
tūrinio rezervato kandidatūra 
būtų atidėta, įtraukimo proce
dūra būtų užtrukusi kur kas il
giau. Pasak I. Marčiulionytės, 
kovo 17-22 d. UNESCO būstinė

je Paryžiuje vykusioje 6-toje Pa
saulio paveldo komiteto sesijoje 
buvo svarstoma 70 iki šių metų 
vasario 1 d. pateiktų kandidatū
rų. 

2004 m. vasarą vyksiančiam 
svarstymui atiduoti 36 objektai, 
dėl 4 iš jų komitetas nėra tvirtai 
apsisprendęs. 

L Marčiulionytė pabrėžė, 

kad Pasaulio paveldo komitetas 
teikė didelę reikšmę visiems su 
pateiktomis bylomis susiju
siems formalumams — nemažai 
siūlomų objektų buvo atmesta 
dėl neparuoštos iki galo (pavyz
džiui, Lenkijos) arba vos viena 
diena pavėlavusios dokumenta
cijos. 

Nukel ta į 5 psl. 

Finansų ministrė 
numato neigiamą 
Irako karo įtaką 

ekonomikai 
Briusel is , kovo 21 d. 

(BNS) — Europos Sąjungos 
<ES) valstybių narių ir kandi
dačių finansų ministrų susitiki
me Briuselyje dalyvavusi Lie
tuvos finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė nuspėjo sudėtin
gus ateinančius finansinius 
metus ir neigiamą Irako karo 
įtaką Lietuvos ekonomikai. 

Ministrė po susitikimo žur
nalistams sakė, kad 2004 metai 
ekonomine ir finansine prasme 
bus labai sudėtingi — valstybė 
turės daug projektų finansuoti 
pati, nes lėšos iš struktūrinių 
ES fondų ir kompensacijos bus 
suteiktos 2005-2006 metais. Be 
to, D. Grybauskaitės teigimu, 
neigiamos įtakos padarys ir 
Irako karas. Dar karui nepra
sidėjus kilo naftos kainos, silp
nėjo JAV doleris ir stiprėjo eu-
ras, o tai neišvengiamai daro 
įtakos kai kuriose rinkose dir
bantiems eksportuotojams. 

„Ilgalaikės ekonominės pa
sekmės bus jaučiamos ilgai", 
sakė D. Grybauskaitė. 

Finansų ministrė sakė, kad 
visoms valstybėms kandida
tėms dabar tenka spręsti, kaip 
subalansuoti biudžeto deficitą 
jo nedidinant, tuo pačiu skatin
ti vartojimą ir investicijas vals
tybėje. 

,.Mūsų tikslas — 2004 me
tais įeiti į Europos Sąjungą 

Nukelta į 5 psl. 

Svarbiausi valstybės gyvenimo klausimai buvo aptarti pirmadienį įvykusiame valstybės vadovų susitikime. Di
desnę praėjusios savaitės dalį Briuselyje praleidusiam valstybes vadovui Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas 
pateikė informaciją apie Seime svarstytus teisės aktus. A. Paulauskas paaiškino valstybės vadovui, kodėl pra
ėjusią savaitę Seime buvo atidėtas nutarimo projekto del Lietuvos karių dalyvavimo JAV vadovaujamoje tarp
tautinėje operacijoje Persijos įlankos regione svarstymas. Seimo vadovas išreiškė įsitikinimą, kad jau artimiau
siame Seimo posėdyje šiam projektui bus pritarta. Premjeras informavo valstybės vadovą apie ketinimus arti
miausiu metu skirti finansinę pagalbą daugiau kaip 50 milijonų litų Lietuvos pieno gamintojams. Susitikime pre
zidentas domėjosi pasirengimu panaudoti įvairius ES struktūrinius fondus, ragino valstybines institucijas dau
giau dėmesio skirti ES struktūrinių fondų panaudojimo projektams. 

Nuotr.: Prezidentūroje susitiko (iš kairės) prezidentas Rolandas Paksas, premjeras Algirdas Brazauskas ir 
Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas. Sauliaus Venckaus IELTA: nuotr. 

Lietuvos pasienyje — nesusipratimai dėl 
tranzitiniu keleivių išlaipinimo 

d. (BNS) kinio Nr.150 ..Kaliningradas-
apsaugos Maskva" patikrinimą Kybartų 

geležinkelio stotyje Lietuvos pa
sieniečiai esą nepagrįstai pa
naudojo fizinę jėgą prieš Rusijos 
pilietę 67 metų Niną Gerasimo-
vą ir ją užsistojusį keleivį Rus-
lan Murtuzajev. Rusijos pilietė 
vyko į laidotuves Nižnij Novgo
rode. 

Kaip pirmadienį sakė VSAT 
atstovas spaudai Rokas Pukins-
kas , ..incidentą sukėlė R. Mur-
tuzajevas , kuris buvo akivaiz-

Vilnius, kovo 24 
— Valstybės sienos 
tarnyba (VSAT) tiria incidentą 
per dokumentų patikrinimą 
tranzitiniame Rusijos traukiny
je, kai, Rusijos elektroninės ži-
niasklaidos teigimu, prieš du 
Rusijos piliečius buvo esą nepa
grįstai panaudota jėga. 

Rusijos naujienų agentūra 
,.Regnum" šeštadienį pranešė 
apie kovo 12 dieną įvykusį inci
dentą, kurio metu ner įvažiuo
jančio į Lietuvą keleivinio trau-

džiai neblaivus ir bandė kursty
ti N. Gerasimovą nepaklust i 
Lietuvos pasieniečių reikalavi
mams". Jo teigimu, įvykis yra 
nufilmuotas vaizdajuostėje. 

Pasak VSAT atstovo spau
dai, N. Gerasimovos pasas buvo 
sudriskęs, dokumento puslapiai 
įplėšti, „pasieniečiai negalėjo 
matyti kai kurių įrašų". „Jeigu 
važiuoji su akivaizdžiai netvar
kingu pasu, rizikuoji būti su
grąžintas", sakė R. Pukinskas. 

Nuke l ta į 5 psl. 

Lietuva sveikina s lovėnų „taip" 
narvstei ES ir NATO 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas , min is t ras pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas , 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras An tanas Valionis pa
sveikino Slovėnijos gyventojų 
pareikštą pri tarimą savo vals
tybės stojimui į NATO ir Euro
pos Sąjungą. 

A. Paulauskas pirmadienį 
sakė, kad aktyvus slovėnų daly
vavimas referendume, kur prie 
balsadėžių atėjo daugiau nei 50 
proc. balso teisę turinčių Slovė
nijos piliečių, Lietuvai turi būti 
pavyzdys. Be to, Seimo vadovo 
teigimu, referendumo rezulta
tai dėl Slovėnijos narystės NA
TO, kurie kėlė nerimą Slovėni
jos valdžiai, Lietuvai turėtų bū
ti pavyzdys, kaip organizuoti 
informacinę kampaniją ir siekti 
tokio rezultato. 

Savo ruožtu premjeras sa
kė, kad Slovėnija yra viena iš 

valstybių, kur sk i r tumas t a rp 
įmokų ir išmokų arba papildo
mas finansavimas yra žymiai 
mažesnis skaičiuojant vienam 
gyventojui nei Lietuvoje, kuriai 
ES skiria nepalyginamai dau
giau žemės ūkiui , s t ruk tū r i 
n iams fondams ir kit iems daly
kams. „Mes tur ime net daugiau 
šansų, daugiau a rgumen tų . 
Mūsų rinkėjas tur i balsuoti už 
narystę Europos Sąjungoje. Vi
sos prielaidos ir viltys yra, kad 
referendumo rezultatai ta ip pat 
bus geri", kalbėjo A. Brazaus
kas . 

„Slovėnijoje surengtas refe
rendumas dėl šios valstybės na
rystės euroatlantinėse organi
zacijose yra vienas iš pirmųjų 
t a rp šalių kandidačių, todėl jo 
sėkmė svarbi ne tik pačiai Slo
vėnijai, bet ir kitoms šal ims 
kandidatėms", teigiama minist
ro A. Valionio pareiškime. 

N u k e l t a į 5 psl . 

K. Bobelis traukiasi iš krikščionių 
demokratų vadovo posto 

Vilnius, kovo 24 d. (BNS) 
— Savaitgalį vykusioje Lietu
vos krikščionių demokratų 
(LKD) partijos konferencijoje, 
skirtoje rengimuisi stoti į Eu
ropos Sąjungą, šios organizaci
jos pirmininkas Kazys Bobelis, 
neseniai atšventęs 80 metų ju
biliejų, perskaitė atsistatydini
mo pareiškimą. 

Kaip pranešė d ienraš t i s 
„Lietuvos žinios", politikas tei
gė tai darąs vadovaudamasis 
Vakaruose populiaria tradicija, 
kai r inkimus pralaimėjęs part i
jos vadovas t raukiasi iš vadovo 
posto. 

K. Bobelis pralaimėjo pra
ėjusių metų pabaigoje vykusius 
Lietuvos prezidento r inkimus, 
nors tuo pat metu surengti rin
kimai į savivaldybes LKD par
tijai buvo sėkmingi. 

LKD parti jos p i rmininko 
teigimu, šiai organizacijai j is 
dar vadovaus iki 2004 metu ru-

Kazys Bobelis 

denį vyksiančių Seimo rinkimų. 
„Partijos valdyba ir ta ryba ne
priėmė mano atsistatydinimo. 
Norime rimtai aptart i , kas ga
lėtų perimti vadovavimą, nes 
ateinantys metai bus be galo 
svarbūs", sakė K. Bobelis. 

Politiko teigimu, j is dar tu
rėtų padėti krikščionims de
mokratams per Europos parla
mento rinkimus ir 2004 m. Sei
mo rinkimus. Nuke l ta į 5 psl . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. trsertax. ITAR-TASS. BNS 

2Mų agentCry prartBtauM 

EUROPA 
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II sekmadienį Šv. 
Petro aikštėje vykusių pamaldų 
metu kartu su 40.000 piligrimų 
meldėsi už taiką i - ike bei teigė 
esąs dvasiškai artimas valsty
bėje kenčiantiems nuo JAV va
dovaujamų pajėgų bombardavi
mo. Maldoje mergelei Marijai 
popiežius sakė: ..meldžiam Ta
vęs, ypač šiuo metu, taikos do
vanos". „Šiuo metu patikime 
Tau šio karo aukas ir kenčian
čias šeimas. Jaučiu jiems dvasi
nį artumą, su meile ir malda" 
Jonas Paulius II buvo griežtas 
karo Irake priešininkas ir šeš
tadienį konfliktą pavadino 
„grėsme žmonijos likimui" pir
majame savo viešame pareiški
me po ginkluoto konflikto pra
džios. 

Briuselis. Europos Komi
sija pirmadienį išreiškė viltį, 
kad sekmadienį Čečėnijoje vy
kusio referendumo išdava bus 
„pirmasis žingsnis", vedantis į 
politinį konflikto sureguliavi
mą šioje respublikoje. Kaip ro
do pirminiai skaičiavimai, dau
guma dalyvavusiųjų Čečėnijoje 
referendume sekmadienį tei
giamai atsakė į visus tris jame 
pateiktus klausimus — dėl 
Konstitucijos, prezidento ir 
parlamento rinkimų projektų. 
Referendume dalyvavo apie 80 

proc. rinkėjų. 
Londonas. JAV ir Didžio

sios Britanijos pajėgos Irake 
siekia kuo greičiau pasiekti 
Bagdadą, pirmadienį pareiškė 
Britanijos premjeras Tony 
Blair. pridurdamas, kad sąjun
gininkių pajėgų jau artimiau
siu metu laukia lemiami susirė
mimai. „Saddam pasi t rauks, 
režimas bus pakeistas ... Masi
nio naikinimo ginklai eliminuo
ti", pareiškė T. Blair. 

Varšuva. Lenkijos premje
ras Leszek Miller patvirtino, 
jog lenkų elitinis desantininkų 
dalinys „Grom" dalyvauja karo 
operacijose Irake. Lenkų dali
nys Umm Qasr mieste ieško be
sislapstančių Irako karių. Iš vi
so tarptautinės koalicijos pajė
gose kovoja 200 lenkų kareivių. 

terijų — reikalingų medžiagų 
bei cheminio ginklo cianido. 
Taip pat netrukus tinklas galės 
pasigaminti juodligės sukėlėjų. 

Vaš ing tonas . JAV turi 
„patikimų įrodymų", kad Ru
sijos bendrovės Irakui tiekė ka
rinę įrangą, pranešė Baltųjų 
rūmų ats tovas spaudai Ari 
Fleischer. Pasak jo. tokia infor
maciją ..kelia nerimą", ir Va
šingtonas perdavė savo susirū
pinimą Maskvai. Rusijos užsie
nio reikalų ministras Igor Iva-
nov a tmetė JAV kaltinimus pa
reikšdamas, kad šiuo klausimu 
pradėtas tyrimas nedavė jokių 
rezultatų. 

RUSIJA 

JAV 

Maskva. Rusijos preziden
tas Vladimir Putin pareiškė, 
jog teigiami referendumo Čečė
nijoje rezultatai visai Rusijai 
yra tai . kad išspręsta problema, 
susijusi su valstybes vientisu
mu. V. Putin, pažymėjo, kad 
Čečėnijos liaudis pasirinko tai
ką ir savo tolesnę raidą drauge 
su Rusija. 

Vaš ingtonas . Teroristų 
tinklas ..ai Qaeda" netrukus 
gali pradėti gaminti, o galbūt 
jau ir pasigamino, biologinį bei 
cheminį ginklą, sekmadienį 
rašo laikraštis „The VVashing-
ton Post". Vyriausybės atstovai 
spaudai tokius pranešimus ko
mentuoti atsisakė. Laikraščio 
teigimu, turimi įrodymai rodo, 
kad „ai Qaeda" vadams pavyko 
įgyvendinti planus bei įsigyti 
dviem biologiniams ginklams 
—- botulizmo ir salmonelių bak-

PIETŲ KORĖJA 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Parengta, remiantis Reuters, AFP. 

CNN. BNS, AP žinių agentūrų 
pranešimais 

Seulas . Pietų Korėjos pre
zidentas Roh Moo-hyun pirma
dienį pamėgino nuraminti tei
ginius, kad, pasibaigus karui 
Irake, Šiaurės Korėja gali tapti 
nauju JAV karinių pajėgų tai
kiniu, pavadindamas juos „ne
te is ingais ir nepagrįs tais" . 
Šiaurės Korėja yra pareiškusi. 
jog karas dėl numanomų jos 
branduolinių ambicijų yra ne
išvengiamas. 

Didžiosios Britanijos tankai laukia 
įsakymo puolimui. 

JAV pajėgu v a d a s skelbia 
apie veržlų kar iuomenės 

puol imą 
Praėjus para i po kelių 

skaudžių sąjungininkų pajėgų 
nesėkmių. JAV vadovaujamos 
karo operacijos prieš Iraką va
das, generolas Tommy Franks 
pirmadienį paskelbė džiugaus 
tono pareiškimą. „Mes tikslin
gai apėjome priešo formuotes, 
įskaitant sukarintąsias ir 'Fa-
dayeeen' (savižudžių karių) pa
jėgas, todėl ateityje galima ti
kėtis nemažai dienų užtruk
siančių valymo operacijų", sakė 
T. Franks. 

Jungtinių pajėgų vadovybė 
pranešė, kad 4-tąją karo dieną į 
nelaisve pajėgos buvo paėmu
sios jau maždaug 3.000 Irako 
karo belaisvių. Generolas T. 
Franks sake. Kad. artėjant JAV 
ir britų pajėgoms, daugelis Ira 
ko kanų paprasčiausiai sudėjo 
savo ginklus ir grįžo namo. 

Irako televizija parodė 
Saddam ir jo sūnų Qusay 

Bagdadas . I rako valsty

binė televizija pirmadienį 
t rumpai parodė prezidentą 
Saddam Hussein, kuris vilkėjo 
uniformą ir šypsojosi. Anksčiau 
televizija transliavo jo kalbą 
irakiečių tautai . 

Kol kas nežinoma, kada ir 
kur Saddam Hussein pasakė 
per televiziją transliuotą 20 mi
nučių kalbą. Tačiau jo nuorodos 
į vykstančius mūšius rodė, jog 
kalba įrašyta ne daugiau kaip 
prieš vieną ar dvi dienas. 

* JAV pajėgos p irmadie
nį pradėjo naują p u o l i m ą 
prieš pagrindinį Pietų I rako 
miestą Nasiriją. Puolimas pra
dėtas smarkiu bombardavimu, 
kai į pozicijas prie miesto paju
dėjo tankų „Abrams" kolona ir 
dvi amfibinių kovinių mašinų 

JAV karys veria sužeista karo be-
l.nsvi-irakiet) 

Irako ūkininkas pozuoja prie. ira
kiečiu teigimu, numušto JAV 
sraigtasparnio ..Apache". 
kolonos Prieš tai tūkstančiai 
britų ir JAV karių įtvirtino po
zicijas prie miesto, ku r sekma
dienį vyko aršiausi mūšiai nuo 
kar ines kampanijos pradžios. 
Gerokai mažesnės irakiečių pa
jėgos atlaikė JAV jurų pėstinin
kų puolimą. 

* Irakas p irmadienį pa
skelbė , kad i rak ieč ių ūki
ninkai numušė du JAV sraig
tasparnius „Apache" bei paėmė 
ir kitų amerikiečių bei britų 
karo belaisviu ir pažadėjo 
. . tamsesnes dienas'" įsiveržu
sioms amerikiečių pajėgoms. 

* Irako informacijos mi
nistras Mohammed Saeed al-
Sahaf pirmadieni pranešė, kad 
Pietų Irake, taip pat Šiaurės 
Irake netoli Kirkuko išlaipintos 
JAV pajėgos buvo priverstos 
bėgti. 

* JAV raketų . . P a t r i o f 
baterija p irmadienį n u m u š ė 
atskriejančią Irako raketą, kuri 
buvo paleista į Kuwait 'e dislo
kuotas .JAV ir Didžiosios Bri
tanijos pajėgas Nuo praėjusio 
ketvirtadienio. į Kuwaif ą buvo 
paleistos N u k e l t a į 5 psl. 

http://-vVWW.DRAUCAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

STUBURO IR KOJOS SKAUSMO 
RETESNĖS PRIEŽASTYS 

J . ADOMAVIČIUS, M.D. 

Tęsinys 

Dar yra retos penkeriopos 
kitokios stuburo skausmo 
priežastys. 

1. Stuburo kanalo susiau
rėjimas (spinal stenosis). Su
siaurėja stuburo kanalas dėl 
prigimtos ydos ar dėl kaulinės 
sąnarės (osteoartrito). Pagal
vėlės susinešioja ir tarpstu-
burkauliniai tarpai sumąžta. 
Stuburkauliai ir minkštosios 
stuburo dalys gali pasiduoti į 
stuburo kanalą ir suspausti 
nervus. Tada gali skaudėti sė
dynę, šlaunį ir blauzdą. Gali 
skausmas nuo strėnų persi
duoti blauzdai. Gali vis dau
giau aptirpti koja, gautis ne
gerumas su šlapimo pūsle ir 
žarnomis. Tie negerumai aš
trėja vaikštant, ypač žemyn li
pant, ir menksta, pasėdint ke
lias minutes ar pasilenkiant 
per juosmenį. 

Anksčiau vien chirurginis 
gydymas buvo patariamas. 
Dabar skausmo sumažinimui 
patariamos kortisono adatos, 
stiprinimas stovio ir gorsetas. 
Tik su juo reikia atsargumo — 
jis gali susilpninti raumenis. 
Pagaliau stuburo kanalo su
siaurėjimas gali blogėti ir 
nepakeliamas skausmas rei
kalauti chirurgijos. 

2. Sunki sąnarė — sukaus-
tantis artritas (ankylosing 
arthritis), retai pasitaiko. Jis 
dažniausiai paliečia jaunus 
vyrus. Ima skaudėti ir stingti 
stuburas. Pagaliau suauga 
slanksteliai ir ima stuburas 
sunkiai judėti. 

3. Uždegimas ir augliai 
(Infections and tumors) retai 
kada stubure atsiranda. Aug
liai gali stubure atsirasti iš 
kitų kūno vietų, kaip krūtis, 
prostata ar plaučiai. Augliai 
neprasideda stubure, o, ten jie 
prasidėję, esti gėrybiniai. 

4. Perduotas skausmas 
(Referred pain) iš kitos vietos į 
strėnas. Kartais smegenys su
klysta: iš kitos vietos perduo
da skausmą, tarsi jis būtų 
stubure. Taip dažnai esti, ne
galuojant inkstams, gimdai ar 
prostatai bei esant kitoje vie
toje vėžiui. Iš tų vietų skaus

mas gali būti juntamas stubure. 
5. Savo gyvenimo sunor-

mavimas (Lifestile changes). 
Žmogaus gyvenimas, kaip 

įtampa ir rūkymas, irgi įtako
ja stuburo skausmą. Toks 
nusiminimas minkština kau
lus, o tokie jie skaudina. Žmo
gaus nuotaika paveikia kūną, 
nors dar nėra visai aišku kaip 
tai įvyksta. 

Gydymas — savęs 
sunormavimas 

Stuburo gydymas prade
damas nuo savęs sustiprini
mo, idant nepasiduotum taip 
greitai. Lengvą ir vidutinį stu
buro skausmą gydykime tru
putį — neilgiau trijų dienų 
pagulėdami, vaistus paimda
mi ir fiziniai pasigydydami. 

Gink Dieve, negulėkime 
ilgiau poros-trejetos dienų, kai 
labai skauda. Ilgesnis gulėji
mas sumenkina raumenis ir 
didina negerumą. Ir per tas 
gulėjimo dienas stenkimės 
trumpam atsikelti. 

Iš vaistų naudotini be re
cepto gaunami kaip aspirinas 
ir tylenol, ar recepto reikalau
jantys nekortisoniniai prieš 
uždegimą vaistai, raumenų 
įtampą atpalaiduojantys ir 
kortisono adatos. 

Fiziniai besigydant, kloki
me šilimą ar šaltį ir lengvai 
pamasažuokime. Geriausiai 
tegu pamasažuoja fizinis tera-
pistas. Kai skausmas praeis, 
tas terapistas praves mankštą 
pagerinimui kūno lankstumo, 
stuburo ir pilvo raumenų stip
rumo, kūno laikysenos. 

Kadangi dauguma stuburo 
negerumų negresia gyvybei, 
tai gydytojai pataria pirmiau
sia gydytis namuose. Stuburo 
skausmai pranyksta ir be gy
dymo per porą savaičių. Per tą 
laiką ramiai laikykis bei be re
cepto vaistais skausmus mal-
šinkis. 

Atsiminkime visi ir visos, 
kad stuburo skausmų 80-90 
proc. praeina bet kuo gydan
tis, ar ir nesigydant, per šešias 
savaites. Taigi, per tą laiką, 
kol tokie skausmai savaime 
praeina, paskutinė priemonė 

laikoma pagydžiusiąja. 
Jei stipriai įtempei raiš

čius ir raumenis, jų skausmas 
gali užtrukti net iki tuzino sa
vaičių. Per tokį 'aiką ir tinka
mą užsilaikymą gali net išni
rusią pagalvėlę susitvarkyti. 

Dvejopas strėnų skausmo 
namuose gydymas 

1. Pradžioje šaldyk, o vė
liau, jei pageidauji, šildyk 
skaudamą vietą. Šalti ir šilti 
kompresai, šiltos vonios gali 
paveikti skausmingus ir įde
gusius raumenis. 

Susižeidęs stuburą, tuojau 
dėk ledą, įvyniotą į medžiagą 
dvidešimčiai minučių (ne 
ilgiau vienam kartui) keletą 
kar tų per dieną. Jvyniok ledą į 
plastmasę ir tada į medžiagą 
a r rankšluostį, ir laikyk jį, 
ledui neliečiant odos. Ledu 
šaldyk, kol raumenų mėšlun
gis atsileis. Kai raumuo atsi
leidžia ir staigus skausmas 
aprimsta, gali pradėti šildyti 
kas kartą tik po 20 minučių. 
Tas galima su šildoma pagal
vėle ar lempa. Nudegimo iš
vengimui, pagalvėlę nustatyk 
an t mažo šildomumo ir nešil
dyk tų vietų, kurios mažiau 
jautrios. Šiluma atpalaiduoja 
raumenis nuo įsitempimo. 

2. Be recepto gaunami 
vaistai kaip tylenol, gali pa
lengvinti skausmą. Ne korti-
soniniai prieš uždegimą vais
tai kaip aspirinas ir iboprofen 
mažina sąnario ir raumenų 
uždegimą. Nepamiršk tart is 
su gydytoju, jei imi vaistus dėl 
kitokių negerovių. 

Septyneriopai venk 
stuburo negerumų 

Užlaikydamas sveiką kūno 
mechaniką, kreipk dėmesį į 
kaip judi. Užlaikydamas visus 
tris normalius stuburo išlen
kimus, sumažini jo patempi
mą. Šitaip septyneriopai venk 
stuburo sužeidimo ir išmintin
gai elkis su juo. 

1. Planuok iš anksto — 
pergalvok ir pertvarkyk darbe 
a r pramogose savo veiklą, 
idant išvengtum labai pavo
jingų judesių. 

2. Klausyk savo kono —jei 
suskaudo stuburas, ką nors 
darant — liaukis ir pailsėk. 
Kai privalai ilgai sėdėti ar 
stovėti, dažnai keisk padėtį. 
Venk nereikalingų pasilen
kimų, pasisukimų ar siekimų. 

3. Nepavirsk — nes parvir-
timas, ypač tur int minkštus 
kaulus, gali stipriai sužaloti 
stuburą. 

4. Stovėk išsitiesės — 

menka kūno laikysena yra 
stuburą varginantis darbas. 
Gera laikysena atpalaiduoja. 
Reikia mažiausiai pastangų 
kūno pusiausvyros ir trijų stu
buro išlenkimų užlaikymui. 

5. Patogiai sėdėk — sėdėji
mas įtempia stuburą. Sėdėk 
ant tokios vietos, kuri prilaiko 
strėnas — tas sumažina stu
buro įtempimą. Stuburo nor
malaus įlenkimo palaikymui, 
padėk pagalvėlę ar suvyniotą 
rankšluostį po strėnom. Vai
ruodamas mašiną, laikyk ly
gumoje kelius ir klubus. Pri-
slink sėdynę arčiau, kad iš
vengtum persitempimo, sie
kiant pedalų. 

6. Miegok saugiai — ant 
kieto čiužinio miegok geroje 
laikysenoje. Naudok pagalves 
tarp kojų, kai miegi ant šono, 
ar po keliais, miegodamas ant 
nugaros. Nemiegok ant pilvo. 
Neišlenk stipriai kaklo bet 
kurion pusėn. 

7. Sunkumus kilnok su 
kojom, ne stuburu — pirm. 
negu kelsi ką nors sunkaus, 
pagalvok kur naštą padėsi ir 
kaip ten nueisi. Stūmimas yra 
saugesnis už traukimą. Kel
damas visada sulenk kelius 
taip, kad rankos būtų lygia
grečiai su našta. Venk kelti 
virš galvos. Atsistok ant kėdės 
aukščiau siekiant. Sunkiems 
daiktams naudok vežimėlį. 

Mankšta saugo stuburą 
nuo skausmo 

Reguliari mankšta yra pa
jėgiausias ginklas nuo stuburo 
negerovių. Judrumas didina 
oro pasisavinimą, gerina pajė
gumą ir padeda atsikratyti 
perviršiu taukų, kas įtempia 
stuburą. 

Ištempimas ir sustiprini
mas stuburo bei kitų jį pri
laikančių raumenų talkina, 
sumažinant stuburo susidėvė
jimą. Raumenų ištempimas 
sušildo juos, Sas mažina jų su
žeidimo pavojų. Jis taip pat 
padidina ilgalaikį raumenų 
liaunumą. 

Raumenis ištempianti 
mankšta stiprina rankas, ko
jas ir apatinę kūno dalį. Tas 
sumažina parvirtimo ir kito
kio susižeidimo pavojų. Stip
rios rankos, kojos ir ypač pilvo 
raumenys palengvina stuburo 
įsitempimą. Turint minkšta-
kaulę, stuburą stiprinanti 
mankšta saugo nuo stubur
kaulio lūžimo, juos suspaudus. 

Prieš pradėdamas mankš
tintis, tarkis su gydytoju ar 
fiziniu terapistu, ypač jei 
buvai anksčiau sužeidęs stu

burą ar turi kitas negeroves, 
kaip stiprų kaulų suminkš
tėjimą. Tada Šitaip trejopai 
elkis: 

1. Pradek pamažu: Jei nes-
imankštinai — nesidarbavai, 
raumenys gali būti silpni ir 
linkę sužalojimui. Pats nor-
muokis ir nepersidirbk. Ilgink 
mankštinimąsi, kai sustiprėji. 

2. Judėk gerokai įtemptai 
— plaukiojimas yra saugiau
sia mankšta stuburui. Mat, 
tas neapsunkina ir mažiausiai 
įtempia strėnas. 

Mankštinimasis ant vieto
je bėgančio dviračio yra nau
dingesnis negu bėgimas ant 
kieto grindinio. Dviračiu va
žiavimas irgi yra gera mankš
ta. Tik žiūrėk, kad būtų sė
dynė pritaikyta rankenom, 
idant turėtum gerą kūno pa
dėtį, dviračiu važiuojant. Prieš 
lošdamas golfą, stuburą sušil
dyk ir jį įtempk, idant galėtum 
gerai judėti. 

3. Venk pavojingų judesių 
— kas pertempia raumenis. 
Pvz., palietimo kojos pirštų, 
esant ištiestai kojai. Pavojingi 
stuburui judesiai yra, kai 
daug sukiojamas:, kai staiga 
sustojama ar pradedama, ar 
mankštinamasi ant kieto grin
dinio, pvz., lošiant tenisą, 
krepšinį ar imtyniaujant. 

Visi nenorime operacijos 
dėl stuburo skausmų prašali-
nimo. Net sunkiausios negero
vės, kaip išsiveržusi pagalvėlė 
ar nugaros kanalo susiaurėji
mas, dažnai sumąžta nesiope-
ruojant. 

Bet turint nepraeinantį 
skausmą dėl nervo suspaudi
mo, greičiausiai prisieis ope
ruotis. Operacija gali atleisti 
spaudimą ir suteikti stuburo 
pastovumą. 

Kojos (ne stuburo) skaus
mo prašalinimui atliekamos 
dvejopos operacijos: tai kau
linių ataugų išpjovimas — 
laminectomy ir sulydinimas 
dviejų stuburkaulių — fusion. 
Pirmoji — prašalina kaulines 
ataugas ir pagalvėlės nuotru
pas, įsiveržusias" į stuburo 
kanalą. Antroji — suliedina 
du stuburkaulius, idant pra
nyktų sukeliąs skausmą jude
sys. Suliedinama tai stubur
kaulių priekis, tai užpakalinė 
dalis. Jos negerumas, kad su
menkęs judesys vienoje stu
buro vietoje, perduoda įtem
pimą kitoms nesuliedintoms 
dalims. 

Užlaikyk stuburą sveiką 
ir lankstų 

Persiskaityk stuburo sude-
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damas dalis ir sužinok, kaip 
jas užlaikyti. Tada visa jėga 
imki saugoti stuburą: regulia
riai mankštinkis — tvarkingai 
darbuokis, ypač moterys, 
globojančios ligonius, nekil
nokite jų strėnomis — kelkite 
kojomis. Sunormuote svorį. 
Visos „statinaitės", laikykitės 
tiesiai ir kelkite sunkumus, 
apsaugant stuburą. 

O kai kartais užeina stu

buro skausmai, pailsėk paim
damas tylenol ar aspiriną jo 
tik 1/4 tabletės laikinam ne
gerumo prašalinimui. Toks 
paprastas savęs prižiūrėjimas 
ir atsargus kasdieninis gyve
nimas, gali padėti kiekvienam 
ir jo stuburui — būti abiem 
sveikais. Sėkmės. 
Šaltinis: „Mayo Clinic Health 

Letter". Vol. 18, No. 5, 
May 2000. 

ĮTEIKTOS JONO SMILGEVIČIAUS STIPENDIJOS 

je) Čikagos balfininkų ta rpe 1965 m. 

Penkiasdešimtmečio proga 
plačiai kalbama ir rašoma 
spaudoje apie Adelės Dirsytės 
maldaknygę „Marija, gelbėki 
mus", bet niekas nerašo, kas 
buvo tas didvyris, kuris tą ma
žą knygutę taip įspūdingai iš
platino net po visą pasaulį, o 
vis dėlto verta žinoti. 

Maldaknygės platintojui 
BALFo reikalų vedėjui, kun. 
Lionginui Jankui mirus 1968 
m. vasario 4 d. „Darbininko" 
redaktorius, rašydamas nek
rologą tarp kitų žinių rašo: 

„Niekas nepadarė tokio 
garso Lietuvos kančiai kaip 
kun. Jankus, išleisdamas Si-

K N Y G U T Ė I Š S I B I R O 
biro mergaičių maldas, kurios 
Vakarus pasiekė 1959. Nė 
viena kita knyga nebuvo išver
sta į tiekos kalbų ir pasklido 
po visus kontinentus. Velionis, 
paskutinį kartą lankydamasis 
šio laikraščio redakcijoje, pali
ko dar žinią, kad naujausias verti
mas esąs į pietų korėjiečių kalbą. 

Kun. L. Jankaus šią reikš
mę įvertino ir Sovietai. Įverti
no taip, kaip įprasta demo
niškos neapykantos ir naikini
mo skelbėjam. Jie 1964 pra
džioje Lietuvoje surengė teis
mą kun. L. Jankui ir dar Še
šiem. 

Ko tokie sovietiniai teis

mai verti ir ko jais siekiama, 
neseniai aprašė jaunasis Lit-
vinovas, kai buvo teisiami ke
turi jauni intelektualai Mask
voje. Bet sovietinis teismas 
kun. L. Jankui buvo ženklas, 
kaip sovietinės akys į jį nu
kreiptos, kaip jos dega karščiu 
ir už šalpą, ir už aną maldos 
propagandą... 

Sovietinė propaganda čia, 
t a rp Amerikos lietuvių, su
stiprino įsitikinimą, kiek kun. 
J a n k u s reikalingas žmogus. 
Pasitikėjimą juo parodė, iš
rinkdami į JAV bendruomenės 
tarybą". 

K Brt. 

Pernai jau buvo rašyta, 
kad Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės akto sig
nataro Jono Smilgevičiaus gi
minės įsteigė jo vardo sti
pendijų fondą. 

Nepriklausomybės akto 
signataro dukterys Janina 
Petrušienė, Ona Žolynienė, 
Kristina Senulienė, Elena 
Miknienė, vaikaičiai Edgaras 
Smilgis-Smilgevičius, Ray-
mondas Smilgis-Smilgevičius, 
Johannes Jonas Urbas, Jono 
Smilgevičiaus mirusio sūnaus 
Kazimiero našlė Antanina Da
nutė Smilgevičienė iš savo lė
šų sudarė fondo pagrindinį ka
pitalą ir nusprendė, kad fon
dui perduos pajamų dalį iš ki
tų investuotų lėšų, jei jas gaus 
iš Lietuvos Respublikos kaip 
kompensaciją už Jono Smil
gevičiaus turtą. 

Šiais metais stipendijos 
paskirtos Vytauto Didžiojo 
universiteto Ekonomikos ir 
vadybos fakulteto studentams 
broliams Dainiui ir Jazepci-
kams, kurie puikiai mokosi, 
greta kitų disciplinų domisi ir 
prieškario nepriklausomos 
Lietuvos ekonomika, ir ku
riems būtina materialinė pa
rama, kad galėtų tęsti studi
jas. Sudarytas garbes komite
tas, kurio pirmininką? yra 

VDU Ekonomikos ir vadybos 
fakulteto dekanas prof. Zig
mas Lydeka (Z. Lydekai pe
rėjus dirbti kitur, jį pakeitė 
dabartinis dekanas prof. Pra
nas Žukauskas), vicepirminin
kas kauniškis advokatas Jo
nas Kairevičius, ir nariai Tina 
Petrušis Udrys, Angelą Mik-
nius-Frenzel, Algirdas R. Žoly
nas, Edgaras Smilgis-Smilge
vičius ir Stephany Senulis. 

Vasario 16-osios proga 
stipendijos iškilmingai įteik
tos Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorato posėdyje. 
Steigėjų pavedimu, jas įteikė 
advokatas Jonas Kairevičius. 

Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius prof. V. Ka
minskas pasveikino stipendi
ninkus ir pareiškė nuoširdžią 
padėką stipendijos mecena
tams ir steigėjams. Jis pasakė, 
kad Jonas Smilgevičius buvo 
ne tik puikus ekonomistas, bet 
ir valstybės vyras. Jono Smil
gevičiaus vardas žinomas kul
tūros ir spaudos baruose. Jis 
buvo draudžiamos lietuvių 
spaudos bendradarbis, rašė 
„Varpe", „Vienybėje lietuvi
ninkų", „Vilniaus žiniose", pa
sirašydamas Berlyniškio, J. 
Kadagiriiškio ;r kitais slapy
vardžiais. Jis 1895 metais pa-
rifidM veikalą „Pienininkystė 

Lietuvos ūkininkams", o 1905 
m. Varšuvoje išleido „Trumpą 
vadovėlį sviestininkystės", ra
šė žemės ūkio klausimais peri
odikoje, priklausė Lietuvos 
mokslo draugijai. 

Kad suprastume, kodėl sti
pendija skiriama studentui 
ekonomistui, prisiminkime, 
kad Jonas Smilgevičius, gimęs 
1870 m. vasario 12 d. Žemaiti
joje, Alsėdžių valsčiaus Šonių 
kaime, buvo ekonomistas ir 
diplomuotas agronomas. Jis 
studijavo ekonomiką Kara
liaučiaus universitete, per
sikėlė į Berlyno universitetą, 
kurį baigė 1899 metais. Baigęs 
mokslus, trejetą metų dėstė 
Peterburgo žemės ūkio mo
kykloje, dirbo inspektoriumi. 
Vėliau jis buvo Nobelio preky
bos įmonių vedėjas Varšuvoje. 
Lietuvoje organizavo ben
drovę, kuri nupirko P. Vileišio 
subankrutavusi geležies fab
riką Vilniuje ir jį pavadino 
„Vilija". Apie 1912 metus Jo
nas Smilgevičius išsimokėti
nai nusipirko 880 ha Užvenčio 
dvarą. Dvarą tvarkė pažan
giais metodais ir jį pavertė 
pavyzdingu ūkiu. Čia įsteigė 
pirmąją Lietuvoje tabako 
plantaciją. Be to, Užventyje J. 
Smilgevičius įrengė modernų 
valcų malūną, pastatydino 

spirito varyklą, plytinę, pieni
nę, sūrinę, lentpjūvę, elek
trinę. Kaune jis organizavo 
įvairias bendroves ūkiui kelti. 
Įsteigė akcinę bendrovę „Ne
munas" ir buvo jos valdybos 
pirmininkas, įkūrė akcines 
bendroves „Miškas", „Neris", 
„Dubysa", „Sidabrinė lapė", 
buvo vienas Lietuvos kredito 
banko steigėjų ir kt. 

Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorato posėdyje pir
moji stipendija Ekonomikos ir 
vadybos fakulteto dekano ha
bilituoto daktaro profesoriaus 
Zigmo Lydekos pasirašytu tei
kimu, 2002 m. vasario 13 d. 
buvo įteikta šio fakulteto 
antrojo kurso studentei Miglei 
Šontaitei. Steigėjams pavedus, 
ją įteikė advokatas Jonas 
Kairevičius. 

J. Kairevičius perskaitė J. 
Smilgevičiaus provaikaitės Ti-
nos Petrušis Udrys žodžius, 
kuriuos ji parašė stipendijos 
mecenatų bei steigėjų ir gar
bės komiteto vardu: „Mes 
tikime, kad šis stipendijų fon
das, kaip ąžuolas iš mažos 
gilės sėklos, laikui bėgant di
dės ir vertiems Lietuvos jau
nuoliams padės siekti aukštes
nio mokslo". 

Jonas Kairys 
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KAM NAUDINGA IŠJUOKTI 
PREZIDENTO INSTITUCIJĄ? 

Parafrazės prezidento ir žiniuonės santykiu tema 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS 

JAV prezidentas George 
W. Bush skelbia ultimatumą 
Irako diktatoriui Saddam 
Hussein, pasaulio žemynuose 
žmonės nerimastingai seka 
dramatišką Irako krizės plėt
rą, tuo tarpu Lietuvoje svar
biausioji dienos žinia — kas 
ką mano apie žiniuone Leną 
Lolišvili. 

Didžiausias šalies dien
raštis „Lietuvos rytas" kovo 
17-osios laidoje pirmojo pusla
pio antrašte sielojasi: „Lietuva 
jau tampa kandžių pašaipų 
taikiniu". Kodėl? Todėl, kad 
prezidento R. Pakso ryšiai su 
aiškiarege tampa „sensacinga 
tema ir užsienio šalyse". 

Laikraštis cituoja Vakarų 
agentūras ir kai kuriuos laik
raščius, kurie persispausdino 
to paties „Lietuvos ryto" kai 
kuriuos posakius apie prezi
dento sąsajas su gruzinų ži
niuone, ir daro išvadą, kad 
valstybę kompromituojančios 
žinios jau „pasklido po visą 
pasaulį". 

Tačiau straipsnio turinys 
efektingos antraštės nepatvir
tina. Iš straipsnio matyti (tai 
patvirtina ir «CNN bei BBC 
interneto porataluose randa
mi straipsneliai), kad užsienio 
žiniasklaida tik labai trumpai 
atpasakojo tai, ką ilguose 
straipsniuose rašė „Lietuvos 
rytas" praėjusiomis savaitė
mis. Be to, žinutė apie Paksą 
trumpa, skelbiama, savaime 
suprantama, ne pirmuosiuose 
Vakarų spaudos puslapiuose. 
Sunku įsivaizduoti, kad tokio 
pobūdžio informacija galėtų 
reikšmingiau sudominti Vaka
rų skaitytoją. (Ar* labai čia 
mums rūpėtų kokio nors Ma
kedonijos prezidento santykiai 
su vietinės reikšmės aiškiarege?) 

Bene labiausiai įžvelgia
ma lietuviško dienraščio 
straipsnio prasmė — pasi
džiaugti, kad be atvangos ke
lias savaites eksploatuotą te
mą pagaliau pastebėjo už
sienio žinių agentūros ir paci
tavo „Lietuvos rytą". 

Be abejo, patekti į Reuters 
ar Associated Press (AP) infor
macinio srauto tėkmę, tegu ir 
keliolikos eilučių žinute, ne
lengva net ir tokiam dideliam 
laikraščiui kaip „Lietuvos 
rytas". Tad jo paminėjimą ži
nomų Vakarų informacijos 
agentūrų pranešime iš Vil
niaus kovo 16-ąją, dera ati
tinkamai ir vertinti: kaip pro
fesinės raiškos sėkmę, sie
kiant atkreipti į save rekla
mos davėjų dėmesį. Toks sig
nalas pabrėžia, kad laikraštis 
kartais įstengia būti pastebė

tas ne tik vietinėje rinkoje. 
Ar tai didžiausio dienraš

čio pirmojo puslapio žinia — 
nesiimsime vertinti, leidėjas 
sprendžia, ką ir į kurį puslapį 
dėti. Savireklama šiais laikais 
irgi yra apdairaus prekiavimo 
dalis. Ir ypač tais atvejais, kai 
susidaro proga savigyrą pa
teikti dar ir kaip „naujieną". 

Informacijos vartotojams 
vis dėlto kur kas svarbesnis 
klausimas yra kitas: kiek to
kio pobūdžio „rankų grąžy-
mas" dėl „Lietuvos įvaizdžio 
užsienyje" iš tiesų susijęs su 
valstybės prestižo rūpesčiu, o 
kiek su neapmokėtomis politi
nėmis sąskaitomis, kurių kre
ditoriai ateina ieškoti į Pre
zidentūrą? 

Nėra abejonės: jaunas vala» 
tybininkas R. Paksas, pate
tiškai sureikšminęs savo as
menines patirtis bei draugys
tes ir supainiojęs privatumą 
su valstybės vadovo rangui de
rančiais protokolo reikalavi- • 
mais, padarė stambią politinę 
klaidą. 

Pasodinti Vilniaus arkika
tedroje bazilikoje į tą patį 
suolą prezidentą V. Adamkų ir 
Almą Adamkienę su visuome
nei nežinoma ir valstybės 
gyvenimui nieko nereiškian
čia viešnia iš Gruzijos, aišku, 
buvo paikas iššūkis, kurį ži
niasklaida entuziastingai priė
mė. Praėjus trims savaitėms 
po prezidento inauguracijos jo 
pasekmėmis jau springsta ne 
tik Prezidentūra, bet ir vi
suomenė. 

Minėto „Lietuvos ryto" 
straipsnio internetinė laida 
susilaukė per 470 komentarų. 
Tiek skaitytojų atsiliepimų 
susilaukia retas kuris straips
nis. Vadinasi, tematiniu po
žiūriu, dienraštis „dūrė kaip 
pirštu į akį" — padirgino tą 
visuomeninio dėmesio teritori
ją, kuri provokuoja skaitytojus 
ginčytis ir nenuilstamai pilti 
savo „rūstybės" bei „pasipikti
nimo" vandenis ant paty-

, liukais kikenančių ir reklamos 
auksą vartančių laikrašti
ninkų malūno... 

Čia vieni skaitytojai tul
žingai dėkoja „visiems tam
saus proto žmonėms", balsa
vusiems už „erelį", kiti keikia 
„kvailių laivą" — Lietuvą — 
„apsijuokusią" dabar „prieš 
visą pasaulį", tretiems „gėda", 
kad „tokioje šalyje" priversti 
gyventi, ketvirti pasirengę 
beveik išsižadėti lietuvybės, 
nes stačiai neįsivaizduoja 
„kaip dabar į užsienį reikės 
išvažiuoti"... 

Ar įvyko Lietuvoje kažkas, 
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Danutė Bindokienė 

O jeigu neras? 

Lietuvos Šaulių sąjungos jaunieji šauliai. Romo Eidukevičiaus nuotr. 

kas verstų žmones taip vi
suotinai ir dramatiškai pajusti 
savo menkavertiškumą? Ar jie 
padarė kažką negera Lie
tuvai? Pakenkė sau, savo šei
mai? Ar gal jie pasijuto atsa
kingi už tai, ką blogo padarė 
tos šalies prezidentas? Gal tas, 
kuriuo žmonės visuotinai 
patikėjo, išvogė valstybės iždą, 
apgrobė tos valstybės piliečius 
ir su kasa paspruko svetur, 
kad jie pasijuto apgauti? 

Ne. Apie savotišką, galbūt 
šiek tiek keistą žmogų, kurį 
pažįsta ir prezidentas, parašė 
keli laikraščiai. Ir to, pasirodo, 
pakanka, kad ta žinia užgožtų 
visa kita, o dalis žmonių pasi
jus tų netgi kenčiantys ir 
nelaimingi... 

Nesvarbu, kad per pir
mąsias tris savo veiklos sa
vaites prezidentas didesnių 
klaidų nepadarė. Priešingai, 
jis spėjo padaryti keletą žings
nių, už kuriuos nusipelno pa
gyrimo: už turiningą, gaires 
brėžiantį žodį inauguracijos 
iškilmėse, už lietuvių karių 
aplankymą Afganistane, už 

spartų, veiksmingą Vyriau
sybės suformavimą, už Lie
tuvos užsienio politikos tęsti
numo patvirtinimą pirmai
siais vizitais į kaimynines 
šalis, pagaliau, už aiškią pozi
ciją krizės Irake atžvilgiu. 

Galimas daiktas, kad ateis 
laikas, kai prezidento R. Pak
so sprendimai ar veikla iš 
tiesų pasirodys verta griežtos 
kritikos. Taip gali atsitikti. 
Tačiau kol kas ir dar nieko 
bloga nepadarė, ir jo veiksmai 
neteikia pagrindo tam mora
linio persekiojimo mastui, su 
kuriuo Lietuvos žiniasklaida 
yra apnikusi naująjį prezidentą. 

Ar nenuilstantys kritikai, 
kurie štai jau trys savaitės 
pasakoja vis ' naujas istorijas 
apie Leną Lolišvili, nežinojo 
apie jos pažintį su Rolandu 
Paksu dar prieš prezidento 
rinkimus? J u k buvo progų 
apie tai papasakoti visuome
nei: R. Paksas nebuvo priva
tus žmogus — dukart minist
ras pirmininkas, dukart Vil
niaus meras, pagaliau pers
pektyvus kandidatas į prezi

dentus. Kodėl tų istorijų nie
kas nepapasakojo tada? Gal
būt tuomet ši informacija būtų 
padėjusi kai kam „apsispręsti" 
ir „teisingai" pasirinkti, tad 
šiandien neturėtume tiek 
daug „nelaimingų", nevisaver-
tiškumą „kenčiančių" žmonių? 
Kokia dabar prasmė šio keisto 
žaidimo? Ir kam naudinga ši 
Lietuvai nieko, išskyrus repu
tacijos nuostolius, neduodantį 
skandalą tiražuoti toliau, 
netgi užsienyje, patiems tuo 
dargi mėgaujantis.? 

Tebūnie tai retorinis klau
simas, nors visiškai akivaizdu, 
kad nei Lietuvai, nei preziden
tui, nei Lietuvos žmonėms 
prezidento instituciją paversti 
pajuokos objektu nėra naudin
ga. Ypač tai nenaudinga prieš 
išbandymus, kurie dar laukia 
Lietuvos, stovinčios ne tik re
ferendumo dėl stojimo į Euro
pos Sąjungą, ne tik NATO 
narystės procedūrų tvirtinimo 
išvakarėse, bet ir Irako krizės 
išryškintų reikšmingų nesu
tarimų Transatlantinėje ben
drijoje akivaizdoje. 

P A R A M A P A S I P R I E Š I N I M O D A L Y V I Ų Š E I M O M S 

LR Valstybės paramos 
žuvusių pasipriešinimo 1940-
1990 metų okupacijoms da
lyvių šeimoms įstatymas 
(1998.10.06 Nr. VIII—871) 
nustato, kad vienkartinės pa
šalpos Vyriausybės nustatyta 
tvarka mokamos iš valstybės 
biudžeto iki 2003 m. gruodžio 
31 d. 

LGGRT centras primena, 
kad minėta vienkartinė pašal
pa išmokama karių savanorių, 
žuvusių kovos lauke ar suėmi
mo metu, nužudytų ar mirusių 
tardvmo metu iki teismo 

nuosprendžio įsiteisėjimo, ar
ba kurie nuteisti mirties 
bausme ir bausmė įvykdyta, 
ar mirusių įkalinimo metu, ir 
laisvės kovų dalyvių, žuvusių 
suėmimo metu, nužudytų ar 
mirusių tardymo metu iki teis
mo nuosprendžio įsiteisėjimo 
arba kurie nuteisti mirties 
bausme ir bausmė įvykdyta, 
nužudytų ar mirusių įkalini
mo metu po teismo nuo
sprendžio įsiteisėjimo, šeimų 
nariams. 

LGGRT centras ragina 
kovos lauke a r suėmimo metu 

žuvusių, įkalinimo metu nu
žudytų ir mirusių 1941 m. 
birželio mėn. Sukilimo da
lyvių, Vietinės ir Tėvynės ap
saugos rinktinių karių, 
Lietuvos partizanų, jų ryši
ninkų ir rėmėjų, pogrindinių 
organizacijų narių šeimų na
rius kuo greičiau pateikti 
prašymus dėl kario savanorio 
ar laisvės kovų dalyvio teisinio 
statuso jiems pripažinimo po 
mirties. Prašymus ir kitus 
reikalingus dokumentus rei
kia pateikti adresu; Gedimino 
40,103 kab., tel. 85-231-41-57. 

Praėjusią savaitę prasi
dėjus bombardavimui ir są
jungininkų kariuomenės ju
dėjimui per Irako sieną, Ame
rikoje buvo jaučiamas didelis 
optimizmas: karas greitai 
baigsis, Saddam Hussein bus 
pašalintas, demokratija įves
ta, kariai dainuodami grįš 
namo ir gyvenimas vėi plauks 
ramia vaga (žinoma, ir eko
nomika sustiprės, nes karo 
pramonė visuomet^, būna pel
ninga). Šį optimizmą ypač 
skatino JAV prezidentas, jo 
žodžius paremiant ir biržos 
laimėjimais. Kadangi nuo bu
vusių karų (net Korėjos ir 
Vietnamo) jau praėjo palyginti 
nemažai iaiko, o prieš 11 metų 
vykęs Persų įlankos karas 
baigėsi taip sėkmingai, didžio
ji dalis amerikiečių tuo šven
tai tikėjo. 

Irako dykumose laisvai 
riedantys tankai bei kiti sun
kieji pabūklai, dūmų kamuo
liai, temdantys Bagdado pa
dangę — visa tai turėjo paro
dyti ir amerikiečiams, ir pa
sauliui, kad visgi karas vykdo
mas „pagal pianą", todėl jokių 
netikėtumų nereikia laukti. 

Deja, sekmadienį pasirodė 
ir „netikėtumai'... Irakas ta
rytum atsibudo, prisiminė, 
kad turi priešintis, [vyko aršių 
susirėmimų — amerikiečiai 
kariai buvo i: . i r žuvo, 
ir pateko į nelaisvę. Nereikia 
per didelės vaizduotės, kad 
suvoktume tų be „arp 
jų viena buvo moteris) likimą. 
Veltui JAV prezidentas mėgi
no priminti irakiečiams, kad 
su belaisviais elgtųsi huma
niškai, kaip to reikalauja tarp
tautinis Ženevos susitarimas. 
Vargiai Hussein į tuos „vaka
rietiškus susitarimus" apskri
tai atsižvelgtų, o juo labiau, 
kad Amerikos kariai suimti 
Irako teritorijoje, peržengę 
sieną, kaip priešai. 

Nors Vašingtonas nuolat 
kalba apie tvirtą koaliciją, 
kovojančią petys į petį Irake, 
iš esmės tai daugiausia pašios 
Amerikos karinės pajėgos, to
dėl jai teks didžioji praradimų 
ir įvairių nuostolių dalis. Jdo-
mu, kad šį kartą Vašingtonas 
laikosi kitokios politikos: žur
nalistai kartu su kariais yra 
pačiose pirmose fronto linijo
se, tad karo eiga matoma vi
same pasaulyje. Tuo atvirumu 
tikimasi laimėti palankumą, 
parodyti savo ginkluotės galy
bę, įtikinti arabų kraštus, kad 
iš esmės nekovojamą su ira
kiečiais (t.y. musulmonais), o 
tik Su diktatorišku režimu, 
nuo kurio norima Iraką iš
vaduoti. Nieko čia bendra ne

turi nei nafta, nei kas kita. 
Viskas visiems atvira. Net 
jeigu motina ar tėvas iš žinių 
laidos pirmiausia sužino apie 
sūnaus mirtį ar paėmimą į 
nelaisvę, tai irgi to „atvirumo" 
dalis. Karo vaizdai — aukš
čiausio laipsnio realizmas, ku
riuo taip žavisi Amerikos TV 
žiūrovai. Nereikia abejoti, kad 
ir kitų kraštų žmonės prilipę 
prie televizorių, nors, kaip 
matyti, ne visur žinios vieno-

- arba Amerikos naudai 
— interpretuojamos. 

Savaitgalio metu vykusio
je spaudos konferencijoje vy
riausias šio karo vadas gen. 
Tommy Franks buvo tiesiai 
paklaustas: „O jeigu Irake ne
bus surasta jokių draudžia
mųjų biologinių, cheminių ar 
branduolinių ginklų?" Genero
las į tai atšovė, kad nėra jokios 
abejonės: Irakas tokių ginklų 
tūri ir jie bus rasti... (Galbūt 
jis prisimena, kad karo su 
Iranu metu Amerika pati yra 
davusi Irakui tokių ginklų, 
arba bent jiems pasigaminti 
galimybių.) 

Bet iš tikrųjų, kas bus, jei
gu nesuras? Draudžiamųjų 
ginklų suradimas Irake būtų 
pagrindine „atperkamoji šio 
karo malonė". Kitu atveju — 
Amerika lieka tiL paprasta 

.agresorė. Ir dabar daugelyje 
kraštų vyrauja nuomonė, kad 
karą Amerika pradėjo per grei
tai, be reikalo. Nuomonė ypač 
grindžiama Izraelio ir Ameri
kos santykiais: Vašingtonas 
pasiryžęs viską paaukoti, kad 
tik Izraelis būtų saugus... Ši 
mąstysena kone visuotinė ara
bų kraštuose. Kadangi propa
ganda varoma visu stiprumu, 
nusistatymas prieš Ameriką 
netrukus gali išsiveržti nau
jais terorizmo veiksmais. 

Krašto saugumo departa
mentas vėl iškėlė oranžinę 
vėliavą, nors prieš pat karą ją 
buvo pakeitęs geltoną spalva. 
Kad teroristinių išpuolių pa
vojus padidėjęs, abejoti neten
ka. Bet susirūpinimą kelia ir 
savieji: didžiuosiuose miestuo
se vis dar renkasi minios, rei
kalaudamos sustabdyti karą. 
Deja, karo mašina, kartą pra
dėjusi riedėti, sunkiai sustab
doma. Dabar nelaikąs triukš
mingai reikalauti karo pabai
gos. Laikas melstis už taiką ir 
parodyti savo kariams, kas
dien susiduriantiems su mirti
mi, kad valstybės gyventojai 
juos palaiko ir savo gerais 
linkėjimais stiprina. Tai vie
nintelis būdas sulaukti greitos 
karo pabaigos. Iki tol nei vie
nas negalime jaustis saugus. 

„GRANDINĖLEI" — 50 METŲ 
BUVUSIOS Š O K Ė J O S PRISIMINIMAI 
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Nebūčiau nustebus, suži
nojus (ir gal net eičiau lažy
bų), kad jam ir per sapnus šo-
jkių figūros pynėsi galvoje. 
Mes buvome pripratę prie jo 
mokymo stiliaus. Žinojome, 
kad jis, į mus žiūrėdamas, gal 
mūsū net ir nemato, o tik tą 
šokį. Per daug nesijaudinom, 
ir žinojome, kad po kiek laiko 
ir mums „muzika viską pasa
kys". 

Scenos ir sijonai 
Turbūt kiekvienas šokėjas 

galėtų papasakoti bent vieną 
juokingą atsitikimą. įvykusį 
koncerto metu. Kai nuvykda-
vom į koncerto vietą. L. Sagys 
apžiūrėdavo sceną ir užkuli
sius. Išsitraukęs iš portfelio 
geltoną lipnią juostą, kryželiu 
pažymėdavo scenos vidurį ir 
šonus bei kelias kitas ribas. 

Jam rūpėjo scenos apimtis, 
kaip šokėjai ir šokis užpildys 
sceną. Mums rūpėjo, kiek vie
tos bus scenos kraštuose. Ka- • 
dangi programoje šokiai sekė 
vienas kitą nesustodami, o 
daugeliui mūsų reikėjo keisti 
rūbus, kiekvienas nužiūrė
davome „savo" vietą, kur susi-
desime rūbus ir kitus šokiui 
reikalingus daiktus. Mes, 
mergaitės, paprašydavome 
draugės padėti mums per
sirengti, nes pačios vienos ne
būtume spėjusios. Užsibaigia 
šokis, be kvapo leki prie savo 
vietos, o drauge jau atseginėja 
tau liemenę, traukia sijoną, 
kad suspėtum nubėgti į kitą 
scenos pusę ir laukti kito šokio 
pradžios. Vienas kitam padė-
jom, nes visi siekėme to pačio 
tikslo — puikaus pasirodymo. 
Žiūrovas, stebėdamas progra

mą, matydavo tik vientisą, 
gražų vaizdą, o tuo metu sce
nos šonuose vykdavo didžiau
sias šurmulys: šokėjai persi
renginėjo, griebė klumpes ar 
kepures, ir paskui, veik viens 
kitą užkliudydami, lėkė į kitą 
scenos pusę. bandydami nepa-
judint galinės užuolaidos, kad 
ji „nebanguotų" ir neišduotų 
žiūrovams paslapties, kad už 
jos galvotrūkčiais lekia šokė
jai. 

Per tą skubėjimą dažnai 
įvykdavo „nelaimių". Nespėji 
gerai užrišti prijuostės, ir žiū
rėk, vidury šokio junti, kad ji 
po truputėlį slenka žemyn. 
Manei, kad pasidėjai savo gė
lę, reikalingą „Sadutei" kairėj 
pusėj, o dabar lakstai, jos ieš
kai, ir jau per vėlaį atsimeni, 
kad ji kitoj pusėj ant kėdės 
padėta. Arba per nepatyrimą 
visai ne tais rūbais apsirengi! 
Tokia buvo mano pirmoji ne
laimė. Nepamenu, kur koncer
tas vyko, bet tai buvo pirma
sis, kuriame teko šokti 
„Našlinį Jonkelį". Šokio sąs
tate buvau vienintelė naujokė. 

Turbūt visiems buvo savaime 
aišku, kad mergaitės jį šoka 
trumpais sijonais. Tik, deja, aš 
vienintelė to nežinojau. Stoviu 
dešinėj scenos pusėj, lauk
dama šokio pradžios. Liko tik. 
kelios minutės iki jis prasidės. 
Staiga atbėga L, pasiruošus 
tam pačiam šokiui ir man 
sotto voce spiegia: „Kur tavo 
trumpi rūbai?!" Kažkaip sus
pėjo man vieną sijoną nu
traukt ir kitą užvilkt, bet pri
juostė nebuvo tvirtai užrišta ir 
liemenėlė vos ant dviejų kab
liukų laikėsi. Per visą šokį 
bandžiau prijuostę alkūne pri
laikyti, kad nenukristų, ir 
meldžiausi, kad liemenė vi
siškai neišsižiotų. 

A. ir L. Sagiams tas rūbų 
keitimasis pridėdavo dar vie
ną galvosūkį, sustatant pro
gramą. Gali sustatyti šokių 
eigą, kaip atrodo geriausiai 
tiktų vientisai programai, bet 
tuo pačiu reikia apskaičiuot 
visas smulkmenas. Ar šokėjas 
suspės, išbėgęs kairėn pusėn, 
pesirengt ir nubėgt į dešinįjį 
šoną kitam šokiui? Ar pašokus 

„Greitpolkę", šokėja turės 
užtenkamai kvapo kitą šokį 
šokti nepailsėjus? Ar .Sadu
tės" jaunoji turės pakankamai 
laiko kasas susipinti ir per
sirengti? Ar klumpės tiks 
numatytai šokėjai, ar reikės 
„Klumpakojį" išmokyt kitą. 
kurios kojos mažesnės? Kaž
kaip Sagiai sugebėdavo tuos 
šimtus detalių suvaldyti, mus 
suskirstyti, ir programą sus
tatyti taip, kad nepaisant visų 
keblumų, koncerto programa 
vykdavo nepaprastai sklan
džiai. Kai šviesos prigesdavo ir 
užuolaida pakildavo, žiūrovai 
matydavo tik nuostabų dviejų 
valandų spektaklį, o apie 
viską kitą tik mes ir Sagiai 
žinojom. 

Orkestro vadovai ir 
muzikantai 

Kai „Grandinėlė" įsikūrė 
1953 metais, grupėje šoko try
lika mergaičių ir joms akor
deonu pritarė vienas mu
zikantas. Nuo 1953-1960 ir 
1963-1966. be tautinių šokių, 
grupes programose dalyvau

davo svečiai menininkai (sohs-
tai, instrumentalistai, baleto 
šokėjai\ kuriems akompanuo
davo vienas arba keli akor-

• ,w.~* I 
• 

deonistai. Jiems diriguodavo 
pats Sagys. 

Bus daugiau 
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NEPAMIRŠKIME PRAEITIES! 
Praė ju s i a i s me ta i s t eko 

l a n k y t i s JAV-se. T a i šal is , 
kurioje, bėgdami nuo raudono
jo maro , rado prieglobstį d a u g 
tūks tanč ių mano tėvynainių. 
Ar v i s i ems šis pr ieglobst is 
v i r to namais? Į šį k laus imą 
g a v a u atsakymą, ap lank ius i 
l ie tuvių Šv. Kazimiero ir Tau
t i n e s l ie tuvių kap ines , k u r 
an tkap ių akmenyse gre ta kry
ž iaus mačiau iškaltą i r Vytį, o 
ša l ia kapo įsmeigtą tr ispalvę. . . 

Šv . Kazimiero k a p i n ė s e 
tuoj po Romo Kalantos žūties 
buvo pas ta ty tas paminklas n e 
t ik j a m , bet ir visiems „žu
v u s i e m s už Lietuvos laisvę 
kovoje prieš raudonąjį tironą". 
K a u n a s (esu kaunietė) įamži
no Romo Kalantos auką t i k 
š iemet , minėdamas jo žūties 
t r isdešimtąsias metines, Mu
zikinio tea t ro sodelyje, suside
ginimo vietoje, įrengiant pa
minklą — memorialą. Supran
t a m a , k a d per bolševikmetį t o 
padary t i nebuvo galima. 

La ikas nesulaikomai ir ne 
numaldomai bėga, nusinešda
m a s prae i t in ir u ž m a r š t i n 
įvykius bei žmones, k u r i ų 
pamirš t i neturime teisės, nes 
v i sas jų gyvenimas buvo skir
t a s darbui , kovojant už am
žinąs ias vertybes: teis ingumą, 

- la i svę , meilę tėvynei ; p r i e š 
prievartą , vergovę, labai daž
na i paaukojant gyvybę. Šia is 
me ta i s minėsime j a u 140 m e t ų 
nuo 1863 m. sukilimo ir vieno 
iš žymiausių jo organizatorių 
bei vadų, vienos šviesiausių 
XTX a. vidurio Lietuvos a s m e 
nybių*— kun. A. Mackevičiaus 
žuvimo. Dr. Jonas Basanavi 
č ius m u s įspėja — „Tauta , 

J užmiršus i savo praeitį , ne tur i 
atei t ies". Šią liūdną 1863 m. 
suki l imo vado žūties sukak t į 
K a u n a s ruošiasi p a m i n ė t i , 
p a s t a t a n t šiame mieste j a m 
paminklą, kurio jis vertas. Deja, 
tik praėjus daugeliui metų. 

Kun . Antanas Mackevi 
čius gimė 1828 m. birželio 28 d. 
Žemaitijoje (dab. Kelmės raj.) 
mažažemių bajorų šeimoje. Su 
mokinos pienu Antanukas įsiur
bė meilę gimtajam k r a š t u i , 
ka lba i , paprast iems jo žmo
nėms . Būdamas 12 metų, pės 
čias iškeliavo į Vilnių, kur ba i 
gė gimnaziją. Po to studijavo 
Kijevo Šv. Vladimiro univers i 
t e t e . Čia po 1831 m. sukil imo, 

uždarius Vilniaus universite
tą, studijavo daug jaunuolių iš 
Lietuvos. P a t s užsidirbdavo 
mokslui ir pragyvenimui. Tuo 
metu jo pažiūroms didelę įta
ką darė pažangiosios antica
rinės ir antifeodalinės Kijevo 
inteligentijos nuota ikos bei 
pažangioji visuomeninė Vaka
rų Europos mint is , kuri plito 
ir formavo universi tet inį to 
meto j aun imą , bes imokant į 
Peterburge, Kijeve, Maskvoje 
ir kituose miestuose. Čia da r 
nebuvo išblėsę 1831 m. sukili
mo aidai . Čia subręsta jau
nuolio siekis a t iduo t i visas 
jėgas ir visą gyvenimą savo 
tautos išsivadavimui. 

Dėl tos priežasties A. Mac
kevičius pas i renka kunigystę, 
nes, t i k b ū d a m a s kunigu, 
galės būt i arčiau liaudies ir 
puoselėti l ietuvybę. XTX a. ka
talikų bažnyčia buvo viena 
pagrindinių lietuvybės sklei
dėjų. 1850 m. įstoja į Varnių 
kunigų seminariją. Ją baigęs, 
kunigavo Krekenavoje, o vė
liau buvo perkel tas į Paberžę, 
kur išbuvo 9 me tus . A. Mac
kevičius buvo parapijiečių la
bai gerbiamas ir mylimas, sa
vyje sujungęs ger iausius ir 
g raž iaus ius l ie tuvių t au tos 
bruožus . S u t i k u s kaimietį , 
„pirmutinis rūpes t i s buvo iš
klausinėti apie j o buitį ir gyve
nimą". Ma tydamas paprastą 
liaudį, „tamsią ir neapsišvie-
tusią", bet „darbščią, teisingą 
ir religingą", kun . A. Mackevi
čius rūpinosi baudžiauninkų 
ir jų vaikų mokymu, globojo 
našlaičius, elgetas. 

Tardomas j i s pareiškė, jog 
stengėsi „aplankyti kiekvieną 
liaudies susirinkimą: krikšty
nas, vestuves, laidotuves — tai 
buvo mano propagandos vie
tos". „O kadangi ta i buvo daro
ma, laikantis tiesos ir buvo 
tiesa, žmonės manimi tikėjo". 

Kun. A. Mackevičius buvo 
labai aps išv ie tęs žmogus, 
karš tas lietuvis patr iotas i r 
„kaip v isa te i s i s šio k r a š t o 
gyventojas", v i enas pirmųjų 
Lietuvoje reikalavo pripažinti 
tautoms apsisprendimo teisę. 
Tardymo metu laiške Kauno 
apskr . ka r in i am virš ininkui 
pulkininkui Božerianovui ra
šė: „Mano t roškimas žmonėms 
gero davė man jėgų ir galimy
bių sukelti l iaudį ir ne kuriuo 

nors k i tu t ikslu, o s iekiant to, 
kad j i įs isąmonintų ir pasaky
tų, ar su Rusija, a r su.Lenkija 
ji nori būt i susijungusi. Ši tei
sė j a u egzistuoja Europoje, o j i 
negalėjo būt i pare ikš ta k i ta ip , 
kaip t ik per išsivadavimą. O 
tai pas iekiama karu". 

Dažnai revoliucinės propa
gandos t r i būna būdavo baž
nyčios sakykla. Kun. A. Mac
kevičius buvo geras ora tor ius . 
Dar prieš sukilimą apie vieną 
jo pamokslą — kalbą v ienas 
būs imas sukilėl is p r i s iminė : 
„Buvo d a u g žmonių. Mackevi
čius (...) pradėjo kalbėti tyliai 
ir lė tai pr iešvyriausybine t e 
ma, apie būtinybę ruošt is gin
kluotam sukil imui. P a m a ž u jo 
ba l sas s t iprėjo, ve idas n u o 
įkvėpimo žėrėjo, akyse, pra
džioje pr igesus iose , d a b a r 
blykčiojo žaibai: visi žmonės 
klausėsi taip įtemptai, jog galima 
buvo bažnyčioje girdėti musę 
skrendant ; visi buvo įelektr in
ti, ir nieko nenuos tabaus , kad 
Mackevičius pa t r aukė į sukil i
mą v isus apyl inkės va l s t i e -
6us". Žmonės patikėjo juo, kaip 
kunigu ir kaip žmogumi, kur i s 
buvo neabejingas tėvų žemės 
ir kalbos likimui. 

Kun. A. Mackevičius suki
l imui ruošėsi j a u apie deš imt 
metų. 1863 m. kovo 20 d. Pa
beržės bažnyčioje pe r ska i t ę s 
sukilėlių manifestą ir pasakęs 
pasku t in į pamokslą , kur io 
k l a u s y d a m a , „visa bažnyč ia 
nuo kūdikio iki senelio liejo 
ašaras" , kun. A. Mackevičius 
surinko 250 žmonių būrį, gin
kluotą medžiokliniais š au tu 
vais bei dalgiais, ir v ienas pir
mųjų Lietuvoje Krekenavos 
miškuose iškėlė sukil imo vė
liavą. Nuo pirmųjų dienų vadą 
pamilo ir gerbė būrio kar ia i , 
nes j i s buvo kuklus , „dalijosi 
su kovotojais stovyklos gyveni
mo n e p a t o g u m a i s , va lgė iš 
bendro katilo..." Vadas buvo 
karys , lygus su visais , apsi
vilkęs sermėga, turėjo pr ie šo
no kalaviją, o už diržo — re
volverį. Būrys sparčiai augo, 
nors, anot sukilėlių, k u n . A. 
Mackevičius į savo būrį nieko 
neverbavo. Aplinkinių ka imų 
gyventojai po 2 - 3 pa ty s a te i 
davo, a ts inešdami ginklų, dra
bužių, maisto. Būryje skam
bėjo lietuviška šneka ir dainos. 

Pagal žandarų p r a n e š i m u s 
iš įvairių Žemaitijos vietų, ga
lima a tkur t i maršru tą , kur iuo 
kun. A. Mackevičiaus būrys , 
sus ikaudamas su caro kar iuo
menės persekiotojų b ū r i a i s 
peržygiavo visą Kauno guber
niją. Vietos gyventojai dažna i 
sutikdavo juos kaip g imines , 
pranešdavo apie ka r iuomenės 

da l in ių judėjimą, a tnešdavo 
maisto. Galbūt dėlto kun . A. 
Mackevičius buvo nesugauna
mas , nors kariniai virš ininkai 
daug žinojo apie jį. Kiekvienas 
sukilėlis buvo pasiryžęs pa
aukot i gyvybę, kad t ik neiš
duotų savo vado caro valdžiai, 
nors už jį ir buvo paskirta dovana 

Kun. A. Mackevičius nelai
kė savęs „didžiu kariu", nors 
sugebėdavo ras t i išeitį iš keb
liausios situacijos. J o organi
zacinius ir kar in ius sugebė
j i m u s , ypač p a r t i z a n ų ka ro 
vado talentą, įvertino Lietuvos 
sukilėlių vadovybė. 1863 m. 
lapkričio mėn. j is buvo paskir
t a s Kauno gubernijos vaivada. 

Lapkričio 26 d. pr ie Lebe
džių ka imo (netoli Vilkijos 
miestelio) įvyko p a s k u t i n i s 
kun . A. Mackevičiaus vado
vaujamas mūšis (per aš tuonis 
mėnes ius kun . A. Mackevi
čiaus vadovaujami sukilėliai 
kovėsi su caro kar iuomene 20 
kar tų) . Daug sukilėlių krito 
mūšio lauke. Tarp nukautųjų 
žandara i tikėjosi ras t i ir vado 
kūną, tačiau ir šį ka r t ą jie 
apsiriko. Kun. A. Mackevičius 
suprato, kad suki l imas silps
t a , tač iau manė , jog reikia 
baigti pradėtą žygį. J i s tikėjo, 
kad su ateinančiu pavasar iu 
sukil imas dar plačiau išsilies. 
Tereikėjo susisiekti su sukili
mo vadovybe: nuvykt i į Var
šuvoje įsikūrusį Centro Komi
tetą. Deja, 1863 m. gruodžio 
17 d. pakeliui Ringovės kaime 
prie Vilkijos buvo su imtas . 

Didelis buvo Muravjovo 
(Vilniaus gene ra lgube rna to 
r i aus , kur is Lietuvoje buvo 
vad inamas koriku) dž iaugs
mas , sulaikius garsųjį sukilė
lių vadą, kurį t ikr iausia i pats 
to nenorėdamas įvertino kaip 
„svarbiausią veikėją, žmogų 
nepapras tą , v ikrų, veiklų, 
protingą". 

Buvo tikimasi iš legendi
nio sukilėlių vado daug su
žinoti. Tačiau vel tui . Iškan
kintas tardymo ir l aukdamas 
bausmės, kun. A. Mackevičius 
iki pa t paskut inių akimirkų 
liko karys ir kunigas , ištiki
mas Dievui ir tėvynei . Gruo
džio 24 d. pa smerk ta s myriop, 
prašė a ts iųs t i j a m ka ta l ikų 
kunigą, kad pasiruoštų priimti 
Dievo j am skirtą likimą. Vis 
dėlto šis paskut in is kun. A. 
Mackevičiaus n o r a s nebuvo 
išpildytas. 

Liko v ien in te lė nakt i s . . . 
Šią pasku t inę savo neilgo 
gyvenimo nakt į j i s rašo pas
kutinį priešmirtinį laišką — 
politinį tes tamentą , aiškiai ir 
logiškai d ė s t y d a m a s savo 
mintis apie tai , ka ip ir dėl ko 

žmogus tur i gyventi... „Mano 
veiksmams vadovavo teisybės 
ir savo tautos meilė... ir jos 
laimė buvo daugiau kaip de
š imties me tų revoliucinio 
darbo aks t inas ir priežastis". 

Kun. A. Mackevičius pami
ni 1861 m. reformą, po kurios 
„vargšė l i aud i s t ik pake i t ė 
poną". „Ar aš galėjau žiūrėti ir 
nelaukti a te i t ies , kurią ma
čiau revoliucijoje? Protas man 
rodė griebtis to, kas yra, o ne 
to, kas bus po 40 metų, kaip 
skelbia caro manifestas". 

„Nors aš ir suimtas , nors 
sukil imas tuo sus tabdytas , bet 
jeigu vyr i ausybė nepake i s 
l i k i m o būdo, a t s i ras k i tas 
Mackevičius ir, ko aš nepa
dariau, — sugebės pabaigti". 

\ „O kad mano pažiūros tei
singos, t v i r t i n u daba r ka ip 
žmogus, kur i s žinojo, ką daro, 
kai darė , ir kas jo laukia, jeigu 
nepavyks". 

B a u s m ė buvo įvykdyta 
1863 m. gruodžio 28 d. Kaune, 
s tebin t į a i k š t ę suvary ta i 
miniai, kurią kun . A. Macke
vičius paskut inį kartą peržeg
nojo ir palaimino. Net į kar tu
ves j is ėjo iškėlęs galvą ir įsi
tikinęs savo te isumu: „Aš savo 
padar iau , o dabar užbaikite 
jūs!" — paskut inį kartą Kauno 
padangėje nuskambėjo jo balsas. • 

Aukos, ski r tos paminklo 
mūsų tėvynainiui , paaukoju
siam save Lietuvai, jos neprik
lausomybei, 1863 m. sukilimo 
organizatoriui ir vadui kun. A. 
Mackevičiui Kaune pas ta ty
mui, buvo renkamos ir Čikagoje. 

Visiems, atsi l iepusiems į 
kvietimą ir prisidėjusiems di
desne ar mažesne auka, esame 
labai dėkingi. 

Nuoširdžiai dėkojame už 
508 dol. auką, sur inktą 2002 
m. gegužės 5 d. Cicero Šv. An
tano Paduviečio parapijos baž
nyčioje dr . Pe t ro Kisiel iaus 
iniciatyva (iš šios sumos 100 
dol. paaukojo duktė ir sūnus 
j au Anapilin išėjusių savo tėvų 
vardu), ir už gegužės 12 d. 
Brighton Parko Nekaltojo Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
su r ink tu s 202 dol. kun . 
Jaun iu i Kelpšui, o taip pa t už 
paaukotus 20 dol. operos „Liu
cijos di Lamermur" metu lietu
vio, norėjusio likti anonimu. 

Visos šios aukos yra per
vestos į Kauno arkivyskupijos 
kurijos sąskaitą: 

Kauno arkivyskupijos ku
rija 76687086077; AB Vil
niaus Bankas SWIFT: CBVI 
LT 2X, Vilnius, Li thuania; 
CITI BANK SWIFT: CITI US 
33, New York, N.Y. USA. 

Dr. Stefa Čepukėnienė 

Šventasis Raš tas liudija, 
jog Dievas neapleidžia nus i 
dėjusio žmogaus, bet įvairiais 
b ū d a i s beldžiasi į jo š i rd į . 
Kūr in iuose pani ręs žmogus 
b ū n a savanaudis ir l i nkęs 
vadovaut is ne Dievo, bet savo 
val ia , todėl išsivaduojant iš 
š ios būsenos d a ž n i a u s i a i 
t e n k a pereiti dvasinės t a m 
sos, abejonių, o ka r ta i s dide
lės kančios kelią. Le i sdamas 
v i sa ta i išgyventi, D ievas 
padeda žmogui apsivalyti n u o 
egoizmo ir užmegzti su j u o 
t ik ros draugystės ryšį. T a i 
tikėjimo kelionė ir k iekvienas 
iš mūsų galime surast i s ave 
kurioje nors šio kelio atkarpoje. 

Iš Senojo Testamento la i 
kų iki mūsų atkeliavo pasako
j i m a s apie teisųjį žmogų Ab
raomą, kurį Dievas pašaukė 
t ap t i išrinktosios tau tos t ėvu 
ir pažadėjo jam gausią pa
la imą: „Padarysiu iš t a v ę s 
didelę tautą ir tave palaimin
siu (...) Visos žemės gentys r a s 
tavyje palaiminimą". Tač iau 
t ikėj imas į Dievą neužgaran
t avo j a m nei naudos , n e i 
r a m a u s gyvenimo, priešingai , 
s u n k ū s išbandymai sekė vie
n a s po kito: turėjo išgyventi 
badmetį , mirė žmona S a r a , 
be t pa ts sunkiausias išbandy
m a s buvo Dievo pal iepimas 
paaukot i vienturtį sūnų Iza-

TIKĖJIMO KELIONE 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS, S J 

oką: „Paimk savo sūnų, savo 
vienturtį , kurį tu myli, Izaoką, 
nuvyk į Marijos žemę ir ten 
a n t ka lno jį paaukok k a i p 
deginamąją auką". Abraomas 
nesiderėjo su Dievu, nors šir
dyje buvo didelė tamsa; j i s 
klusniai vykdė visa, ko reika
lavo jo t ikėjimas: ruošėsi pa
aukoti sūnų, ir pačiu paskut i 
niu momentu angelas sulaikė 
tėvo ranką. Ši istorija moko, 
kaip reikia pasielgti lemia
mais gyvenimo momenta i s , 
kai iškyla re ikalas rinktis Die
vo a r savo valią. Abraomas 
Dievo valią iškėlė aukščiau už 
vienturčio s ū n a u s gyvybę, to
dėl j a m Dievas pasakė: „Per 
tavo palikuonis bus palaimin
tos visos žemės tautos, nes tu 
paklausei mano balso". 

Labai panaš i buvo ir Švč. 
Mergelės Marijos tikėjimo ke
lionė. Dievo planuose ji užėmė 
išskirtinę vietą, nes buvo iš
rinkta būti Išganytojo motina. 
Tačiau jai teko bėgti į Egiptą 
nuo persekiotojų, išgyventi 
J ė z a u s a tmet imą , paga l iau 
bejėgei stovėti po kryžiumi, 
an t kurio buvo nukryžiuotas 
mylimas Sūnus . Šie Šventojo 

Rašto pavyzdžiai m u m s y r a 
labai svarbūs, nes ne t giliai 
t ik intys žmonės s u t r i n k a ir 
p a s i m e t a ka i j u o s u ž v i r s t a 
išbandymų lavina. 

Evangelijoje yra pasakoji
mas apie J ėzaus aps i re išk imą 
t r ims mokiniams — P e t r u i , 
J o k ū b u i ir J o n u i . Mokin ia i 
pamatė dievišku grožiu spin
dintį Jėzų ir sušuko: „Moky
tojau, gera mums čia būti"! 
Tačiau jie da r nepažino J ė 
zaus, kur is apsireiškimo m e t u 
kalbėjo ne apie savo šlovę, be t 
apie būsimą kančią, mir t į i r 
J ėzaus apsireiškimas su te ikė 
mokiniams ne tik dž iaugsmo, 
bet sukėlė ir baimę, nes buvo 
pasta tyt i savo Mokytojo kry
žiaus akivaizdoje. 

O kaip mes elgiamės savo 
tikėjimo kelionėje? Ka ip mes 
pr i imame džiaugsmo v a l a n d a s 
ir išbandymų naš tą? Be abejo, 
v isada no rė tume i šgyvent i 
Dievo ar tumą, kad t ikėj imas 
teiktų džiaugsmo, r amybės ir 
gyvenimui reikalingo saugu
mo. Dievas, mūsų s u p r a t i m u , 
t ikint į žmogų pr iva lė tų a p 
saugoti nuo visų i šbandymų, 
panaš i a i ka ip g e r a s t ė v a s 

saugoja savo va ikus . O kai 
ištinka kančia, nors ir ne tokia 
didelė kaip Senojo Tes tamento 
Jobo, tuomet, atrodo, sudreba 
žemė ir kėsinasi po griuvėsiais 
palaidoti visa, ką iki tolei 
neabejodami tikėjome. 

Kančia labai dažna i a te ina 
ligos pavidalu ir tuomet daž
nas šaukiasi ne t ik medikų 
pagalbos, bet yra gundomas 
kreipt is į Naujojo a m ž i a u s 
šamanus — aiškiaregius eks
t rasensus, ligas gydančias ži
niuones ar s t ebuk l ingas pi
ramides. Dievas leidžia žmo
gui, išgyventi kančią, ne tam, 
kad nuvestų į klaidų džiung
les, ku r jis visiškai pasiklystų, 
bet tam, kad jo t ikėjimas nu-
skaidrėtų, tap tų tv i r tas kaip 
uola, kad žmogus Dievo ieš
kotų ne dėl savo naudos ar 
malonumo, bet dėl to, kad J i s , 
Dievas, yra ve r t a s žmogaus 
meilės. Kol žmogus nepereina 
kančios ir abejonių tamsos, tol 
jo tikėjimas lieka vaikiškas, 
gal int is suduž t i pas i t a ik ius 
mažiausiai kliūčiai. Ta kliūti
mi gali būt i nepavyzdingas 
kunigo elgesys, mylimo žmo
gaus mirtis, apvil ta meilė ar 

kiti gyvenimo smūgiai, kruvi
nai sužeidžiantys mūsų širdis. 

Mūsų tikėjimas nėra an t 
lentynos padė ta brangenybė, 
ku r i a g a l ė t u m e la ikas nuo 
laiko pasigrožėt i . Tikėjimas 
— tai vertybė, kuri mumyse 
tu r i augt i ir tobulėt i iki 
pasieksime vertybių Vertybę 
— Dievą. Kol gyvename žemė
je , mes pastoviai keliaujame 
ir keičiamės, todėl privalome 
budėt i , kad t a s ke i t imas i s 
būtų pozityvus, kad laikmečio 
i šbandymai ir gundymai 
nenuvestų į klystkelius, kaip 
neseniai j ie mūsų tautiečius 
nuvesdavo į ateistinį mater ia
lizmą, o dabar skat ina panir t i . 
kokiame nors „Naujojo am
žiaus" ku l te ieškant „kosmi
nės energijos", astrologų, aiškia
regių a r p i ramidžių . Per 
Krikštą t apę Dievo vaikais su 
tikinčiųjų bendruomene ke
liaujame į savo galutinį t iks
lą. Šventas i s Raš tas m u m s 
pr imena, jog šioje kelionėje 
sut iksime kliūčių ir tamsos, 
tačiau ska t ina ištikimai lai
kytis Dievo rankos ir net sun
kiaus ių i šmėginimų valan
dose nesusvyruoti , nes „Die
vas yra ištikimas". Todėl visa
da tur ime būt i pilni drąsos ir 
pasitikėjimo Tuo, kuris prisi
kėlė ir mus prikels amžina
j am gyvenimui. 

Dr. A. Damušio laidotuvių Mišiose kun. Arvydas Žygas primena velionio 
didžius darbus Lietuvai. 

BUDĖJIMAS IR MALDA UZ TAIKĄ 
Šiandien, k a d a j a u k a r a s 

I r a k e p r a d ė t a s i r o r a n ž i n ė 
spalva įspėja m u s ap i e ga l imų 
teroris tų išpuolių J A V k r a š t e 
padidėjimą bei s u s t i p r i n a ap
saugą visur, kv ieč iame visus 
vienytis į budėjimą už taiką, 
išplitusi visame žemės rutulyje. 

(http:/ /www.moveon.Org/w 
indowlight/) 

Sujunkime savo min t i s ir 
širdis saugojant t a i ką i r r amy
bę pasaulyje ir k iekv ieną va
karą uždekime ž v a k u t ę savo 
namo, bu to a r k a m b a r i o lange, 
l iudijančią ap ie m ū s ų t roš 
k imą ramybės bei kv ie t imą 
sus imąstyt i apie t a ikos svarbą 
pasaul iui . 

Kr in t an t bomboms, nešan
čioms grėsmę daugel io žmonių 
gyvybei I rake , m ū s ų ats igręži
mas į Dievą, m ū s ų m a l d a ir 
mūsų kiekvieno v id inė ramy
bė yra gyvybiškai svarb i , nes 
didina pasit ikėjimą Viešpa t ies 
globa bei t e ik i a vi l t į v i sa i 
žmonijai. 

Pa la ikan t r a m y b ę savyje 
ir maldaujant Viešpat į ta ikos 
pasaul iui , kviečiame j u s a s 
meniška i s u r a s t i r a m ų mo
mentą ir sus i te lkt i savyje pa
mąs tymui ir ma lda i . Susi te l 
kime tyloje už t a iką b e n t 3—5* 
m i n u t e s k i ekv ieną dieną, 
j u m s patogiu la iku. 

Sus ikaup imo m a l d a gal i 

PARDUODA 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilei-į" 

01 Toyota Camry — $9.600. 
01 Jeep Grand Cherokee — S 10.500. 
01 Audi A4 —$11,500. 
00 VW Passat — $9,50001 
Dodge Grand Caravan — $10.500 

Tel. 773-497-1452. 

PASLAUGOS 
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. 

ALTOMOBI J a NAML; SVFJKATOS 
R GYVYBĖS DRAUDIKAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviukai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Te!. 708-424-8654:773-581-8654 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618 
Tel. 773-935-0472. 

būt i tokia: 
1. S u r a s k ramią vietą ar 

momentą pabū t i tyloje. 
2. Sus i te lk tyloje ir nu

sileisk į savo širdies gelmes, 
pr is imink, k a d esi Dievo glo
boje. 

3. Pa jusk Dievą ar t i savęs 
a rba savyje ir pabūk su Vieš
pačiu nors minu tę . 

4. I šsakyk savais žodžiais 
savo rūpest į Dievui apie karo 
pasekmes bei teror izmo grės
mę, ir paprašyk ramybės bei 
taikos pasaul iu i . 

5. Tyloje k l ausyk i s , ką 
Dievas t a u nori pasakyt i . (Ką 
reiškia t a u būt i su Viešpačiu?) 

6. Padėkok Viešpačiui už 
malones ir pap rašyk ypatin
gos globos sau , savo šeimai, 
tėvynei bei v isoms t au toms 
pasauly je . M a l d a u k Dievą 
specialios malonės , kad karas 
I rake neišsiplėstų, o jo gyven
tojai ir visi k a r i a i j a u s t ų 
Viešpaties globą. 

Sujunkime savo maldą su 
žvaku tės šv iesa / l i epsna ir 
skleiskime ramybę bei taiką 
savo namuose ir visoje aplin
koje. Taip p a t r ag iname ga
vėnios pasninką ir kasdienius 
s u n k u m u s aukot i Viešpačiui, 
p r a š a n t r a m y b ė s i r t a ikos 
pasaul iui . 

Čikagos l ietuvių parapijų 
kun iga i i r seselės 

SIŪLO DARBA 

Caregiver with Nursing Degree 
needed in VV'isconsin. D.L., 

English. Sočiai Security. Nursing 
Diplomą. Call Home Care 

tel. 262-657-8467. 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English. sočiai security. refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @262-657-8467. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

IŠNUOMOJA 

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

Žiemos kainos $581 -$682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 
baseinais. Tel. 708-289-8577 

arba 708-423-4761. 

2 bedroom newly remodel. 
$650 plūs security deposits. 

No pets. no smoking. 44 th & 

California. Tel. 773-704-7402., 

http://www.moveon.Org/w


Kernavės kul tūrinis rezervatas — 
Pasau l io kultūros ir gamtos paveldo sąraše 

Atkelta iš 1 psl. 
Medžiaga, reikalinga siūly

mui įtraukti Kernavės kultūrinį 
rezervatą į UNESCO pasaulio 
kultūros ir gamtos paveldo są
rašą, buvo pradėta ruošti 2002 
m. rudenį, gavus UNESCO eks
pertų preliminarų vertinimą, 
kad ši vietovė gali kandidatuoti 
į minėtą sąrašą. 

Tolimesnė procedūra, pasak 
Lietuvos ambasadorės prie 
UNESCO, bus tokia: iki birželio 
10 dienos, jei prireiks, žinovai 
ieškos papildomos informacijos, 
iki kitų metų vasario mėnesio 
jie apsilankys Kernavėje, po to 
pateiks rekomendacijas Pasau
lio paveldo komitetui. 

Kernavė pirmą kartą isto
riniuose šaltiniuose paminėta 
1279 metais Hermano Vartber-
gės kronikoje bei eiliuotoje Livo
nijos kronikoje kaip Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Traidenio 
(1269-1282) valda. 13 amžiuje 
Kernavės tvirtovė ir miestas 
buvo vienas svarbiausių Lietu
vos ekonominių ir politinių cen
trų. 

Į UNESCO nematerialaus 
ir žodinio paveldo sąrašą yra 
įtraukta Lietuvos kryždirbystės 
tradicija, į kultūros ir gamtos 
paveldo sąrašą — Kuršių nerija, 
į Pasaulio paveldo sąrašą — Vil
niaus Senamiestis. 

Lietuva sveikina s lovėnų „taip" narystei 
ES ir NATO 

Atkelta iš 1 psl. 
Pasak ministro, referendu

mo Slovėnijoje sėkmė yra dar 
vienas žingsnis praktiškai įgy
vendinant Europos Sąjungos ir 
NATO plėtrą, kurių tikslas — 
vieninga Europa. 

Stoti į ES jau apsisprendė 

Maltos gyventojai, balandžio 12 
dieną referendumas vyks Veng
rijoje. Lietuvos rinkėjai nuomo
nę dėl narystės ES pareikš 
gegužės 10-11 dienomis vyk
siančiame referendume. 

Lietuvoje nebus referendu
mo dėl stojimo į NATO. 

K. Bobelis traukiasi iš krikščionių demokratų 
vadovo pos to 

Atkelta iš 1 psl. 
Paklaustas, kas ateityje ga

lėtų jį pakeisti, K. Bobelis pa
minėjo, kad partijos pirmininko 
pareigas galėtų eiti Seimo na
riai Petras tlražulis, Algirdas 
Saudargas, taip pat krikščionė 
demokratė Gražina Paliokienė. 

Tačiau LKD partijos valdy
bos narys P. Gražulis sakė, kad 
K. Bobeliui pavesta eiti pirmi
ninko pareigas tik iki artimiau
sios partijos konferencijos, kuri, 

neoficialiomis žiniomis, gali bū
ti surengta dar šią vasarą. P. 
Gražulio teigimu, partijos pir
mininko rinkimus galėtų pako
reguoti ir ketinimai burtis su 
kitomis krikščioniškomis politi
nėmis jėgomis. Pasak P. Gražu
lio, apie galimą vienijimąsi kal
bama su „Jaunosios Lietuvos", 
„Socialdemokratijos 2000", 
Dešiniųjų, Nuosaikiųjų konser
vatorių, taip pat Liberaldemok-
ratų partijomis. 

Lietuvos pasienyje — nesusipratimai dėl 
tranzitinių ke le iv ių išlaipinimo 

Atkelta iš 1 psl. 
Jis pabrėžė, jog pasieniečiai 

vadovavosi vyriausybės nutari
mu dėl vizų išdavimo tvarkos. 
Šis dokumentas, be kita ko, nu
stato atvejus, kai pasai dėl jų 
sugadinimo, susidėvėjimo ir ki
tų defektų laikomi negaliojan
čiais. 

Anot „Regnum" pranešimo, 
Lietuvos pasienietis, teigda
mas, jog N. Gerasimovos pasas 
negalioja, esą nuplėšė jo viršelį, 
vėliau pensininkė buvo velka
ma iš vagono. Tame pačiame 
kupė važiavęs R. Murtuzajev, 
mėginęs užstoti moterį, esą taip 
pat patyrė pasieniečių smurtą 
ir buvo surakintas antrankiais 
bei išvestas iš traukinio. 

Traukinio viršininkė Liubo-

jas dėl pasieniečių veiksmų, ta
čiau, „Regnum" pranešimu, iš
girdo „šiurkščių įžeidimų". 

N. Gerasimova ir R. Murtu
zajev buvo išlaipinti iš trauki
nio. Anot agentūros, teismo me
dicinos ekspertai ant N. Gera
simovos kūno aptiko kraujosru-
vų ant peties, kairiojo riešo ir 
kairiosios menties srityje. 

VSAT atstovo spaudai R. 
Pukinsko teigimu, tarnybinis 
patikrinimas parodys, ar pasie
niečiai naudojo jėgą bei specia
liąsias priemones ir ar padarė 
kokių nors pažeidimų. 

Anot Rusijos agentūros, įvy
kio dalyviai kreipėsi pagalbos į 
Valstybės Dūmos deputatus, 
duomenys apie tai perduoti Ru
sijos užsienio reikalų ministrui 
Igor Ivanov. vė Tichonova pareiškė pretenzi-

Finansų ministrė numato 
neigiamą Irako karo įtaką ekonomikai 

Atkelta iš 1 psl. 
be didelių finansinių stresų 

ir tuo pačiu mėginti sušvelninti 
ekonominius ir finansinius pa
darinius, kurie tikrai pasijus", 
sakė D. Grybauskaitė. 

Derybas dėl narystės ES 

baigusi pernai gruodį pilnateise 
ES nare Lietuva tikisi tapti 
kitais metais, kai Lietuvos stoji
mo į ES sutartį, pasirašomą ba
landį Atėnuose, patvirtins visų 
ES valstybių parlamentai. 

Karas Irake. Į v y k i a i ir fakta i 
Atkelta iš 1 psl. 

jau kelios raketos, o sostinė
je dažnai gaudė oro pavojaus 
sirenos. 

* JAV vadovaujamų pajė
gų karo lėktuvai pirmadienį 
atakavo Šiaurės Irako fronto 
pozicijas, esančias kurdų kont
roliuojamoje teritorijoje. Tai 
pirmoji ataka šiame rajone nuo 
karo pradžios. 

* JAV kariuomenės 101-
ajai desantininkų divizijai 
pirmadienį teko pristabdyti žy
gį Bagdado link — bet ne dėl 
irakiečių pasipriešinimo, o dėl 
dykumoje kilusios smėlio aud
ros. Meteorologai pranešė, jog 
nepalankūs orai gali kliudyti 
kariuomenės judėjimui iki ket
virtadienio. Smėlio ir dulkių 
audra buvo tokia stipri, kad ap
vertė 5,000 galonų degalų auto
mobilį, sužeisdama vieną ka
reivį 

* Sekmadienį ryte oro 
desanto 101-osios divizijos 1-
osios brigados Camp Pennsyl-

vania bazėje Kuwait'e per mes
tų granatų sprogimus žuvo 27 
metų kapitonas Christopher 
Scott Seifert ir buvo sužeista 15 
kareivių. Granatos buvo mestos 
į tris bazės vadovybės palapi
nes. Įtariamasis yra JAV ser
žantas Asan Akbar, kuris, šalti
nių kariuomenėje teigimu, „yra 
musulmonas ir, atrodo, tiesiog 
nepritarė karui". 

* Irako informacijos mi
nis t ras pirmadienį sakė, kad 
per pastarąsias 24 valandas 
JAV vadovaujamos pajėgos nu
kovė 62 ir sužeidė daugiau kaip 
400 žmonių. 

* JAV Štabų vadų komi
te to pi rmininkas generolas 
Richard Myers sekmadienį pa
reiškė, kad JAV pareigūnai ieš
ko mažiau nei 10 pietų Irake 
dingusių JAV karių. 

* Tarptautinis Raudonojo 
Kryžiaus komitetas (TRKK) 
pirmadienį oficialiai kreipėsi į 
Irako vadovybę, prašydamas 
leisti aplankyti į nelaisvę paim-
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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. Whiie every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel 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'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinav ian S4S 

tus JAV ir britų karius. 
* Pietų I rake pirmadienį 

žuvo br i tu karys, kuris yra 
pirmoji nuo karo Irake pradžios 
britų sausumos pajėgų netektis 
koviniuose veiksmuose, prane
šė Britanijos gynybos ministeri
ja. 

* Augantys JAV ir Di
džiosios Bri tani jos kariuo
menės nuostoliai Irake privertė 
pagrindinius JAV laikraščius 
suabejoti, ar buvo išmintinga 
laikytis karinės strategijos, nu
matančios spartų kariuomenės 
puolimą Bagdado kryptimi. 

* „The New York Times" 
pirmadienį rašo: „Dabar mes 
pradedame matyti kitą (karo 
pusę), kurioje svetingi civiliai 
gyventojai gali pasirodyti esą 
užsimaskavę, nešantys mirtį 
Irako kareiviai, kurioje koalici
jos kareiviai padaro nuostolių 
ne tik priešui, bet ir vieni ki
tiems. Tikrasis karas savotiš
kai dar tik prasidėjo". 

* „The Washington Post" 
redakcijos vedamajame pa
žymima, kad sekmadienis buvo 
„skausmingų netekčių diena" 
JAV ir Britanijos pajėgose tar
naujantiems vyrams bei mote
rims. Tai buvo „daugiausiai 
kainavusi Amerikos kariuo
menei mūšių diena nuo 1993 
metų (karo veiksmų) Somalyje, 
o galbūt net nuo Persijos įlan
kos karo", rašoma straipsnyje. 

* „The Wall Street Jour
nal" rašo, kad iš karo veiksmų 
„teatro" rodoma filmuota tele
vizijos medžiaga iš pradžių iš 
ties sudarė įspūdį, kad susidu
riame su „šoku ir siaubu", ta
čiau dabar galbūt reiktų kalbė
ti apie „kraują ir sielvartą". 
„Viltys, kad režimas greitai 
žlugs, išsisklaidė, kai dalis Ira
ko pajėgų davė atkirtį. Be to, iš 
pradžių sutrikęs režimas atsi
peikėjo ir pakartojo dalį Persi
jos įlankos karo metu naudotos 
propagandinės taktikos", rašo 
laikraštis. 

* I rako prezidentas Sad-
dam Hussein „visiškai kont
roliuoja" valstybę, per spaudos 
konferenciją Bagdade pirma
dienį paskelbė premjero pava
duotojas Tareq Aziz. Jis pri
dūrė, kad visi Irako vadovybės 
nariai yra „geros" formos. T. 
Aziz taip pat griežtai paneigė 
pranešimus, jog jungtinės britų 
ir JAV pajėgos Irake aptiko 
cheminio ginklo gamyklą. 

* Su karo belaisviais, pa
tekusiais i irakiečių rankas, 
bus elgiamasi pagal „islamo 
mokymą", pirmadienį BBC žur
nalistams pareiškė Irako už
sienio reikalų ministras Naji 
Sabri. Jis šiuo metu vieši Egip-

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

Mielam draugui ir aktyviam telkinio nariui, 

A. t A. 
EDVARDUI LAPUI 

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo sū
nums RAIMUNDUI ir TOMUI su šeimomis, bro
liui HARIUI, sesutei STASEI SEMĖNIENEI ir 
kitiems giminėms bei artimiesiems. 

Aleksandra ir Edis Bielskiui 
Alfa ir Vytautas Budrioniai 

Jadvyga Giedraitienė 
Angelė ir Albinas Karniai 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Birutė Sekmakienė 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 

Laima ir Jonas Šalčiai 
Algė ir Adolfas Šležai 

Irena ir Mečys Šilkaičiai 

St. Petersburg, Florida 

te, kur arabų valstybių vadovus 
stengiasi sutelkti prieš, jo žo
džiais, JAV ir Didžiosios Brita
nijos „kolonializmą, neokolo-
nializmą ir karą". Jis tvirtino, 
kad pirma atsirado Islamo prin
cipai, ir tik po to — Ženevos 
konvencija. „Mes pirmiausia 
laikomės islamo mokymo. Mes 
— ištikimi musulmonai. Su sa
vo karo belaisviais elgiamės pa
gal islamo mokymą", jis sakė 
BBC radijo laidos „The World 
At One" žurnalistams. „Mes — 
žmonės, kurie sukūrė teisę, kai 
pono Blair ir pono Bush prose
neliai dar gyveno uolose kaip 
žvėrys", pareiškė ministras. Jis 
su BBC žurnalistais susitiko 
tuo metu, kai JAV ir Didžiojoje 
Britanijoje kilo nepasitenkini
mas dėl Irako televizijos trans
liacijos, per kurią savaitgalį pa
rodyti penki karo belaisviai 
amerikiečiai. Filmuotoje me
džiagoje taip pat buvo nufil
muoti keturių amerikiečių kū
nai. 

* Kuwait'o ugniagesiai 
pirmadienį užgesino pirmąjį 
iš septynių naftos gręžinių, liep
snojančių Irako pietuose esan
čioje Rumailoje, kur partizani
nes kovas dar tęsia nedidelės 
irakiečių karių grupelės. Rink
tinė ugniagesių komanda iš Ku-
wait'o naftos bendrovės gesina 
likusius šešis gręžinius, kurie 
liepsnoja pietiniame maždaug 
80 kilometrų ilgumo Rumailos 

naftos rajone, esančiame prie 
pasienio su Kuwait'u. Pasak pa
reigūno, be degančių gręžinių 
dar maždaug 10-15 gręžinių yra 
užminuoti. 

* Kol br i tų kar ia i tęs ia 
kovas dėl k o n t r o l ė s pieti
niame naftos rajone, šiaurinėje 
Rumailos dalyje iškilo saugumo 
problemų. Dėl nedidelėmis gru
pelėmis pasklidusių irakiečių 
karių, vilkinčių civiliais drabu
žiais, iškilo pavojus rajone ke
liaujantiems žurnalistams, pra
nešė britų kariuomenės pulki
ninkas Rob Partridge. 

* JAV pas iun t inys pir
madienį pare iškė , kad kol kas 
nesusitarta dėl Turkijos pajėgų 
siuntimo į šiaurinę Irako dalį, 
kuriam priešinasi Vašingtonas, 
NATO, Europos Sąjunga ir vie
tos kurdai. Tačiau pastarosio
mis dienomis Turkijos pareigū
nai ne kartą tvirtino, kad iš 
principo jie su JAV susitarė dėl 
Turkijos pajėgų įvedimo į šiau
rinę Irako dalį, kur tam tikru 
momentu planuojama įvesti di
deles pajėgas humanitarinės 
pagalbos poreikiams tenkinti, o 
taip pat siekiant sustabdyti pa
bėgėlių srautą į Turkiją. 

JAV nepritaria tokiems 
siekiams, nes tai gali destabili
zuoti padėtį rajone, kuriame 
JAV mėgina atverti karo su Ira
ku šiaurinį frontą. JAV vieną 
kartą jau nepasisekė suburti to
kio fronto. 

Pranešame giminėms, šeimos bičiuliams ir lietu
viškajai bendruomenei, kad 2003 m. kovo 21 d. St. Pe-
tersburge, Floridoje netikėtai mirė 

A. t A. 
EDVARDAS LAPAS 

Velionis gimė 1921 m. Kamkoje, Ukrainoje. Ameri
koje gyveno nuo 1949 metų. 

Nuliūdę liko: sūnūs Raimundas su žmona Ramune 
bei Tomas su žmona Laurie ir šeima, sesuo Stasė Se
mėnienė su šeima, brolis Haris su žmona Gražina ir 
šeima, svainis Jonas Kubilius, dr. Arūnas Gasparaitis 
bei kiti giminės, artima šeimos bičiulė Vida Sabienė, 
kiti draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo a.a. Vilhelminos vyras, a.a. Zdislavo 
ir a.a. Elenos sūnus, ir a.a. Viktoro brolis. 

Atsisveikinimas su a.a. Edvardu Lapu įvyks tre
čiadienį, kovo 26 d. nuo 5 v. p.p. iki 8 v.v. Petkaus laido
jimo namuose 12401 South Archer Avenue (netoli Der
by Road) Lemont, IL. Gedulingos šv. Mišios už a.a. Ed
vardą bus aukojamos ketvirtadienį, kovo 27 d. 10 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po 
Mišių velionis bus palaidotas šalia savo žmonos, Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos vaikų glo
bos būreliui „Saulutė" arba American Alzheimer Asso-
ciation. Nuoširdžiai kviečiame gimines, bičiulius ir 
pažįstamus dalyvauti a.a. Edvardo laidotuvėse ir prisi
minti velionį savo maldose. 

Nuliūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
EVA ANN JEROME 

STASUKAITIS 
Mirė 2003 m. kovo 21 d., 3:40 vai. r., sulaukusi 87 

metų. 
Gimė Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: dvi dukterys Margaret Mary Melani-

phy su vyru Francis J. ir Barbara Baumhart su vyru 
James; anūkai Michael Melaniphy su žmona Karen, 
Michelle Ingels su vyru dr. Darin, Melissa Kirby su 
vyru Paul; Peter, Charles ir Jon Baumhart, proanūkas 
Dayton Melaniphy, daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Joseph B. Jerome, se
suo a.a. Raymond ir Edward Stasukaitis, svainė a.a. 
rev. Raymond Jancauskas, Al ir Jane Jancauskas. 

Priklausė: Šv. Kazimiero Seserų rėmėjams, Knights 
of Columbus Cardinal Mundelein kuopai 3024, Lithua-
nian Chamber of Commerce ir Lietuvių Vyčių kuopai C-
112. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, kovo 24 d., nuo 
3 v. p.p. iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.) ir antradienį, kovo 25 d. nuo 10 v.r. iki 
11 vai. r. Holy Family Villa, 12220 S. Will Cook Rd., 
kur 11 vai. r. buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Po 
šv. Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę ar t imiej i . 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel.: 1-800-994-7600, www.petkusfuneralhomes.com 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
JUOZAS KARKLYS 

Mirė 2002 m. kovo 30 d. 
Šv. Mišios bus atnašaujamos 2003 m. kovo 29 d. 

šeštadienį, 8 vai. ryte, Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijoje, Lemont, IL. 

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose, prisiminti a.a. Juozą. 

Žmona Jul i ja 

A. t A. 
KAZIUI GRIAUZDEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai LIU
DAI, sūnui dr. MINDAUGUI su šeima bei ki
t iems artimiesiems. 

Aldona Sokieskienė ir šeima 
Valerija, Feliksas Maksvyčiai 

http://www.scandinavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. kovo 25 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
ATSIŠAUKIMAS 

Šią savaitę JAV Senate 
prasidės apklausinėjimai ry
šium su NATO plėtra. Yra 
svarbu, kad visuomenės tei
giamas balsas būtų išgirstas. 
Antradienį prasidės apklau
sinėjimai Užsienio reikalų 
komitete, o ketvirtadienį Kari
nių pajėgų komitete. Prašome 
skambinti ar faksus siųsti 
šiais numeriais: 

Senato užsienio reikalu 
komisijos 

Respublikonų atstovams: 
tel.: 202-224-4651, faksas: 
202-228-1608. 

Demokratų atstovams: 
tel. 2002-224-3953, faksas; 
202-228-3612. 

Karinių pajėgų komite
tui: tel.: 202-224-3871. 

Prašome trumpai pasisaky
ti, pvz.: „I urge you to support 
Lithuania's admission to 
NATO". 

Yra svarbu, kad visuomenė 
dabar aktyviai įsijungtų į šią 
akciją, kad Lietuvos pakvieti
mas į NATO taptų tikrove. 
Daugiau informacijos galima 
gauti, kreipiantis į ALTo būs
tinę, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629, tel. 773-735-
6677, faksas 773-735-3946, E -
paštas: ALTcenter@aol.com 

Info 

Nuo linksmiausių komedijų iki giliausius žiūrovų jausmus iššaukiančių 
dramų ir bet kurio kito žanro scenos veikalų — Los Angeles Dramos 
sambūris yra pasižymėjęs lietuvišką teatrą mėgstančios publikos tarpe. 
Šį sekmadieni galėsime su sambūriu praleisti valandėlę ir pamatyti jo 
atvežamą komedija ,.Ledi Makbet iš Akmenės". Taigi, kovo 30 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p., „Draugas" visus maloniai kviečia į Jaunimo centro 
didžiąją salę pabūti valandėlę ir pasidžiaugti nauju spektak
liu.Nuotraukoje: scena iš „Raudokit svajonių debesys..." apie M. K. 
Čiurlionio gyvenimą. Amandas Ragauskas — Čiurlionis, Vaida Kiškytė 
— Sofija. 

„Tai nors mažas atsidė
kojimas už mūsų — LB Michi-
gan apygardos valdybos ruo
šiamo Vasario 16-osios minė
jimo pranešimų spausdinimą 
'Drauge'. Nuoširdžiausi linkė
jimai visam 'Draugo' kolekty
vui", — rašo JAV LB Michi-
gan apygardos ižd. Jonas Ur
bonas, kartu su padėka 
atsiuntęs 40 dol. auką. „Drau
gas" visuomet mielai pasitar
nauja lietuviškiems reikalams 
ir spausdina įvairius skelbi
mus, pranešimus, aprašymus, 
nuotraukas, bet ypač malonu, 
kai kažkas už tas paslaugas 
padėkoja ir dar auką atsiun
čia. 

TINKLINIS! 

ASK „Neris" ieško jaunų 
tinklininkų. Norime atkurti 
„Neries" tinklinio sporto klu
bą. Žadame įsteigti jaunučių 
komandas: nuo 5-to iki 12-to 
skyriaus berniukų ir mergai
čių. Susidomėję sportininkai 
kviečiami dalyvauti „open 
gym" trečiadieniais, kovo 26 d. 
iki gegužės 14 d., nuo 7-9 v.v. 
St. Josephs parapijos sporto 
salėje. 4824 Highland (Main 
St. ir Franklin St. kryžkelė), 
Downers Grove priemiestyje. 
Įėjimas į sporto salę rytų pu
sėje. Skambinkite Aldai Bra-
kauskienei, 630-243-9084 ar
ba Laurai Lapinskienei, 630-
971-8629. 

ASK „Neries" valdyba 

Marija Vilutis, St. Peters-
burg. FL, atnaujindama dien
raščio prenumeratą, padova
nojo jo leidybos išlaidoms 
sumažinti 100 dol. Už šios 
ištikimos skaitytojos dosnumą 
esame labai dėkingi. 

„Seklyčioje" kovo 26 d., 2 
vai. p.p., trečiadienio popietės 
programoje kalbės Mykolas 
Drunga, ,.Radio Free Europe" 
lietuvių skyriaus radijo pro
gramų vedėjas. Bus proga iš
mėginti ir laimę „šulinyje", 
žada atvykti ir Vladas Salto-
nas su savo akordeonu. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Atvykite! 

T a u r a g ė s Lie tuvių k l u b o 
pusmetinis narių susirinki
mas įvyks kovo 27 d.. 1 vai. 
popiet, Šaulių rinktinės na
muose. Visi nariai prašomi 
dalvvauti. 

Sekmadienį , kovo 30 d., 3 
vai. popiet , Jaunimo centro 
salėje Los Angeles Dramos 
sambūris stato linksmą spek
taklį „Ledi Makbet iš Ak
menės". Tai ir meilės, ir pavy
do, ir keršto, ir geranoriškos 
atgailos komedija, kurią pa
matyti kviečia „Draugas". 
Šiuo metu mums visiems ypač 
reikia šviesesnės nuotaikos, 
išsiblaškymo, tad nepraleis
kite progos valandėlę pabūti 
su ta „ledi", per Kaliforniją 
atvykusia iš Akmenės... Bilie
tai „Seklyčioje". 

Velykaičių marginimo 
pamokos ruošiamos Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 
šeštadienį, balandžio 12 d., 
nuo 10:30 vai. r. iki 1 vai. po
piet. Kiaušinius marginti mo
kys ilgametė margučių margi
nimo pamokų vedėja, liaudies 
menininkė Uršulė Astrienė 
ir jos sūnus Don Astras. Rei
kia atsinešti svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių, 
skutinėjimui peiliukus ir ins
trukcijas suteiks muziejus. 
Būtina registruotis iš anksto 
tel. 773-582-6500. 

Kovo 30 d., sekmadienį , 9 
vai. r., Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje kun. dr. Kęstutis 
Trimakas aukos Mišias už gy
vus ir mirusius BALFo Cicero 
skyriaus aukotojus-narius ir 
pasakys pamokslą. Po pamal
dų vyks trumpa skyriaus me
tinio susirinkimo programa 
parapijos salėje. Bus įdomūs 
pranešimai ir draugiškas pa
bendravimas prie užkandžių. 
Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir 
salėje. 

Nelė Apeikienė, Los An
geles, CA, kartu su prenume-

' ratos atnaujinimo mokesčiu 
atsiuntė 60 dol. auką. Labai 
dėkui. 

Kai Čikagoje žvarbi žie
ma, ne vienas pagalvojame: 
kaip būtų puiku pasišildyti 
Floridos saulutėje... Bet 
..Draugą" nuolat šildo mūsų 
skaitytojų dosnumas, kai iš 
Floridos ateina prenumeratų 
atnaujinimas ir dar auka. Štai 
ir šie gerieji mūsų tautiečiai 
prisidėjo prie „Draugo" leidy
bos išlaidų sumažinimo, kiek
vienas prie prenumeratos pri
dėdamas dar 50 dol. auką: 
Mary Gendrolas . Spring 
Hills. FL: Bi ru tė Kožicienė, 
Daytona Beach, FL: Alex 
Kasel is , St. Petersburg, FL: 
P e t r a s Pišnys. Miami Beach, 
FL. Širdingai dėkojame vi
siems! 

KAUNO J. GRUŠO 
MOKYKLOS 

PARODA 
ČIKAGOJE 

,,Ką duona daro vergu, tas 
nėra vertas tikros laisvės* 

Juozas Grušas 

Kovo 21 d., JC, Čiurlionio 
meno galerijoje įvyko tikrai 
neeilinės parodos atidarymas. 
Daug parodų eksponavo bei 
savo kūrybą pristatė žinomi 
lietuvių autoriai. Tačiau tą va
karą debiutavo vienos Kauno 
Juozo Grušo vidurinės mokyk
los moksleivių kūriniai. 

Ar gausiai parodon susirin
ko, ar parodė susidomėjimą 
Čikagos lietuviai? Ogi viso la
bo keletas nuolatinių parodų 
lankytojų,, nuožmusis Algi
mantas Kezys, liaudies an-
sambis „Gabija" ir ... viskas! 
Ką gi, tikiuosi Lemonte, kovo 
30 d., seksis geriau. 

Maloniausia, kad viešnių iš 
Lietuvos veidai spindėjo ir 
niekas negalėjo užgošti jaudu
lio ir laimės pojūčio. „Pirmą 
kartą Amerikoje. Labai jaudi-
namės", sakė Kauno J. Grušo 
vidurinės mokyklos direktorė 
ir parodos iniciatorė Nijolė Ži
rnienė. Tokia šilta ir nuoširdi 
asmenybė, norinti praskinti 
kelius į plačiuosius vandenis 
savo mokyklos moksleiviams, 
tikėdamasi, gal kas pastebės, 
gal paskatins, gal... 

Paklausiau apie pačią idėją 
atvežti moksleivių darbus į 
Ameriką. 

- Išties daug kur važiuoja
me, rengiame moksleivių pa
rodas, tačiau ši - liaudies an
samblio „Gabija" vadovės 
Genės Razumienės, pačios 
mokytojavusios mūsų mokyk
loje, idėja. Jos rūpesčiu ir su
sitarimu su Čiurlionio meno 
galerija, pavyko gauti leidimą 
parodai ir atvykimo vizas. 

- O kodėl pasivadinote J. 
Grušo mokykla? Gal kiek pa
pasakotumėte apie mokyklą? 

- Todėl, kad J. Grušo idėjos 
mums labai artimos. Norėjo
me jas įkūnyti ir jomis vado
vautis. Ir ne tik. 

Kuomet Kauno 50-ajai vidu
rinei mokyklai 1998 m. buvo 
suteiktas Juozo Grušo vidu
rinės mokyklos vardas, kilo di
lema, kokią specializuotą už
klasinę veiklą mokykla galėtų 
vykdyti. 

1999 m. mokykloje įkuria
mas Juozo Grušo bei mokyk
los istorijos muziejus. Mokslei-

„TRYS PANTEROS" ATVYKSTA 
Prieš porą metų trys ži

nomos operos solistės susibūrė 
į ansamblį ir jau spėjo išgar
sėti Lietuvoje. Jų koncertai 
būna tiek populiarūs, kad ne
lieka nei stovimų vietų salėse. 
Dėkodamos likimui už joms 
dovanotą galimybę suteikti ki
tiems džiaugsmo „Trys pante
ros" nelinkusios sureikšminti 
savo darbo ir populiarumo. 
Vien tik žinia, kad publika 
jas mėgsta ir jos kartu džiau
giasi brangiais žmonėmis. Vi-

Dar viena „Pantera" —sol Rasa Juzokonyte. Viena is ..Trijų Panterų* — s< 

mailto:ALTcenter@aol.com


Parodos atidaryme: (iš kairės) Kauno J. Grušo vidurinės mokyklos direktorė Nijolė Šimienė, liaudies ansamblio 
„Gabija" muzikantas Algirdas Razumas, direktorės pavaduotoja Audronė Vrubliauskienė iš Kauno ir fotografas 
Algimantas Kezys. Nuotraukos Vitalijos Pulokienės 

viai rengia dailės kūrinių pa
rodas, J. Grušo dramaturgijos 
skaitymus, dalyvauja šalies 
konkursuose. Kaip sako patys 
moksleiviai, J. Grušas ne vien 
programinės literatūros auto
rius, bet ir saviugdos bei veik
los pavyzdys. Norime, kad J. 
Grušo mintys rastų atgarsį 
mumyse. 

- Kaip vystomas dailinis ug
dymas? 

- Turime dvi kryptis. Vaiz
duojamoji ir taikomoji deko
ratyvinė dailė. Pirmoji apima 
tapybą ant sienų, keramiki
nius pano, tai vitražai, pa
veikslai (tapyba, grafika), 
vaizdinės priemonės kabine
tams (lentelės, žemėlapiai). 
Taikomoji dekoratyvinė dailė, 
tai amatas, apimantis tradici
nę tekstilės sritį bei tapybą 
ant šilko, keramiką, odą, py
nimą iš vytelių. 

- Ar moksleiviai atlieka bai
giamuosius projektus? 

- 2002 m. pavasarį mokslei
viai jau septintą kartą suren
gia įspūdingą šventę, projektą 
„Dovana mokyklai", kur de
šimtokai pristato savo baigia
muosius kūrybinius darbus. 
Būtent šiuos darbus ir galite 
matyti eksponuojamus paro
doje. 

Labai noriu pacituoti V. 
Louenfeldą: „Menas mūsų vai
kams turėtų tapti draugu. į 
kurį jis kreipiasi su savo 
džiaugsmu, sielvartu, laime ir 
abejonėmis, kada žodžiais to 
neišreikši. Vaikas, kuris nau
dojasi kūryba kaip emociniu 
išsiliejimu, išsivaduoja nuo 
įtampos, tampa laisvu". 

Vitalija Pulokienė 

L Į AMERIKĄ 
sos trys moterys prisipažįsta, 
kad joms yra galimybė daryti 
tai, ką jos labiausiai mėgsta. 

Kiekvienam koncertui jos 
ruošiasi profesionaliai ir įdeda 
daug jėgų. Tuo pačiu jos prisi
pažįsta, kad jos turi nemažai 
pakovoti: „Vienoms moterims 
šiame versle nėra lengva, bet 
mes kol kas susidorojam, — 
sako operos solistės. Kai pa
vyksta, kai randa publikos at-
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oksleivių darbai. 

ai Raimonda Talat-Kelpsaite 

garsį, tai slegiantis jaudulys 
ir įtampos dingsta. 

„Trijų panterų" atgarsis 
pasiekė ir Amerikoje „Drau
go" dienraštį. Dienraščio rū
pesčiu Amerikoje pirmą kartą 
koncertuos švelnios, bet plėš
riųjų žvėrių vardais pasiva
dinusios operos solistės Rasa 
Juzokonytė, Nomeda Vilka-
nauskaitė ir Raimonda Talat-
Kelpšaitė. Koncertai vyks se
kančiai: St.Petersburg kovo 26 
d., Bostone kovo 30 d., Cleve-
lande balandžio 5 d. ir Čika
goje balandžio 6 d. Maria 
aukštesniosios mokyklos audi
torijoje. Pradžia 3 vai. p.p. Bi
lietus į „Trijų panterų" kon
certą Čikagoje galima įsigyti 
„Seklyčioje" ir „Draugo" ad
ministracijoje. Info 

SKELBIMAI 

Draugo" skelbtrnu skyrių* 

Tel. V773-S85-9S00 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į D1AL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


