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Šiame 
numeryje: 
JAV or topeda i savo 
pa t i r t į dovanoja 
Lietuvai; Kalnuja i — 
legendomis a p i p i n t a s 
k raš tas ; a t s i g a u n a 
„Suvalkija". 

2 psl. 

Kviečiant į 
visapusišką a s m e n y b ė s 
darną; žmonės i r 
tau tos ; nauja a t k a r p a : 
p lunksn inės ke lnės . 

3 psl. 

Dekalogas — ke l ias į 
laisvę; ga rb inga k u n i g o 
sukakt i s ; L ie tuvos 
gyventojų genoc ido 
aukų va rdynas . 

4 psl. 

Lietuva — r inkos 
ekonomikos šal is . 

5 psl. 

Dėkojame; „Blue 
Balt ic" t reč ias is 
projektas ; o d a b a r — 
a tvyks ta i Čikagą „Trys 
pan te ros" . 

6 psl. 

Sportas 
* Į L ie tuvos fu tbo lo met

raš t į į r a šy tas naujas istorinis 
puslapis: kovo 29-osios vakarą 
Niurnbergo (Vokietija) „Fran-
kenstadion" arenoje Lietuvos 
komanda sužaidė lygiosiomis 
1:1 su pasaulio vicečempionais 
vokiečiais ir pateikė vieną di
džiausių staigmenų per savo 
gyvavimą. Per 40,000 Vokieti
jos futbolo aistruolių karštai 
palaikė savo numylėtinius, ta
čiau neliko skolingi ir maždaug 
200 stebėjusių rungtynes lietu
vių, atvykusių į Vokietiją pas
kui savo numylėtą komandą. 
Pasak Lietuvos rinktinės vy
riausiojo trenerio Algimanto 
Liubinsko, šios rungtynės neat
spindėjo tikrojo komandų pajė
gumo pasaulio populiarumo są
raše, kuriame vokiečiai užėmė 
5-tąją. o lietuviai — 106-tąją 
vietas. 

* Sydney o l i m p i n i ų žai
dyn ių č e m p i o n a s Virgilijus 
Alekna sėkmingai pradėjo nau
ją sezoną: Pietų Afrikos Res
publikoje jis nusviedė diską 64 
m 62 cm, laimėjo pirmąjį tradi
cinių „Engen Summer" varžy
bų ratą ir įvykdė olimpinį A ly
gio normatyvą. 

* Vi ln iaus „ L i e t u v o s te-
l e k o m o " k r e p š i n i n k ė s ket
virtus metus iš eilės tapo Bal
tijos moterų krepšinio lygos 
čempionato nugalėtojomis. De
vintojo čempionato finalinėse 
rungtynėse sekmadienį Hel
sinkyje vilnietės sutriuškino 
vietos „Pant ter i t" komandą 
92:51. 

* Lie tuvos o r i e n t a c i n i n 
k a s Mar iu s Mažul i s , atsto
vaujantis suomių klubui „Ika-
listen Nouseva-Voima". laimėjo 
Danijoje1 vykusių tarptautinių 
orientavimosi sporto varžybų 
..Spring Cup" naktines sprinto 
varžybas. Ilgojoje distancijoje 
elito grupėje tarp 152 pagrindi-
nėje grupėje dalyvavusių spor
tininkų III vietą iškovojo kitas 
lietuvis — Edgaras Voveris, 
atstovaujantis Švedijos klubui 
..SoIK Heilas". Varžybose daly
vavo dauguma stipriausių pa
saulio orientacininku. 

Lietuvos pažanga pranoko 
Tarptautinio valiutos fondo lūkesčius 

Vilnius, kovo 31 d. (BNS) 
— Finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė ir Tarptautinio 
valiutos fondo (TVF) Europos 
antrojo departamento direkto
rius John Odling-Smee pirma
dienį aptarė Lietuvos vyriausy
bės ir TVF Ekonominės politi
kos memorandumo baigiamojo 
rato rezultatus ir naujas bend
radarbiavimo formas. 

„Beveik neabejojame, kad 
ir memorandumo baigiamojo 
etapo rezul ta ta i , ir galutinis 
pažangos vertinimas, kurį ne
trukus turėtų paskelbti TVF, 
bus palankus Lietuvai", sakė 
Dalia Grybauskaitė. Pasak mi
nistrės, tikėtis teigiamų verti
nimų leidžia Lietuvos ekono
mikos pokyčiai ir jau anksčiau 
išsakyta TFV atstovų ir direk
torių valdybos nuostata. 

TVF direktorių valdyba ko
vo pradžioje pažymėjo, kad Lie
tuva pasiekė įspūdingų rezul
tatų, „pasaulinio ekonominio 
nuosmukio sąlygomis Lietuvos 
ekonomika pademonstravo ats
parumą bei lankstumą". 

TVF valdyba pabrėžė, kad 
Bendrojo vidaus produkto 
fBVP) augimas, pagrįstas eks
portu bei šoktelėjusia vidaus 
paklausa ir pasiekęs 5.9 proc., 
pranoko optimistiškiausius lū
kesčius. N u k e l t a į 5 psl . 

Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą 'ES sutartį nuo šiol galima perskaityti ir lietuviškai —ji skelbiama Europos 
komiteto intemeto puslapyje (www.euro.lt), taip pat ją galima rasti dvylikoje valstybėje veikiančių Europos cent
rų ir rajonų savivaldybių bibliotekose bei Europos komitete. „Stojimo sutartis yra teisinis Lietuvos, kaip visatei
sės narės, dalyvavimo ES veikloje pagrindas — čia įtvirtintos visos mūsų Stojimo sąlygos, trejus metus trukusių 
derybų rezultatai", sake Sutartį pristatęs Europos komiteto generalinis direktorius Petras Auštrevičius. 

Nuotr.: 'Iš kairės I Europos komiteto (EK) generalinis direktorius Petras Auštrevičius, EK Integracijos strate
gijos departamento direktorius Darius Žėruolis ir EK vyr. specialiste Ona Kostinaitė sutarties lietuvių kalba pri
statyme. Eltos nuotr. 

Prezidentas telkia patarėjus tautinių mažumų 
klausiniais 

Kanada pirmoji patvirtino 
NATO plėtrą 

Ottawa, kovo 31d. (BNS) — 
Kanada tapo pirmąja NATO 
valstybe, patvirtinusia Lietuvos 
ir dar šešių Rytų, Vidurio ir 
Pietų Europos valstybių prisi
jungimo prie sąjungos protoko
lus. 

Užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius Giedrius Čekuo-
lis, kuris yra vyriausiasis Lietu
vos integracijos į NATO vado
vas, pasveikino praėjusį penk
tadienį priimtą Kanados vy
riausybės sprendimą, reikšda
mas viltį, kad Kanados pavyz
džiu netrukus paseks ir kitos 
NATO narės. 

Kanados ministras pirmi
ninkas Jean Chretien pareiškė 
pasitenkinimą, kad jo valstybė 
pirmoji patvirtino protokolus, 
leisiančius Bulgarijai, Estijai, 
Latvijai, Lietuvai, Rumunijai, 

Slovakijai ir Slovėnijai tapt i 
NATO narėmis . J is pareiškė, 
jog „tai bus svarbus sąjungos 
žingsnis į priekį. Šios septynios 
valstybės drauge suteiks NATO 
daugiau pajėgumų, išplės geog
rafinę aprėptį ir užtikrins sau
gesnę ateitį". 

Praėjusį trečiadienį Briuse
lyje pas i rašytus protokolus jau 
pradėjo svarstyti ir JAV Senato 
komitetai. Manoma, kad Sena
tas juos galėtų patvirtinti per 
a r t imiaus ius 2-3 mėnesius. 

Kai protokolai bus patvir
t in t i NATO valstybių parla
mentuose , Lietuvos Seimas pa
tvir t ins protokolą dėl Lietuvos 
prisijungimo prie steigiamosios 
NATO sutar t ies . 

Užbaigus šią tvirtinimo pro
cedūrą, Lietuva t aps pilnateise 
NATO nare . 

V. Landsbergis ragina pasiruošti 
vizų įvedimui Rusijos pi l iečiams 

E k o n o m i k o s augimo 
t e m p a i s Lie tuva 

p e r n a i ap l enkė Estiją 
i r Latviją 

Lietuvos statistikos depar
tamento negalutiniais duome
nimis. Lietuvos bendrasis vi
daus produktas (BVP) 2002 me
tais, palyginti su 2001-aisiais, 
ūgtelėjo 6.7 procento. 

Latvijos centrinės statis
tikos valdybos pirminiais galu
tiniais duomenimis, BVP per
nai 6.1 proc. didesnis nei užper
nai. 

Estijos ūkio augimo tempai 
ir 2002-aisiais buvo kukliausi 
iš Baltijos valstybių. Estijos 
statistikos departamentas pir
madienį, remdamasis negaluti
niais duomenimis, informavo, 
jog ūkio prieaugis pernai siekė 
5.8 procento. 

2001-aisiais, palyginti su 
ankstesniais metais, Lietuvos 
BVP padidėjo 6.5 proc., Latvijos 
— 7.9 proc.. ^stijos — 5.0 pro
centais. (BNS) 

Vilnius, kovo 31 d. (BNSs 
— Baigiama steigti prie prezi
dento veiksianti visuomeninė 
taryba tautinių mažumų kla 
mais. 

Apie tarybos tikslus, užda
vinius ir sudėtį pirmadieni pre
zidentas Rolandas Paksas kal
bėjosi su Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento genera

liniu direktoriumi Antanu Pet
rausku. 

Kaip po susi t ikimo sakė 
prezidento patarėja Dalia Kut
ra i tė-Giedrai t ienė, prezidento 
programoje numa ty t a įsteigti 
nemažai visuomeninių tarybų, 
kurių viena yra skirta tautinių 
mažumų klausimams, tautinių 
mažumų politikai formuoti. Jos 

teigimu, taryba tiesiogiai infor
muos prezidentą apie tautinių 
mažumų ir išeivijoje gyvenančių 
lietuvių problemas, derins šiais 
klausimais užsiimančių žinybų 
veikla. 

Į tarybą nuspręsta įtraukti 
ir Kultūros bei Švietimo ir 
mokslo ministerijų atstovus. 

N u k e l t a \ S ps l . 

Lietuvoje gali būti įvesta 
.šeimos valanda" 

Vilnius, kovo 31 d. <BNS> 
— Vilniaus miesto savivaldybės 
užsakymu rinkos ir visuomenės 
nuomonės tyrimų bendrovės 
,.Baltijos tyrimai" atlikta vilnie
čių ir kitų Lietuvos gyventojų 
apklausa parode, jog „šeimos 
valandos" įvedimui pritaria 79 
proc. vilniečių bei septyni iš de
šimties kitų Lietuvos vietovių 
gyventojai. 

Vilniaus miesto meras Ar
tūras Zuokas pirmadienį sakė, 
jog artimiausiu metu Vilniaus 
savivaldvbė ketina siūlyti Vie

tos savivaldos įstatymo patai
sas dėl „šeimos valandos" įvedi
mo. Pataisomis bus įvesti apri
bojimai paaugliams būti viešose 
vietose nakties metu. 

Kaip pavojingiausias vai
kams vietas vakare, apklaus
tieji gyventojai nurodė geležin
kelio ir autobusų stotis, miesto 
gatves, parkus , barus, koncer
tus ir šventes lauke, naktinius 
klubus. Mažiausiai pavojingi 
atrodo prekybos centrai, sporto 
varžybos ir picerijos. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

S o c i a l d e m o k r a t a i 
p l a n u o j a v a l d y t i 

t r e č d a l į s a v i v a l d y b i ų 
Viln ius , kovo 31 d. 'BNS) 

— Savivaldybių tarybų rinki
mus laimėjusi Lietuvos social
demokratų partija (LSDP) tiki
si t u r ė t i savo merus beveik 
trečdalyje savivaldybių. 

„Šiandien jau yra aišku, jog 
mes turė tume turėti 18 merų"', 
pirmadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė 
Socialdemokratinės koalicijos 
frakcijos Seime seniūnė Irena 
Šiaulienė. 

Nukelta \ 5 psl. 

Vilnius, kovo 31d. (Elta) — 
Rusijai nevykdant savo įsi
pareigojimų, Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pirmi
ninko, Seimo nar io Vytauto 
Landsbergio nuomone, Lietuva 
turi būti pasiruošusi įvesti vizų 
režimą Rusijos piliečiams bei 
birželio mėnesį turėti ir visiškai 
parengtą vizų įvedimo variantą. 

V. Landsbergis priminė, 
kad Lietuva yra susitarusi su 
ES iki liepos 1 dienos sutvar
kyti kontroliuojamo tranzi to 
klausimą. Tai. pasak jo, galėtų 
būti arba palengvinto tranzito 
dokumento forma, dėl ko buvo 
susitarta su tam tikrais įsipa
reigojimais Rusijai. Jei iki lie
pos 1 d. ji nepatvirtintų Rusijos 
ir Lietuvos valstybinės sienos ir 
nelegalių imigrantų grąžinimo 

sutarčių, tuomet V. Landsber
gis siūlė „nesi tampyti su ta abe
jotina ir da r diskutuojama pa
lengvinto t ranzi to dokumento 
formule ir įvesti Rusijos pilie
čiams visam pasauliui žinomas 
normal ias t a rp tau t ines vizas, 
kokias senia i t u r i latviai ir 
estai". 

Pa sak V. Landsbergio, „mes 
iš geros širdies esame patekę į 
klampynę". 

Konservatorių vadovas abe
joja, kad Rusijos Valstybės Dū
ma iki liepos 1 d. patvirtins Ru
sijos ir Lietuvos valstybinės sie
nos ir nelegalų grąžinimo su
ta r t i s J a m sus idarė įspūdis, 
kad Rusija aiškiai yra nusitei
kusi to nedaryt i , o tęsti „diplo
matinius žaidimus" ir kaltinti 
Lietuva. 

Vasaros laiko įvedimas turės 
dvejopą poveikį žmonių sveikatai 

Vilnius , kovo 31 d. <BNS) 
— Laikrodžių rodyklių persuki
mas turės ir teigiamų, ir nei
giamų padarinių — ilgiau gy
venant šviesiuoju paros metu, 
būsime geresnės nuotaikos ir 
darbingesni. tačiau prie naujo 
laiko sunku priprasti vaikams 
ir nemigos kankinamiems žmo
nėms. 

Kaip pirmadienį rašo dien
raš t is „Respublika", Vilniaus 
universiteto (VU) Medicinos 
fakulteto docento Algio Abara

vičiaus teigimu, laiko keitimas 
— stresas organizmui. Tačiau 
tai , kad įvedus vasaros laiką, 
pailgėja šviesusis paros metas 
— teigiamas dalykas. Mediko 
manymu, laiko keitimas trikdo 
biologinį žmogaus laikrodį, ta
čiau mažina polinkį j depresiją 
ir mieguistumą. Patamsyje ga
minasi melatoninas — medžia
ga, kuri sukelia mieguistumą. 
Šviesoje, anot A. Abaravičiaus, 
pagerėja atmint is , darbingumas 
ir nuotaika. N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. Ime.-'a*. ITAR-TASS. 8NS 

lirsų agentorų prarisimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Popiežius Jo

nas Paulius II šeštadienį pa
reiškė tikis, kad žmogiška karo 
Irake tragedija nesupriešins 
krikščionių bei musulmonų ir 
nesukels „religinės katastro
fos". Irako konfliktas suprieši
no Vatikaną su Vašingtonu, 
nes popiežius atsisakė palai
minti konfliktą kaip „teisingą 
karą". 

B o l o n i a . Italijos policija 
pirmadienį padarė nekenks
mingą bombą, kuri buvo padėta 
prie JAV kompiuterių bend
rovės IBM pastato Bolonijos 
mieste, ir ta ip užkirto kelią 
sprogdinimui, kuriuo greičiau
siai buvo ketinta išreikšti pro
testą prieš JAV vadovaujamą 
karo operaciją Irake. 

Br iu se l i s . Belgijoje užre
gistruotas pirmasis įtariamas 
mirtinai pavojingo plaučių už
degimo, nuo kurio pasaulyje 

jau mirė mažiausiai 59 žmonės, 
atvejis. Prancūzijoje šiuo mirti
nai pavojingu plaučių uždegi
mu greičiausiai jau serga 3 as
menys. 

JAV 

Vaš ing tonas . JAV gyny
bos sekretorius Donald Rums
feld keletą kartų atmetė Penta
gono karo strategų patar imus 
karui Irake skirti žymiai dau
giau karių bei ginkluotės, rašo 
žurnalas ,,New Yorker Maga
zine". D. Rumsfeld karo išva
karėse mažiausiai 6 kar tus pri
mygtinai reikalavo, kad Penta
gono siūlomas karių skaičius 
būtų žymiai sumažintas ir pa
siekė savo. Žurnalo tingimu, D. 
Rumsfeld ignoravo karo vado, 
generolo Tommy Franks pata
rimą atidėti įsiveržimą į Iraką, 
kol bus sudaryta alternatyva 
keliui į valstybės šiaure. Tur
kijai noįsileidus JAV pajėgų 

Taip pa t teigiama, kad jis tin
kamai neįvertino galimo Irako 
pasipriešinimo. 

V a š i n g t o n a s . Darbo tele
vizijoje NBC neteko savo repor
tažais iš Vietnamo ir pirmojo 
Persijos įlankos karo išgarsėjęs 
korespondentas Peter Arnett 
per Irako televiziją pareiškęs, 
kad Vašingtono karo planai 
žlugo. TV laidoje buvo parody
tas P. Arnett pasisakymas, ku
riame j is atsiprašė NBS ir žiū
rovų bei pareiškė, kad jį „su
trikdė" po jo pasisakymų kilu
sios diskusijos. „Suprantama, 
aš neįvertinau aplinkybių", sa
kė 68 metų P. Arnett, vienas iš 
kelių Irako sostinėje likusių 
Vakarų korespondentų 

V a š i n g t o n a s . Irako masi
nio naikinimo ginklų likučiai 
nekelia tokios didelės grėsmės, 
kad pateisintų JAV vadovauja
mą karinę kampaniją, pirma
dienį teigė buvęs -IT ginkluotes 
tikrintojas Roger Hill. Jo nuo
mone. JT ginkluotės tikrintojų 
komisija pašalino 95 proc Ira
ko masinio naikinimo ginklų. 
Pasak jo, nesvarbu kokius ma
sinio naikinimo ginklus tur i 

I rakas — jų negalima efekty
viai panaudoti karo lauke, ir jie 
negali padaryti reikšmingesnio 
poveikio regioninei jėgų pu
siausvyrai. 

Karas Irake. Įvyk ia i ir faktai 

RUSIJA 
M a s k v a . Rusijos ginklų 

eksportuotojai griežtai a tmeta 
JAV kaltinimus tiekus Irakui 
prieštankines raketas „Kornet-
E". Specialistų ver t inimu, 
„Kornet-E" (pagal Vakarų kla
sifikaciją „AT-14") yra viena 
efektyviausių kovos su tankais 
ir k i ta šarvuotąja technika 
priemonių. 

M a s k v a . Rusijos kultūros 
ministras Michail Švydkoj pir
madienį perdavė JAV ambasa
doriui Maskvoje Alexandr 
Vershbovv- Irako teritorijoje 
esančių vertingiausių istorijos 
ir kultūros paminklų, kurie yra 
visos žmonijos turtas, sąrašą. 
Ta rp keliasdešimties sąraše 
nurodytų paminklų — senovės 
Babilono architektūrinis pas-
ta tynas bei kiti saugotini objek
tai, seni, 762 metais statyti, 
Uro, Uruko. Nipūro miestai ir 
pats Bagdadas 

* JAV i r j ų s ą j u n g i n i n k a i 
s a k o , jog nesirengia veržliai 
pulti Irako sostinės, ir teigia, 
kad karas vyksta pagal planą. 
Jungtinio štabų viršininkų ko
miteto vadovas generolas Ri-
chard Myers sekmadienį prane
šė, kad šiuo metu koalicijos pa
jėgos kontroliuoja jau 40 proc. 
Irako teritorijos. J is pabrėžė, 
jog svarbiausias koalicijos už
davinys yra izoliuoti prezidento 
Saddam Hussein vadovaujamą 
Irako vadovybę, o ne greitai 
šturmuoti Bagdadą. ..Mes tik
rai nedarysime nieko, kas su
keltų pavojų mūsų žmonių gy
vybei ... Ir mes neketiname kelti 
pavojaus taikiems Irako gyven
tojams Mes busime kantrūs", 
pridūTė jis 

JAV C e n t r i n ė s vadovv-

b ė s v a d a s , generolas Tommy 
F r a n k s sekmadienį pareiškė, 
kad JAV vadovaujamos pajėgos 
šiaurės Irake sunaikino „tero
ristų būstinę". J is neįvardijo 
atakuotos grupuotės pavadini
mo, tačiau Vašingtonas šiaurės 
I rake veikiančią grupuotę „An-
sar al-Islam", jungiančią kelis 
š imtus daugiausiai kurdų kovo
tojų, kal t ina cheminio ginklo 
gamyba padedant Osama bin 
Laden t inklui „ai Qaeda". 

* I r a k i e č i ų s a v i ž u d ž i ų 
i š p u o l i ų prieš JAV vadovauja
mas pajėgas, siekiančias nu
vers t i I rako prezidentą, bus 
daugiau, JAV televizijai ABC 
sake Irako premjero pavaduo
tojas Tar ia Aziz. J is teigė, kad 
užpulti žmonės turi 

N u k e l t a i 5 ps l . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ORTOPEDAI TRAUMATOLOGAI 
SAVO PATIRTĮ DOVANOJA 

LIETUVIAMS 
J . VAIDELIENE 

Kauno medicinos universiteto klinikų atstovė spaudai 

Per tris savaites inten
syvios stažuotės-mums pavyko 
pamatyti naujausius JAV or
topedų traumatologų pasie
kimus, atliekant artrosko-
pines operacijas ir už visa tai 
esame dėkingi St. Peters ligo
ninės anestezijos medicinos 
seseriai Ginger Houghton, 
Amerikos oro pajėgų atsargos 
karininkui Robertui Dūdai, 
išeivijos lietuviams ir jų pa
galbininkams — suprantan
tiems medikų tobulinimosi bū
tinybę, — sako Kauno medici
nos universiteto Ortopedijos ir 
traumatologijos klinikos gydy
tojai Rimtautas Gudas ir 
Laimutis Škikas. 

Didžiausios Lietuvos gydy
mo įstaigos Kauno medicinos 
universiteto klinikų ortopedai 
traumatologai R. Gudas ir L. 
Škikas tris savaites stažavosi 
New York valstijos sostinės 
Albany miesto sveikatos prie
žiūros įstaigose. Dvi savaites 
ortopedai traumatologai mo
kėsi St. Peters ligoninėje ir 
vieną — „Kaulų ir sąnarių 
centre" (Capital Region 
Ambulatory Surgery Center). 

Džiaugiamės, kad mūsų 
norą profesiškai tobulėti su
pranta daugelis žmonių, pa
dėjusių mums atvykti ir suor
ganizavusių viešnagę žymiose 
Amerikos ligoninėse, — sako 
ortopedai traumatologai R. 
Gudas ir L. Škikas, — norin
tys padėkoti „Saulutės" atsto
vams Albany miesto St. Peters 
ligoninės medikei Ginger 
Houghton ir Amerikos oro pa
jėgų atsargos karininkui Ro-
bert Dūdai, bei visiems jų 
kelionės organizatoriams: lie
tuvių išeivių organizacijai 
„Lietuvos vyčiai" (Knights of 
Lithuania), lietuvių išeivių 
organizacijai „Saulutė" ir jos 
atstovai Indrei Tijūnėlienei, 
organizacijai JLithuanian Mercy 
Lift" ir jos atstovams Edward 
ir Virginia Barkovvski, Bernice 
Aviža bei IMEC. Labai daug 
Barkovvskis ir Bernice Aviža 
„Knights of Lithuania" Lietu
vos žmonėms, daug padeda ir 
Poly ir Edward Ziausys. Visi 
šie žmonės bei organizacijos 
aktyviai rūpinasi ir medicini
nės labdaros tiekimu Lietuvai. 

Kauno medicinos univer
siteto klinikų ortopedų trau
matologų stažuotės Jungti
nėse Amerikos Valstijose tik
slas buvo įsisavinti šiuolai
kines minimaliai invazines, 
tai yra artroskopinių operaci
jų metodikas ir susipažinti su 
naujausiomis sąnarių ligų gy
dymo tendencijomis. Kol kas 
Lietuvoje ortopedijos trauma
tologijos sritis — minimaliai 
invazinės (artroskopinės) ope
racijos, yra mažiausiai išvys
tyta, o Jungtinėse Amerikos 
Valstijose jau daugelį metų 
įgyvendinamos beveik visos 
šiuolaikinės ortopedijos trau
matologijos naujovės. Gydyto
jai R. Gudas ir L. Škikas pir
miausia pastebėjo, kad ame
rikiečiai turi ne tik itin mo
dernią įrangą, bet ir yra tobu
lai įvaldę naujausias operacijų 
metodikas. Ir nors Kauno me
dicinos universiteto klinikų 
medikai prisipažįsta, kad jie 
taip pat stengiasi neatsilikti ir 
pirmieji Lietuvoje įvaldė dalį 
naujausių minimaliai invazi
nių operacijų metodikų, deja, 
dar vis trūksta geros kai 
kurios artroskopinės įrangos. 

Ortopedai traumatologai 
pastebėjo, kad daugelis opera
cijų, kurios Lietuvoje laikomos 
gana sudėtingomis, Amerikoje 
atliekant artroskopiškai atro

do gerokai paprastesnės. 
Stažuotės metu ortopedai 

traumatologai iš Lietuvos ste
bėjo įvairių sąnarių artros
kopinės operacijas: kelio, čiur-
nos, tačiau pagrindinis dė
mesys buvo sukoncentruotas 
peties artroskopinėms opera
cijoms. Priežastis paprasta — 
peties traumą patiria dau
giausia jauni, darbingo am
žiaus žmonės. Ypač sudėtinga 
trauma peties išnirimas, kai 
ranka išnyra per peties są
narį, o, norint atstatyti, reikia 
kreiptis į medikus. Vėliau 
žmogus negali visa jėga spor
tuoti, nes ranka nuolat išnyra 
ir sukelia daug nepatogumų, 
kliudančių normaliai dirbti. 
Lietuvoje pacientui, patyru
siam habitualinį peties išnir
imą, atliekama tik atvira ope
racija. JAV gydytojai beveik 
visada, išskyrus retas išimtis, 
daro artroskopinės operacijas. 
Rezultatai liudija, kad tokia 
operacija pasiteisina — art-
roskopinė operacija t runka 
vieną valandą, sparčiau gyja 
žaizda, lieka nedidelis randas, 
greičiau pradedama reabili
tacija. Ortopedai traumatolo
gai R. Gudas ir L. Škikas pir
mieji Lietuvoje padarė kelias 
habitualinio peties išnirimo 
artroskopinės operacijas, tači
au norint tobulėti reikėjo 
mokytis. St. Peterio ligoninėje 
per savaitę tokių operacijų 
atliekama apie dešimt, o 
„Kaulų ir sąnarių centre" 
(Capital Region Ambulatory 
Surgery Center) iki dvidešimt 
penkių ir net daugiau. 

R. Gudas ir L. Škikas tu
rėjo progą stebėti paciento 
gydymą nuo pat pradžios, kai 
tik ligonis patenka pas ortope
dus traumatologus, — kaip ir 
kokie atliekami tyrimai, kaip 
nustatoma ar reikalinga ope
racija, kaip jai ruošiamasi ir 
kada pradedama reabilitacija. 

JAV-se populiarūs ortope
dijos dienos stacionarai. Pa
cientas atvyksta ryte, jam at
liekama artroskopinė operaci
ja, o vakare grįžta namo ir pa
gal specialią programą mankš
tina išoperuotą galūnę. 

Atliekant artroskopinė pe
ties operaciją, didelis dėmesys ' 
skiriamas kokybiškam skaus
mo malšinimui. Pasak R. 
Gudo operacijos metu atlieka
mas interskaleninis blokas, 
sąnaryje paliekamas kateteris 
ir kaskart, pacientui jaučiant 
skausmą, suleidžiami skaus
mą malšinantys vaistai. 
Skausmas malšinamas nuo
lat, kad ligonis jo visiškai ne
jaustų ir jau pirmąją dieną po 
operacijos pradėtų mankštinti 
galūnę. Sąnarys greičiau at
gauna buvusį lankstumą, ne-
sustingsta. mažiau kyla 
komplikacijų. Jei skausmas 
malšinamas nepakankamai ir 
pacientas junta skausmą, per 
nervinius organizmo mecha
nizmus skausmas išplinta ir 
prireikia gerokai daugiau 
vaistų norint numalšinti 
skausmą. 

Stažuotės metu nemažai 
dėmesio buvo skirta stebėti ir 
mokytis kelio sąnario kryž
minio raiščio operacijų. Visa
me pasaulyje yra gana daug 
šių operacijų atlikimo me
todikų, daug įvairių t rans-
planto fiksavimo būdų. „Kaiilų 
ir sąnarių centre" (Capital Re
gion Ambulatory Surgery 
Center) kur lankėsi lietuviai 
dirba 25 aukštos kvalifikacijos 
ortopedai traumatologai, kiek
vienas turi savo specifinį brai
žą, todėl galėjo stebėti visą 

Artroskopinės pet ies sąnar io operacijos m e t u gydytojai iš Kauno (pirmieji 
iš kairės) : L. Š k i k a s i r R. Gudas . 

spektrą kelio sąnario kryž
minio raiščio operacijų. 

Pasak gydytojo R. Gudo, 
vien skai tant medicinos lite
ratūrą, negali susidaryti išsa
maus vaizdo, kokia operacijos 
atlikimo metodika yra geriau
sia, s tebėdamas operaciją, 
gali vertinti ir spręsti, kas yra 
progresyvu ir ką geriausia 
galima pritaikyti, operuojant 
pacientus Lietuvoje. Opera
cijos metu kelio sąnario kryž
minio raiščio transplantantas 
fiksuojamas keliais būdais: 
t irpstančiais sraigtais, t i ta
niniais, įvairiomis kabutėmis. 
Amerikoje labai dažnai revizi
nėms operacijoms naudojami 
al lotransplantantai . Gydyto
jai stebėjo čiurnos traumos 
raiščių plastikos operacijas. 
Tokios operacijos Lietuvoje 
daromos retai. Dažnai tokių 
traumų nepavyksta nustatyti, 
nes žmogus patempęs čiurną 
ne visada jaučia čiurnos 
sąnario mikro judesius. Kai 
patempiama čiurna, koja stip
riai ištinsta, atslūgus ištini-
mui žmogus nieko nejaučia ir 
vėl pradeda sportuoti. Nuolat 
kartojant is čiurnos sąnario 
pani r imams pas gydytojus 
kreipiamasi per vėlai, kai 
sąnarys būna susidėvėjęs ir 
padėti būna sunku. 

Lietuviai ortopedai trau
matologai R. Gudas ir L. Ški
kas stebėjo, kaip veikia Al
bany miesto t raumų centras, 
aptarnaujantis ne tik Albany 
miestą, bet, esant būtinybei, 
ir New York regioną. Ant ligo
ninės stogo įrengtos dvi sraig
tasparnių aikštelės. Atgabe
nus ligonį, jis nedelsiant veža
mas į specialią palatą, kur 
atliekami visi reikalingi tyri
mai ir tada ligonis perkelia
mas į operacinę. Pavyzdžiui, 
iš avarijos vietos esančios 
maždaug 30 mylių nuo ligo
ninės pacientas per pusva
landį buvo atgabentas į ligo
ninės operacinę. Lygindami 
amerikiečių ir lietuvių darbą, 
gydytojai pastebėjo, kad trau
matologijoje lietuvių specia
listai gali lygiuotis su ame
rikiečiais, nes pacientams tei
kia panašios kokybės pagalbą. 

Stažuotės metu įgytas 
žinias ortopedai traumatolo
gai R. Gudas ir L. Škikas 
planuoja pritaikyti Kauno 
medicinos universiteto klini
kose, darydami daugiau art
roskopinių operacijų. Bus 
bandoma keisti ortopedinių 
ligonių reabilitacijos progra
mą. Gydytojams pavyko susi
tarti , jog kitais metais į Lie
tuvą iš JAV atvyktų ortope
das traumatologas (peties 
sąnario artroskopuotojas) ir 
anesteziologas, kurie mokytų 
gydytojus artroskopinių pe
ties sąnario operacijų. 

Apsilankius JAV ir įgijus 
daug naudingos pat ir t ies , 
naiviai skamba artroskopinių 
operacijų priešininkų argu
mentai, esą tokios operacijos 
nepasiteisina, o efektyvesnės 
yra atvirai atliekamos opera
cijos. Pasak R. Gudo ir L. 
Škiko. tokia nuomonė po kelių 
metų turėtų pasikeisti, art
roskopinių operacijų metodi
kos nuolat tobulėja — gerės ir 
operacijų rezultatai. Gydyto
jai planuoja operacijų metu 

dažniau dėti specialius 
implantus, kurie artrosko
pinių operacijų metu įdedami 
į ligonio sąnarį, su jais fiksuo
jami minkštieji audiniai, kad 
neišnirtų žastas. Amerikiečių 
mokslininkai prognozuoja, 
kad po penkerių metų didžioji 
dalis ortopedinių operacijų 
bus minimaliai invazinės. 

Planuojama daryti kelio 
sąnario kryžminio raiščio ope
racijas, panaudojant allo-
transplantatus. Iš JAV gydy
tojai parsivežė rekomendaci
jas (protokolus), kaip paimti, 
saugoti ir transplantuoti allo-
medžiagą. Dažniau siūlysime 
pacientams operuotis, esant 
čiurnos nepastovumui, moks
liniais tyrimais įrodyta, kad, 
jei čiurnos raiščių plyšimas 
neoperuojamas, greičiau vys
tosi čiurnos sąnario artrozė. 
Laikomasi nuomonės, kad bū
tina sutvarkyti čiurnos nepas
tovumą. 

Pasak R. Gudo, atliekant 

artroskopinės operacijas, 
svarbu tiksliai nustatyti izo-
metrinį tašką. Neužtenka 
vien gerai įsodinti raištį ar 
prisiūti plyšusį peties sąnarį, 
būtina prisiūti ir įsodinti į tą 
vietą, kur jis ir privalo būti 
pagal tikrąją žmogaus ana
tomiją. Amerikoje moksli
ninkai nuolat išranda įvairias 
kompiuterines programas, 
kurių dėka kompiuteris gali 
tiksliai nustatyti kiekvieno 
paciento izometrinį tašką, į 
kurį reikia įsodinti raištį. 
Šiuo metu kai kuriose Ame
rikos klinikose jau atliekami 
tyrimai su specialiais robo
tais, kurie nustato izometrinį 
tašką, reikiamoje vietoje iš-
gręžia kanalus, o chirurgai tik 
prižiūri ar gerai atlikta ir su
suka reikiamus sraigtelius į 
paruoštas vietas. Tokia nau
jovė yra tikras perversmas or
topedijoje, nes tai garantuotų 
labai tiksliai ir itin koky
biškai atliktą operaciją. Nuo 
šios artroskopinės operacijos 
sėkmės priklauso visa žmo
gaus biomechanika, jei nepa
vyks atstatyti normalios bio-
mechanikos pagal kiekvieno 
žmogaus savitas ypatybes, pa
cientas visą gyvenimą negalės 
gerai ištiesti galūnės. Deja, 
darant atviras operacijas gali 
įvykti klaidos, kai nematoma 
ir tik apytiksliai nustatomas 
izometrinis taškas. Artrosko
pinių operacijų metu chirur
gas turi galimybę matyti net 
10 kartų daugiau, negu atvi
ros operacijos metu. Moksli
ninkai prognozuoja, kad po 5 
metų artroskopinės operacijos 
bus masiškai daromos, naudo
jantis kompiuterinėmis pro
gramomis. 

Gydytojų L. Škiko ir R. Gudo stažuotę Amerikoje suorganizavo bei visa
pus iškai r ėmė , ,Saulutės" JAV Rytinio pakraščio atstovai Ginger 
Houghton (kairėje) ir Robert Dūda. 

KALNUJAI — LEGENDOMIS APIPINTAS 
KRAŠTAS 

Čia stovi dar baudžiavos 
laikais pastatyta bažnyčia. 
Kalnujuose yra Juozo Tallat-
Kelpšos tėvo kapas. Prie And-
rijaičių sodybos Antano Tal-
lat-Kelpšos garbei pastatytas 
paminklas, nes jis Kalnujuose 
dirbo mokytoju. 

Įžymus Palendrių piliakal
nis apipintas ne viena legen
da. Žmonės kalbėjo, kad nak
timis po langais šokinėdavo 
liepsnelės. Augo ten medis, 
kuris buvo labai aukštas ir 
vidurdienį toli matydavosi jo 
šešėlis. Senoliai pasakodavo, 
kad ten. kur baigiasi šešėlis, 
yra lobis. Dabar jau nėra to 
medžio, liko tik kelmas iš 
kurio šokinėdavo liepsnelės. 
Ten, kur dabar piliakalnis, 
senovėje buvo didelis dvaras. 
Dvaro ponas buvo labai blogas 
žmogus, net žiemą baudžiau
ninkams liepė eiti kasti bul
vių. Baudžiauninkai poną 
prakeikė ir kitą dieną dvaras 
prasmego su viskuo, kas jame 
buvo. Nuo tada piliakalnyje 
pradėjo vaidentis. Pasirody
davo dvaro pono duktė. Mer
gelė turėjo ilgus plaukus ir 
buvo labai graži. Ji išlįsdavo iš 
po žemių ir verkdavo, nes ne
galėjo susišukuoti savo plau
kų. Pamačiusi kokį žmogų; 
panelė prašydavo jai padėti 

susišukuoti, bet, vos šukos 
paliesdavo plaukų galiukus, iš 
jų pradėdavo kristi visokie šliu
žai, varlės, gyvatės. 

Kalnujų seniūnijos Paser-
benčio kaime gimė. augo ir 
jaunystę praleido poetas Mar
celijus Martinaitis. 

Kalnujuose gyveno ir tau-
dodailininkas Mečislovas Do-
vainis Silvestraitis. Prie Sil
vestraičių sodybos mes klau
sėmės dvaro legendų. Išgir
dome kaip sena moteriškė, 
grįždama iš Raseinių turgaus, 
užantyje nešėsi velniuką, pa
sivertusį ėriuku, kaip trys 
Kalnujų vyrai ieškojo užkasto 
lobio ąžuolo paunksmėje. 

Mes per Vėlines nunešame 
po gedulingą puokštę ir už
degame po žvakutę ant įžymių 
žmonių kapų, o taip prieš 
mirusiųjų dieną papuošiame 
ir apleistų žmonių kapus. 

Mūsų mokyklos mokiniai 
mėgsta keliauti po žymesnes 
Kalnujų vietoves, susipažinti 
su krašto praeitimi, pasigėrėti 
gražiais gimtinės vaizdais. 

Štai tokia mūsų Kalnujų ir 
Palendrių istorija, kuri mums, 
jauniesiems jų gyventojams, 
labai brangi ir įdomi. 

Toma Paulauskaitė 
4 kl mokine, Kalnujų 

seniūnijos pradine mokykla 
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DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, !L 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinama kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagaJba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-307-1285 

EDMUNDAS VTŽINAS, M.D, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcrwAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDASJ.NEMlCKAS,M.D. 
KAFOOLOGAS-SIFOES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
ARAS ŽLIOBA, M.D. 

AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
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„SUVALKIJA" ŽADA ATSIGAUTI 
Neseniai Čikagą pasiekė tinėmis. 

naujas „Suvalkijos" žurnalo 
numeris, nors paženklintas 
dar praėjusių metų data. Tai 
2002 m. Nr. 2, nors metų lai
kotarpyje turėjo pasirodyti ke
turi šio etnokultūros paveldo 
leidinio numeriai. 

Kartu su šiuo žurnalu atė
jusiame jo redaktoriaus Ze
niaus Šilerio laiške yra pa
aiškinama, kodėl taip atsitiko. 
Problema, kaip atrodo, ta pati, 
kaip ir vėliausias keleriais 
metais — pinigų stygius. 

„Siunčiu Jums antrąjį pra
eitų metų numerį, o parengęs 
spaudai esu trečiąjį, ketvirtąjį 
ir pirmąjį jau šių metų nu
merius. Deja. finansinės pa
ramos kol kas nesulaukiu, tad 
negaliu nupirkti popieriaus ir 
atsilyginti už spaustuvės dar
bus. Kai tik gausiu pinigų, 
tuojau vieną po kito išleisiu vi
sus minėtus žurnalus. Viliuo
si, kad greitai", — taip viltin
gai rašo „Suvalkijos" žurnalo 
redaktorius Z. Šileris laiške. 
Tas pačias mintis jis pakartojo 
ir telefoniniame pokalbyje, 
pabrėždamas, kad jis nenori 
apvilti prenumeratorių ir 
Amerikoje gyvenančių ne taip 
gausių žurnalo rėmėjų. 

Naujasis žurnalo numeris 
turi 64 puslapius, neskaitant 
viršelių, kuriuose puikuojasi 
fotografo Valentino Ulevičiaus 
spalvotos nuotraukos iš ciklo 
„Pasivaikščiojimas po tėviškę". 

Tolimesniuose puslapiuo
se Jadvyga Jablonskaitė-Ta-
rasonienė rašo apie jos garsiuo
sius Jablonskių šeimos narius. 
Juozas Kuckailis 125-jų gimi
mo metinių proga atžymi žy
mųjį dailininką Antaną Žmui
dzinavičių. Vytautas Grinius 
apžvelgia prof. Kazimiero Bie-
liuko asmenybe, ryšium su šio 
100 gimimo ir 10 mirties me-

Zurnale yra Audronės V. 
Škiudaitės straipsnis „Gyveni
mo kraitis: aš galiu", skirtas 
„Draugo" vyr. redaktorei Da
nutei Brazytei-Bindokienei ju
biliejiniam gimtadieniui. Prie 
straipsnio yra suminėtos D. 
Bindokienės parašytos ar pa
ruoštos knygos, kurių išskai
čiuota 11. 

Toliau rašoma apie 400 m. 
švenčiančius Gražiškius, gra-
žiškiečių kovą prieš okupan
tus 1946-1952 metais. Albinas 
Vaičiūnas pristato Gerdžiūnų 
miestelį, minintį 380-tą sukaktį. 

Taip pat yra pažymėta ne
seniai mirusi poetė Nijolė 
Miliauskaitė-Bložienė. Apie ją 
rašo Romualda Valiukevičiū-
tė-Žilinskienė, Zita Gražina 
Mažeikaitė-Sajienė, Liuda Vi-
liunienė. Rimvydas Šilbajoris. 

Žurnale yra matoma visa 
eilė kitų įdomių rašinių, o be 
to ir nuotraukų. Tai išlieka
mosios vertės medžiaga, kun 
niekada nepasensta. 

„Suvalkiją" galima užsi
prenumeruoti. Žurnalo adre
sas: „Suvalkijos" redakcija, a/d 
14, 4520 Marijampolė. Redak
torių galima pasiekti šiuo tele
fonu: 011-370-652-72-726. Žur
nalo reikalais galima kreiptis į 
jo atstovus JAV — Angelę 
Barkauskaitę-Nelsienę ir Ed
vardą Šulaitį. 

Beje, „Suvalkija" pradėta 
leLsti prieš 7 metus. Tiražas 1,000 
egz. Iki šiolei pasirodė 27 nu
meriai. Kaip teigiama: „Su
valkijos" žurnalas skiriamas 
Suvalkijai pagražinti, laiko 
išbandymus atlaikiusioms dva
sinėms vertybėms atskleisti, 
lyg ir pamirštiems arba šali-
kelėn nustumtiems inteligen
tams atsiminti, pagaliau — vi
sai pašešupių civilizacijai „pri
kelti". E. Sulaitis 
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ŽMONES IR TAUTOS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Protas su patirtimi 

Gausiai sutinkame gerų 
žmonių ir stebimės jų įvairu
mu. Juodaodžiai, balti, rau-
donrasiai; afrikiečiai, išdidūs 
euroniečiai, keistuoliai ame
rikiečiai. Yra daug gerų žmo
nių įvairiausiose tautose, sėk
mingose ir nesėkmingose, di
delėse ir mažose. Todėl ne
keista, kai bičiuliaujasi geras 
arabas ir geras žydas, nesiste
bime, kai indas bendrauja su 
kiniečiu. Net prancūzas jau 
nuo doro vokiečio nebėga, ra
mus graikas su ramiu turku 
gali prie vieno stalo pietauti. 
Apie malonaus žmogaus tau
tybe dažnai net pamirštame 
teirautis. 

Su tautų visumomis yra 
kitaip. Jos dažnai turi skirtin
gus atspalvius. Pavyzdžiui, 
nieko kita nežinant apie italą, 
jį spėtume esant geru daini
ninku tik dėl jo tautos sėkmių 
muzikoje. Tuo pačiu išanks
tiniu nusiteikimu vokietį lai
kytume tvarkingu, bet griež
tu. Lenkai yra susidarę išdi
džių ir gal kiek nerūpestingų 
žmonių įspūdį. O lietuviai? 
Patys gerai apie juos žinome. 

Iš tikrųjų nepažįstamam, 
pirmą kartą sutiktam asme
niui jo tautybė uždeda vieno
kią ar kitokią žymę. Tik vė
liau, kai tą asmenį pažįstame 
ir savais (gal ne visada tinka
mais) matais pradedame jį 
vertinti, ta pirmoji žymė be
veik visada išnyksta. Kai ita
las tampa artimu žmogum, vi
sai nesvarbu, jei jis yra bebal
sis. 

Kad žmogaus vertei tauty
bė turi mažai reikšmės, ne 
vienas patyrėme iš bolševikų 
tremtį pergyvenusių tolimoje 
Šiaurėje pasakojimų, kad ir 
ten atsirasdavę vie-tinių, rusų 
ir nerusų, besistengusių pa
dėti. Ne vienas prieš Antrojo 
pasaulinio karo pabaigą, nuo 
sovietų kariuomenės bėgęs 
per Lenkiją, yra susilaukęs 
lenkų pagalbos. Vokietiją 
užplūdę bėgliai taip pat rasda
vo suteikiančių pastogę, pa
siūlančių duonos. Kad tautybė 
dažnai nieko nesako apie as
mens geras ar blogas savybes, 
žinome ne tik protu, bet ir 
gyvenimo patirtimi. 

Valstybė užgožia žmogų 

Ne vienu atveju valstybė ir 
tautybė beveik sutampa. Štai 
Rusija ir rusai, Vokietija ir 
vokiečiai, Lietuva ir lietuviai, 
Lenkija ir lenkai. Šiais laikais 
išimčių Europoje beveik nėra. 
Aišku, abi Amerikos, Šiaurės 
ir Pietų, nuo Europos visiškai 
skiriasi. Todėl ir supratimas, 
per Atlantą keliaudamas, kar
tais subyra. Šitai ypač ryšku 
JAV politikoje, bandančioje 

siūlyti (gal net primesti) 
pasauliui tokią pačią tvarką, 
kokios laikomasi šiame kraš
te. Kartais stebina ir ame
rikiečių savotiški diploma
tinių uždavinių sprendimai. 

Valstybių interesai veikia 
tautų santykius ir skirtingų 
tautybių asmenų bendravimą. 
Prancūzai anksčiau į vokie
čius žiūrėdavo šaltais žvilgs
niais, austrai šnairuodavo į 
italus, arabai nemėgo ir ne
mėgsta žydų, lietuvius erzin
davo lenkai ir rusai. 

Kartais yra sumaišomos 
valstybės ir tautos sąvokos. Ir 
šiandien pasitaiko tautinių 
nesutarimų tarp lietuvių ir 
lenkų. Štai Vilnijos lenkų pas
tangos užgožti mokyklas, Len
kijos nesiskaitymas su lietu
vių reikalais ir jų turtu Puns
ko krašte, priešiškos lenkų 
nuotaikos neseniai įvykusia
me istorikų suvažiavime Len
kijoje. (Ten „pagarsėjo" lietu
vis istorikas L. Truska savo 
neapykanta partizanams.) Bet 
valstybiniu požiūriu matome 
kitą pusę: Lenkijos parama 
Lietuvos pastangoms patekti į 
NATO, abiejų valstybių prezi
dentų vizitai ir revizitai. Šitai 
blaško nemalonius rūkus. 

Lietuvių tarpe nuo seno 
dažnai apkalbami rusai ir 
Rusija. O paskutiniu metu ši 
tema išpopuliarėjo po ameri
kiečių „Williams" bendrovės 
negražaus prekybinio viešėji
mo Lietuvoje ir po rusiškosios 
„Jukos" atsisėdimo į anksčiau 
„Williams" užimtą suolą. Bai
minamasi, ar „Jukos" netaps 
Rusijos įrankiu, kontroliuo
jančiu ne tik Lietuvos energi
ją, bet ir visą gyvenimą. Todėl 
nestinga raminimų ir pagąs
dinimų Rusijos adresu, yra pa-

• gyrimų ir papeikimų Rusijos 
žmonėms. Kalbant apie rusus, 
užmetamas jiems netvarkin
gumas, nepakankamas kultū
ringumas ir net žiaurumas. 
Visa tai dažnai siejama su 
rusų elgesiu okupacijos me
tais. Antra vertus, teisinimai 
ir užtarimai kyla iš asmeniškų 
ryšių, pabrėžiant sutiktų rusų 
draugiškumą, pomėgį dainai, 
mokslui ir panašiai. Čia ir vėl 
pabrėžiama, kad „blogų rusų" 
vaizdą daugiausia atnešė 
jiems atstovavusi valstybė. 
Tačiau ir sutikti „gerieji rusai" 
neužtikrina, kad visa Rusija 
pilna tik į juos panašių šil-
taširdžių. 

Baimė ar I— kita? 

Kai lietuviams prikaišioja
ma, kad jie nemėgsta ar bijo 
rusų. priekaištai, ypač dėl 
baimės, turi pagrindo. Tačiau 
rusų nemėgimas ir jų baimė 
suprantami ne atskirų žmo
nių, bet tautinės visumos ir 
valstybės prasme. Lietuvą ir 
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Danutė Bindokienė 

Kviečiant į visapusišką 
asmenybės darną 

Bostono Lietuvių Bendruomenes delegacija su gubernatorium Romney. Iš dešinės: Gintaras Čepas, Estera 
Sužiedėlienė, Marius Žiaugra, gubernatorius, Kazys Adomkaitis, Rimas Veitas, Jonas Stundžia, Juozas Austras. 

lietuvius Rusija pakankamai 
prikankino ir apgavo, tad 
baimė virto beveik dorybe. 
Plėšikams ir budeliams joks 
protingas asmuo durų neatve
ria. Nuo skriaudėjų sukamasi 
šalin ir prielankumas jiems 
laikomas nenormalus. Rusiją 
Lietuva pažįsta jau daugel 
šimtmečių. Senesnioji istorija 
šiandien jau priimama be 
emocijų ir kaip buvusi tikrovė. 
Istorijos kalba supažindina 
mus su carų muravjovais, su 
kazokais Kražiuose, su žan
darais valsčiuose ir su iki šių 
dienų garso neprarandančiu 
Sibiru. Tai „susuktos" kultū
ros laikotarpis, kai net spauda 
mūs kalba uždraudžiama, sve
tima religija valstybiniu keliu 
peršama, neleidžiama inteli
gentui savam krašte įsidarbinti. 

Caro šeima sušaudoma, 
budeliai vietoje Rusijos suku
ria Sovietų Sąjungą, su ne
priklausomybę atgavusia Lie
tuva nepuolimo sutartį pasira
šiusia. Bet ta sutartis galioja 
tik iki patogaus laiko, kai 
Kremliuje nusprendžiama 
Lietuvą okupuoti. Plaukia me
las po melo. lyg bangos jūroje. 
Melas buvo pati sutar t is . 
Melas buvo apkaltinimai Lie
tuvai, kad ji kankinusi sovietų 
kareivius. Melas buvo, kad po 
1940.06.15 okupacijos niekas 
nesikeis. Melas buvo ūkinin
kams, kad jų ūkiai nebus lie
čiami. Melas buvo gyvento
jams, kad jie galės saugiai 
tvarkytis. 

Po sovietijos, Sniečkaus ir 
kitų Lietuvos išdavikų melų 
atėjo areštai, įkalinimai, egze
kucijos, trėmimai į jau nuo 
carų pažįstamą Sibirą. Ir kas 
tai vykdė? Kažkokie sovietai? 
Tai šimtai tūkstančių rusų 
darbavosi, padedami stribų. 
Rusai t rėmė, rusai Lietuvą 
valdė, rusai Lietuvos miškus 
šukavo, rusai Sibire tremtinių 
lageriuose kankino. Ar tai jie 
vykdė savo noru? Daugiausia 
verčiami. Bet š iandien ' jie, 
mūsų skausmo ir kančių prie-
žastininkai. neprisimenami 

kaip draugai. 
Sovietų Sąjunga vėl vadi

nasi Rusija, vėl yra „taiki" 
Lietuvos kaimynė. Sovietijos 
ir komunizmo simpatikai nori, 
kad visa Lietuvos ir Rusijos is
torija būtų pamiršta, nes 
budeliai, esą, kartu buvę ir 
Lietuvos rezistentai bei gera
dariai... Tačiau į šias kalbas 
daug kas atsiliepia iš Kara
liaučiaus krašto, iš Baltaru
sijos, iš Latvijos: budeliai po 
dešimties ar daugiau metų 
tremties grįžusiems neleido 
Lietuvoje apsigyventi. Neleido 
tie rezistentai... (Tiesa, ne visi 
komunistai buvo Lietuvos pik
tadariai.) 

Lietuvos ir Rusijos santy
kių istorija yra tokia sunki ir 
jos aukštyn kojom apversti 
nepajėgs joks keistuolis 
istorikas. Be to, ir šiandien iš 
Maskvos ateina Lietuvai 
įvairūs spaudimai. Nepasira
šoma sienų sutartis, reikalau
jama visiškai laisvo transpor
to per Lietuvą į Karaliaučiaus 
sritį, Rusijos pinigą?— jei tai 
teisybė — veliasi prezidento 
rinkimuose, o ponas Žirinovs-
kis, politikas ir žiaurus juok
darys, rengiasi visą Lietuvą 
nupūsti į Baltijos jūrą. 

Yra sunku atsukti šimt
mečių priešui antrą žandą. 
Dera palaukti, kol priešas 
apsiramins, atvės ir taps doru 
kaimynu. Tada gal ir žandą 
lengviau užgaus. 

Ar Rusijai įmanoma pa
sikeisti? Turbūt. Jei JAV pre
zidentas George W. Bush vi
liasi demokratijon įsprausti 
arabus, su rusais turėtų sektis 
lengviau. Juk tai pusiau euro
pietiška tauta. Gal už pus
šimčio metų Rusija ir rusų 
tauta bus Lietuvos gerašir
džiai kaimynai, nors šiandien 
Lietuvos saugumas reikalauja 
atsargos ir budėjimo. Nereikia 
purkštauti ir pyktis, bet glė
besčiuotis yra pavojinga. Bau
gu, kad nepasmaugtų. 

Rusas žmogus gali būti 
vienoks, gali būti kitoks. Lie
tuvoje yra nemažai piliečių ru

sų, „vienokių ir kitokių", ne
mažai bičiulių ir bendradar
bių. Ir praeity yra buvę žymių 
rusų, Lietuvai gera padariu
sių. Tačiau Lietuva turi 1940 
metų pamoką: ne vienas tarp 
lietuvių nuo senovės gyvenęs 
„bičiulis ir bendradarbis", oku
pantų pakalbintas, nuėjo oku
pantui talkinti. 

Pamokas užmiršta tik 
blogi mokiniai. Tačiau tik 
keistuolis, kartą nusvilęs pirš
tą, visą gyvenimą bijo ugnies. 
Geri mokiniai nėra keistuoliai. 
Lietuva ir lietuviai po Rusijos 
ir rusų „auklėjimo" privalo 
suprasti, kas yra bičiulystė, 
kas yra atsarga. 

TRVMPAL.. 
• Alytus. Vasario 16 d. 

įvyko pirmasis Tarptautinės 
veikliųjų vyrų bendrijos 
Alytaus skyriaus susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 
30 vyrų. Svečiai iš Kauno pa
pasakojo Tarptautinės veiklių
jų vyrų bendrijos atsiradimo 
istoriją ir supažindino su jos 
veikla pasaulyje ir Lietuvoje, 
gausiai liudijo Dievo veikimą 
savo gyvenime. Buvo meldžia
ma Šventosios Dvasios išlieji
mo, dvasinio ir fizinio išgydy
mo, dvasininkų tarnavimo. 
Prie arbatos puodelio kaunie
čiai pasidalijo praktiniais pa
tarimais apie bendrijos sky
riaus steigimo tvarką, organi
zacinę struktūrą bei veiklą. 
Alytaus šv. Kazimiero parapi
jos klebonas maloniai sutiko 
leisti nuolat naudotis parapi
jos namų patalpomis bendrijos 
narių susirinkimams, kurie 
atviri visiems vyrams. 

• Klaipėda. Vasario 26 d. 
Šv. Juozapo Darbininko baž
nyčioje apie karmelitų dvasin
gumą pasakojo tėvai karmeli
tai iš Anglijos ir Airijos: Mi
chaelis CNeillas, Johnas Kea-
tingas, Johanesas ir brolis Da-
mian Christopheris Cassidy. 
Gausiai susirinkę žmonės do
mėjosi šios senos vienuolijos 
istorija ir veikla. 

J knygų lentyną šiomis die
nomis įsirikiavo dar vienas 
knygos „Kvieslys sveikaton" 
tomas. Visi vienodais virše
liais, tuo pačiu pavadinimu, 
tik antrinės antraštės nusako 
kiekvieno temą — visus jungia 
rūpestis žmogaus kūno bei 
dvasios sveikata, pasiekiama 
per visapusišką asmenybės 
darną. Ir, atrodo, tai dar ne 
paskutinis tomas, dar eilė ne
užsibaigusi. Tuomet nejučio
mis pagalvoji: kokio darbštu
mo tai asmuo, jau peržengęs 
90-ąjį savo gyvenimo slenkstį, 
vis dar veiklus, stebintis lietu
viškojo gyvenimo tėkmę, be
sisielojantis, kai jos vagoje at
siranda kliūčių — tiek pačių 
žmonių, tiek pašalinių įtakų 
sukeltų. 

Kas gi nepažįsta arba nėra 
girdėjęs apie dr. Joną Adoma
vičių? Nors jis gyvena Čika
goje, bet savo gerų darbų, arti
mo meilės ir dosnumo dėka 
plačiai žinomas ir šiame kraš
te, ir Lietuvoje. Dr. Adomavi
čius — ne tik filantropas, bet 
ir gydytojas. Jis visuomet pa
brėžia, kad pats žmogus dau
giausia yra atsakingas už sa
vo fizinę, o juo labiau dvasinę 
sveikatą: fizinės sveikatos 
būklė tampriai susieta su dva
sine, vieną nuo kitos atskirti 
tiesiog neįmanoma ir, vienai 
sušlubavus, ne tik stiprybės, 
bet ir to suluošinimo priežas
čių reikia ieškoti kitoje. 

Savo teorijų bei praktiškų 
patarimų dr. Adomavičius nie
kuomet neslėpė, skleisdamas 
juos per lietuvišką spaudą, 
radiją ir organizacijas, ypač 
ALVUDĄ. Su nedidele per
trauka jis ypač reiškėsi ir te-
besireiškia „Drauge". Už tai 
mes esame dr. Adomavičiui 
nuoširdžiai dėkingi. 

Kiek jo patarimai padėjo 
žmonėms, galbūt niekuomet 
niekas negalės apskaičiuoti, 
bet viena aišku: šio gydytojo 
žodis visuomet skaitomas ir 
juo pasitikima. Tai pirminė 
pagalba, į kurią negaluojantis 
atkreipia dėmesį. Susipažinęs 
su galimais ligos simptomais 
ir pasekmėmis dr. Adomavi
čiaus rašiniuose, veiksmin
giau vykdo savo gydytojo nu
rodymus. O dr. J. Adomavi
čius metų eigoje yra rašęs 
daug ir apie viską. Jokia tema 
jam nebuvo nepriimtina: jeigu 
yra nusiskundimų, yra ligų, 
tai apie jas ir reikia kalbėti, 
rašyti, reikia jas gydyti. 

Kartais tuose sveikatos 
patarimų straipsniuose pasa
koma ir daug nemalonios 
tikrovės, kurios žmonės ne
norėtų girdėti. Dr. Adomavi
čius niekuomet neturėjo 

kantrybės tinginiams, nusi
penėjusiems, pataikaujan
tiems savo kūno įgeidžiams, 
įklimpstantiems į kivirčus, ne
sutarimus. Jis dažnai bara 
pensininkus, kurie laiką pra
leidžia be darbo, apkalbėdami, 
įtarinėdami savo bendruo
menės narius. Aštrių žodžių 
tenka ir rūkantiems, gerian
tiems, per daug riebiai valgan-
tiems, nesirūpinantiems savo 
artimu. Čia neaplenkiami nei 
pasauliečiai, nei dvasininkai, 
todėl šio gydytojo patarimai 
nekuriems mūsų visuomenės 
nariams yra labai kartūs vais
tai. 

Dr. Adomavičius nieko ne
reikalauja, nieko nepataria, 
ko pats nedarytų. Nepaisant, 
kad jau peržengęs 90-uosius 
savo amžiaus metus, jis ati
džiai stebi lietuviškojo gyveni
mo eigą, dažnai pats dalyvau
ja įvairiuose renginiuose ir 
dosniai remia kultūrinius už
mojus, jeigu jie tikrai paramos 
verti. Jis yra giliai patrio
tiškas, sielojasi Lietuvos rei
kalais. Kiek yra paaukojęs par
tizanams, mokykloms, ser
gantiems, vargstantiems tėvy
nėje! Kiek padėjęs neseniai į šį 
kraštą atvykusiems, suteik
damas pirmąją pastogę, pa
tarimą, palengvindamas įsilie
ti į gyvenimą naujoje šalyje. 
Tačiau jis nepripažįsta dyka
duonių, tvirtindamas, kad per 
lengvai gaunama pagalba ne
vertinama — tai žmogų paže
mina, kelia nepasitikėjimą sa
vimi, o kartais net neapykan
tą, pagalbą teikiančiam. 

Asmenybės ugdymas, jos 
darnumas, visapusiškas tei
giamas išsivystymas nuo pat 
kūdikystės — yra dr. Adoma
vičiaus nuolatinė straipsnių 
tema. Kartais kai kas net su
abejoja, ar jis pats savo pa
tarimų laikosi. Mat, retkar
čiais pernelyg aštriais žodžiais 
reaguoja į kai kuriuos mūsų 
visuomenės veiklos ar elgesio 
aspektus, o prašančiam pagal
bos tariamai atsuka nugarą. 
Bet, jeigu taip ir atsitinka, dr. 
Adomavičius turi gerą prie
žastį: žmonėms, mėginan
tiems išnaudoti jo gerašir
diškumą, daktaras nė krislelio 
kantrybės neturi. 

Apie didžius savo visuo
menės ir lietuvių tautos žmo
nes mėgstame daug rašyti, 
kalbėti, kai jų jau nebėra 
mūsų tarpe. Dr. Adomavičius 
per savo gražų gyvenimą statė 
sau nedylantį paminklą: ir žo
džiais, ir darbais. Jo „Kvieslys 
sveikaton" tomai yra tik to 
paminklo dalis. Tikimės dar 
ilgai naudotis jo patirtimi ir 
patarimais. 

PLUNKSNINES KELNES 
JONAS KUČINSKAS 

Nerami buvo 1944 m. va
sara Lietuvoje. Komunistai 
sugrįžta! Vilnius jau jų ran
kose, o Kaune girdisi pat
rankų šūvių garsai. Miškų de
partamente, kur aš dirbau, di
delis sujudimas. Išgyvenę vie
nerius metus komunistų val
džioje, mažai kas norėjo ir vėl 
su jais susitikti ir gyventi jų 
teroro baimėje. Reikia pasi
traukti. Žinoma, tik laikinai! 
Juk trys „didieji". Atlanto 
Chartoje, pažadėjo po karo ir 
vėl grąžinti nepriklausomybę vi
som buvusiom laisvom valstybėm. 

Užrakinau rašomojo stalo 
stalčius, raktą padėjau ant 
stalo ir apleidau savo darbo
vietę su viltimi netrukus vėl 
ten sugrįžti. Su žmona (vėliau 
rašysiu Julė) persikėlėm į 
Marijampolę, kur mano sesuo 

turėjo namelį. Ten ir prisi-
glaudėm. 

Ir Marijampolėj nebuvo 
saugu. Bėgom nuo komunistų, 
o papuolėm į nacių nagus. Vo
kiečiai, po nesėkmių fronte ir 
nepavykus sumobilizuoti Lie
tuvos jaunimo į jų dalinius, 
buvo pikti ir gaudė žmones 
prieštankiniams grioviams 
kasti. Aš turėjau pažymėjimą, 
kad miškuose svarbų darbą 
dirbu ir buvau neliečiamas, o 
Julė to neturėjo. 

Kartą pamatom, kad žan
darai suka į mūsų gatvę. Aiš
ku, jų tikslas — gaudyti žmo
nes. Julė greitai atsigulė į lo
vą, koją apsuko rankšluosčiu 
ir nudavė sergančią. J kam
barį įžengę du žandarai ir pa
matę „krank", tik nusikeikė ir 
greitai išėjo. Išeidamas lietu

vis policininkas prasitarė: „Šį 
kartą išsisukai laimingai, bet 
kitą kartą kažin ar pasiseks; 
būk atsargi". 

Marijampolės miesto me
ras, norėdamas pristabdyti 
žmonių gaudymą, su vokie
čiais susitarė pasiųsti vienai 
savaitei savanorių grupę. Pri-
sijungėm ir mes su Jule. Išė
jom dainuodami. Tikėjomės po 
savaitės sugrįžti ir su pažy
mėjimais, kad jau atidirbta, 
žandarų daugiau nebijosim. 
Tačiau stipriai apsirikom. Į 
Marijampolę daugiau jau ne-
sugrįžom. Neilgai ir tuos grio
vius kasėm — vos tris dienas. 
Vieną rytą pamatėm, kad 
mūsų prižiūrėtojai — vokiečiai 
kažkur dingo. Paaiškėjo, kad 
rusų kariuomenė pasistūmėjo 
žymiai pirmyn, užėmė Mari
jampolę ir slenka mūsų krypti
mi. Nenorėdami su jais susi
tikti, pasitraukėm arčiau Vo
kietijos sienos. Porą savaičių 
ten ir klaidžiojom, kaip žmo

nės be vietos. Nakvojom kur 
papuola — kartais rugių gu
bose, kartais šiene. Visi gyve
no savais rūpesčiais ir žmonės 
be vietos niekam nerūpėjo. 
Maisto gaudavom pas ūki
ninkus, kiti net ir to atsisaky
davo. Sunkios buvo dienos! 

Kartą, sėdėdami ant grio
vio kranto, pamatėm mano 
studijų draugą Fredą — Klai
pėdos krašto lietuvį — vežantį 
į susirinkimo punktą javų 
duoklę. Jis Vokietijos pasieny 
tvarkė vieno repatrianto ūkį. 
Ten ir mus su Jule pasiėmė. 
Čia jau padoriau įsikūrėm. 

Laikui bėgant, vokiečių ko
mendantas, sužinojęs, kad 
mes su Fredu miškininkai 
esam, iš ūkio iškraustė ir 
nugabeno arčiau Vištyčio, šei
mas patalpino pas ūkininkus, 
o mums su Fredu įsakė orga
nizuoti medžio anglies gamy
bą. Čia jie ruošėsi žiemoti ir 
medžio anglis buvo reikalinga 
karininkų bunkerių apšildy

mui. J i gerai dega, gerai šilto, 
bet neduoda dūmų, tuo būdu 
priešo žvalgybai sunkiau su
sekti bunkerių vietas. Buvo 
kertamas Vištyčio ąžuolynas, 
gaminamos malkos ir krau
namos į tam tikrus kūgius, ku
rie apdengiami velėnomis, kad 
oras neprieitų, tik maža anga 
paliekama uždegimui. Taip 
pridengtos malkos neliepsno-
ja, bet tik rusena — medienos 
organinės dalys išeina į orą, o 
palieka tik anglis. 

Laimė, kad neilgai čia teko 
darbuotis ir Vištyčio ąžuoly
nas nebuvo iškirstas. Vieną 
ankstyvą rytą, su Fredu išėję į 
darbą, pamatėm nepaprastą 
vaizdą. Prabilo „katiušos", 
šimtai lėktuvų mėtė savo kro
vinį. Nuo dulkių ir dūmų apte
mo saulė. Tuojau supratom, 
kad čia ne manevrai, o rusai 
puola vokiečių pozicijas ir 
veržiasi jau į Vokietijos žemę. 
Greitai parbėgom namo. Fre
das turėjo arklį ir nedidelį 

vežimėlį, dviejų metų sūnų ir 
kūdikio laukiančią žmoną. 
Greitai įsisodino savo žmoną į 
tą vežimėlį, o Julė pagriebė 
Raimunduką ir, drauge su 
vokiečių kariuomene, pasilei
dom pirmyn. Peržengėm sieną 
ir atsidūrėm jau vokiečių že
mėj. Kilo mintis, ar kada nors 
teks ir vėl sugrįžti į numylėtą 
Lietuvą. Po kelių dienų nuo 
kariuomenės atsipalaidavom 
ir patraukėm gilyn į Vokietiją. 
Tolumoje patrankų garsai vis 
tebesigirdėjo. 

Pakeliui vaizdas baisus. 
Visur tuščia, jokio žmogaus. 
Laukuose daugybė juodmar
gių karvių, jos pertvinkę bau
bia, niekas jų neišmelžia. Bū
riai žąsų, kiaulių slankiojo 
apie namus. Taip skubėta, kad 
net indai pasilikę ant stalo. 
Turtingi buvo Rytprūsių ūki
ninkai. Gražios sodybos, der
lingi laukai. Jau pradžia lap
kričio, šaltoka. Mes išėjom tik 
su vasarine apranga. Ji mažai 

šildo ir baigia jau susidėvėti. 
Nejaugi teks sušalti svetimoj 
žemėj. Ką daryti? 

Čia jau tenka papasakoti 
apie plunksnines kelnes. Keis
tai skamba, bet tokios buvo. 
Aš jas dėvėjau. Pasitraukusių 
vokiečių tuščiuose namuose 
buvo palikta daug vilnonių 
apklotų, paklodžių, pagalvių. 
Julė sugalvojo jas panaudoti 
šiltesnei aprangai pasiga
minti. Iš apklotų pasiuvo 
kelnes, iš paklodžių padarė 
jam pamušalą, tarp jų prikišo 
plunksnų ir viską susiuvo, kad 
plunksnos neišsisklaidytų. 
Išėjo stiprios ir šiltos kelnės. 
Tokias pat kelnes ir sau pasi
siuvo, tik plunksnų į jas neki
šo. Pasiuvo ir striukę. Šaltis 
jau mūsų nebaugino. Fredo 
šeima savo vežimėly turėjo šį 
tą šiltesnio. Taip „pasipuošę", 
traukėm tolyn. Su tokia ap
ranga-, jau ir šiauduose 
galėjom gerai išsimiegoti. 

Bus daugiau 
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DEKALOGAS — KELIAS Į 
LAISVĘ 

ARKTVYSK. S I G I T A S T A M K E V I Č I U S 

Šventojo Rašto Išėjimo 
knygoje yra parašymas, kaip 
Dievas išrinktajai tautai, 
einančiai iš vergovės į laisvę, 
davė Dekalogą — dešimt 
įsakymų: Neturėk kitų dievų, 
tik mane vieną, melagingai 
neliudyk, švęsk šabą, gerbk 
tėvą ir motiną, nežudyk, ne
svetimauk ir kt. Dekalogas, 
pažodžiui išvertus, reikštų 
„dešimt žodžių". Tie dešimt 
žodžių — tai Kūrėjo nubrėžtas 
kelias laisvam ir protingam 
kūriniui, tai programa, skel
bianti, ką reikėtų daryti ir ko 
vengti, siekiant išlikti laisvu 
ir garbingu Dievo sūnumi ar 
dukra. Dekalogo įsakymai yra 
tiesiog įrašyti žmogaus pri
gimtyje, todėl juos galima va
dinti prigimtiniu įstatymu, 
tačiau po gimtosios nuodėmės 
tas įstatymas kartais miglotai 
suvokiamas. Žmonijos istorija 
buvo pilna bandymų Dievo 
įsakymus atmesti ar pakeisti 
kitais, — mūsų laikmetis nėra 
išimtis. Tačiau kiek kartų 
žmonės atmesdavo Dekalogą, 
tiek kartų vietoje siektos lai
mės nusikaldavo sunkias ne
laisvės grandines. J Egipto 
vergovę patekusi Dievo išrink
toji tauta yra tarsi simbolis 
nuodėmės pavergtos žmonijos, 
o jos ėjimas į laisvę ir Deka
logo priėmimas primena ir 
mūsų dvasinio išsilaisvinimo 
kelią, kuriuo turime nuolat 
eiti. 

Penkiasdešimt metų išgy
venę totalitarinio režimo sąly
gose, turėtume geriausiai su
prasti, kokia nelaimė atmesti 
Dievo įsakymus. Mes buvome 
verčiami garbinti ne Dievą, 
bet pančius atnešusios parti
jos vadus. Totalitarinė sis
tema griovė pagarbą ne tik 
Dievui, bet ir tėvams, brangi
nusiems savo religines ir tau
tines šaknis. Milijonų įkalin
tų, ištremtų, kankintų ir nu
žudytų, visiškai nekaltų žmo
nių likimai reiškė, jog žmogus 
laikomas niekingu šapeliu, 
kurį galima iššluoti, jeigu jis 
maišosi po pavergėjų kojomis. 
Kai iš žmonių buvo atimta 
nuosavybė ir įteisintas netei
singumas, tai ugdė žmonėse 
jokių ribų nepaisantį nesąži
ningumą. Atmetus Dekalogą 
buvo ugdomi ne laisvi, bet 
totalitarinei sistemai paklus
nūs žmonės. 

Dvasioje giliai sužeisti, 
prieš trylika metų pasitikome 
laisvės aušrą. Visuomenėje 
tvyrojusi dvasinė tuštuma ir 
neatsakingas laisves suprati
mas leido antikultūrai tiesiog 
nusiaubti žmonių dvasią. To
dėl šiandien nereikėtų stebė
tis, kodėl žmonės taip sunkiai 
skiria tiesą nuo melo, kodėl 

žudosi, kodėl net atsiradus 
galimybei įsijungti į Europos 
tautų šeimą ir normaliai tvar
kyti savo gyvenimą, abejoja, 
ką pasirinkti, nes bijo dar kar
tą likti apgauti. 

Nūnai laimingesnio ir sau
gesnio gyvenimo siekiantiems 
Lietuvos žmonėms netrūksta 
pasiūlymų: žmonės mokosi 
verslumo, vystomas kaimo 
turizmas, net mokoma gyventi 
būsimoje Europos Sąjungoje, 
tačiau mažiausiai kalbama 
apie į laisvę einančio žmogaus 
programą — Dekalogą. Daž
niau jis yra tiesiog ignoruoja
mas, nes trukdo nesąžiningai 
elgtis, nemoraliai gyventi ir 
reikalauja pagarbos kiekvie
nam, net ir pačiam silpniau
siam žmogui. Aukso veršiui 
aukojamas padorumas, meilė 
Tėvynei ir tautos kultūrinis 
paveldas. Dėl šios priežasties 
neskuba ieškoti pavyzdžių 
tarp Lietuvai tarnaujančių 
žmonių, bet reklamuojami 
„Naujojo amžiaus" šamanai — 
burtininkai, raganos, astrolo
gai, net striptizo šokėjai ir 
įvairiausio plauko apgavikai, 
o paskui stebimasi, kad net 
mokyti vyrai pasimeta tarp 
aiškiaregių, piramidžių ir ho
roskopų. 

Gavėnios metu Bažnyčia 
kviečia žmones sustoti ir pa
tikrinti savo gyvenimo kryptį: 
ar esame atviri Dievui, ar gy
vename sąžiningai, o gal lei
džiame viešpatauti savyje pa
saulio dvasiai; ar einame į 
laisvę, o gal gailimės Egipto 
svogūnų ir leidžiamės iš naujo 
pavergiami. Bažnyčios ragini
mas daugiau melstis, pas
ninkauti ir keistis į gera daug 
kam atrodo per kietas ir ne
moderniškas. Ne vienas atvi
rai pasako, jog Bažnyčia pa
senusi ir nepajėgianti prisi
taikyti prie sparčiai besivys
tančio pasaulio. Šitie žmonės 
pageidautų populiaresnės 
Bažnyčios, nuosekliai neskel
biančios Kristaus Evangelijos, 
neraginančios atsiversti, bet 
siūlančios pasitenkinti Krikš
tu ir religinėmis laidotuvėmis. 
Šitokia Bažnyčia būtų verta 
tiek, kiek yra verti mūsų die
nų aiškiaregiai ir visi „Naujojo 
amžiaus" šamanai, kurie kar
tais, atrodo, žmogui padeda, 
bet iš tikrųjų suvedžioja ir 
veda į dvasinę dykumą. 

Apaštalas Paulius kadaise 
rašė: „Žydai reikalauja ste
buklų, graikai ieško išminties, 
o mes skelbiame Jėzų nukry
žiuotąjį, kuris žydams yra 
papiktinimas, pagonims — 
kvailystė". Gavėnia kviečia 
kiekvieną iš mūsų savo širdyje 
išaukštinti Nukryžiuotąjį Kris
tų ir ištikimai Jį sekti. 

SKELBIMAI 
PARDUODA SIŪLO DARBĄ 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilerį" 

|()l Toyota Camry — $9.600. 
01 Jee'p Grand Cherokee — S 10.500. 
01 Audi A4 —$11.500. 
iOO VW Passat — S9.50001 
Dodae Gi and Caravan — $10.500 

Tel. 773-497-1452. 

C r e g i v e r s needed in Wisconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary 
Driver 's licence helpful. 

Call H o m e Care ©262-657-8467. 

PASLAUGOS 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I - P A T A I S Y M A I . 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
K L A U D I J U S P U M P U T I S 

Iš Žibalelių parapijos kilusi, Vanda Urboniene, dar bolševikų okupacijos laikais nuvežė šios parapijos klebonui 
medžiagos arnotams ir alboms. Su vienu iš tos medžiagos pasiūtu arnotu 2002 m. gruodžio mėnesį. V. Urbonienei 
besilankant tėviškėje, nusifotografavo parapijos kunigas , kartu su V. Urboniene (stovi už kunigo su kepuraite) ir 
jos brolio vaikais. 

Lietuvos pasipriešinimo 
kovų aktyvus dalyvis, inžinie
rius Stasys Rainys gimė Ma
rijampolės apskrities Kvietiš-
kių parapijos Adomiškių kai
me ūkininko šeimoje. 1941 m. 
baigęs Marijampolės gimnazi
ją, įstojo į Kauno universiteto 
technologijos fakulteto elek
trotechnikos skyrių. 1942 m. 
tapo studentų ateitininkų kor
poracijos .Grandis" nariu. 
1943 m. lankė prof. Pr. Ku
raičio seminarą vadovaujan
tiems ateitininkams. Nuo 
1942 m. įsijungė į antinacinio 
pasipriešinimo organizacijos 
„Lietuvių frontas"' veiklą, kuri 
ypač suaktyvėjo 1943 m., 
uždarius universitetą. Tačiau, 
nors vokiečiai universitetą 
uždarė, nuo 1943 m. rudens 
paskaitos vyko nelegaliai, teko 
nuolat saugotis vokiečių pat
rulių, gaudžiusių gatvėse šau
kiamojo amžiaus žmones. Sta
sys buvo vienas pažangiausių 
savo kurso studentų, gau-
davusių geriausius pažymius, 
laikant egzaminus. Drauge jis 
aktyviai dalyvavo, platinant 
nelegalius Lietuvių fronto ir 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo komiteto leidinius. 1944 
m. įsikūrus Vietinei rinktinei. 
Stasys dirbo šios rinktinės 
štabo trečiame (mobilizacinia
me) skyriuje, kuriam vadova
vo pulkininkas A. Šova. 

Kai naciai, likviduodami 
Vietinę rinktinę, suėmė štabo 
narius, S. Rainys pasitraukė į 
Marijampolę. Tais pačiais me
tais gegužės-birželio mėnesį. 
Gestapo tarnyboms likvidavus 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvi
nimo komitetą, buvo sudary
tas vadinamas mažasis VLIK-
as, kuriame Lietuvių frontui 
atstovavęs Povilas Šilas liepos 
mėnesį atvyko į Marijampolę, 
kur Stasys Rainys rūsyje savo 
įrengtoje patalpoje spausdino 
paskutiniąsias VLIKo direkty
vas. Rugsėjo mėnesį S. Rainys 
grįžo į Kauną ir. bendrau
damas su Povilu Šilu, spausdi
no ir platino jo paruoštus 

STASYS RAINYS 
atsišaukimus. 

Pradėjus veikti universite
tui, drauge su keliais gran-
diečiais kurso draugais gavo 
kambarius studentų bendra
butyje Kęstučio gatvėje, kuris 
tapo savotišku pasipriešinimo 
sovietinei okupacijai židiniu. 
Virš esančiame bute gyveno 
Juozas ir Jurgis Lukšai, kiti 
grandiečiai. apačioje susibūrė 
ateitininkai medikai. 

1944 m. rudenį Stasys Rai
nys perėmė vadovavimą stu
dentų ateitininkų „Grandies" 
korporacijai — tapo jos 
pirmininku, o taip pat perėmė 
korporacijos antspaudą, kurį 
paslėpė elektros instaliacijos 
dėžutėje savo kambaryje ben
drabutyje. Tais pačiais metais, 
kaip valdybos narys, dalyvavo 
studentų ateitininkų sąjungos 
centro valdybos veikloje. 

1944 m. spalio mėnesį. įsi
kūrus pasipriešinimo organi
zacijai „Lietuvos Išlaisvinimo 
taryba". Stasys Rainys įsijun
gė į jos veiklą, parūpino rota
torių atsišaukimams ir laik
raščiams spausdinti, informa
vo P. Šilą apie jos leidinius ir 
organizavo ryšį su Suvalkijos 
veikiančiomis grupėmis. 1945 
m. sausio mėnesį suėmus P. 
Šilą, S. Rainys slapta išvyko iš 
Kauno ir, nutraukęs studijas 
(buvo paskutinio kurso stu
dentas), padirbtais dokumen
tais įsidarbino Vilniuje, elek-
trotraukinyje. 

Vėliau atstatė ryšius po
grindinėje veikloje iš LITo išsi
vysčiusiose struktūrose. 

1945 m. lapkričio mėnesį 
buvo Vilniuje suimtas, 1946 
m. kovo mėnesį Karinio tribu
nolo nuteistas 10 metų laisvės 
atėmimu. 5 metams teisių ap
ribojimu. Pradžioje pateko į 
vario-urano šachtas Viduri
nėje Azijoje, vėliau buvo iš
siųstas į „Berlago" speclagerį 
Kolymoje. kur 1954 m. pagal 
užskaitus išleistas ir paliktas 
tremtyje. 

Dar dirbdamas Vilniuje. 
Stasys susipažino su studente 

medike Julita, kuri, baigusi 
medicinos kursą, buvo paskir
ta dirbti gydytoja Klaipėdoje. 
Kai Stasį išleido iš lagerio ir 
neleido grįžti į Lietuvą, ji nu
vyko pas Stasį į Magadaną, 
ten sukūrė šeimą ir liko gy
venti tremtyje. Po lagerio Sta
sys Rainys privalėjo gyventi 
Paiatkos gyvenvietėje. įsidar
bino stiklo fabrike. Paiatkos 
medicininiame punkte gavo 
darbą ir Julita. Vėliau jiems 
pavyko persikelti į Magadaną, 
ir Stasys pradėjo galvoti apie 
universiteto baigimą. Visas 
anksčiau išklausytas univer
siteto kursas nebuvo pripažįs
tamas, teko pradėti iš naujo. 
Stasys Rainys baigė Maga
dano vidurinę mokyklą, ir su 
jos atestatu 1956 m. galėjo 
įstoti į Visasąjunginį neaki
vaizdinį politechnikos insti
tutą (VNFI) Maskvoje, kurio 
filialas buvo Magadane. 

1957 m. Stasys gavo lei
dimą vykti į Lietuvą ir. tais 
pačiais metais atvykęs į Klai
pėdą, įsidarbino Projektavimo 
institute, kur dirbo įvairius 
elektros įrengimų projektavi
mo darbus. 

1962 m. baigė VOTĮ ir ap
gynė diplomą. Dirbdamas pro
jektavimo institute, pasižy
mėjo originaliais ir išradingais 
projektais, nors nuolat jautė 
grėsmingą sovietinės valdžios 
dėmesį. Darbas šachtose, Ko
lymoje pakirto sveikatą, ir 
neleido tvirtai įsijungti į At
gimusios Lietuvos darbus. 
Stasys Rainys nesigyrė nuo
pelnais pasipriešinimo oku
pantams veikloje, nors nusi
pelnė žymiai daugiau negu 
daugelis įvairiais žymenimis 
apdovanotų. 

Stasys Rainys po sunkios 
ligos mirė Klaipėdoje 2002 m. 
gruodžio 15 d., palaidotas 
gruodžio 18 d. Vilniuje. Ro
kantiškių kapuose. 

Dr. Mindaugas Bloznelis 
Lietuvos politinių kalinių 

bendrijos „Kolyma" 
pirmininkas 

T A I S O M E 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. Š I L D Y M O 
SISTEMAS. VIRYKLAS. O R O 

VĖSINTUVUS. 
H. D E C K Y S 

T E L . 773-585-6624. 

V a i k a m s re ika l inga e n e r g i n g a 
45 m . a r vyresnė a u k l ė . Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Pr ivalo kalbėti rusiškai. 

Tel . 6 3 0 - 4 4 3 - 8 7 6 4 , M a r i n a . 

IŠNUOMOJA 

AUK A K JBHJO. NAMU, SVEIKATOS 
IR GYVYBĖ DRAUDIMAS 

Asentas Frunk Zapolis ir Oft. Mcr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškat. 

F R A N K Z A P O L I S 
3208 1/2 VVest 95 th S t ree t 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

YVoodridge i š n u o m o j a m i 2 

mieg . , naujai suremontuoti butai. 

Pavasar io kainos $656-5682. 

Te l . 630-910-0644, J a n ą . 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

I š n u o m o j a m i 1-2 mieg . , , condo" 

Oak Lavvn ir Willowbrook su 

baseinais . Tel. 708-289-8577 

a r b a 708-423-4761. 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
F O R M A S IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

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

Išnuomojami po remonto 2 atskiri 
kambariai Brighton Parko rajone. 

Didelė virtuvė, labai geras 
susisiekimas, kiemas ir mašinoms 

statyti aikštelė — aptverti. 
Tel. 773-376-2874. 

„Draugo" skelbimu skyrius 
T d . 1-773-SS5-9500 

LIETUVOS GYVENTOJU GENOCIDO 
AUKŲ VARDYNAS 

A. MACEINOS 95-MEČIO MINĖJIMAI 
GARBINGA SUKAKTIS 

Kun. Stasys Raila, daug 
metų darbavęsis Brooklyn, 
NY, diecezijos parapijų sielo
vadoje, š.m. balandžio 1 d. 

švenčia 70 metų kunigystės 
jubiliejų. Sveikiname kun. S. 
Railą garbingos sukakties pro
ga ir linkime Dievo palaimos! 

• Josvainiai. Vasario 23 d. 
Josvainių parapijos bažnyčioje 
buvo meldžiamasi už aktyviau
sių parapijos tikinčiųjų ir kle
bono Renaldo Šumbrauskio 
iniciatyva naujai įsikūrusi Jos
vainių bendruomenės centrą: 
valdybą, narius, už gražias 
idėjas, mintis ir būsimus dar
bus miestelio labui. Šv. Mišias 
aukojo kun. P. Petraitis, gie
dojo Anykščių, šv. Mato baž
nyčios kamerinis choras. Po 
Mišių mokyklos salėje vyko 
Josvainių bendruomenės cen
tro renginys „Viskas praside

da nuo žmonių iniciatyvos". 
• Vasario 28 d. vakarą 

Klaipėdos Šv. Juozapo Darbi
ninko bažnyčioje maldos vigi
lija ir Švenčiausiojo Sakra
mento naktine adoracija pra
sidėjo antroji, programos „At
gaivink" pakopa. Šešias savai
tes parapijiečiai mąstys apie 
ryžtą būti Dievo vaikais, kaip 
įveikti nuodėmės žabangas, 
siekti Dievo meilės ir gerumo, 
apsispręsti ir patirti Dievo ar
tumą ir niekada nebijoti atsi
naujinimo dvasiniame ir 
fiziniame gyvenime. 

Vasario 7 d. Naujamiesčio 
galerijoje, minint Lietuvos fi
losofo Antano Maceinos 95 
gimimo metines, vyko litera
tūrinis vakaras, kurį vedė Al
bina Saladūnaitė. Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas 
apibūdino Maceinos palikimą 
kaip svarbų ne tik Lietuvos 
filosofinei minčiai. Ganytojas 
citavo T. Sodeikos mintis apie 
vieną garsiausių Lietuvos 
filosofų, komentavo trilogiją 
„Cor inąuietum", Maceinos 
minties gelmę siedamas su as
meniniu dialektiškos būties 
išgyvenimu. Svarbią vietą vys
kupas Jonas Kauneckas skyrė 
ir pastoracinėms knygoms 
..Bažnyčia ir pasaulis" boi 
„Krikščionis pasaulyje". Ren
ginyje skambėjo Panevėžio 
konservatorijos studentės at

liekamos melodijos. 
Vasario 8 d. Panevėžio 

Petkevičaitės-Bitės bibliote
kos galerijoje vykusiame A. 
Maceinos 95-mečio minėjime 
dalyvavo A. Maceinos sūnus 
Saulius Maceina, dukra Da
nutė Maceinaitė-Milkūnienė. 
gydytoja iš Žemaičių Kalvari
jos. Tatjana Maceinienė, atei
tininkų sendraugis Petras 
Plumpa. A. Maceinos poezija 
skaitė Naujamiesčio galerijos 
direktorė Vigita Dumbrienė. 
Skambėjo Panevėžio konser
vatorijos studentų atliekamos 
melodijos. 

Petras Plumpa supažindi
no su A. Maceinos pagrindini
ais veikalais ir nagrinėjama 
problematika. „Maceinos raš
tai buvo platinami šimtatūk
stantiniu tiražu, o kiek jų 

išplatinama dabar?" — 
retoriškai klausė pranešėjas. 
Knygos apie Maceinos gyven
imą ..Pašauktas kūrybai. A. 
Maceina: filosofo asmenybės 
interpretacija" autorė, rašy
tinio palikimo redaktorė, jo 
raštų į rusų kalbą vertėja 
Tatjana Maceinienė papasako
jo šios taurios asmenybės 
gyvenimo nuotrupų. Ji prisi
pažino, kad versti pradėjusi 
dėl to. kad pastebėjo, jog jų 
kūrybiniai pasauliai labai 
artimi. Savo prisiminimais 
pasidalijo ir A. Maceinos sū
nus Saulius bei dukra Danutė. 
Pabaigoje buvo perskaitytas 
specialiai minėjimui parašytas 
Panevėžio vyskupo Jono Kau-
necko prakilnusis žodis Ma
ceinai. 
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Vasario 12 d. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras pakvietė į 
renginį „Prisimink mano var
dą", kuris vyko Vilniaus 
rotušėje. Renginio metu buvo 
pristatytas Lietuvos gyventojų 
genocido aukų vardynas 
..Lietuvos gyventojų genoci
das", sudarytas žuvusių, iš
tremtų, įkalintų žmonių bio
grafijų pagrindu. 

Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos centras per 
pastaruosius penkerius metus 
surinko ir patikslino informa
ciją bei trijose knygose paskel
bė 86,000 Lietuvos piliečių, 
patyrusių terorą ir genocidą, 
pavardes ir rengiasi ateityje 
paskelbti dar 150,000 biografi
jų. II vardyno tomas yra skir
tas 1944—1947 metų sovietų 
genocido aukoms. Tai buvo 
žiauriausio teroro ir didžiau
sių netekčių laikotarpis, kai 
vieną okupantą keitė kitas, 
įžengęs į Lietuvą kaip į nu
galėto priešo teritoriją, kurioje 
negalioja civilizuoto pasaulio 
įstatymai. Sugrįžę sovietų 
okupantai karinių baudžia
mųjų operacijų metu per šiuos 
2,5 metų nužudė 15.680 Lie
tuvos gyventojų, iš kurių dau
giau kaip trečdalis buvo begin
kliai kaimo žmonės, suėmė ir 
išvežė į lagerius 70.000, ištrė
mė 13.400 žmonių. 

Vardyno atsakingoji re
daktorė Birutė Burauskaitė 
sakė. kad tiek pavardžių, pri
dedant bent svarbiausius duo
menis apie tų žmonių patirtas 
represijas, vienoje knygoje 
netilptų. Todėl antrasis var 
dyno tomas bus išleistas tri
mis dalimis: A-J, K-S, Š-Ž. 
Šioje antroje II tomo knygoje 
pateikiama informacija apie 

33,564 asmenis (pavardės 
K-S), patyrusius sovietinio 
režimo represijas. Redaktorė 
pasakojo, kad prieš 15 metų, 
Atgimimo apyaušryje, filosofo 
Mečio Laurinkaus ir kompozi
toriaus Juliaus Juzeliūno pas
tangomis buvo įkurta Sąjūdžio 
komisija stalinizmo nusikalti
mams tirti, užsibrėžusi su
rinkti informaciją apie repre
suotus asmenis, skelbti jų var
dinius sąrašus. Į komisijos 
kreipimąsi pateikti duomenis 
apie režimo vykdytas represi
jas visuomenė atsiliepė didžiuliu 
srautu laiškų, atsiminimų ir 
kitokia medžiaga. Tuo metu 
kilusi diskusija, kokį pamink
lą reikėtų pastatyti genocido 
aukoms, išblėso supratus, kad 
aukos įvardijimas ir yra jos 
įamžinimas bei pagerbimas. 
Pirmasis tomas, 1939-1941 
metais nuo sovietų okupantų 
nukentėjusių asmenų vardy
nas, buvo išleistas 1992 ir 
1999 metais. 

Renginyje dalyvavo LR 
prezidentas Valdas Adamkus, 
prof. Vytautas Landsbergis, 
daug kitų aukštų svečių, taip 
pat gausus būrys buvusių poli
tinių kalinių ir tremtinių, 
represuotųjų ir žuvusių trem
tyje artimųjų. Šių grupių 
atstovams prezidentas V. 
Adamkus ir Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinė di
rektorė Dalia Kuodytė teikė 
genocido aukų vardyno lei
dinius. Renginio metu vyravo 
išties pakili nuotaika, buvo 
skaitoma tremtinių poezija, 
veikė Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centro 1997—2002 m. 
išleistų knygų paroda. 
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KUNIGŲ TARYBOS POSĖDIS 
Vasario 25 d. Panevėžio keliami iššūkiai ir Bažnyčios 

kurijoje įvyko Kunigų tarybos 
posėdis, kuriam vadovavo 
Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas. Posėdyje buvo 
svarstyti įvairūs klausimai: 
Kunigų tarybos ir Konsultorių 
tarybos statutai; Pastoracijos 
centro kūrimas ir kurijos pa
talpų reorganizavimas, Ute
nos Dievo Apvaizdos parapijos 
steigimas ir kiti svarbūs vys
kupijos einamieji klausimai. 
Aptarti Europos Sąjungos 

dedamos pastangos bei pasiun
tinybė Europoje. Nemažai 
dėmesio skirta pasauliečių 
įtraukimo į parapijos gyveni
mą temai ir Pastoracijos tary
bos parapijose klausimams. 
Remiantis bažnytinės teisės 
normomis buvo tikslinama 
Pastoracijos tarybos kaip kle
bono patariamosios parapijos 
struktūros bei darbinių para
pijos grupių veikla. 
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Prezidentas telkia patarėjus tautinių mažumų 
klausimais LIETUVA — RINKOS EKONOMIKOS ŠALIS D R A U G A S , 2 0 0 3 m. b a l a n d ž i o 1 d., a n t r a d i e n i s 

Atkelta iš 1 psl. 
Naujasis Tautinių bendrijų 

tarybos, kurią sudaro 26 nariai , 
pirmininkas bus išrinktas šią 
savaitę, nes baigėsi ankstesnio
sios tarybos trejų metų kadenci
ja. Iki šiol tarybai vadovavo Ar
mėnų bendruomenės pirminin
kas Ruslanas Rutinianas. 

Be to, A. Petrausko teigimu, 
taryboje prie prezidento turėtų 

būti akademinių sluoksnių ats
tovas, kuris t i r ia tautinių ma
žumų klausimus ar gilinasi į 
Europos ir pasaul io etninius 
santykius bei politiką, atsto
vauja Lietuvai Europoje. 

Iš viso Lietuvoje gyvena 
daugiau kaip 100 tautybių žmo
nės, veikia 268 visuomeninės 
organizacijos, įsikūrusios tau
tiniu pagrindu. 

Lietuvos pažanga pranoko 
Tarptautinio valiutos fondo lūkesčius 

rias stebi TVF, Lietuva užsitar
navo „žvaigždės" vardą. 

Balandį TVF direktorių val
dyba ketina paskelbti galutinį 
pažangos ver t inimą per visą 
Lietuvos vyriausybės ir TVF 
ekonominės politikos memoran
dumų galiojimo laiką nuo 2000 
m. pradžios. Pasibaigus memo
randumo galiojimui, naujas do
kumentas nebus pasirašomas. 

Atkelta iš 1 psl. 
TVF misijos ataskaitoje taip 

pa t pabrėžta, kad 2002 metais 
bendro biudžeto finansinis 
deficitas, išankstiniais vertini
mais —1.2 proc. žemesnis nei 
planuota 1.5 proc. riba. 

TVF atstovė Lietuvoje Zu
zana Briksiova, pr is ta tydama 
TVF valdybos vertinimus, pa
reiškė, jog tarp valstybių, ku-

Lietuvoje gali būti įvesta 
„šeimos valanda" 

Atkelta iš 1 psl. 
Kad jaunuolius būtų galima 

lengvai atpažinti, ke t inama 
įvesti naujus plastikinius moks
leivių pažymėjimus. Pasak A. 
Zuoko, šie pažymėjimai bus 
sunkiai padirbami bei patrauk
lesni jaunimui. 

Pasak A. Zuoko, pataisose 
tikriausiai bus numatoma, kad 
„šeimos valanda" skirtingu lai
ku žiemą ir vasarą turėtų būti 
taikoma jaunuoliams iki 16 me
tų. Pasak Vilniaus mero, kiek
vienoje savivaldybėje „šeimos 

valanda" turėtų būti taikoma 
skirtingu metu — atsižvelgiant 
į miesto problemas ir specifiką. 

Ar „šeimos valandos" metu 
mieste nėra paauglių, prižiūrės 
policininkai. Pasak A. Zuoko. 
„šeimos valandos" metu mieste 
vaikštinėjantys paaugliai bus 
atvežami į trumpalaikį globos 
centrą. Vaikai ten bus tol, kol 
juos pasiims tėvai. Tėvai, kurių 
vaikai „šeimos valandos" metu 
bus aptikti mieste, bus šviečia
mi, o jei tai nepadės — vėliau 
jiems bus skiriamos nuobaudos 

A m e r i k a pripažino Lietu
vą r inkos ekonomikos šal imi. 
Tai g e r a žinia mūsų gaminto
j a m s ir pas laugų te ikėjams, 
nus i t a ik ius iems ne t ik į J u n g 
tinių Valstijų, bet ir į k i t a s 
Amer ikos žemyno rinkas. Ki ta 
v e r t u s , Europos Sąjunga ir 
Pasau l io prekybos organizaci
j a t a i p a d a r ė anksčiau. 

T a s faktas, kad Amer ika 
taiko Lietuvai ne rinkos eko
nomikos šalies s tatusą, iškilo 
a ikš tėn pereitą pavasarį , kai 
buvo i ške l t a dempingo byla 
„Achemos" ekspor tuo jamoms 
t rąšoms . I r nors ši byla ne
t r u k u s subl iūško, Lie tuva ta ip 
ir l iko a m e r i k i e t i š k a m e ne 
rinkos ekonomikos šalių są
raše . Žinoma, šį n e p a l a n k ų 
s t a tusą paveldėjusi da r iš ta
rybinių laikų, Lietuva s ten
gėsi jo a t s ikra ty t i . Mes labai 
k ie ta i s p a u d ė m e Amer iką , 
p r a šydami paaiškint i , kodėl ji 
mūsų nelaiko rinkos ekono
mikos šal imi, nors šį s t a tusą 
m u m s j a u buvo su te ikus ios 
tokios autor i te t ingos organi
zacijos, ka ip Europos Sąjunga 
ir Pasau l io prekybos organi
zacija, sakė Užsienio re ikalų 
minis ter i jos ekonomikos de
p a r t a m e n t o d i r ek to r ius Ro
mas Švedas ir tęsė: „Maža to, 
Amer ika j a u anksčiau Rusiją 
pr ipažino rinkos ekonomikos 
šalimi, o Lietuvos dar ne . Ne
žiūr int to, kad buvo visi eko
nominiai , visi politiniai, netgi , 
sakyčiau, visi etikos a rgumen
tai m ū s ų pusėje, mechaniz

mas dėl tokio s ta tuso pakeiti
mo Amerikoje y ra t iek sudė
tingas, kad ši istorija užsitęsė 
nepate is inamai ilgai". 

Ir š ta i t a užsitęsusi istori
j a paga l iau baigėsi . Kokios 
naudos iš to tu rės Lietuva? 
Dvejopos. P i rma, tai naudinga 
šalies įvaizdžiui, an t r a , tai pa
lanku m ū s ų prekių ir paslau
gų eksportui . Pradėkime nuo 
šal ies pres t ižo . Vėl Romas 
Švedas: „Tai, visų pirma, 
mums buvo prestižo reikalas. 
O bendras prestižo reikalas 
įtakoja ir apskr i ta i verslo plėt
rą su Amerika. Nes jeigu Lie
tuvos versl ininkai norėtų, sa
kykim, sudary t i kažkokias tai 
sutar t is su Amerikos versli
ninkais, t a i gandas iš Ame
rikos pusės, kad mes esame ne 
rinkos ekonomikos a r pana
šiai, tai neigiamai įtakoja". 

Ekonominę šio reikalo pu
sę Lietuvos prekybos, pramo
nės ir a m a t ų rūmų generalinis 
d i rek tor ius R imas Varkule-
vičius m ū s ų radijui nusakė 
p a b r ė ž d a m a s du dalykus: 
„Pirmas, ta i pačios Amerikos 
rinkos p r ie inamumas . Antra, 
per Amerikos rinką prieina
mumas pr ie Šiaurės Amerikos 
visos rinkos, o ta ip pat ir Lo
tynų Amerikos. Nes juk kai 
kur ie pavyzdžiai rodo, kad, 
patekus į Jung t in ių Amerikos 
Valstijų rinką, atsiveria papil
domos galimybės prekiauti su 
Lotynų Amerikos valstybėmis". 

Čia pažymėsime, kad mū
sų verslininkai domisi Jung

tinių Valstijų rinka. Pernykš
tis Lietuvos prekių ekspor tas 
į Ameriką sudarė 730 mili
jonų litų, importas viršijo 800 
milijonų litų. Iš Lietuvos į 
Ameriką keliauja sūriai , bal
dai, a lus, ka i kurie chemijos 
p ramonės p rodukta i . T a r p 
kitko, t a i p j a u sutapo, jog kaip 
t ik šiuo m e t u Ūkio minis ter i 
joje vyko semina ras : „Kaip 
eksportuoti į Ameriką, naudo
j an t i s i n t e r n e t u ir k i tomis 
moderniomis pr iemonėmis"? 
Seminarą vedė Amerikos im
portuotojų asociacijos genera
linis direktorius Philip Brain . 
R imas Varkulevič ius s a k ė , 
kad, norint plėtoti eksportą į 
Ameriką, panaudojant šiuo
laikinės technikos galimybes, 
pirmiau tu r i būti sudarytos 
politinės prielaidos prekybai 
plėtoti. Rinkos šalies s t a tuso 
suteikimas kaip tik ir esant i 
tokia politinė prielaida. 

Tačiau bendrovės „Rokiš
kio sūriai" pardavimų direk
torius Dar ius Norkus šią nau-

A. t A. 
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Laidot. d i rekt . L a w n F H , tel. 708-429-3200. 

j i e n ą sut iko be ypa t ingo en
tuz i azmo: 

„Nei skys t i s l aba i , nei 
y p a t i n g a i džiaugt is . Man , kaip 
L ie tuvos piliečiui, t a i malonu , 
be abejo, kad galų gale Ame
r i k a p r i p a ž į s t a m u s r i nkos 
e k o n o m i k o s ša l imi . Tač i au 
k a i p perd i rbamosios p r amo

nės a ts tovui , ta i iš tikrųjų, kol 
kas bent panašu , kad įtakos 
jokios ta i ne turės" . 

P e r n a i „Rokiškio sūr ia i" 
pa rdavė Amerikoje sūrių už 
40 milijonų dolerių. 

Rimgaudas Geleževi&us 
Laisvos Europos radijui ir 

„Draugui" iš Vilniaus 

KAIP AS MYLIU SAVO GIMTĄJĮ KRAŠTĄ 
Žemuogių kvapas, žaliuo- Ka lnu ja i vieni pirmųjų minimi 

jan tys Paserbenčiai , senosios kryžiuočių karo kelių aprašy-

Socialdemokratai planuoja valdyti 
trečdalį savivaldybių 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvoje iš viso yra 60 savi

valdybių. 
Šią savaitę prasideda pir

mieji pernai gruodžio pabaigoje 
išrinktų savivaldybių tarybų 
posėdžiai, kuriuose bus renka* 
mi merai. 

Pasak I. Šiaulienės, social
demokratai tikisi gauti merų 
postus Šiaulių mieste, Kauno 
rajone, Klaipėdos rajone, Mari
jampolėje, Kaišiadoryse, Taura
gėje, Biržuose, Raseiniuose, 

Telšiuose, Trakuose, Pakruojy
je, Vilkaviškyje, Tauragėje, ki
tuose rajonuose. 

Kadenciją baigiančiose sa
vivaldybių tarybose socialde
mokratai turėjo 15 merų ir 11 
vicemerų. Dabar jie tikisi turėti 
13 vicemerų bei 8 savivaldybių 
administratorių postus. 

Praėjusį gruodį vykusiuose 
rinkimuose LSDP iškovojo 332 
įgaliojimus. 

Iš viso savivaldybių tarybo
se yra 1,560 įgaliojimų. 

Vasaros laiko įvedimas turės 
dvejopą poveikį žmonių sveikatai 

Atkelta iš 1 psl. 
Psichoterapeuto Raimundo 

Milašiūno nuomone, Lietuvos 
gyventojams priimtiniausia da
bar galiosianti sezoninio laiko 
sistema, kai pavasarį laikrodžio 
rodyklės pasukamos valandą į 
priekį, o rudenį — atgal. Pasak 
R. Milašiūno, šviesa turi įtakos 
žmogaus psichikai ir psichologi
ja i . Kuo mažiau šviesos, tuo 
dažniau žmonės kenčia nuo 
depresijos. Kuo daugiau sergan
čiųjų depresija, tuo daugiau sa
vižudybių. Gydytojas įsitikinęs, 
kad laiko pakeitimas neturės 
įtakos psichikos ligomis sergan
čių žmonių sveikatai. 

Endokrinologų teigimu, 
žmogaus endokrininė sistema 
reguliuoja viso organizmo veik 
lą: psichiką, emocijas, nuotaiką, 
lytinį gyvenimą. Hormonų veik
la labai susijusi su laiku, nes 
vieni jų gaminasi naktį, kiti 
paryčiais. Miegant gaminasi 
augimo hormonas, o paryčiais 
suaktyvėja antinksčių veikla ir 
jie ima gaminti hormonus, ku
rie būtini, kad žmogus būtų 
darbingas, gerai jaustųsi, taip 
pat būtų t i n k a m a medžiagų 
apykaita. Todėl endokrinologai 
mano, jog, pasikeitus laikui, ku
riam laikui sutr inka ir hormonų 
veikla. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 

„teisę kovoti visomis prie
monėmis". „Tai vienas būdų 
ginti Iraką nuo įsibrovėlių. To
dėl tai sveikintina. Kai kovoji 
su įsibrovėliais visomis prieina
momis priemonėmis, esi ne 
teroristas, o didvyris" sakė jis. 

* Britų kariai Irako pie
tuose sekmadienį rado pa
slėptų apsaugos nuo cheminio 
ginklo kombinezonų, mokomųjų 
priemonių ir priešnuodžio prieš 
nervus paralyžiuojančias dujas. 
Šios irakiečių apsaugos nuo 
cheminio ginklo priemonės bu
vo rastos objekte į pietus nuo 
Basros. Atrodo, kad ta rp šių 
priemonių nėra pačių masinio 
naikinimo ginklų, kurių tikisi 
rasti amerikiečiai ir britai, sie
kiantys pateisinti įsiveržimą j 
Iraką. Tačiau britų kariai rado 
vieną „Geigerio" skaitiklį, du
jokaukių ir nervus paralyžiuo
jančių dujų imituoklių — tai esą 
rodo, kad Irako kariai buvo mo

komi, kaip elgtis cheminio ar 
branduolinio karo atveju. 

* S e k m a d i e n į netoli Bas
r o s miesto Didžiosios Britani
jos specialiųjų pajėgų kariai pa
ėmė į nelaisvę penkis aukštus 
Irako karininkus, tačiau nė vie
nas jų nebuvo generolas, kaip iš 
pradžių buvo pranešta, pirma
dienį pare iškė britų kariuo
menės atstovė spaudai. 

* I rakas s lapta į s ig i jo 
1,000 Rus i joje p a g a m i n t ų 
prieštankinių raketų „Kornet", 
sakoma JAV žurnalo „News-
week" pirmadienio numeryje. 
Bagdadas įsigijo šias lengvas, 
galingas r ake tas iš Ukrainos 
ginklų prekybininkų, taip pat 
galbūt iš „kai kurių verslių 
Sirijos generolų arba net pačios 
Sirijos vyriausybės", rašo žur
nalas, remdamasis neįvardytais 
Pentagono atstovais. 

* Irako valstybinė televi
zija p i r m a d i e n į a tnauj ino 
laidų transliavimą po pertrūkio, 

kurį kaip manoma galėjo su
kelti sostinėje Bagdade esančio 
Informacijos ministerijos pasta
to bombardavimas. 

* B a g d a d o c e n t r ą pirma
d ien į popiet sudrebino t rys 
smarkūs sprogimai, o virš mies
to buvo girdėti karo lėktuvų 
kauksmas . JAV ir Didžiosios 
Britanijos pajėgoms prieš dvyli
ka dienų pradėjus karinę ope
raciją Irake, Bagdadas kasdien 
yra apšaudomas sparnuotosio
mis raketomis ir bombomis. 

* Irako u ž s i en io re ikalų 
m i n i s t r a s Naji Sabri pirmadie
nį pagrasino, kad dykuma taps 
amerikiečių ir britų karių ka
paviete, jei koalicijos pajėgos 
neats i t rauks arba nepasiduos. 
Ministras taip pat sakė, kad iš 
kitų arabų valstybių į I raką 
a tvykstančių savanorių skai
čius per vieną dieną padidėjo 
nuo 4,000 iki 5,000. Paraginęs 
koalicijos pajėgas a t s i t r auk t i 
arba pasiduoti, N. Sabri sakė: 
„Su kiekviena diena jie vis gi
liau grimzta į pralaimėjimo 
purvą ir patir ia vis daugiau 
nuostolių". „Raginu visus ame
rikiečių ir britų karius pasiduo
di, nes tai vienintelė galimybė 
j iems išvengti mirties", pabrėžė 
jis. 

* Nuo karo p radž ios tūks 
t a n č i a i įvairių arabų valsty
bių piliečių atvyko į Iraką daly
vauti jihad'e (šventajame kare) 
prieš koalicijos kariuomenę. Pa
sak Irako televizijos, valstybėje 
yra daugiau kaip 4,000 alžyrie
čių, tunisiečių, egiptiečių. Libi
jos, Sirijos ir Saudi Arabijos pi
liečių, pasirengusių vykdyti 
mirtininkų veiksmus prieš ame
rikiečius ir britus. 

* JAV jūrų pėst in inkai 
p i r m a d i e n į įžengė į Šatros 
miestą Pietų Irake pasiimti žu
vusį kovos draugą, kurio kūnas 
kabojo šio miestelio aikštėje. Šis 
amerikietis žuvo per praėjusią 
savaitę kilusį susišaudymą. Vė
liau buvo gauta žvalgybos pra
nešimų, kad jo kūnas buvo ve
žiojamas miesto gatvėmis, o po 
to viešai pakartas. J žuvusiojo 
sugrąžinimo operaciją buvo iš
siųsta šimtai amerikiečių karei
vių. 

* D idž io s io s Br i tan i jo s 
k a r i n ė v a d o v y b ė t v i r t i n a , 
kad mūšyje prie Rumeilos naf
tos telkinių Pietų Irake, buvo 
pamušt i 17 irakiečių tankų „T-
55", pagamintų Rusijoje. Be to, 

buvo sunaikinti ir penki artileri
jos pabūklais bei paimta į ne
laisvę daug irakiečių. 

* Šeši civiliai i rakiečia i 
žuvo ir d a r deš imtys buvo 
sužeis t i per JAV vadovaujamų 
koalicinių pajėgų antskrydį 
Bagdado gyvenamajame rajone, 
pranešė vietos ligoninės direk
torius. 

* Irako p i e t u o s e sudužus 
JAV j ū r ų pėst ininkų sraigta
sparniui, žuvo 3 amerikiečių ka
riai ir buvo sužeistas dar vie
nas, sekmadienį sakė JAV cen
trinės vadovybės atstovas spau
dai. Pasak jo, jūrų pėstininkų 
sraigtasparnis „UH-1 Huey" 
nebuvo numuštas priešo ugnies, 
o vienas Pentagono pareigūnas 
Vašingtone spėjo, kad avarijos 

kapinaitės, balta, lyg M. Mar
tinaičio ei lėraštyje c u k r u m i 
apibars tyta bažnyčia, — vis
kas čia sava ir miela. Čia ma
no gimtinė, mano namai . Čia 
visada norėsiu sugrįžti, čia vi
sada manęs lauks mano vai
kystė, mano svajonės. 

Mano miestelis, lyg Roma, 
išsidėstęs t a rp kalvų, o apl ink 
vien lygumos. Kalnujų apylin
kės, tars i senovės tvirtovė ap
suptos upel ių — Ka lnup io , 
Serbentos ir Šaltuonos. Sve
timai akiai t ikriausiai mieste
lio gamtovaizdis neatrodo kuo 
nors ypa t i ngas , t ač iau čia 
gyvendamas, pažįsti ir pamils
ti kiekvieną upelio vingį, kiek
vieną kalvelę, kiekvieną pa
kelės akmenį. 

Apie senolių a t s i dav imą 
tėviškei liudija istorijos faktai : 

muose , neap lenkė miestel io nė 
v i e n a s ka r a s . Bet , kiek k a r t ų 
mies te l i s buvo sug r i au t a s , t iek 
k a r t ų ir prisikėlė. Tik s t ip rūs 
ir v ien ingi žmonės a ts i la iko 
p r i e š negandas . 

I r t ikėj imas. D a r Napoleo
n o ka re iv io naš lės lėšomis pas
t a ty to je bažnyčioje jėgų sėmė
si m ū s ų seneliai , r amybės ir 
s u p r a t i m o čia ska t ina ieškoti 
ir m ū s ų tėvai , mokytojai . Visą 
mieste l į sut iksi čia Sekminėse 
a r Kūčių nakt į , Jon in ių nak t į 
k a r t u ieškom žydinčio paparčio. 

Gyvyb ingumas ir begal inė 
mei lė slypi šio k r a š to žmonių 
š i rdyse . Mes, š iandienos kal-
n u j i š k i a i , d idž iuo jamės žy
m i a i s k r a š to žmonėmis: publi
c is tu , poetu Mečislovu Davai-
n iu -S i lves t ra ič iu , d a i n i n i n k e 
P r a n e Radzevičiūte, rašytoja 

J a n i n a I rena Survilai te, kom
pozitoriumi ir dir igentu Juozu 
Tal la t -Kelpša , kompozitoriu
mi Algirdu Martinaičiu, Na
cionalinės premijos l au rea tu 
poetu Marcelijumi Mart inai 
čiu ir k i ta i s . Nors Kalnujų 
apyl inkėse j ie t ik g imė ir augo, 
bet gimtinės ilgesį ir meilę iš
re iškia savo kūriniuose. 

D a r než inau , kok iame 
k raš t e gyvensiu, tačiau visus 
k r a š t u s lyginsiu su Kalnujais. 
Nes viską čia dar iau pirmą 
kar tą — i š ta r i au pirmąjį žodį, 
žengiau pirmąjį žingsnį, pa
raš i au pirmąją raidę. Visur 
ieškosiu paž į s tamo vaizdo, pa
ž įs tamų balsų. Visam pasauly 
ieąkosiu Kalnujų... . 

Ineta Beivydaitė 
9 kl. mokinė 

Kalnujų seniūnijos Pašaltonio 
pagrindinė mokykla 

,POKARIO ISTORIJA JAUNIMLT 
LGGRT centro Memoria

linis d e p a r t a m e n t a s vykdy
damas programą „Pokario is
torija jaunimui" kartu su Krašto 
apsaugos ministerija f KAM) 
bei Švietimo ir mokslo minis-

priežastis galėjo būti blogos oro terija (ŠMM) kiekvienais me-
sąlygos. 

* JAV pajėgos į pietus 
nuo B a g d a d o n u k o v ė maž
daug 100 Irako karinių gru
puočių narių bei paėmė 50 be
laisvių, pirmadienį pranešė 
JAV kariškiai. 

* Š i a u r ė s Kuwai t ' e esan
čioje JAV karinėje bazė je 
sekmadienį į būrį įsirėžus sunk
vežimiui buvo sužeista 15 ka
rių, tačiau aukų buvo išvengta, 
pranešė kariuomenės šaltinis. 
Saugumo šaltinio teigimu, 
sunkvežimį vairavo ir į karius 
įsirėžė taip savo nepasitenkini
mą išreiškęs karinės bazės dar
buotojas, ne JAV pilietis. 

* Irako va l s tyb inė televi
zija p i r m a d i e n į pa rodė trum
pą reportažą iš prezidento Sad-
dam Hussein susitikimo su 
abiem savo sūnumis ir kariuo
menės vadais. Kada vyko šis 
susitikimas, nežinoma. Tai pir
mas kar tas nuo JAV vadovauja
mų pajėgų karinės operacijos 
Irake pradžios, kai per valstybi
nę televiziją buvo parodytas vy
resnysis prezidento sūnus 
Uday. Reportažas buvo parody
tas ne per palydovinę, o per Ira
ko vietos televiziją. 

* Daugiau nei pusei ap-
gultyje a ts idūrus io Irako 
pietinio Basros miesto gyvento
jų t rūks ta geriamo vandens, 
pirmadienį pranešė Europos 
Komisija (EK). JAV ir Brita
nijos karinės pajėgos jau savai
tę laiko apsiautusios Basrą. Pir
madienį britų specialiosios pa
jėgos vykdė vieną didžiausių 
atakų šiame pietiniame uosta
miestyje 

tais organizuoja konkursą Xie-
tuvos kovų už laisvę, kar iuo
menės bei netekčių istorija". 
Tai — vyresniųjų klasių moks
leiviams sk i r tas renginys, kurį 
sudaro dvi dalys: istorinis a r 
l i teratūrinis rašinys bei vikto
rina. Rašinio konkursą orga

nizuoja LGGRTC ir ŠMM, o 
v ik to r iną — KAM k a r t u su 
Š M M . Konkursas vyko t r imis 
e t a p a i s . Trečiasis — finalinis 
e t a p a s vyko kovo 7-8 d. Kauno 
įgu los k a r i n i n k ų r amovė je . 
Kovo 8 d. nuo 10 vai . vyko t r e 
čio t a rpsn io finalinis t u r a s , o 
12:30 vai . buvo apdovanoj imų 
ceremonija , kur ios m e t u pa
ske lb t i ir raš inio konkurso , ir 
v ik tor inos nugalėtojai . 

P a g a l 2003.03.03 ver t ini 
mo komisijos protokolą moks
leiviu raš iniu konkurso nuga

lėtojai yra šie: 

Už istorijos rašinius: 
1 vieta . Kauno Martyno 

Mažvydo vid. m-la, „Žmogaus 
l ikimas Lietuvos istorijos sū
kuriuose", Ignas Alksnys 11 
kl., mokytoja Auksė Petruše
vičienė — 300 Lt. 

Už literatūros rašinius: 
1 vieta . Biržų „Atžalyno" 

vid. m-la, „Pokalbiai apie su
k r u v i n t ą birželį", J u s t i n a s 
Kruopis XII h kl*, mokytoja 
Regina Trepkuvienė — 300 Lt . 

~?$iffinffi'Wft'f~ tffettfSi^'iifrtft^^iii^tf": 

Oyr mmM^m goes by &e des*onation A340. 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been 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 cali your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

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

JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Remiene ikaireje) ir Los Angeles 
Dramos sambūrio valdybos pirm. Ema Dovydaitienė po sėkmingo spek
taklio praėjusį sekmadienį Jaunimo centro scenoje. LB Kultūros taryba 
pakvietė LA Dramos sambūrį atvykti į Čikagą, bet renginio pelną skyrė 
„Draugui". Esame dėkingi! Jono Kuprio nuotrauka. 

DĖKOJAME! 
..Ledi Makbet iš Akmenės" sužavėjo Čikagos ir apylinkių lie

tuvius, o jų buvo prisirinkusi pilna Jaunimo centro salė ir dar 
balkonas! 

Nuoširdžiai dėkojame Los Angeles Dramos sambūrio vado
vybei, ypač pirm. Emai Dovydaitienei, režisieriui Algi
mantu i Žemai ta ič iu i ir visiems aktor iams, kurie mums 
atvežė ir padovanojo tikrai šviesią, malonią popietę. Dėkui ir 
visiems sambūrio talkininkams, be kurių į sceną išvestas 
spektaklis nebūtų buvęs toks jaukus, patrauklus! 

Ir kaip nepadėkotume publikai? Tikrai džiugu buvo matyti 
tokį didelį būrį teatro, bet kartu ir ,.Draugo" draugų, bičiulių. 
Žinome, kad kiekvienas savaitgalis siūlo daug renginių, daug 
pramogų ir visur tiesiog neįmanoma suspėti — nėra nei laiko, 
nei jėgų, nei pinigų. Tačiau mūsų tautiečiai niekuomet neliko 
kurti „Draugo" kvietimui ir į jo renginius gausiai susirenka. 
Taip buvo į praėjusį sekmadienį. 

Tad su padėka drįstame pasiųsti dar vieną prašymą: ateikite 
šį sekmadienį į Maria gimnazijos auditoriją pasiklausyti 
.Trijų panterų" koncerto. Tai tradicinis kasmetinis-

-pavasarinis „Draugo" renginys. Prižadame, kad iki rudens 
Jūsų netrukdysime, kol ateis laikas pakviesti į rudeninį 
„Draugo" pokylį. 

Dar kartą visiems dėkojame! 

„BLUE BALTIC -
TREČIASIS 
PROJEKTAS 

Balandžio 12 d., šeštadienį, 
8 v. v., naujajame „Beverly 
Arts Center of Chicago" vyks 
trečiasis bendras, LR konsula
to Čikagoje ir grupes ,,Street -
dancer" vadovo Kęstučio Stan-
čiausko, projektas, skirtas ka
raliaus Mindaugo 750-sioms 
metinėms atminti. 

Neįprastas savo užmanymu, 
būsimas koncertas žada būti 
labai įdomus. Jazz'o grupės 
gitaristas ir vadovas Kęstutis 
Stančiauskas, praeitais me
tais buvo Lietuvoje, kur susi
pažino su dainininke Veronika 
Povilioniene. Susižavėjęs jos 
dainavimu, Kęstutis pakvietė 
ją Čikagon. Koncertuodamas 
Kaune ir važinėdamas po Lie
tuvą, grupės „Streetdancer" 
vadovas sakė sutikęs daug ga
bių atlikėjų, tačiau būtent 
Veronika paliko šiltą ir ma
lonų įspūdį. 

AtA Kunigunda Gudėnie-
nė -Saka lauska i t ė mirė 2002 
m. kovo 28 d. Medford Lakęs, 
New Jersey. Palaidota iš Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčios. Philadelphia. PA, 
balandžio 1 d. Velionė buvo 
Kazio Gudėno našlė. Liko dvi 
dukterys — Justina ir Ingri
da, taip pat anūkas Gabrie
lius. 

„Kaukių ba l iaus" premje
ra diena už dienos artėja. O 
kaip su bilietais, ar jau ap
sirūpinote? Operos spektaklis 
įvyks Morton gimnazijos audi
torijoje. Cicero, sekmadienį, 
balandžio 27 d.. 3 vai. p.p. Sa
vaitei praėjus to premjeros. 
Lietuvių opera rengia atsisvei
kinimo su svečiais solistais iš 
Lietuvos koncertą, kuris bus 
sekmadienį, gegužės 4 d.. 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Bi
lietus į abu renginius galima 
įsigyti ..Seklyčioje". 2711 W. 
71st Str.. Chicago. darbo die
nomis nuo 9 v.r. iki 4 v. po
piet, šeštadieniais, nuo 10 v. r. 
iki 2 v. popiet. Bilietus galima 

-akyti paštu, rašant: Lith-
uaman Opera Co., Inc., 3222 
W. 66th Place. Chicago. IL 
60629. Užsisakant paštu, 
pridėkite sau adresuota voką 
su pašto ženklu. Daugiau in
formacijos suteiks operos val
dybos pirm. Vaclovas Momkus 
te!. 773-925-6193. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos- seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongrega
cijos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį šeš
tadienį, balandžio 5 d., 9:30 
vai. ryto, seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago. Mišias aukos 
kun. Patrick J. Pollard, Čika
gos arkivyskupijos katalikiš
kų kapinių direktorius. Mišio
se dalyvaus Šv. Kazimiero 
akademijos alumnės. 

Dail ininkų tėvo ir sū
n a u s — Leonardo ir Tado 
Gutauskų meno paroda ati
daroma Lietuvių dailės mu
ziejuje Lemonte balandžio 5 
d., šeštadienį. 

Lietuvos Dukterų drau
gija vėl nuoširdžiai kviečia 
atsilankyti į jų ruošiamą prie-
šveiykinį pyragų ir margučių 
pardavimą balandžio 17 d. 
„Nameliuose", 2735 W. 71st 
Str., nuo 8 vai. ryto. Tel. 773-
925-3211. Visi labai laukiami. 

Zarasiškių klubo narių 
pusmetinis susirinkimas šau
kiamas š.m. balandžio 3 d.. 1 
vai. p.p.. Šaulių namuose, 
2417 \V. 43rd Str., Chicago. 
Visus narius ir svečius malo 
niai kviečiame dalyvauti. 

Veronika - ryškiausias 
žiedas kultūros vainike 

Ir senas, ir jaunas Lietuvoje 
pažįsta liaudies dainų atlikėją 
Veroniką Povilionienę. Dauge
lis ją vadina tiesiog Veronika. 
Gimusi ir užaugusi dainingoje 
Dzūkijoje (Lazdijų rajone, 
Kapčiamiestyje) nuo pat vai
kystės girdėjo dainuojant savo 
tėvą Joną Janulevičių. Tikra
sis liaudies dainos grožio ir 
prasmės supratimas atėjo vė
liau, studijuojant Vilniaus 
universiteto filologijos fakul
tete. Profesoriai J. Balkevi
čius, D. Sauka, pastebėję dai
ningąją dzūkę, skatino ją gi
lintis į dainuojamosios tauto
sakos esmę. 

Nuoširdumas, paprastumas, 
kūrybingumas traukia žmones 
prie Veronikos. Jos universa
lumas tiesiog stulbinantis. J i 
atlieka vaidmenis šiuolaikinės 
lietuviškos muzikos kūrinyje 
„Dzūkiškos variacijos". Vero
nikai skirta Bobos vienaakės 
partija naujausioje kompozi
toriaus B. Kutavičiaus operoje 
„Lokys". Jazz'o. roko bei pop-
muzikantai irgi surado Vero
niką. Jiems reikėjo naujo, ne
patirto ir kartu kažko artimo. 
Tai buvo kitokia liaudies dai
nų įprasminimo galimybe. 

Veronikai buvo įdomu pa
bandyti rasti bendrą kalbą su 
kitos kartos žmonėmis, kurie 
jau nebraidžiojo rasota kaimo 
žole, o mynė pilką miesto as
faltą. 

Veronikos Povilionienės at
liekamos autentiškos lietuvių 
liaudies dainos ir šiuolaikinės 
jų interpretacijos pasižymi tik
riems liaudies talentams bū
dinga improvizacija. Anot mu
zikologės Zitos Kelmickaitės, 
„Veronikos dainavimas iš
skirtinis reiškinys Lietuvos 
kultūroje ir ji yra ryškiausias 
žiedas nūdienos tradicinės 
kultūros vainike". Išgirskite ir 
jūs, atverkite duris į nuos
tabų, nepaprastai poetišką 
dainų pasaulį. Tikrai verta! 

Kęstutis Stančiauskas sakė, 
kad turėtų išeiti puikus sąs
kambis tarp lietuvių liaudies, 
braziliškos ir čikagietiškos 
gatvių muzikos. 

Atvykę pasiklausyti, galės ir 
pasižiūrėti! Erdviose „Beverly 
Arts Center" salėse bus ekspo
nuojami trijų menininkų dar
bai. Kaip jie patys sako - trijų 
kartų meninė išraiška. Alex-
andros Eivaitės instaliacija, 
Ados Sutkuvienės dekoratyvi
niai kilimai ir Rimo Čiurlionio 
tapyba sukurs modernų šiuo
laikinio meno centro interjerą. 

A. Eivaitės instaliacijos 

Alexandra Eivaitė, nepa
prastai gabi menininkė su 
neįsivaizduojamu minties ir 
fantazijos polėkiu. A. Eivaitė 
studijavo meną Čikagos uni
versitete, kurį baigė 1980 m. 
magistro laipsniu tapybos sri
tyje. Ja i buvo suteiktas Mid-
way Studijos prizas ir proga 
eksponuoti individualiai Ren-
aissance Society. Pobakalau-

• rines studijas tęsė Illinois uni
versitete, o vėliau Europoje. 
Menininkė yra surengusi indi
vidualias parodas ne tik 
Čikagoje, bet daugelyje vietų 
nuo New Yorko iki tolimųjų 
Amerikos vakarų. Jos darbų 
galima rasti muziejuose ir pri
vačiose kolekcijose Čikagoje, 
Bostone ir Lietuvoje. 

Ar pasižiūrėjus interjerą, 
kyla asociacijos ir vizijos kaip 
užpildyti erdvę, galėsite suži
noti parodos atidarymo metu, 
kur dailininkė pristatys savo 
naują projektą. Beje, apie jį 
menininkė nutylėjo, paminė
dama tik keletą medžiagų, ku
rios bus naudojamos atliki
mui. Smalsu, kur šį kartą nu
skraidins jos nepaprasto ta
lento laki fantazija. 

„Beverly Arts Center" lau
kia visų susidomėjusių šia pa
roda ir koncertu. Tiesiog nuos
tabu, kuomet lietuviai sten
giasi parodyti Lietuvos, 
civilizuotos valstybės veidą 
pasaulio akyse, per visiems 
suprantamą kalbą - meną! 

Vitalija Pulokienė 

Dr. Vinco Aurylos reda
guojamas „Lietuvių egzodo 
vaikų ir jaunimo literatūros" 
II tomas jau baigiamas pa
ruošti. Jame bus spausdinami 
poezijos ir dramos kūriniai. 
Redaktorius prašo vaikų vai
dinimų ir ypatingesnių deko
racijų fotografijų. Lietuviškos 
mokyklos arba kiti rengėjai, 
statę išeivijos rašytojų vaidi
nimus vaikams, prašomi sku
bėti siųsti fotografijas ar kūri
nius šiuo adresu: Stasė Peter
sonienė, 2534 W. 40th Str., 
Chicago, IL 60632 (informaci
ja teikiama tel. 773-847-1693). 
Visos gautos fotografijos bus 
tuoj persiųstos prof. V. Aury-
lai į Lietuvą. 

Lietuviškų blynų pusry
čiai ruošiami sekmadienį, 
balandžio 6 d., po 8, 9 ir 10:30 
vai. r. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Pel
nas skiriamas parapijai. Para
pijiečiai ir svečiai nuoširdžiai 
kviečiami pasivaišinti. 

Paskaita rūpimiausiais 
imigracijos klausimais Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
juje ruošiama balandžio 11 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Paskaita vyks lietuvių kalba. 
Daugiau informacijos sutei
kiama tel. 773-582-6500 (tei
rautis Sigitos). 

Veronika Povilioniene. 

„Beverly Arts Center of Chicago" projektų vadovė Christina Adachi, 
Stančiauskas ir parodų centro administratorius Stephen McBride. 

„Streetdancer" gr adovas Kęstutis 

Alexandros Eivaitės instaliacija 
technika. 

Ciklai - 3 stadijos: I Skeletas. II Jungtys, III Kartografija". 1998 m. 

Balandžio 6 d., sekmadie
nį, 3 vai. p.p.. Fortune House 
restorane. Michigan City. IN. 
vyks Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas. Kalbėtoju 
pakviestas politologas prof. 
dr. Julius Šmulkštys. 

Rengiamas rašytojo, Lie
tuvos raštijos klasiko Vy
tauto Alanto paminėjimas 
balandžio 5 d.. 3 vai. p.p.. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje (6500 S. 
Pulaski Rd. Chicago). Rašy
tojo asmenį ir brandžią kūry
bą aptars Pilypas Narutis, 
vienas 1941 m. Lietuvos suki
limo organizatorių. 

Balandžio 4 d., penktadie
nį, 7:30 vai. vak., Čiurlionio 
galerijoje (Jaunimo centre) 
bus atidaroma Irenos Šapar-
nienės batikos ir Nomedos 
Grumadaitės skulptūrų paro
da. 

Balandžio 13 d., sekmadie
nį. 3 vai. popiet. Čiurlionio ga
lerijoje. Jaunimo centre, 
ruošiamas Nijolės Jankutės 
poezijos rinkinio sutikimas, 
taip pat knygos iliustratorės 
dail. Zitos Sodeikienes. bei 
skulptoriaus Kenneth Nelson 
darbų paroda. Sutiktuves ir 
parodą rengia bei visus malo
niai kviečia skaučių būrelis 
„Verpstės". 

SKELBIMAI 

• 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 DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

*m?x 

Sekmadieni balandžio 6 d., 3 v. p. p., i geros, sielą keliančios muzikos koncertą 
Maria gimnazijos auditorijoje (6727 S. Caiifornia Ave., Chicago) kviečia „Draugas". 

Programą atliks sopranai Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Nomeda ViJkanauskaitė ir Rasa Juzukonytė, pasivadinusios 

„Trimis panteromis ft 
Bilietai iš anksto gaunami „Drauge", „Seklyčioje" — 2711 West 71 Str., Chicago, ir prieš koncertą prie įėjimo 
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