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Remdami būsimą premjerą, 
centristai gali sugrįžti 

į vyriausybę 
Vilnius, gegužės 17 d. 

(BNS) — Prieš balsavimą Sei
me kandidatas į premjerus 
Rolandas Paksas užsitikrino 
centro frakcijos paramą, be to, 
centristai užsiminė galį da
lyvauti naujojoje vyriausybėje. 

Po susitikimo su kandidatu 
pirmadienį Centro sąjungos 
pirmininkas Romualdas Ozo
las sakė žurnalistams, kad 
centristai parems R. Paksą. 
„Centristai rado bendrą kalbą 
su kandidatu į premjerus", su
sitikime aptarti „rimti klausi
mai", tačiau kol kas nekalbėta 
apie būsimosios vyriausybės 
sudėti, sakė R. Ozolas. 

Anot jo, , jeigu prezidentas, 
premjeras ir Seimo pirminin
kas, t.y., trijų taryba interpre
tuos", kad centristų dalyvavi
mas gali būti laikomas pa
galba Lietuvai, būtų skubiai 
kviečiamas partijos pasitari
mas ir svarstomas šis klausi
mas. ' 

Centro sąjunga metų pra
džioje griežtai sukritikavo tuo
metinio premjero Gedimino 
Vagnoriaus darbo stilių ir at
šaukė savo vienintelį atstovą 
vyriausybėje — Aplinkos mi
nistrą. 

Iki pastarojo susitikimo 
Centro sąjungos vadovai teigė, 

kad naują vyriausybę turi su
formuoti vien tik valdančioji 
konservatorių ir krikščionių 
demokratų koalicija. 

R. Ozolas pirmadienį džiau
gėsi, kad R. Paksas puikiai su
pranta, kad žemės ūkio reika
lai gali būti tvarkomi tik ra
dus rinkas užsienyje, taip pat 
žadėjo liberalizuoti verslą ir 
taupiai naudoti biudžeto lė
šas. „Man asmeniškai labai 
patiko, kad idėją apie galimą 
auditą ir padėtį valstybės 
biudžete R. Paksas laiko esant 
vienu svarbiausiu jo pradžios 
darbų", pabrėžė R. Ozolas. 
Jam taip pat suteikė vilčių, 
kad kandidatas išreiškė „aiš
kų požiūrį į privatizavimo sti
liaus taisymą". 

„Visus labai gerai nuteikė, 
kad R. Paksas šneka, matyda
mas kitą. Ne su savimi, ne su 
dievais, o su žmonėmis", kal
bėjo Centro sąjungos pirmi
ninkas, greičiausiai lyginda
mas R. Paksą su jo pirmtaku 
G. Vagnoriumi. 

Centro frakcija buvo ket
virtoji, su kuria susitiko R. 
Paksas. J konsultacijas prezi
dento pateiktą kandidatą lydi 
Valdo Adamkaus patarėjai 
Raimundas Mieželis ir Darius 
Kuolys. 

Konservatoriams nereikalingas 
pramonininkų atstovas 

Vilnius, gegužės 17 d. 
(BNS) — Konservatoriai visiš
kai ramiai sureagavo į pra
nešimus, kad kandidatas į 
premjerus į savo vyriausybę 
nepriims dabartinio Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos 
(LPK) atstovo. 

Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius pirmadienį spaudos kon
ferencijoje nekomentavo, ar 
konservatoriai nesibaimina 
prarasti LPK paramos, kan
didatui į premjerus Rolandui 
Paksui pareiškus, kad jo for
muojamame kabinete nebe
bus LPK atstovo ūkio minist
ro Vinco Babiliaus. 

Spauda pranešė, kad LPK 
nebedeleguos atstovo į nau
jąją vyriausybę. 

Pasak A. Kubiliaus, konser
vatoriams žymiai svarbiau 

ligšiolinės vyriausybės pro
gramos vykdymas ir „kad bū
tų tęsiamos reformos stra
teginėse pramonės srityse, 
kaip energetika, kaip naftos 
ūkis". „Mes žymiai daugiau 
dėmesio skirsime tokiems 
strateginiams klausimams, 
kaip Mažeikių naftos' ir 'Bū
tingės naftos' reorganizavi
mas ir strateginių investicijų 
į šį kompleksą problemą, ne
gu į vieną ar kitą persona
liją", sakė A. Kubilius. 

Jis pabrėžė, jog „personali
jas (vyriausybei) renka ir de
rina ministras pirmininkas 
kartu su prezidentu". „Kiek 
aš suprantu, kandidatas į mi
nistrus pirmininkus Paksas 
yra gavęs iš prezidento paža
dą, kad turės laisvę pasirinkti 
kandidatus į ministrus", sakė 
A. Kubilius. 

Opozicija rems naująjį premjerą 
su tam tikromis išlygomis 

Vilnius, gegužės 17 d. 
(BNS) — Opozicinė LDDP 
frakcija žada paremti kandi
datą į premjerus Rolandą 
Paksą tik tuo atveju, jeigu jis 
pažadės į naująją vyriausybę 
nepaimti ūkio. finansų, tei
singumo bei kultūros minist
rų. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP vadas Čelovas 
Juršėnas dar negalėjo apib
rėžti galutinės LDDP frakcijos 
pozicijos R. Pakso atžvilgiu. 

* Neveikiančios Lietuvos 
įmonės bus atleistos nuo 
valstybinio socialinio draudi
mo fondo („Sodra") mokesčių, 
delspinigių ir baudų. Bus at
leistos įmonės, kurios nuo 
1995 metų sausio 1 d. neužsi
ėmė ūkine finansine veikla, 
bet pagal įstatymą turėjo šias 
įmokas mokėti, jei jos neturi 
skolų valstybės ir savivaldy
bės biudžetams ar valstybi
niams fondams ir jei kreipėsi 
dėl išregistravimo iš įmonių 
sąrašo. 'Eita' 

Nuotr.: Vilniaus oro uoste garbingąjį svečią — Katalikiškojo Maitos ordino Duirjj magistrą princą Fra Andrew 
W. N. Bertie (antras iš dešines) — pasitiko ūš kaires Maltos ordino ambasadorius Lietuvai baronas Peter von 
Furstenberger, Lietuvos užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas ir Lietuvos ambasadorius prie Šventojo 
Sosto ir Maltos ordino Kazys Lozoraitis. - t Eita) 

Pasak jo, ji priklausys nuo to, 
kokia bus naujoji vyriausybė. 
LDDP nepageidaujamais lai
ko ūkio ministrą Vincą Babi
lių, finansų ministrą Algirdą 
Šemetą. teisingumo ministrą 
Vytautą Pakalniškį bei kultū
ros ministrą Saulių Šaltenį. 
„Tai svarbi LDDP sąlyga, ir 
priklausomai nuo to, ar kan
didatas į premjerus .mums aiš
kiai pasakys dėl šitų veikėjų* 
buvimo vyriausybėje, mums 
bus akstinas vienaip ar kitaip 
apsipręsti", pabrėžė Č. Juršė
nas. 

Pasak jo, LDDP nuostata 
taip pat priklausys nuo to, pa
gal kokią vyriausybės progra
mą dirbs R. Paksas — „tą pa
čią, pakoreguotą ar perdirb
tą". 

Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs LDDP 
frakcijos narys Povilas Gylys 
spėjo būsiant „neaiškią vasa
rą", nes, jo vertinimu, Konser
vatorių partija iki šiol nepa
teikė savo vieningos nuomo-

Į Vilnių atvyko Maltos ordino 
Didysis magistras 

Vilnius, gegužės 17 d. (Elta-
BNS) — Pirmadienį į Lietuvą 
valstybinio trijų dienų vizito 
atvyko katalikiškojo Maltos 
ordino Didysis magistras prin
cas Fra Andrew W. N. Bertie. 
Tai — pirmasis šios labdarin
gos organizacijos vadovo apsi
lankymas Lietuvoje. 

Prezidentūroje buvo sureng
ta oficiali Maltos ordino Di
džiojo magistro sutikimo ce
remonija — svečią sveikino 
Garbės sargybos kuopa, buvo 
sugroti Maltos ordino ir Lietu
vos himnai. Apėjus garbės ri
kiuotę, F. A. Bertie buvo pris
tatyti laikinoji Lietuvos prem
jerė Irena Degutienė, užsienio 
reikalų viceministras Rokas 
Bernotas, Lietuvoje akredituo
to diplomatinio korpuso atsto
vai, kiti pareigūnai. 

Po ceremonijos įvyko 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus ir Fra Andrew W. 
N. Bertie susitikimas. 

Vėliau Maltos ordino Didy

sis magistras padėjo gėlių An
takalnio kapinėse prie pa
minklo žuvusiems ui Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Viduramžiais Maltos saloje 
įkurtas krikščioniškas riterių 
ordinas yra labdaros organiza
cija, kurios būstinė įsikūrusi 
Romoje. Ordinas teikia medi
cinos ir socialinę pagalbą dau
giau kaip 90 valstybių. 22 val
stybėse jis turi sava sveikatos 

apie 200 ligoninių. Maltos or
dinas turi suverenaus tarp
tautinio subjekto, o jo Didysis 
magistras — valstybės vadovo 
statusą. 

Lietuva su Maltos ordinu 
nuo 1991 m. palaiko diploma
tinius santykius. Vilniuje įsi
kūrusi šio ordino būstinė ir 
labdaros tarnyba, nemažai pa
dėjusi įviarioms valstybės li
goninėms ir senelių namams. 
Lietuvoje, kaip ir kituose Rytų 
Europos kraštuose, 1991 m. 
buvo įkurta savanoriškoji 
Maltos Ordino Pagalbos tar
nyba. centrus ir ligonines, išlaiko 

Stabdoma Ignalinos atominė 
elektrinė 

Vilnius, gegužės 17 d. elektrinės blokas, kurį laiką 
(Elta) — Valstybinės atominės 
energetikos saugos inspekcija 
(VATESI) pirmadienį Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
vadovybei perdavė nurodymą 
pradėti stabdyti jėgainės pir
mąjį bloką, nes nepavyko lai
ku gauti leidimo jo naudoji
mui. Kadangi planiniam re
montui, kuris tęsis iki liepos 
vidurio, uždarytas ir antrasis 

Naujoji partijų koalicija sieks 
demokratijos ir teisingumo 

Vilnius, gegužės 17 d. (Elta) veiklos patikrinimą, stos už 
— Šešios didelės įtakos netu- tai, kad Seimo nariai neužim-
rinčios tautinės pakraipos po- tų ministrų postų, būtų per-
litinės partijos pasirašė koali- žiūrėta „prichvatizacija", 
rijos sutartį. Sudaryta naujoji Tautininkų sąjungos atsto-
struktūra vadinsis „Tautos są- vas Vaidotas Antanaitis ža-
junga". Ją sudaro Lietuvių dėjo didesnį dėmesį skirti so-
tautininkų sąjunga, Lietuvos cialinėms problemoms ir vi-
laisvės lyga, Nepriklausomy- duriniojo sluoksnio formavi-
bės partija, Krikščionių de- mui Lietuvoje. Nepriklauso-
mokratų sąjunga, Lietuvių na- mybės partijos pirmininkas 
cionalinė partija „Jaunoji Lie- Valentinas Šapalas vylėsi, kad 
tuva", Lietuvos demokratų „Tautos sąjungai" pavyks 
partija. įrodyti, jog Lietuvoje įmanoma 

Naujosios koalicijos „Taikos ne tik skaidytis, bet ir vieny-
sąjunga" programos pagrindi- tis, o Lietuvos rinkėjus pavyks 
niai principai — tauta, demok
ratija, teisingumas. O tikslai 
—*telkti visuomenę svarbiau
siems tautos ir valstybės už
daviniams spręsti, vienyti 
ideologiškai artimas politines 
partijas, derinant savo politinę 
veiklą, dalyvauti Seimo ir sa
vivaldybių rinkimuose. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje dalyvavę minėtų par
tijų vadovai detaliau aiškino 
koalicijos tikslus. 

„Mūsų tikslas patekti į Sei
mą ir sustabdyti vogimą to, 
kas liko", sakė Laisvės lygos 
vadovas Antanas Terleckas. 
Jis taip pat žadėjo, kad koali
cija kels reikalavimą atlikti at
sistatydinusios vyriausybes 

nės dėl R. Pakso, kaip kandi
dato į premjerus. 

įtikinti, kad reikalingos nau
jos jėgos, dar nebuvusios 
valdžioje. 

Demokratų partijos pirmi
ninkas Saulius Pečeliūnas 
neatmetė galimybės, kad koa
liciją galėtų papildyti ir kitos 
partijos, tačiau sprendimą dėl 
naujų narių turėtų, jo nuo
mone, priimti visos šešios par
tijos. Jaunalietuvių vadas 
Stasys Buškevičius teigė, kad 
kiekvienai partijai, priklau
sančiai koalicijai, bus pakan
kamai darbo ieškant išeities 
iš susidariusios krizes. 

Pasak Krikščionių demok
ratų sąjungos pirmininko Ka
zio Bobelio, per mėnesį turė
tų boti surengtas koalicijai 
priklausiančių partijų suva
žiavimas, kur bus priimta 
„Tautos sąjungos" programa. 

Nr.96 
Kaina 50 c. 

Buvęs Nemenčinės klebonas 
nuteistas kalėti 

IAE visai nedirbs. 
Tai jau antras kartas, kai 

elektrinė sustabdoma ilges
niam laikui. 1994 m. IAE buvo 
sustabdyta pagrasinus ją su
sprogdinti. 

VATESI viršininkas Sau
lius Kutas pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė tikįs, kad 
pirmojo bloko paruošimo nau
dojimui darbai bus užbaigti 
per 30-40 dienų. Tuomet blo
kas galės būti paleistas, ir 
elektrinė vėl gamins energiją. 
Per tą laiką didžioji dalis krū
vio dėl elektros energijos ga
minimo teks Elektrėnų šilu
minei jėgainei. 

S. Kutas patikino, kad var
totojai IAE sustabdymo nepa
jus. Netgi bus tęsiamas elekt
ros energijos eksportas į Bal
tarusiją. 

Per aštuonerius metus IAE 
saugumo padidinimui skirta 
daugiau kaip 860 mln. litų. 
Pusę šios sumos skyrė Lietu
va, kitą pusę — Europos re
konstrukcijos ir plėtros ban
kas, Švedijos, JAV ir kai kurių 
kitų valstybių vyriausybės. 

Komentuodamas Europos 
Sąjungos reikalavimą jau 
2003 metais pradėti IAE už
darymo darbus, S. Kutas pa
reiškė: „Mūsų nuomone, vie
nintelis kriterijus, spren
džiant uždarymo klausimą, 
turi būti elektrinės sauga. Ne
teisinga reikalauti uždarymo 
dėl kokių nors kitokių priežas
čių". 

* Lietuvos liberalų są
junga įsitikinusi, kad taba
ko reklamos draudimas ne
išspręs rūkymo problemos ir 
siūlo parlamentarams geresnį 
kovos su rūkymu >ūdą —pa
tiems mesti rūkyti. LLS val
dyba pirmadienį išplatin? pa
reiškimą, kad Seimo priimtas 
tabako reklamos draudimas ir 
kontrolė šiurkščiai pažeidžia 
vartotojų teises ir laisves. 

Vilnius, gegužės 17 d. — 
Buvusį Nemenčinės parapijos 
kleboną Ričardą Jakutį Vil
niaus 2-osios apylinkės teis
mas pirmadienį pripažino kal
tu stambaus masto sukčiavi
mu užvaldžius kitų asmenų 
turtą ir nuteisė kalėti 6.5 me
tų. R. Jakutis buvo suimtas 
teismo salėje. Paskelbtas nuo
sprendis, kunigas buvo nu
vežtas į Lukiškių kalėjimą. 

47-erių metų R. Jakutį Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia buvo 
suspendavusi, tačiau iki teis
mo nuosprendžio iš kunigų 
luomo nepašalino. Tai — pir
moji tokio pobūdžio byla Lie
tuvoje per daug dešimtmečių. 

Teismo sprendimu, bus 
atimtas visas R. Jakučio tur
tas ir 2 metus jis negalės 
dirbti darbo, susijusio su ma
terialine atsakomybe. 

Kol vyko parengtinis tyri
mas ir byla buvo nagrinė
jama teisme, R. Jakutis buvo 
namų arešte. Skelbdamas 
nuosprendį, teisėjas Ričardas 
Piličiauskas pažymėjo, kad R. 
Jakutis ne kartą pažeidė na
mų arešto sąlygas. Siekdamas 
užtikrinti bausmės vykdymą, 
nuteistajam teisėjas pakeitė 
namų areštą į kardomąjį su
ėmimą. 

Buvęs Nemenčinės parapi
jos klebonas beveik 30 ieško
vų turės sumokėti padarytą 
materialinę žalą. Per pareng
tinį tardymą ji buvo apie 11 
milijonų litų, tačiau teismas 
ieškinių dydžius šiek tiek su
mažino, nes kai kurie civili
niai ieškiniai pateikti, į juos 
įskaičiavus palūkanas ir dels
pinigius. 

Didžiausius ieškinius— 
daugiau kaip 1 mln. litų — 
teismas iš R. Jakučio priteisė 
Lietuvos taupomajam bankui 

i r panašią sumą — vilnietei 
J olantai Blažienei. Apie 
c* .00,000 litų iš R. Jakučio pri
teista Turto bankui. Kunigo 
ayloje iMTiimi 58 epizodai. Dėl 
kelių mažai reikšmingų epizo
dų R. Jakutis buvo išteisin
tas, neįrodžius jo kaltes. 

Teismas nustatė, kad 1994-
1996 m. R. Jakutis užvaldė 
svetimą turtą apgaule stam
biu mastu, asmenims ir įstai
goms padarė didelę turtinę 
žalą, apgaulingai tvarkė bu
halterinę apskaitą. Imdamas 
kreditus iš bankų ir skolinda
mas pinigus iš privačių asme
nų, R. Jakutis tikino juos, kad 
pinigai bus naudojami sene
lių ir invalidų namų statybai. 
Duodami parodymus teismui, 
nukentėjusieji sake, jog jie pa
tikėjo kunigu, mane skolinan
tys pinigus kilniam tikslui. 
Teisėsaugos organai išsiaiš
kino, kad kunigas pinigus už
valdė apgaule ir juos pasisavi
no. 

Kunigas pasisavino ir vy
riausybės skirtas lėšas. 1995 
m. Socialines apsaugos ir dar
bo ministerija į banką . f e r 
mis" pervedė 100,000 litų se
nelių namų statybai. Šiuos 
pinigus R. Jakutis iš banko 
paėmė grynais ir iššvaistė. 
Teismas pažymėjo ir tai, kad 
pinigus kunigas skolinosi, 
neketindamas kada nors juos 
grąžinti ir tam padaryti netu
rėdamas realaus pagrindo, 
nes R. Jakučio vadovaujama 
bendrija „Vilties šeima" ne
vykdė finansinės veiklos. 

R. Jakutis kaitų iš dalies 
prisipažino del kelių epizodų, 
o dėl keliasdešimties jam pa
teiktų nusikaltimų kaltę nei
gė. Jo paaiškinimus teismas 
įvertino, kaip atsakomybės 
vengimą. 

Rusija Pabaltijui siūlo stiprinti 
gynybinį bendradarbiavimą 

Sankt Peterburgas, gegu
žės 15 d. (BNS) — Rusija pa
reiškė pasiryžusi „ir toliau" 
žengti ginkluotės mažinimo 
keliu bei pakvietė Baltijos jū
ros valstybes glaudesniam 
bendradarbiavimui gynybos 
srityje. 

Šeštadienį kalbėdamas 
Šiaurės Europos ir Baltijos 
valstybių bei Rusijos užsienio 
reikalų ministrų susitikime 
Sankt Peterburge laikinasis 
Rusijos ministras Igor Ivanov 
pažymėjo, kad Rusija yra ne
mažai nuveikusi kaimyninių 
valstybių nerimui sumažinti. 

I. Ivanov priminė, kad „Ru
sija yra žengusio didžiulius 

* Pasidalinti patirtimi su 
Lietuvos pasieniečiais, pir
madienį atvyko JAV elitinio 
muitinės patrulių pėdsekių 
būrio „Shadovv Wolf parei
gūnai. Trys Šiaurės Amerikos 
indėnų genčių atstovai Va
rėnos pasienio policijos rinkti
nės Tribonių užkardoje pasie
niečius supažindins su savo 
darbo pobūdžiu. Teoriniuose 
mokymuose naudojama vaiz
do medžiaga, o praktinius už
siėmimus numatoma surengti 
sunkiai prieinamose priva
žiuojamose vietose. JAV pėd
sekių būrys yra sukaupęs di
džiulę patirtį Net praėjus sa
vaitei po sienos pažeidimo, 
senovinės indėnų pėdsekystes 
metodus ir išlavintą „uoslę" 
turintys pėdsekiai gali nusta
tyti, kas ir Kokia transporto 
priemonė pažeidė sieną, BNS 

vienašalius žingsnius. maž*in-
dama sausumos ir jūros kari
nes pajėgas Rusijos šiaurės 
vakaruose, pertvarkydama jas 
į grynai gynybinius jungi
nius". Ministras pabrėžė, kad 
Rusija neplanuoja ir neketina 
didinti savo karinių pajėgų 
Karaliaučiaus ir Pskovo srity
je. „Ketiname ir toliau žengti 
šiuo ginkluotės mažinimo ke
liu, pabrėžė Rusijos diplomati
jos vadovas. 

Jis pažymėjo, kad dar vis 
galioja „Rusijos prezidento 
Boris Jelcin prieš pusantrų 
metų suformuluotai pasiū
lymas Baltijos jūros regioną 
paversti ..pastovaus saugumo 
ir daugiašalio bendradarbiavi
mo" pavyzdžiu. 

Ministras pasiūlė imti? 
įgyvendinti „abipusio susi
domėjimo jau sulaukusia" 
idėją,pradėti nuolatos Baltijos 
jūros valstybių regione keisti> 
informacija apie gynybos pla
navimą, ginkluotųjų pajėgų 
rimą ir pertvarką. 

I. Ivanov siūlė „įkurti karš
tą ryšio liniją" tarp Kara
liaučiaus srities ir Baltijos re
giono valstybių kariuomenių 
štabų, tikrinti vieni kitų kari
nes pajėgas, rengti daugia
šalius karinės aviacijos mokv-
mus. 

KALENDORIUS ~ 
Gegužės 18 d.: Eravilas. Erd

vile, Erikas, Jonas, Jul i ta . Venanri-
JU8. 

Geffužės 19 d.: Alkuinas, Celes-
tinas. Gilvinas, Prudercija. Tauras 
Viktorijos diena :Kanadoje; 
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SVEIKATOJ KLAUSIMAIS 
KŪNO SVORIS IR SVEIKATA 

DANIELIUI DEGĖSYS,MJ). 
jo trakto. Bandymai parodė, 

Tęsinys 
Nutukimą tyrinėjantien.s 

mokslininkams rūpėjo sužino
ti, kodėl žmonės tunka, todėl 
daugelis jų įsitraukė į nutuki 
mo priežasčių tyrinėjimus. 
1994 metais grupė mokslinin
kų Rockefeller universitete, 
NY, darydami bandymus su 
pelėmis, išskyrė nutukimą 
kontroliuojantį geną, kuris ga
mina hormoną leptin, išskiria
mą iš riebalinių ląstelių. Pelei 
ėdant, kai kūne susidaro pa
kankamas maisto kiekis, tas 
genas reaguoja, ir dėl tokios 
reakcijos riebalinės ląstelės 
pagamina baltymą-hormoną 
leptin, kuris veikia į smegenis 
ir smegenys duoda signalą, 
kad reikia sustoti ėdus. Jeigu 
tas genas dėl kurių priežasčių 
sutrinka arba pakinta, o genai 
įvairių veiksnių įtakoje kinta, 
tai pakitęs genas gaminti hor
mono leptin nepajėgia ir pelė, 
negavusi signalo, kad reikia 
sustoti ėsti, ėda be saiko. 
Mokslininkai, manipuliuoda
mi nutukimą kontroliuojantį 
geną, sustabdė leptin gamybą 
ir išaugino labai riebią pelę. 
Šis atradimas davė viltį, kad 
su hormonu leptin bus galima 
kontroliuoti nutukimą. 

Praėjusią 1998 metų vasarą 
Tuft universitete, Bostone, 
leptin injekcijomis buvo gydo
ma nedidelė grupė nutukusių 
žmonių. Bandyme dalyvavę 
žmonės nustojo vidutiniškai 
16 svarų. Visai neseniai Bos
tone Joslin Diabeto centre, 
mokslininkai, darydami ban
dymus su pelėm, izoliavo kitą 
geną, kuris gamina hormoną, 
veikiantį atvirkščiai negu lep
tin. Šis hormonas žadina ape
titą. Duke universitete, NC, 
nutukimo priežasčių tyrinė
tojai izoliavo geną, žymimą 
raidėmis UCP2. Šis genas ka
lorijų perteklių organizme pa
verčia į energiją, riebalams 
dar neatsidėjus ląstelėse. Tokį 
geną turintieji gali valgyti 
daug nenutukdami. Todėl 
mums darosi aišku, kodėl kai 
kurie žmonės, nors ir valgo 
daug, bet nenutunka. 

Šis atradimas rodo, kad nu
tukimą reguliuoja genai, ga
mindami specialius hormonus. 
Nors genai ir kontroliuoja nu
tukimą, bet emociniai ir so
cialiniai veiksniai, pavyzdžiui, 
nervinė įtampa, rūpesčiai bei 
netinkamas maistas, turi irgi 
įtaką į nutukimą, lygiai kaip 
ir fizinis darbas arba kūno 
mankšta. 

Vaistų bendrovės ieško bū
dų, kaip sumažinti svorį vais
tais. Šveicarų bendrovė F. 
Hoffman - La Roche sukūrė 
vaistą, pavadintą JCenecal", 
kuris visai neseniai buvo 
FDA aprobuotas svorio maži
nimui. „Xenecal" stabdo rie
balų absorbciją iš virškinamo-

kad, vartojant „XenecaT, po 
metų laiko kūno svoris suma
žėjo nuo 5%-10%. Klinikiniai 
tyrimai su 7,000 pacientų pa
rodė, kad tiems, kurie vartojo 
„XenecaT, kartu su svorio ma
žėjimu, sumažėjo šiek tiek ir 
kraujo spaudimas, aukštas 
cholesterolis bei cukrus krau
jyje. JCenecal" virškinamaja
me trakte blokuoja enzymo, 
skaldančio riebalus, veikimą. 
Nesuskaldyti riebalai būna 
greičiau pašalinami iš žarnų. 
Jienecal" sumažina riebalų 
absorbciją vienu trečdaliu, 
bet, blokuodamas riebalų ab
sorbciją, blokuoja ir riebaluose 
tirpstančių vitaminų A, D, E 
ir K absorbciją, todėl vartojant 
^enecaF, reikia papildomai 
gerti ir tuos vitaminus. 
„XenecaP yra plačiai vartoja
mas Europoje ir Azijoje. „Xe-
necal" rekomenduojama gerti 
metus laiko arba ilgiau, po 
vieną kapsulę tris kartus die
noje, i 

Kitas 1997 metais FDA ap
robuotas vaistas, vardu „Meri-
dia", irgi yra plačiai vartoja
mas. Bandymai, daryti su 
6,000 žmonių parodė, kad 
„Meridia" sumažino jų svorį 
nuo 5 iki 10%. „Meridia" vei
kia smegenis ir smegenyse su
sidaro seratoninas ir epineph-
rinas, kurie sukelia euforiją ir 
mažina alkio jausmą. Kai ku
rie ekspertai mano, kad, var
tojant „Xenecal" kartu su „Me
ridia", būtų galima gauti ge
rus rezultatus, nes „Xenecal" 
mažina riebalų absorbciją, o 
„Meridia" mažina alkį. 

Svoriui mažinti yra ir dau
giau vaistų, bet jie visi turi 
būti vartojami gydytojo prie
žiūroje ir be recepto jų negali
ma gauti. 

Vaistais mažinti kūno svorį 
nėra jau taip paprasta ir jie ne 
visiems tinka. Kai kurie vais
tai sukelia pašalinį veikimą, 
kaip galvos svaigimą, vėmimą, 
galvos skausmus, kojų rau
menų spazmus, artritą, skran
džio ir žarnų sutrikimus bei 
burnos džiūvimą. Jie gali 
stabdyti apetitą, bet, juos ilgai 
vartojant, gali susidaryti kom
plikacijos, kaip pavyzdžiui 
nuo minėtų „fen-phen" ir 
.Jtedux\ Kai kurie jų veikia 
nervų sistemą, sukeldami 
sveikatos sutrikimus, kurie 
pasirodo tik po kelių metų, 
todėl svorio kontrolei patiki
miausias būdas — tai maisto 
kiekio mažinimas ir kūno 
mankšta. Mažai riebalų turin
tis maistas padeda išlaikyti 
normalų svorį, bet tik tada, 
jeigu nevalgai daug angliavan
denių ir saldumynų ir nedidi
ni kalorijų kiekio. Valgymas 
maisto, turinčio daug skaidulų 
ir sėlenų, padeda išlaikyti nor
malų svorį. Skaidulos randa
mos daržovėse ir vaisiuose, o 

Vienoje iš naujai įrengtų operacinių. Vilniaus universiteto ligoninėje „Santariškių klinikos" oficialiai atidary
tos pilvo chirurgijos operacinės. Dviejų pilvo chirurgijos operacinių remontas-rekonstrukcija kainavo vieną mi
lijoną litų. Dar už tris milijonus litų nupirkta ir sumontuota naujos medicinos aparatūros, atitinkančios pačius 
aukščiausius šiuolaikinės chirurgijos standartus. Nuotr. Eltos 

Lietuvos medikai ir akademinė visuomenė mini iškilaus Širdies chirurgo, 
mokslininko, pedagogo akademiko profesoriaus Jurgio Brėdikio 70-metį 
Šiai sukakčiai skirta paroda atidaryta Vilniuje. Mokslų Akademijos bib
liotekoje Nuotraukoje profesorius Jurgis Brėdiki? su žmona Danute 

Nuotr. Eltos 

sėlenos grūduose ir sėklose. 
Tiek skaidulos, tiek sėlenos 
duoda sotumo jausmą ir ma
žina riebalų bei cholesterolio 
absorbciją iš virškinamojo 
trakto. 

Moterims skirtuose žurna
luose svorio mažinimui būna 
peršamos įvairios dietos. Kai 
kurios rekomenduoja vienos 
rūšies maistą, pavyzdžiui, tik 
vaisius (Beverly Hills dieta). 
Vaisiai turi 90% vandens ir 
mažai kalorijų, todėl toks 
maistas nėra naudingas. Kitos 
dietos rekomenduoja tik balty
mus (Dr. Atkin's dieta). Bal
tymų dieta be angliavandenių 
panaikina alkio jausmą, bet ji 
sukelia ketozę ir gali duoti 
nepataisomą metabolizmo su
trikimą. Dr. Ornish dieta, 
nors ir mišri, bet ją retai kas 
gali ištesėti, nes ši dieta turi 
labai mažai riebalų, būtent tik 
20 gramų 1,800 kalorijų die
toje, tuo tarpu normaliai svei
katai palaikyti American 
Heart Association pataria var
toti 60 gramų tokio pat kalo
rijų kiekio dietoje, kas reiškia 
apie 30% kalorijų kiekio. Ma
žinti svorį daugiau kaip 2 sva
rus per savaitę nepatartina. 
Per mažas svoris, lygiai kaip 
ir per didelis, nėra naudingas 
sveikatai. Numetęs svorį 10% 
žemiau normalaus, žmogus 
jaučiasi silpnesnis, bet dirbti 
gali ir jo jėgos atsistato, pra
dėjus daugiau valgyti. Nusto
jus 30% svorio, žmogus dirbti 
jau nebegali, o nustojęs 50% 
arba 60% žmogus miršta. 
Jaunų mergaičių tarpe papli
tęs blogas įprotis (bulimia) 
taip nualina organizmą, kad 
jos net gali mirti. Bulimijos 
gydymui reikalinga intensyvi 
psichiatrinė pagalba. 

Normalaus svorio palaiky
mui nėra būtina laikytis ko
kios specifinės dietos. Mišrus, 
mažai riebalų ir cukraus tu
rintis maistas ir kūno mankš
ta ne tik kad mažina per di
delį kūno svorį, bet taip pat 
stiprina ir žmogaus sveikatą, 
išlaiko ją gerame stovyje. Val
gant mišrų maistą, turintį vi
taminų C, E ir B su cinko ir 
selenium mineralais, ir vietoj 
gyvulinių riebalų bei mėsos 
valgant žuvį, įvairius aliejus, 
skaidulų bei sėlenų turintį 
maistą, organizmas, ypač se
nesnis negu 65 metai, tampa 
atsparesnis ligoms. Bet valgy
mas sumažinto maisto kiekio 
turi tęstis visą laiką. Tam, ži
noma, reikia noro, ryžto ir iš
tvermės. Kūno mankšta netu
ri būti komplikuota tiems, ku
rie gali vaikščioti, vaikščio
jimas vieną valandą kasdien 
padeda išlaikyti normalų svorį 
ir stiprina širdį. Vaikščiojant 
kojų raumenys susitraukdami 
stumia kraują iš kojų venų 
aukštyn į širdį, tuo palengvina 
širdies darbą. Todėl vaikščioti 
reikia Greitas vaikščiojimas 

efektingiau degina kūno kalo
rijas, bet vaikščioti greitai nė
ra būtina. Toks vaikščiojimas 
tinka jauniems. Vyresniame 
amžiuje nėra reikalo siekti re
kordų. Užtenka normaliu grei
čiu vaikščioti, bet vaikščioti 
reikia kasdien. Kiekviena va
landa, praleista mankštinant 
kūną, prisideda prie sveika
tingumo ir gyvenimo ilgio, 
kaip dividendai prie kapitalo, 
tuo tarpu sėslus gyvenimo 
būdas didina svorį ir sukelia 
arteriosklerozę. 

Pabaiga 

OPERACINĖS 
ATIDARYMAS 

Aukščiausio lygio pilvo chi
rurgijos operacinių blokas 
įrengtas Vilniaus universiteto 
ligoninėje Santariškių klini
kose. 

Patalpų remontas, kaip pra
nešė ligoninės generalinis di
rektorius Antanas Vinkus, 
kainavo vieną milijoną litų. 
Dar už tris milijonus litų nu
pirkta ir sumontuota naujos 
medicinos' aparatūros, atitin
kančios visus šiuolaikinės chi
rurgijos reikalavimus, europi
nius standartus. Vilniaus uni
versiteto ligoninėje, be kitų 
padalinių, bazuojasi Medici
nos fakulteto Abdominalinės 
(pilvo) chirurgijos klinika, ku
rioje ne tik teikiama aukš
čiausio lygio šios srities pagal
ba ligoniams, bet ir vykdomos 
mokomosios bei mokslinio dar
bo programos. 

Antradienį, balandžio 27 
dieną, suruoštas oficialus Vil
niaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikų pilvo chi
rurgijos operacinių bloko ati
darymas. (Elta) 

ORGANŲ 
PERSODINIMO IR 

DOVANOJIMO 
PROBLEMOMS SKIRTA 

KONFERENCIJA 

Balandžio 14 d. Panevėžyje 
surengta žmogaus organų 
transplantacijos ir donorystes 
problemoms skirta konferen
cija, kurios iniciatoriai — Pa
nevėžio inkstų fondas A. 
Damaševičiaus aukštesnioji 
medicinos mokykla bei Pa
nevėžio ligoninė. Konferenci
joje dalyvavo mons. J. Anta
navičius, svečiai iš Vilniaus 
prof. B. Dainys, doc. A. Žel
vys. Renginio metu buvo pa
teikti A. Damaševičiaus aukš
tesniosios medicinos mokyk
los studentų atliktos pane
vėžiečių sociologinės apklau
sos dėl organų donorystės re
zultatai. Konferencijos daly
viai su didele krikščioniška 
pagarba kalbėjo apie žmogaus 
gyvybę. Doc. A. Želvys ir stu
dentai pirmiausia akcentavo 
Bažnyčios ir Šventojo Tėvo 
nuostatą žmogaus organų 
transplantacijos klausimu. 

Anot mons. J . Antanavičiaus, 
toks požiūris į žmogaus gyvy
bę yra ne tik Šventojo Tėvo 
mokymas ar nuomonė, tai ir 
aukščiausiųjų protų bei moks
lo patirtis, neatsiejama nuo 
giliausios pagarbos Kūrėjui. 
Šią pagarbą turėtų išlaikyti 
visi, kurie liečiasi prie tobu
liausio Dievo kūrinio — žmo
gaus. 
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POLIKLINIKA — BE 
POILSIO DIENŲ 

Sėkmingu sveikatos apsau
gos reformos vykdymu garsė
jantys Panevėžio medikai žen
gė dar vieną naują žingsnį: šio 
miesto poliklinika pradėjo 
dirbti be poilsio dienų. Pagal 
sudarytą tvarkaraštį šešta
dieniais iki pietų poliklinikoje 
dirba pediatrai, terapeutai, 
bendrosios praktikos gydyto
jai, ginekologas ir chirurgas. 
Po pietų gyventojai gali kreip
tis į budinčius gydytojus — pe
diatrą ir terapeutą. Sekmadie
niais budi bendrosios prak
tikos gydytojai ir medicinos 
seserys. 

Ši naujovė, pasak poliklini
kos vadovų, įdiegta ne tiek iš 
geros valios, kiek iš ekonomi
nių sumetimų. Anksčiau sa
vaitgaliais ir švenčių dieno
mis, kai poliklinikos durys 
būdavo užrakintos, ligoniai 
ieškodavo pagalbos Panevėžio 
ligoninės Priėmimo skyriuje. 
Tačiau teritorinė ligonių kasa 
ligoninei moka tik už būtiną 
pagalbą, suteiktą ūmių susir
gimų atvejais. Visais kitais at
vejais už suteiktą pagalbą 
miesto ligoninė siųsdavo sąs
kaitas poliklinikai. Apskai
čiavus, kad daug ekonomiš
kiau nebūtinąją medicinos pa
galbą teikti patiems, ir buvo 
nuspręsta dirbti savaitgaliais 
bei švenčių dienomis. 

Poliklinikos vadovai mano, 
kad, gaunant pinigus už prisi
rašiusius ligonius, pirminės 
grandies lygio pagalba jiems 
turėtų būti teikiama ir nak
ties metu. Šiuo klausimu galu
tinai dar neapsispręsta, nors 
manoma, kad ypatingais atve
jais, pavyzdžiui, per gripo epi-
demiją, gydytojų komandos 
turėtų poliklinikoje budėti ir 
naktimis. Šiuo metu pagal pa
sirašytą sutartį nebūtinąją 
medicinos pagalbą, pavyz
džiui, pakilus temperatūrai 
dėl peršalimo, nuo 20 valan
dos vakaro iki 8 ryto, kai po
liklinika nedirba, gyventojams 
teikia Panevėžio greitosios 
medicinos pagalbos stotis. 
(Elta) 

KUO MEDIKAMS 
SVARBUS ŠV. RASTAS 

Vasario 25 d. Vilniuje, „Ša
rūno" viešbučio konferencijų 
salėje, penkerius metus Lietu
voje veikianti Baltijos-Ame

rikos klinika surengė konfe
renciją „Gyvenimo tiesos be
ieškant: kuo svarbus medi
kams Šventasis Raštas?" Pa
sak vienos iš organizatorių 
gyd. Jovitos Petrulytės, ren
ginys buvo skirtas įvairių 
krikščioniškųjų konfesijų gy
dytojams, medicinos seserims 
ir slaugytojams. Medicinos 
darbuotojus siekta suvienyti, 
paskatinti imtis bendrų pro
jektų, o atitolusius nuo religi
jos supažindinti su tikėjimo, 
religijos teigiamu poveikiu 
medikų darbui. 

Didžiosios Britanįjos krikš
čionių medikų bendrijos sekre
torius chirurgas Peter Saun-
ders kalbėjo apie krikščio
niškosios pasaulėžiūros ypa
tybes. Jis taip pat paminėjo, 
jog tarp Didžiosios Britanįjos 
medicinos studentų 66 procen
tai yra ateistai, 30 proc. — 
teistai ir 5 proc. — panteistai. 
Pasak prelegento, daugelis 
žmonių pasaulėžiūrą per daug 
nesusimąstydami perima iš 
juos supančios aplinkos. Kal
bėdamas apie krikščionybės 
reikalingumą šiuolaikinei me
dicinai, jis pabrėžė: „Svarbu, 
kad krikščionybė siūlo požiūrį 
į žmogų kaip kūną, dvasią ir 
sielą, teikdama jam amžiny
bės viltį". 

Gyd. J. Petrulytė pasidalijo 
mintimis apie savo nueitąjį 
Biblijos pažinimo kelią ir jos 
svarbą kasdieniam gyvenimui, 
akcentavo būtinybę .gydytojui 
pačiam susitaikyti su Dievu ir 
tik po tarnauti žmogui, padėti 
pacientams". 

Antroji konferencijos dalis 
pasižymėjo praktiniais prane
šimais. Tarptautinės sveika
tos priežiūros specialistų ben
drijos narė med. ses. Helga 
Penzhorn iš Olandijos kalbėjo 
apie visapusiškos pagalbos li
goniui būtinybę. Medicinos se
suo Vida Kaluginienė iš Vil
niaus Misionierių ligoninės 
dalijosi patirtimi, kaip padėti 
ligoniams susitaikyti su Die
vu. Pasaulinės gydytojų fede
racijos „Už žmogaus gyvybę" 
Lietuvos asociacijos pirminin
kė doc. med. dr. Alina Šau-
lauskienė nagrinėjo ištikimy
bės mediko pasaukimui bei 
medicinos etikai temą. 

Po konferencijos vyko disku
sijos, medikai, susirinkę iš 
įvairių Lietuvos miestų bei 
vietovių, dalįjosi savo patirti
mi. Be tradicinių religijų at
stovų renginyje taip pat bota 
sekmininkų, „Tikėjimo žo
džio", baptistų atstovų. 
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INVALIDAI GAUS 
SLAUGOS PAŠALPAS 

Visiškos negalios invalidams 
nuo šių metų spalio pirmos 
dienos bus mokamos valsty
binės socialinio draudimo ba
zinės pensijos dydžio slaugos 
pašalpos Rengiantis šiai nau-

EUGB4EC. DECKER, D06.P.C. 
4647 W. 103 St.OeJcLewn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
daptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (katėti angliškai) 
Tel. 706-422-8280 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79B1 Ave.. Hfctory Hess, L 
T6 i (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

V7ŪAS J. NEMICKAS. M J). 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 778-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9C«S.Ro<)BrtBrVl,Hioteoiyr«ss,IL 
1 myNa i vakarus nuo Hartern Ava. 

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VONAS, H.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

6018W.ArehsrAva.Sts. 5 ir 6 
B, H. 60638 

T # t ^ 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairview Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
Westrrtont.IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitar 
Gydytojas 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogdsn Ave.. Surte 310 

Naperv—, H 60563 
Tel. (630) 627-0090 
3825 HkjNand Ave.. 
Tower1.Suft»3C 

OoHnsrs Gravs, IL 60515 
Tat (630) 436-0120 

UNASSIDRYS.M.D. 
Aldų ligos / Chirurgija 

9630 S.Rkkjeiand Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636^622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Superior, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

jovei, jau dabar bendru Svei
katos apsaugos bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų 
vadovų įsakymu patvirtintas 
sąrašas funkcinių būklių, dėl 
kurių pripažįstama visiška in
valido negalia. 

Sveikatos priežiūros įstaigos 
įpareigotos vadovautis nuro
dytu sąrašu ir nukreipti ligo
nius invalidumą nustatan
čioms komisijoms. Apžiūrėti 
ligonius komisijų nariai gali 
ne tik sveikatos priežiūros 
įstaigose, bet ir namuose. 

Visiškos negalios invalido, 
pripažinto neveiksniu, slaugos 
pašalpa bus išduodama jo 
globėjui. (Elta) 

http://St.OeJcLewn.IL
http://6018W.ArehsrAva.Sts
http://Westrrtont.IL


LIETUVOS PREZIDENTO 
VALDO ADAMKAUS VIZITAS 

ČIKAGOJE 
Prieš pusmetį planuotas 

prezidento Valdo Adamkaus 
vizitas Čikagoje dėl politinės 
situacijos Lietuvoje beveik ne
įvyko. Tik Vilniaus mero Ro
lando Pakso sutikimas tapti 
prezidento kandidatu ministro 
pirmininko vietai užimti pa
keitė jo nuomonę — vietoj 
trečiadienio, V. Adamkus at
skrido viena diena vėliau, ket
virtadienio vakare. Čikagoje 
prezidento jau laukė jo žmona 
Alma, kuri buvo atvykusi kiek 
anksčiau. 

Šio vizito akstinu buvo pre
zidento Alma Mater, Illinois 
Institute of Technology, gar
bės daktaro laipsnio suteiki
mas. V. Adamkus šią mokslo 
instituciją baigė 1960 metais, 
"įgydamas inžinieriaus laipsnį. 
Prezidento atvykimo proga, 
Lietuvos generalinis konsulas 
Čikagoje nutarė paminėti ir 
konsulato įsteigimo septynias
dešimt penkerių metų sukak
tį. Taip pat šio vizito metu 
prezidentas buvo sutaręs su 
vyskupu Hansu Dumpiu atsi
lankyti lietuvių evangelikų 
Tėviškės parapijoj, nes to ne
spėjo padaryti, praėjusį kartą 
lankydamasis užsienio lietu
vių sostinėje. Atvykęs į Čika
gą, prezidentas juokavo, kad 
ir lėktuvo bilietų rezervacijas 
buvo panaikinęs, nesitikėda
mas greitos politines situaci
jos išsprendimo Lietuvoje. Bet 
viskas įvyko pagal planą. 

Penktadienio popietę prezi
dentą Valdą Adamkų ir jo 
žmoną Almą konsulato pasta
to priėmimų salėje sutiko Lie
tuvos generalinis konsulas Či
kagoje Giedrius Apuokas, Lie
tuvos garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza, konsulato darbuo
tojai* ir įvairi* organizacijų at
stovai. Svečių tarpe buvo Lie
tuvos ambasadorius JAV Sta
sys Sakalauskas, specialiai at
vykęs į šį priėmimą iš Va
šingtono. 

Šeštadienis prezidentui as
meniškai bu-o pati įspūdin
giausia lankymosi Čikagoje 
diena. Devintą valandą ryte 
Riva restorane, kuris yra Na-
vy Pier pasilinksminimų 
komplekse prie Michigan eže
ro, Illinois Institute of Tech
nology prezidentas Lew Col-
lins suruošė iškilmingus pus
ryčius V. Adamkui ir ta proga 
įteikė atskirą žymenį universi
teto vardu. Tame priėmime 
dalyvavo artimieji prezidento 
bičiuliai ir draugai bei įvairių 
universiteto fakultetų deka
nai, profesoriai. 

Tuoj po pusryčių, vienuolik
tą valandą ryte, įvyko diplomų 

įteikimo iškilmės vienoje di
džiulių Navy Pier salių, pava
dintoje Festival Hali B. Įėjus į 
šį, beveik beribį, pastatą, tuoj 
buvo galima pastebėti kairėje 
JAV, o dešinėje Lietuvos vėlia
vas. Tūkstantinė minia salėje, 
tėvai, giminės, draugai ne
kantriai laukė prasidedančių 
diplomų įteikimo iškilmių. Į 
tokią aplinką atskubėjo ir 
kviestiniai svečiai iš restora
no. Jiems susėdus įžygiavo 
baigiantys savo mokslus stu
dentai, o po jų sekė universite
to profesūra. Turbūt pirmą 
kartą visoje Amerikos univer
sitetų istorijoje tokio tipo iš
kilmės buvo pradėtos Lietuvos 
himnu, kurį giedojo „Daina
vos" vyrų oktetas ir nedidelis 
būrys lietuvių. Pats preziden
tas po visų ceremonijų sakė, 
kad buvo ne tik nustebintas, 
bet ir giliai sujaudintas, išgir
dęs Lietuvos himną tokioje 
aplinkoje. Jis sakėsi to nesi
tikėjęs, mat, iš anksto nebuvo 
matęs to ryto programos. 

Atidaromąją kalbą pasakė 
universiteto prezidentas Lew 
Collins. Dar po kelių kalbėto
jų, Illinois Institute of Tech
nology patikėtinių tarybos 
vardu, prezidentas Collins pa
kvietė Lietuvos prezidentą 
Valdą Adamkų, iškilųjį uni
versiteto absolventą, priimti 
garbės daktaro laipsnį. Šiame 
renginyje naujasis universite
to garbės daktaras pasakė ir 
pagrindinę kalbą, kuri, kaip ir 
priimta Amerikoje, tesėsi vos 
keletą minučių. Joje preziden
tas apibūdino gyvenimiškus 
emigranto sunkumus, meilę 
savo kraštui Lietuvai ir pa
garbą kraštui, kuris jį pri
glaudė. Baigdamas savo kal
bą, jis pasakė, kad Ši mokslo 
institucija jam suteikė galimy
bę tolimesniuose jo pasieki
muose ir pakvietė ten susirin
kusius apsilankyti jo numy
lėtame krašte, Lietuvoje. Bai
gus prezidentui kalbą, tūks
tantinė minia sukėlė ovacijas, 
kas irgi nustebino prezidentą, 
nes tokiais atvejais asmeniš
kais interesais užangažuoti 
žmonės mažai dėmesio kreipia 
į kalbėtojus. 

Sekmadienio rytas buvo 
skirtas religinėms bendruome
nėms. Pusę dešimtos prezi
dentas aplankė Tėviškės para
piją. Jį sutiko vyskupas Han
sas Dumpys, kun. Jonas Juo-
zupaitis, kun. Erika Brooks ir 
visų trijų lietuvių evangelikų 
liuteronų: Tėviškės, Lietuvių 
evangelikų Ziono ir Lietuvių 

, evangelikų reformatų parapi
jų nariai. Po apeigų preziden-

nislaw Geremek. 

VYRIAUSYBĖ SIŪLO TAUPYMO LAKŠTUS 

Balandžio 22 dieną Vašingtone „Polish American Congress" (Lenkų Amerikos kongresas) suruošė iškilmingą 
pokylį, kad paminėtų Lenkijos įstojimą j NATO. Šiame pokylyje dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių, tarp jų ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė. Nuotraukoje iš kairės: Lenkijos Respublikos prezidentas Aleksander Kwasniews-
ki, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus ir Lenkijos Respublikos u, ienio reikalų ministras Bro-

Nuotr. Audronės Pakštienės 
emisijos poveikis ūkiui-ir vy
riausybės vertybinių popierių 
rinkai bus ribotas, o taupymo 
lakštų paklausa maža dėl 
žmonių atsargumo ir konser
vatyvumo. 

Dalis analitikų mano, kad 
taupymo lakštų atsiradimas 
bus nepalankus bankams, ku
rie, norėdami sėkmingai kon
kuruoti, bus priversti padidin
ti indėlių palūkanas. Vasarį 
vidutinės indėlių palūkanų 
normos Lietuvos bankuose 
buvo 7,47 procento. R*J. 

Balandžio 6 d. Finansų 
ministerija išleido pirmąją 
taupymo lakštų emisiją. 

Pirmoji taupymo lakštų emi
sija yra neribotos apimties. 
Kiekvieno lakšto nominali kai
na — 100 litų. Lakštai bus 
parduodami 28 dienas. Pra
džioje lakštai pigesni, o pasku
tiniąją platinimo dieną jų kai
na prilygs nominalui. Šios 
emisijos taupymo lakštai bus 
išperkami spalio 28 dieną, 
tačiau jau nuo birželio 4 die
nos investuotojai galės įsi
gytus lakštus parduoti atgal ir 
gauti per tą laikotarpį priskai-

tas pasakė trumpų kalbą, o jį 
pasveikino parapija dvasinin
kai. Religinės apeigos įvyko 
viena valanda anksčiau, nes 
vienuoliktą valandą preziden
tas turėjo dalyvauti Palaimin
to Jurgio Matulaičio misijos 
Mišiose, kurias aukojo kun. 
Algirdas Paliokas, SJ. Mišių 
metu giedojo parapijos choras. 
Po Mišių prezidentas susirin
kusiems papasakojo apie da
bartinę politinę' situaciją Lie
tuvoje." Kadangi prezidento 
laikas buvo ribotas, atsakęs į 
kelis klausimus, išskubėjo į 
oro uostą. 

Prezidento Valdo Adamkaus 
vizitas Čikagoje laikytinas pa
sisekusiu. Populiarusis prezi
dentas pasirodė toks esąs ne 
tik Lietuvoje, bet ir šioje At
lanto pusėje. Visur, kur jis 
lankėsi, jį lydėjo plojimai ir 
pritarimas. 

Leonas Narbutis 

čiuotas palūkanas. Už lakštus 
mokamos palyginti didelės 
10,5 proc. metinės palūkanos 
— didesnės, negu bet kurio 
Lietuvos banko palūkanos už 
indėlius litais. 

Pasak finansų ministro Al
girdo Šemetos, taupymo lakš
tai skirti tiems, kas vengia 
pinigus laikyti bankuose ir 
niekur jų neinvestuoja. Mini
stro teigimu, tokių lėšų gyven
tojai turi gana daug. 

Pirmąją lakštų platinimo 
dieną penkiuose Lietuvos ban
kuose ir finansų maklerio 
įmonėje „Vilfima" parduota 
per 50,000 naujos rūšies vy
riausybės vertybinių popierių 
už beveik 5 mln. litų. 

Taupomojo banko finansų 
maklerio departamento direk
toriaus pavaduotojas Kazimie
ras Liepis „Lietuvos rytui" 
sakė, jog į taupymo lakštus in
vestuojantys gyventojai pri
klauso įvairioms amžiaus ir 
skirtingas pajamas gaunančių 
žmonių grupėms. Daugiausia 
taupymo lakštų perkama už 3-
5 tūkst. litų. . 

K. Liepio nuomone, dalis an
trajame indėlių atkūrimo 
metu atgavusių lėšas gyven
tojų taip pat pirks taupymo 
lakštų, tačiau jis skeptiškai 
vertino prognoze, kad naujas 
investicijų būdas padės pri
traukti pinigų iš užsienio 
bankų ar paskatins investuoti 
kojinėse laikomas lėšas. 

Ekspertai taupymo lakštų 
išleidimą vertino skirtingai. 
Kai kurie teigė, kad lakštų 

LIKS 2 CUKRAUS 
FABRIKAI 

Po 5 metų cukrų Lietuvoje 
gamins du fabrikai — Kėdai
nių ir Panevėžio įmonės. Taip 
pareiškė Lietuvos cukraus 
pramonę nupirkusi Danijos 
bendrovė „Danisco Sugar". 
„Marijampolės cukrus" ir „Pa
venčių cukrus" bus uždaryti. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
„Danisco Sugar" pristatė per 
pusę metų parengtą veiklos 
Lietuvoje planą ir visų keturių 
cukraus fabrikų įvertinimą. 

Šį sezoną cukrų gamins trys 
fabrikai — „Marijampolės cuk
rus" jau bus išmestas Ji žai
dimo". „Pavenčių cukraus" 
toks likimas laukia po 2-3 
metų. 

Tačiau „Danisco Sugar" ge
neralinis direktorius Lietuvoje 
Michaelis Perssonas pareiš
kė, kad cukraus gamyba ša
lyje nebus mažinama. „Mūsų 
tikslas — pagerinti lietuviško 
cukraus kokybę ir parengti 
cukraus pramonę Lietuvos 
įstojimui į Europos sąjungą", 
— sakė jis. 

Danutė Bindokienė 

Boris Nepajudinamasis 
Rusijos prezidentui Borio 

Jelcin praėjusį šeštadienį dar 
kartą pavyko išvengti rimtos 
politinės bėdos ir dabar jis vėl 
gali didžiuotis, kad yra „ne
nugalimas". Iš tikrųjų jo prezi
dentavimo laikotarpis (ypač 
antroji kadencija) yra kaip 
plaukimas gaivalingai tekan
čia upe, kurios vagoje ne
trūksta ir vingių, ir uolų, ir 
kroklių. Nors, 68 metų sulau
kęs ir nuolat kovojantis su 
sveikatos sutrikimais, Jelcin 
atrodo trapus ir silpnas, savo 
saujoje tvirtai laiko ne tik Ru
siją, bet, galima sakyti, ir 
Vakarų pasaulį, kuris jam pa
taikauja, jo nuomonės klausia 
ir vengia užsitraukti nemalo
nę. 

Naujausioji krizė Maskvoje 
pasiekė kulminacinį tašką 
gegužės 12 d., kai prezidentas 
atleido savo ministrą pirmi
ninką, kuris, jo manymu, 
darėsi per daug populiarus, 
per dažnai prieštaravo Jelcino 
sprendimams ir apskritai pra
dėjo elgtis, tarytum jam pri
klauso aukščiausios pareigos 
Kremliuje. Premjero Prima-
kov populiarumas buvo tary
tum atvirkščiai proporcingas 
pasitikėjimui, Jelcino sugebė
jimui veiksmingai atlikti pre
zidento pareigas. 

Dėl suirusios sveikatos ir 
nuolatinių nepasisekimų poli
tinės veiklos sferose, preziden
to Jelcin populiarumo skalė 
gyventojų apklausinėjimuose 
pastaruoju metu smarkiai 
krypsta žemyn. Tačiau Boris 
Jelcin jau 1993 m. pasirūpino, 
kad Rusijos konstitucija prezi
dentui suteiktų kone neribotų 
galių, tad savo kėdėje jautėsi 
pakankamai saugus, nepai
sant Durnos grasinimų nubal
suoti, kad yra pareigoms ne
tinkamas ir turi būti paša
lintas. Tačiau, kai praėjusį 
šeštadienį, gegužes 15 d., 
turėjo Dūmoje įvykti fak
tiškasis balsavimas, Boris Jel
cin šalininkai nebuvo taip 
įsitikinę pergale, juo labiau, 
kad vos kelias dienas prieš šią 
procedūrą, prezidentas iš pa
reigų atleido Primakovą, kuris 
buvo populiarus ir Dūmoje. 

Kad prezidentu būtų pa
reikštas nepasitikėjimas, rei
kėjo 300 balsų, tuomet byla 
būtų pasiųsta į aukščiausią 
valstybės teismą ir parla
mentą. Žinoma, pasisekimas 
tose institucijose turėjo ma
žiau galimybių, nes ir teismas, 
ir parlamentas praeityje daž
niau palaikydavo prezidento 
pusę. Vis tik ne tiek daug 
balsų trūko iki reikalingos 300 
daugumos: žemesniojo parla
mento (arba Dūmos) atstovai 

kai kuriems prezidento kalti
nimams surinko nemažai pri
tarėjų. Pavyzdžiui, 283 balsais 
kaltinta, kad Boris Jelcin ne
legaliai pradėjo karą Čečė
nijoje; 263 balsų pasisakė, kad 
prezidentas sugriovė Rusijos 
karinių pajėgų struktūrą; 239 
balsavo, kad jis sunaikino So
vietų Sąjungą ir t.t. 

Visi penki kaltinimai atro
do tiesiog nelogiški — kaip 
galima kaltinti Boris Jelcin už 
Sovietų Sąjungos žlugimą, kai 
visas pasaulis jam dėkingas 
(nors iš tikrųjų tai nėra joks 
Boris Jelcin nuopelnas). Verta 
vis dėlto pastebėti, kad prezi
dento pusėje šį kartą stovėjo 
Žirinovskis, išsireiškęs, kad 
dabar Jelcin turėtų visiškai 
sunaikinti kairiuosius. Jo nuo
monę palaikė ir buvęs premje
ras Viktoras Černomyrdinas, 
kuriam pastaruoju metu pa
vesta taikos misija Balka
nuose. 

Dūmos sesija dėl prezidento 
Jelcin pašalinimo vykusi kaip 
prastai režisuota komedija: 
daug narių, turėjusių liudyti 
apklausinėjimuose, į sesiją 
visiškai neatvyko, daug susi
laikė nuo balsavimo, tvirtin
dami, kad visas procesas yra 
tam tikras politinių sąskaitų 
suvedimas, o kiti pabijojo, kad 
prezidentas gali paleisti Dū
mą ir jie tikrai laisvuose rin
kimuose į savo turimas vietas 
antrą kartą nebepateks. 

Dabar lieka peržengti dar 
vieną slenkstį — šią savaitę 
Dūma svarstys, ar patvirtinti 
naujausią ministrą pirminin
ką. Komunistai bijo, kad jis 
gali suburti laisvosios rinkos 
reformų šalininkus, kurie pa
greitins Rusijos demokratė
jimo procesą, keliantį kairie
siems tiek pat nepasitikėjimo, 
kaip ir pats Jelcinas. Tačiau 
yra ir kitaip manančių: tegul 
Dūma nepatvirtina premjero 
Stepašin kandidatūros, tuo
met prezidentui neliks kitos 
išeities, kaip tik žemesnįjį 
parlamentą paleisti, ir visos 
problemos su komunistų par
tija bus išspręstos, kai ji ne
teks balso Dūmoje. Kadangi 
Rusijos ekonomika per šią 
parlamento kadenciją nerodo 
jokių pagerėjimo ženklų, eili
niai piliečiai per daug nepro
testuos, jeigu komunistai, tiek 
daug žadėję prieš rinkimus, 
bet nieko neištesėję, vėl atsi
durs už valdžios durų. 

Boris Jelcin laimėjimas, 
atrodo, rado atgarsį ir Tarpau-
tinio valiutos fondo vado
vybėje, kuri šį pirmadienį jau 
pasisakė už tolimesnės para
mos teikimą Rusijai. 

SENO KARIO GYVENIMO 
IR KOVŲ ATSIMINIMŲ 

NUOTRUPOS 
Pik. PETRAS GENYS 

Ankstyvoji vaikystė ir jaunystė 

Gimiau 1894 metais rugsėjo 27 dieną, Gailionių kai
me, Joniškėlio valsčiuje, tada Panevėžio, dabar — Bir
žų apskrityje, ūkininkų šeimoje. Tėvas Kazimieras sa
vo pavardę rašė: Genis, nors tardavo teisingai — Ge
nys. Mat, tuo metu lietuviška rašyba liaudyje buvo 
„liaudiška" ir gramatikos „plonybių" niekas nežinojo. 
Motina Benigna Šlėktaitė — nors jos netekėjusios pa
vardė gana dviprasmiškai skamba, bet buvo tikra lie
tuvaitė. Tėvo pasakojimu, mano protėviai mūsų pavar
dę kildino iš užsiėmimo bitininkyste. Senovėje Lietuva 
buvo apaugusi tankiais miškais, kurių medžiuose bu
vo daug laukinių bičių. Vienas mano protėvių užsiim-
davęs tų laikų bitininkyste. Jis medžiuose iškapoda
vęs joms lizdus ^avilius). Tas tam tikru kaltų ir plak
tuku stuksenimas į medžio kamieną primindavo 
paukštį genį. Kaimynai jį ir pavadinę „geniu". Mano 
senelis ir tėvas labai mėgo bites, ir daug jų turėjo. 

Mano senelis gyveno ant Mūšos kranto, buvo betur
tis. Jis 20 metų tarnavo pas ūkininkus, gaudamas 
penkis rublius į metus. Tiek algos mokėdavo tik vy
rams, merginos gaudavo po 2-3 rublius. Senelis buvo 
labai taupus ir tarnaudamas sutaupė visą šimtą rub

lių, kas tais laikais buvo dideli pinigai. Išleisdavo tik 
tuos, kuriuos gaudavo dovanų. Vedė vienturtę ūkinin
kaitę Tuomaitę, kuri kraičio paveldėjo 30 dešimtinių 
ūkį. Mano senelė, pagimdžiusi sūnų, mano tėvą, po 3 
dienų mirė. 

Senelis gerai ūkininkavo ir mirdamas mano tėvui 
paliko ūkį Gailionyse. Vienam sūnui nupirko 45 de
šimtinių ūkį, o tretysis baigė kunigų seminariją ir 
akademiją Petrapilyje, ir dar jam liko nemažai pinigų. 
Senelis vedė antrą kartą — Mikulskytę (iš muziko Al
fonso Mikulskio giminės), ir susilaukė dar dviejų sūnų 
ir dviejų dukterų. Senelis nerūkė, nevartojo svaigina
mųjų gėralų, ir išgyveno 93 metus nė karto nesusirg-
damas. Jis dėvėdavo, iki kelių siekiantį, iš milo nu
veltą, švarką (rudinę), baltas kelnes ir baltus marški
nius, perjuostus juosta. Ant kojų iki kelių apvyniotus 
baltus autus ir odines nagines. Barzdą ir ūsus skusda
vo, plaukai siekė pečius. 

Mūsų kaimas išsilaisvino iš vergijos anksčiau už ki
tus, nes dvarininkas, kuriam kaimas priklausė, daly
vavo sukilime prieš caro valdžią ir žuvo. Po to kaimas 
perėjo valdžios nuosavybėn ir buvo geriau gyventi. 

Tėvas Kazimieras Genis, tarnavo rusų kariuomenėje 
ir dalyvavo rusų-turkų kare. Užsitarnavo medalį. Jis 
daug pasakodavo apie karą, tad „kariuomenė" man ne
buvo svetimas žodis. Bet tėvas mums vaikams nebuvo 
geras pavyzdys, nes mėgdavo išgerti. Todėl aš negeriu 
ir nemėgstu išgėrusių žmonių. 

Iš viso buvom septyni vaikai, bet keturi mirė. Likom 
brolis, sesuo ir aš — jauniausias. Tėvai iš savo kiemo 
niekur neišleisdavo, todėl buvau gana nedrąsus. Kaip 
ir visi to meto tėvai, mane norėjo leisti į kunigus, bet 

tam neturėjo lėšų. Dėdė — Ramygalos klebonas, paža
dėjo, kai baigsiu pradžios mokyklą Joniškėlyje, paims 
mane pas save ir sudarys sąlygas toliau mokytis. Bet, 
man dar nebaigus pradžios mokyklos, dėdė kunigas, 
būdamas 48 metų amžiaus, staiga mirė širdies liga. 
Taip pat netrukus staigiai mirė mano tėvas, būdamas 
tik 63 metų amžiaus. 

Pradžios mokyklą pradėjau lankyti gana vėlai — bū
damas 11 metų amžiaus. Joniškėlyje mokykla buvo 4 
skyrių, dvarininkų Karpių seniai pastatyta ir išlaiko
ma. Karpiai taip pat pastatė ir išlaikė ligoninę, ir baž
nyčią. Ligoninę ir bažnyčią statė bado metais. Tada 
žmonės dirbo be atlyginimo, tik už maistą. Dvaro tar
nai pripildavo vadinamus „lovius" (didelius indus) 
sriubos ir košės. Iš tų lovių žmonės semdavosi į savo 
nuosavus indelius. 

Prie mokyklos buvo bendrabutis, kuriame ir mane 
apgyvendino. Prisiminimai baisūs — kartais dar ir da
bar sapnuoju tą bendrabutį. Kambariai dideli — iki 30 
vaikų viename. Didesnieji vaikai mušdavo mažesniuo
sius. Kildavo triukšmas, peštynės, iki rusas mokyto
jas, atėjęs su „nagaika", visus nuramindavo. Na, ir ne
gailėdavo jis „pavanoti". Iš rudens tėvai atveždavo bul
vių, kruopų, miltų, kopūstų, iš kurių sargo žmona 
bendrame katile virdavo visiems kopūstų sriubą. Mė
są, taukus ir duoną laikydavome kiekvienas savo skry
nutėj. Kurie būdavo iš tolimesnių apylinkių, tų tėvai 
atvažiuodavo rečiau ir jų mėsa ilgainiui sugesdavo. 
Kiekvienas duodavome po gaba | :uką, pažymėtą su 
šakaliuku ir užpjaustymais, į bendrą katilą. Sugedusi 
mėsa visų kopūstų skonį sugadindavo. Pusryčiai susi
dėdavo iš arbatos ir duonos, retkarčiais sviestu užtep

tos, bet žiemos metu jo dažniausiai neturėdavome. 

Pik. Petras Genys (B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

IEŠKANTIEMS TĖVO 
Popiežiaus Jono Paul iaus II laiškas 33-iosios 

Visuomenės bendravimo 
priemonių pasaul inės dienos (1999 m. 

gegužės 16 d.) proga 
1. Artėjame prie Didžiojo „ieškantys Tėvo" taikytini 

jubiliejaus, Jėzaus Kristaus, 
Kūnu tapusio Dievo žodžio, gi
mimo dutūkstantųjų metinių, 
šventės, atversiančios vartus į 
trečiąjį tūkstantmetį. Šiais 
paskutiniaisiais pasirengi
mo metais Bažnyčia kreipia 
žvilgsnį į Dievą, mūsų Tėvą, 
apmąstydama jo beribio gai
lestingumo slėpinį. Jis yra 
Dievas, iš kurio kyla ir į kurį 
sugrįš viskas, kas gyva; ir Jis 
yra tas, kuris kaip mūsų drau
gas bei bendrakeleivis lydi 
mus nuo mūsų gimimo iki 
mirties. 

šių metų Visuomenės ben
dravimo priemonių pasaulinei 
dienai parinkau temą „Žinia-
sklaida: draugiškas palydovas 
ieškantiems Tėvo". Tema api
ma du klausimus: kaip žinia-
sklaida, užuot veikusi prieš 
Dievą, galėtų su juo bendra
darbiauti. Ir kaip žiniasklaida 
galėtų būti draugiškas palydo
vas ieškantiems meilės kupino 
Dievo buvimo jų gyvenime. Ji 
taip pat susijusi su fakto kon
statavimu bei pagrindu dė
koti: juk žiniasklaida kartais 
įgalma ieškančiuosius Dievo 
visiškai naujai perskaityti 
gamtos knygą, kuri yra proto 
sritis, ir Apreiškimo knygą — 
Bibliją, kuri yra tikėjimo sri
tis. Galiausiai ji reiškia kvie
timą ir viltį, kad atsakingieji 
už visuomenės bendravimo 
priemones labiau stengsis ne 
kliudyti, bet padėti ieškoti 
prasmės, sudarančios tikrąją 
žmogaus gyvenimo šerdį. 

2. Būti žmogumi reiškia leis
tis ieškoti. Savo naujausioje 
enciklikoje Fides et ratio pa
brėžiau, kad bet kuris žmo
giškasis ieškojimas galiausiai 
yra Dievo ieškojimas: „Tikė
jimas ir protas yra it du spar
nai, kuriais žmogus pakyla 
ligi tiesos apmąstymo. Dievas 
įdėjo į žmogaus širdį troškimą 
pažinti tiesą ir galiausiai Jį 
patį, idant žmogus, pažin
damas ir mylėdamas Dievą, 
galėtų sužinoti visą tiesą apie 
save" (1). Didysis jubiliejus 
bus Dievo, bet kurio žmo
giškojo ieškojimo tikslo, iš
aukštinimas, beribio gailestin
gumo, trokštamo visų vyrų ir 
moterų — net ir dažnai truk
dant nuodėmei, kuri. pasak 
šv. Augustino, yra gero dalyko 
ieškojimas blogoje vietoje (plg. 
Confessiones, X, 38), — 
išaukštinimas. Nusidedame 
ieškodami Dievo ten, kur jo 
:'-,mano:r.j r:t>ti. 
Todėl šių metų Visuomenės 

bendravimo priemonių pasau
linės dienos temos žodžiai 

kiekvienam vyrui ir kiekvie
nai moteriai. Visi ieško, nors 
ne visi reikiamoje vietoje. Šia 
tema pripažįstama nepapras
ta žiniasklaidos įtaka šiuolai
kinei kultūrai, taigi ir ypatin
ga jos pareiga liudyti tiesą 
apie gyvybę, žmogaus orumą, 
apie mūsų laisvės bei abipusės 
priklausomybės tikrąją pras
mę. 

3. Šiame žmogiškojo ieško
jimo kelyje Bažnyčia norėtų 
būti žiniasklaidai draugiška 
suvokdama, jog bet kuri ben
dradarbiavimo forma pasitar
naus abiejų gerovei. Bendra
darbiavimas taip pat reiškia, 
jog mes geriau pažinsime vie
nas kitą. Kartais Bažnyčios ir 
žiniasklaidos santykius gali 
gadinti abipusiai nesusiprati
mai, keliantys baimę ir nepa
sitikėjimą. Bažnyčios kultūra 
yra kitokia negu žiniasklai
dos; kai kuriais klausimais jos 
skiriasi itin ryškiai. Tačiau 
nėra priežasties, dėl kurios 
skirtumai turėtų daryti drau
gystę ir dialogą negalimus. 
Daugeliu giliausios draugys
tės atvejų būtent skirtumai 
skatina kūrybiškumą bei pa
stangas užmegzti ryšį. 

Bažnytine atminimo kultūra 
gali apsaugoti žiniasklaidišką 
praeinamų „naujienų" kultūrą 
nuo viltį griaunančio užmar
šumo, o žiniasklaida — padė
ti Bažnyčiai nuolat gaiviai 
skelbti Evangeliją žmonių gy
venimo kasdienėje tikrovėje. 
Bažnytinė išminties kultūra 
gali apsaugoti žiniasklaidišką 
informacijos kultūrą nuo virti
mo bereikšme faktų sankau
pa, o žiniasklaida — padėti 
Bažnyčios išminčiai išlikti dė
mesingai šiandien atsiran
dančių naujų žinių pasiūlai. 
Bažnytinė džiaugsmo kultūra 
gali apsaugoti žiniasklaidišką 
pramogų kultūrą, kad ji ne
virstų bedvasiu bėgsmu nuo 
tiesos bei atsakomybės, o ži
niasklaida — padėti Bažnyčiai 
geriau suprasti, kaip bendrau
ti su žmonėmis juos patrau
kiančiu ir net džiaugsmą ke
liančiu būdu. Tai tiktai ke
letas pavyzdži'į, kaip artimes
nis bendradarbiavimas drau
gystės dvasia bei gilesniu lyg
meniu padėtų Bažnyčiai ir 
žiniasklaidai tarnauti mūsų 
laiko moterims bei vyrams, 
ieškantiems prasmes ir savi
raiškos. 

4. Neseniai gerokai šok
telėjus į priekį informacijos 
technologijai, galimybė indi
vidams bei grupėms bendrauti 
visame pasaulyje tapo kaip 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pašventino memorialinę lentą Juo
zui Urbšiui (1896-1991), atidengtą Kaune, Kovo 11-osios gatvėje. Balan
džio 30 dieną sukanka aštuoneri metai nuo buvusio Lietuvos Respubli
kos užsienio reikalų ministro, diplomato, politinio kalinio ir tremtinio 

Pirmosios šv. Mi.Sios Pilaites-Vilniaus Šv Juozapo kuriamoje parapijoje. 

Juozo Urbšio mirties. 

niekada didelė. Tačiau, kas 
paradoksalu, lemiančios ge
resnį bendradarbiavimą jėgos 
gali taip pat didinti egocen-
trizmą ir susvetimėjimą. Taigi 
gyvename ir grėsmės, ir pa
žado laiku. Nė vienas geros 
valios žmogus nenori, kad 
viršų paimtų grėsmė, kuri dar 
labiau padidintų žmogaus 
skausmą — juolab kai kalba
ma apie pabaigą amžiaus ir 
tūkstantmečio, jau atsiėmu
sių didesnę nei jiems priklau
so skausmo dalį. 

Verčiau su didesne viltimi 
žvelkime į naująjį tūkstant
metį pasitikėdami, jog ir 
Bažnyčioje, ir žiniasklaidoje 
bus žmonių, pasirengusių ben
dradarbiauti, kad pažadas nu
galėtų grėsmę, bendravimas 
— susvetimėjimą. Tada bus 
galima būti tikram, kad ži-. 
niasklaida, pateikdama su at
minimu susietas jiaujienas", 
su išmintimi susietą informa
ciją ir su džiaugsmu susietas 
pramogas, taps vis draugiš
kesnė visų žmonių palydovė. 
Tai taip pat garantuos 
Bažnyčios ir žiniasklaidos ga
limybę kartu dirbti žmonijos 
labui. Būtent šito reikia, kad 
žiniasklaidos galia būtų ne 
griaunanti jėga, bet kurianti 
meilė, atspindinti Dievo, kuris 
yra Tėvas „virš visų, per visus 
ir visuose" (Ef 4,6), meilę. 

Tegu visi visuomenės ben
dravimo priemonių darbuoto
jai patiria dieviškojo lydėjimo 
džiaugsmą, idant, pažinę Die
vo draugystę, būtų įgalinti 
draugiškai priimti visus vyrus 
bei moteris kelyje į namus 
Tėvo, kuriam su Sūnumi ir 
Šventąja Dvasia garbė, šlovė 
ir padėka per amžių amžius. 

„Bažnyčios žinios", Nr. 7 
(79) 1999 

MALDAKNYGIV 
PRAKALBINIMO 

ŠVENTE 

Sausio 15 d. Vilniuje Lietu
vos kultūros fondo Knygnešio 
draugija surengė senųjų mal
daknygių prakalbinimo šven
tę. Anot šio renginio organiza
torės, Knygnešio draugijos, 
pirmininkės dr. II. Kubilienės, 
labai panašų vakarą ši draugi
ja buvo surengusi prieš šeše
rius metus vaikams. Tuomet 
jis buvo pavadintas „Malda
knygių paglostymo šventė". 
Daugelis mažųjų šventės daly
vių pirmąkart pamatė pagel
tusius praėjusio amžiaus .Auk
so altorius". Šį kartą knyg
nešio draugija ryžosi pristaty-

Nuotr. Eito* 

ti visuomenei knygnešių per 
sieną neštas maldaknyges bei 
paragino atsiliepti visus, kurie 
tas brangias relikvijas išsau
gojo savo šeimose. „Norėjome, 
sakė I. Kubilienė, — kad ne 
kviestiniai lektoriai, o patys 
žmonės ateitų ir papasakotų 
maldaknygių istorijas, kurios 
dažnai sutampa su kelių 
kartų istorija". Anot jos, dau
gelio maldaknygių išplėštas ti
tulinis puslapis, kad caro val
dininkai neatsektų leidimo 
metų. Visos vakaro dalyvių at
sineštos maldaknygės — iš 
knygnešių laikų (1864-1904), 
tik viena datuojama 1909 me
tais, bet ir ta išleista Tilžėje. 
Vakaro dalyviai turėjo progą 
išgirsti įspūdingų pasakojimų 
apie maldaknygių kelią į Lie
tuvą. 

BŽ, 1999, Nr. 3 
PRADĖTAS 

BEATIFIKACIJOS 
PROCESAS 

Kovo 1 dieną Šventasis Sos
tas paskelbė tokio turinio pa
reiškimą: 

„Atsižvelgdamas į Kalkutos 
arkivyskupo Henry Sebastian 
D'Souza ir daugelio kitų 
aukštų dvasininkų prašymus, 
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II leido pradėti Kalkutos 
Motinos Teresės beatifikacijos 
diecezinį procesą, tuo būdu su
teikdamas dispensą normai, 
pagal kurią turi praeiti penke
ri metai nuo Dievo tarno mir
ties, kad šis procesas galėtų 
prasidėti". 

Pagal šią dispensą Šventųjų 
bylų tyrimo kongregacija iš
leido reskriptą, įgaliojantį 
Kalkutos arkivyskupą pradėti 
Kalkutos Motinos Teresės 
beatifikacyos procesą. 

Dabar Kalkutos arkivysku
pui priklauso atlikti prelimi
narų tyrimą ir po to sudaryti 
tribunolą, kuris išnagrinėtų 
turimus tekstus bei surinktą 
dokumentaciją, susietą su 
Dievo tarnaitės gyvenimu ir 
vertybėmis. 

BŽ, 1999, Nr. 5 

ITALAI REMS 
VILNIAUS BAŽNYČIOS 

ATSTATYMĄ 
Pasak Šv. Pranciškaus Ma

žesniųjų brolių ordino provin
cijolo kun. Benedikto Jurčio, 
italai prisidės prie Vilniaus 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio baž
nyčios restauravimo. Interviu 
„Bažnyčios žinioms" jis taip 
pat priminė, kad Vilniaus ber
nardinų bažnyčia yra pasau

linės reikšmės gotikinės archi
tektūros paminklas, iškilęs 17 
amžiuje sugriuvusios pirmo
sios medinės bažnyčios vie
toje. Mūrinę bažnyčią statė 
vilnietis meistras M. Enlinge-
ris. Šia bažnyčia, kurios res
tauravimas tęsiasi jau beveik 
25 m., nuo 1994 m. rūpinasi 
mažesnieji broliai pranciško
nai. 

Pasak B. Jurčio, būtent tai 
lėmė ryšių su italais užsi
mezgimą. Italijos ir Lietuvos 
pranciškonų draugystės istori
ja, provincijolo teigimu, labai 
sena ir įdomi. Dar 1253 m. ka
raliaus Mindaugo akte minimi 
labai aktyviai krikščionybės 
idėjas mūsų krašte skleidę 
pranciškonai. Vėliau, atsira
dus vienuolynams, tie santy
kiai buvo palaikomi iki pat so
vietų okupacijos. Įdomu tai, 
kad tarpukaryje jaunieji Lie
tuvos pranciškonai buvo 
siunčiami mokytis į Toskanos 
provinciją, o Nepriklausomybę 
atgavus, po Šventojo Tėvo ap
silankymo Lietuvoje, būtent 
Toskanos pranciškonai atsi
liepė į Jo Šventenybės ragi
nimą tiesti solidarumo ir 
draugystės tiltus Europoje. 
Būtent toskaniečiai įsiparei
gojo pastatyti nedidelį dvasinį 
centrą prie Kryžių kalno. Tie 
patys broliai neabejingi Ber
nardinų bažnyčios bei vienuo
lyno likimui. 

• Jonava . Tuoj po Velykų 
Jonavos dekanato kateche
tams Austrijos Zalcburgo reli
gijos pedagogikos instituto 
dėstytojas dr. M. Švarcas ve
dė trijų dienų seminarą apie 
dvasinių vertybių perteikimą 
dirbant su paaugliais bendro
jo lavinimo vidurinėse mokyk
lose. Nagrinėtos aktualios ka
techetams temos: kaip sup
ras Jėzaus Prisikėlimą, Kris
taus dangun žengimą, kas 
yra Šventoji Dvasia, kas yra 
gyvenimas ir mirtis. Remian
tis Šventuoju Raštu buvo gvil
denami atskiri Prisikėlimo 
momentai. Buvo nagrinėja
mos įvairios schemos, atlieka
mi pratimai. Katechetai, pa
siskirstę grupelėmis, iš pa
veikslėlių iškarpų kūrė kolia
žus: gyvenimas — mirtis — 
prisikėlimas. 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto Įvairus 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALrrrjMoeajo, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas ir Cffl Mgr Aukse 
S. Kare kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVaat 951h Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773)581-8864 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

HELP VVANTED 
Sarvars - Bartaadtr* - Host Ptraon 
MMon Sat*ka nas brought a True Taste 
of Spam' to the North Shore. 
W« ars an upscala, casual rettaurant 
mat orters • A protessionai and 

snergebc «ok environment 
• Beable schedulmg 
• 401 KPt«n 
• Group rate msurance 

IT you riave been tearcrvng tor work mat s 
both pertonafy and dnanciatiy rewarding. 
your search is overi 

Ptaaia appty m person 

3 U « . N a w M . 
(InMnectton d WMow Ra. and S. Happ Rd) 

(S47)7S4-a3M 

Atliekame namų Išorės 
darbus: kalame visų rūšių 
"sidings", dedame "seamless 
gutters" ir "soffits". Turime 
draudimus. Skambinti 
Romui: 708-728-0208 

Nuomojami 2 batai: Kaune. 
Rotušės aikštėje, 2 aukštų su 
garažu; Juodkrantėje 2 kam
barių su patogumais. 
Skambinti (773) 434-4245. 

Ieškome patyrusio dažytojo 
su nuosavu automobiliu. 

Darbas šiaurės vakarų prie
miesčiuose. Skambinti 8 v.v. 

iki 10 v.v. TeL 847-808-9109. 
Kalbėti angliškai arba rusiškai. 

Ar B Lietuvos atvykusi lietuvaitė 
norėtų pagyventi Sunny Hills. 
Florida, ir padėti slaugyti 92 m. 
ligonj? Nereikėtų kitų darbų atlikti, 
tik pasikeisti pareigomis su žmona 
ir dukra ir gyventi kartu. 
TeL 1-808-773-2052. 

„DIEVUI IR TĖVYNEI" 
Šiuo pavadinimu išėjo iš 

spaudos 7 kan. V. Zakarausko 
knygos. Spausdino V. Užtupio 
leidykla Vilniuje. Tai rinkinys 
maldų, kalbų, pamokslų, 
straipsnių, apimantis laiko
tarpį nuo 1940 iki 1995 metų. 

Gaila, kad išorinė leidinio 
pusė nėra pasigėrėtina, ypač 
antro tomo. Kai kur net sunku 
skaityti dėl raidžių persis-
paudimo į kitą lapo pusę. Bū
tų buvę naudinga prie kiekvie
no teksto pridėti datą bei nu
rodyti aplinkybes, kada ir kur 
pasakytas ar parašytas pa
mokslas, kalba, straipsnis. Tai 
palengvintų geriau suvokti 
teksto tikrąją mintį. 

Būtų buvę geriau, kad re
daktorius ar redaktoriai viską 
būtų suklasifikavę pagal tu
rinį ir paruošę spaudai atski
rais tomais: Maldos ir invoka-
cijos; Pamokslai ir homileti-
niai tekstai; Straipsniai bei 
žurnalistika įvairiomis temo
mis. Tai būtų palengvinę nau
dotis itin gausia kanauninko 
religine, patriotine, politine ar 
kuria kita aktualia tema. Ne
paisant suminėtų pastabų, 
kan. Vaclovo 7 knygų mintis 
yra malonu skaityti. Jos at
skleidžia autoriaus asmenybę. 

1. Jo maldos bažnytinėse 
apeigose, įvairiose invokaci-
jose, susirinkimų salėse suvir
pina sielą meile Dievui, bet 
taip pat tolimai, persekioja
mai ir naikinamai Lietuvai. 
Jaudina beskaitant, dar dau
giau, be abejo, jaudina beklau
sant, nes kanauninkas buvo 

Dievo apdovanotas gražbylys. 
turėjo gražų balsą ir meist
riškai jį panaudojo. 

2. Daugiausia vietos visuose 
tomuose skirta pamokslinei 
medžiagai. Nusakoma įvairios 
šventės. Paduodama mintys 
pamokslams metų sekmadie
niams. Ypač jautrūs pamoks
lai tautinių švenčių proga. 
Naudinga bus kunigams rasti 
medžiagos pamokslams, bet ir 
pasauliečiai ras dvasinio atsi
gaivinimo. 

3. Gausu straipsnių, spaus-
'dintų periodinėje spaudoje. 
Rašyta įvairiomis temomis: re
liginėmis, socialinėmis, kultū
rinėmis, tautinėmis ir poli
tinėmis. Čia pasirodo kanau
ninkas tikras kovotojas už tie
są. Šiuo užsitraukė pasiprie-
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$75 iki $120 j dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Greitai reikalingi 2 arba 3 darbi
ninkai daržovių ūkyje. Savininkai 
lietuviai. Darbas 40-50 vai. per 
savaitę: kambarys ir maistas; $6 i vai. 
Anglų kalba nereikalinga. Sezoninis 
darbas nuo dabar iki rugsėjo imtinai. 
Skambinti Vaidai, tel. 219-733-9643 

Jei jums reikalinga slauga 24 
vai. paroje, rasite tai Apolonijos 

namuose. Atskiras kambarys, 
šviežias maistas ir visos kitos 

reikalingos paslaugos. 
Tel. 773-863-8980 

Išvežame šiukšles, statybinių 
medžiagų atliekas, pervežame 
baldus ir kt. didesnius daiktus. 

Kokybiškai atliekame namų 
mūrijimo darbus. 

Tel. 708-749-1922 
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šinimą, net neapykantą. 
4. Pamokslai ir kalbos įvai

riomis progomis įvairiuose mi
nėjimuose. Kalbant apie as
menis, kanauninkas yra san
tūrus ir geraširdis. Neperdeda 
vertinime, bet ir nenutyli nuo
pelnų bei pozityvių pusių, nu
tyli neigiamybes. Žodžiu, gai
lestingumą stato virš teisingu
mo. Skaitytojas proginėse kal
bose ras daug istorinės me
džiagos asmenims ir įvy
kiams nušviesti, vertinti. 

Leidinio kalba gan sklandi, 
dažnai net puošni, o stilius gy
vas. Skaityti malonu, nors re
dagavimas galėjo būti tobulės 
nis. Skaitant šias knygas, 
kanauninkas atsistoja prieš 
mus gyvas — kaip ištikimas ir 
uolus kunigas ir kaip didelis 
lietuvis, kovotojas už tautos 
laisvę, šviesesnę ateitį. 

Prel. Ladas Tulaba 

Prie* 20 metų pradėjęs rinkti pieštukus, kaunietis dailininkas Norbertas 
Zovė savo rinkinį pirma karta demonstruoja sostines ^Stiliaus dienose", 
.Arkos" dailės galerijoje. Nuotr Eltoa 



KURSUOSE — LIETUVIŠKŲ 
MOKYKLŲ MOKYTOJAI 

Šis straipsnis yra Mokytojų 
tobulinimosi kursų — įvyku
sių 1998 metais vasaros metu 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, santrauka. Straipsniu 
norima sudominti skaitytojus 
ir pranešti apie gvildentas te
mas. 

Atidarymo žodį tarė Čikagos 
lituanistinės mokyklos direk
torė Jūratė Dovilienė. Buvo 
pastebėta, kad atvyko moky
tojų iš Ann Arbor, Oklahoma, 
Los Angeles, Lietuvos, Lemon-
to ir Čikagos lituanistinių mo
kyklų. 

Pirmoji prelegentė Regina 
Kučienė yra Švietimo taryboje 
nuo 1985 metų, o Švietimo ta
rybos pirmininkės pareigas 
eina nuo 1988 metų. R. 
Kučienė buvo ilgametė K. Do
nelaičio aukštesniosios mo
kyklos mokytoja. Praėjusį ru
denį R. Kučienė buvo pakvies
ta atstovauti visoms lituanis
tinių mokyklų mokytojoms už 
Lietuvos ribų. 1988 metais ji 
tapo Pasaulio Lietuvių Švie
timo Komisijos pirmininke. 
Prisidėjo dar daugiau pa
reigų. Viena iš jų yra parinkti 
mokykloms medžiagą ir kny
gas. R. Kučienė pristatė nau
jausius vadovėlius, tinkančius 
Amerikos lietuvių mokykloms. 
Ji taip pat pranešė dalyviams, 
kad PLB Švietimo komisija, 
sulaukusi plataus įvertinimo, 
išleidžia naują „Draugo" re
daktorės Danutės Bindokienės 
knygos „Lithuanian customs 
and Traditions / Lietuvių pa
pročiai ir tradicijos išeivijoje" 
laidą. 

R. Kučienė susilaukė daug 
klausimų apie mokyklų veiklą 
(švietimą) Lietuvoje. Būdama 
Lietuvoje šią vasarą ji dalyva
vo dviejų savaičių mokytojų 
seminare. Seminare ji susi
pažino su metodais ir pratybo
mis, kuriais yra remiamasi be
ruošiant mokytojus Lietuvoje. 
R. Kučienė pagyrė Mokytojų 
studijų dienų (MSD) organiza
cinį komitetą, sakydama, kad 
technologija ir metodai, pris
tatyti Mokytojų studijų sa
vaitėse ir dienose, yra pa
našūs j Lietuvos universitetų 
mokytojų paruošimo progra
mą. 

Jūratė Kuraitė Harris yra 
viena iš pagrindinių Mokytojų 
studijų dienų rengėjų ir orga
nizatorių. Ji puikiai sugeba 
perduoti žinias mokytojams. 
J. Harris gavo pedagogikos 
magistro laipsnį ir jau dešimt 
metų profesoriauja National-
Louis universitete, ruošdama 
ne tik būsimus mokytojus, bet 
ir tobulindama esančių peda
gogų mokymo metodus. Nuo 
1991 metų ji dirba Lemonto 
Maironio lituanistinėje mo
kykloje konsultante. J. Harris 
moka išaiškinti sunkius ir 
painius dėsnius aiškiai ir 
sklandžiai. 

J. Harris supažindino moky
tojus su pedagogo Howard 
Gardner aštuoniomis intelek
tų įvairovėmis-8avybėmis. H. 
Gardner knyga „Pedagoginė 
psichologija" jau 1992 metais 
buvo išleista lietuvių kalba 
Alma Litera leidykloje Lietu
voje. Išvertė N.L. Gaze D.C. 
Berliner. Bandydama prak
tiškai įrodyti šios informacijos 

naudą, J. Harris mokytojoms 
davė užduotį, kuria stengėsi 
atskleisti pačių mokytojų sa
vybes, kurios joms padeda at
likti užduotis geriausiai ir 
greičiausiai. Ji norėjo įrodyti, 
kad vaikai mokosi, taikydami 
skirtingus būdus ir prie
mones., t.y. intelektus. Paro
domojoje trečio skyriaus gra
matikos pamokoje apie dvibal
sę jau buvo pavartoti įvairūs 
metodai, atsižvelgiant į vaikų 
sugebėjimus reaguoti į ap
linką, t.y. mokytis. Mokiniai ir 
tėvai privalo pripažinti vaikų 
mokymosi asmenines savybes. 
Mokytojai privalo paruošti pa
mokas, naudodamiesi papildo
mais mokymo būdais, kad su
domintų mokinius šeštadie
ninėje mokykloje. 

Dr. Vita AukŠtuolienė įsigijo 
daktaro laipsnį 1984 m. Illi
nois Universitete klinikinėje/ 
vystimosi srityje. V. AukŠtuo
lienė domisi dvikalbyste ir 
ypač lietuvybės išlaikymu. Ji 
su šeima dvejus metus gyveno 
Lietuvoje. Šiuo metu augina 
lietuvišką šeimą Cincinatti, 
Ohio, ir atranda laiko atva
žiuoti į mokytojų tobulinimo 
kursus. 

V. AukŠtuolienė pradėjo pa
skaitą, siūlydama užduotį: rei
kėjo prisiminti jos perskaity
tus skirtingus žodžius anglų ir 
lietuvių kalbomis. Buvo įro
dyta, kad kalbų maišymas 
nepadeda vaikams išmokti ir 
atskirti dvi kalbas. Jei žodžiai 
nėra išskirstyti pagal katego
rijas, tai yra sunkiau atsimin
ti visus žodžius, nepaisant ku
ria kalba jie pristatyti. Kaip 
išmokstame kalbas? Priklau
so, kada tą kalbą išmokstame, 
kodėl jos mokomės ir kiek ją 
girdime aplinkui. Jeigu prade
dame mokytis antrą kalbą 
būdami vyresni, sunkiau iš
mokstame. Vaikams, kurių 
pagrindinė kalba yra lietuvių, 
anglų kalba tampa antrąja 
kalba. Vėliau tai pasikeičia, 
nes aplinka turi didesnę įtaką 
ir būna daugiau progos an
gliškai kalbėti ir girdėti. 
Tuomet anglų kalba pavirsta 
pirmąja kalba. 

Prieš dvidešimt metų mo
kslininkai įrodė, kad antroji 
kalba apsunkina vaikus mo
kykloje. Tos studijos buvo da
rytos ispaniškai kalbančiose 
šeimose. Tačiau, kai šiuo metu 
tyrinėtojai pertikrina metodus 
ir peržiūri kokios šeimos buvo 
apklausinėtos, randa daug 
trūkumų. Ispaniškai kalban
čiųjų šeimose ispanų ir anglų 
kalbos buvo „maišomos" nuo 
vaikystės, tad tie vaikai nie
kad nebuvo atskyrę tas dvi 
kalbas. Į anglišką mokyklą jie 
atėjo su pusiau anglų-ispanų 
kalba ir jiems buvo sunku mo
kykloje tas kalbas atskirti. 

V. AukŠtuolienė siūlė, kad 
idealiai namuose reikėtų kal
bėti tik viena kalba. Žinoma, 
tėvai turi vaikams suteikti ga
limybę išmokti lietuvių kalbą. 
Mokslininkai teigia, kad kai 
vaikai mokosi antrą kalbą, 
kuo daugiau jie esti lietu
viškoje aplinkoje, tuo greičiau 
ir geriau jie įsisavina tą kalbą. 
Yra sakoma, kad yra lengviau 
kalbą mokytis ankstyvesnia-
me amžiuje, nes tuomet vaikai 
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Gyveno Lietuvoje, Šakiuose. Mirė 1999 m. vasario 
15 d. 

Nuliūdę liko broliai: Bronius Kuras su žmona Akse-
nija ir jų šeima, gyv. Lockport, IL ir Jonas Kuras, gyv. 
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Velionė Albina buvo palaidota vasario 18 d. Šakių 
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mus prisiminti a.a. Albiną maldoje. 
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ne taip jaudinasi dėl padarytų 
klaidų. Vyresni vengia kal
bėti, nenorėdami suklysti arba 
būti pataisyti tėvų ir moky
tojų. Tas nuolatinis taisymas 
užkerta kelią studento kalbos 
vystymuisi. 

Živilė Šilgalienė įsigijo baka
lauro ir magistro laipsnius pe
dagogikoje — dramos ir vaidy
bos srityje. Šiuo metu Živilė 
redaguoja „Svečio" religinį 
žurnalą ir dirba su „Ope
ra" bei „Dainavos" ansambliu. 
Amerikietiškoje mokykloje dės
to kalbą (speech), dramą bei 
literatūrą. Lemonto Maironio 
lituanistinėje mokykloje ji 13 
metų dėsto literatūrą aukštes
niosioms klasėms. 

Živilė Šilgalienė išvertė II-
linojaus valstybės nuostatus į 
lietuvių kalbą. Šie nuostatai 
apima visus užsienio kalbų 
mokymosi reikalavimus. Štai 
keletas iš jų, kuriuos galima 
panaudoti šeštadieninėje mo
kykloje: 1. dalintis savo minti
mis ir išgyvenimais lietuviš
kai (kasdiene kalba); 2. kalbė
ti tik lietuviškai, besimokant 
apie Lietuvos papročius, me
ną, literatūrą, istoriją ir geo
grafiją (mokyklos kalba); 3. 
vartoti lietuvių kalbą specifi
niuose pokalbiuose: kalbant 
apie mokslą, apie technines 
disciplinas ar įvairias specia
lybes (universitetine kalba). Ž. 
Šilgalienės tikslas buvo padėti 
mokytojoms panaudoti šiuos 
reikalavimus mokslo metų 
planuose arba padėti jiems 
nustatyti kiekvieno mokinio 
pasiruošimo lygį. 

Nijolė Pupienė, Audronė El
vikienė ir Živilė Šilgalienė, 
Čikagos ir Lemonto lituanisti
nių mokyklų mokytojos, daly
vavo Illinois valstijos Etninių 
grupių organizacijos rengi
nyje, kuris įvyko 1998 m. 
birželio 22 d. Buvo diskutuoja
ma, kaip valdžia galėtų remti 
etnines mokyklas. Iš šimtų et
ninių mokyklų, tik 12 yra 
užsiregistravusios. Tarp jų — 
Maironio lit. mokykla Lemon-
te. Yra manoma, kad etninės 
mokyklos ugdo geresnius pi
liečius. Per tą popietę buvo 
išdalinti pažymėjimai. Nori
ma, kad daugiau mokyklų da
lyvautų programoje, kurioje 
vaikai gali įsigyti įskaitas 
(credits) už etninės mokyklos 
lankymą. 

Jonas Kavaliūnas yra daug 
metų mokytojavęs lituanisti
nėse mokyklose. J. Kavaliū
nas daugelį metų buvo Švie
timo tarybos pirmininkas, 
dėstė Vasario 16 gimnazijoje 
Vokietijoje. J. Kavaliūnas — 

vokiečių kalbos mokytojas. J. 
Kavaliūnas dirbo Amerikos 
kariuomenėje (Army Langua-
ge School), vėliau Krašto ap
saugos Kalbų institute (De-
fence Language Institute) 
Monterrey (Californijoje) ir 
ten sėkmingai išmokė eilinius 
karininkus lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti per 11 mė
nesių. Prieš kelis metus iš
leido pirmą dalį lietuvių kal
bos mokymosi vadovėlio „Li-
thuania: Part I". Dabar pa
ruošė vadovėlio 2-ją dalį ir ti
kisi, kad ji bus išleista. 

Per Antrąjį pasaulinį karą 
J. Kavaliūnas mokė kareivius 
lietuvių kalbos, naudodamas 
vis tą patį dialogą. Remiantis 
jo patyrimu, geriausia buvo 
mokyti vartojant „audio-lin-
gual" metodiką. Kursai buvo 
labai intensyvūs. J. Kavaliū
nas pastebėjo, kad geriausias 
efektas buvo tuomet, kai ka
reivius supo tik lietuviška kal
ba. Jis konstatavo faktą, kad 
pirmiausią reikia mokyti daik
tavardžius ir būdvardžius vie
naskaitos vardininko ir gali
ninko linksniuose. Kai moki
nys jau gerai moka viena
skaitą, tik tada jį galima mo
kyti daugiskaitos daikta
vardžių ir būdvardžių vardi
ninko ir galininko linksniuose. 
Yra labai svarbu eiti palaips
niui. 

Kunigas Juozas Vaišnys 

Kunigas Juozas Vaišnys yra 
gerai žinomas kaip lietuvių 
kalbos svarinimo ir taisyklin
go naudojimo žinovas. Nuo 
1950 metų jis yra vyriausias 
„Laiškų lietuviams" redakto
rius. Kunigas J. Vaišnys 16 
metų dėstė lietuvių kalbą Pe
dagoginiame lituanistikos in
stitute ir vasarą ruošiamuose 
seminaruose. Jau daug metų 
moko lituanistinių mokyklų 
mokytojus tobulinimosi kur
suose Dainavoje. Kunigas Juo
zas Vaišnys paruošė knygą, 
pavadintą „Praktinė lietuvių 
kalbos vartosena". Profesorius 
A. Klimas šią knygą yra pa
vadinės lietuvių kalbos Šven
tu Raštu. Lietuvos kalbinin
kas Aldonas Pupkis taip pat 
labai gerai atsiliepia ir giria 
šią knygą. Ji padėjo geriau su
sipažinti su žodžio reikšme, 
skiemenavimu ir kirčiavimu. 
Visi mokytojų studijų dienų 
dalyviai yra laimingi, kad tarp 
mūsų yra toks šaunus kalbos 
žinovas — kunigas Vaišnys. 

Vytautas Kamantas — Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas pagyrė mokyto
jus, kad šie dalyvavo mokytojų 
studijų dienose. Jis skatino ir 
toliau organizuoti konferenci
jas bei studijų savaites. V. Ka
mantas remia švietimo tiks
lus. Jis įsitikinęs, kad švieti
mas yra pagrindinis lietu
vybės išlaikymo būdas už
sienyje. V. Kamantas dalyva
vo vienos grupės mokymosi 
parodomoje pamokėlėje, ku
rią surengė J. Harris. Atvyko 
keletas svečių, tarp jų Na
ručiai, kurie įsijungė į gru
peles ir dalyvavo pamokoje. 
Šios pamokos tikslas buvo 
surašyti visus geriausius „gero 
mokytojo bruožus". Štai jie: 
geras mokytojas myli vaikus; 
mokytojas nenusistato prieš 
mokinius ir jų nežemina; mo
kytojas žmogus, kuris myli 
savo profesiją ir dėstomą da
lyką; mokytojas įdomiai per
duoda žinias; mokytojas vi
siems teisingas, jautrus, už
jaučiantis ir švelnus; mokyto

jas entuziastingas ir užside
gęs. 

Po to dalyviai grupėse su
rašė savo buvusių geriausių 
mokytojų bruožus — ypaty
bes. Diskusijose paaiškėjo, 
kad buvo atsiminti tie mokyto
jai, kurie mėgo savo dėstomą 
dalyką, kurie pagarbiai elgėsi 
su*savo mokiniais, niekad jų 
neatstumdavo, bet sujungdavo 
mokinius į draugišką grupę. 

Po to J. Harris supažindino 
su kai kuriomis mokymo stra
tegijomis, kurios skatina mo
kinio norą mokytis. Ši infor
macija buvo surinkta iš kny
gos „Savarankiško mokymo 
įdiegimas" („Inspiring Active 
Learning"), parašyta Merrill 
Harmin, ASCD. Mokytojai, 
kurie vartojo šias užduotis, 
pastebėjo, kad mokinių elge
sys pagerėjo ir klasėje darbas 
ėjo sklandžiau, mokiniai jautė 
pasitenkinimą. Jūratė Harris 
teigė, kad mokinių įsijungimo 
šią programą į rezultatas — 
mokinių atsakomybes, savi
garbos ir pagarbos kitiems 
išugdymas. 

Silvija Radvilienė yra baigu
si pedagogiką ir vienuolika 
metų dėstė anglų bei ispanų 
kalbas Kanados ir Amerikos 
gimnazijose. Dabar ji moko is
panų kalbą Carl Sanburg gim
nazijoje. Lemonto Maironio 
lit. mokykloje moko penktą 
skyrių. S. Radvilienei sveti-

Silvija Radvilienė 

Regina Kučienė 

Jonas Kavaliūnas Vita Aukstuolienė 

Mokytoji) tobulinimo«i kursų dalyvės Lemonte praėjusiu metų liepos m^n^Į. Rima Kaaubaitė-Rinder Živilė Šilgalienė Jūratė Harris 

mos kalbos mokyme ypatingai 
svarbūs yra metodai, kurie 
ugdo gyvąją kalbą. Jai svarbu, 
kad vaikas noriai ateitų į 
šeštadieninę mokyklą. Kita jos 
išreikšta mintis yra, kad mo
kytojas turi nujausti klasės 
nuotaiką. Pamokų metu S. 
Radvilienė su mokiniais na
grinėja kasdieninio gyvenimo 
naujienas bei vaikų poreikius. 
Remdamasi televizijos pro
gramomis, laikraščiais ir vai
kų išgyvenimais, ji „paruošia" 
mokinius gramatikai. Ji taip 
pat skatina rašyti dienoraš
čius. S. Radvilienė pateikė da
lyviams aibę žaidimų ir sava
rankiškai atliekamų užduočių 
bei improvizacijų. Šiais būdais 
mokiniai skatinami galvoti ir 
kalbėti lietuviškai. Ji taip 
pat savo pamokose skaito 
„Draugo" dienraštį. 

Rima Binder įsigijo baka
laurą iš pedagogikos, o ma
gistrą — iš skaitymo (diagnos-
tic reading) ir pedagoginės 
administracijos. Ji šiuo metu 
ruošia doktoratą iš pedago
ginės administracijos. R. Bin
der taip pat koordinuoja ir 
nustato Barrington, IL, mo
kyklų sveikatos ir griežtųjų 
mokslų srities mokymo pla
nus. To rajono mokyklose ji 
dirba pažangiųjų/gabiųjų mo
kinių programose direktore. 
Prieš kelis metus R. Binder 
Taikos korpusui parašė pra
timų knygą apie Lietuvą, 
kurią gali naudoti visos Ame
rikos mokyklos (U.S. Peace 
Corps Worldwide School Pro-
gram — Destination Lithua-
nia). 1998 m. rudenį Rima Lie
tuvoje turėjo dalyvauti tarp
tautinėje Lietuvių švietimo 
konferencijoje. Ten turėjo 
skaityti paskaitą apie pažan
giųjų ir gabiųjų mokinių (gim
nazijos ir paauglių) akademi
nius, socialinius ir emocinius 
bruožus. 

Naudodamasi Meyer-Briggs 
informacija, R. Binder pateikė 
dalyviams anketą, kurioje rei
kėjo pažymėti asmeninius 
bruožus. Vėliau ji pateikė in
formacinę lentelę, ir kiekvie
nas dalyvis atrado savo asme
nybei atitinkantį tipą. Ji iš
dalino informacines lenteles, 
tinkančias vaikams. Atlikus 
šią apklausą paaiškėjo moki
nių asmenybės. Pagal jų as
menybės polinkius yra pritai
komi mokymo būdai, progra
mos, intelektai. Mokytojų pa
reiga yra atskleisti mokinių 
asmenybės bruožus ir pritai
kyti atitinkamą mokymo būdą 
ar metodą. 

Tikimasi, kad šis straipsnis 
sudomins skaitytojus, sukels 
naujų mintių, idėjų ir padės 
apsispręsti įsijungiant į šios 
vasaros pasitobulinimo kur
sus. Tad nedelskite ir atvykite 
į Dainavą! Ypatingai kviečia
mi nauji mokytojai iš įvairių 
vietovių. Tikimasi, kad ir nuo
latiniai kursų dalyviai nepa
mirš Šią vasarą atvykti. Šie 
kursai — tai puiki galimybė 
ne tik pabendrauti, bet ir 
daug ko išmokti. Tad visi lau
kiami Mokytojų studijų sa
vaitėje Dainavoje š.m. rug
pjūčio 1-8 d. 

Mokytojų tobulinimosi 
kursų komitetas 

• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 
PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS 
DVIEJOSE LIETUVIŲ BAŽNYČIOSE 

Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse tradicinis visuo
meniškas mirusiųjų pager
bimas „Memorial" dieną — 
pirmadienį, gegužės 31 d. ry
tą, tuoj po šv. Mišių, vyks prie 
Steigėjų paminklo. Šias iškil
mes jau kelis dešimtmečius 
ruošia Kapų sklypų savininkų 
draugija ir Bendruomenės pa
sauliečių komitetas, dalyvau
jant kunigui ir garbės sargy
boje prie paminklo budint 
šauliams, jūrų šauliams ir ra-
movėnams. Visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti ir iš
reikšti pagarbą šių kapinių 
steigėjams, jose amžiną poilsį 
radusiems šeimų nariams ir 
artimiesiems, o taip pat prisi
minti visus kovotojus už laisvę 
ir lietuvybę, ir tuos, kurie Tė
vynei laisvės ilgėdamiesi, bet 
jos nesulaukę, amžiną prie
globstį rado įvairiose pasaulio 
kapinynuose, ir tuos, kurių 
kapų niekas nežino ir jų ne
lanko. 

Kas naujo 
,Draugo'' knygynėlyje 

Prieš 36 metus išleisti Lie
tuvos topografiniai žemėlapiai 
jau tapo retenybe. Akademi
nio skautų sąjūdžio Vydūno 
fondas (14911 E. 127th Street, 
Lemont, IL 60463) šiais me
tais išleido antrąją, papildytą 
Lietuvos topografinių žemėla
pių laidą, kurią išspausdino V. 
Vijeikio spaustuvė. 

1961 metais apie savo išleis
tus žemėlapius V. Vijeikis ir 
B. Kviklys rašė: „Daugeliui 
gimtosios žemės mylėtojų že
mėlapis yra lyg maloni pasis
kaitymo knyga.!...JJeigu šie 
kuklios spaudos lapeliai padės 
gimtosios žemės išsiilgusiam 
išeiviui ją prisiminti ir nuke
liauti mintimis net į tolimiau-
sius-giliausius jos užkampius 
ir sukels malonių prisimini
mų, jeigu ką nors rašančiam 
apie Lietuvos žemes leidinys 
bus savo rūšies vadovas - mes 
manysime, kad įdėtas mūsų 
darbas, triūsas, vargas ir lėšos 
nebus nuėję niekais". Lietuvos 
žemėlapiai išleisti 1:100.000 
masteliu, čia pažymėtos net 
pačios smulkiausios vietovės: 
kaimai dvarai, dauguma vien
kiemių, keliukai, upeliukai, 
ežerėliai, miškeliai. Lietuvos 
žeme čia yra tokia, kokia ji 
buvo nustatyta taikos sutarti
mi su kaimynais 1920-1923 
metais. - vakaruose su Klai
pėdos kraštu, pietuose - iki 
Gardino ir Lydos. 

Lietuvos topografinių žemė
lapių antrojo leidimo tiražas 
- 500 egzempliorių, vieno 
nnkmio kaina - 32 dol. Visi, 
kas pasiilgote gimtosios že
mes, bent bevartydami žemė
lapių knygą, aplankykite gim
tuosius miestus, kaimus, upe
lius ir miškelius. 

Cicero apylinkės LB vai
dyba ir ALT Cicero skyriaus 
valdyba praneša, kad Lietuvos 
Tragiškųjų birželio įvykių mi
nėjimas ruošiamas birželio 6 
d., sekmadienį 11 vai. šv. Mi
šios Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, po Mišių parapijos 
salėje akademinė ir meninė 
programa. Cicero ir apylinkių 
lietuvius rengėjai maloniai ra
gina šią dieną minėjime gau
siai dalyvauti, tuo pagerbsime 
Sibiro taigose ir tundrose žu
vusius mūsų tautos žmones. 

Visus Zarasu klubo na
rius, taip pat Čikagos ir apy
linkių gyventojus, kviečiame į 
ruošiamą gegužinę. kuri 
įvyks gegužės 23 d., 12 vai., 
Šaulių namuose ' 2417 W. 43 
rd. St.). Pasivaišinsite ska
niai pagamintu maistu ir at
sigaivinsite. Išbandysite lai
mę ir pasilinksminsite, gro
jant Kosto Ramanausko or
kestrui. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„Įsivaizduokim - ateinam 
į Signatarų namus - dainuo
ja Šabaniauskas. Iškart aso
ciacija - Kaunas! Yra telefo
nas, kur parašyta: 'Smetonos 
linija". Pakėlei, paklausei 
Smetonos kalbos. Paspausi ki
tą mygtuką - kalba Basanavi
čius. Voldemaras. Pasiėmei 
Juozo Keiiuočio 'Naująją Ro
muvą', skaitai. Atneša tau ar
batos būtinai su tais kaunie-
tiškais pyragaičiais7", - taip 
apie „Gyvosios istorijos pro
gramą'' kalba šios programos 
iniciatorius istorikas Alfredas 
Bumblauskas, o apie tai rašo 
„Kultūros barai"'. Užsisakyki
te šį įdomų žurnalą.' Redakci
jos adresas: Latako g. 3, 2001 
Vilnius, Lietuva. 

UAISVĘ 

Pavasariniame žurnalo 
,4 laisvę" numeryje galėsite 
perskaityti daugelį praneši
mų, skaitytų Politinių studijų 
savaitgalyje Los Angeles. Pra
nešimų autoriai - V. Dambra-
va, A. Saudargas, A. Raulinai-
tis ir kt. Žurnalą „Į laisvę" 
leidžia Lietuviškų studijų cen
tras Čikagoje, žurnalo redak
torius - J. Baužys. 

Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus savo trumpų atos
togų Čikagoje metu negalėjo 
apsieiti be visuomeninių užsi
ėmimų ir tautiečių dėmesio. 

Nors jo vizitas čia buvo pri
vatus, V. Adamkus dalyvavo 
ne viename viešame renginy
je. Pirmas tokių buvo Lietuvos 
konsulato įsteigimo Čikagoje 
75 metų minėjimas gegužės 14 
d., kuriame jis pasakė kalbą. 
Taip pat dalyvavo ir Illinois 
Technologijos instituto ruošto
se iškilmėse, kurių metu pre
zidentas iš savo buvusios mo
kyklos gavo garbės daktaro 
vardą. 

O paskutinę savo viešnagės 
dieną, gegužės 16-ąją, sekma
dienį, jo laukė apsilankymai 
dviejose lietuvių bažnyčiose — 
evangelikų liuteronų Tėviš
kės maldos namuose Čikagoje 
ir Palaiminto Jurgio Matu
laičio lietuvių katalikų misi
joje Lemonte. 

Neapskaičiavus nuotolių 
tarp šių vietų ir jiems įveikti 
reikalingo laiko, į numatytas 
11 valandos pamaldas Lemon
te prezidentas pavėlavo ir ten 
susirinkę tikintieji turėjo 
laukti svečio. Tačiau už šį ne
susipratimą buvęs čikagietis, 
dabar Lietuvos vadovas, prieš 
pradedant savo kalbą Lemon
te, atsiprašė. 

Pirmą kartą lietuviu 
evangeliku tarpe 

V. Adamkus, kaip sakė Tė
viškės parapijos vadovas, vys
kupas Hansas Dumpys, buvo 
kviestas atvykti į lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčią 
praėjusį rudenį. Tačiau tuo
met negalėjo priimti kvietimo, 
bet prižadėjo tai padaryti ar
timiausio vizito metu. 

J šią bažnyčią Lietuvos va
dovas atvyko apie 9 vai. ryte, 
dar gerokai prieš pamaldų 
pradžią ir pasikalbėjo su kuni
gais bei parapijos nariais. Čia 
atvažiavo ir Lietuvos gen. 

i konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas su žmona Edita, o 

i taip pat ir Ziono ev. liuteronų-
i reformatų parapijos dvasinin-
: kai — kun. Jonas Juozupaitis 

ir kun. diakone Erika Dilytė-
Brooks. 

Pamaldas laikė vysk. H. 
Dumpys ir pasakė Šeštinių 

I šventei pritaikytą pamokslą. 
: Lektoriais buvo kun. diak. E. 

Dilytė-Brooks ir kun. J. Juo-
zupaitis. Parapijos choras, 

: vargoninkaujant muz. Arūnui 
J Kaminskui, giedojo tris psal

mes. Kadangi šeštadienį buvo 
minimas komp. prof. Vlado Ja-
kubėno 95-sis gimtadienis, pa
maldų pabaigoje muz. Ričardo 
Šoko diriguojamas choras pa
giedojo šio kompozitoriaus 
harmonizuotą lietuvių evange
likų liaudies giesmę „Tyloj Tu 
švenčiamasis". 

Po pamaldų prabilo Lietuvos 
prezidentas, pradžioje perduo-

Muz Ričardo Šoko vadovaujama* moterų (i.unų .<i.y.inihli,\ i- <a !!>•>• Rim.-i l r(Kir„ui,'ieni' Viruinija Suvnmie-
nė Gi*dr* Nedveckien*. muz Ričardas Šokas. Roma T>n.<» ,.;:<-v.>- I).-i. i <reri' -',, .iu.\ Jūrate -Jankauskime. 
IjumA 2ukjenė. Marija JuSkien?. Jūrate Lukrr.ir.itm 

damas visų Lietuvos žmonių 
geriausius linkėjimus. Jis 
pabrėžė, kad ekonominiu at
žvilgiu dabar tėvynėje „nėra 
patys geriausi laikai", tačiau 
tiki, jog tai yra tik laikinai, 
nes „dabar pereinamasis lai
kotarpis". 

Tačiau prezidentas akcenta
vo susirūpinimą Lietuvos dva
sinio, religinio gyvenimo pa
dėtimi. Jis kvietė šioje srityje 
ateiti į pagalbą visus išeivius, 
kurie galėtų prisidėti prie 
padėties tėvynėje pagerinimo. 

Prezidentas taip pat pabrėžė 
savo dėmesį skirtingo tikėjimo 
broliams. Aukštasis svečias 
parapijos jaunimo atstovų bu
vo apdovanotas gėlėmis. Kun. 
diak. E. Dilytė-Brooks prezi
dentui įteikė jos senelio, profe
soriaus, arkivyskupo Povilo 
Jakubėno 1936 metais Lietu
voje išleistą knygą "Naujųjų 
tikėjimų istorija". Taip pat ji 
įteikė ir ženkliuką, skirtą JAV 
200 metų minėjimui, kuomet 
McCormick Place Čikagoje 
buvo atlikta jos dėdės komp. 
Vlado Jakubėno kūryba. 

Išskubėjo i Lemontą 
Tuoj po pamaldų Tėviškės 

bažnyčioje prezidentas su ke
liais palydovais sėdo į didžiulį, 
juodą limuziną ir išvyko Le-
monto linkui — šį kartą į ka
talikų pamaldas. 

Čia šv. Mišias aukojo kape
lionas kun. Algirdas Paliokas, 
SJ, kuris pasakė ir prasmingą 
pamokslą. Gražiai giedojo Bi
rutės Mockienės paruoštas 
choras. 

Tačiau daugumas tikinčių
jų, kaip atrodė, šį kartą laukė 
Lietuvos prezidento žodžio, 
kuris buvo tartas;tuoj pat po 
pamaldų pačioje bažnyčioje. 

Ir šioje vietoje V. Adamkus 
išsakė maždaug tas pačias 
mintis, kaip ir Tėviškės baž
nyčioje, nors čia kalbėjo pla
čiau ir ilgiau. 

„Aš esu laimingas būti jūsų 
tarpe šioje vietoje, kur praleis
ta tiek daug laiko", — taip 
prezidentas pradėjo savo kal
bą sausakimšai Palaiminto 
Jurgio Matulaičio lietuvių ka
talikų misijos koplyčią perpil
džiusiems tautiečiams. 

Prezidentas toliau pažymė
jo, kad jis nėra linkęs kalbėti 
apie politinę padėtį tįėvynėje, 
nors žinojo, kad tautiečiai nori 
išgirsti apie politinę situaciją. 
Jis pareiškė, jog buvo susida
riusi tam tikra politinė įtam
pa, bet jis tai pavadino tik 
„politinės brandos egzaminu 
demokratinėje visuomenėje". 

„Galima svarstyti — ar tai 
buvo reikalinga ar ne, bet aš 
sau prisiimu atsakomybę, — 
teigė Lietuvos vadovas, mato
mai turėdamas galvoje nepasi
tikėjimo Gediminui Vagnoriui 
padarytą pareiškimą ir dar 
pridėjo, — laikas buvo daryti 
greitą sprendimą, nes man 
buvo pasakyta, kad mūsų lau
kia tamsus ruduo". 

Tačiau prezidentas norėjo 
išryškinti kitą klausimą. Nors 
pripažino, kad krašte mate
rialinės problemos yra aktua
lios, kad žemės ūkis pergyve
na sunkias valandas, tačiau, 
jo nuomone, išnyra kitas svar
bus rūpestis — tai Lietuvos 
žmonių moralinis, dvasinis 
stovis. „Ši krizė nebus greitai 
išspręsta, — teigė preziden
tas, nurodydamas jaunosios 
kartos, mokyklų problemas. — 
Religinis auklėjimas mokyk
lose yra būtinas jaunam žmo
gui, bet trūksta religijos dės
tytojų". Todėl ir čia preziden
tas, panašiai kaip ir Tėviškės 
bažnyčioje, apeliavo į užsienio 
lietuvius ir ragino ateitf į pa
galbą. 

Prezidentas kalbėjo ramiai, 
apgalvotai ir glaustai, nors 
teksto nebuvo pasirašęs, o sa
vo kalbos pabaigoje dar kartą 

Vyresnieji „Lakstutės" dainininkai su savo vadove Dalia Gedviliene. 

užtikrino, kad politinės krizės 
Lietuvoje nėra. 

Po savo pranešimo kalbėto
jas pridėjo, kad laukia klau
simų iš publikos. Tačiau tokių 
atsirado tik du. Pirmasis no
rėjo paaiškinimo dėl žemės ir 
turto grąžinimo Lietuvoje. 
Antroji paklausėja norėjo su
žinoti, kodėl neperkamas vie
toje pagamintas maistas, o jo 
produktai importuojami iš už
sienio. 

Iš Pasaulio lietuvių 
centro tiesiai į oro uostą 

Po kalbos ir klausimų atsa
kymo bažnyčioje prezidentas 
išėjo į koridorių, kur spaudė 
rankas ir persimetė keliais sa
kiniais su dešimtimis pažįsta
mų. Jis buvo pakviestas už
sukti į PLC didžiąją salę pa
pietauti su ten susirinkusiais 
tautiečiais. 

Nors jis savo palydovams 
buvo pareiškęs užuominą, kad 
būtų gera bent „dvidešimčiai 
minučių" ten užsukti, kiti bu
vo priešingos nuomonės. Buvo 
nuspręsta, jog tam nėra laiko, 
nes galima pavėluoti į lėktu
vą. 

Kuomet atsisveikinant už
klausiau svečio apie kitą apsi
lankymą Čikagoje, jis atsakė, 
jog jis bus šį rudenį — rugsėjo 
pabaigoje, kuomet čia jis pri
žadėjo sustoti, grįždamas iš 
oficialaus vizito Kanadoje. 

Edvardas Šulaitis 

DAINUOJAME SU 
F. STROLIA 

Kaip smagu, kad kartais per 
vyresniųjų lietuvių popietę 
trečiadieniais „Seklyčioje" 
įvyksta kas nors panašaus į 
mažą dainų šventę arba į ne
mažą lietuviškų dainų koncer
tą. Renginių vadovės E. Siru
tienės kažkas paklausė, ką 
veikiame, susitikę su F. Stro-
lia. Smalsieji turėtų neklau
sinėti, bet ateiti ir patys pa
matyti bei išgirsti, kaip mes F. 
Strolios vadovaujami dainuo
jame ir kaip dainuodami atsi
gauname „dūšia ir kūnu". Ba
landžio 28 d., trečiadienį su
dainavome 17 dainų. Pradėjo
me daina „Kai aš grėbiau lan
koj viena" (F. Strolia apibūdi
no tą dainą kaip „romansą iš 
tolo"). Po to, baltom burėm 
plazdant, jūros motinėlės 
klausėme, kur plaukti ir lie
pėme bangoms mums duoti 
kelią. 

Po šios dainos dainavome tą 
nuostabią, raudonų bijūnų žy
dėjimo pilną dainą, kai per 
kiemelį einanti mergelė sutiko 
bernužėlį vyšnelių sodely, ku
rio veideliai buvo kaip bijūno 
žiedeliai. Dainavome ir apie 
broliukus: kunigus ir urėdus, 
kurie, sesutės grėbleliui sulū-
žus, nors ir prašomi, nėjo 
grėblelio taisyti — leido šie
neliui sulyti. 

F. Strolia sakė, kad kita dai
na — tai gamtos paralelizmas, 
t.y. palyginimas. Čia kalbasi 
sausa nendrelė su dobilėliu. 
Nendrelė aiškina, kad bepig 
dobilui augti žalioj lankelėj. o 

bėda jai augti marių krantely, 
nes „iš pašaknėlių vanduo liū
liavo, o viršūnėlę vėjelis 
lankstė". Maestro F. Strolia 
manė, kad daina „Kas berne
lio sumislyta" esanti natūra
listinė daina, pilkos tikrovės 
pilna, nes bernužėlis, nors ir 
iškaldino aukso žiedelyje mer
gelės vardelį, bet ji už jo ne
tekės, nes jis karčiamoj pra
gėrė ne tik bėrą žirgą, bet ir 
tėvelio margą dvarą, tai „ne 
dyvai", kad gali pragerti ir 
mergelę, ir žiedelius nuo jos 
rankelių. 

Svečias iš Kauno Liudas Be-
lickas pasisiūlė padainuoti ir 
sodriu balsu mums solo sudai
navo „Pjaun broliukai žalioj 
lankoj baltus dobilėlius". Už 
tai mes jam smarkiai paplo
jome. Po to vėl visi kartu dai
navome dainą „Paleidau 
paukštelį". Joje bernelis aiški
na, norėjęs mergelę pasižadi-
nęs, po girią su ja pasivaikš
čioti, bet kol mergelė išsiruo
šė, tai vaikinas pasimatymą 
užmiršo ir karčiamoj ūliojo. 
Visiems labai patiko daina 
„Mergyte jaunoji", kuri galbūt 
iš kur nors pasiskolinta, bet 
Lietuvoje prigijo. Ypač neuž
mirštami priegiesmiai: 

„Tik tau, tik tau dainuoju aš 
visas gražiausias daineles, 
širdis nerimsta ilgesy, 
nes tiktai tu esi. 

Ateik, mergyte, pas mane 
kiek žolynų, kiek laimės čia, 
žieduos išmaudysiu tave 
ir visą išbučiuosiu". 
Pirmąją „koncerto" dalį bai

gėm daina „Anoj pusėj Duno-
jėlio", kur bernužėlis prašo 
mergužėlės nedainuoti grau
džių dainelių ir negraudinti 
jam širdelės. 

Antroje dalyje buvo dainuo
jama J. Švedo „Linelius raunu 
ne viena", M. Petrausko Rū
pinsiu dainužę" ir kariška bei 
ugninga J. Strolios daina „Kur 
dangus ugnim liepsnoja". 

Po jų vėl dainavome liaudies 
dainas: „Kai aš jojau per žalią 
girelę", dvi labai liūdnas: „Ko 
liūdi, berželi?" ir „Ko liūdi, pu
tinėli, ko liūdi?" Nenuostabu, 
kad dainose atsispindi mūsų 
tautos sopulinga istorija. Dai
navimą baigėme prašydami: 

„Leiskit į Tėvynę, leiskit pas 
savus. 

Ten pradžiugs krūtinė — 
atgaivins jausmus. 

Svetimoj padangėj, 
nemalonu , ne — 
Tėviškėlę brangią 
vis regiu sapne". 

Emilija J. Valantinienė 

PAMINKLO 
ATIDENGIMO IŠKILMĖS 

Pranešame, kad paminklo 
„Partizano Motina" atidengi
mo — pašventinimo iškilmės 
vyks birželio 13 d. Pasaulio 
lietuvių centre. J šias iškilmes 
atskrenda du buvę Lietuvos 
partizanai: Antanas Lukša ir 
Vytautas Balsys. 

Buvome numatę šventes lei
dinėlį išleisti prieš paminklo 
atidengimą, bet pasitarę nu 

Nuotr. Z. Degučio 

tarėme jį išleisti po šventės, 
nes tada galėsime į jį įdėti vi
sus sveikinimus, partizanų 
pasakytas kalbas ir iškilmių 
nuotraukas. Istorijai paliksi
me tikslesnį vaizdą, parody
sime, kad mes, išeivijos lietu
viai, prisimename ir gerbiame 
Sibiro tremtinius bei Lietuvos 
partizanus. Paminklas skirtas 
jiems. Jūs, visi aukotojai, 
padėjote mums, PLC kul
tūrinių renginių komitetui, tai 
įgyvendinti. Nuoširdi padėka. 

Smulkesnę šventės progra
mą paskelbsime vėliau. Bet 
jau dabar raginame, kad tą 
dieną visi keliai ir keleliai ves
tų į Pasaulio lietuvių centrą. 

Bronė Nainienė 

„Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės 
sueiga šeštadienį, gegužės 22 
d., 1 vai. p.p. vyks Lemonte, 
sesės Alės Karaliūnienės na
muose. Bus įdomi staigmena. 
Visos dalyvaukite. 

SKELB t M A i 
P i n i (j a i. siuntiniai, 

persikraustymas i Lietuva 
per TRANSPAK 

( istakja ,Dr,)uq<i pas ta te ) 
D. ir l io v.U O S kasdien, s.-stc) 9 2 

Tel 1 775 838 1050 

• A.a. Alfonso Eitučio 
atminimą pagerbdama, Cathe-
rine Jaselskis, Northbrook, IL, 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
$50. Reiškiame užuojautą 
velionio artimiesiems, o auko
tojai dėkojame! „Lietuvos 
Našlaičiu globos" komitetas, 
2711 West 71st St., Chicago 
IL 60629. (sk.) 

• Sese lė Remigija ir 
seselė Simona iš Šv. Kazi
miero vienuolyno Pažaislyje 
Čikagos Šv. Kazimiero seselių 
kvietimu yra atvykusios į JAV 
dalyvauti Motinos Marijos 
Kaupaitės „kelionėje į šven
tąsias" iškilmes. Jų susitikimas 
su lietuvių visuomene bus sek
madienį, gegužės 23 d., 12 :15 
v.p.p. (po 11 vai. šv. Mišių) 
Pasaulio lietuvių centro Bočių 
menėje. Išgirsti apie jų veiklą 
su Lietuvos vaikais bei pama
tyti trumpą vaizdajuostę visus 
maloniai kviečia „Saulutė", Lie
tuvos vaikų globos būrelis. Bus 
kavutė. (sk.) 

• Mokate „Adobe Photo
shop", „MAC" maketavimą, 
reikia darbo0 Teiraukitės 
„Drauge", tel. 773-585-9500. 

(sk) 
• ALMOS FONDUI aukojo: 

Bronius ir Petrė Andriukai
čiai. Chicago IL $100, Violeta 
Betrus, Fort Gratiot MI $50. 
Dėkojame! Aukos nurašomos 
nuo mokesčiu Tax I.D. 36-
4124191. Čekius rašyti „Lie
tuvos Našlaičiu globa" pa-
žvmint. kad skirta Almos Fon
dui ir MUM: 2711 W. 71 St., 
Chicago, II. «o«29. (sk.) 

http://Lukrr.ir.it

