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Bus taisomas įstatymas dėl 
okupacijos žalos atlyginimo 

Viln ius , kovo 19 d. (BNS) 
— Ankstesnės kadencijos Sei
mo priimtas į s ta tymas dėl Lie
tuvai padarytos Sovietų są
jungos okupacijos žalos atlygi
nimo nebus a t šauk tas , tačiau 
j is gali būti pakeis tas taip, 
kad būtų pri imtinas tiek Lie
tuvai, tiek Rusijai, po susitiki
mo su Rusijos Valstybės 
Dūmos tarpparlamentinės de
putatų grupės delegacija pir
madienį pareiškė Seimo pir
mininkas Artūras Paulaus
kas. 

„Aš pasakiau, kad tas įsta
tymas yra paveldėtas iš an
kstesnio Seimo. Mūsų žmonių 
nuostata pareikšta referendu
mu. Atsisakyti jo nereikėtų, 
bet jį galima ta ip patobulin
ti, kad jis būtų priimtinas 
abiem pusėms", sakė A. Pau
lauskas. 

Rusijos delegacijos vadovas 
Aleksandr Čiujev po susitiki
mo teigė išvydęs akivaizdų 
skirtumą ta rp dabartinio Sei
mo pirmininko A. Paulausko 
ir buvusio Seimo pirmininko 
Vytauto Landsbergio. „Aš pa
mačiau ne oponentą, o sąjun
gininką", sakė A. Čiujev. Rusi
jos par lamentaro teigimu, 
bendraudamas su V. Lands
bergiu, jis nuolat j au tęs pasta
rojo įtarumą, a r „Rusija neke
tina, ko nors bloga Lietuvai 
padaryti". 

A. Paulauskas, savo ruožtu, 
Lietuvos ir Rusijos santykius 
įvertino kaip „pakankamai 
gerus", pabrėžęs, jog pastaruo
j u metu jaučiamas jų suak
tyvėjimas. 

A. Čiujev po susitikimo net 
pareiškė neatmetąs galimy
bės, jog ateityje Rusija ir Lie
tuva galėtų tapti politinėmis 
sąjungininkėmis. Paprašytas 
paaiškinti šią mintį, Rusijos 
Dūmos atstovas sakė, jog 
neatmeta galimybės, kad 

NATO kada nors išsiplės ir į 
Rusiją. „Mes nelaikome NATO 
priešu, siekiame, kad priešu, 
nebūtų laikoma ir Rusija", 
sakė jis. 

A. Čiujev taip pat teigė 
išvydęs, jog dauguma Seimo 
narių yra palankiai nusiteikę 
Rusijos atžvilgiu. 

Seimo parlamentinių ryšių 
su Rusija grupės pirmininkas 
Algimantas Matulevičius tiki
si, jog Rusijos parlamentarų 
vizitas padės „atšildyti" dvi
šalius santykius, kurie pašlijo 
ankstesnės kadencijos Seimui 
priėmus įstatymą dėl žalos at
lyginimo. Įstatymas, priimtas 
remiantis referendumo rezul
tatais, įpareigojo vyriausybę 
dėl žalos atlyginimo kreiptis į 
Rusiją, kaip buvusios Sovietų 
sąjungos teisių perėmėją. Spe
ciali tarpžinybinė komisija šią 
žalą įvertino 80 mlrd. litų. 

Lietuvos vyriausybė kol kas 
oficialiai nepateikė žalos atly
ginimo reikalavimų Rusijai. 

A. Čiujev nuomone, būtų 
geriausia, jeigu žalos atlygini
mo klausimas šiuo metu ap
skritai nebūtų keliamas, nes 
jis kenkia dvišaliams santy
kiams ir sienos sutarties pa
tvirtinimui. Rusijos Dūma iki 
šiol nepatvirtino pasirašytos 
Lietuvos ir Rusijos sienos su
tarties. 

A. Čiujev po susitikimo su 
A. Paulausku teigė, jog Rusija 
neginčija Sovietų sąjungos pa
darytos žalos Lietuvai, tačiau 
kyla klausimas, ar tą žalą turi 
atlyginti dabartinė Rusija. 
„Rusija — ta i visiškai kita ša
lis", teigė jis. Pasak parlamen
taro, dalis Rusijos visuome
nės, ypač jaunesnioji karta ne
susijusi su Sovietų sąjunga, 
nesupranta, kodėl dabartinė 
Rusija turėtų atlyginti Sovietų 
sąjungos žalą. 

L^jTėvynėje pasižvalgius 

Kovo 20-oji - Zt-mes diena arba Pavasario !yj»*\ Kasmet kovo pabaigoje Jungt in ių Tautų kvietimu reng iama švente 
atspindi žmonijos btri ekologines problemas šventes metu pa.-.aulio didžiųjų miestų ir sostinių varpai sus i šaukia ast
ronominio lygiadienio minutes tikslumu Švente lydi gamtr-viuginiai renginiai, kultūrinės programos. Nuo kovo 20-
osios prasideda pavasaris , talkų ir apsišvarinimo metas , sodinami medžiai 

Nuotr . : Žemes švente Vilniuje prasidėjo džiugiais ir spalvingais renginiais. K«»tutio Vanago (Eltai nuotr 

JAV senatorius sudavė smūgi 
naftos verslovei „LUKoil" 

Buvęs premjeras numato 
vyriausybės ir prezidento 

konfliktą 
Viln ius , kovo 19 d. (BNS) pažadus. Tai, pasak A. Kubi-

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) 
— įtakingas JAV senatorius 
Jesse Helms, pasipiktinęs Ru
sijos naftos bendrovės „LUK
oil" elgesiu Lietuvoje, bando 
užkirsti kelią šiai bendrovei į 
JAV vertybinių popierių rin-
ką. 

Kaip pirmadienį pranešė 
dienraštis „Lietuvos žinios", 
įtakingas JAV Senato Už
sienio reikalų komiteto (URK) 
pirmininkas, respublikonas J. 
Helms praėjusią savaitę spe
cialiais laiškais kreipėsi į 
New Yorko vertybinių popierių 
biržos (New York Stock 
Exchange — NYSE) pirmi
ninką Richard Grasso bei JAV 
vertybinių popierių saugumo 
komisijos (Securities and Ex-
change Commission — SEC) 
pirmininką Arthur Levit, at
kreipdamas jų dėmesį į netin
kamą JLUKoir elgesį su JAV 
firmomis. 

Įtakingo senatoriaus laiške 

reiškiamas susirūpinimas dėl 
Rusijos naftos verslovės 
JLUKoil" ketinimų išplatinti 
New Yorko biržoje savo verty
binius popierius (American 
Depository Receipts, ADR). J. 
Helms laiške pažymima, jog 
„LUKoil" valdo vienas galin
giausių Rusijos oligarchų Va-
git Alekperov, kuris į tariamas 
mokesčių įstatymų ir valiutos 
apyvartos taisyklių pažeidi
mais. „Mano susirūpinimas 
šių obligacijų platinimu JAV 
remiasi pranešimais apie ne
t inkamą ir apgavikišką 'LUK
oil' elgesį Rusijoje ir kitose 
rinkose, priešiškai ir nepatei
s inamai kėsinantis į Amerikos 
firmų interesus", rašo Senato 
komiteto pirmininkas. 

Senator ius savo laiškuose 
pr imena, kad „LUKoil" ne
sėkmingai mėgino paimti į 
savo r a n k a s Lietuvoje esančią 
naftos perdirbimo įmonę 
„Mažeikių nafta", bei pabrė-

— Buvęs premjeras konserva
torius Andrius Kubilius spėja, 
kad artimiausiu metu koali
cinė socialliberalų ir liberalų 
vyriausybė savo nesėkmes vis 
dažniau ims aiškinti tuo, kad 
trukdo prezidentas. 

Kaip pirmadienį spaudos 
konferencijoje sakė Seimo Tė
vynės sąjungos (konservato
rių) frakcijos seniūnas A. Ku
bilius, iki šiol vyriausybė savo 
nesėkmes aiškino biurokratų 
pasipriešinimu. Anot A. Kubi
liaus, prezidentūra susilauks 
vyriausybės kritikos, jeigu 
užims aktyvesnę nuostatą dėl 
strateginių įmonių, kaip „Lie
tuvos dujos", „Lietuvos energi
ja", privatizavimo. 

Pasak A. Kubiliaus, ne pre
zidentas, o premjeras turėjo 
praėjusią savaitę vykusiame 
žemdirbių suvažiavime aiškiai 
pasakyti, kad valdžia žem
dirbiams nebegali dalinti ne
įgyvendinamų pažadų. „Pre
zidento kalba žemdirbių suva
žiavime buvo gera. Tik ją sa
kyti derėjo premjerui, turėjęs 
aiškiai suformuluoti, ko žemės 
ūkio politikoje yra siekiama", 
sakė A. Kubilius. 

Žemdirbių delegatai pasitiko 
švilpimu prezidento žodžius 
apie tai, kad valstybė negali 
apginti vidaus rinkos. 

Tuo tarpu dabart inis prem
jeras, pasak konservatoriaus, 
ėmėsi dalinti neįvykdomus 

liaus, parodo valdžios silpnu
mą. 

Anot A. Kubiliaus, dabar
tinės vyriausybės problemas 
lemia tai, kad koalicija yra 
nestipri, jos partijos yra ne
patyrusios, joms trūksta poli
tinės valios. 

Kviesdamas vyriausybę ne
pasiduoti pagundai žerti paža
dus, A. Kubilius ragino rimtai 
žvelgti į artėjančius preziden
to rinkimus. Šie rinkimai, pa
sak jo, turės nemažos įtakos 
partijų, t a ip pat — ir bū
simųjų vyriausybių stiprėji
mui. 

* Kla ipėdoje v y k u s i a m e 
L ie tuvos C e n t r o są jungos 
(CS) tarybos posėdyje šešta
dienį buvo nuspręsta dalyvau
ti artėjančiuose prezidento 
rinkimuose. Toks sprendimas 
priimtas „atsižvelgiant į de
mokratijos raidos procesus, 
Lietuvos žmonių pagarbą pre
zidento institucijai ir Lietuvos 
centro sąjungos, kaip politinės 
partijos, pareigą prisidėti prie 
pilietinės visuomenės formavi
mosi procesų". CS taryba taip 
pat nusprendė pavesti partijos 
valdybai organizuoti kandida
to iškėlimą, įtraukiant CS 
skyrius ir kitas partijos insti
tucijas. Neoficialiais duomeni
mis, centristai per prezidento 
rinkimus savo kandidatu nu
matė iškelti dabartinį partijos 
pirmininką. Seimo narį. Biu-

Numalšinę maištą, valstiečiai 
atsiriboja nuo socialdemokratų 

titucijos 47 straipsnio patai-Vilnius , kovo 19 d. (BNS) 
— Valstiečių partijoje (LVP) 
skilimo nebuvo, nėra ir nebus, 
partija ir toliau išliks svar
biausiąja kaimo žmonėms at
stovaujančia politine jėga, tei
gia LVP pirmininkas Ramū
nas Karbauskis. 

Seimo pirmininko pavaduo
tojas R. Karbauskis, savaitgalį 
Kuršėnuose vykusiame LVP 
suvažiavime buvo perrinktas 
partijos pirmininku. 

LVP suvažiavime buvo pa
smerkta LVP Kauno rajono 
skyriaus buvusios vadovybės 
veikla. Kauno rajono skyrius 
anksčiau atsiribojo nuo R. 
Karbauskio „kaimo žalingos 
politinės veiklos", o suvažia
vimą paskelbė neteisėtu. 

Suvažiavimo išrinkta nauja 
LVP taryba įpareigota organi
zuoti Kauno rajono skyriaus 
perregistravimą ir skyriaus 
susirinkimą. Tuo tarpu parti
jos Kauno rajono skyrius savo 
konferencijoje pareiškė keti
nimą palikti LVP jungti su So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
Kauno rajono skyriumi. 

„Valstiečių partijos atstovai 
Seime veikiausiai liks vienin
teliai, besipriešinantys Kons-

džeto ir finansų komiteto pir
mininką Kęstutį Glavecką. 

1 BNS) 

sai, numatančiai žemės ūkio 
paskir t ies žemės pardavimą 
užsieniečiams'', Seime sakė R. 
Karbauskis . Pasak jo, Social
demokrat inės koalicijos frakci
j a Seime linksta paremti šią 
pataisą, todėl socialdemokratų 
ir valstiečių nuostatos gali iš
siskirt i . 

Kaip žinoma, socialdemok
ratai teikia Konstitucijos pa
taisų projektą, kuriame siū
loma įteisinti žemės ūkio pa
skirt ies žemės pardavimą tik 
valstybiniams juridiniams as
menims. 

Pasak LVP vadovo, Socialde
mokratų partijoje ima vyrauti 
miesto siekiai. Nors anot R. 
Karbauskio, visų partijų prog
ramos kaimo srityje yra pana
šios, tačiau skiriasi jų veiks
mai. J i s ta ip pat neatmetė ga
limybės, kad jo vadovaujama 
partija prezidento rinkimuose 
parems Naujosios demokrati
jos partijos pirmininkę Kazi
mierą Prunskienę. 

Valstiečių partijos vadovas 
kandidatuoti prezidento rin
kimuose teigia negalėsiąs dėl 
pernelyg jauno savo amžiaus. 
Šiuo metu R. Karbauskiui tė
ra 31-eri, tuo tarpu pagal Kon
stituciją kandidatai į prezi
dentus turėtų būti ne jaunesni 
kaip 40 metų 

žia, jog lietuviai šios įmonės 
valdytoja pasirinko JAV ver
slovę „Williams". 

Vertybinių popierių apy
vartą JAV prižiūrintys pa
reigūnai įspėjami, kad Lietu
vai pasirinkus „Williams", 
valstybei „tenka susidurt i su 
dideliais nuostoliais dėl ne
paaiškinamų naftos žaliavos 
tiekimo nutraukimų". „Yra 
žinoma, kad TiUKoil' tur i 
monopolininko teises kontro
liuojant naftos s rau tus į Ma
žeikius ir stabdo ki tų tiekėjų 
tiesioginius ryšius su šia naf
tos perdirbimo gamykla. Ki
taip tar iant , 'LUKoil' naudoja 
savo kontroliuojamą naftotiekį 
perdirbimo gamyklos ir pačios 
Lietuvos šantažui", rašo Sena
to komiteto pirmininkas. 

J. Helms laiške SEC ir 
NYSE vadovams siūlo įver
t inti šį „LUKoiF elgesį svar
s tan t šios verslovės prašymą 
išplatinti JAV biržose savo 
vertybinius popierius. Kartu 
senatorius prašo suteikti j am 
išsamią informaciją apie 
JLUKoir planus JAV vertybi
nių popierių biržose. 

Dėl griežtos nuostatos Rusi
jos atžvilgiu pagarsėjęs J . 
Helms laikomas vienu įta
kingiausių žmonių dabarti
niame JAV Senate. Jo vado
vaujamas Užsienio reikalų 
komitetas turi i t in plačias 
teises — gali vien savo spren
dimu nut raukt i bet kokią pa
ramą bet kuriai užsienio val
stybei. 

JAV Senato veiklą gerai 
žinančių išeivijos lietuvių tei
gimu, J . Helms kreipimasis į 
vertybinių popierių r inką 
prižiūrinčius pare igūnus nėra 
išskirtinis. Pasak jų, sunku 
nuspėti, kokią įtaką šis krei
pimasis turės būsimiems New 
Yorko vertybinių popierių 
biržos ir Vertybinių popierių 
komisijos sprendimams, ma t 
šios institucijos nėra pa
valdžios Senatui. 

Lietuvoje verslo konsultaci
jos įmonei šiuo metu vadovau
jant is Linas Kojelis, dešįmtį 
metų dirbęs JAV Senate ir 
prezidento administracijoje, 
nė kiek neabejoja, kad sena
toriaus J. Helms kampanija 
prieš „LUKoil" nesibaigs be 
pasekmių šiai verslovei. 

* A k c i n ė s b e n d r o v ė s 
„ G e o n a i t a " v a l d y b a nusp
rendė atsisakyti tarpininkų 
paslaugų parduodant bendro
vės išgaunamą naftą Lenkuos 
naftos perdirbimo įmonėms. 

(VZ-R-Eha* 

* P r e z i d e n t a s V a l d a s 
A d a m k u s kovo 16-osios vaka
rą sakė kalbą per Lietuvos te
leviziją. „Pastarųjų dienų įvy
kiai rodo: e same netoli kr i t i 
nio taško, kai didėjančios so
cialinės į tampos ir valdžios 
neryžt ingumas gali mus iš
mušti iš pažangos kelio", sakė 
jis . Anot V. Adamkaus , d a u g 
neišspręstų socialinių proble
mų susikaupė dėl laiku ne
įvykdytų reformų ir nerealios 
ankstesnių valdžių politikos. 

(LR-KD-LA-LŽ-R-E!ta I 
* Ik i p r e z i d e n t o V a l d o 

A d a m k a u s k a d e n c i j o s pa
baigos dar likus daugiau ka ip 
pusantrų metų, Lietuvoje j a u 
galima justi artėjančių prezi
dentinių rinkimų dvelksmą. 
Apie tai savo kalboje per te le
viziją praėjusios savai tės pa
baigoje užsiminė ir p a t s prezi
dentas. Vis dažniau pas t a ruo 
ju metu konferencijose pa r t i 
jos svarsto, a r dalyvaut i šiuo
se rinkimuose, ar kel t i savo 
kandidatą. D a r nea išku , a r 
nekandidatuos naujai kaden
cijai ir dabar t in is vals tybės 
vadovas. Žurnal is tų k laus inė
j amas , j is dažniausia i i šs isuka 
nuo t iesaus a t sakymo teigda
mas, jog apie tai kalbėti ne 
laikas. (KD-EIU» 

* I š p a r t i j o s — u ž t e n i s o 
p a r t i j ą s u R- P a k s u : Pa lan
gos tarybos i r valdybos na rys 
Rimantas Budginas yra įsit i
kinęs, kad teniso part i ja su 
premjeru, Liberalų sąjungos 
vadovu R. Paksu j a m kainavo 
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) partijos bilietą. Praėju
sią savaitę Palangos sociallib
eralai R. Budginą pašalino ir 
iš partijos, ir iš socialliberalų 
frakcijos taryboje. Du kėliniai 
su vyriausybės vadovu nu
t raukė socialliberalo politinę 
karjerą. •HTfcii 

* „ B u v a u p r i e mūsų . v a l s 
t y b ė s a t k ū r i m o i š t a k u . 
Stengiausi, bet, ma ty t , per 
mažai. Sukūrėme ne visai ta i , 
ką norėjau sukur t i . Su politi
ka baigta, ir, manau , neban
dysiu grįžti", teigia Kovo 11-
osios Akto s igna ta ras , v ienas 
iš buvusių Centro partijos va
dovų Egidijus Bičkauskas. 

H M 
* P i r m ą k a r t ą P a n e v ė ž y j e 

į v y k u s i a m e Konservatorių 
partijos skyrių pirmininkų pa
si tar ime jaunieji konservato
riai pateikė staigmeną — pra
nešė, kad nuo šiol j ie t a m p a 
visuomenine organizacija. 

<LŽ-Eita> 
* K a u n o m i e s t o a p y l i n k ė s 

t e i s m a s p i r m a d i e n į l e i d o 
10 dienų suimti 25 metų Ma
rių Masiulionį. Į t a r iama, jog 
šis kauniet is susijęs su kovo 
15 d. K. Pe t rausko gatvės gy
venamajame name nugr iau-
dėjusiu sprogimu, kur is nusi 
nešė kauniečio gyvybę. Kar tą 
teistas už vagystę s tambiu 
mastu, tur in t i s vidurinį išsi
lavinimą, vedęs M. Masiulio-
nis buvo sulaikytas kovo 17 d. 
Kauno apygardos p rokura tū 
ros atstovė spaudai informavo, 
jog buvo nus ta ty ta žuvusio vy
ro asmenybė. Tai 1975 m. gi
męs Šarūnas Makauskas , ne
teistas, niekur nedirbęs, neve
dęs. Šarūno draugė a tpaž ino 
žuvusįjį iš drabužių fragmen
tų. Mergina matė draugą pas
kutinį kartą sprogimo dieną 
vilkint tokiais pat drabužiais . 
Sprogmenys taip sudraskė kū
ną, jog neliko dalių, iš kur ių 
būtų galima atpažinti žuvu
siojo asmenybę. <BNS> 

* A u s t r a l i j o s v y r i a u s y b ė 
a t s i u n t ė l a i šką savo garbes 
konsulatui Vilniuje, ir teigia, 
kad dėl loterijų ..pasiūlymų 
teisėtumo Australijos vyriau
sybė neturi oficialios nuosta
tos" ir įspėja, kad kiekvienas, 
atsiliepęs į šiuos pasiūlymus, 
„daro tai savo rizika". Lietu
vos gyventojus pasiekia ..spe
cialūs pranešimai" iš „Pasau
linio laimėtojų paieškos cent
ro" apie tar iamą galimybe lai
mėti 2.3 mln. Australijos dole
rių. Tokių pranešimų gavėjai 
prašomi užpildyti „skubaus 
a tsakymo formą", nurodyti 
kredito kortelės numerį arba 
išsiųsti pavedimą 18 JAV dol. 
Tai a t l ikus, anot pranešimo. 
belieka laukti telefono skam
bučio, pranešiančio apie rekor
dinį laimėjimą, kuris „bus pri
s t a ty tas į Vilnių nepažymėta
me lagamine". BNS. 

* Spec i a l i ų jų t / r i m ų tar
n y b o s a k i r a t y j e a t s i d ū r ė ne 
t ik policijos komisarai, bet ir 
muit inės vadovai. Suėmus 
Mokesčių policijos Vilniaus 
apskri t ies vadovą Mindaugą 
Silickį, aiškėja kontrabandos, 
kurią globoja aukšti teisėsau
gos pareigūnai . gabenimo 
schema. J tar iama. jog kaunie
tis Vidmantas Gudzinskas, 
pravarde Guzas, buvo su kont
rabanda susijusių pareigūnų 
„stogas" nus ikals tamame pa
saulyje. SVOu 

* Nek i lno j amą j į tur tą 
K a u n e s i e k i a n č i o a t s i imt i 
Amerikos lietuvio atstovas 
mano, kad privatizavimo rei
kalus Kaune tvarko šešėlinio 
pasaulio žmonės. Kauno teri
torijoje esančio Marvos dvaro 
l iekanas ket inama parduoti 
varžytinėse. Pradinė kaina — 
250,000 litų. Tuo labai nusivy
lęs savo vaikystę dvare pra
leidęs, dabar JAV ir Lietuvos 
pilietybę turint is Vytautas Pi-
leika. BMBM 

* J a u k u r i s l a i k a s nedi-
d ė j a n t i Lietuvos žmonių per
kamoji galia, statybų mažėji
mas baldų gamintojus verčia 
ats isakyti minčių, kad įmonės 
gali išlikti prekiaudamos tik 
vietos rinkoje. Šiuo metu Lie
tuvos baldžius geibėja tik eks
portas į užsienį. m i t o 

* L i e t u v o s k i n o i r t ea t ro 
ž v a i g ž d ė V a i v a Maine ly t ė 
retai besulaukia pasiūlymų 
vaidinti teatre . Tapusi bedar
be, ji išbandė UAB ..Danutės 
pyragai" produkcijos platinto
jos darbą, o dabar ėmėsi lietu
vių kosmetikos reklamos. 

(B-BM 
* A l g i m a n t a s Vertelką, 

į t a r i a m a s ..Mažeikių naftos" 
vadovo Gedimino Kiesaus, jo 
sūnaus bei vairuotojo pagrobi
mo byloje, kovo 16 d. vos neta
po Lietuvos motociklų sporto 
federacijos (LMSF) preziden
tu. Šį postą užėmė žinomas 
lenktynininkas Romualdas 
Beresnevičius, kuris per Vil
niuje vykusį LMSF suvažiavi
mą surengtus prezidento rin
kimus A. Vertelką aplenkė 
vieno balso persvara — 10:9 

I.R-Eiu 
Sutrumpinimą, KD .Kauno die

na". I.A - ..Lietuvos aidas". LR • 
..Lietuvos rytas", h?. - ..Lietuvos žinios". 
R • ..Respublika" 

KALENDORIUS' 
K o v o 2 0 d.: Anatoli jus. Filomenas. 

I rmgarda ilrma.1. Klaudija. Tautvile. 
Žygimantas Pirmoji pavasario diena 

K o v o 21 d.: I konas , Matilda. Ka-
rigailė. Sugirdė 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET
http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS. 2001 m. kovo 20 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SUAUGUSIŲJŲ KRAUJOSPŪDIS 

VERTINAMAS, ĮVERTINUS VISĄ ŽMOGŲ 

J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Sulaukusiųjų 18 metų ir vy
resnių kraujospūdžio suskirs
tymas: 

P i r m a s — Dis to l in i s — 
m m Hg — A n t r a s — Diasto-
l i n i s — m m H g 

Geriausias — 120 ir 80 
Normalus — 130 ir 80 
Normaliai aukš tas 130-139 

arba 80-89 
P a d i d i n t a s 
Pirmas stovis — 140-159 

arba 90-99 
Antras stovis — 160-179 

a rba—100-109 
Trečias stovis — 180 arba — 

110. 
Ša l t i n i s : „Archive Intern 

Med." 157.2413-2446. 1997 
20 proc. pacientų su šiaip 

normaliu kraujo spaudimu 
pas gydytoją jis padidėja. Ta
da matuojamas kraujo spaudi
mas namuose ar kitose vie
tovėse. Prisiminkime ir užlai
kykime savo kraujospūdį ge
riausiame stovyje, nes tik ta
da būsime saugiausi nuo dau
gelio negerovių, ypač nuo mir
tinų širdies atakų ir smegenų 
insulto. 

Sėkmės! 

ALKOHOLIS — NE DRAUGAS 
Alkoholis nėra kūne besi

randąs skystis , bet kai kurie 
mano, kad jis yra . Jis čia kas
met nužudo per 40 metų su
laukusiųjų po 200.000. Jis 
pervartojamas dėl protinės-
emocinės įtampos ir prigim
ties. Vis vien, kaip ten bebūtų, 
j i s sukelia t raukul ius , haliu
cinacijas, baltąją šiltinę (deli-
rium tremens). mitybines ne
geroves ir praeities užsimir
šimą, neskaitant padidėjusio 
potraukio vėžiui, smegeni
niam paralyžiui — strokui. 
Rūkymas ir alkoholis lygiai 
stipriai vilioja vėžį į plaučius ir 
burną. 

Aišku, tokio blogio yra gana 
per akis. Bet ir t a s dar ne vis
kas. Alkoholis keičia žmogaus 
vidų — jo asmenybę, kai turi
ma jautr ius jam genus. Tokia 
kai ta pasireiškia „parama" bei 
agresyvumu, miego kaita, su
trikdymu koncentracijos ir kū
rybingumo, nuotaikos suirutės 
ir gali priart inti galą užsi
ėmimo, vedybinio gyvenimo ir 

draugystės. 
Kadangi ne kiekvienas ge

riantysis sukrinta, svyruoja, 
tai gali būti sunkiai pastebi
mas. 

Patariama gerti „su saiku". 
Bet kiekvienas kūnas yra skir
tingas. Yra geriausių dvasi
ninkų, gurkšnį — kitą nuriju
siu bažnytinio vyno ir tapusių 
alkoholikais. Dabar kai kur ie 
pataria gerti šiek tiek vyno 
širdies sustiprinimui, bet t a s 
neapsaugo jautriųjų nuo suny
kimo per tokį gėrimą. Už tai 
tik daug geriantiems tas ma
žas gurkšniavimas gerina 
sveikatą, įskaitant ir širdį. 
Visa dabart inė medicina nei 
vienam negeriančiajam nepa
taria vynu gydyti savo širdį. 

Be to vyrams yra svarbus 
pajėgumas intymume, kurį al
koholis menkina, kar tu didin
damas potraukį jam. 

Šaltinis: Peter Diersen, MD. 
„Handbook for Men Over 40", 
1999. Published by John Wi-
ley and Sons, Inc. 

STRĖNOSE SKAUSMO MAŽINIMAS 
LEDU 

Kai gydytojas pataria aštrų 
skausmą strėnose mažinti šal
dymu — ledu, elkis šitaip de-
vyniariopai: 

1. kai vienu ledo įpakavimu 
šaldai s t rėnas, kitą ledo įpa
kavimą laikyk šaldiklyje (free-
zer); 

2. idant nenušaldytum strė
nų odos, įvyniok ledo įpaka
vimą mažiausiai į vieną au
deklo (rankšluosčio) sluoksnį. 
Niekada neliesk odos su ledu; 

3. uždėk taip įvyniotą ledą, 
lengvai jį prispausdamas; nie
kada nespausk stipriai; 

4. šaldymo pradžioje gali pa
just i lengvą nepatogumą toje 
vietoje. Greit užges skausmas; 

5. tęsk šaldymą per 20 mi
nučių su 10 minučių pertrau
k a tarp šaldymų; 

6. tokį šaldymo būdą per 
dieną pakartok bent 4 kartus, 
geriau net 6 ka r tus per dieną; 

7. kai esi darbe, šaldyk 
skaudamą vietą bent du kar
tus po 20-30 minučių; 

8. tuojau pranešk gydytojui, 
jei padėtis blogėja ar nauji 
neaiškumai atsiranda; 

9. žinoma, pranešk gydyto
jui, jei turi sklerozę kojose-
rankose ar kokią kitą negero
vę, kuri yra jautri šalčiui. 

Š i t a i p p a t s gal i į p a k u o t i 
ledą: 

Turėk aklinai uždaromą 
plastikinį kapšą vieno galiono 
talpos ir apsitrynimui alkoho
lio buteliuką (70 proc. isoprop-
ge). 

Kapšą pripildyk su 4V2 puo
delio vandens ir 1V2 puodelio 
apsitrinamojo alkoholio. Taip 
padaryk su antru kapšu. Įdėk 
abu kapšus dar ir į an t rą 
kapšą, idant neištekėtų. To
kius dvigubai uždarus abu 
kapšus padėk į šaldiklį nuo 4 
iki 6 valandų. Kol jie sušals, 
šaldyk strėnas su reguliariais 
ledo gabalėliais. 

Šaltinis: „Patient Care", 
March 2000; Vol. 34, No. 6. 

E T J K Y M A S I R V Ė Ž Y S 
Kaip žinoma, tabako dū

muose, be kenksmingų jo degi
mo produktų, yra benzapireno 
ir kitų kancerogeninių me
džiagų. Turėdamas įtakos 
įvairių organų navikams su
sidaryti šis blogas įprotis yra 
pavojingiausias žmogaus plau
čiams — rūkymas 80-90 proc. 
yra visų piktybinių plaučių 
navikų priežastis. 

Pavyzdžiui, padidinus 3 kar
tus kasdienį surūkomų ciga
rečių skaičių, plaučių vėžio ri
zika padidėja 3 kartus, o 3 
kar tus padidinus rūkymo sta
žą — rizika padidėja beveik 
100 kartų. Didesne rizika rū
kant cigaretes, mažesne — 
pypkes, cigarus. Taip pat 

svarbu, ar cigaretėse yra sma
los: rūkant su filtru — rizika 
mažesnė, o be filtro — dides
nė. Vyrai rūko kur kas dau
giau negu moterys. Metus rū
kyti funkciniai pakitimai or
ganuose išlieka. Prie šių pro
cesų gali prisidėti amžiaus 
veiksnys ar veikimas kito a r 
net kelių kenksmingų sveika
tai veiksnių. Todėl gali būti 
sutrikdytas normalus kvėpa
vimo trakto valymosi proce
sas, atsirasti smulkiųjų kvė
pavimo takų destrukcija. 

J rodyta, kad tabako dūmuo
se esančios kancerogeninės 
medžiagos sugeba sukelti na
vikinio proceso vystymąsi ar
ba slopina organizmo norma-

Dalyvės „Mokykla be narkotikų" seminare šrn. sau.-io 4 d. Klaipėdos Visuomenes sveikatos centre. 
Pranės Šlutienės nuotrauka. 

DRAUGAS 

lias apsaugines reakcijas. Šie 
procesai net pad id ina mir t in
gumą nuo gripo a r tuberku
liozes t a r p rūkančiųjų, nors 
pats rūkymas nesuke l ia šių 
ligų-

Tabako dūmai veikia ne t ik 
pačius rūkančiuosius , bet ir 
aplinkinius žmones . Atlikti 
Japonijoje tyr imai parodė , kad 
rūkančių vyrų žmonoms su
sirgti plaučių vėžiu r iz ika di
desnė 50 proc. negu nerū
kančių. Žinoma, rūkančių tė
vų ir motinų pasyvaus rūky
mo rizika va ikams da r dides
nė nes j aunas organizmas 
yra labiau ve ik iamas kancero
genų. Tačiau re ik ia pasakyt i , 
kad vyrai ne t ik- ' rūko, bet ir 
alkoholinius gė r imus vartoja 
ku r kas dažniau nei moterys. 

JaponijojeTatlikti tyr imai pa
rodė, kad burnos e r tmės vėžiu 
nevartojantys alkoholio rū-
kantiejjfrizikuoja susirgti 2,5 
kar to , "rūkantieji ir vartojan-
tieji alkoholį — 5,3, gerklių 
vėžiu — a t i t i nkama i 0,8 i r 3 
k a r t u s dažniau ir t.t. Pran
cūzų moksl ininkai nus ta tė , 
kad žmonių, kasdien išgerian
čių daugiau kaip 80 g ramų al
koholio ir surūkančių 30 ci
garečių, rizika susirgt i įvairio
mis onkologinėmis ligomis pa
didėja 44 ka r tus . 

P . P . 

L I G O N I A I L I U D I J A 
D I E V O 

A R T U M Ą 

Šimtai ligonių, sveikatos ap
saugos darbuotojų bei savano
rių vasario 1 1 d . Šv. Petro ba
zilikoje paminėjo Pasaul inę 
ligonių dieną. Sve ik indamas 
ligonius, invalidus ir pagyve
nus ius žmones, Šventas i s Tė
vas padėkojo j i ems už jų „tylią 
misiją Bažnyčioje" bei liudi
j imą pasauliui . „Kai sergantys 
a r ligoti žmonės visiškai pasi
tiki Dievo globa, j ie skelbia 
pasaul iui , jog, k a d ir kas būtų, 
gyventi vis tiek ver ta" , — sakė 
popiežius Jonas Pau l ius II. 

Kre ipdamasis į pil igrimus, 
J o n a s Paul ius II teigė, kad j ie 
savo vilties bei džiaugsmo pa
vyzdžiu skelbia „mūsų laikų 
žmonėms, dažnai nesugeban
t iems įžvelgti kančioje pras
mės, kad Dievas mūsų ne
apleido". „Išgyvendami ligą su 
tikėjimu, jūs liudijate, kad 
Dievas y ra art i i r kad švelnus 
bei mylintis Viešpats garan
tuoja, jog nėra jokio gyvenimo 
etapo, kurio nebūtų ver ta gy
venti . Liga ir mir t i s nė ra tos 
t ikrovės, nuo kur ių reikia 
bėgti a r kur ias re ikėtų laikyti 
beprasmėmis , jos abi y ra mū
sų kelionės etapai", — sakė 
Šventas is Tėvas. 

K E T V E R T U K U I — P O 
5,000 L T . 

Pirmuosius porą me tų kiek
vienam ketver tuko kūdikiui 
kasmet bus sk i rama po 5,000 
Lt. Tokį sprendimą an t rad ien i 
priėmė sostinės elektronikos 
bendrovės „Vilniaus vingis" 
valdyba. 

„Patys sunkiaus i — pirmieji 

MOKYKLA BE NARKOTIKŲ 
PRANĖ ŠLUTIENĖ 

2001 m. sausio 4 d. Klai
pėdos Visuomenės sveikatos 
centre buvo surengtas da r vie
nas seminaras „Mokykla be 
narkotikų". Seminarą a t idarė 
centro direktorius dr. Riman
tas Pilipavičius. J i s pasvei
kino visus atvykusius ir pasi
džiaugė, kad susirinko nema
žas būrys Žemaitijos inter
na tų darbuotojų, kurie dirba 
vaikų namuose ir su su t r iku
sio intelekto žmonėmis. 

Apie ŽrV/AIDS ir narkoma
nijos prevenciją Čikagos bend
ruomenėje kalbėjo šių eilučių 
autorė , kuri turėjo progos 
aplankyt i nemažai mokyklų 
ne t tuose Čikagos rajonuose, 
kur ių baltieji vengia. 

Daug kalbėta apie sveikos 
gyvensenos pagrindus, ren
g ian t pedagogus ir kel iant jų 
kvalifikaciją. Atsiradus narko
t ikų problemai mokyklose, 
Šviet imo ministerijai padidėjo 
darbo krūvis ir padaugėjo iš
laidų, nes mflkytojai ir dėsty
tojai tur i būti t am specialiai 
ruoš iami . Yra išleista lite
ra tū ros , bet ne visi ją išgali 
nus ip i rk t i . Siūloma įvesti rei
kalavimą, kad, gaudamas ba
ka l au ro laipsnį, aukštosios 
mokyklos absolventas būtų 
i šk lausęs bent 4 vai. sveikos 
gyvensenos pagrindų. Apie ta i 
kalbėjo doc. dr. R. M. Andrie-
kienė, Klaipėdos universiteto 
Kvalifikacijos kėlimo instituto 
d i rektorė . 

Iš Vilniaus į Klaipėdą teko 
važiuoti su Lietuvos AIDS 
centro direktoriumi dr. Sau
l ium Čaplinsku, todėl buvo 
ge ra proga pasikalbėti ir ap
t a r t i daug reikalų AIDS, ir 
narkot ikų prevencijos klausi
mais . Savo paskaitoje dr. S. 
Čapl inskas pateikė naujausią 
s tat is t iką: 2001.01.01 buvo 
registruota 266 ŽIV nešiotojai, 
j ų t a rpe - 36 moterys. Naujau
si 1999 m. UNAIDS organiza
cijos duomenys rodo, kad 
100,000 gyventojų Lietuvoje 
t enka 6,8 užsikrėtęs žmogus, 
Odesos srityje - 681,1, Kali
ningrado - 350,1, o Lenkijoje 
— 15,2. 

Buvo pranešta , kad 2002 m. 
rugsėjo 19-21 d. bus rengiama 
4-oji konferencija Europos 

pora metų, todėl nusprendėme 
nepirkt i konkrečios dovanos, o 
ski r t i pinigų vaikų išlaiky
mui", — sakė Eltai „Vilniaus 
vingio" generalinis direktorius 
Vaclovas Šleinota. 

P a s a k įmonės vadovo, pini
gus šeima galės panaudoti sa
vo nuožiūra —(įsigyjant rei
kalingą daiktą a r kasdienėms 
išlaidoms — vaikų mais tui bei 
sauskelnėms. 

Antradienį Vilniaus univer
s i te t inės ligoninės Moterų 
klinikoje gimusio ketvertuko 
— trijų berniuku ir mergai tės 
— m a m a Kristina Gancevska 
nuo 1997 metų vasario 10 die
nos dirba „Vilniaus vingyje" 
elektroninių parametrų derin
toją. Tėt is — Ričardas Gan-
cevskis — autošaltkalvis. 

(ELTA) 
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Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centro gyd. dr. Dalia Jurgaitienė. 

Klaipėdos un-to kvalifikacijos kė
limo instituto direktorė dr. doc. R. 
M. Andriekienė. 

Lietuvos AIDS centro dir. dr. Sau
lius Čaplinskas. 

Žr//AIDS ir narkotikų prob
lemoms nagrinėti. Esu pa
kviesta į organizacinį komi
tetą. 

Psichikos sveikatos centro 
direktorė T. Ramanauskienė 
papasakojo apie savo vado
vaujamos įstaigos veiklą ir 
problemas. J i siūlė įkurti at
skirą paauglių skyrių, kuris 
užsiimtų ne tik gydymu, bet ir 
narkomanijos prevencija, švie
timu, padėtų keisti visuo
menės požiūrį į narkomaniją 
kaip į nusikaltimą. J i reikala
vo, kad mokykloje būtų psi
chologas, kuris galėtų dirbti 
bent puse etato, t a ip pat gydy
tojas bei socialinis darbuoto
jas , kurie turėtų vykdyti 
švietimą mokykloje, palaikyti 
ryšį su švietimų skyriais, būti 
koordinatoriais t a rp mokyklos 
ir kitų prevencijos organiza
cijų, užsiimtų visos šeimos 
mokymu. 

Higienos instituto vaikų hi
gienos asistentė A. Jociūtė 
kalbėjo apie patirtį ir perspek
tyvas. Ji sake, kad Lietuva 
yra įsijungusi i Eurnpean N'et-
work of Health Promoting 

Schools nuo 1991 m. Sveikos 
mokyklos programa naudojasi 
26 mokyklos. Ši programa api
ma sveikatos ugdymo ir stipri
nimo koncepcijas: nesirgti, 
sveikai gyventi ir gerai jaus
tis. Mokykla turi būti artimai 
susijusi su visuomene. 

Sakyčiau, kad seminaras 
pasisekė. Malonu buvo patirti, 
kad susidomėjimas „Mokykla 
be narkotikų" buvo didelis. 

KAUNE KURIAMAS 
ŠIRDIES CENTRAS 

Kauno medicinos unviersite-
to klinikose (KMUK) kuria
mas Širdies centras. Jį suda
rys sujungtos Kardiologijos ir 
Kardiochirurgijos klinikas.Tai 
bus pirmoji gydymo struktūra 
Lietuvoje, kur drauge dirbs ir 
terapinio, ir chirurginio profi
lio specialistai, ligonis bus ti
riamas, jam bus sudaroma op
timali gydymo programa, tei
kiamos būtinos kardiologinės 
ar kardiochirurginės paslau
gos, konsultacijos. 

Kauno širdies centras, kaip 
praneša ELTA, kuriamas re
miantis Kauno medicinos uni
versiteto rektoriaus prof. Vi
liaus Grabausko pasirašytu 
aktu. Centrui vadovaus dabar
tinis Kardiochirurgijos klini
kos vadovas doc. Rimantas 
Benetis. 

Kitose Europos šalyse kar
diologai ir kardiochirurgai jau 
daugelį metų ne konkuruoja, 
bet dirba išvien. Anot R. Be-
necio, būsimo Kauno širdies 
centro pacientai be abejonės 
pajus skirtumą. J ie nebebus 
siuntinėjami iš vienos įstaigos 
į kitą. Šių dviejų profilinių kli
nikų sujungimas reiškia ne 
naujo centro kūrimą, bet turi
mos materialinės bazės ir me
dikų pajėgų perskirstymą. 
Darbas bus organizuojamas 
taip, kad skyriai nedubliuotų 
vieni kitų. 

KMUK širdies ligų specialis
tai skundžiasi, kad pagal čia 
gydomų ligonių skaičių jiems 
iš valstybės tenka gerokai ma
žiau lėšų nei kitoms Lietuvos 
įstaigoms. Todėl reorganizuo-
tis juos privertė siekis taupyti, 
racionaliau naudoti turimas 
lėšas. Sutaupius lėšų, ketina
ma įsigyti naujos įrangos, at
likti būtinus remonto darbus. 

Beje, Kauno širdies centras 
bazuosis dviejuose atskiruose 
pastatuose, papildomų investi
cijų centro kūrimas nepareika
laus. Doc. R. Benetis tikisi, 
kad reorganizacija t ruks pusę 
ar vienerius metus. Ekonomi
nis efektas turėtų pasijausti 
dar po metų ar pusantrų. 
(ELTA) 

SVEIKUOLIŲ 
SĄJUNGOS PRIZAI 

Lietuvos sveikuolių sąjunga 
penktą kartą paskyrė apdova
nojimus už sveikos gyvense-

EUOBCC. DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

4647 W. 103 Si, Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hfctory rfite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, MD.. &C. 
Specialybe - Vidaus igų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcnerAve.Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60838 
Tel.773-229-9966 

ARASZUOBA, M.D. 
AMŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor. Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

nos ir kūno kul tūros propa
gavimą. Tarp 2000-ųjų laurea
tų — ne tik žiniasklaidos ats
tovai, bet ir politikai. 

Aktyviausiems sveikos gy
vensenos propaguotojams bus 
įteiktos konkurso „Lietuvos 
sveikuolis" nugalėtojams ski
riamos Lietuvos Respublikos 
Prezidento t au rės kopijos. 
Kaip žinoma, didžioji pereina
moji t aurė skir iama šauniau
siam sveikuolių klubui, o ją 
penktąkart iš eilės pernai iš
kovojo Panevėžio sveikuolių 
klubas „Atgaiva" (vadovas K 
Ilginis). 

Prezidento t au res kopijos 
paskirtos Lietuvos liberalų 
partijai (pirmininkas Rolan
das Paksas), Seimo nariui, 
ekspremjerui konservatoriui 
Andriui Knbiliui, TV3 laidai 
„B^ tabu" objektyviausiai nu
švietusiai sveikos gyvensenos 
renginius, laikraščiui „Šeimi
ninkė" (redaktorė Danutė Ju
nevičienė), Rokiškio žurnalis
tui Jonui Mažeikiui už knygą 
„Apie sveikatą ir tikėjimą", 
profesoriui Kęstučiui Vitkui 
— aktyviausiam gydytojui — 
sveikos gyvensenos propaguo
tojui ir LTV laidos „Sveikata" 
vedėjai Irenai Pivoriūnienei 
už ilgamete veiklą propaguo
j an t sveiką gyvenseną. (ELTA) 

http://6918W.ArcnerAve.Sts


NUO SĄJŪDŽIO IŠTAKŲ IKI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Po Antrojo pasaulinio karo 
lietuvių tauta, pasiremdama 
Atlanto charta ir kitomis tarp
tautinėmis deklaracijomis, vy
lėsi atgausianti nepriklauso
mybe. Manyta, kad okupacinis 
periodas tik laikinas; kūrėsi 
ginkluoto pasipriešinimo orga
nizacijos, laukdamos pagalbos 
iš Vakarų, nes tikėta jų gra
žiais pažadais. Nesulaukus 
paramos, ginkluotas pasiprie
šinimas žlugo. Bet tautos šir
dyje laisvės noras nebuvo už
gesęs, nepaisant, kad ir daug 
aukų buvo patirta. 

Sovietų Sąjungos stagnacija 
iššaukė Gorbačiovo viešumo ir 
persitvarkymo šūkius. Vėl at
sirado laisvės prošvaisčių. Pri
simintina 1988 m. birželio 3 
d., kai Vilniuje, Mokslo akade
mijos salėje įvykusiame susi
rinkime, buvo sudaryta 35 
žmonių grupė, kuri vėliau pa
sivadino Sąjūdžio iniciatyvine 
grupe. Tikslas — pagreitinti 
permainas ir įsijungti į judė
jimą, siekiant Lietuvos suve
reniteto ir demokratijos. Įsi
jungusių į šią grupę, apie pusę 
žmonių sudarė priklausiusieji 
komunistų partijai. 

Stengtasi ' Sąjūdį išplėsti, 
kad jis apimtų įvairias sroves, 
taptų visuotiniu masiniu ju
dėjimu. 

Sąjūdis augo, jo grupes kū
rėsi gamyklose, įstaigose, 
mokslo institucijose, miestuo
se, kaimuose. Informacijai 
skleisti buvo leidžiamos „Są
jūdžio žinios". Šalia to mies
tuose atsirado daugybė leidi
nių, kuriuose žmonės norėjo 
pasisakyti. 

Prasidėjusi iš mažos vers
mės Sąjūdžio srovė veržėsi į 
priekį, tėkmės jau nebuvo ga
lima sulaikyti. Įvyko šimta
tūkstantiniai mitingai Vilniu
je ir kituose miestuose. 

1988 m. rugsėjo 23 d. su
ruoštas didysis mitingas Vin
gio parke paminėti Hitlerio-
Stalino paktą, kuriuo diktato
riai pasidalino Rytų Europą ir 
Baltijos valstybes, pradėjo II 
pasaulinį karą. Į parką susi
rinko apie 300,000 žmonių. 
Pranešimu mitingą pradėjo 
poetas J. Marcinkevičius. Kal
bėjo poetas S. Geda ir kiti. 

1988 m. spalio 23 d., po 15-
os dienų, kai Gedimino kalno 
pilies bokšte iškilo trispalvė, į 
Vilnių suvažiavo Sąjūdžio gru
pių atstovai. Pirmininkavo 
poetas Justinas Marcinkevi
čius ir pedagogė Meilė Lukšie
nė. Buvo priimta Sąjūdžio 
programa ir įstatai, išrinkti 
220 delegatų į Sąjūdžio Seimą 
ir 35 asmenys — į Seimo ta

rybą. Kalbėjo naujas kompar
tijos sekretorius A. Brazaus
kas. Tik, praėjus penkiems 
mėnesiams, buvo įteisintas 
„Lietuvos persitvarkymo sąjū
dis", kaip legali organizacija. 

1989 m. vasario 15 d. įvyko 
Sąjūdžio sesija Kaune, Muzi
kiniam teatre, kur 1940 me
tais komunistai buvo paskelbę 
apie Lietuvą, kad ji tampa so
cialistine respublika ir nori 
įsijungti į Sovietų Sąjungą, 
vadovaujamą tautų mokytojo 
Stalino. Čia buvo priimta de
klaracija, datuota Vasario 16, 
Nepriklausomybės dieną. 

Po pamaldų bazilikoj, kur 
Mišias aukojo kardinolas Vin
centas Sladkevičius, eisena 
patraukė į buvusio Karo mu
ziejaus sodelį, kur kadaise sto
vėjo Laisvės statula. Ji Snieč
kaus įsakymu buvo nugriauta, 
bet skulptūra išsaugota Dailės 
muziejuje. Vasario 16, Nepri
klausomybės dieną, ji jau bu
vo ant pjedestalo su nutrauk
tomis grandinėmis. Atidengė 
Vytautas Landsbergis senasis, 
buvęs 1918-1920 m. Neprik
lausomybės kovų savanoris. 
Sąjūdžio Seimo nariai davė iš
kilmingą viešą priesaiką au
kotis Lietuvos laisvei. 

Vilniuje, Katedros aikštėje, 
priesaika buvo kartojama su
sirinkusių žmonių mitinge. 
Ant namo, kuriame 1918 m. 
Lietuvos Taryba paskelbė Lie
tuvos nepriklausomybę, buvo 
atidengta lenta, primenanti šį 
svarbų įvykį Lietuvos gyve
nime. 

1989 m. rugpjūčio 23 d. Mo-
lotovo-Ribbentropo pakto 50-
čio sukakties proga Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos žmonės, 
susiėmė rankomis į Baltijos 
kelią: nuo Gedimino pilies ir 
katedros Vilniuje, per Rygą iki 
Talino tylos minutei rankomis 
susijungė apie du milijonai 
įvairaus amžiaus ir nusistaty
mo žmonių. 

1990 m. vasario mėn. į Lie
tuvos TSR Aukščiausią Ta
rybą 141 vietai buvo pasiūlyti 
472 kandidatai. Sąjūdis žymia 
persvara rinkimus laimėjo. 
Skubėta paskelbti nepriklau
somybės atstatymą. Kovo 10 
d. buvo sesijos atidarymo die
na. Renkant Aukščiausios Ta
rybos pirmininką, buvo du 
kandidatai: A. Brazauskas ga
vo 38 balsus, o V. Landsbergis 
— 91. Tuojau pat pakeistas 
parlamento ir valstybės pava
dinimas, išmetant „Tarybų So
cialistinė". Sugrąžintas Lietu
vos herbas: Vytis raudoname 
fone. 

Paskelbtas Nepriklausomos 

Pabaltietių ambasadorių simpoziumas JBANC konferencijoje VVashington, DC, kovo 10 d. Iš kairės: Janis J. 
Bolsteins — moderatorius, Estijos ambasadorius Sven Jurgenson, latvijos ambasadorius Aivis Ronis ir Lietuvos 
ambasadorius Vygaudas Ušackas. Nuotr. ALTInfo. 

AMBASADAI SKLYPUS PIRKS UŽ 
VIENĄ DOLERI 

Lietuvos vyriausybė trečia
dienį leido Vilniaus apskričiai 
už simbolinę vieno dolerio 
kainą parduoti Jungtinėms 
Valstijoms du sklypus Vil
niuje, ant kurių stovi JAV am
basados pastatai. 

Sklypai parduodami, atsi
žvelgiant į 1992 m. sudarytą 
sutartį, pagal kurią Lietuvos 
vyriausybė pardavė JAV pa
status Vilniuje, kuriuose įsi
kūrė ambasada ir ambasado
riaus rezidencija, bei išnuo
mojo 99 metams sklypus, ant 
kurių tie pastatai stovi. Sutar
tyje buvo įrašyta sąlyga, jog 

valstybės atstatymo aktas: 
„Lietuvos Respublikos Aukš

čiausia Taryba, reikšdama 
Tautos valią, nutaria ir iškil
mingai skelbia, kad yra at
statomas 1940 metais sveti
mos jėgos panaikintas Lietu
vos valstybės suverenių galių 
vykdymas ir nuo šiol Lietuva 
vėl yra nepriklausoma valsty
bė". 

Už šį aktą balsavo 124 depu
tatai, susilaikė šeši, prieš — 
niekas. Tada buvo giedamas 
Lietuvos himnas. Susilaikiu
sieji 6 buvo lenkai, kurie pa
siaiškino nežinoję savo rinkė
jų nuomonės. 

Po to buvo priimta laikinoji 
konstitucija. 

Maskva grasino, kad be jos 
Lietuva negalėsianti gyventi. 
Dar teko Lietuvai patirti įvai
rių kliūčių. Įvyko naftos blo
kada, padariusi kraštui daug 
nuostolio. 1991 m. sausio 13 d. 
beginklių žmonių žudynės. 
Medininkų punkte įvykdytos 
žudynės ir kitos piktadarybės. 
Lietuva pasijuto lengviau, kai 
buvo išvesta okupacinė armi
ja. 

Laisvė laimėta pasišventi
mu ir kraujo aukomis. Tačiau 
okupacijos padariniai ir dvasi
nis tautos sužalojimas ligšiol 
neišgydytas. Pamoka ateičiai 
— pergalė laimėta vienybėje. 

šie sklypai bus perduoti JAV 
nuosavybėn, kai tik tai leis 
padaryti Lietuvos įstatymai. 
1992 m. Lietuvoje dar veikė 
Konstitucijos nuostata, kad 
žemę Lietuvoje gali įsigyti tik 
Lietuvos piliečiai, tačiau po 
metų buvo priimtas įstaty
mas, padaręs išimtį diploma
tinėms įstaigoms. Po ketverių 
metų įsigaliojo konstitucinė 
pataisa, panaikinusi draudi
mą parduoti žemę užsienie
čiams. 

Pagal minėtąją Sū*^rtį, JAV 
už pastatus ir sklypų nuomą 
sumokėjo Lietuvai 1 mln. 
100,000 dolerių. Už šiuos pini
gus Lietuva įsigijo patalpas 
savo generaliniam konsulatui 
New Yorke. Tačiau neseniai 
paaiškėjo, kad pastatų parda
vimo amerikiečiams sutarties 
teisiniai formalumai nėra iki 
galo sutvarkyti. 

Televizijos kanalas TV 3 an
tradienį pranešė, kad nekil-
nojam'bjo turto pirkimo-par
davimo sutartis per 3 mėne
sius po jos sudarymo nebuvo 
užregistruota nekilnojamojo 
turto kadastro registro įstai
goje, nors tai yra privaloma 
sąlyga sutarčiai įsigalioti. 

Pasak Užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriaus Romual
do Kozyrovičiaus, dėl šio ne
susipratimo bus atliktas vidi
nis patikrinimas, o JAV amba
sados pastatų nuosavybės 
klausimą bus mėginama sure
guliuoti kartu su sklypų par
davimo reikalu. 

URM Informacijos ir kul
tūros departamento direkto
rius Petras Zapolskas sakė, 
kad ministerija nedramatizuo
ja problemos ir stengsis kuo 
greičiau ją išspręsti, nesuke
liant keblumų nė vienai pusei. 

Lietuvos URM pareigūnai 
pabrėžė, kad JAV nuosavybė j 
pastatus nėra diskutuojama, 
bet kalbama apie galutinį tei
sinių formalumų sutvarkymą, 
t.y. pastatų įsigijimo sutarties 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 20 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Lietuvių kalbos keleliai 
ir klystkeliai 

užregistravimą. 
JAV ambasados atstovai ži-

niasklaidai reiškė, įsitikinimą, 
kad teisinė problema bus iš
spręsta. 

Sklypas, kuriame Akmenų 
gatvėje stovi JAV ambasada, 
yra 4,984.8 kvadratinių metrų 
ploto, sklypas V. Mykolaičio-
Putino gatvėje, kur įsikūrė 
ambasadoriaus rezidencija, — 
1,634.4 kvadratinių metrų plo
to. 

(BNS) 

KŪRYBOS VAKARAS 
LONDONE 

Lietuvos ambasadoje Londo
ne kovo 1 dieną įvyko Violetos 
Palčinskaitės poezijos vaka
ras, buvo atidaryta dviejų me
nininkių — britės Kates 
Broad ir lietuvės Paulinos Eg
lės Pukytės kūrybos paroda. 

Apie 70 britų ir lietuvių 
klausytojų auditorijai V. Pal
činskaitė pasakojo apie savo 
ryšius su Škotija, apie tai, kad 
labai mėgstanti rašyti vai
kams, nes jų nuoširdumas 
esąs geriausias atpildas. Va
karo metu poetė skaitė savo 
eilėraščius anglų bei lietuvių 
kalbomis. 

P. E. Pukytės darbų kolekci
joje — fotografijų serija, ku
rioje užfiksuoti užrašai, para
šyti ranka ant išorinių Vil
niaus senamiesčio pastatų du
rų. Autorės teigimu, paveiktas 
„eurorenovacijos" procesų, šis 
šiuolaikinis miesto folkloras 
nyksta. P. E. Pukytė yra su
rengusi 10 personalinių pa
rodų Lietuvoje, dalyvavo gru
pinėse parodose Vilniuje, Lon
done, Tokijuje, Kopenhagoje, 
Bergene, Krokuvoje. 

Kates Broad paveiksluose 
vyrauja nefigūriniai, abstrak
tūs motyvai. Menininkė nau
doja filmuotą medžiagą, sudė
tingų konstrukcijų trapecijo
mis siekdama drobėje atkurti 
atsiminimus apie praeities 
įvykius. 1999 m. K Broad da
lyvavo meninėje-mokomojoje 
programoje Lietuvoje. (ELTA) 

Kovo 16 d. Vilniuje vyku
sioje spaudos konferencijoje, 
kaip praneša Informacinio 
centro Vilniuje dir. Ž. Beliaus-
kas, buvo kritikuojamas Vals
tybinės lietuvių kalbos komisi
jos darbas, nes jis nėra dera
mai jaučiamas visuomenėje. 
Konferenciją suruošė Seimo 
švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto pirm. R. Pavilionis 
po to, kai spaudoje pasirodė 
informacija apie Seimo komi
teto kritiką dėl komisijos veik
los. R. Pavilionis tvirtino, kad 
lietuvių kalbos normų nepai
symas ir kalbos klaidos ne tik 
nemažėja, bet nuolat didėja. 

Nereikia būti lietuvių kal
bos žinovu, kad pastebėtume 
gausią taršą ir paprasčiausių 
taisyklių nepaisymą tiek šne
kamojoje, tiek rašomojoje kal
boje. Nors kai kas tai vadina 
„kalbos sumoderninimu ir pri
taikymu laiko reikmėms", bet 
daugeliui tokie pasiteisinimai 
skamba kaip „tinginio išeitis". 
Jeigu, pavyzdžiui, „Draugo" 
skaitytojai pakritikuoja vieną 
kitą žodį, prasprūdusį kuria
me dienraščio puslapyje, tai 
ką bepasakytų, dažniau skai
tydami spaudą iš Lietuvos, 
bendradarbių siunčiamus 
straipsnius arba net eilinių 
asmenų laiškus, nuolat atke
liaujančius iš anapus Atlanto. 

Ir ne vien sostinės ar dides
nių miestų žmonės ("nejaugi 
nepagydomai?) apsikrėtę kal
bos taršos virusais, tie patys 
barbarizmai ir keistos struk
tūros hibridai ataidi net iš 
pačių nuošaliausių provincijos 
pakraščių. Be abejo, kalbos 
pasikeitimus įtaigoja daugybė 
veiksnių: vieni — neišvengia
mi, kiti — laisvai pasirenkami 
ar net tyčia gaudomi. Penkias
dešimt metų rusų kalbos 
įtakos negalėjo nepalikti savo 
pėdsakų, kaip užsienio lietu
viams buvo (ir tebėra) įta
kinga anglų ar kurio kito gy
venamojo krašto kalba. Ta
čiau su tokiais svetimų kalbų 
vertiniais ar gramatikos klai
domis kovoti galbūt daug leng
viau, negu mėginant atrasti 
naujus žodžius, naujas sąvo
kas naujiems reiškiniams, 
daiktams, nemažu greičiu be
sikeičiantiems technikos išra
dimams, paslaugoms, įmo
nėms, įvairiems gaminiams. 
Daugeliu atvejų žodis „sulie
tuvinamas", prikabinant jam 
lietuvišką galūnę arba tiesiog 
pritaikant „pagal reikalą". 
Net jeigu lietuvių kalba jau 
turi visiškai gerą atitikmenį. 
Taip ir atsiranda „publikacija: 
publikuoti", užuot „straipsnis, 
rašinys; spausdinti"; „asocia
cija" užuot ..sąjunga, draugija. 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Ištraukos 
(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmu nario C. Kersten ir 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 

Nr.15 
Be to, liudijo (labai 

gerai) vysk. Vincentas Briz-
gys, kun. Čekavičius ir latvių 
ir estų dvasininkai. Čekavi
čius buvo maskuotas ir tai su
darė ypatingą sensaciją. 

Per „Voice of America" pasa
kiau kalbą Lietuvos žmonėms. 

Vakare traukiny parašiau 
reportažą „Draugui" ir „Nau
jienoms" apie vakarykštę die
ną Kersteno komitete. Trau
kiny vakarieniavau ir ilsėjaus. 

1953 gruodžio 6 d. Sek
madienis 

Šį rytą laikraščiai plačiai ra
šo apie Kersteno komiteto dar
bus. Plačiai komentuoja Hoo-
verio pareiškimą. Jdėjo kun. 
Čekavičiaus atvaizdą su mas-

ke. Mat, tai į laikraštininkus 
padarė didelio įspūdžio. Ir Či
kagos visi trys dienraščiai — 
„Tribūne", „American" ir „Ti
mes" įdėjo ilgokus reportažus. 
Tai darė man ypatingą pasi
tenkinimą. 

1953 gruodžio 7 d. Pirma
dienis 

Redakcijoj visi patenkinti, 
kad plačiai reportavau (telefo
nu) Kersteno komiteto inves-
tigacijos darbus per tris die
nas New Yorke. 

Šiandien daug kas skambi
no, klausinėdami apie kelionę. 
Jų tarpe — Grigaitis, Dauž-
vardis, Vaidyla, Jonas Rima-
šauskas, Ed. Trečiokas. 

J. Talalas specialiai atvyko į 

redakciją pasitarti apie kong
resinio komiteto tyrinėjimus, 
kurie prasidės ketvirtadienį. 
Susirūpinęs liudininkų reika
lu. 

Ant. Rudis telefonu klausi
nėjo apie Kersteno komiteto 
darbus New Yorke. 

1953 gruodžio 9 d. Tre
čiadienis 

Acher, Committee for Free 
Europe pareigūnas, skambino 
iš New Yorko Kersteno komi
teto darbo Čikagoje reikalu. 

1953 gruodžio 10 d. Ket
virtadienis 

Čikagos dienraščiai daug ra
šo apie Kersteno komiteto in-
vestigacijos darbą. Deda ne
mažai ir iliustrarijų. „Chicago 
American" didžiausiom rai
dėm davė antraštę per visą 
puslapį. Jdėjo ir žemėlapį. 
Šiandien liudijo gen. Raštikis, 
prof. Brazaitis, Merkelis, kun. 
Ant. Petraitis, Tumas ir kiti. 

1953 gruodžio U d. Penk
tadienis 

Ir šiandien Čikagos spauda 

plačiai ir ypatingai garsina 
Lietuvą, ir kitas Baltijos vals
tybes ryšium su Kersteno 
komiteto vedamais liudininkų 
apklausinėjimais Čikagoje. Po 
pietų ir aš nuvažiavau į U.S. 
Court House, kur įvyko ap
klausinėjimai. Pasikalbėjau su 
Kerstenu' ir kitais komiteto 
nariais tolimesnio tyrinėjimo 
darbo reikalu. Šiandien liudijo 
ir dvi Šv. Kazimiero seserys. 
Liudijo gerai. 

Juozas Laučka iš Vokietijos 
rašo man tarp kitko: „Ką tik 
girdėjau tavo žodį Lietuvai iš 
New Yorko. Davei puikią re-
sumė iš Kersteno „Hearingų". 
Mano bendradarbiai buvo gi
liai sujaudinti Paties nuošir
džiu žodžiu ir puikiu jo išreiš
kimu... Bravo jums visiems už 
didįjį žygį Kersteno rezoliuci
jas pravedant... Lietuvos var
das palaikomas ne tik laisva
jame, bet ir pavergtajame pa
saulyje..." 

1953 gruodžio 13 d. Sek
madienis 

Iš bažnyčios išėjęs, užsukau 

į kleboniją pasikalbėti su ka
nauninkais — Paškausku, 
Petraičiu ir Zakarausku. Pas
tariesiems padėkojau už drąsą 
liudyti Kersteno kongresiniam 
komitetui. Jie visi, atrodo, 
daug reikšmės duoda šito ko
miteto darbui. 

1953 gruodžio 14 d. Pir
madienis 

Su Daužvardžiu ir Rudžiu 
kalbėjaus Kersteno komiteto 
darbo pasekmių klausimu ir 
apie tolimesnę jo eigą. 

Jonas Rimašauskas telefonu 
siūlė išleisti atskira knyga vi
są tą publikaciją apie Pabaltijį 
spaudoje, kokia gauta ryšium su 
Kersteno komiteto liudininkų 
apklausinėjimu Washingtone, 
New Yorke ir Čikagoj. 

1953 gruodžio 17 d. 
virtadienis 

Ket-

„Life", didysis ir plačiai skai
tomas žurnalas, kitos savaitės 
laidoj turi gausiai iliustruotą 
straipsnį apie kongresinio Bal-

tic Committee darbą. 
1953 gruodžio 18 d. Penk

tadienis 
Iš kongr. Kersteno šeimos 

gavome gražią Kalėdų sveiki
nimo kortelę. Taip pat gavau 
sveikinimą ir iš Valstybės de
partamento. 

1953 gruodžio 20 d. Sek
madienis 

Pas A. ir M. Rudžius — į jų 
sūnaus krikštynas nuvežė 
žentas Edv. Kazlauskas. 
Krikštynų puota buvo įdomi. 
Rudžių sūnaus krikšto tėvai 
buvo kongresmanas Charles 
J. Kerstenas ir jo žmona. 
Krikštijo Kristaus Karaliaus 
parapijoje (kur vargoninin
kauja Leonardas). Krikštijo 
kun. prel. B. Urba. Šioj puotoj 
man teko būti programos ve
dėju. 

1953 gruodžio 22 d. Ant
radienis 

Will Allen skambino iš Wa-
shingtono kongresinio Kerste
no komiteto reikalais. Tarp 
kitko pranešė, kad komitetas 
po Naujų metų pirmąjį posėdį 

sambūris": „nacija, nacionali
nis", užuot „tauta, valstybe, 
valstybinis, tautinis" ir 1.1. O 
dar blogiau, kai seniai prigijęs 
žodis įgauna ..kitą" reikšmę. 
Kad ir, pavyzdžiui, „kompa
nija" — nedidelė draugija. 
žmonių būrys, dabar jau reiš
kia ir įmonę, gamyklą, bendro
vę... 

Lietuvių valstybinės kalbos 
komisijos pirmininkė dr. Dan
guole Mikulenienė minėtoje 
spaudos konferencijoje dau
giau kalbėjo apie lėšų stoką 
'atrodo, kad šiuo „arkliuku" 
dabar labai mėgstama joti, net 
ir tuomet, kai „pėsčiomis" ga
lima pasiekti tikslą), tarptau
tinę konferenciją, skirtą ma
žųjų kalbų padėčiai. įstojus į 
Europos Sąjungą; kaip turėtų 
dirbti kalbininkai, kad išsau
gotų kalbą ir netrukdytų jos 
natūraliai raidai... Kaimyni
nių valstybių kalbininkai kon
ferencijoje, vyskusioje Stok
holme kovo 9-11 d., taip pat 
nusiskundę ta pačia beda: 
sunkumais del svetimų as
menvardžių rašymo spaudoje. 

Vis tik verta ties šia proble
ma dar kartą stabtelėti. Jau 
anksčiau esame paminėję, kad 
Lietuvos prez. Valdas Adam
kus reagavo į vieną laišką, 
išspausdintą vasario mėnesį 
..Drauge" dėl kitų kalbų tikri
nių daiktavardžių fonetinės 
rašybos Netrukus gavome iš 
Valstybines kalbos komisijos 
pirm. dr. D. Mikulėnienės 
laišką, kuriame taip pat tei
giama, kad didžioji dalis spau
dos nekreipia dėmesio į komi
sijos nuostatas dėl asmenvar
džių ar vietovardžių rašybos, 
bet laikosi „savo taisyklių". O 
tos nuostatos (juk tokios buvo 
ir prieš pusšimtį metų) visai 
paprastos: a. pirmą kartą tik
rinis daiktavardis parašomas 
taip, kaip yra įprasta kalboje, 
iš kurios jis kilęs, skliauste
liuose įrašant fonetišką išta
rimą: b. asmenvardis ar vieto
vardis rašomas fonetiškai, 
skliausteliuose įrašant tikrąją 
jo formą. Bet kokia nauda, kai 
rašoma George Bušas, bet 
skliausteliuose Džiordžas Bu
šas; Bill Clintonas, skliauste
liuose — Bill Klintonas? 

Amerikoje tokių problemų 
nepasitaiko, nes žurnalistai 
visuomet pateikia rašybą, ku
rią aprašomasis asmuo atpa
žintų, o vietovę nesunkiai ras
tume žemėlapyje. I Kas rastų 
Setlį, ar Jutą9) Niekas kol kas 
nesiskundžia, kad negali tų 
tikrinių daiktavardžių ištar
ti... Neabejojame, kad ilgai
niui lietuvių kalba nustos 
klaidžioti ir atras savo kelią. 
laikys VVilkesBarre — Scran-
ton. Pa., o iš čia vyks į Con-
necticut. Klausė kai kurių pa
tarimų. 

1953 gruodžio 28 d. Pir
madienis 

Prof. A. Kučas (iš Scranto-
no> atsilankė redakcijon. Pasi
kalbėjome LRKSA istorijos 
reikalu. Ją jau veik baigęs ra
šyti. Klausė kai kurių pata
rimų. Sveikino su pasisekusiu 
Alto kongreso ir Kersteno re
zoliucijos laimėjimais. 

Kongr. Kerstenas rašo man 
ilgoką, malonų laiškutį, ki. 
riame yra ir ne taip smagi v >• 
ta — prašymas daugiau pini
gų už kelione į Europą 

1953 gruodžio 29 d. Ant 
radienis 

Prel. M. Krupavičius ras. 
malonų laiškutį, kuriame in, 
ki viso geriausio Naujųjų me
to, proga, pažymėdamas: ..Kad 
Dievas suteiktų Tau gem-
sveikatos ir sėkmes darbuose 
kad, Tau vadovaujant, greita; 
įžygiuotum į laisvąją Lietu 
vėlę" R ri 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
IV Gavėnios sekmadienis 

Gavėnios meto sekmadienių 
skaitiniai taip išdėstyti, kad 
skatintų mus dvasiškai atgim
ti. 

Pereitą sekmadienį girdė
jome Viešpaties raginimą atsi
versti, o šiandien mums rodo
mas gražiausias tokio atsiver
timo pavyzdys. Atrodo, nėra 
ką pridėti prie šio palyginimo 
— jis toks aiškus ir įsime
nantis. Vis dėlto atkreipkime 
dėmesį į kai kuriuos palygini
mo momentus. 

Garbingos, turtingos šeimos 
mylimas sūnus atsiima iš tėvo 
savo palikimą ir leidžiasi ke
lionėn. Asisveikinęs nuliūdusį 
tėvą, jaunuolis galvotrūkčiais 
metasi ieškoti savo laimės. 

Deja, laimės akimirkos buvo 
trumpos: baigėsi pinigai, bai
gėsi pramogos, baigėsi drau
gystės. Kad kaip nors prasi
maitintų, jaunuolis pasisam
dė už piemenį. Metai buvo 
sunkūs, o šeimininkas šykštus 
ir beširdis. Prasidėjo sunkios 
skurdo ir bado dienos. 

Mes ne kartą girdėjome šį 
palyginimą ir gerai supran
tame, kas paakino jaunėlį pa
likti tėvo namus: tai tas am
žinas laisvės troškimas. Bet 
taip pat matome, kokią klaidą 
padarė jaunuolis palikęs tėvo 
namus, ir kur jį nuvedė tas 
neprotingas žingsnis. Tokios 
garbingos šeimos mylimas 
sunūs kaip koks vergas 
vaikšto paskui kiaulių bandą! 

Ką mes patartume šiam ne
laimingam jaunuoliui, pateku
siam į tokią beviltišką padėtį? 
Tikriausiai jam sakytume: 
„Grįžk pas tėvą, atsiprašyk, 
gal bent už berną priims.''' 

Šitai suprato ir patsai sūnus 
paklydėlis. Vis dažniau minti
mis jis grįždavo į tėvo namus, 
vis dažniau pasąmonėje vaide
nosi atsiprašymo maldavi
mas... Pagaliau vieną dieną jis 
paliko savo kiaules, savo 
beširdį šeimininką ir skubiai 
iškeliavo į savo tėvo namus. 

O tėvas? Jis vis laukė, vis 
tikėjosi, ir kai pro langą pa
matė suvargusį keleivį, jo 
širdis suspurdėjo. Nelaukda
mas kol šis prieis prie namų 
durų, pirmas išbėgo į kiemą. 
Tėvas apkabina pražuvėlį 
sūnų ir stipriai spaudžia prie 
krūtinės. Viskas atleista, vis
kas užmiršta! 

Čia ir baikime mums taip 
gerai žinomą sūnaus pakly
dėlio istoriją, nors Evangelija 
dar pasakoja apie puotą, kurią 
tėvas iškėlė savo sugrįžusiam 
sūnui. 

Kodėl mes visuomet noriai 
klausomės šios žinomos istori
jos? Ar ne todėl, kad tai yra 
pats viltingiausias Evangelijos 
pasakojimas, teikiantis drąsos 
kiekvieną kartą, kai pasime
tame gyvenimo klystkeliuose. 

Prieš dešimtį metų viename 
Sąjūdžio mitingų rašytojas 
Vytautas Petkevičius išreiškė 
daugelio mūsų tautiečių skau
dų kaltės išgyvenimą sakyda
mas: J3ar nepastatyta tokia 
bažnyčia, kuri mums atleistų 
nuodėmes už visus mūsų nusi
kaltimus". Nesunku atspėti, 
ką turėjo mintyje rašytojas: 
tiek meluota, tiek išduota, 
tiek nekaltai teista, kaltinta, 
kankinta ir žudyta. Kokia 
šventykla galėtų sutalpinti 
tiek kalčių? 

Vis dėlto tauta atrado išeitį 
iš, rodos, beviltiškos padėties. 
Ji žvelgė į kryžių ir patikėjo, 
kad dar yra kelias pas Tėvą. 
Jai užteko kuklios kaimo 
bažnytėlės, seno pražilusio ku
nigo, kuriam su ašaromis at-

pakelta ranka virš jos galvos, 
lūpos, kurios tarė išrišimo 
žodžius, buvo ne kunigo. Tai 
buvo Kristus, grįžtančius na
mo savo vaikus sutaikęs su 
Tėvu. 

Jau ketvirtasis Gavėnios 
sekmadienis. Kai kur jau 
prasidėjo rekolekcijos, Susi
taikymo pamaldos. Kitur jos 
dar tik prasidės. Norėčiau pa
cituoti šv. Pauliaus žodžius ro
miečiams: „Supraskite, koks 
dabar laikas. Išmušė valanda 
jums pabusti iš miego. Dabar 
išganymas arčiau negu tuo
met, kai įtikėjome. Naktis 
nuslinko, diena prisiartino. 
Tad nusimeskime tamsos dar
bus, apsiginkluokime šviesos 
ginklais! Kaip dieną, elkimės 
padoriai, saugodamiesi apsiri
jimo, girtavimo, palaidumo, 
neskaistumo, nesantaikos ir 
pavyduliavimo. Apsivilkite Jė
zumi Kristumi ir nelepinkite 
savo kūno, nekenkite jo geidu
lių" (Rom 13, 11-14). 

Rytų kraštuose auga vadina
moji Jericho rožė. Tos rožės 
žiedas atrodo labai apgailė
tinai: lapeliai susitraukę, tarsi 
dulkėti, be jokio kvapo. Bet 
užtenka tą žiedą bent trum
pam panardinti į vandenį, ir 
jis, tarsi burtininko lazdelei 
mostelėjus, atgyja, atgauna 
savo spalvą, ima skleisti ma
lonų kvapą. Ar ne panašus 
stebuklas įvyksta, kai žmogus 
savo sudulkėjusią sielą panar
dina į susitaikymo sakramen
to vandenis? 

Artėja pavasaris, žilvičių 
pumpuruos jau kalasi nauja 
gyvybė. Ir mes atverkime sa
vo sielos langus, kad Dievo 
malonės spinduliai atneštų 
mums tikėjimo šviesos ir mei
lės šilumos, kad Dievo meilės 
daigai išsiskleistų kvepian
čiais žiedais mūsų širdies 
šventyklose. 
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2000-aisiais seserys prunciškietes švente Įvairius vienuolystes jubiliejus. 
Sukakpuvininkes ses. M Alma Pukel (iš kairės) ir ses. Helen Sirvinskas. 

Ses. pranciškiete M. Valeria Pui-
shes, pernai šventusi 65-erių vie
nuolystes metų sukaktį. 

Ses. pranciškiete M Aurelia Cur-
lionis 2000-aisiais šventė 65-erių 
metų vienuolystes sukaktį. 

piją, Vila Zelina primiestyje 
pastatė bažnyčią, dėstė tikybą 
penkiose lietuviškose pradžios 
mokyklose, daugiau kaip 
1,000 vaikų parengė pirmajai 
komunijai. 1935 metais įkūrė 
savaitraštį „Garsas", vėliau 
pavadintą „Šviesa". 1937 m. 
grįžo į Lietuvą. 

Per karą pasitraukė į Vpkie-
tiją, nuo 1945 metų gyveno 
JAV, atsidėjęs labdaringai 
veiklai. (ELTA) 

PAMINKLAS LIETUVIŲ 
KUNIGUI SAN PAULE 

Brazilijos lietuviai įamžino 
iškilaus kunigo ir visuomenės 
veikėjo Benedikto Suginto at
minimą. 

Minint 70-ties metų sukaktį 
nuo to laiko, kai kunigas Be
nediktas Sugintas iš Lietuvos 
atvyko į Braziliją, kovo 4-ąją 
— Šv. Kazimiero dieną — San 
Paule atidengtas jo bronzinis 
biustas, aukotos šv. Mišios, 
Jaunimo namuose surengti 
šventiniai pietūs. 

Kun. B. Sugintas. 

Gimęs 1895 metais Skaud
vilės valsčiuje, baigęs Žemai
čių dvasinę seminariją, B. Su
gintas 1919 metais buvo 
įšventintas kunigu. Vėliau 
studijavo Teologijos ir filosofi
jos fakultete Kaune. Dirbda
mas įvairiose parapijose, rū
pinosi švietimu, platino lietu
višką spaudą. 

1931 metais B. Sugintas iš
vyko į Braziliją. Apsigyvenęs 
San Paule, čia suorganizavo 

vėrė visas gavo žaizdas. O toji lietuvišką Šv. Juozapo para-

Ses. pranciškiete M. Klara Patalkis 'sėdi), 2000-aisiais šventusi 75-ių 
metų vienuolystės sukaktį, ir ses. J. Lora Dambroski - pranciškiečių JAV 
provincijos ministrė (stovi). 

JAUNIMO PASTORACIJA — VAKAR, 
ŠIANDIEN, RYTOJ 

Vasario 23 d. Kauno arki
vyskupijos jaunimo centre 
buvo surengta jaunimo pasto
racijos konferencija „Jaunimo 
pastoracija — vakar, šiandien, 
rytoj", kurioje dalyvavo apie 
pusšimtį jaunimo sielovadoje 
besidarbuojančių žmonių iš 
Kauno arkivyskupijos. 

Konferencija pradėta vysku
po Rimanto Norvilos prane
šimu „Jaunimo pastoracijos 
reikšmė". Ganytojas apžvelgė 
šiandienės vis labiau pliuralis-
tiškos ir susiskaldžiusios Lie
tuvos visuomenės padėtį. Anot 
vysk. R. Norvilos, šioje eklek
tiškoje, „susisluoksniavusioje" 
visuomenėje reikėtų stiprinti 
krikščioniškojo jaunimo įtaką. 
„Postmodernioje nestabilioje 
visuomenėje svarbi Bažnyčios 
per amžius išlaikyta tradicija, 
apsauganti nuo suirimo ir 
griovimo", — pažymėjo vysk. 
R. Norvilą, kviesdamas nebijo
ti Bažnyčios tradiciškumo. 
Ganytojas akcentavo būtinybę 
jaunimo sielovadoje išmokti 
telkti jėgas, iniciatyvas ir lė
šas. Anot jo „nepakanka kurti 
atskirus projektus, reikia stra
teginio mąstymo". Vysk. R. 
Norvilą, remdamasis Jono 
Pauliaus II mintimi, ragino 
laikyti tarpusavio dialogą ir 
supratimą. Baigdamas prane
šimą vyskupas išskyrė svar
biausius jaunimo pastoracijos 
laukus — liturgiją, bendruo
menę, tarnystę, skelbimą, ka-
techezę. 

Po vyskupo pranešimo jau
nimo vadovai, susiskirstę į 
gurpeles, aptarė Jubiliejaus 
metų atgarsius savo parapi
jose bei bendruomenėse, o vė
liau vėl susirinko išsakyti 
svarbiausių minčių. Daugelis 
dalyvavusių džiaugėsi per Ju
biliejaus metus laimėtais Baž
nyčiai žmonėmis, užsimezgu
siomis pažintimis ir bendra
darbiavimu, galimybe patirti 
atsakomybę, ugdytis sąmonin

gumą, mokėjimą pasidalyti 
darbus bei pareigas. Buvo 
iškeltas klausimas, ką daryti, 
kad Jubiliejaus įkvėpta ki
birkštis greitai neišblėstų. 

Po bendrų pietų Kauno arki
vyskupijos jaunimo centro va
dovas Arūnas KuČikas skaitė 
pranešimą „Jaunimo pastora
cija — vakar, šiandien, rytoj". 
Prelegentas pradėjo „vakar
dienos", t.y. praėjusio dešimt
mečio jaunimo pastoracijos pa
grindinių bruožų apžvalga. At
gimimo dešimtmetį vyravo di
delis susidomėjimas tikėjimu. 
Bažnyčia, daugėjo konvertitų 
ir sugrįžusiųjų į Bažnyčią. 
Tuo metu prasidėjo Lietuvoje 
naujas ir labai veiksmingas 
reiškinys — „viešas asmeninio 
tikėjimo liudijimas". Praėjusio 
dešimtmečio pastoracijai buvo 
būdingas „bendruomeniškumo 
išgyvenimas", tarptautinių ry
šių įvairovė, Vakarų Bažny
čios patirties perėmimas, o 
drauge — „spontaniškumas ir 
chaotiškumas". 

Apibūdindamas šiandieninę 
situaciją, Arūnas Kučikas tei
gė, kad jau atslūgo susido
mėjimas viešai „manifestuoja
mu tikėjimu". Anot pranešėjo, 
daugelis jaunimo grupių, ju
dėjimų, organizacijų jau susi
formavo, kai kurios netgi su
siskaldę. Šioms dienoms bū
dinga ir „apaštalaujančiųjų 
kartų kaita". Vieni jaunimo 
grupių ar bendruomenių vaao-
vai dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių pasitraukė, į jų 
vietą atėjo kiti, o kai kuriais 
atvejais, pasitraukus vadovui, 
sunyko ir pati grupė ar ben
druomenė. Dabartinei situaci
jai taip pat būdingas rūpini
masis bendruomenių bei gru
pių atsinaujinimu, jų ilgalai
kiškumu, didėjantis dėmesys 
tobulinimuisi. Prelegentas pa
stebėjo bendravimo ir bendra
darbiavimo stiprėjimą — dali
jimąsi informacija ir patirtimi, 
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Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOeuaNAMUSVBKATCS' 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Ftar* Zapols ir Off. Mgr. Auka* 
5. Kar* kafca lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt96thStTMt 

TaJ. (706) 424-8664 
(773) 581-6654 

bendrai organizuojami rengi
niai. Jaunimo pastoracijos „ry
tojų" A. Kučikas apibūdino, 
remdamasis popiežiaus laiško 
Jubiliejaus pabaigos proga 
mintimi „Tavo veido, Vieš
patie, aš ieškau" (Ps 27, 8). 
Įvardijęs, kaip ir vysk. R. Nor
vilą, Bažnyčios raiškos laukus 
— liturgiją, skelbimą, diako-
niją, bendrystę — A. Kučikas 
pakvietė renginio dalyvius 
šiuos Bažnyčios veiklos laukus 
apsvarstyti grupelėse. 

Daugelio nuomone, viena iš 
silpniausių grandžių yra dia-
konija, kuri dažnai supranta
ma pernelyg siaurai. Anot A. 
Kučiko, diakonija — tai ir 
drąsa įvardyti neteisingumą, 
struktūrų nuodėmes, apginti 
neturinčius balso visuomenė
je, ir konkretus žmonių švieti
mas. Darbo grupelių dalyviai 
pabrėžė asmeninio pakvietimo 
įsitraukti į Bažnyčios gyve
nimą svarbą. Baigdamas kon
ferenciją Jaunimo centro va
dovas A. Kučikas penkiais 
punktais apibendrino jaunimo 
pastoracijos gaires „rytoj". Pir
moji iš jų — tai nuolatinis pa
storacijos apmąstymas, antroji 
— aiškios ir vieningos pasto-

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui td. 630-774-1025. 

40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver's license and trans-
portahon Mušt be fluent in Englisb. 
L.A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Vladas Construction, Inc. 
seeks carpenter with good 

skils & experience. Mušt have 
own tools. Call to schedule an 
intervievv. Tel. 630-782-0666. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

advokato raštinei. 
Privalo gerai mokėti angliškai 

ir lietuviškai bei naudotis 
kompiuteriu. 

Reikia turėti darbo leidimą. 
Td. 773-284-0100. 

Didele amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

Tel. 847-928-1000, ext. 131. 
Adresas: 9755 W. Farragut, 

Rosemont, IL 60018. 

MACHIN1STS 
Experienced job shop machinists. 

Full rime. Benefits. 
Overtime. Southside. Mušt speak 

English. 773-778-0230. 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

M M 23%- I7M 

mum)! 

RIMAS LSTANKUS 
> Gretos ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Aiexander J. Mockus, 
LTD 

Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 
B U D R A I Č I U I 

Bw.T73-7«7-*CS5 mob.: 773-255-3303 
Fa* 773-767-9*18 

Kaune parduodamai 3 kambarių 
butas Kęstučio gatvėje, prie teatro, 
4 aukite, S aukštų mūriniame name. 
Bendras plotas 66 m2. Virtuvė 10 m2, 
su naujais virtuviniais baldais ir 
įranga. Kaina $25,800. Tel. Kaune 
220-566 arba 229-750. 

IEŠKAU 
Danutės Arlauskienės, 

gimusios 1954 m. sausio 3 d. 
Tel. 630-365-1066, 

Ed Moore. 

Parduodu 1990 m. 
automobili Honda Civic. 

Dvejų durų, gerame stovyje. 
Skambinti vakarais 

773-776-9801. 

Tel.: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS '"*! 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 
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racinės strategijos sudarymas, 
įvertinant dabartinę situaciją, 
apskaičiuojant turimas jėgas, 
nusistatant tikslus ir užda
vinius bei aptariant vykdomą 
veiklą. Trečiąja ateities pa
storacijos gaire, pasak A. 
Kučiko, galėtų būti rūpini
masis pastoracijos darbuotojų 
paieška bei ugdymu, ketvir
tąja — intensyvus visų apaš
talaujančių asmenų ir ben
druomenių bendradarbiavi
mas stiprinant tarpusavio 
bendrystę, keitimąsi informa
cija, telkiant žmones ir lėšas, 
paskutiniąja — aktyvus san
tykis su pasaulietiška aplin
ka. 

Tardamas pabaigos žodį 
vysk. Rimantas Norvilą pa
sidžiaugė jaunimo pastoracijos 
darbuotojų kvalifikacija ir 
nustatytomis kryptimis. Ga
nytojas paragino parapijose su 
jaunimu dirbančiuosius steng
tis kuo plačiau atspindėti savo 
veiklą rajoninėje spaudoje, pa

sverti gabmybę įsteigti para
pijos laikraštį. Anot ganytojo, 
informacija šiais laikais yra 
didžiulis turtas ir juo reikia 
naudotis įtvirtinant katali
kišką poziciją. Prisiminęs vie
no iš dalyvių įžvalgą, kad 
Bažnyčia — tai mažyčių ben
druomenėlių bendruomenė, 
vysk. R. Norvilą pabrėžė, jog 
vienas iš svarbiausių nūdie
nos Bažnyčios raiškos būdų 
yra bendruomeninis veikimas. 
Pasak vyskupo, mums reikia 
mokytis dirbti drauge, sutel
kus mintis, jėgas, žinias ir 
lėšas. Ganytojas linkėjo jauni
mo pastoracijos darbuotojams 
„tapti visiems viskuo". Pasto
racijos konferencija pasibaigė 
bendruomeniškai švęstomis 
šv. Mišiomis. 

Bažnyčios žinioa, 2001 m. Nr. 4 

• Pavydo tikroji priežastis 
kartais tokia maža, kad be 
melo jos svorio nepadidinsi. 

2000 m birželio mėnesį Pažaislyje stovyklavo Kauno ..įgulos" parapijos jaunimas Stovyklai vadovavo kun. Du
donis Nuotraukoje jaunimas ruošiasi meninei programai Pažaislyje kiekviena vasarą vyksta įvairios stovyk
los sunkiai besiverčiančių tėvų vaikams, benamiams, .gatves* vaikams, alkoholikų tėvų vaikams. Galbūt jauni
ni" orpa m/arijos i.« JAV. Kanados ir Australijos norėtų taip pat surengti savo stovyklas Pažaislyje? Kreipkite*: 
Lietuvos Šv Kazimiero seserų kongregacija. T Masiulio g 31. Pažaislis. 3014 Kaunas; tel. 7-45-64-85, fax 7-45-
86-47 Prašome kreiptis | seseles Virginiją ar Juta. 

-— « ,. 
. . . . • . « • • : 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

KAIP ĮSIKŪRĖ DRAUGO 
FONDAS 

1992 metais buvo įkurtas 
Draugo fondas. Lėšų telkimui 
ir vadovavimui buvo pakvies
tas Bronius Juodelis, kuris iki 
šiol yra Draugo fondo iždinin
kas. Jo sumanumu ir nuošir
džiu darbu fondas šiemet 
įžengė į antrojo milijono lėšų 
telkimą. Visi mes esame Bro
niui Juodeliui dėkingi, ypač 
marijonai, kad taip buvo nu
imta nuo marijonų vienuolijos 
didelė našta, visą laiką šel
piant „Draugo" dienraštį. 

Šių metų kovo 10 dienos 
„Draugo" paskutiniame pusla
pyje išspausdintas Broniaus 
Juodelio straipsnis „Sveikina
me Lietuvių fondą". Jame jis 
rašo: „Draugo fondo idėja ir or
ganizavimas atėjo iš ilgamečių 
Lietuvių fondo vadovų dr. An
tano Razmos, Marijos Reinie
nės ir Broniaus Juodelio". Tik 
jau Draugo fondo idėja neatėjo 
iš dr. Antano Razmos ir Bro
niaus Juodelio, kuris toliau 
rašo: „Pažvelgus į Draugo fon
do garbės narių sąrašus, juose 
randame didžiuosius Lietuvių 
fondo augintojus ir rėmėjus". 
Iš čia betgi neseka, kad tie 
Draugo fondo garbės nariai 
drauge su Bronium Juodeliu, 
yra ir mūsų fondo sumanyto
jai bei steigėjai. 

Kol marijonų vienuolija vi
sur „Draugą" išlaikė, niekam 
nerūpėjo steigti dar kokį fon
dą. Kai prie „Draugo" dirban
tieji marijonai beveik visi iš
mirė, mane slėgė mintis, dar 
esant provincijolu, jog atėjo 
laikas, kad mes greitai nega
lėsime „Draugo" išlaikyti. Aš 
savo rūpestį daug kam pa-
reikšdavau. Kalbėdavom apie 
tai ir „Draugo" renginių ben
dradarbių susirinkimuose. 
Kaip susitarę visi sakėm, kad 
„Draugas" remia visus fondus, 
bet savo išlaikymui sukurti 
fondą jau per vėlu. Susitikau 
advokatą Rimą Domanskį. Su 
jo tėvu ir motina dar Vokieti
joje buvome gerai pažįstami. 
Pradėjau skųstis Rimui, kad 
„Draugui" reikia fondo, bet jau 
esame pavėlavę. R. Domans-
kis mane padrąsino ir įtikino, 
kad tokiam reikalui niekad 
nėra per vėlu. „Draugo" rengi
nių bendradarbių susirinkime 
mes visi sutarėm, kad pradė

dami Draugo fondą, mes nieko 
neprarandame. Marija Remie-
nė pati pirmoji paaukojo 500 
dolerių, o Bronių Juodelį mes 
pakvietėm tvarkyti aukas — 
būti iždininku. 

Kun. Viktoras 
Rimšelis, MIC 

Chicago, IL 

„TILŽĖ MŪSŲ, O MES 
RUSŲ" 

Jau kuris laikas „Draugo" 
ketvirtadienio laidą kažkodėl 
gaunu bent penkias dienas pa
vėluotai, kada kitų dienų atei
na normaliai — rytojaus dieną 
po išspausdinimo. Ir štai, to
kiame pavėluotame kovo 8 d. 
numery, „Tėvynėje pasižval
gius" skiltyje, pačioje pirmoje 
vietoje paskaičiau žinutę, kuri 
man sukėlė nekasdieninį 
smalsumą ir nuostabą. Neabe
joju, kad ne vienam skaityto
jui tai turėjo kristi į akį ir kad 
apie tai gal vyr. redaktorė pra
bils laikraščio vedamajame. 

Žinutė, kad per numatomą 
Lietuvos prezidento vizitą į 
Maskvą jam bus pasiūlyta da
lį Rytprūsių atiduoti Lietuvai, 
mainais už atsisakymą stoti į 
NATO, mane paveikė tartum 
žaibas iš giedro dangaus. Jei 
tai būtų paskelbta balandžio 
pirmosios dienos laidoje, būtų 
galima palaikyti „kvailių die
nos" pokštu, bet čia įvyko tris 
savaites anksčiau. O jei tai 
tikra tiesa, tad reikia tik išsi
žioti, antakius pakelti ir plikę 
kasyti, ieškant atsakymo į šią 
naujieną. 

Iš pirmo žvilgsnio juk tai 
skamba labai viliojančiai. Jūs, 
lietuviai, atsisakykite žodžio 
„taip" už NATO, o mes jums 
atiduosime Tilžę (Sovetsk) ir 
Ragainę (Neman). Jeigu tų 
duonos riekelių neužteks, tai 
dar gal primesime ir Įsrutį 
(Bolšekovo), kuris anksčiau 
buvo vadinamas Černiachovs-
ku, o dar anksčiau Insterbur-
gu. O gal dar primestume ir 
Gumbinę (Gusev)... 

Aš iš savo pusės dar pasiū
lyčiau pridėti ir Norkaičius 
(Meždurač), kuriuos kai kas ir 
Norkyčiais vadino, o vokiečiai 
— Norkitten. Mat aš ten, 1944 
m. traukiantis į vakarus, bene 
du mėnesius netoliese esan
čiam dvare cukrinius runke
lius roviau, mėšlus kračiau, 

karves melžiau ir iš ten buvau 
nusiųstas prieštankinių apka
sų kasti. Šešiolikos metų jau
nuoliui visa tai buvo tikrai 
gera gyvenimo mokykla. 

Argi ne gražiomis spalvomis 
vaizduotėje tai atrodo? Ko 
prieš netoli penkiasdešimt 
metų nesutiko Sniečkus, kai 
jam Stalinas pasiūlė Lietuvos 
TSR Rytprūsius priglausti po 
savo sparnu, Valdas Adamkus 
dabar tai galėtų lengvai pada
ryti per kelias sekundes, savo 
ranka vikriai pasukaliojęs 
plunksną ant jam pakištos, 
Putin suredaguotos sutarties 
lakšto. Netikiu, kad jis būtų 
toks naivus greitai pasiduoti 
tokioms Maskvos vilionėms. 
Juk jis pats turėtų dar atsi
minti 1939 m. patirtį, kai į 
Lietuvą buvo įvestas Trojos 
arklys — sovietų įgulos, kaip 
atgavome Vilnių, kai jis tapo 
„mūsų, o mes rusų", Molotov 
— Ribbentropo paktą ir ką jis 
atnešė mūsų Lietuvai. 

J o n a s Šarka 
Omaha, NE 

KAZIUKO MUGĖ IR 
DEGUTO ŠAUKŠTAS 

Čikagos ir apylinkių skauti-
ja daug metų ruošė Kaziuko 
muges Jaunimo centre, nes tie 
namai buvo pastatyti jauni
mui ir lietuvių visuomenei. 
Šias muges skautai ruošė 42 
metus Jaunimo centro patal
pose. Tuntų vadovavimą perė
mus jauniesiems vadovams, 
buvo nuspręsta pabandyti su
ruošti Pasaulio lietuvių cent
re. Šią sėkmingą mugę gražiai 
aprašė Bronius Juodelis. Ap
rašydamas mugę, įpylė ir 
šaukštą deguto, skirtą Jauni
mo centrui. Cituoju: „... greit
kelių tinklas, netoli Pasaulio 
lietuvių centro, jo saugi aplin
ka, palengvino svečių suvažia
vimą". Išeitų, kad Jaunimo 
centras yra nesaugus ir neturi 
arti greitkelių. 

Jeigu korespondentas paim
tų į rankas „Southtovvn" dien
raštį, kuris yra skirtas prie
miesčiams, ir pažvelgtų į 
penktadienio laidos policijos 
pranešimus, pastebėtų, kad 
nėra priemiesčių, kur nebūtų 
vagysčių, užpuolimų bei įsi
laužimų į automobilius. Aiš
ku, kad to netrūksta ir Čika
goje, bet sakyti, kad, atvykus į 
Jaunimo centrą, bus apiplėšti! 
Tokią nesąmonę skelbia kai 
kurie asmenys, išvykę į prie
miesčius. 

lt makes a world of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius «vith a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to retom, you'il en;oy same-day travei back to 
Chicago ttirough our Copenhagen hub. Fmd out what a worid of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Trave! Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or vfsrt our \website at www.scandinavian.net. 
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DRAUGAS, 2001 m. kovo 20 d., antradienis 

Šiaulių fabriko „Rūta" valdytojas Algirdas Giuodas (kairėje; ir Valdovų 
rūmų paramos fondo vaidybos pirm. Edmundas Kulikauskas kovo 
pradžioje Vilniuje pristatė fondo užsakytą šokoladinių saldainių rinkini, 
pavadintą ..Valdovų rūmai". Eltos nuotrauka. 

SALDAINIŲ RINKINYS 
„VALDOVŲ RŪMAI" 

Valdovų rūmų paramos fon
das pradeda ryžtingai įgyven
dinti savo užsibrėžtą tikslą — 
visais įmanomais būdais 
kaupti lėšas šiam svarbiau
siam Lietuvos valstybingumo 
paminklui atkurti. Pernai ru
denį įregistruoto fondo steigė
jai yra žymūs mokslininkai, 
menininkai, visuomenės vei
kėjai, dvasininkai, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vai. 

Fondo valdyba jau yra už
mezgusi ryšius su įvairių ver
slo šakų asociacijomis, taria
masi dėl suvenyrų bei kitokios 
produkcijos gamybos su Val
dovų rūmų ženklais,kurią par
davinėjant dalis lėšų būtų ski
riama rūmų atkūrimui. Šiuo 
metu į rinką išleidžiamas pir
masis fondo užsakytas gami
nys — Šiaulių A Gricevičiaus 
fabriko „Rūta" šokoladinių sal
dainių rinkinys „Valdovų rū
mai". 

Pokalbis apie tolesnius fon
do veiklos planus, apie akciją 
„Pirmojo milijono kaupimo 
vajus Valdovų rūmams atkur
ti" buvo surengtas kovo 9 die
ną Vilniuje, užeigoje „Stiklių 
bočiai". Dalyvavo Kultūros mi
nisterijos, Pilių direkcijos, Pi
lių tyrimo centro „Lietuvos pi
lys" atstovai, rėmėjai. Bus pri
statomas pirmasis fondo užsa
kytas gaminys — saldainių 
rinkinys „Valdovų rūmai". 

Reikia tik džiaugtis, kad 
skautėms pasisekė Kaziuko 
mugė, nepaisant, kur ji ruo
šiama: Jaunimo centre ar Pa
saulio lietuvių centre. Pagar
ba skautų vienetams, o Jauni
mo centras laukia visų lietu
vių, nepaisant, kur jie begy
ventų. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

Valdovų rūmai buvo Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės politinis, administracinis 
ir kultūrinis centras. Jie nu
griauti aštuonioliktojo am
žiaus pabaigoje, naikinant 
Lietuvos valstybingumo sim
bolius. 

1987 metais pradėti Valdo
vų rūmų archeologiniai, archi
tektūriniai, istoriniai ir meno
tyros tyrimai, kaupiant me
džiagą jų atkūrimui. 2000 me
tais Valdovų rūmai įtraukti į 
prioritetinių Lietuvos tūks
tantmečio programos projektų 
sąrašą. (ELTA) 

IEŠKO GIMINIU 
Ieškomas Tadas Jakšys, 

Prano sūnus. Turėtų būti 
apie 75-80 metų. Baigiantis 
II pasauliniam karui, trau
kiantis vokiečiams, T. Jakšys 
buvo išvežtas į Vokietiją, iš ten 
kurį laiką buvo gaunami jo 
laiškai. Vėliau ryšys nutrūko. 
Jo motina Domicėlė Jakšienė, 
brolis Stanislovas ir sesuo Zosė 
jau mirę. Ką nors žinančius 
apie Tadą Jakšį prašome pra
nešti brolio Stanislovo žmonai 
Joanai Jakšienei, kuri su 
dukra Rima Jakšyte bei anū
kais Jonu ir Tadu (pavadintu 
ieškomojo asmens garbei), gy
vena 7101 W. 94th Street, Oak 
Lawn, IL, 60453, telefonas: 
(708) 233-9560. 

* Nuo kitų mokslo metų 
Varšuvoje studijuojantis 
Lietuvos jaunimas galės mo
kytis lietuvių kalbos. Taip su
sitarė draugija „Lenkija-Lie
tuva" ir Lietuvos Išeivijos ir 
tautinių mažumų departa
mentas, kuris būsimiesiems 
lietuvių kalbos kursams su
teiks finansinę paramą. Len
kijos sostinės aukštosiose mo
kyklose mokosi per 100 Lie
tuvos piliečių — Lietuvos len
kų ir lietuvių. BNSI 

A. t A. 
ALBERTAS JONAS HESAS 

(HESS) 
Mirė 2001 m. kovo 14 d. St. Petersburg, FL, sulaukęs 

88 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parke. 
Gimė Lietuvoje, Milušiuose, Šakių rajone. Amerikoje 

išgyveno 44 metus. 
Nuliūdę liko: sūnūs — Herbert su žmona Kathy, 

gyvenantys Jersey, GA; Waiier su žmona Hedda, 
gyvenantys Čikagoje; Rudolf su žmona Heidi, gyvenantys 
Vokietijoje; dukros — Sina su vyru Gerd Tangermann, 
gyvenantys, Vokietijoje; Edda su vyru Anthony Scerba, 
gyvenantys Green Lake, V/I, bei jų šeimos; brolis Bruno 
su žmona Edita, gyvenantys Toronto, Canada; seserys — 
Lena su vyru Heinrich Klein, gyvenantys Toronto, Canada; 
Erna Drawe, gyvenanti Vokietijoje; Olga su vyru Motejus 
Juknius, gyvenantys Čikagoje; 7 anūkai ir 3 proanūkai. 

A.a. Hesas pašarvotas antradienį, kovo 20 d. nuo 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Kosary FuneraI Home, 9837 S. Kedzie Ave., Ev-
ergreen Park, IL. Laidotuvės trečiadienį, kovo 21 d. 10 
v.r. iš Ziono Lietuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčios, 
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL, kur įvyks religinės 
apeigos. Po pamaldų velionis bus palaidotas Betanijos 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukterys, sūnūs ir kiti artimieji. 
Laidotuvių direkt. Linda ir VV'alter Kosary. 

Tel. 708-499-3223. 

VILNIUS 
Žiemos kainos 

IšNewYorko $275 
IšNewYorko $375 
Iš Čikagos $317 
Iš Čikagos $435 

viena kryptimi 
ten ir atgal 
viena kryptimi 
ten ir atgal 

Pl ius mokesčiai . 
Nuolaidos galioja ir iš k i tų JAV miesttį ' " • 

VYTIS TRAVEL 
40-24 —235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: 
VYTTOURS@EARTHLINKNET 

WEB.SITE: 
WWW.VYTISTOURS.COM 

„DRAUGAS'' lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ'. 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

-

CUfcCAGO SUN-TIMES 
Lietuva: žmonės — praeitis — ateitis 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Svečiai iš Lietuvos - foto
menininkai Jonas Daniūnas ir 
Laima Geležiūte ne tik ekspo
nuos savo fotografijų parodą 
„Lietuviškos vestuvės", bet 
per parodos atidarymą net 
inscenizuos lietuviškas ves
tuves, pavadindami jas ..Ves
tuvine uvertiūra"'. Parodos ati
darymas vyks kovo 23 d.. 
penktadienį, 7:30 val.v. Čiur
lionio galerijoje. Jaunimo cen
tre. 

J ū r ų šauliu kuopos 
„Klaipėda" visuotinis narių 
susirinkimas įvyks kovo 25 d., 
sekmadienį. 12 vai.. Šv. Anta
no parapijos (Cicero) raštinių 
namo žemutinėje patalpoje. 
1510 S. 49th Court. įėjimas iš 
šono. Susirinkime visų kuopos 
narių dalyvavimas būtinas. 

Filmai iš serijos „Vizijos 
ir t ikrovė" penktadienį, kovo 
23 d., 2 vai.p.p. bus rodomi 
PLC „Bočių"5 menėje. Visus 
atsilankyti kviečia LB Le-
monto apylinkės Socialinių 
reikalų skyrius. 

2000 m kovo II d. Cicero LB bend
ruomenė buvo surengusi vysk. M. 
Valančiaus 200-ųjų gimimo meti
nių minėjimą. Pranešimą skaitė 
literatūrologas A. T Antanaitis. 
Jono Kuprio nuotr. 

Gavėnios susikaupimas 
— rekolekcijos Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje pra
sidės šį penktadienį, kovo 23 
d., ir tęsis iki sekmadienio, 
kovo 25 d. Penktadienį Mišios 
9 v. ryte ir 6:30 v.v.; šešta
dienį — 9 v.r. ir 5 v.v.; sekma
dienį, kovo 25 — 9 ir 10:30 v. 
ryte. Išpažinčių bus klausoma 
penktadienį ir šeštadienį pusę 
valandos prieš Mišias. Susi
kaupimui vadovaus kun. 
Jaunius Kelpšas. 

Lietuvišku organizacijų 
vadovai kviečiami pasinaudo
ti reta proga ir suteikti gali
mybę savo nariams pamatyti 
istorinę vaizdajuostę apie ste
buklingo Šv. Madonos paveik
slo sugrįžimo į Pažaislį proce
siją. Vaizdajuostės trukmė -
1 vai. 7 min. (šios vaizdajuos
tės kopija įduota Algiui Liepi-
naičiui kaip dovana už jo at
liktus darbus Pažaislio vie
nuolynui). Skambinkite tel. 
708-447-3351 arba rašykite A. 
Liepinaičiui, P. O. Box 375, 
Riverside, IL 60546. Taip pat 
bus galima parodyti vaizda
juostę apie Pažaislio seselių 
veiklą - jų darbą su alkoholi
kų tėvų vaikais. 

Lietuviškų blynų pus
ryčiai, ta „gardžioji tradici
ja". Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (Marquette 
Park; bus sekmadienį, kovo 25 
d. po 8, 9 ir 10:30 vai. Mišių. 
Visi kviečiami pasivaišinti. 

LB Cicero apylinkės me
tinis susir inkimas kviečia
mas sekmadienį, kovo 25 d., 
tuoj po 9 vai. ryto lietuviškų 
Mišių. Šv. Antano parapijos 
„kavutės kambaryje". Progra
moje: valdybos veiklos apžval
ga, revizijos komisijos praneši
mai, naujų narių į valdybą 
priėmimas. Po susirinkimo 
— diskusijos, patarimai bei 
sumanymai. Cicero apylinkės 
lietuviai, įsidėmėkite šią datą 
ir susirinkime dalyvaukite. 

Kun . J u o z a s Vytau tas 
K luon ius mirė š.m. kovo 15 
d. Floridoje. Jo palaikai bus 
pervežti į Mackinavv City. MI. 
Bus pašarvotas Šv. Antano 
bažnyčioje kovo 23 d. tarp 5-9 
vai. vakare, o laidotuvės vyks 
iš Šv. Antano bažnyčios šeš
tadienį, kovo 24 d., 11 vai. r. 
Velionis buvo ilgalaikis šios 
parapijos klebonas. 

Mažosios Lietuvos Rezis
t e n c i n i o sąjūdžio ir Maž. 
L ie tuvos fondo suvažiavi
m a s š.m. gegužės 19 ir 20 d., 
savaitgalį, vyks Čikagoje, Bal-
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose. 

Dr. P e t r a s Kisielius, pa
kviestas JAV LB Krašto val
dybos pirmininko Algimanto 
Gečo, sutiko pirmininkauti ir 
sudaryti organizacinį komite
tą JAV LB 50-ties metų jubi
liejaus paminėjimui. JAV LB 
buvo įsteigta 1951 m. New 
Yorke įvykusiame lietuvių su
važiavime. Minėjimas vyks 
spalio 13 d. Jaunimo centre, 
Čikagoje. 

Skelbimai 
• Dėmesio lietuviai, gy

v e n a n t y s Cicero, Berwyn, 
Riverside! P ra šome apsilan
k y t i B e r w y n F i n e r F o o d 
pa rduo tuvė je , 6323 W. Cer-
mak Rd. , B e r w y n , IL . Sa
v i n i n k a s J o e Gulbinas . Pre
kiaujame marinuotais grybais, 
salotomis, kopūstais, saldai
niais bei šokoladu iš Lietuvos, 
uogienėmis ir padažais — iš 
Latvijos. Turime labai gero 
lietuviško alaus. 

• 27 c e n t a i s k a m b i n a n t i 
Lietuvą , 5.5 cn t JAV, 24 vai. 
p e r parą , 7 d i enas p e r savai
t e , 6 s e k u n d ž i ų in t e rva la i . 
Jok ių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
l ie tuviška i į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patir t imi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— p a t i k i m i a u s i a s ryšys su 
Lietuva bei v isu pasaul iu! 

Sekmadienį , kovo 25 d., 
10 v.r., Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje ruošiamas 
susitikimas su A.P.P.L.E. ben
drijos darbuotojais. Visuo
mene kviečiama' 

Vakar buvo Juozapinės , 
kovo 19 d. Kadangi pirma
dienį „Draugas" neišeina, 
šiandien truput) apie tą šven
tę. Tai pempės, dzūkuose — 
knyvės, apie Tauragę — kly-
kio diena. Gandras per Juoza
pinės ant uodegos iš Egipto 
žemes parneša kielę-ledspirą, 
kuri nuo ežerų, balų ledus 
išspardo. O pagal amerikiečių 
tradiciją — kovo 19 d. praside
da „muilo burbulų savaitė"! 
Galėtume sakyti, kad tai „po
litikų savaitė", nes rinktieji ir 
nerinktieji politikai mėgsta 
„muilo burbulus" žmonėms į 
akis pūsti... 

Iš a r*I Ir S j B r 
Hartfordo, CT, skautai ir 

skautės , nors jų gretos nedi
delės ir tolydžio retėja, tęsia 
skautiškų gerųjų darbelių ir 
Kaziuko mugių tradiciją. Šį-
metinė mugė, kovo 4 d. su
ruošta Švč. Trejybės parapijos 
salėje, buvo smagi ir sėkmin
ga. Džiaugdamiesi visuome
nės atsilankymu ir jų darbui 
rodomu įvertinimu, savo sėk
me dalindamiesi, Hartfordo 
skautai parėmė ..Draugą" 50 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėko
jame už auką ir linkime Hart
fordo broliams ir sesėms dar
bingos veiklos ir dar daug mu
gių ateityje surengti. 

MUZIKINĖ ŠVENTĖ 
PUTNAME 

Aktorė Laima Rastenytė-
Lapinskienė ir muzikas Da
rius Lapinskas balandžio 8 d., 
sekmadienį, 2 vai.p.p. atliks 
religinės muzikos ir poezijos 
koncertą Putname, M. N. Pr. 
seserų vienuolijos auditorijoje. 
Šia muzikine švente bus iškil
mingai baigiamas ir piniginis 
vajus jaunimo stovyklavietei 
..Neringa" paremti. Visi kvie
čiami atsilankyti koncerte ir 
paremti lietuviško jaunimo 
stovyklą. 

KAI DIEVAS UŽDARO DURIS, 
JIS ATVERIAXANGĄ 

„Esame pakankamai tikin
tys, kad pradėtume vienas 
kito nekęsti, bet per mažai ti
kintys, kad pradėtume my
lėti". 

(Anglikonų dvasininkas 
Svift Džonatan). 

„Jaunystė — toks amžius, 
kuomet Dievas pats nereika
lingiausias. Jaunas žmogus 
kupinas jėgų, energijos, svei
katos, vilties. Bėga metai. Ap
leidžia sveikata. Ir vis labiau 
pradedi suprasti, kad be Dievo 
pagalbos gyventi neįmanoma", 
— sako kunigas Jaunius Kelp
šas, jau apie pusę metų dir
bantis Brighton Parko bažny
čioje. 

Sekmadienio vakarais jis 
laiko šv. Mišias Lemonto baž
nyčioje. Tai pirmosios kol kas 
vienintelės lietuviškos jauni
mo Mišios Čikagoje. 

Dažniausiai šv. Mišios lietu
vių kalba laikomos rytais 
(Marąuette ir Brighton Parkų 
bažnyčiose — sekmadieniais 
10:30 vai). Šeštadienį jauni
mas dažniausiai linksminasi 
po darbo savaitės. Kas gi kel
sis ankstų sekmadienio rytą ir 
kulniuos į bažnyčią, kuomet 
dar tik antrą sapną sapnuoji?" 
— retoriškai klausia kunigas 
ir prisipažįsta, kad jaunystėje 
ir jam būdavę sunku keltis, 
bet mama jį išversdavusi iš lo
vos. O čia suvažiavęs jauni
mėlis mamas dažniausiai pali
kęs Lietuvoj... 

Tad ir sugalvojo kunigas 
Jaunius Šv. Mišias padaryti 
penktą valandą vakaro (nuo 
pirmo kovo sekmadienio — 
šeštą valandą vakaro). O, kad 
žmonės nepabūgtų vakarinio 
Marąuette ar Brighton Parko, 

susitarė su Lemonto lietuvių 
parapijos kapelionu Algirdu 
Palioku, kad šis priimtų savo 
globon. 

Jau trys mėnesiai rengia
mos jaunimo Mišios Lemonte. 
Negalima sakyti, kad nedidu
kė bažnytėlė lūžta nuo tikin
čiųjų gausybės, kaip sekma
dieniais Brighton ar Mar
ąuette Parko bažnyčios. Ta
čiau, pasak J. Kelpšo, ne skai
čiais svarbu, jei ir vienam 
žmogui pasitarnavai — tai jau 
didelis dalykas . Būna, kad 
sekmadienio pavakare į Le-
montą suvažiuoja ir iki 100 
lietuvių, ir ne tik jaunimo. 

Kuo gi skiriasi šios jaunimo 
Mišios nuo įprastų? Kol kas, 
tiesa, dar tik bandoma jas iš
skirti. Nes, anot klieriko Neri
jaus Šmerausko, Lietuvoje žy
miai gilesnės jaunatviškų Mi
šių tradicijos. Čia, Amerikoje, 
sudėtingiau sukurti panašias 
tradicijas, ne tik dėl to, kad 
bendruomenė mažesnė, bet ir 
todėl, kad ne paslaptis, ko čia 
daugelis atvažiavo. Taip, užsi
dirbti ir išlaikyti šeimas, tė
vus Lietuvoje. „Be Dievo pa
galbos nieko nepadarysi, atsi
dursi akligatvyje", — įsitiki
nęs Nerijus. 

Per šias Mišias patys jau
nuoliai skaito skaitinius iš Šv. 
Rašto, gieda jaunatviškas 
giesmes. Jurgita pasakoja, 
kad būtent dėl giesmių ji ir 
atvažiuoja kiekvieną sekma
dienį į Lemontą. Mat Vilniuje, 
Jurgio Matulaičio parapijoje, 
ji ilgai giedojusi ir labai pasiil
gusi lietuviškų giesmių. 

Pirmuoju smuiku Mišiose 
griežiantis kunigas Jaunius 
prisipažino, kad žada įsigyti 

gitarą: „Tada tai padainuosim 
visi". O jeigu kas turite gitarą, 
mokate groti, norite giedoti, — 
jūs visuomet laukiami jauni
mo Mišiose. Juolab, kad ne
mažai jaunuolių norėtų, jog ir 
bažnyčioje skambėtų jaunat
viškesnė ir šiuolaikinė muzi
ka. Beje, kun. J. Kelpšas išda
vė dar vieną paslaptį: Brigh
ton Parko bažnyčioje kartą 
per mėnesį giedos meksikiečių 
jaunimas. Kokia gi kalba? Lie
tuvių! Tad lietuvaičiams rei
kėtų truputį pasitempti. 

Kunigas teigia norįs Mišiose 
prabilti jaunimui suprantama 
kalba. Jis taip ir kalba, nes 
visi užkalbinti vaikinukai pa
sakojo, jog niekad negalėjo 
įsivaizduoti, kad kunigas gali 
kartu žaisti krepšinį, kalbėtis 
kaip lygus su lygiais: „Jis mus 
ir pritraukia į bažnyčią", — 
įsitikinę Domas su Karoliu. 

Jurgita mano, kad jaunimui 
reikia veiklos, dinamikos: 
„Mes susirenkame baruose, 
gimtadieniuose. Bet to neuž
tenka. Reikia vietos, kur ga
lėtume pabūti kartu. Ir būtent 
tokia vieta gali būti bažnyčia. 
Kodėl ne? Kodėl jaunimas nei
na į bažnyčią? Nes kol kas ji 
yra jų tėvų, senelių bažnyčia. 
Kuomet jie pajus, kad Dievo 
namai tapo savi, jie patys eis 
ir nereikės prievartos". 

Neretai gali išgirsti iš pa
auglio lūpų: „Nuobodu. Aš ge
riau televizorių pažiūrėsiu". 
„Tuomet padaryk, kad tau pa
čiam būtų įdomu. Juk Mišios 
nėra kunigo darbas, tai grei
čiau — kunigo ir bendruome
nės dialogas. Pats turi ieškoti, 
klausti, tyrinėti..." — sako 
Jurgita. 

Kalbinti vaikinukai prisipa
žino, jog dažnai bažnyčia juos 
gąsdina savo įsakymais, drau

dimais, liepimais, kuriuos gali 
išgirsti kunigų pamoksluose. 
„Kunigai nenori sutikti su jau
nimo pažiūrom. Viskas kei
čiasi, bažnyčia — ne". Anot 
kapeliono Algirdo Palioko, 
įvairiausi suvaržymai tarnau
ja žmonėms, tai tik į naudą. 
Tačiau ši maža žemiška bū
tybė to nesupranta, kol jos 
neužplūsta vargai ir nelaimės. 

Taip pat kapelionas teigia, 
kad neužtenka tik tikėti: „Ti
kėjimas reikalauja visumos — 
įsakymo laikymosi, bažnyčios 
lankymo ir t.t." Apaštalas 
Jokūbas savo laiške rašė apie 
negyvą tikėjimą: „Taip pat ir 
tikėjimas — jei neturi darbų, 
jis savyje miręs... Kaip kūnas 
be dvasios miręs, taip ir tikėji
mas be darbų negyvas". 

Tai tokios yra jaunimo Mi
šios Lemonte. Ne, dar ne vis
kas. Iškart po šv. Mišių prie 
arbatos puodelio rengiamos 
diskusijos — ne tik religinėm 
temom. 8 vai. vakaro vaikinai 
renkasi į sporto salę krepši
niui. Nes koks gi lietuvis, ne
pataikantis kamuolio į krepšį? 

Ir dar demokratiškasis kuni
gas Jaunius (beje, jis 7 metus 
Lietuvoje dirbo kalėjimo ka
pelionu) kviečia, kad sekma
dienis būtų ypatinga diena 
savaitėje. Kad jūsų siela pa
kiltų aukštyn: „Jeigu negalite 
ateiti į bažnyčią, bent susėskit 
visa šeima kartu prie vieno 
stalo ir padėkokit, kad esate 
kartu. Negalvokite, kad Die
vas būna tik bažnyčioje. Jis — 
laisvas ir gyvena visur mūsų 
skausme ir džiaugsme, mūsų 
kalbose ir santykiuose. Tik 
leiskime jam veikti". 

Ir tuomet, kai užsivers du
rys, Dievas atidarys langą... 

Eglė Merkytė 



JAU VIENUOLIKTĄJĮ KARTĄ 

Kovo 11-osios šventes, ruoštos Amerikos Lietuvių tautines sąjungos valdybos PLC, Lemonte, programos at
likėjai. Iš kaires: Irena Dirdiene. dr. Renata Variakojyte-Staniškiene, sol. Praurimė Ragiene, „Draugo" vyr. re-
daktare Danute Bindokiene, Skaiste Jagielavičiūtė, „Tėviškės" ansamblio vadovė Stasė Jagminienė, ALT 
sąjungos vicepirm Jonas Variakojis. Vytauto Jas inevič iaus nuotrauka. 

mo džiaugsmą (paruošė mo
kyt, ir „Geležinio vilko" būre
lio globėja Gražina Sturonie-
nė). Po to dr. Renata pakvietė 
„Tėviškės" ansamblį, vado
vaujamą Stasės Jagminienės, 
pralinksminti svečius liaudies 
ir neliaudies dainomis. Verta 
pažymėti, kad ansamblis kaip 
tik tą savaitgalį šventė savo 
penkerių metų gyvavimo su
kaktį, tad publikos buvo ypač 
šiltai priimtas, net įsijungiant 
į dainas. 

Sąjungos vicepirm. J. Varia-
kojui padėkojus šventės ir pro
gramos dalyviams, užbaigai 
visi padainavo „Lietuva bran
gi". Gaila tik, kad į šią pras
mingą šventę neatvyko — net 
sveikinimo neatsiuntė — joks 
oficialus Lietuvos Respublikos 
atstovas: nei konsulas, nei kas 
nors iš konsulato (juk jie turi 
pakankamai žmonių), o gen. 
garbės konsulas V. Kleiza, ku
ris taip noriai dalyvauja vi
sose mūsų šventėse, buvo iš
vykęs į Detroitą kalbėti Nepri
klausomybės atkūrimo šven
tės paminėjime. 

Vis tik šventės nuotaika 
buvo labai smagi ir reikia pa
sidžiaugti ne tik Amerikos 
Lietuvių tautinės sąjungos pa
siryžimu Kovo 11-osios šventę 
suruošti, bet ir lietuvių visuo
menės pareigingumu bei su
sipratimu joje dalyvauti. 

T.B.D. 

Amerikos Lietuvių tautinė 
sąjunga šiemet kovo 11d. jau 
devintąjį kartą ruošė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventes paminėjimą, kuriuo 
pažymėjo vienuoliktąsias me
tines nuo to džiaugsmingo įvy
kio 1990 m. kovo 11 dieną. 

Kovo 11 d rytas buvo gra
žus ir saulėtas. 10:30 v.r. bū
relis žmonių susirinko prie 
Pasaulio lietuvių centro, prie 
„Partizanų motinos" pamink
lo. Tautinės sąjungos vice
pirm. Jonas Variakojis pasvei
kino visus šventės proga, buvo 
pakelta JAV ir Lietuvos vė
liava, padėtos gėles prie pa
minklo, tylos minute pager
biant visus žuvusiuosius už 
Lietuvos laisvę. Buvęs Ameri
kos Lietuvių tautines sąjun
gos pirm. Vaclovas Mažeika 
pasveikino susirinkusius ir 
pasakė trumpą, bet labai gra
žią kalbą. Po to visi buvo pa
kviesti į Pal. Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčią Mišioms. 

Sv. Mišias aukojo misijos 
kapelionas kun. Algirdas Pa
liokas. SJ. ir prel. Ignas L'rbo-
nas. Giedojo misijos choras, 
vadovaujamas Birutės Moc
kienės, vieną giesme su choru 
atliekant Praurimei Ragienei. 
Vargonavo Rasa Poskočimie-
nė. Šventei pritaikytą, labai 
prasmingą pamokslą pasakė 
prel. I. Urbonas. Skaitinius 
skaitė Laimutė ir Algirdas 
Stepaičiai. Aukas nešė Mairo
nio lit. mokyklos Lemonte 
„Geležinio vilko" būrelio mok
sleiviai. 

Kapelionas dar kartą pri
minė Mišių dalyviams apie 
Kovo 11-osios paminėjimą, ku
ris po Mišių vyks PLC di
džiojoje salėje. Netrukus salę 
užpildė gausi publika, turėjusi 
progą prieš programą pasi
vaišinti Bronės Nainienės rū
pesčiu paruoštomis vaišėmis. 

Šventę pradėjo Tautinės 
sąjungos vicepirm. Jonas Va
riakojis (pirmininko P. Bucho 
šventėje nebuvo), pakviesda
mas programai vadovauti dr. 
Renatą Variakojytę-Staniškie-
nę. Pasipuošusi tautiniais dra
bužiais, jaunoji programos va
dovė jau pirmaisiais, gražia 

lietuviška tartimi pasakytais, 
sakiniais maloniai nuteikė da
lyvius. Ji pakvietė sol. Prauri-
mę Ragienę vadovauti JAV ir 
Lietuvos himnų giedojimui, į 
kurį įsijungė ir publika. Tyliu 
susikaupimu pagerbti žuvu
sieji už laisvę, o Nepriklauso
mybės atkūrimo aktą per
skaitė „Geležinio vilko" būre
lio narė Skaistė Jegielavičiūtė. 

Kun. A. Paliokui sukalbėjus 
invokaciją. pakviesta pagrin
dinė šventes kalbėtoja „Drau
go" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokiene. Programos vedėja 
dr. Renata pasidžiaugė, kad 
D. Bindokiene buvo jos lietu
vių kalbos ir literatūros moky
toja lit. Kristijono Donelaičio 
gimnazijoje Čikagoje, taip pat 
paminėjo, kad meilę lietuvybei 
ji gavo ne vien savo šeimoje, 
bet ir toje mokykloje. 

Prelegentės kalba buvo vil
tinga, šviesi, optimistiška, 
kaip ir tinka tokiai šventei. Ji 
teigė tikinti, kad visos ne
sėkmės ilgainiui išnyks ir Lie
tuva žengs į laimingesnę at
eitį, tik reikia daugiau pasi
tikėjimo, mažiau kritikos; 
daugiau paramos ir atlaidu
mo. Klausytojai kalbos išklau
sė su dėmesiu ir pritarimu, ką 
parodė gausiais plojimais. 

Skaiste Jegielavičiūtė pa
deklamavo Maironio eilėraštį 
apie nepriklausomybės atgavi-

Kovo 11-osios minėjime dalyvavo ir Kazimieras Burauskas bei Sknist* Ja-
gielavičiute Vytauto Jasinevič iaus nuotr. 

Sv MISIU metu l'al Jurgio Mntulaifin mi<ij'>s ki/iivrnm-. paminint Lietuvos Nepriklausomybes atkorimo vie
nuoliktąsias, metines Priekyje konteleliraiil.ii U kaires1 prel Ignas Urbonas ir kun Algirdas Paliokas, SJ. 

Vytauto Jas inevič iaus nuotrauka 
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