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Sukurta nauja liberalų 
demokratų partija

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) — 
Šeštadienį Vilniuje vykusiame 
steigiamajame suvažiavime 
buvo įsteigta Liberalų demok
ratų partija (LDP), o buvęs 
premjeras Rolandas Paksas, 
už kurį balsavo 563 iš 566 
suvažiavimo delegatų, buvo 
išrinktas jos pirmininku.

Į partijos pirmininkus taip 
buvo pasiūlyti Valentinas Ma
zūroms ir Vytautas Vale
vičius, tačiau jie atsiėmė savo 
kandidatūras, paremdami R. 
Paksą.

„Mes ateiname ne iš niekur, 
nes buvome priversti išeiti iš 
Lietuvos liberalų sąjungos, 
mes patyrėme skaudžias, bet 
naudingas pamokas”, prieš 
partijos vadovo rinkimus pa
sakytoje kalboje teigė R. Pak
sas. Pasak jo, liberalų demok
ratų tikslus atspindi partijos 
devizas: „Liberalizmas verslui, 
darbu pagrįsta socialinė politi
ka, tvarka valstybėje”.

Kartu R. Paksas pažymėjo, 
kad naujoji partija remia Lie
tuvos narystę NATO ir Euro
pos Sąjungoje. „Mūsų ateitis 
NATO ir ES. Šis pasirinkimas 
nekelia abejonių, tačiau jis ne
reiškia, kad turime nuolankiai 
pataikauti Briuselio biurokra
tams, užmiršdami Lietuvos in
teresus”, sakė R. Paksas.

Jo nuomone, Lietuva turėtų 
išlikti branduoline valstybe, ir 
liberalai demokratai turėtų 
rengti referendumą šiuo klau
simu. Taip pat buvo išsakyta

Rolandas Paksas LDP steigiamajame suvažiavime. Kęstučio Vanago lElta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius

* Vienos garsiausių pri
dėtinės vertės mokesčio 
grobstymo bylų dalyvis Ginta
ras Sarnauskas siūlo vyriau
sybei dar neregėtą sandėrį. Jis 
tikina turįs informacijos, kaip 
viena didelė telekomunikacijų 
bendrovė nuo Mokesčių ins
pekcijos slepia pajamas, o ne
sumokėtų mokesčių suma sie
kia dešimtis milijonų litų. Už 
tokios informacijos perdavimą 
teisėsaugos institucijoms G. 
Sarnauskas prašo 3-5 proc. 
išieškotos sumos. (lr. Eita)

* Socialdemokratų pasiū
lymu į atmintinų dienų są
rašą įtraukta Kovo 8-oji buvo 
švenčiama daugelyje valstybės 
įstaigų, kai kur moterims net 
liepta eiti namo. Pavyzdį, kaip 
švęsti Tarptautinę moterų so
lidarumo dieną parodė Sei
mas: čia linksmybės vyko nuo 
ryto iki popietės. <lr. lž, r, Eita)

* Kovo 8 d. Kaune par
duota kelis kartus daugiau 
gėlių nei paprastą dieną. 
Mieste tradiciškai buvo šven
čiama Tarptautinė moters die
na. Nors jau 10 metų 
ginčijamasi dėl šios šventės 
prasmės, vyrai nešė tulpes ir 
rožes žmonoms, draugėms ir 
bendradarbėms. (KD. Eita)

idėja sukurti įstatymų bazę ar 
net parengti Konstitucijos pa
taisą, įpareigojančią vyriau
sybę ir savivaldos institucijas 
kurti darbo vietas.

Kreipdamasis į partijos kole
gas, R. Paksas sakė norįs, kad 
jų netrikdytų išpuoliai „prieš 
mūsų užmojus ir asmeniškai 
prieš mane”. „Neabejoju, kad 
jų susilauksime, tačiau ar 
reikia tų išpuolių bijoti, juk jie 
reikš ne ką kitą, kaip mūsų 
kylančios jėgos pripažinimą”, 
pabrėžė R. Paksas.

Pernai gruodį R. Paksas 
kartu su dešimtimi savo 
šalininkų pasitraukė iš opozi
cinės Liberalų frakcijos Seime 
ir netrukus pareiškė kurian
tys Liberalų demokratų par
tiją, į kurią nestojo kartu su 
R. Paksu iš Liberalų sąjungos 
pasitraukę buvę ministrai Eu
genijus Maldeikis ir Jonas 
Lionginas. Jie priklauso Sei
mo Nepriklausomai frakcijai, 
kurioje yra ir kovo 9 d. 
įsteigtos Liberalų demokratų 
partijos nariai.

Naujosios partijos simboliu 
yra pasirinktas Vokietijos 
trečiojo reicho herbą prime
nantis erelis kiek pakeltais 
sparnais, tupintis ant ąžuolo 
lapų vainiko, juosiančio raides 
LD (Liberalai demokratai). 
Virš erelio pakeltų sparnų yra 
keturios žvaigždutės, simboli
zuojančios keturis Lietuvos re
gionus — Aukštaitiją, Žemai
tiją, Suvalkiją ir Dzūkiją.

* Mažai tikėtina, kad da
bartinė Seimo dauguma
pritartų prezidento Valdo 
Adamkaus pasiūlymui įstaty
mu nustatyti valstybės vadovo 
privilegijas konservatorių va
dovui Vytautui Landsbergiui. 
Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Juozas Olekas 
abejoja, ar parlamentas ryšis 
keisti istoriją. „V. Landsbergis 
atliko didelį darbą, bet istori
jos negalima perrašyti Jis 
buvo parlamento pirmininkas, 
aukščiausias pareigūnas, bet 
jokiu būdu ne prezidentas. 
Manau, viskas turi likti taip, 
kaip yra”, pareiškė socialde
mokratas. (BNS)

* Naujai įkurta Liberalų 
demokratų partija neslepia 
planų laimėti prezidento ir sa
vivaldybių rinkimus ir nežada 
kartoti atskilusių politinių jė
gų tradicijų atsidurti politinio 
gyvenimo kelkraštyje, o sieks 
įrodyti kitą tiesą. Tokius pla
nus dėstė naujosios partijos 
pirmininkas Rolandas Paksas. 
Anot jo, kandidatu į preziden
tus turėtų būti geriausias Li
beralų demokratų partijos na
rys. Neabejojama, kad dėl šio 
posto kausis pats R. Paksas.

(Elta)

-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metines, 90 vaikų, gimusių 1990 metų kovo 11 dieną, pirmadie
nį susitiko su Nepriklausomos Valstybės atkūrimo akto signatarais ir Seimo pirmininku Artūru Paulausku. Vaikams 
signatarai įteikė Nepriklausomos Valstybės atkūrimo akto kopijas. Dvyliktąjį gimtadienį švenčiantiems vaikams buvo 
surengta ekskursija Seimo rūmuose, jie dalyvavo Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštė
je ■ Kęstučio Vanago Eltos nuotr.

Lietuva paminėjo 
Nepriklausomybės atkūrimą

Vilnius, kovo 10 d. (Elta) 
— 1990 m. kovo 11 d. Vilniuje 
buvo pasirašytas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
tarybos aktas „Dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės at
statymo”. Šiemet Lietuvos 
valstybė paminėjo nepriklau
somybės atkūrimo 12-ąsias 
metines.

Sekmadienį Lietuvos Ne
priklausomybės signatarų na
muose buvo atidaryta fotogra
fijų paroda „1990 m. Kovo 
11-osios akimirkos”, pristaty
tas ^ptomenininko Romualdo 
Augūno fotografijų albumas, 
vyko susitikimas su 1990 
metų Kovo 11-osios Akto sig
natarais.

Kovo 11-osios vidurdienį Ne
priklausomybės aikštėje prie 
Seimo rūmų vyko Valstybės 
vėliavos pakėlimo ceremonija. 
Tuo pat metu Kaune, Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus sode
lyje, buvo keliama Vytauto 
Didžiojo vėliava.

Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje buvo aukojamos iš-

* Amerikiečių humanita
rinės paramos projektas,
pagal kurį Lietuvos ligo
ninėms buvo pasiūlyta žinomų 
firmų vaistų vos už 10 proc. jų 
vertės, nesudomino Lietuvos 
medicinos atstovų. Tik kai 
premjeras Algirdas Brazaus
kas kaip galimos korupcijos 
pavyzdį paminėjo šią istoriją 
vyriausybės posėdyje, Lie
tuva susidomėjo „Project Ho- 
pe” siūlomomis galimybėmis. 
Prieš dešimtmetį Lietuva ne
sugebėjo pasinaudoti vaistais, 
nupirktais už 6 mln. litų, pa
siskolintų iš Pasaulio banko. 
Mat farmacininkams tai buvo 
nepelninga. (R, Elta)

* Vilniaus rinktinės Medi
ninkų užkardoje Lietuvos 
pasieniečiams perduota Vokie
tijos techninė pagalba — 10 
dieninio matymo kamerų, ku
rių vertė yra apie 400,000 litų. 
Kameromis bus stebimi ir 
kontroliuojami Lietuvos vals
tybės sienos ruožai su Balta
rusija ir Karaliaučiaus sriti
mi.

* Ministrų kabinetas nu
tarė įsteigti aplinkos apsau
gos atašė pareigybę Lietuvos 
misijoje prie ES. Naujoji pa
reigybė sudarys sąlygas Lietu
vai tinkamai dalyvauti garsi
nant Europos Sąjungos ap
linkos apsaugos politiką bei 
rengiant naujus ES teisės ak
tus. (BNS)

kilmingos šv. Mišios. „Mini
me Laisvės dieną. Tautos 
džiaugsmo dieną”, sakė Vil
niaus arkivyskupas metropoli
tas, kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, pradėdamas Kovo 
11-osios šv. Mišių pamokslą. 
„Mūsų tautos sudėtinga isto
rija palietė daugelį jos vaikų 
gyvenimų ir vienaip ar kitaip 
sužeidė. Ieškome tiesos ir tei
singumo — gerai darome, 
tačiau kaip jos ieškome, ar tai 
yra tiesa, kuri mus išvaduoja, 
suteikia ramybę ir džiaugsmą, 
ar tai tiesa, kuri išlaisvina 
mūsų širdis iš nuodėmės, pa
deda būti solidariais, padėti 
vieni kitiems — tik tokia tiesa 
sukurs tikrą laisvę Tėvynėje. 
Bažnyčia kaip tik ir trokšta 
mums parodyti tokios tiesos 
spindėjimą ir kviečia eiti į ją 
jos rodomu keliu”, kalbėjo kar
dinolas A. J. Bačkis.

Po pamaldų vyko sostinės 
pučiamųjų orkestrų paradas iš 
Katedros aikštės į Nepriklau
somybės aikštę, kurioje vyko 
orkestrų koncertas.

* Vyriausybė nutarė leis
ti „Coca-Cola Bottlers Lie
tuva” bendrovei be muito 
šįmet įsivežti 1,600 tonų rafi
nuoto cukraus. Importo kvotos 
suteiktos remiantis 2000 m. 
Lietuvos vyriausybės ir JAV 
bendrovės „The Coca-Cola Ex- 
port Corporation” pasirašytu 
susitarimu. „Tai — normalių 
konkurencijos sąlygų iškraipy
mas. Absurdiška vienai už
sienio įmonei leisti cukrų 
įsivežti be muito, kai kiti rin
kos dalyviai turi cukrų pirkti 
dvigubai brangiau arba ga
minti pigius ir mažiau koky
biškus gėrimus su saldikliais”, 
sakė Nacionalinės gėrimų ga
mintojų asociacijos vykdan
čioji direktorė Zita Pagirs- 
kienė. (lr, Eita)

* Šiemet veiklos 100-metį
mininti Panevėžio alaus da
rykla „Kalnapilis” alaus mė
gėjams ir svečiams paruošė 
malonų siurprizą — lankytojų 
laukia atnaujinta ekskursijų 
po alaus daryklą programa. 
Svečiai galės susipažinti su di
džiausios pagal gamybinius 
pajėgumus alaus daryklos 
Baltijos valstybėse dabartimi 
ir istorija, pažangiausiomis 
„Kalnapilio” alaus virimo ir 
išpilstymo technologijomis. 
I inkytojams bus siūloma ra
gauti ir įvertinti alų tiesiai iš 
gamybos linijos. (Eita)

Pavakare Lietuvos valsty
biniame operos ir baleto teatre 
buvo surengtas iškilmingas 
Kovo 11-osios minėjimas ir 
koncertas.

Kovo 11-oji 
paminėta

Vašingtone
Vašingtone Kovo 11-oji buvo 

paminėta tradiciniu jaunimo 
susibūrimu.

Šeštadienį Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo dienos 
proga ambasada tradiciškai 
atvėrė duris JAV studijuojan
tiems Lietuvos studentams bei 
Amerikos lietuvių jaunimui. 
Jaunimą Lietuvos valstybės 
atkūrimo proga pasveikino 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas, susirinku
siems koncertavo Gytis 
Paškevičius. Vakaras buvo 
kovo 9-10 d. Vašingtone vyku
sio kasmetinio lietuvių jauni
mo sąskrydžio, kurį rengė 
Vašingtono-Baltimorės Lietu
vių jaunimo sąjungos kartu su 
Lietuvos ambasada JAV, da
lis. Sąskrydyje dalyvavo apie 
100 jaunuolių iš įvairių Ame
rikos vietų.

Susitikimo dalyviai dalinosi 
studijų JAV aukštosiose mo
kyklose patirtimi, kalbėjo apie 
karjeros perspektyvas Lietu
voje, diskutavo, kaip būtų ga
lima suaktyvinti organizuotą 
lietuviško jaunimo veiklą 
Amerikoje. Sekmadienį Lietu
vos ambasadoje Vašingtone 
buvo aukotos šv. Mišios. (bnsj

* Minint Kovo 11-ąją, 
Varšuvoje gyvenantys, dir
bantys ir besimokantys lietu
viai pradėjo sekmadienį pa
maldomis Varšuvos Švento
sios Anos bažnyčios koplyčioje, 
vėliau Lietuvių namuose 
„Lituanika” įvyko iškilmingas 
minėjimas, kuriame prane
šimą skaitė Lenkijos lietuvių 
draugijos Varšuvos skyriaus 
pirmininkė Birutė Makaus
kaitė. Lietuvos generalinis 
konsulas Varšuvoje Genadijus 
Mackelis įteikė Lietuvos pa
sus Laisvosios Europos radijo 
korespondentei Varšuvoje 
Živilei Makauskienei ir jos vy
rui — Lenkijos Mokslų akade
mijos Istorijos instituto moks
liniam bendradarbiui Broniui 
Makauskui. Pilietybės komisi
jos sprendimu jiems suteikta 
Lietuvos pilietybė. Minėjime 
taip pat dalyvavo Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje Da
rius Degutis. (BNS)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų praneSimais)

Vašingtonas. Aukšti JAV pareigūnai sekmadienį stengėsi už
kirsti kelią kylančiai tarptautinės kritikos bangai dėl slaptos JAV 
politikos apžvalgos, pagal kurią kelios Azijos ir Artimųjų Rytų val
stybės yra būsimi JAV branduolinių karo veiksmų taikiniai. Slap
toje branduolinės politikos apžvalgoje, kurią gavo JAV žiniasklai
da, raginama atsisakyti „šaltojo karo” nuostatos panaudoti JAV 
branduolinę ginkluotę buvusiai Sovietų sąjungai nuo branduolinio 
smūgio atgrasinti. Būsimais JAV branduolinių smūgių taikiniais 
ataskaitoje nurodoma Kinija, Šiaurės Korėja, Irakas, Iranas, Siri
ja ir Libija. Apžvalgoje, kuri Kongresui buvo pristatyta sausį, ap
tariamas galimas JAV branduolinių bandymų atnaujinimas ir 
naujų branduolinių ginklų kūrimas. Be to, keliamas klausimas dėl 
prezidento George W.Bush administracijos tradicinės politikos ne- 
sitaikyti į nebranduolines valstybes ir tolesnio JAV branduolinių 
bandymų moratoriumo laikymosi. Tuo tarpu JAV valstybės sekre
torius Colin Povvell ir Baltųjų rūmų patarėja valstybinio saugumo 
klausimais Condoleezza Rice tvirtino, kad apžvalga nereiškia jo
kio naujo JAV politikos dėl branduolinių taikinių pasikeitimo.

Maskva. JAV „visada vertino ir vertina SSRS ir posovietinę 
Rusiją kaip savo geopolitinę varžovę”, pareiškė vienas žymiausių 
Rusijos tarptautinių karinių santykių žinovų, generolas pulkinin
kas Leonid Ivašov. Komentuodamas „Los Angeles Times” pasiro
džiusį rašinį apie slaptą Pentagono pranešimą, kuriame Rusija 
priskiriama prie valstybių, kurioms JAV pasirengusios pirmosios 
smogti branduolinį smūgį, jis pažymėjo, kad „susilpninti ar paša
linti stiprią Rusijos valstybę iš politinės arenos yra JAV geopoliti
nės doktrinos ašis”. „Rusijos politikams metas tai suprasti ir ne
puoselėti iliuzijų, kad Vašingtonas linki Maskvai gyvuoti ir klestė
ti”, pareiškė L. Ivašov.

Londonas. JAV prezidento George W. Bush gynybos patarėjas 
Richard Pearl pirmadienį kritikavo Europos vadovus, kad jie per 
menkai remia galimą pasaulinės antiteroristinės karo operacijos 
išplėtimą į Iraką. „Esu tikrai nusivylęs kai kuriais mūsų draugais 
Europoje, kurie labai atidžiai paiso savo saugumo, tačiau kai iš
kyla grėsmė Amerikos saugumui, jų niekur negalima rasti”, sakė 
jis BBC radijui. Jis kritikavo net Didžiąją Britaniją, kuri yra pag
rindinė JAV vadovaujamos pasaulinės antiteroristinės koalicijos 
sąjungininkė. Šias pastabas R. Pearl išsakė tuo metu, kai JAV vi
ceprezidentas Diek Cheney pradėjo kelionę, kurios metu siekia su
telkti paramą galimai JAV vadovaujamų pajėgų karo operacijai 
prieš Irako prezidento Saddam Hussein režimą.

Gardez. Mūšis Afganistano rytuose pirmadienį nurimo — JAV 
pajėgos atsitraukė nuo fronto linijos, o afganų kareiviai mėgino 
įtikinti apsuptus „ai Qaeda” maištininkus pasiduoti. „Deja, per 
pastarąsias 24 valandas buvo sužeisti dar penki koalicijos karei
viai. Visi jie afganai”, sakė majoras Bryan Hilferty . Jis teigė, kad 
afganų pajėgos spaudžia maištininkus iš šiaurės ir vakarų, o JAV 
lėktuvai „B-52” ir „F-16” toliau bombarduoja maištininkų pozici
jas. Iš viso per šią operaciją „Anaconda”, kuri tęsis, kol bus sunai
kinti ar pasiduos likę keli šimtai maištininkų, žuvo 8 amerikiečiai 
bei 7 afganai ir buvo sužeista 100 sąjungininkų kareivių, Mūšio 
rajone tebėra maždaug 800 JAV kareivių. Maždaug 400 JAV ka
rių sekmadienį sugrįžo į Bagramo oro bazę.

New York’e pirmadienį buvo emocingai paminėtas pusmetis 
nuo rugsėjo 11-osios atakų prieš World Trade Center dangorai
žius, o netoli tos vietos, kur jie stovėjo, buvo atidengti du pamink
lai maždaug 3,000 žuvusiųjų atminti. Susimąstymo diena prasidė
jo per dangoraižių griuvimą išlikusios skulptūros „Sfera” atidengi
mu, o vakare į dangų buvo nukreipti du galingi šviesos spinduliai. 
Šis projektas — „Šviesos pagarba”, kurį bus galima matyti 30 km 
atstumu, simbolizuos sugriuvusius dangoraižius. Abu paminklai 
bus laikini. „Šviesos pagarba” degs iki balandžio 13-osios, nuo 
saulėlydžio iki 11 vai. vakaro. Pareigūnai ir žuvusiųjų giminaičiai 
dar tariasi dėl galutinio paminklo sugriuvusių dangoraižių vietoje.

Jeruzalė. Izraelio premjeras Ariel Sharon sekmadienį pareiškė 
norįs derėtis su palestiniečiais dėl ugnies nutraukimo, nors Izrae
lio pajėgos, atsakydamos į savaitgalio teroro išpuolius, aktyviai 
apšaudė palestiniečių taikinius. A. Sharon savo kabinetui sakė, 
jog nori derybų su palestiniečiais dar prieš JAV taikos pasiuntinio 
Anthony Zinni šios savaitės vizitą. Be to, Izraelio premjeras pa
kartojo, kad gali atsisakyti savo ankstesnio reikalavimo dėl iš
ankstinės septynių dienų ramybės.

Vakarų Krantas, Ramala. Palestinos savivaldos vadovybei 
sulaikius šešis Izraelio ieškomus palestiniečius, Izraelio premjeras 
Ariel Sharon pirmadienį leido palestiniečių vadui Yasser Arafat 
išvykti iš savo būstinės Vakarų Kranto Ramalos mieste, kur jį 3 
mėnesius laikė apgulusios Izraelio pajėgos. Tačiau judėjimo laisvė 
Y. Arafat suteikta tik Palestinos savivaldos teritorijose.

Nabulus, Vakarų Krantas. Pirmadienį Vakarų Kranto Kalkil- 
jos mieste Izraelio kariuomenė sulaikė apklausai maždaug 600 ci
vilių palestiniečių. Užėmę šį Vakarų Kranto šiaurės vakarų pa
kraštyje esantį Palestinos savivaldos miestą, kareiviai per garsia
kalbius paragino visus vyrus nuo 15 iki 45 metų susirinkti mokyk
los kieme. Susirinkusiems vyrams buvo uždėti antrankiai bei už
rištos akys, ir dalį jų kariuomenė išvežė į nežinomą vietą, pranešė 
atstovai.

Minskas. Buvęs 12-ojo šaukimo Baltarusijos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Stanislav Šuškevič mano, kad jo, kaip buvu
sio parlamento pirmininko, pensija verta Guinness rekordų kny
gos. Minske įvyks teismas pagal Š. Šuškevič ieškinį Baltarusijos 
darbo ir socialinės apsaugos ministerijai, kuriame jis kaltįna šią 
žinybą per 5 metus jam nė karto neindeksavus pensijos. Politikui
nuo 1996 m. mokama pensija 
sudaro 3,196 Baltarusijos rub
lius — mažiau nei 2 JAV dole
rius. Tai pati mažiausia pasau
lyje buvusio valstybės vadovo 
pensija, teigia S. Šuškevič.

KALENDORIUS
Kovo 12 d.: Darmantas, Faina, 

Galvirdas, Grigalius, Jorūnė, Serafi
ną, Teofanas.

Kovo 13 d.: Kristina, Liutauras, 
Meldutis, Teodora, Vaidilė, Vaiga.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

KRAUJO SKYSTINTO JAS — 
ANTIKOAGULANTAS

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Vaistinėse toks jo vardas: 
cheminis — Warfarin, preky
binis — Coumadin.

Šitokiam reikalui jis vartoja- 
" mas.

Jis imamas kraujo krešulio 
išvėngimui: jo atsiradimo ir 
padidėjimo. Jis imamas, kai 
širdis muša nereguliariai, po 
Širdies atakos ir po širdies 
vožtuvo pakeitimo operacijos. 
Jis sulaiko medžiagas, kurios 
didina krešulio atsiradimą. Jis 
dar ir kitais atvejais naudoja
mas. Daugiau tuo reikalu tar- 
kis su vaistininku ar gydytoju.

Jis šitaip naudojamas

Warfarin (Coumadin) yra 
j tabletėse ir imamas tik vieną 

kartą per dieną ir tik tokiame 
kiekyje taip, kaip ant recepto 
nurodyta. Tarkis su gydytoju 
ar vaistininku, jei ko nesu
pranti. Imk tą vaistą kaip nu
rodyta: nei daugiau, nei ma
žiau, nei rečiau, nei dažniau.

Naudok jį ir toliau, kai gerai 
jautiesi.

: Nenustok jį ėmęs, pirm ne
pasitaręs su gydytoju.

Ypatingas atsargumas
Pranešk vaistininkui ar gy

dytojui, jei esi alergiškas War- 
farinui (Coumadinui), aspiri
nui, tetrazine (geltonas dažas 
kai kuriuose vaistuose ir pa-

• ruoštame maiste) ar bet ko
kiems kitiems vaistams.

Pasakyk vaistininkui ar gy
dytojui, kokius imi su ir be re
cepto kitokius vaistus, ypač 
širdžiai, antibiotikus, aspiri
ną, cimetidiną (Tagamel), 
vaistus dėl gausaus choleste
rolio ar skausmo ir vitaminus.

Daug vaistų trukdo gerai 
Coumadino veiklai. Labai 

i-svarbu pranešti gydytojui, ko- 
»kius imi vaistus su ir be recep- 

-* to. Neimk ir jokio naujo vais
to, nepasitaręs su gydytoju.

Pranešk gydytojui apie savo 
prostatos prašalinimą, apie 
turimą ar turėtą smegeninį 

! paralyžių „stroką”, inkstų ar 
kepenų ligas, padidintą krau

jospūdį, gūžio liaukos netvar
ką, cukraligę, džiovą, krauja
vimų netvarką, žaizdas, liau- 
kemiją, vitamino C trūkumą, 
po storosios žarnos operacijos 
turimą išmatoms maišą ar 
žarnyno ligą. Pasakyk gydyto
jui, jei esi sunkumoje ar pla
nuoji pastoti, ar peni kūdikį

• krūtimi. Jei imant koagulantą 
: pastoji — pranešk gydytojui.

Jei planuoji turėti operaciją 
ar dantų taisymą, imdamas 
koagulantą, pranešk chirurgui 
ar dantų gydytojui. Gydytojas 
gali patarti neimti Warfarino 
tris dienas prieš tokias opera-

>'cijas.
Nevartok svaigalų, imdamas 

'koagulantus.
Imdamas Coumadiną, ne

gausink vitamino K turinčių 
daržovių kiekio, kaip žalių 
lapų daržovių, brokolių, kola- 
fiorų. Tarkis su gydytoju.

Šitaip elkis, pamiršęs 
tą dieną jį priimti

„ Vėl priimk, kai atsiminsi. 
Neimk jo dvigubo kiekio. Pa
žymėk dieną, kada neėmei 
Coumadin ir pasakyk gydyto
jui, kai jį aplankysi, nes pra
leistas jo kiekis gali pakeisti 
kraujo krešėjimo tyrimų duo
menis. O jei nepriėmei Cou- 
jnadin dvi ir daugiau dienų, 
nedelsdamas pranešk gydyto
jui.

Šitaip neigiamai veikia 
Warfarin (Coumadin)

Nors nedažnai, bet atsiran
da kartais šitokie negerumai,

imant antikoagulantus: šlapi
mo spalva gali keistis į raudo
nai oranžinę — tai visai ne
pavojinga. Tik kai stipriai ir 
nepraeinančiai ims galvą 
skaudėti, skrandyje negeru
mai atsiras, suviduriuosi, su
karščiuosi ar odą išbers — tar
kis su gydytoju.

O kai šie negerumai atsiras, 
nedelsiant pranešk gydytojui: 
nepaprastai kraujuosi, kai įsi- 
brėši, kai su išmatom kraujuo
si ar jas smalos tamsumo tu
rėsi, kai šlapinsies su krauju, 
kai nuvargsi, nelauktai su
karščiuosi, ims šiurpas krėsti, 
kai gerklėje ar skrandyje 
skausmas atsiras.

Šitaip laikyk 
antikoagulantus

Laikyk gerai užkimštą ir 
vaikams nepasiekiamą War- 
fariną kambario temperatūro
je; ne šiltai ir ne drėgnai, ir ne 
išvietėje. Išmesk pasenusį ir 
daugiau nevartojamą bet kokį 
vaistą. Pasitark su vaistinin
ku apie tinkamą vaistų lai
kymą.

Dar ir šis tas žinotina

Visų su gydytoju pasimaty
mų nepraleisk, nes gydytojas 
nurodys laboratorinius tyri
mus, kurių duomenys padės 
orientuotis apie Coumadino 
veiklą.

Tas vaistas trukdo kraujui 
krešėti, todėl susižeidus ar įsi
pjovus gali ilgiau kraujuoti. 
Venk pavojingos veiklos suši- 
žeidimui. Pranešk gydytojui, 
kai imsi neįprastai kraujuoti.

Turėk su savimi kortelę ar 
nešiok apyrankę, nurodančią, 
kad imi Warfariną (Couma
diną). Gydytojas ar vaistinin
kas patars, kaip įsigyti „card 
ar bracelet”. Kortelėje pažy
mėk sayo vardą ar pavardę, 
turimą ligą, vaistą ir jo imamą 
kiekį, gydytojo pavardę ir tele
foną. Pasakyk bet kuriam gy
dytojui ar dantų gydytojui, 
kad imi Warfarin.

Jei sergi liga, sukeliančia vi
duriavimą ar karštį, ilgiau ke
letos dienų — pranešk gydyto
jui. Tokie negerumai gali pa
keisti Warfarin veiklą.

Niekam kitam neduok šio 
vaisto. Tarkis su vaistininku 
apie pakartojamą kiekį to 
vaisto.

Šaltinis: „Medication Tea- 
ching Manual 7th Edition”, 
1998.

* Kaune aukštųjų mo
kyklų absolventams buvo 
įteikti vadų kursų baigimo 
pažymėjimai ir suteikti atsar
gos leitenantų laipsniai. Ce
remonija vyko Divizijos gene
rolo Stasio Raštikio puska
rininkių mokykloje, kur pa
žymėjimus gavo 45 absolven
tai. Jie parengti tapti sausu
mos kariuomenės būrių va
dais. Kitoje ceremonijoje Karo 
medicinos tarnyboje pažymė
jimai buvo įteikti ir leitenanto 
laipsniai suteikti 3 medikams, 
kurie galės tęsti savo praktiką 
profesionalioje karo tarnyboje. 
Dar 30-čiai absolventų pažy
mėjimai buvo įteikti šią sa
vaitę Vilniuje. Šie aukštųjų 
mokyklų absolventai tapo pir
maisiais studentais, baigu
siais 6 mėnesius trunkančius 
vadų kursus.’ (BNS)

* Šilutės rąjone esančią 
Švėkšnos psichiatrijos li
goninę pasiekė Švedijos kara
lienės Silvijos labdaros siunta 
su baldais. Švedijos karalienę 
sujaudino 20 psichikos ligo-

Š.m. vasario 14 d. atidarytas Respublikinės Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės Vaikų kaulų čiulpų persodinimo poskyris. Jo įrengimui 
Pediatrijos klinikoje Vyriausybė skyrė 400,000 litų. Nuotraukoje — Re
spublikinės Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės direktoriaus pava
duotojas Kazimieras Binkis. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

ATIDARYTAS VAIKŲ KAULŲ ČIULPŲ 
TRANSPLANTACIJOS POSKYRIS

Vaikų kaulų čiulpų trans
plantacijos poskyris, vasario 
14 d. iškilmingai atidarytas 
Respublikinėje Vilniaus uni
versitetinėje vaikų ligoninėje, 
atitinka visus tarptautinius 
standartus, su pasididžiavimu 
teigia šios gydymo įstaigos 
medikai.

Šis poskyris įrengtas pagal 
Vaikų kaulų čiulpų persodini
mo programą, kurios įgyven
dinimo komisijai vadovavo 
Respublikinės Vilniaus uni
versitetinės vaikų ligoninės 
direktorius Genadijus Dolčen- 
ka.

Pediatrijos klinikos Vaikų 
kaulų čiulpų transplantacijos 
poskyrį sudaro keturios opera
cinėms prilygstančios sustip
rinto higieninio režimo pala
tos su ypatingomis tempera
tūros reguliavimo ir ventiliaci
jos sistemomis, teikiančiomis 
galimybę per vieną valandą 
dešimt kartų pakeisti palatos 
orą. Prie kiekvienos lovos yra 
ligonio būklės pokyčius rodan
tis monitorius, signalizacija, 
žema spintelė su patogiu slan
kiojančiu staliuku. Įrengtos ir 
specialios svarstyklės, galin
čios pasverti lovoje gulintį pa
cientą.

Norintiems patekti į Vaikų 
kaulų čiulpų transplantacijos 
poskyrį, būtina apsivilkti 
vienkartinio naudojimo cha
latą, apsiauti specialias šlepe
tes ir gerai išdezinfekuoti ran

KAD BUTŲ GRAŽIOS IR SVEIKOS 
PASIRŪPINKITE RANKŲ PRIEŽIŪRA

Jeigu suminkštėję 
rankų audiniai

Ištieskite rankas į šalis ir 
apčiupinėkite vidinę žastikau- 
lių pusę — tą, kuri prie pat 
pažasties ir nuolat spau
džiama prie kūno. Ar ji stang
ri ir daili? Ar nekadaruoja su
minkštėję audiniai?

O kaip atrodo alkūnės? Ar 
jos švelnios ir apvalios? O gal 
panašios į suartą dirvoną? Per 
keturiasdešimt metų alkūnių 
oda galbūt virto šiurkščia ir 
pleiskanota, o po alkūnkauliu 
„apsigyveno” riebalų sankau
pos...

Be abejonės, pasirūpinti to
kia oda reikėjo anksčiau, ta
čiau ir šiandien dar ne per 
vėlu.

Pirmiausia išsirinkite kos
metiką. Vieną kartą viršutinę 
rankų dalį ir žastikaulius pa
tepkite maitinamaisiais kre

mų, gydomų ligoninės septin
tajame skyriuje, pasirašytas 
laiškas. Daug laiko minėtoje 
gydymo įstaigoje praleidžian- 
tys žmonės tvirtino svajojan
tys apie jaukų poilsio kam
barėlį, apstatytą minkštais 
baldais. Ligonių vardu laišką 
pasirašiusi Švėkšnoje gydoma 
moteris tikino, kad parašyti 
laišką karalienei privertė sun
ki finansinė ligoninės padėtis.

(BNS)

kas. Aplinkos sterilumas — 
svarbiausias šios tarnybos rei
kalavimas. Keturiolikmetę 
kaunietę A., kuriai antradienį 
atlikta autologinė kaulų čiul
pų transplantacija, poskyrio 
atidarymo iškilmių svečiai ga
lėjo pamatyti tik pro palatos 
durų langą. Mergaitė žiūrėjo 
televizorių. Kartu palatoje bu
vo ir slaugytoja.

Lietuvoje pirmoji kaulų čiul-» 
pų persodinimo operacija at
likta 1999 metais spalio 25 
dieną suaugusiam pacientui 
Vilniaus universiteto ligoni
nėje „Santariškių klinikos”, 
čia, gavus šiam tikslui du mi
lijonus litų, įsigyta labai bran
gi aparatūra kraujo ląstelių 
atskyrimui, kraujo produktų 
apšvitinimui, taip pat sudė
tingi įrenginiai programuotam 
ląstelių šaldymui ir saugoji
mui ypač žemoje temperatū
roje.

Pagal sudarytą sutartį, kaip 
sakė Vilniaus universitetinės 
vaikų ligoninės direktoriaus 
pavaduotojas Kazimieras Bin
kis, šia brangia įranga dabar 
naudosis ir greta esančios 
Vaikų ligoninės vaikų kaulų 
čiulpų transplantacijos posky
ris.

Kaulų čiulpų persodinimo 
Respublikinėje Vilniaus uni
versitetinėje vaikų ligoninėje 
šiuo metu laukia keturiolika 
vaikų.

(Elta)

mais. Rankas plaukite minkš
tu, skystu muilu, kurio rūgš
tingumas turėtų būti pH 5.

Vasarą atsiradus alergi
nėms, pigmentinėms dėmėms, 
išryškėjus ar sprogus kapilia
rams, viršutinę rankų dalį kas
dien patikrinkite perpjauta 
bulve.

Šitų alyvuogių aliejumi kas 
antrą dieną patepdamos ir pa- 
masažuodamos rankų, ir pečių 
odą, ją sušvelninsite ir pamai
tinsite.

Odą balina ir maitina bal- 
tagūžio kopūsto lapai arba iš 
jų pagaminta košelė.

Pastebėjote grublėtą, vadi
namąją „žąsies” odą ties alkū
nėmis?

Ją sušvelninsite, lengvai 
masažuodamos minkštu natū
ralaus pluošto šepetėliu. Še
petėlį sudrėkinkite muilinu 
vandeniu, į kurį įlašinkite gli
cerino. Procedūros kartojamos 
apie savaitę — rytais ir vaka
rais.

Medaus ir kiaušinio 
kompresas

Sumaišykite nedidelį kiekį 
medaus, kiaušinio trynio, gli
cerino ir kelis lašus amoniako. 
Mišiniu ištepkite švarią vir
šutinės rankų dalies ir alkū
nių odą, rankas apsukite 
kompresams skirtu popieriu
mi arba celofanu. Apsivilkite 
šiltą siauromis rankovėmis

megztinį, kad tvarstis nenu
kristų. Po pusvalandžio viską 
nuimkite, rankas nuplaukite 
drungnu vandeniu.

Rankų odą švelninanti 
krakmolo kaukė

Sumaigykite virtas bulves, 
įpilkite šlakelį pieno ir šaukš
telį alyvuogių aliejaus. Ši kau
kė naudojama panašiai kaip 
medaus ir kiaušinio kompre
sas.

Kaukė alkūnių odai

Pleiskanojančiai, uždegimo 
pažeistai vyresnių moterų al
kūnių odai labiausiai tinka 
alyvuogių, saulėgrąžų arba 
riešutų aliejų kompresai. Jie 
paliekami visai nakčiai.

Jei tokiai procedūrai neturi
te nei laiko, nei sąlygų, pla
čiame negiliame dubenėlyje 
pašildykite nedidelį kiekį ko
kio nors augalinio aliejaus ir 5 
minutes palaikykite jame al
kūnes — geriausia vakare, 
prieš eidamos miegoti.

NEPAMIRŠKITE 
IR KOJŲ

Kruopštus pedikiūras

Kiekvieną vakarą švariai 
nusiplaukite ir sausai nu
šluostykite kojas, ypač tarpu
pirščius, kad nesidaugintų 
mikrobai.

Kartą per savaitę pasidary
kite vonelę pasūdyto (šaukš
tas druskos dviem litrams 
vandens) ar 10-15 arbatme- 
džio aliejaus lašų prisodrinto 
drungno vandens. Dezinfekuo
site ir suminkštinsite sura- 
gėjusią pėdų odą.

Pemza nugramdykite ir nu
lyginkite suragėjusias vietas.

Kruopščiai sutvarkykite na
gus, Negalima iškirpti nagų 
kampučių, nes nagas gali 
įaugti į odą — geriau nagų 
formą taisyti šlifuojant juos 
dilde. Tuomet vėl nusiplaukite 
kojas, nusausinkite ir ^patep
kite drėkinamuoju bei gaivi
nančiu odą kremu.

Suragėjusios ataugos

Suragėjusį padų odos 
sluoksnį reikėtų šalinti kas 
mėnesį.

Negyvas odos ląsteles gali
ma pašalinti švelniai brau
kiant per padus žirklių ašme
nimis. Atsargiai elkitės skus- 
damos peiliuku ar trindamos 
kulnus pemza, kad nepažeis- 
tumėte odos.

Po vandens ir druskos ar so
dos vonelių dažniausiai užten
ka padus pamasažuoti frotiniu 
rankšluosčiu.

Pėdų odą minkština ir citri
nos sultys. Citrina ištrynusios 
padus palūkėkite 10 min., vė
liau nuplaukite vandeniu ir iš
tepkite drėkinamuoju kremu.

Labai prakaituojančias ko
jas patariama kasdien plauti 
šaltu vandeniu. Ypač prakai
tavimą mažina šalto ir šilto 
vandens vonelės.

Pailsusioms pėdoms tinka 
ramunėlių vonelės.

Pėdoms tiks ir karšto van
dens vonelės su jūros druska. 
Po procedūros atsigulkite ir pa
kelkite kojas į viršų, kad su
aktyvėtų kraujotaka.

Kaip atgaivinti 
nuvargusias kojas

Nuo ilgo vaikščiojimo pavar
gusioms kojoms labai naudin
gos šios vonelės:

4 valgomuosius šaukštus žo
lių mišinio užpilkite 3 1 ver
dančio vandens, 30-40 minu
čių palaukite, perkoškite ir su
pilkite į vandenį.

Pavargusias kojas atgaivina 
dilgėlės, gysločiai, šalpusniai, 
o taip pat mėtų, lakišiaus ir 
šeivamedžio lygių dalių miši
nys.
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PRADĖTA GRĄŽINTI 
SKOLAS

Vyriausybėje pagaliau svar
stytas klausimas dėl „Sodros” 
įsiskolinimo privalomojo svei
katos draudimo fondo (PSDF) 
biudžetui ir dėl mokėjimo už 
suteiktas priežiūros paslau
gas, viršijančias nustatytas 
kvotas, bei tokių paslaugų tei
kimą asmens sveikatos prie
žiūros įstaigose.

Nutarta, kad „Sodra” gavusi 
Finansų ministerijos 117 mln. 
litų paskolą, 32 mln. litų turi 
pervesti PSDF biudžetui, o 
Valstybinė ligonių kasa pri
valo šias lėšas skirti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms 
(rugpjūčio 1 d. skola joms sie
kė — 171 mln. litų), kad nors 
iš dalies palengvintų padėtį.

Sveikatos apsaugos ministe
rija ir Valstybinė ligonių kasa 
kartu su Finansų ministerija, 
turi suderinti nuostatas dėl 
PSDF rezervo lėšų naudojimo 
atsiskaitant už kompensuo
jamuosius vaistus bei pareng
ti ir artimiausiu metu Vyriau
sybei pateikti 2001 metų 
PSDF biudžeto tikslinimo pro
jektą.

2001 m. rugsėjo 11 d. Vals
tybinei ligonių kasai „Sod
ra” pervedė 11 mln. litų, rug
sėjo 17 d. į PSDF biudžetą 
įplaukė dar 14 mln. Lapkritį 
planuojama grąžinti dar 7 
mln. Lt, o likusi 22,6 mln. su
ma bus padengta vėliau per 
2002 metus. VLK ir GM inf.

RAUDONOS MĖSOS
VALGYMAS KIAUŠIDŽIŲ 

VĖŽIO RIZIKA

Italijoje atliktas tyrimas, 
kurio rezultatai rodo, kad dar
žovės ir žuvis saugo nuo kiau
šidžių vėžio, tuo tarpu dažnas 
raudonos mėsos ir krakmolin- 
go maisto, taip pat ir sriubos, 
valgymas yra susijęs su pa
didėjusia rizika.

Ištyrę 1,031 epiteliniu kiau
šidžių vėžiu sergančią pacien
tę, tyrimo autoriai nustatė, 
kad gali egzistuoti tiesioginis 
ryšys tarp rafinuotų anglia
vandenių ir cukraus vartojimo 
(jei ne apskritai kaloringesnio 
maisto valgymo) bei padidėju
sio glikemijos indekso, kuris 
yra susijęs su hiperinsuline- 
mija ir į insuliną panašiu au
gimo faktoriumi-1, kanceroge- 
nezės proceso skatintojų. Ta
čiau pažymima, kad šį ryšį 
reikėtų vertinti atsargiai, nes

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.coni

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Sųsįtąrimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hlekory-Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė."' 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^___Valandosjpa2alsusitarirną___^

ARASŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285

duonos, makaronų iri ryžių 
vartojimo reikšmė buvo tik ri
binė. Pastebėta ir atvirkštinė 
priklausomybė tarp kiauši
džių vėžio ir žuvies, sūrio, 
ankštinių kultūrų, žalių ir 
virtų daržovių.

International Joumalof Cancer

* Praėjusiais metais, pa
lyginti su 2000 m., organų 
donorų Lietuvoje padaugėjo 
du kartus. Pagal šį rodiklį Lie
tuva lenkia Švediją, Vengriją, 
Lenkiją, Graikiją bei kitas vals
tybes, tačiau atsilieka nuo Is
panijos, Portugalijos, Danijos 
bei Vokietijos. Daugiausiai 
pranešimų apie donorus at
siuntė Kauno medicinos uni
versiteto klinikos. Pastebima, 
kad labai sumažėjo artimųjų 
prieštaravimų paimti organus 
persodinimui. (BNS)

mailto:administracija%40drauga8.org
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PREZIDENTAS ADAMKUS: 
PO KETVERIŲ METŲ

Pasikalbėjimas su Lietuvos 
prezidento patarėju prof. Ju
lių Šmulkščiu š.m. kovo 7 d.

— Užbaigęs ketverius sa
vo kadencijos darbo metus, 
prez. Valdas Adamkus bu
vo žiniasklaidos įvertintas 
ir klaustas, kokie bus jo 
planai ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. Jums 
teko stebėti, patarti ir ben
drauti su prezidentu per 
praėjusius ketverius me
tus. Kaip Jūs vertinate 
prez. Adamkaus veiklą vi
daus ir užsienio politikos 
atžvilgiu?

— Užsienio politikoje visos 
didžiosios partijos Lietuvoje iš 
esmės siekia tų pačių tikslų: 
integracijos į Vakarus, norma
lių santykių su kaimynais, 
prekybos su užsieniu ir užsie
nio investicijų plėtimo. Prezi
dento Adamkaus patirtis, įsi
pareigojimas ir aktyvumas 
buvo svarbūs faktoriai besitę- 
siančiame procese šiuos tiks
lus įgyvendinti. Jo paskutinis 
vizitas Washingtone yra geras 
efektyvumo užsienio politikos 
vykdyme pavyzdys. Pirmiau
sia, buvo sėkmingi susitiki
mai su aukštais pareigūnais, 
įskaitant prezidentą Bush. 
Anksčiau numatytas dvide
šimt minučių pasikalbėjimas 
pavirto bent dvigubai ilgesniu 
ir jo metu prezidentas Bush 
padarė mūsų interesams pa
lankius pareiškimus. Net ir 
kai kurių žurnalistų kritikuo
tas vadinamas „keturių se
kundžių pasirodymas” NBC 
laidoje buvo svarbus tuo, kad 
milijonai žiūrovų sužinojo, jog 
JAV ir Lietuvos prezidentai 
susitiko. Dar svarbesnis buvo 
pasikalbėjimas su John Mc- 
Laughįim, kuris prezidentui 
suteikė galimybę išsakyti 
valstybės pozicijas daugeliu 
svarbių klausimų. Washingto- 
no vizite matėsi Valdo Adam
kaus patirtis ne tik kaip pre
zidento, bet kaip ir buvusio 
JAV federalinės valdžios pa

Julius Šmulkštys.

reigūno, kuriam Washingtono 
jėgos/įtakos struktūros yra ge
rai pažįstamos. Aš žinau, jog 
ir susitikimuose su kitų vals
tybių vadovais, Vakaruose ir 
Rytuose, prezidentas sėkmin
gai pristatydavo ir gynė šalies 
interesus. Taigi, nors užsienio 
politikos tikslų konsensas yra 
svarbus, vien to neužtenka. 
Lygiai taip pat, o gal net ir 
daugiau, reikia kompetentin
go asmens tikslams įgyven
dinti.

Vidaus politikoje konstituci
nė prezidento atsakomybė nė
ra taip aiškiai apibrėžta, kaip 
tarptautiniuose santykiuose. 
Čia Valdo Adamkaus pagrin
dinis tikslas yra Lietuvoj iš
ugdyti vakarietiškas instituci
jas politikoje, ekonomijoje ir 
socialiniuose santykiuose. Ki
taip sakant, pozityvia prasme 
paveikti modernizacijos pro
cesą. Konkrečiai prezidentas 
inicijavo reformas, vertino 
valdžios atstovų darbą ir koor
dinavo įvairių valdžios orga
nų veiklą. Buvo siūlomi arba 
vetuojami įstatymai, skiriami 
arba atstatomi pareigūnai, re
miamos arba kritikuojamos 
programos. Aplamai, įvairiose 
srityse buvo skatinamas val
džios užsiangažavimas ir ak
cija. Daugelį kartų preziden
tas tiesiogiai kreipėsi į visuo
menę, prašydamas paramos, 
aiškindamas savo pozicijas ar
ba bandydamas atkreipti dė
mesį į pozityvius ir negaty
vius, įskaitant korupciją, vai-, 
džios darbo aspektus. Be viso 
to, prezidentas atliko svarbią 
edukacinę funkciją. Kalbėda
mas į tautą, Valdas Adamkus 
dažnai pabrėždavo pilietines 
visuomenės vertybės ir reika
lingumą ją tvirtai Lietuvoje 
įgyvendinti.

— Ar žiniasklaida teisin
gai perdavė ir įvertino pre
zidento darbus?

— Iš esmės taip. Žinoma, 
buvo ir tam tikrų problemų. 
Bet demokratinėje visuomenė

je jos neišvengiamos. Kai kas 
sako, kad tarp valdžios ir 
spaudos konfliktas, arba bent 
įtampa, yra natūralus. Lietu
vos spauda žmones informuo
ja apie valstybės ir privačių 
institucijų veiklą, įskaitant 
pasiekimus ir problemas. Be 
spaudos, kokią šiandien tu
rime, valstybė būtų mažiau 
demokratiška, o valdžia ma
žiau piliečiams atsakinga. 
Prezidento Adamkaus santy
kiai su spauda yra geri, nes 
abi pusės puikiai supranta 
savo paskirtį demokratinėje 
santvarkoje.

— Ar Prezidentūra seka 
užsienio laikraščius, jų tar
pe „Draugą”?

— Prezidentūroje yra maža 
biblioteka, kuri gauna užsie
nio bei užsienio lietuvių laik
raščius. Be to, prezidentas ir 
jo patarėjai asmeniškai prenu
meruoja kai kuriuos jų. Prezi
dentas nuosekliai skaito 
„Draugą”.

— Kokius pažadus ar įsi
pareigojimus rinkėjams 
prezidentas nesuspėjo įgy
vendinti, ar dar numato 
juos įvykdyti, per ateinan
čius metus?

— Pats prezidentas negali 
nei įstatymų pravesti, nei biu
džeto priimti, nei paskirti val
džios atstovų. Tokiame kon
tekste valstybės vadovas savo 
įsipareigojimus siekė vykdyti, 
glaudžiai kooperuodamas su 
kitais valdžios organais, Sei
mu ir vyriausybe. Didžiausios 
problemos buvo ir yra vidaus 
politikoje, kur neretai parti
niai ir asmeniniai interesai 
kryžiavosi su valstybiniais. 
Čia prezidento rolė daugiau
sia buvo siūlytojo, ragintojo ir 
kritiko. Kai kuriose srityse jo 
pastangos buvo sėkmingesnės 
negu kitose. Per paskutinius 
dabartinės kadencijos metus 
prezidentas ir toliau skatins 
bei rems reformas, jei jos bus 
progresyvios; kritikuos, jei 
bus stovima vietoj arba eina
ma atgal. Konkrečiai kalbant, 
šių metų eigoje prezidentas 
norėtų matyti didesnę pažan
ga švietimo, mokesčių, pen
sijų, sveikatos apsaugos „Sod
ros” bei teisėtvarkos reformose. 
Užsienio politikoje bus toliau 
ruošiamasi integracijai į Va
karų gynybines, politines ir 
ekonomines struktūras.

— Vasario 28 dieną JAV 
Senato Kariuomenės rei
kalų komiteto (Armed Ser
vices) apklausos posėdyje 
pabaltiečiams nebuvo už
darytas kelias į NATO, nes 
į NATO plėtros kritiko šen. 
Warner priekaištą tinka
mai atsakė prez. Bush vy
riausybės pareigūnai, ypač 
pabrėždami kariuomenių 
pasiruošimą ir pabaltiečių 
norą būti sąjungos nariais. 
Gegužės mėnesį įvyksian
čiame NATO užsienio rei

kalų suvažiavime bus pa
ruoštas sąrašas nauju kan
didatų pristatymui Praho
je NATO viršūnių suvažia
vime lapkričio mėnesį. 
Kiek dėmesio prezidentas 
skiria, kad Seimas, Vyriau
sybė ir Lietuvos gyventojai 
suprastų šio proceso svar
bą?

— Lietuvos priėmimas į 
NATO yra vienas svarbiausių 
prezidento Valdo Adamkaus 
tikslų. Nors nėra garantuota, 
tačiau šiuo metu atrodo, jog 
Prahoje būsime pakviesti įsto
ti į Šiaurės Atlanto Gynybos 
organizaciją. Valdo Adamkaus 
sėkmingas su Amerikos prezi
dentu susitikimas greičiausiai 
buvo viena priežasčių, paska
tinusių Bush vyriausybės pa
reigūnus aktyviai užimti 
mums palankias pozicijas 
JAV Senato Ginkluotų pajėgų 
komiteto posėdyje. Seimas ir 
Vyriausybė gerai supranta 
NATO reikšmę. Nepaisant 
sunkių finansinių sąlygų, abu 
rėmė valstybės biudžetą, ku
riame NATO reikalavimai 
kandidatams yra toliau pildo
mi.

— Lietuvai ruošiantis į 
Europos Sąjungos integra
ciją, Seimui ir Vyriausybei 
reikia užbaigti derybas su 
Europos Sąjunga iki metų 
pabaigos. Ar suspės tai 
padaryti, kada dar nėra iš
spręstas žemės pardavimas 
užsieniečiams, vizų režimo 
su Kaliningrado sritimi 
klausimas ir Ignalinos ato
minės elektrinės ateitis. 
Kokia bus prezidento rolė, 
padedant Lietuvai integ
ruotis į Europos Sąjungą?

— Seimas neseniai pradėjo 
konstitucijos pakeitimo proce
są dėl leidimo užsieniečiams 
Lietuvoje žemę pirkti. Vizos 
su Kaliningrado sritimi taip 
pat greičiausiai nesudarys 
didelių sunkumų. Sudėtinges
nis bus Ignalinos jėgainės 
uždarymo klausimas. Jėgainę 
reikės uždaryti, tačiau kokio
mis sąlygomis tą padaryti? 
Europos Sąjunga yra įsiparei
gojus padengti daugumą išlai
dų ryšium su uždarymu, bet 
iki šiol Lietuva labai mažai 
pinigų gavo. Be to, yra kitų 
dar neišspręstų problemų. Dėl 
to prezidento pareiškimą dėl 
antro bloko uždarymo 2009 m. 
reikia vertinti neišspręstų 
problemų ir besitęsiančių de
rybų kontekste.

— Lietuvai susilaukus 
pakvietimo į NATO, jos 
laukia ir milžiniškas užda
vinys — surinkti 67 JAV 
senatorių balsus, kad pa
tvirtintų NATO sutartį Wa- 
shingtone. Prezidentas 
Valdas Adamkus yra vie
nas geriausiai žinomų lie
tuvių JAV Senate. Kokį pa
tarimą duosite preziden
tui, kai būsite paklaustas,

kada prezidentas turėtų 
paskelbti savo sprendimą 
kandidatuoti?

— Prezidentas pats nutars, 
ar kandidatuoti antrai kaden
cijai. Jis turi daug kontaktų ir 
pažįstamų Washingtone, be 
to, kaip minėjau, gerai žino 
JAV sostinės įtakos centrus ir 
struktūras. Todėl, ir nebūda
mas prezidentu, Valdas 
Adamkus būtų svarbus asmuo 
pastangose siekti NATO nau
jų narių priėmimo patvirtini
mo JAV Senate. Aš sutinku, 
kad Senate kova nebus leng
va. Lenkai, čekai ir vengrai, 
kurių kilmės amerikiečių yra 
daug daugiau negu baltų, slo
vėnų ir slovakų, nebuvo leng
vai priimti. O Amerikoj, kaip 
žinom, balsų skaičius yra la
bai reikšmingas faktorius, 
bandant įtakoti politikus. 
Amerikos lietuviai čia, be abe
jo, suvaidins svarbią rolę. Šia
me procese turėtų būti efekty
vi koordinacija, ne tik tarp 
lietuviškų organizacijų JAV, 
bet ir tarp jų ir Vilniaus val
džios bei jos atstovų Amerikoj.

— Ar susivienijusios kai
rės kandidatas gali pirma
me rate rinkimus laimėti, 
jei dešinėje bus keli kandi
datai?

— Aš manau, kad, jei kairė 
išstatys vieną kandidatą, jis 
turės palyginti neblogas gali
mybes surinkti per 50 pro
centų balsų ir būti išrinktas 
pirmame rate. Bet kol kas ne
žinom, ar kairė turės tik vie
ną kandidatą ir kas jis bus. 
Nežinom ir ar prezidentas 
kandidatuos. Didžiausia deši
nės problema- yra jos susiskal
dymas. Jei kuris dešiniųjų 
kandidatas patektų į antrą ra
tą, jam būtinai reikės užsitik
rini bendraminčių paramą, o 
tas nebus lengva. Žinoma, kas 
dėl rinkimų rezultatų, daug 
priklausys nuo šių metų Lie
tuvos ekonomikos raidos.

Dėkojame už suteiktą 
progą pabendrauti ir lin
kime ištvermės atsakingo
se pareigose.

Kalbėjosi Algis Zaparackas

* Prezidentui Valdui 
Adamkui vasario 26 d. buvo 
įteiktos Lietuvos teisės uni
versiteto garbės daktaro rega
lijos. Ceremonijos metu kreip
damasis į esamus ir busimuo
sius teisėsaugos pareigūnus, 
kurių tiesioginis darbas glau
džiai susijęs su visų piliečių 
gerove ir saugumu, preziden
tas pažymėjo, kad būtent aka
deminė bendruomenė yra ak
tyviausiai kuriančioji visuo
menės dalis. Dabar preziden
tas V. Adamkus yra devynių 
JAV ir Lietuvos aukštųjų mo
kymo įstaigų garbės daktaras 
bei Kazachstano Astanos uni
versiteto garbės profęsorius.

(BNS)
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______ Danutė Bindokienė

Rąstas mūsų pačių 
akyje?

Kiek kartų, net ir „Drau
ge”, bendradarbiai išreiškė 
pasipiktinimą, kad Lietuvoje 
mokyklos per mažai dėmesio 
skiria patriotiškam, o juo la
biau — katalikiškam — auklė
jimui. Dabar tos mokyklos 
auklėja kažkokius „kosmopo
litus”, „valstybės piliečius”, 
ne tautiškai susipratusius, tė
vynę mylinčius jaunuolius.

Okupacijos dešimtmečiais 
joks lietuviškas patriotizmas 
negalėjo prasiveržti pro ko
munistinės doktrinos uždan
gą. Mokyklos mokiniams skie
pijo „kitokias vertybes”, o tė
vai ne visuomet išdrįso su
teikti savo vaikams žinias, ku
rios, netyčia iškilusios į pa
viršių, galėjo atnešti nemažai 
žalos.

Per 12 nepriklausomo gyve
nimo metų daug kas galėjo 
pasikeisti — ir, be abejo, pa
sikeitė. Bet kol kas ne viskas, 
ne pakankamai. Tad užsienio 
(ir Lietuvoje gyvenančių) tau
tiečių priekaištai bei su
sirūpinimas tautos ateities 
lietuviškumu yra pateisina
mas, arba bent suprantamas.

Čia galbūt ir ryškiausiai iš
siskyrė „vakarietiški-rytietiš- 
ki keliai”, kuriais penkias
dešimt metų teko keliauti lie
tuvių tautai. Pasilikusiems 
tėvynėje buvo brukariios idė
jos, pagrįstos'komunizmo dok
trina, atnešta iš Rytų. At- 
sidūrusiems už savo krašto 
ribų ir pasklidusiems po Va
karų demokratijos šalis, svar
biausias tikslas buvo nepra
rasti savo tautinės tapatybės, 
ir, pagal galimybes, padėti pa
vergtai tėvynei.

Pirmasis tikslas daugiausia 
vykdytas per lietuviškas mo
kyklas ir organizacijas, į ku
rias jungtis buvo skatinamas 
lietuviškasis jaunimas. Iš es
mės visa lietuviškų šeštadie
ninių programa visų pirma 
buvo pagrįsta tautiniu auklė
jimu, į jį kreipiant didžiausią 
dėmesį ne tik istorijos ar geo
grafijos pamokose, bet ir vi
sose kitose: lietuvių kalbos, 
literatūros, dainavimo, tauti
nių šokių, net religinio auk
lėjimo, taip pat švenčiant vals
tybines Lietuvos šventes, su
pažindinant su žymiosiomis 
tautos asmenybėmis.

Galbūt ne kiekvienas jau
nuolis, baigęs lituanistinę mo
kyklą, mokėjo parašyti dik
tantą be klaidų, apibūdinti 
dalyvius ar išlinksniuoti įvar
džiuotinius būdvardžius, bet 
visi turėjo supratimą, ką reiš
kia būti lietuvių, žinojo svar
biąsias Lietuvos istorijos da
tas, kunigaikščius, preziden
tus, rašytojus...

Buvo svarbu, kad mūsų 
atžalynas pažintų savo kilmės 
šaknis, jomis didžiuotųsi. 
Šiandien, anų dienų lit. mo
kyklų moksleiviams jau už
augus, akivaizdu, kad tai bu
vo teisingas kelias — lietu
viškosios mokyklos ir organi
zacijos savo uždavinius atliko 
bent jau patenkinamai: visgi 
mažai būta galimybių, kad 
net žemesnių klasių lit. mo
kyklų moksleivis, skautas ar 
ateitininkas nebūtų sugebėjęs 
atsakyti į klausimą: kas gi bu
vo šv. Kazimieras?

Ar atlieka tuos uždavinius
lit. mokyklos bei lietuviškos 
organizacijos šiandien? Be 
abejo, stengiasi. Kaip ir anuo
met — šimto nuošimčių tei
giamų pasekmių tikėtis yra 
nerealu. Žinome ir džiaugia
mės, kad prasidėjo lietuviš
kojo švietimo užsienyje atgi
mimas, į jį jungiantis vis dau
giau dabar iš tėvynės atvyks
tančių mokinių, mokytojų bei 
tėvų, kurie mielai talkina 
tėvų komitetuose ir visur, kur 
tik talkos reikia. Tai viena 
džiugiausių prošvaisčių užsie
nio lietuvių gyvenime. Tebe
veikia ir lietuviškos organiza
cijos. Ypač gyvastingi skautai 
ir ateitininkai, taip pat jau
čiantys naujų narių iš Lietu
vos įplauką. Tad kaip tik šiuo 
metu laikas atkreipti dėmesį, 
kad mūsų mokyklų ir organi
zacijų tikslai iš esmės nepa
sikeitė. Jų. paskirtis ta pati, 
kaip anksčiau — skiepyti vai
kams ir jaunuoliams lietu
višką savimonę, savosios tau
tinės tapatybės išsaugojimą, 
gyvenant toli nuo savo kilmės 
krašto.

Štai tik vienas pavyzdys, 
kaip lengva „įkristi į praradi
mo duobę”. Vienoje vietovėje, 
besididžiuojančioje ypač gyva 
lietuviška veikla, mūsų skau
tai kovo pradžioje suruošė tra
dicinę Kaziuko mugę. Buvo 
daug prekystalių su išradin
gais ir viliojančiais dirbiniais, 
buvo žaidimų, užkandžių ir 
daug jaunatviško šurmulio. 
Lietuviškų televizijos laidų 
žurpalistai, besimaišydami 
šventiškoje minioje, užklausė 
vieno kito (gal net dešimčių) 
įvairaus amžiaus skautų — 
kas tas Kaziukas, kurio vardu 
ruošiama mugė? Kodėl ji 
ruošiama kovo 4 arba netoli 
šios datos? Pagaliau — kas 
buvo šv. Kazimieras?

Atsakymai, manome, nieko 
nenudžiugintų. Tad, ar ne lai
kas susirūpinti? Neieškokime 
vien Lietuvos mokyklų akyse 
krislų, neišsigraibę iš savųjų 
rąstų...

ŽVILGSNIS Į PRŪSIJĄ 
SOVIETMETYJE

IRENA VIDŽIŪNIENĖ
Nr.4

Nusileidusios prie prūdo, užkalbinam vidutinio am
žiaus moterį, besižvalgančią šalia atokaus savo namo 
vartelių. Tai vietinės mokyklos mokytoja. Namo viduj, 
kur ji mus pakvietė, metėsi į akis aplaidumas ir ne
švara, smelkėsi tvaikas. Gyvena viena, šiuo metu atos
togauja. Nuo čia eidamos, palei prūdą sutinkame gra
žią apie 40 metų amžiaus moterį, kuri be jokios įžan
gos pasiskundžia, kad štai reikia sodinti bulves, o 
vyriškos pagalbos negalima surasti. Pastebim, kad so
dinti vėloka, kad Lietuvoje tokiu metu pradedama 
bulves kasti. Ji čia pat mus, pirmą kartą sutiktas, 
pradeda primygtinai kviesti pas save vakarui į sve
čius. Bus linksma. Tai į čia prieš porą dešimtmečių at
vykusi latvė. Supratome, kad ji iš tų besibastančių, 
pasinešusių valiūkauti žmonių, kuriems sovietmetyje 
dažnai kelio galas būdavo Kaliningrado sritis. Čia to
kie žmonės pasijusdavo tarp savų.

Vaikštinėdamos stengėmės, progai pasitaikius, žmo
nes užkalbinti. Žinojome, kad Kalinirigrado srityje gy
vena nemažai lietuvių, Sibiro tremtinių, kuriems ne
leisdavo grįžti į tėvynę. Tačiau lietuvių nesutikom. 
Tikriausiai juos daugiau traukė kaimas.

Svetlogorsko kapinaitės pačiame miestuko pakrašty.

Skirtingai negu mūsų miesteliuose, kur amžinam poil
siui paprastai parenkamas kalnelis, čia kapinaitės pa
lyginti žemoje, vešlios augmenijos apniktoje vietoje. 
Vos į čia įžengus, trikdo keistas reginys. Tarp medžių, 
krūmų, aukštas prastos išvaizdos kapaviečių tvoreles 
siekiančios žolės tai šen, tai ten iškilę akmens, mar
muro kapitališki, įspūdingi paminklai. Prie jų pri
sišlieję, bet kaip iš lentų sukalti, suoleliai ir staliukai. 
Pastarieji padengti plastikine plėvele, ant jų užvožta 
stiklinė ar stiklainis degtinei. Tuose išvaizdžiuose pa
minkluose apsitrynę, neryškūs, prastai atlikti įrašai. 
Bandant iššifruoti puošniame, kelių metų vaikučiui 
pastatytame paminklėlyje tokį vos įskaitomą įrašą, 
atidžiau įsižiūrėjus, išryškėjo šiurpus faktas, atsklei
dęs kapinaitėse slypinčią mįslingą nedermę. Tuose 
įspūdinguose paminkluose vardai ir datos iškaltos vie
nur geriau, kitur menkiau, ištrynus prieš daugelį me
tų darytus įrašus. Taigi čia, pagal plačiai sovietijoje 
paplitusį terminą, „nusavinta” tai, kas priklauso įniru
siems. Ir ne tik paminklai, bet ir amžino poilsio vieta. 
Sutikta kapinėse senutė patvirtino, kad tai vokiečių 
kapų paminklai ir šita, mišku beužeinanti, vieta, kur 
darbar atgula jos tautiečiai — buvusios vokiečių ka
pinės. Išlikęs dar tų senų vokiečių kapinių vartų frag
mentas.

Svetlogorsko kurortas neturi jokio panašumo į mū
sų, Latvįjos ar Estijos Baltijos pakrantės kurortus. 
Poilsiautojų čia nedaug. Atvykus iškart tai jautėsi, nes 
kempingas buvo apytuštis. Iš to nedaugelio kempinge 
dalis buvo pakeleiviai, apsistoję nakčiai vairuotojai.

Savaitgaliais miestukas pasipildo Kaliningrado publi
ka, bet nepagyvėja. Slūgso slogi be spindesio atmosfe
ra. Be jokio šviesesnio dabarties blyksnio, be jokio už
silikusio spindulėlio iš praeities kurortinio gyvenimo.

Jantarnas (Palvininkai) •

Autobusų stotelėje perkant bilietą į Jantamyj, kasi
ninkė įspėjo, kad, artėjant prie miestelio, prasideda 
uždrausta zona ir įvažiuojant teks pateikti leidimą. 
Rižikuoju ir pasiseka. Privažiavus draudžiamą terito
riją, autobusas, nė nestabtelėjęs, toliau traukė ban
guotais laukais Jantamo link. Važiuojant karts nuo 
karto reginyje švystelėdavo buvę stambūs ūkiai, mū
riniai pastatai raudonų čerpių stogais,

Jantarnas ir kitos miesto tipo Sambijos pusiasalio 
gyvenvietės savo dydžiu primena mūsų miestelius. Šią 
išgarsino gintaras, pradėtas kast jau 1899 metais. 
Miestelis susispietęs apie ilgą, lygiagrečią kranto linijai 
gatvę.

Vidury liuteronų bažnytėlė, buvusios dvasininkų 
seminarijos pastatas. Beveik visu ilgo siauro miestelio 
pakraščiu nuo jūros pusės nutįsęs, kadaise buvęs 
įspūdingas, pakrantės parkas. Apie tai byloja jo lieka
nos. Tarp retai pasimėčiusių galingų liepų, klevų, kaš
tonų, kaip paminklai stovi neliesti nudžiūvę, vėtrų 
apiplėšytomis šakomis galiūnai. Kai kurie sukniubę 
pūva. Miestuke daug senų, gerai išsilaikiusių pastatų. 
Sena aukšta mūrinė geležinkelio stotis.

Pasižvalgius ir įsidrąsinus, kilo noras pabandyti

prasmukti į gintaro kasyklą. Išsiaiškinus, kad ji yra 
atokiai nuo miestelio, leidausi nurodyta kryptimi pikt
žolėta pakyluma. Atsidūriau prie kasyklos administ
racinio pastato ir čia sutikau markšeiderį (kalnų topo
grafą), ramų, malonų, sportiškos išvaizdos vyresnio 
amžiaus žmogų. Kaip gamtininkai, greit suradom 
bendrą kalbą ir jis pasisiūlo supažindinti mane su ka
sykla. Prieš leidžiantis į karjerą, atnešė man ilgus gu
minius batus ir chalatą, pastebėdamas, kad tik ypatin
gais atvejais pašaliniai įleidžiami į kasyklą.

Markšeideriui priklauso topografiniai darbai ne tik 
žemės paviršiuje, bet ir įvairiuose jos gyliuose. Jis 
kontroliuoja ir koreguoja gintaro kasimą. Daugiau nei 
valandą jo lydima stebėjau gintaro išgavimo procesą. 
Kaip iš 50 metrų gylyje esančio 5-9 metrų storio ginta
ringo žemės sluoksnio vadinamoji mėlynoji žemė di
džiuliu kranu iškeliama, pažeriama iš kelių metrų 
aukščio ant specialių sietų, kaip toliau, jai slenkant 
žemyn, įvairiais sietais gintaro gabalai automatiškai 
rūšiuojami. Unikalūs gabalai 0,5-1 kilogramo svorio, 
pirmarūšiai — 50-30 milimetrų diametro ir t.t. Galiau
siai mėlynoji žemė patenka į vamzdžiais, nukreiptais į 
jūrą, tekantį vandens srautą. Taip, pastoviai plukdo
ma į paplūdimį, nugintarinta žemė kaupiasi, kiek de
formuodama pakrantę, keisdama kranto liniją.

Leidžiantis į kaijerą nuolaidžių asfaltuotu keliu, 
markšeideris pasakojo, kad šis, vadinamasis pietinis, 
esantis pietinėje Jantamo dalyje 1-2 kilometrų nuoto
lyje nuo jūros, karjeras, vokiečiams traukiantis, buvo 
tik suprojektuotas. Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

VYSKUPO RIMANTO NORVILOS 
INGRESAS

Vasario 10 dieną Vilka
viškio vyskupija sulaukė nau
jo ganytojo — vyskupo Riman
to Norvilos, perėmusio šias 
pareigas iš pastaruosius 13 
metų ją valdžiusio vyskupo 
Juozo Žemaičio, MIC'.

Vilkaviškio vyskupijos, per
nai šventusios 75 metų gyva
vimo jubiliejų, šaknys siekia 
XVIII amžiaus pabaigą, kai 
1798 metų kovo 25 dieną po
piežius Pijus VI įkūrė Vygrių 
vyskupiją. Po dvidešimties 
metų, 1818-ųjų birželio 30 
dieną, jos teritorijoje popiežius 
Pijus VII bule Ex imposita No- 
bis įsteigė Seinų (Augustavo) 
vyskupiją. Iš šios vyskupijos 
dekanatų, atsidūrusių nepri
klausomybę atgavusios Lietu
vos Respublikos teritorijoje, 
buvo sudaryta ir 1926 metų 
balandžio, 4 dienos popiežius 
Pijaus XI apaštališkąja kons- 
titucija Lituanorum gente 
įkurta Vilkaviškio vyskupija. 
Jos pirmuoju ganytoju tapo 
paskutinis Seinų vyskupas 
Antanas Karosas, šias parei
gas ėjęs iki 1947 metų. Nauja
sis vyskupas ordinaras R. Nor
vilą Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupų ir valdytojų sąraše 
yra vienuoliktas.

Vidurdienį prie Vilkaviškio 
katedros didžiųjų durų parei
gas perduodantį vyskupą pasi
tiko J. Žemaitį, MIC, ir jo 
įpėdinį R. Norvilą vyskupijos 
katedros kapitula. Šventovės 
viduje iškilmingas apeigas 
trumpu įžangos žodžiu pra
dėjo generalvikaras monsinjo
ras Vincas Bartuška. Po to 
kalbėjo apaštališkosios nun
ciatūros Lietuvoje laikinasis 
reikalų patikėtinis monsinjo
ras George Antonysamy. Jis 
dėkojo vyskupui J. Žemaičiui 
už atliktą tarnystę, išreiškė 
viltį, kad naujasis vyskupas 
sulauks geros paramos iš Savo 
pirmtako. Linkėdamas Vieš
paties palaimos ordinaro pa
reigas perimančiam jauniau- 
siąjam Lietuvos vyskupui R. 
Norvilai, monsinjoras G. An
tonysamy priminė biblinę isto
riją apie tai, kad Dievas Izrae
lio karaliumi pasirinko Do
vydą — jauniausią iš Jesės 
sūnų.

Kauno arkivyskupas me
tropolitas Sigitas Tamkevi- 
čius, SJ, taip pat dėkojo vys
kupui J. Žemaičiui už jo uo
lumą ir atsidavimą Bažnyčios 
reikalams, o vyskupą R. Nor
vilą apibūdino kaip buvusį 
vieną geriausių savo arkivys
kupijos kunigų, patikimą ben
dradarbį. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius džiaugėsi, kad R. 
Norvilą ateina dirbti į tą vys
kupiją, iš kurios pats arkivys
kupas yra kilęs bei kurioje 
daug metų darbavosi. Jis taip 
pat priminė, kad vienas vys
kupas, be nuoširdžios kunigų 
ir tikinčiųjų paramos, negali 
pateisinti tų didžiulių vilčių,

Neseniai Panevėžio vyskupu paskirtas Jonas Kauneckas (viduryje) su 
kun. Jaunium Kelpša (kairėje) ii klieriku Nerijum Šmerausku.

kurios paprastai yra į jį deda
mos.

Kancleriui mons. Juozui 
Pečiukoniui perskaičius Apaš
talų Sosto dokumentą, nauja
sis vyskupas ordinaras buvo 
palydėtas prie sosto. Tada pa
dėkos žodį buvusiajam Vilka
viškio vyskupui J. Žemaičiui 
tarė garbės prelatas Antanas 
Maskeliūnas. Po to į susirin
kusiuosius prabilo pats vysku
pas J. Žemaitis, savo trumpos 
ir giedros kalbos pabaigoje 
pakvietęs su meile ir nuo
širdumu priimti naująjį vysku
pą, pridurdamas, jog juo jis 
labai džiaugiasi.

Perskaičius Evangeliją, vys
kupas R. Norvilą pirmą kartą 
kreipėsi į Vilkaviškio vyskupi
jos tikinčiuosius. Pirmiausia 
nuoširdžiai padėkojęs savo 
pirmtakui už daugelį sėkmin
gai įgyvendintų planų, gražių 
iniciatyvų, jis išreiškė didelį 
lūkestį, kad vyskupas J. Že
maitis „ir toliau dalyvaus vys
kupijos gyvenime, bus artimu 
kunigų bendruomenės nariu”. 
Vyskupas R. Norvilą kalbėjo, 
kad ateinąs kupinas geriausių 
ketinimų Kristaus vardu, po
piežiaus paskirtas, ir prašė 
priimti jį tokį, koks yra.

Naujausias Vilkaviškio vys
kupas priminė, kad šiandien, 
palyginus su ankstesniais lai
kais, turime užtektinai išpru
susių pasauliečių, galinčių 
sėkmingai darbuotis kultū
rinėje, socialinėje ir politinėje 
plotmėje. Tačiau niekas negali 
pavaduoti dvasininkų, skel
biant ir liudijant gailes
tingąją, dažnai neatrastą ar 
atstumtą Dievo meilę žmo
nijai. „Dabartinis laikmetis, — 
kalbėjo vyskupas, — reikalau
ja dvasininkų, turinčių žinių 
ir patirties, mokančių visuo
menei perteikti amžinąsias 
vertybes; propaguojančių kil
nų, brolišką, pasitikėjimu, o 
ne konkurencija grįstą sugyve
nimo tarp skirtingų žmonių 
būdą; pasiaukojusių gyventi 
dėl kitų”. Pamokslo pabaigoje 
vyskupas R. Norvilą pakartojo 
žodžius, kuriais apaštalas 
Paulius drąsino savo bendra
žygį Timotiejų: „[mes] pasiti
kime gyvuoju Dievu, kuris yra 
visų žmonių, ypač tikinčiųjų, 
Gelbėtojas” (1 Tim, 4, 10). „Ir 
pats būdamas gana jaunas 
kaip vyskupas, — kalbėjo R. 
Norvilą, — pasirinkau šiuos 
tautų apaštalo žodžius ‘mes 
viliamės gyvuoju Dievu’ (Spe- 
rantes sumus in Deum vivum) 
kaip moto savo herbui ir, pasi
tikėdamas Viešpačiu, kviečiu 
ir Jus, broliai ir seserys Kris
tuje, kasdien vis labiau atrasti 
tikrai mūsų gyvenime daly
vaujantį [...] istorijos Viešpatį, 
[...] meilingai žvelgiantį į savo 
kūrinius, į mus visus”.

Mišių pabaigoje, po apaš
tališkojo palaiminimo, buvo 
dėkojama buvusiam Vilkaviš

Naujojo Vilkaviškio vyskupo šventinime iškilmės: (sėdi iš kairės) Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilą, vys 
kūpąs emeritas Juozapas Žemaitis, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

kio vyskupui J. Žemaičiui ir 
sveikinamas naujasis ganyto
jas R. Norvilą. Padėkos ir svei
kinimo žodžius tarė Bialysto- 
ko arkivyskupas Wojciechas 
Ziemba, apaštališkasis admi
nistratorius europinės Rusijos 
dalies lotynų apeigų katali
kams arkivyskupas Tadeuszas 
Kondrusiewiczius iš Maskvos 
(pastarąjį popiežius vasario 11 
dieną paskyrė naujai įkurtos 
Dievo Motinos arkivyskupijos 
Maskvoje arkivyskupu me
tropolitu). Buvo perduoti LR 
prezidento Valdo Adamkaus, 
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko ir ministro pirmininko 
Algirdo Brazausko sveikini
mai.. Vilkaviškio vyskupijoje 
išrinktų Seimo narių vardu 
naująjį ganytoją sveikino LR 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Artūras Skardžius, o poli
tinių partijų vardu — dr. Ka
zys Bobelis. Sveikinimo žodį

VYSKUPO JONO KAUNECKO INGRESO 
IŠKILMĖS PANEVĖŽIO KATEDROJE

Vasario 17 d., pirmąjį Gavė
nios sekmadienį, Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedroje 
buvo surengtas naujojo Pane
vėžio vyskupo Jono Kaunecko 
ingresas. Iškilmėse dalyvavo 
popiežiaus nuncijus Peter Ste- 
phan Zurbriggen, nunciatūros 
patarėjas mons. dr. Georgės 
Antonysamy, Lietuvos kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis, 
Lietuvos Vyskupų konferenci
jos pirmininkas, Kauno arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, visi kiti Lie
tuvos vyskupai, apie 60 kuni
gų iš įvairių vyskupijų, gausus 
būrys tikinčiųjų. Į iškilmes at
vyko Lietuvos Vyriausybės 
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, keletas Sei
mo narių, Panevėžio miesto ir 
rajono merai, Panevėžio ir 
Utenos apskričių viršininkai, 
vyskupijoje esančių rajonų 
valdžios atstovai. Apeigoms 
vadovavo Panevėžio dekanas 
mons. Juozapas Antanavičius.

Pradžioje kardinolas A. J. 
Bačkis pristatė naująjį nun
cijų Baltijos šalims bei naująjį 
Panevėžio vyskupą. Arkivys
kupas P. S. Zurbriggen tarė 
keletą įžangos žodžių. Vysk. J. 
Preikšą, ir vysk. J. Kaunecką 
nuncijus pavadino savo krikš
tatėviais, nes savo pareigas 
Lietuvoje jis pradedąs eiti šio
se ingreso iškilmėse Panevė
žyje. Padėkojęs vysk. Juozui 
Preikšui, apaštališkasis nun
cijus naujajam Panevėžio ga
nytojui Jonui Kauneckui įtei
kė popiežiaus bulę apie jo pa
skyrimą. Naująjį vyskupą svei
kindamas, vysk. J. Preikšas 
linkėjo: „Tegul jūsų gyvenimo 
patirtis ir branda sėja tikėji
mo, doros ir gėrio grūdą į 
Aukštaitijos tikinčiųjų sielų 
dirvonus, o Dievas teišaugina 
gausų derlių. Tegul visada žy-

" di tarpusavio meilė ir broliška

taip pat tarė Seimo narys 
prof. Vytautas Landsbergis, 
Vilkaviškio vyskupijoje esan
čių miestų, apskričių ir savi
valdybių vadovai, akademinės 
visuomenės atstovai, Palai
mintojo J. Matulaičio kunigų 
seminarijos vadovybė ir dva
sios tėvas.

Be jau paminėtų aukštų 
dvasininkų, iškilmėje taip pat 
dalyvavo Elko vyskupas Ed
vardas Samselis, Varmijos 
(Olsztymo) arkivyskupas pa
galbininkas vyskupas Julia- 
nas Wojtkowskis, Varšuvos — 
Pragos vyskupijos vyskupo vi
karas infulatas Lucjanas 
Swieszkowslos, Gardino vys
kupas augziliaras Antonis 
Dziemianko, vyskupą Eugeni
jus Bartulis, Jonas Kaunec
kas, Romualdas Krikščiūnas, 
Juozapas Matulaitis, Juozas 
Preikšas ir Juozas Tunaitis.

vienybė”. Pagarbą ir klusnu
mą kapitulos ir kunigų vardu 
pareiškė kapitulos pirminin
kas kan. Bronius Antanaitis. 
Naująjį vyskupą pasveikino 
Panevėžio meras Valdemaras 
Jakštas. Po to buvo aukojamos 
šv. Mišios, kuriose giedojo 
jungtinis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios ir Katedros choras.

Per pamokslą vysk. Jonas 
Kauneckas nubrėžė programi
nes savo, kaip vyskupo, tar
nystės gaires. Jis prisiminė 
Panevėžį, savo vaikystę ir jau
nystę, tai, kaip jautriai gimė 
jo pašaukimas kunigystės tar
nystei. Ypač jį sujaudinęs vie
nos mergaitės, kuri savo pini
gus, skirtus ledams, paaukojo 
senutei elgetai, elgesys. „Ma
no krūtinę užliejo karštis, — 
dalijosi prisiminimais vysku
pas. — Aš ėmiau sau kalbėti: 
„Žiūrėk, Jonai, ne visi žmonės 
bejausmiai. Ta mergaitė, kuri 
nešioja kryželį, kuri tikriau
siai tiki, negalėjo ramiai žiū
rėti į alkaną moterėlę. Taigi 
turi kovoti už tikėjimą. Turėsi 
rūpintis žmonėse sėti tikėji
mą. Tu turėsi tą įkūnyti”. Plė^ 
todamas meilės leitmotyvą, 
vyskupas interpretavo savo 
vyskupiško herbo šūkį „Žiūrėti 
Kristaus žvilgsniu”, paremtą 
Kristaus Teisėjo Paskutiniojo 
teismo ištartimi iš Mato evan
gelijos 25 skyriaus: „Ką pa
darėte vienam iš mažiausiųjų, 
man padarėte”. Naujasis Pa
nevėžio ganytojas akcentavo 
bendradarbiavimo ir vargo 
mažinimo svarbą. „Vargo ma
žinimas turėtų tapti visų mū
sų — kiekvieno kunigo, kiek
vieno klieriko, kiekvienos vie
nuolės ir vienuolio, kiekvieno 
tikinčiojo, kiekvieno tarnauto
jo, kiekvieno valstybės dar
buotojo — programa”, — sakė 
jis.

Po Mišių visų susirinkusiųjų

APDOVANOJIMAS

Vasario 16 d. Prezidentūros 
Baltojoje salėje Vasario 16- 
osios proga šalies vadovas Val
das Adamkus už nuopelnus 
Lietuvai Vyčio kryžiaus 3-iojo 
laipsnio ordiną įteikė Kauno 
arkivyskupui metropolitui Si
gitui Tamkevičiui.

SUTEIKTAS GARBĖS 
PILIEČIO VARDAS

Vasario 6 d. Panevėžio iškil
mių salėje iškilmingos ceremo
nijos metu mons. Jonui Juode
liui suteiktas Panevėžio mies
to Garbės piliečio vardas. 
Monsinjorą sveikinę kunigai, 
vienuolės, valdžios, katalikiš
kų organizacijų, kultūros švie
timo įstaigų atstovai pabrėžė 
jo dėmesingumą kiekvienam 
žmogui, toleranciją ir erudi
ciją. „Linkime, kad daug dir
bęs Bažnyčiai ir tautos gerovei 
dar ilgai galėtumėte džiaugtis 
savo darbo vaisiais”, — linkėjo 
vysk. J. Preikšas.

Monsinjoras tapo penktuoju 
Garbės piliečio titulą gavusiu 
panevėžiečiu. Įvertinti mons. 
J. Juodelio nuopelnus Garbės 
piliečio titulu miesto valdžiai 
pernai pasiūlė kunigo A. Lip- 
niūno kultūros centras. Prieš 
penkerius metus monsinjoro 
darbai sulaukė panevėžiečių 
pripažinimo. Tuomet mons. J. 
Juodelis buvo paskelbtas la
biausiai nusipelniusiu mokslo 
srityje miesto gyventoju. Mon
sinjoras Jonas Juodelis — Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo baž
nyčios klebonas, teologijos 
mokslų daktaras, ilgametis 
kurijos kancleris, Katecheti
kos centro ir K. Paltaroko vi
durinės mokyklos įkūrėjas.

BŽ

• Sausio 23 d. Šiaulių ka
tedroje buvo meldžiamasi už 
taiką pasaulyje. Šv. Mišias 
koncelebravo vysk. E. Bartulis 
ir dešimt kunigų iš įvairių 
vyskupijos bažnyčių. „Šį va
karą savo maldomis turime ga
limybę susivienyti ne tik su 
Šventuoju Tėvu, vėl kviečian
čiu į religinių bendruomenių 
susitikimą Asyžiuje, tačiau ir 
su visais geranoriškais pasau
lio žmonėmis, trokštančiais, 
jog Taikos Dievas būtų su 
mumis iki pasaulio pabaigos”, 
— kalbėjo susirinkusiems 
Šiaulių ganytojas. Po šv. Mi
šių buvo išstatytas Švč. Sakra
mentas. Jo papėdėje prasidė
jusi vigilija tęsėsi iki ryto.

vardu vyskupą J. Kaunecką 
pasveikino jungtinis choras, 
sugiedojęs giesmę „Sveikinam 
tave”. Vėliau salėje vyskupą 
su naujomis pareigomis svei
kino ministras pirmininkas, 
parlamentarai, apskričių vir
šininkai, miestų merai, vie
nuolijų atstovai, giminės ir pa
vieniai asmenys, bž, 2002 Nr. 4

SKELBIMAI
PASLAUGOS SIŪLO DARBA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIDMOBHJOį NAMŲ, SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St. Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.’

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

IŠNUOMOJA

Šalia Harlem Avė. 
išnuomojamas vienas 

kambarys su baldais. Kaina 
$300. Tel. 708-594-1184.

Išnuomojamas 

3 kambarių butas prie 66 St. 
ir Kedzie Avė. Kaina .$420.

Tel. 708-425-7160.

Išnuomojamas 2 miegamųjų 
butas su baldais Oak Lavvn. Yra 

balkonas. Kaina $850. First Rate 
Real Estate, Aušra Padalino.

• Tel. 773-767-2400.

ĮVAIRUS

Prižiūrėsiu ligotą žmogų 
savo namuose. Puikios sąly

gos, maistas, sąžininga slauga. 
Tel. 630-893-5527, Dalia.

„DRAUGO” 93 metų sukakties proga ruošiame ypatingą 
koncertą ir istorinį sveikinimų leidinį.

Koncertą „Balsas tarp žmonių balsų” kovo 17 d., 
sekmadienį, 3 val.p.p. Maria gimnazijos auditorijoje, 

6727 S. California Avė., Chicago, IL, 
atliks Čikagos LMA „Dainava”.

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveikinti „DRAUGĄ” 
šia ypatinga 93 metų sukakties proga.

Vardas

Pavardė,

Adresas

Sveikinimo tekstas.

□ Auksinis puslapis $500 □ Puslapis $100
□ Pusė puslapio $50 □ Ketvirtadalis psl. $25

Sveikinimo auka $____________________________

• Sausio 27 d. Klaipėdos
Kristaus Karaliaus parapijie
čiai, švęsdami Eucharistiją, 
meldėsi už tai, kad tikrove 
taptų Kretingos brolių pran
ciškonų, pranciškonų pasau
liečių bei klebono B. Talaišio 
iniciatyva šalia bažnyčios įs
teigti evangelizacijos ir kultū
ros centrą, kuriame vyktų se
minarai, konferencijos, paro
dos, knygų pristatymai.-

• Sausio 30 d. Telšių vys
kupijos tikybos mokytojų me
todinė taryba aptarė tikybos

Looking for Lead Carpenter for
Townhome wood trim replacement 
(in suburbs). Mušt have experience 
& vehicle. Start now. Good pay, 
great bonuses, benefits & profit 

sharing. Call Ward Wood 
-928-1000.

Wlndow VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crevvs. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans
portation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wastung.

Chicago and Milvvaukee area. fel. 800-820-6155.

įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 

amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių 
šeimose, statybose ir t.t. Teikiame visok
eriopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 
gyventi. Pažintys su Amerikos piliečiais. 

Tel. 323-851-3010; 323-377-6562.
E-mail: info@usa-balUca.com

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1,500 iki $1,800.
Tel. 615-554-3161.

Įdarbinimo biuras siūlo 
darbą amerikiečių 

šeimose su gyvenimu. 
Geras atlyginimas. 

Būtinas anglų kalbos 
žinojimas.

2921 N. Milvvaukee. 
Tel. 773-278-0660.

Skokie kraustymo 
kompanijai skubiai 

reikalingi vairuotojai — 
perkraustytojai.

Tel. 847-673-3309.

IEŠKO DARBO

Diplomuota medicinos 
sesuo (nurse) gali slaugyti 
ligonį. Tel. 708-447-0890, 

Vanda.

Į INCOME TAX SERVICE
Tel.: 773 935 0472 
Pgr.: 708-901 9343 

E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVICIUS
hzįAIo pajamų mokėsdu formas. 
(Accounting Tax Services). 

Pageidaujant, atvyksta į

I
I
I
I
I
J

programų koregavimo klausi
mus, klausėsi knygos „Kar
dinolas” autorės Irenos Petrai- 
tienės pasakojimo apie kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus 
gyvenimą ir asmenybę. Kuni
gai R. Vėlavičius ir S. Katkus 
ragino mokytojus drąsiau 
reikštis spaudoje, siūlyti re
dakcijoms įdomią savo darbo 
patirtį. Sykiu aptarti Telšių 
vyskupijoje paskelbto mokinių 
piešinių ir rašinių konkurso 
„Gyventi Evangelija” reikalai. 
Konkurso nugalėtojų laukia 
dovanos ir prizai.

mailto:info%40usa-balUca.com
mailto:Pransee%40aol.com
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IŠĖJUSIAI NAMO LAIŠKAI IR NUOMONĖS

Einu namo...
Ir tu laikai vis mano ranką
Ir mes keliaujame drauge
Per rudenį ir vėją,
Pusnynus ir žiemos šalčius,
Pavasario žiedų žydėjimą
Ir vasarą, kuri per greit

praėjo,
Į nesibaigiančią ir amžiais 

žydinčią
Ramybės Šalį,
J Amžino Pavasario buvei

nę...
Einu namo...

Dalia Staniškienė

Išėjai namo, nesulaukusi pa
vasario, kurio žiedus taip mė
gai. Tave palydėjome didelėje 
pūgoje, kai gamta buvo pasi
puošusi baltu sniegu. Ilgas, 
prasmingas, bet ir skausmin
gas buvo tavo kelias namo. 
Per trisdešimt metų, kovoda
ma su liga, Tu ruošeisi eiti į 
savo Dangiškojo Tėvo namus. 
Tau šiame kelyje ištikimai ir 
su .didele meile ir atsi
davimu padėjo Tavo gyveni
mo draugas Džiugas, vaikai ir 
anūkai. Kiekvienam anūkui 
gimus Tu vis sakydavai: „Tai 
geriausias mano vaistas, kuris 
naikina vėžį”. Laikydama kū
dikėlį rankose Tu užmiršda
vai negeroves ir dėkojai, dėko
jai, kad gerasis Dievas Tau 
leido jį išvysti ir palaikyti. 
Paskutinė Jo dovana Tau bu
vo mažasis Vytukas, kurį, 
nors jau ir labai sirgdama, at
radai jėgų aplankyti ir palai
kyti savo rankose.

„Man jo tėveliai buvo tokie 
dosnūs ir galėjau daug juo pa
sidžiaugti”, rašei man grįžusi 
iš šios paskutinės Tavo kelio
nės. Tavo giminės, artimi 
draugai ir net visas Clevelan
do lietuvių telkinys lydėjome 
Tave kelionėje į namus su 
malda ir moraline parama. 
Esu tikra, kad Tu pasiekei 
savo tikslą ir ilsiesi po visų 
kančių Dangiškojo Tėvo na
muose.

Eidama namo Tu labai my
lėjai ir šį gyvenimą, ir viską, ir 
visus pakelėje sutiktus. Sun
ki liga Tavo dvasios nepalau
žė. Tu nebuvai prislėgta ir 
kiek įstengdama dalyvavai 
įvairioje veikloje. Daug rašei, 
domėjaisi kultūriniu gyveni
mu, keliavai su Džiugu, vasa
romis džiaugeisi Dainavos sto
vykla.

Daug širdies ir valandų įdė- 
davai besiruošdama Clevelan
do lietuvių radijo valandėlei 
„Tėvynės balsai”, kai reikėda
vo pakeisti valandėlės vedėją 
Aldoną Stempužienę jai kur 
nors išvykstant. Sakydavai 
man, kad tas darbas Tau duo
davo daug pasitenkinimo. Už 
kelių dienų gaudavau Tavo 
įrekorduotą valandėlę juoste
lėje ir su malonumu klausy
davau Tavo minčių ir parink
tos dienos temai muzikos. Tu 
dalindavaisi su manimi, „vi
sais gerais dalykais”, taip Tu 
vadindavai bet kokius kultū
rinius pasireiškimus.

Daug metų abu su savo vyru 
Džiugu vedėte knygyną Die
vo Motinos nuolatinės Pagal
bos parapijoje, Clevelande. Su
rinkdavote gražiausias ir nau
jausias knygas išeivijoje ir 
Lietuvoje išleistas, ir jas su

meile įsiūlydavai žmonėms, 
nes pati be galo branginai ir 
mylėjai lietuvišką knygą. Bū
dama ligonė dar ateidavai po 
Mišių knygyne patalkinti.

Savo gyvenime Tu vis ko 
nors turėdavai laukti. Tau 
laukimas praskaidrindavo gy
venimą. Laukdavai Džiugo su
planuotų, kad ir trumpų atos
togėlių, laukdavai važiavimo į 
Dainavą, kur draugaudavai 
su visais, bendraudavai su 
anūkėliais ir kurdavai eiles. 
Daug Tavo eilėraščių gimė 
gražioje Dainavoje. Prieš ke
letą metų, kai liga jau buvo 
Tave smarkiai sukausčiusi ir 
kai lankiau Tave ligoninėje, 
Tu prašei visų melstis, kad 
sulauktum savo jauniausio 
sūnaus vestuvių, kurios jau 
buvo numatytos. Tu taip no
rėjai tą savo vaiką išleisti į gy
venimą su Tavo palaima. Ta
vo noras gyyenti nustebino 
medikus ir sugriovė visas 
Tavo ligos statistikas. Ir koks 
džiaugsmas buvo, kai galėjai 
sūnaus vestuvėse dalyvauti ir 
net pašokti. Laukime praėjo 
dar pora metų ir džiaugeisi 
savo šeštuoju anūkėliu. „Koks 
man Dievas geras”, — karto
davai.

Kai porą kartų išvykau į 
Lietuvą dirbti su beglobiais 
vaikais, labai bijojau, kad Tu 
manęs nepaliktum. Tu priža
dėjai, kad rasiu Tave, sakyda
ma, „turiu atlikti dar daug 
nebaigtų darbų”. Tu sakyda
vai, kad dar neparašei visiems 
savo vaikams ar anūkams po
mirtinių laiškų, kad Tu dar 
daug ko neįrašei į savo gyve
nimo knygą. Aš Tave skati
nau visa tai daryti. Kai iš
vykau, Tu sakei „nesijaučiu 
bejėgė čia likdama, nes kas
dien tave lydėsiu ypatinga 
malda ir kokia nors kasdienių 
sunkumų ar džiaugsmų auka, 
o tu laikysi mano ranką”. Ir 
laikėme viena kitos ranką, 
nors platus vandenynas mus 
skyrė. Ten gyvendama ir dirb
dama jaučiau Tavo maldą ir 
Tavo buvimą kartu. Mudvi su
sisiekdavome dažnais laiškais. 
Tau labai rūpėjo mūsų beglo
bių vaikų problemos. Kai pra
ėjusiais metais gavai Ohio lie
tuvių gydytojų Tau skirtą 
premiją, Tu ja dalinais su rei
kalingais pagalbos Lietuvoje, 
„kad turėtų turtingesnį kalė
dinį stalą”, — sakei. Daug me
tų Tavo pastangomis Cleve
lande buvo ruošiami „Atei
ties” klubo Adventiniai susi
kaupimai. Net ir paskutinį to
kį susikaupimą Tu detaliai su
planavai, nors pati jame daly
vauti jau neturėjai jėgų.

Pažinome viena kitą dar bū
damos moksleivės, turbūt 
moksleivių ateitininkų stovyk
loje prieš 50 metų. Vėliau kar
tu studijavome Notre Dame 
kolegijoje. Paskui sekė vedy
bos, vaikai, šeimų rūpesčiai... 
ir Tavo liga. Atmenu, kai pa
gimdžiusį sūnelį Tu pasilikai 
ligoninėje, gydyti pasirodžiusį 
vėžį. Mėnesį laiko laikiau Ta
vo vaikelį ant savo rankų ir 
girdėjau jo kvėpavimą, kai jis 
gulėjo šalia esančioje lovelėje. 
Karštai meldžiausi, kad Die
vas Tau leistų pasveikti ir už
auginti Jūsų tris vaikus. Po to 
dar gimė dukrelė ir Tu visus 
juos užauginai su didele meile 
ir rūpesčiu. Abu su Džiugu 
juos visus išleidote į mokslus 
ir gyvenimą. Pavarčiusi Tavo 
eilių rinkinį „Einu namo” ran
du ten eiles, rašytas jūsų 
vaikams ir anūkams. Jose at
sispindi visas Tavo prasmin
gas ir gražus gyvenimas jau
nystės godos, meilė šeimai, 
Dievo pasauliui ir Tavo pasi
ilgtai ir kelis kartus lankytai 
tėvynei Lietuvai.

Dėkoju Dievui už Tave ir už 
tai, kad Tu mane labai gau
siai apdovanojai. Tu mokei 
mane matyti saulę pro debesis

ŽVIRGŽDAIČIAI SKĘSTA 
MOLYJE IR BĖDOJE!

— Pažliugusi Žvirgždaičių 
žemė... — tikisi pradžiūti dos
nių ir supratingų Amerikos 
lietuvių gerumu, — taip iš
sitarė iš lėktuvo Čikagos oro 
uoste išlipęs kun. Algis Kildu
šis. Dar iš tos pernai permerk
tos sūduvietiškos dirvos (net 
bulvės ir miežiai supuvo!), ne- 
spėjusios išdžiūti, atsiplėšęs, 
jau trečiąsyk Amerikos žemėje 
atsirado šios parapijos (iš jos 
kilo buvęs Vilkaviškio vysku
pijos Ganytojas J. Žemaitis) 
bėdų prispirtas kunigas. Ne 
nuotykių genamas, ne preky
binių vilčių skatinamas, o 
troškimo skatinamas (Ežerė
lyje jau gražią bažnyčią įren
gė) dar viename Sūduvos ly
gumų krašte naujus maldos 
namus iškelti sumanė, todėl 
atsirado Čikagoje. Mat jis ka
ro pabaigoje raudono gaisro 
gaidžio apžergtą bažnyčią da
bar ryžosi atgaivinti. Tikėjęsi 
per metus bažnyčios sienas,

ir vaivorykštę po kiekvienos 
audros. Tu mane mokei mylėti 
ir vertinti kiekvieną Dievo 
duotą gyvenimo dieną. Tu 
mane mokei priimti ir dėkoti 
Dievui net už gyvenimo sun
kumus, negalias. O kai gyve
nimo naštos būdavo sunkios, 
laikėme viena kitos ranką. 
Mokei surasti gyvenime grožį, 
keliantį aukštyn. Kiekviena 
pražydusi gėlė man tapo gra
žesnė, nes ji man priminė jos 
Kūrėją. Dirbant Lietuvoje, 
kiekvieno nuskriausto ir bena
mio vaiko akyse išmokei įžiū
rėti Dievą. Ačiū, Tau, mano 
brangioji Drauge, už šias ne
įkainojamas dovanas, kurios 
niekada nesensta, neišeina iš 
mados, nesusidėvi ir labai 
žmogų praturtina. Pasigesiu 
Tavęs, ypač pasigesiu Tavų 
laiškų, brangioji Drauge. Jie 
prasidėjo 1968 metais, kai 
mus toliai atskyrė. Iš pradžių 
jų būdavo bent vienas savai
tėje. Paskui laiškai dažnėjo. 
Su laiškais stiprėjo ir mūsų 
draugystė, nes, nors ir per 
laiškus, mes viena kitai kažką 
davėme, kažką neapčiuopia
mo, kas stiprino mūsų ryšius. 
O kai abi įsigijome kompiute
rius, laiškai buvo „kasdieninė 
mūsų duona”. Susitikus mums 
būdavo per mažai laiko pasi
dalinti kas mudviem buvo 
svarbu. Po kiekvieno susitiki
mo Clevelande ar Čikagoje, 
negalėdamos visko viena ki
tai išsakyti, sakydavome atsi
sveikindamos: „tęsime pokalbį 
laiškais”. Pasigesiu visko ką 
galėjo brangi draugė duoti, 
kuo galėjo gyvenimą pratur
tinti. Tu man rašei, „tai buvo 
Dievo nepaprasta dovana, mū
sų draugystė, bet tikroji 
draugystė nesibaigia su mir
timi ir mudvi toliau bendrau
sime maldoje...” Tai tavo žo
džiai, kurie pasiliks giliai ma
no širdyje.

Laiške, kurį jau po tavo mir
ties skaičiau, Tu sakei: „O gal 
Jis leis man, kokiu nors būdu 
parašyti tau iš anapus?” Tvir
tai tikiu, brangioji Drauge, 
kad Tu man rašysi „kokiu 
nors būdu”. „O aš”, — sakai, 
turėsiu visą amžinybę Jam 
už visas dovanas dėkoti . Dė
koju Viešpačiui už brangią do
vaną — mano draugę Dalią!

Aldona Kamantienė

stogą užkelti, bet dėl stygio 
lėšų (sienoms ir stogui trūksta 
95,000 dol.), kurių kiauros 
žvirgždaitinių kišenės neišga
li. Darbų pradžią labai nudel- 
sė valdžios biurokratiniai rei
kalavimai. Todėl vos tepajėgia 
surinkti ir šiaip taip apmokėti 
visus statyboms leidimus, ga
lutinį projektą ir kitą doku
mentaciją. Mat klebonui vie
noje įstaigoje buvo pasakyta: 
„Be leidimo, net ir plytos ne
gali padėti ant pamato, nes ir 
tą reikės nulupti”. Taigi su 
Ekscelencijos leidimu ir su ru
senančia viltimi kun. Kildušis, 
atsiradęs Čikagon, ketina sek
madienį, kovo 17 d. 9 ir 11 vai. 
aukoti šv. Mišias Pal. Jurgio 
Matulaičio misijoje — 14911- 
127th, Lemont, IL 60439, tel. 
630-257-5613. Jei kitų lietu
viškų parapijų kunigai ir ti
kintieji būtų palankūs, jis pa
sirodytų ir kitur, gal galėtų su 
jais pasikalbėti, kokį vieną 
kitą patarimą išgirsti, pagal
bos rankos sulaukti. Kun. Kil
dušis — nebijo fizinio darbo. 
Jis mielai sutiktų bet kam sa
vo viešnagės metu padėti: gali 
sienas dažyti, plyteles kloti, 
tinkuoti ir kitus darbus įveik
ti. Jis būtų dėkingas, jei kas 
kovo mėn. pasiūlytų darbo tel. 
773-737-8400. Jis dėkoja vi
siems tiems, kurie jį anksčiau 
sušelpė, pavežiojo, pavaišino 
ar kuo nors kitu jam pagel
bėjo. Per kiekvienas Mišias jis 
prisimena ir prisimins visus 
tuos ir kitus geradarius, kurie 
kuo nors — geru žodžiu, pata
rimu, šapu ar lapu padės. Jus 
dėkingai prisimena prie alto
riaus ir linki giedrių Velykų.

Kun. A. Kildušis 
Čikaga

TRYS BANGOS, TRYS 
PRIEŽASTYS

Užuot: grynoriai, dypukai ar 
tarybukai, man daug geriau 
patinka išsireiškimas trys 
bangos. Jos turi daug panašu
mų — pirmoji banga bėgo nuo 
caro, nes nenorėjo 25 metus 
tarnauti kariuomenėje, antro
ji banga bėgo nuo sovietinio 
komunizmo, nes nenorėjo atsi
durti Sibire, o trečioji banga 
bėga nuo Lietuvos komunistų, 
nes negali galą su galu sudur
ti ir nenori skurst.

Gaila, bet jei ir toliau taip 
tęsis, Lietuvos valdžiai gali 
netekti ką valdyti.

Kostas Mačiulis 
Rochester, NY

NEGANA!
*

Ne, laiškų negana. Laiškai, 
taip kaip nuskriaustųjų 
šauksmas, ieškant teisingu
mo. Niujorkiečiai pasistatė 
sau židinį/namus pranciško
nams vadovaujant. Lietuviai 
neišnyko iš Nevv Yorko. Šiais 
metais vasario 16-toji vėl su
traukė 300 lietuvių. Būtų bu
vę ir daugiau, nes daugumai 
salė buvo nežinoma, pirmą 
kartą nuomojama.

Židinys iki pranciškonų už
darymo nebuvo blogoje būk
lėje, if pats išsilaikė, nes dalis 
pajamų buvo gaunama ir iš 
nelietuvių, kurie mūsų salę 
mielai nuomodavo. Židinys 
buvo prižiūrimas, nes turėjo 
savo ūkvedį. Dabar jau metai, 
kaip židinys uždarytas, bet 
dar neparduotas. Stovi tuš
čias, nenaudojamas.

Nevv Yorko Atletų klubas 
iškėlė ieškinį ir teismas jo

neatmetė. Yra viltis, kad ži
dinį atgausime. Pranciškonai 
džiaugiasi, kad laimėjo bylą 
žmogiškame teisme, bet ar 
jie laimės Paskutinį Teismą, 
sulaužę padarytus pažadus ir 
įsipareigojimus Nevv Yorko lie
tuviams, užmerkę akis teisin
gumui. Kaip Visagalis pažiū
rės į 5 milijonų dolerių uždė
tą naštą dr. Jonui Bilėnui, 
Kultūros židinio tarybos pir
mininkui?

Renata Aliriskienė
Nevv York, NY

MOKYTOJŲ
TOBULINIMOSI

SAVAITĖ VYKS VĖLIAU

Jubiliejinė, 35-oji, mokytojų 
tobulinimosi savaitė vyks Dai
navoje liepos 28-rugpjūčio 4 
dienomis. Organizacinis komi
tetas tikisi, kad ir šiemet pas
kaitas skaitys įdomūs pas
kaitininkai, vyks įdomūs susi
tikimai, vakarai ir kad moky
tojai į savas mokyklas grįš 
su naujomis žiniomis. Atkrei
piame dėmesį į pasikeitusią 
datą. Kursai vyks savaitę 
anksčiau nei įprasta. Kviečia
me visus Amerikos lituanis
tinių mokyklų mokytojus gau
siai dalyvauti. Iki malonaus 
susitikimo prie Spyglio ežero!

Registraciją vykdys Laima 
Apanavičienė. Kreiptis adre
su:

Laima Apanavičienė
10747 S. Nashville Avė. 

Worth, IL 60482 
Tel. 708 361 5545

* Didžiausia Lietuvos
sporto ir laisvalaikio dra
bužių gamintoja — Kauno 
bendrovė „Audimas” toliau or
ganizuoja originalius reklami
nius renginius. Vilniuje, prie 
Baltojo tilto, įmonė surengė 
naujausios pavasario vasaros 
kolekcijos pristatymą. 10 rūbų 
demonstruotojų šilto sezono 
aprangos naujoves parodė šok
dami su „Bungi Jump” guma 
iš 35 metrų aukščio. Didžioji 
dalis drabužių yra skirta aero
bikos treniruotėms, bėgimui, 
lauko tenisui bei krepšiniui. 
Pernai „Audimas” pasiekė 
58.6 mln. litų, arba 28.2 proc. 
didesnę apyvartą nei 2000 me
tais. (Elta)

* Kaune planuojama nu
tiesti troleibusų liniją į 
Šilainius. Troleibusus naudo
jančios įmonės „Autrolis” ge
neralinio direktoriaus Gintau
to Činiko įsitikinimu, tokią li
niją įrengti kainuotų apie 1.5 
mln. litų. Šį projektą už ben
drovės pinigus tikimasi įgy
vendinti dar šiais metais.

(KD. Elta)

Chicago
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»asy is it to 
sy as SAS.

A. t A.
JOANAI VALAITIENEI

mirus, vyrą dr. JONĄ VALAITĮ, dukteris ir visus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Santara-Šviesa

A. t A
KAZYS VITAS VELŪNAS

Po avarijos mirė 2002 m. kovo 10 d., sulaukęs 80 metų.
Gyveno Palos Hills, IL, anksčiau Čikagoje, Marąuette 

Parko apylinkėje.
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Mackėnų kaime.
Amerikoje išgyveno 52 metus.
Nuliūdę liko: žmona Liuda, anūkė Krista su vyru 

Kastyčiu Šoliūnai, Danutė su vyru Russell Pape, 2 seserys 
ir brolis Lietuvoje bei kiti giminės.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, kovo 13 d., nuo 3 
v.p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, kovo 14 d. Iš Petkus Lemont laidojimo 
namų 10:30 v.r. a.a. Kazys Vitas bus atlydėtas į 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
11 v.r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po 
Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. '

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse,

Nuliūdusi šeima. '• rrr
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www.petkusfuneralhomes.com
................. . ...........

A. t A.
SOPHIE ŽIURAITIENĖ

Mirė 2002 m. kovo 8 d., sulaukusi 77 metų.
Gyveno Čikagoje, IL. 1986 m. persikėlė į St. Pete Beach, 

FL. . ''
Amerikoje išgyveno 51 metus.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas Kubilas, Lietuvoje 5 

seserys, 2 broliai ir daug artimų giminių. 
A.a. Sophie priklausė Šv. Kazimiero lietuvių klubui, 
Pensininkų klubui, Tauragės klubui Čikagoje.

Šv. Mišios už velionę bus atnašaujamos Šv. Vardo 
bažnyčioje, Gulfport, FL. Laidotuvės įvyks 2002 m. kovo 
14 d., ketvirtadienį, 10 v.r. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdęs sūnus ir artimieji

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
STASIUI BUDĖJUI

3niV pj

mirus, nuoširdžiai užjaučiu žmoną 
ONUTĘ.

Anastasia Sema

AtA. ■'
JOANAI VALAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dr. JONĄ VALAITĮ,, 
dukras RASĄ ir LAURĄ bei jų šeimas ir kartu liūdime..

t.' -..
Vandelinas Domanskis > 

Jonas ir Kiesha Domanskiai 

Rimas ir Pranutė Domanskiai

A STAR ALUANC6 MEMBER V 5

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And vvhen returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, vvhen you 
travel vvith SAS, you can earn mileage credit 
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
SAS

Scandinavian Airlines

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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Viešpaties Atsimainymo 
parapija Maspeth, New York, 
pranešė, kad kovo 3 dieną 
Philadelphijoje po sunkios li
gos mirė ilgametis parapijietis 
if Lietuvos Vyčių kuopos na
rys kunigas Robertas P. Gal
elius, C. M., kunigu įšventintas 
1949 metais. Didžiai nuliūdu
sios liko jo seserys Antanina ir 
Elena. Maspeth Lietuvos Vy
čių 110 kuopa, giliai užjausda
ma a.a. kun. R. Galchaus arti
muosius, prašo pasimelsti už 
velionio sielą.

ALTo centro valdybos vi
cepirmininkas Stasys Dubaus
kas aktyviai koordinuoja laiš
kų rašymą Wisconsin, Dela- 
ware, Virginią ir Minesota 
valstijose. Per asmeniškus 
kontaktus jis ragina vietos lie
tuvius ir kitus pabaltiečius bei 
amerikiečius bendrai rašyti 
laiškus į Senatą, kad būtų 
priimtas dabar JAV Senate 
pristatytas Laisvės konsolida
cijos įstatymas, užtikrinantis 
NATO plėtrą.

Virginija Paplauskienė,
kovo 8 d. Čiurlionio galerijoje 
pristatydama seselės Aldonos 
Kezytės knygą „Esame nenau
dingi tarnai”, sakė, jog nauja
sis leidinys - tarsi mozaikiniu 
būdu sudėtas paveikslas - au
torės gyvenimo kelias, nueitas 
nuo vaikystės iki šių dienų, 
kuriame matyti daug vargo, 
skausmo ir pažeminimo, ir ku
ris ištvertas, iškentėtas dėl 
Dievo žodžio. „Šioje puikioje 
knygoje seselė mums įrodo, 
kad kiekvienas turime daryti 
tai, ką privalome daryti”, - 
teigė knygos pristatytoja, pri
durdama, jog seselė Aldona 
tiek knygoje, tiek gyvenime 
pasižymi švelniu humoro jaus
mu ir taikliu žodžiu, vaizdžiai 
apibūdinančiu vieną ar kitą 
situaciją. Be seselės A. Kezy
tės knygos pasirodymo, vyko 
ir 30-osios lietuvių fotografijos 
parodos „Žmogaus ir gamtos 
ruduo” katalogo sutiktuvės. 
Abu šie leidinių pristatymai 
susilaukė nuoširdaus lankyto
jų dėmesio.

30-osios lietuvių fotografijos paro
dos „Žmogaus ir gamtos ruduo” 
kataloge, kurį sudarė fotomeninin
kas Algimantas Kezys, išspausdin
tos 153 lietuvių fotografų nuotrau-
kos.

Kovo 8 d. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, vykstant seselės Aldonos Kezytės knygos „Esame nenaudingi 
tarnai” sutiktuvėms, tarp autorės (dešinėje) ir knygos pristatytojos Virginijos Paplauskienės (kairėje) užsimezgė 
dialogas. Jono Kuprio nuotr.

Dailininkų Aleksandro ir 
Eleonoros Marčiulionių pa
rodos atidarymas ruošiamas 
šį penktadienį, kovo 15 d., 
7:30 val.v. Čiurlionio galerijo
je, Jaunimo centre. Į parodos 
atidarymą, kuriame už priei
namą kainą bus galima įsigyti 
dailininkų darbų, kviečia 
Čiurlionio galerija bei Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
ras.

Rekolekcijų tvarkaraštis
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijoje bus toks: kovo 22 d., 
penktadienį, 5 val.v. šv. Mi
šios bus aukojamos už parapi
jiečius, kovo 23 d., šeštadienį, 
9 val.r. šv. Mišios bus aukoja
mos aukotojų intencija, Mišios 
vyks ir 5 val.v. Verbų sekma
dienį, kovo 24 d„ 8 val.r. ir 
10:30 val.r. šv. Mišios bus at
našaujamos už parapijiečius. 
Sekmadienį per visas šv. Mi
šias bus šventinamos Verbos. 
Išpažintys bus klausomos 
penktadienį ir šeštadienį, ko
vo 22 ir 23 d., valandą prieš 
šv. Mišias. Gavėnios rekolek
cijas ves kun. Sigitas Žilys, 
šiuo metu besimokantis Ame
rikos Katalikų universitete.

Lietuvių operos valdyba 
šiomis dienomis išsiuntinėjo 
savo mecenatams laiškus, 
kviesdama ir šiais metais įsi
jungti į Lietuvių operos rėmė
jų eiles, nes be jų paramos ne
būtų įmanoma pastatyti to
kios aukšto lygio operos kaip
G. Donizetti „Lucia di Lam
mermoor”. Mecenatai, paauko
ję 150 dol. ar daugiau, gaus 2 
bilietus nemokamai, o už 100 
dol. vieną bilietą geriausioje 
salės dalyje. Galintys bei no
rintys finansiškai paremti Lie
tuvių operos kultūrinius už
mojus, yra prašomi kreiptis į 
valdybos pirmininką Vaclovą 
Momkų tel. 773-925-6193. Pa
minėtina, kad aukas galima 
nurašyti nuo pajamų mokes
čių. Be to, aukotojų pavardės 
bus pažymėtos ir gražiai iš
leistame spektaklio programos 
leidinyje.

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos lie
tuvaitės, dr. Jono Adomavi
čiaus paskatintos, kovo 17 d. 
visus vaišins žalia arbata, 
skaniais blynais, pyragais ir 
kitais patiekalais nuo 9 val.r. 
iki 1:30 val.p.p. parapijos sa
lėje, 4420 S. Fairfield Avė. Ti
kimės, kad ir pats dr. Jonas 
Adomavičius užeis pas mus. 
Dėkojame jam ir jo kolegoms 
už gerus sveikatos patarimus 
ir dėmesį Brighton Parkui.

ALRK moterų sąjungos 3 
kuopa šaukia pirmąjį šių me
tų susirinkimą kovo 16 d. 3 
val.p.p. Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos salėje. Kviečia
me visas moteris, kurios no
rėtų priklausyti katalikių mo
terų organizacijai, prie mūsų

Italų kompozitoriaus An
tonio Vivaldi (1678-1741) 
kantatą „Gloria”, parašytą 
mišriam chorui, solistams ir 
orkestrui (arba vargonams), 
galima apibūdinti kaip dina
miškai ekspresijų įvairialypį 
veikalą, pasižymintį emociniu 
įtaigumu ir turtinga muzikine 
išraiška. Jame susijungia mo
numentalumas ir didingumas 
greitų dramatiškų dalių su 
švelnia lyrika lėtose kantatos 
dalyse (iš viso kūrinyje - 12 
dalių). Šį genialaus meistro 
kūrinį labai greitai išgirsime 
„Draugo” rengiame koncerte 
„Balsas tarp žmonių balsų”, 
kuris jau šį sekmadienį, kovo 
17 d., 3 val.p.p. vyks Maria 
gimnazijos auditorijoje (6727 
S. California Avė.). Kartu su 
mišriu „Dainavos” ansambliu 
dainuos dvi solistės - Virgini
ja Muliolienė (sopranas) ir Da
nutė Mileikienė (mecosopra
nas), jiems pritars orkestras. 
A. Vivaldi „Gloria” skambės 
antroje koncerto dalyje, o pir
mojoje išgirsime lietuvių kom
pozitorių kūrinius. „Draugas” 
kviečia visus skaitytojus ir jų 
draugus atvykti į muzikos 
šventę, kuri būna tik kartą 
per metus! Bilietus įsigykite 
„Drauge” ir „Seklyčioje” (2711 
W. 71st Str.).

Įspūdžius iš Lietuvos iš
girsime „Seklyčioje” kovo 13 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. Kal
bės JAV Socialinių reikalų ta
rybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė, kuri su Čikagos Shri- 
ner’s ligoninės medicinos per
sonalo grupe praleido savaitę 
Vilniuje „Lietuvos Vaikų vil
ties” reikalais.

Kun. Jaunius Kelpšas ves 
rekolekcijas šv. Antano para
pijoje, Cicero, IL, šį antradie
nį ir ketvirtadienį (ne trečia
dienį) - kovo 12 ir 14 dieno
mis. Kas vakarą bus klauso
ma išpažinčių nuo 6 val.v., pa
maldos prasideda 6:30 val.v. 
Kas vakarą bus konferencija 
ir Mišios. Antradienį bus Kry
žiaus kelias, o ketvirtadienį - 
Susitaikymo pamaldos. Visi 
apylinkių lietuviai, ypač 
šiaurvakariniuose priemies
čiuose gyvenantys, kviečiami 
pasinaudoti Šia proga pasi
ruošti artėjančioms Velykų 
šventėms. Kaip pasiekti Šv. 
Antano bažnyčią? Bažnyčios 
adresas - 1500 S. 50 Avenue. 
Iš rytų važiuojant 1-290 greit
keliu, išvažiuoti Laramie 
(5200 W) ir važiuoti į pietus 
iki 15 Street, tuomet į rytus 
iki 50 Avenue. Iš vakarų va
žiuojant, išvažiuoti Central 
Avė. (5700 W) ir važiuoti ja į 
pietus iki Roosevelt Road 
(1200 S), tuomet į rytus iki 
Laramie ir į pietus iki 15 
Street, po to į vakarus iki 50 
Avenue.

„Bičiulystės” (2002 m. ko
vo 8 d. laidoje, Nr. 32) straip
snyje „Kodėl negrįžtame na
mo”, surenkant paskutinį sa
kinį turėjo būti - tarp „ant
rosios bangos” išvengusios (ne 
išgyvenusios) sovietinio „auk-

AŠ ČLA, GYVA, SU SAVO 
SENĄJA KALBA

2002 m. kovo 10 d. Jaunimo 
centre Čikagoje vyko Lietuvos 
nepriklausomybės dvylikos 
metų sukakties paminėjimas 
ir „Lietuvių bąlso” savait
raščio skelbiamo II literatū
rinio konkurso „Vardan neda
lomos tautos” premijų įteiki
mo šventė. Vakaro programą 
vedė Dalia Sokienė, invokaciją 
renginiui skyrė kun. Rimvy
das Adomavičius, apie pasieki
mus nepriklausomybės metais 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas. 
Prieš paskelbdama visų lauk
tus konkurso rezultatus, apie 
Kovo 11-ąją žodį tarė ir 
„Draugo” vyr. redaktorė Da
nutė Bindokienė. Su lite
ratūrinio konkurso istorija ir 
tikslais supažindino „Lietuvių 
balso” vyr. redaktorius Vytau
tas Radžius. Buvo perskaityti 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus ir Lietuvos amba
sadoriaus JAV Vygaudo Ušac
ko sveikinimai su Nepriklau
somybės atkūrimo švente, taip 
pat konkurso mecenato dr. 
Jono Adomavičiaus, konkurso 
laimėtojų premijoms skyrusio 
10,000 dol., laiškas. Sveikino 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Lietuvių fondo vardu - 

•dr. Antanas Razma, Rašytojų 
draugijos pirmininkė Stasė 
Petersonienė; Mažajai Lietu
vai atstovavęs Kurtas Vėlius 
„Lietuvių balso” redakcijai 
įteikė savo auką. Padėkos žodį 
visiems, prisidėjusiems prie 
konkurso rengimo, tarė Do
mas Adomaitis. Po to vyko

Prieš Velykas dvasinis 
susitelkimas, kuriam vado
vaus iš Lietuvos atvykęs Kau
no Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčios rektorius t. Stasys 
Kazėnas, vyks kovo 15, 16, 17 
d. Tėvų jėzuitų koplyčioje 
(2345 W 56th Str., Chicago, 
IL; tel. 773-737-8400. Dvasi
nio susitelkimo dienomis išpa
žinčių bus klausoma vieną va
landą prieš šv. Mišias, kurios 
bus aukojamos 8:45 val.r., taip 
pat vakarais - 6 vai. Paskuti
nę susitelkimo dieną, kovo 17- 
ąją, sekmadienį, šv. Mišios 
vyks 10 vai. Pamaldų tvarka 
šeštadieniais Tėvų jėzuitų ko
plyčioje bus 8:45 val.r. (kol 
Jaunimo centre vyks lituanis
tinės mokyklos pamokos, kad 
atvežę vaikus tėveliai ar sene
liai galėtų dalyvauti šv. Mišio
se), sekmadieniais - 10 vai., 
pirmadienių vakarais - 6 vai., 
o kitomis dienomis - 8:45 vai. 
Apie vasaros meto pamaldų 
tvarką pranešime vėliau. Be
verly Shores šv. Onos parapi
joje Šv. Mišios bus aukojamos 
kovo 24 d. 1 val.p.p. Pirmai
siais mėnesių šeštadieniais šv. 
Mišios ir Rožinys jėzuitų ko
plyčioje - 4 val.p.p. Laukiame 
kuo daugiau įvairaus amžiaus 
maldininkų!

Šiomis dienomis ALTo 
įstaiga išsiunčia 11,000 para
ginimų, kviesdama visuomenę 
įsijungti į ALTo plėtros akciją. 
ALTas siūlo pavyzdinius laiš
kus JAV senatoriams bei kitą 
informacinę, su NATO plėtros 
akcija susijusią medžiagą. Ry
šium su šia laiškų JAV sena
toriams rašymo akcija yra 
prailgintos ALTo įstaigos dar
bo valandos. Įstaiga kitą sa
vaitę veiks iki 5 vai. p.p.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Ričardo Šoko vadovaujamo 
moterų vokalinio ansamblio 
koncertas ir iškilminga vaka
rienė, kurią paruošė Morkūnų 
šeimos „Lithuanian Plaza and 
Bakery.

„Prieš dvylika metų kovo 
11-ąją Vilniuje ryžtingiausi 
tautos žmonės įkūnijo per 
amžius iškentėtą tautos siekį 
- paskelbė nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Žemėn mestas 
grūdas keliasi ir neša gausų 
derlių”, - šiais žodžiais ne
priklausomybės dienos minė
jimą pradėjo vakaro vedančioji 
Dalia Sokienė. Pratęsdamas 
mintį apie nepriklausomybės 
metais pasiektus Lietuvos 
laimėjimus ir tarsi raminda
mas invokacijoje išreikštą ne
rimą dėl Lietuvos šiandie
ninių skaudulių, Lietuvos gen. 
konsulas Giedrius Apuokas 
kalbėjo: „Nei čia, nei Lietu
voje nestinga dabartinės Lie
tuvos kritikos, kartais perei
nančios į savęs niekinimą. 
Todėl aš siūlyčiau pabandyti 
pažvelgti kitų akimis.

Prisimenu, 1988 m. rudenį 
skambėjo Latvijos liaudies 
fronto vardas - kiek kaimynai 
toli pažengę ir dėl ekonominės 
nepriklausomybės, ir dėl lais
vės. Tuo metu mūsų universi
tete viešėjo svečias iš Estijos 
ir pasakė: ‘Ateis laikas, kai 
mes su Latvija slėpsimės už 
plačių Lietuvos pečių’. Tas lai
kas atėjo po poros metų, tai 
buvo akivaizdu ir 1990-aisiais, 
ir 1991-aisiais. Pažiūrėkime į 
dabartinę padėtį. Šie metai 
visoms Baltijos šalims yra is
toriniai metai - mus greičiau
siai pakvies stoti į NATO ir 
turėsime baigti derybas dėl 
stojimo į ES. Kad Baltijos 
šalys turi visiškai realias gali
mybes tapti NATO narėmis, 
visų pirma yra Lietuvos, tiek 
jos valdžios, tiek žmonių, tiek 
ir Amerikoje gyvenančių tau
tiečių nuopelnas. Tam tikra 
prasme mes dar kartą pasitar
naujame savo kaimynėms. O 
dėl kitų gyvenimo aspektų - 
kas gali juos pasverti ir įver
tinti visiškai objektyviai. Ne
sena apklausa, atlikta Latvi
joje, rodo, kad latviai mano, 
jog tiek Estija, tiek Lietuva 
geriau žengia tų 12 metų ke
liu. Labai panašu į tai, ką mes 
apie save galvojame. O kad 
Lietuvos tarptautinė padėtis 
ir pati Lietuva keičiasi, liudija 
kad ir tokie faktai: praėjusią 
savaitę Vilniuje viešėjo Suomi
jos prezidentė, Ispanijos prem
jeras; Tarptautinio valiutos 
fondo komisija gerai įvertino 
Lietuvos makroekonominį vys
tymąsi, NATO aukšti pa
reigūnai vėlgi palankiai atsi
liepė apie mūsų pasiruošimą 
NATO narystei. Jeigu pažiū
rėsime į naujausias ekonomi
nio vystymosi prognozes ir 
naujausią ekonomikos statis
tiką* tai matysime, kad iš 
tikrųjų tas ekonominis vysty
masis yra sėkmingas. Ir paga
liau tai turėtų pradėti jausti 
eilinis Lietuvos žmogus, ka
dangi praėjusiais metais atsi
gavo toks svarbus ekonominis 
rodiklis, kaip vidaus vartoji
mas”, - kalbėjo G. Apuokas.

„Šio konkurso tema ‘Var
dan nedalomos tautos’ tary
tum atspindi Kovo 11-osios 
pagrindinę mintį, - sakė an
troji kalbėtoja, ‘Draugo’ dien
raščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. - Tik vieningai 
siekdama užsibrėžto tikslo, 
tauta jį gali pasiekti. Prieš 12 
metų - iš esmės jau gerokai 
anksčiau: 1985-1989 m. - lie
tuvių tauta tą tikslą buvo 
apibrėžusi. Ir šiandien galbūt 
mus labiausiai stebina faktas, 
kad anuomet nieko nereikėjo 
įkalbinėti, raginti: Lietuva 
troško laisvės ir buvo pa
siryžusi už ją mokėti bet kokią 
kainą. Lietuvių tauta buvo 
vieninga ne tik Lietuvoje, bet

Balsas
ir už jos ribų gyvenanti. Tuo
met nebuvo jokių ‘mes ir jūs’ - 
buvo tik lietuviai - ta neda
loma tauta, kurios vardu prie 
Baltijos kalbėjo Atgimimo są
jūdis su Vytautu Landsbergiu 
priešakyje, šiapus Atlanto - 
kiekvienas lietuvis, nepaisant, 
ar priklausė, ar nepriklausė 
organizuotai visuomenei”. Po 
to D. Bindokienė perėjo prie 
savo - kaip literatūrinio kon
kurso „Vardan nedalomos 
tautos” vertinimo komisijos 
pirmininkės - pareigų ir per
skaitė „Lietuvių balso” II lite
ratūrinio konkurso vertinimo 
komisuos protokolą. Jos vado
vaujami komisijoje dar dirbo: 
Valentinas Sventiekas, Lietu
vos rašytojų sąjungos pirmi
ninkas, rašytojas Eugenijus 
Ignatavičius (abu iš Lietuvos), 
Lietuvių rašytojų draugijos 
pirmininkė Stasė Petersonie
nė (Chicago, IL) ir rašytojas 
Vytautas Volertas (Delran, 
NY). Konkurso premįjų me
cenatas buvo dr. Jonas Ado
mavičius, kurio vardo pa
minėjimą kiekvieną kartą 
vakaro dalyviai sutikdavo 
plojimais, taip įvertindami jo 
nuopelnus ne tik socialinėje, 
bet ir kultūros srityje. Vertini
mo komisija, išnagrinėjusi 76 
kūrinius, nutarė skirti šias 
premijas: pirmąją (5,000 dol.) 
už Jono Vėlyvio rankraštį 
„Neleisk mūsų gundyti” (pasi
rašytą Jono Petraičio slapy
vardžiu); antrąją (3,000 dol.) - 
už Roberto Keturakio rank
raštį „Kulka Dievo širdy” 
(Juozo Gniuždos slapyvardis); 
trečiąją (2,000 dol.) - už Jū
ratės Vyliūtės rankraštį „Bro
lis Vincentas” (slapyvardis - 
Audrius Gilvydis). Vertinimo 
komisija nutarė paminėti dar 
dviejų autorių kūrinius, už ku
riuos premijos nebuvo skirtos. 
Tai Kazimiero Antanaičio 
„Aitvarai” ir Alfonso Trumpjo- 
nio „Žemės virkštelė”.

Po to kalbėjęs konkursų su
manytojas Vytautas Radžius 
priminė pirmąjį literatūros 
konkursą, skirtą Lietuvos par
tizanų kovoms ir tremčių kan
čioms, ir pranešė, kad dviejų 
praėjusio konkurso laureatų 
knygos yra išleistos ir jau vi
sos išpirktos. Šiemet iš viso 
buvo gauta net 87 rankraščiai, 
iš kurių vertinimo komisijai 
pateikti 76 (kiti neatitiko rei
kalavimų). Padėkojęs vertini
mo komisijai už milžinišką 
darbą (norint perskaityti 
rankraščius, teko paaukoti va
saros atostogas), pasidžiaugė, 
kad komisija buvo labai vie
ninga savo vertinimuose ir 
premijas paskyrė be ginčų. 
„Tais kūriniais buvo atsiliepta 
į mūsų tautos būklę, bet tema 
dar neišsemta, - sakė vakaro 
organizatorius. - Nors mes ne
galime konkuruoti su tais, ku
rie kasdien dienraščiuose ar 
TV primena apie nacių žiau
rumus, bet ir mes šį tą galim 
padaryti. Atgavus nepriklau
somybę, o ir dabar, vis esame 
raginami pamiršti sovietų ir 
komunistų nusikaltimus prieš 
mūsų tautą. Kolaborantų nu
sikaltimai atleidžiami, tiesa 
suprantama iškreiptai, Vaka
ruose - naivumas, palanku
mas Rytams vėl užvaldo žinia
sklaidą. Bet mūsų tautos epas 
dar neparašytas. Kad Dievas 
siųstų mums daugiau tokių 
Adomavičių”.

Vienintelis šiame vakare da
lyvavęs premijos laimėtojas, 
soc. mokslų dr. Jonas Vėlyvis, 
iš V. Radžiaus priėmęs čekį, 
padėkojo už galimybę „Kovo 
11-osios šventės dieną būti 
tarp jūsų ir pajusti tautos ne
dalomumo jausmą”.

Skaitytojams, ilgai lauku
siems konkurso rezultatų, rei
kia pranešti, kad Jonas Vėly

vis savo istoriniame romane 
rašo apie rašytojo Vinco Krė
vės gyvenimą - komunistų 
bandymą , jį sugundyti”. Kaip 
vėliau autorius papasakojo 
„Draugo” korespondentei, jis 
yra kilęs iš to paties krašto, 
kaip ir V. Krėvė Mickevičius - 
Varėnos rajono. Ten baigė vi
durinę mokyklą, Statybos 
technikumą, Vilniaus univer
sitetą, kur apsigynė diserta
ciją iš socialinės ekonomikos 
srities. Didesnę gyvenimo dalį 
dirbo spaudoje (Šiaulių miesto 
laikraštyje, Lietuvos radijuje, 
„Darbo ir poilsio” bei „Staty
bos ir architektūros” žurna
luose). Šiuo metu yra Vilniaus 
Gedimino technikos universi
teto dėstytojas ir bendradar
biauja Lietuvos spaudoje, ra
šydamas ekonomikos klausi
mais. Premijuotasis romanas 
- jo 10 metų darbo vaisius. 
„Lietuvių balso” paskelbtas 
konkursas buvo pretekstas 
pagaliau baigti savo kūrinį. 
Autorių domino žymiojo že
miečio tragiškas vidinis pa
saulis. „Gyvenime yra daug 
atvejų, kada žmogų gundė da
ryti tai, ko jis nenori, ir kaip 
žmogus gali priešintis. Norė
jau atskleisti šią Krėvės dra
mą. Stengiausi panaudoti kuo 
daugiau Krėvės žodžių. Nau
dojausi jo prisiminimais, raš
tais, dokumentine medžiaga”.

Vėliau kalbėjusi Rašytojų 
draugijos pirmininkė S. Peter
sonienė apie pirmąją vietą 
laimėjusią knygą pasakė, kad 
jai tiktų ir antrinis pavadini
mas - Vinco Krėvės kova su 
okupantu. „Krėvė nuėjo į oku
panto sudarytą vyriausybę 
Lietuvos ginti. Kai bus ISleista 
ši knyga, ji bus greit išpirkta”, 
sakė kalbėtoja. Ji pristatė ir 
antrosios bei trečiosios premi
jos laimėtojų knygas. Roberto 
Keturakio „Kulka Dievo šir
dy” - tai pavergtos tautos 
kančia, tai gilios filosofijos 
jaunų kovotojų mintys; puiki 
kalba. Trečiosios premijos 
laimėtoja - Jūratės Vyliūtės 
knyga „Brolis Vincentas” - tai 
kun. Vincento Vėlavičiaus gy
venimas. „Su meile ir 
džiaugsmu skaičiau šį rank
raštį, nes gerai tą kunigą’, kurį 
mes vadinome ‘Saulele’, paži
nojau: visada su šypsena, su 
geru žodžiu. Užėjus Lietuvos 
nakčiai, buvo kovotojas, Sibiro 
kankinys, grįžęs - Katalikų 
teisėms ginti komiteto narys. 
Kviečiu žemaičius, ypač 
telšiškius, prisidėti prie šios 
knygos išleidimo. 76 knygos - 
koks tai dvasinis turtas. Kiek 
puikių knygų, kurios ir nepre
mijuotos. Puiki K. Antanaičio 
„Aitvarai”, A. Trumpjonio 
„Žemės virkštelė”. Paaukotų 
kas 50,000 dol., būtų galima 
išleisti bent 10 knygų. Ačiū 
auksaširdžiui dr. Adomavi
čiui. Be jo nebūtų šios šventės. 
Džiaugiamės, kad Lietuvoje 
yra tiek kūrybinės jėgos. Kar
tu su jumis tikime, kad viskas 
praeina, viskas išnyksta, tik 
rašytas žodis lieka. O ypač 
mūsų šventas' lietuviškas žo
dis. Rašykite”.

Savotiška šio vakaro rezoliu
cija nuskambėjo baigiama
jame Domo Adomaičio žodyje, 
kurio pagrindinė mintis buvo 
vėl apie Lietuvą: „Aš čia, 
gyva, su savo senąja kalba”. 
Mes, gausiai susirinkę, bu
vome liudininkais, kad Lietu
va gyva ir gyvuos tol, „kol bus 
gyvas nors vienas lietuvis”. 
Šiuos žodžius, parašytus ant 
Vytauto Didžiojo paminklo 
Perlojoje (Varėnos raj.), kurio 
sovietmečiu nesugebėjo nu
griauti galingiausias rusiškas 
traktorius „Stalinec”, priminė 
svečias iš Lietuvos, dzūkas 
Jonas Vėlyvis.

Audronė V. Škiudaitė




