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Gera dieta prasideda 
parduotuvėje; rinkimės 
maistą širdies 
apsaugai; Vilties 
angelas skrenda virš 
Lietuvos. 

2 psl. 

Ar čia pikta valia, ar tik 
suprat imo stoka — 
vedamasis; dar vienas 
reikšmingas žingsnis 
NATO narystės link. 

3psl. 

Velykų nuostaba: 
kasmet ta pati ir vis 
nauja; velykaičio 
kelionė; Lietuvos 
dvasininkijos 
hierarchija apie 
Kristaus Prisikėlimo 
šventę. 

4 psl. 
• 

Verbų sekmadienis su 
Cicero lietuviais; 
autobusu i „Kaukių 
balių"; popietė su poete 
Egle Juodvalke. 

6 psl. 

Sportas 
* K a u n o „LKKA-Zal -

g i r i o " k r e p š i n i n k a i I span i 
jo j e tapo tarptautinio aštuonių 
komandų turnyro nugalėtojais, 
šeštadienį finale 89:65 įveikę 
Ispanijos „Barcelona" jaunimo 
komandą. .39 taškus nugalėto
j ams pelnė Paulius Jankūnas , 
po krepšiais atkovojęs 10 
kamuolių. Gytis Furmana-
vičius į varžovų krepšį įmetė 26 
t a š k u s . Dariaus Šilinskio 
sąskaitoje - 12 taškų bei 11 
sugriebtų kamuolių. Naudin
giausiu turnyro krepšininku 
buvo pripažintas kaunietis P. 
J a n k ū n a s . J is taip pat tapo 
rezultatyviausiu bei daugiau
siai kamuolių atkovojusiu tur
nyro žaidėju. 

* S e k m a d i e n į Olandi jo je 
v y k u s i a m e ketvirtajame tarp
t a u t i n ė s dviračių sąjungos 
(UGI) pasaulio taurės varžybų 
etape - „Amstel Gold Rače" 
lenktynėse - trečiąją vietą 
užėmė Edita Pučinskaitė. ,,SC 
Michela Fanini" ekipai atsto
vaujanti Lietuvos dviratininkė 
114,8 km distancijoje vos 2 
sekundes finiše pralaimėjo 
nugalėtoja tapusiai 21 metų 
velsietei Nicole Cooke, kuri dis
tanciją įveikė per 2 valandas 45 
minutes ir 18 sekundžių. Finiše 
E. Pučinskaitė tik akimirką 
pralaimėjo ir antrąją vieta užė
musiai australei Olivia Gollan. 

* Trečiąjį p r a l a i m ė j i m ą 
k e t v i r t o s e Vengri jos sostinė
je vykstančių planetos ledo ri
tulio pirmenybių I diviziono še
šių komandų A grupės varžy
bose patyrė pralaimėjimą Lie
tuvos rinktinė. Sekmadienį 7,500 
žiūrovų akivaizdoje lietuviai 
0:4 nusileido trečiojoje pozicijo
je esančiai Vengrijos rinktinei. 

Naujausios 
žinios 

* K r a š t o a p s a u g o s mi
n i s t r a s Linas Linkevičius išvy
ko trijų dienų vizito į Armėniją. 

VR m i n i s t r a s J u o z a s 
B e r n a t o n i s susitaikė su polici
jos vadovu Vytautu Grigaravi
čiumi ir nusprendė dirbti kar
tu 

Europos Parlamento pirmininkas 
atvyks į Lietuvą 

Vi ln iu s , balandžio 20 d. 
(ELTA) - Antradienį į Lietuvą 
atvyksta Europos Parlamento 
pirmininkas Patrick Cox. Euro
pos Parlamento vadovas susi
tiks su Lietuvos vadovais, taip 
pat lankysis Utenoje. 

Čia Patrick Cox susitiks su 
Aukštaitijos regiono administ
racijos, verslo žiniasklaidos, 
žemdirbių, nevyriausybinių 
organizacijų atstovais. Europos 
Parlamento pirmininkas taip 

pat dalyvaus Utenos jaunimo 
rengiamame koncerte. 

Patrick Cox, šių metų vasa
rį Briuselyje lankantis Seimo 
pirmininkui Artūrui Paulaus
kui, pažadėjo po Lietuvos stoji
mo į ES sutarties pasirašymo 
Atėnuose pasiruošimo referen
dumui laikotarpiu atvykti į Lie
tuvą ir dalyvauti informacinėje 
kampanijoje, aiškinti Lietuvos 
žmonėms narys tės Europos 
Sąjungoje privalumus. 

Utenoje Patrick Cox lanky
sis kar tu su Seimo pirmininku 
A. Paulausku. Šis Europarla
mento pirmininko vizitas bus 
ant ras i s Lietuvoje. 

Beveik prieš metus* P. Cox 
yra viešėjęs Lietuvoje. Tuomet 
j is pabrėžė, kad Lietuvos žmo
nės tur i gauti aiškią ir supran
tamą informaciją apie ES, ragi
no puoselėti nacionalines ver
tybes, pasinaudoti galimybėmis, 
kur ias atveria narystė ES. 

I k i 2005-ujų m . b u s p r i i m t a s s p r e n d i m a s 
d ė l I g n a l i n o s a t o m i n ė s e l e k t r i n ė s 

Vi ln iu s , balandžio 21 d. 
(BNS) - Prezidentas Rolandas 
Paksas teigia, kad iki 2005-ųjų 
metų, kada bus nutrauktas pir
mojo Ignalinos atominės elekt
rinės (IAE; reaktoriaus naudoji
mas, bus priimtas sprendimas 
dėl naujos elektrinės statybos. 

R. Paksas sakė tikintis, kad 
sprendimas dėl naujos elekt
rinės bus priimtas iki 2005-ųjų. 
„Aš sakiau, sakau ir sakysiu, 
kad Lietuva gali likti branduo
line valstybe. Asmeniškai aš 
esu įsitikinęs, kad tai vra įma
noma", sakė R. Paksas. 

Lietuva Europos Sąjungai 
(ES) yra įsipareigojusi pirmąjį 
atominės elektrinės reaktorių 

uždaryti iki 2005-ųjų. antrąjį -
2009-aisiais metais, su laukus 
ES patvir t inimo dėl būt inos 
paramos suteikimo techniniam 
uždarymui bei jo pasekmėms 
likviduoti. 

Prezidentas tikisi, kad ES 
padės Lietuvai pastatyti naują 
modernią atominę e lekt r inę . 
Per neseniai vykusį savo vizitą 
Briuselyje jis apie tai kalbėjęs 
su Europos Komisijos (EK) 
pirmininku Roman Prod ir EK 
nariu, atsakingu už ES plėtrą 
Gunter Verheugen. Apie šį 
klausimą turėtų būti ka lbama 
per ne t rukus Lietuvoje vyk
siantį G.Verheugen vizitą. 

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

Lietuvoje viešės aukšt i 
NATO pareigūnai 

Vi ln iu s , balandžio 21 d. 
i ELTA) - Antradienį ir trečia
dienį Lietuvoje viešės NATO 
pajėgų Šiaurės Rytų Europoje 
vadas Jan Scharling ir štabo 
karinio bendradarbiavimo sky
r iaus vi rš in inkas Hans 
Joachim Gerber. 

Vizito metu NATO aukš
tieji karininkai susitiks su Lie
tuvos kariuomenės vadu Jonu 
Kronkaičiu, kraš to apsaugos 
viceministru Jonu Geču. Sve
čiai taip pat skaitys paskaitą 
Karo akademijoje būsimie
s iems lei tenantams, Lietuvos 
integracijos į NATO procesus 
aptars su Seimo Nacionalinio 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Vilnius, balandžio 21 d. ELTA) - Antrąją Velykų dieną Prezidentūroje ir jos kieme šurmuliavo beveik 300 
vaikų, kuriuos į šventę sukvietė prezidento žmona Laima Paksiene. Kiekvienam vaikui buvo į teiktas specialiai 
šiai progai atspaustas velykinis sveikinimas su Lietuvos Respublikos prezidento ir jo žmonos paraša i s bei prezi
dento herbu. Antrąją Velykų dieną Prezidentūroje linksminosi vaikai iš Kauno krikščioniškosios gausių šeimų 
bendrijos „Ateitis". Valkininkų globos namų ,.Spengla", Vilniaus vaikų globos namų „Gilė", J iezno. Jonavos 
rajono, Mosėdžio parapijos. Kauno „Atžalyno", Telšių, Antazavės vaikų globos namų. Lietuvos aklųjų ir t rum
paregių ugdymo centro, Šv. Kryžiaus atradimo parapijos globojami vaikai iš vargingų šeimų. Vilniaus miesto 
Antakalnio seniūnijos socialiai remiamų šeimų vaikai, vaikai su negalia iš Lietuvos invalidų draugijos Vilniaus 
skyriaus, neįgalūs vaikai iš Vilniaus mokyklos „Versmė", gausių šeimų bendrijos ,,•Vilniaus šeimyna" vaikai. 

Sauliaus Venckaus (Elta) nuotr. 

Čekų kartografai 
mokys lietuvius 
naudotis nauja 

programine iranga 
Vilnius , balandžio 21 d. 

(ELTA) - Antradienį Lietuvos 
karo kartografijos centre apsi
lankys du Čekijos karininkai. 
Trijų dienų vizito metu bus 
stengiamasi užmegzti glaudes
nius ryšius tarp abiejų valsty
bių karo kartografų, be to, 
lietuviai tikisi čekų pagalbos 
mokantis dirbti su naujomis 
NATO kartografijos programo
mis. 

Čekija Centrinėje Europoje 
garsėja kaip turinti stiprius 
karo kartografijos specialistus. 
„Mums ypač praverstųjų patir
tis N u k e l t a į 5 psl. 

L i e t u v o s p a r l a m e n t a r a i d a l y v a u s 
j u n g t i n i a m e B a l t i j o s A s a m b l ė j o s i r 

S i a u r ė s T a r y b o s p o s ė d y j e 
4 

V i l n i u s , balandžio 21 d. 
(BNS) - Seimo delegacija daly
vaus Švedijoje vyks iančiame 
jungt in iame Baltijos Asamb
lėjos ir Šiaurės Tarybos posėdy
je. 

Pasak Seimo spaudos tar
nybos pranešimo spaudai, Sei
mo valdyba komandiravo 11 
parlamentarų į Lundą, kur ba
landžio 27-30 dienomis vyks 
4-as i s . jungtinis Baltijos 
Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos 
posėdis, neeilinė Baltijos Asam
blėjos sesija, Baltijos Asam
blėjos Prezidiumo, komitetų ir 
partinių grupių bei jungtinių 
Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės 

Tarybos prezidiumų, komitetų 
ir partinių grupių posėdžiai. 

Trys svarbiausi susitikimo 
klausimai - kova prieš orga
nizuotą nusikalstamumą, ypač 
plat inant narkot ikus , antiko
rupcinės priemonės, ta ip pat 
civilinė sauga ir civilinis krizių 
valdymas, regioninės politikos 
Europos Sąjungoje plėtra apta
riant Šiaurės dimensijos proble
mas. Pranešimą apie civilinę 
saugą ir civilinį krizių valdymą 
skaitys Lietuvos k raš to apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius, apie regioninės politikos 
Europos Sąjungoje plėtrą 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Maskvoje bus aptariamas Lietuvos ir Rusijos 
bendradarbiavimas 

Vilnius, balandžio 21 d. (ELTAI - Šv. Velykų dienomis prie prekybos ir pramogų centro „Akropolis" iškilo 
didžiausia Lietuvoje ir visame pasaulyje velykinių margučių piramidė. Ją penk tus metus iš eiles s t a t ė renginių 
organizavimo grupe ,.A. Nomeika ir draus:- irė po 10,5 m * is beveik6 
m. Šiemet piramides statybai panaudoti 33.000 margučių. Piramidė pateko į Lietuvos rekordų knygą. Pirmą 
karta šis rekordas bus pateiktas t pasaulinę ..Gu;:. 
dviejų parų kiaušiniai jai buvo verdami visa savaitę. Margučius virė organizatoriai prisiekinėjo, kad kiauši
niai iš jų šen. valgiaraščio po šventes išnyks mažiausiai pusei metu. Tomo Rauro <0M nuotr. 

Vi ln ius , balandžio 21 d. 
(ELTA) - Antradienį Maskvoje 
prasideda Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių dvišalio prekybinio 
ir ekonominio, mokslinio, tech
ninio bei kultūrinio bendradar
biavimo komisijos sesija. 

Dalyvauti jos darbe pirma
dienį j Maskva išvyk -
tuvos užsienio reikalų ministro 
Antano Valionio 
delegacija. A. Valionis vra šios 
komisijos Lietuvos dalus pir

mininkas. Rusijos daliai vado
vauja šios valstybės transporto 
ministras Sergej Frank. 

Kaip informavo Užsienio 
reikalų ministerija, sesija tęsis 
dvi dienas. Jos metu bus taria
masi bendradarbiavimo t rans
porto ir pasienio infrastruk-

prekybos, ener
getikos, ekologijos, kul tūros , 

• I 

klausimais. 
indžio 23 d įvyks atski

ras A. Valionio susit ikimas su 
Rusijos užsienio reikalų mi
nistru Igor Ivanov. Per pokalbį 
ketinama aptarti Europos Są
jungos ir Rusijos santykių per
spektyvą artėjant ES ir Rusijos 
vadovų susi t ik imui Sankt 
Peterburge šių metų gegužės 

ae sus i t ik ime ket ina 
luti i r Lietuvos preziden

tas Rolandas Paksas . 

Pasaulio naujienos 
^Rerriantts AFP Reuters. AP, interfa*. ITAR-TASS. BNS 

žjniy agentOrų pranešamais) 

EUROPA ŠIAURĖS KORĖJA 
B e l g r a d e pasidavė buvu

sios Jugoslavijos kar in inkas 
Miroslav Radič, kuriam Jung
tinių Tautų (JT) karo nusi
kaltimų tribunolas pateikė kal
tinimus dėl 1991 m. Kroatijos 
miestelyje vykdytų nusikal
timų. 

KINIJA 
P e k i n a s . Pirmadienį Pa

saulio sveikatos organizacija 
(PSO) pranešė, kad maždaug 
pusė iš 402 Pekino gyventojų, 
kurie įtariami užsikrėtę ūmiu 
kvėpavimo takų sindromu 
SARS, veikiausiai bus pri
pažinti tapę šio viruso aukomis. 
PSO atstovas Kinijoje Henk 
Bekedam sakė. kad PSO viru-
sologų grupė, tyrinėjanti ligos 
protrūkį Pekine, mano, jog gali 
būti aptikta ir kliniškai patvir
tinta maždaug 200 atvejų. 

Seu las . Dėl Šiaurės Korė
jos raketų gamykloje praėjusių 
metų pabaigoje įvykusio galin
go sprogimo nutrūko Pchenjano 
balistinių raketų gamyba, pir
madienį rašo Pietų Korėjos 
dienrašt is . JAV žvalgybinis 
palydovas užfiksavo, kad spro
gimas praėjusių metų lapkritį 
nugriaudėjo raketų variklių 
bandymo komplekse, š iaurės 
rytų Hamgiongo provincijoje, 
teigia konservatyvus laikraštis 
„Chosun Ubo". 

Ošo sri t ies Uzgeno rajono 
Kurbu Tašo kaime, maždaug už 
50-60 kilometru j rytus nuo Ošo 
- Kirgizijos pietų sostinės. 
Nepaprastųjų situacijų minis
terijos duomenimis, t a rp žuvu
siųjų yra 4 vyrai. 13 moterų ir 
17 vaikų. Iš po griuvėsių iš
t r auk t i keturių aukų kūnai . 
Nuošliauža taip pa t sugriovė 
keletą elektros perdavimo lini
jų. Kaimo gyventojai evakuoti, 
sugriovimų mas tas t ikslina
mas. 

ir didesnes pajamas, verslinin
kai ir kariškiai. 

NIGERIJA 

RUSIJA 

KIRGIZIJA 
Bi.škekas. Galinga nuoš

liauža Kirgizijos pietuose sek
madienį palaidojo keletą gyve
namųjų namų. nusinešdama ir 
34 žmonių gyvybes, p ranešė 
šalies Nepaprastųjų situacijų ir 
civilinės gynybos ministerijos 
kar in inkas Tragedija įvyko 

Maskva . Beveik du treč
daliai Rusijos gyventojų (65 
proc ) įsitikinę, kad Komunistų 
partijos įkūrėjas ir „pasaulio 
proletariato vadas" Vladimiras 
Leninas suvaidino teigiamą 
vaidmenį Rusijos istorijoje. V. 
Leninas gimė prieš 133 metus. 
26 proc. apklaustųjų, priešin
gai, mano, kad jis suvaidino 
neigiama vaidmenį valstybės 
istorijoje. Taip arba panašiai 
galvoja daugiausia 18-44 metų 
amžiaus apklausos dalyviai, 
turintys aukštesnį išsilavinimą 

Abudža . Nigerijoje šešta
dienį vykusiuose prezidento 
rinkimuose pergalę beveik užsi
tikrino dabart inis valstybės 
vadovas Olusegun Obasanj, 
tačiau opozicija jo valdančiąją 
partiją apkaltino masiniu balsų 
klastojimu Nigeriją, pasaulyje 
užimančią aštuntąją vietą 
pagal naftos eksportą, beveik 
visus 43 metus po nepriklau
somybės nuo Didžiosios Brita
nijos paskelbimo, valde kariš
kiai. Nigeriečiai tikisi, kad šį 
sykį jiems pirmą karta pavyks 
įgyvendinti demokratinį val
džios perdavimą. 

HONG KONGAS 
H o n k o n g e užsikrėtė' ūmiu 

kvėpavimo takų sindromu 
SARS mirė šeši žmonės, naujai 
išaiškinti dar 22 ligos atvejai, 
pirmadienį pranešė vyriausybė. 
Nuo SARS Honkonge jau mirė 
94 žmonės, iš viso šalyje nus
tatyti 1.402 ligos atvejai. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Ogta, remiantis Reuters. AFP, Interfax. AP. BNS. CNN 

žinių agentūrų pranešimais 

Netol i p i e t ų I r a k o 
m i e s t o Bas ros esančioje Zu-
bairos gyvenvietėje rasti dviejų 
britų karių kūnai, pirmadienį 
pranešė Didžiosios Britanijos 
gynybos ministerijos atstovai. 
Britanijos vyriausybės nuo
mone, 36 metų Simon Culling-
vvorth ir 24 metų Luke Allsopp 
galėjo nužudyti Irako kariškiai. 

J u n g t i n ė s V a l s t i j o s 
n e p r i p a ž į s t a B a g d a d o meru 
pasiskelbusio buvusio t rem
tinio bei nemano, kad jo 
pavaduotojas galėtų atstovauti 
Irakui šią savaitę vyksiančia
me naftą eksportuojančių vals
tybių organizacijos OPEC) 
susitikimo, pirmadienį pareiš
kė aukšta JAV pareigūne JAV 
civilines administracijos koor
dinatore1 centriniam Irako 
regionui Barbara Bodine 
pareiškė, jog nepripažįsta 
Mohammod Mohsen al-Zubaidi. 

* J u n g t i n i ų V a l s t i j ų 
a t s a r g o s g e n e r o l a s J a y 

G a r n e r . pirmadienį atvykęs į 
Iraką vadovauti pokarinei vals
tybės administracijai, aplanke 
vieną miesto ligoninę. Pieti
niame sugriautos sostines ra
jone J. Garner apžiurėjo Jar-
muko plėšikautoji! nusiaubtos 
ligonines griuvėsius. Ligonines 
vadovas Zayed Abdul Karini J 
Garner sake, kad didžiausia 
ligoninės beda ta. jog joje noro 
elektros ir teigė, kad tūkstančio 
lovų gydymo įstaiga buvo pa
grindinis inkstų dializes cent
ras, be to. čia veikė vienintelis 
rajone kardiologijos skyrius. 

* I r a k o n a c i o n a l i n i s kon
g re sa s (INK) sekmadienį pra
nešė, jog pasidavė iš Sirijos 
grįžęs vienintelis likęs gyvas 
Saddam Hussein žentas, kuris 
artimiausiu metu bus perduo
tas JAV pareigūnams JAV ka
riškiai teigė t ikr inantys šį pra
nešimą. Taip pat jie pranešė 
sulaikę Saddam Hussein 

N u k e l t a į S psl . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GERA DIETA PRASIDEDA 

PARDUOTUVĖJE 
Dr. VIDA PUODŽIŪNIENĖ 

Daug žmonių šiom dienom 
bando mesti svorį. Sako, kad 
stengiasi sveikai, skaniai ir 
maistingai maitintis. Šitiem 
žmonėm turiu kelis, ypatingai 
paprastus, bet svarbius, pata
rimus apie maisto pirkimą. 
Tai galbūt padės jiems šį tiks
lą įgyvendinti. Pirmiausia, 
jeigu nepirksite blogo maisto, 
tai jis neturės progos eiti į 
kūną. Taip pat planuokite, ką 
ir kur reikia pirkti, kad 
kelionė į parduotuvę pasidary
tų ne tik lengvesnė, bet ir pi
gesnė. 

Pirma sudarykite pirkinių 
sąrašą. Jei norite tuo pačiu 
pamankštinti smegenis, tai 
galite pamėgint nesukurti 
sąrašo — atsiminti viską, ko 
reikia pirktis. Tada išsirinkite 
maisto parduotuvę, ir, kai nu
važiuosite, pastatykite maši
ną kuo toliau nuo įėjimo. To
kiu būdu turėsite puikią progą 
pasimankštinti, einant į krau
tuvę, nereikės grūstis su ki
tais pirkėjais, ar rūpintis, kad 

kas nors sumuš ar įbrėš jūsų 
mašiną. 

Kai įeisite į maisto par
duotuvę, maistą dažniausiai 
rasite lentynose, išdėstytose 
prie parduotuvės sienų. Tai 
natūraliai pagamintas mais
tas, kuris nėra supakuotas 
dėžėse. Viename šone rasite 
mėsą ir žuvį. Būtinai patik
rinkite, ar šis maistas buvo 
šviežias, ar neturi chemikalų 
ir dažų. Taip pat patikrinkite, 
ar gyvuliai buvo žole maitinti 
ir ar žuvis jūroj pagauta. 
Toliau einant pagal parduotu
vės šonus, turbūt rasite vai
sius ir daržoves. Ne tik pa
tikrinkite, ar šie produktai yra 
švieži, bet ir iš kokios šalies 
šie vaisiai ir daržovės buvo 
atvežti. Kiti kraštai purškia 
vaisius ir daržoves labai pavo
jingais chemikalais. Toliau 
eidami pagal parduotuvės šo
nus, rasite kepyklą ir šviežiai 
iškeptą įvairių rūšių duoną. 
Patikrinkit, ar kepykla naudo
ja natūralius produktus. Ban

dykite valgyti daugiau duo
nos, keptos iš rugių, javų ar 
grūdų, ir kuo mažiau iš baltų 
miltų („white processed 
flour"). Tuo pačiu metu 
pažiūrėkite, kiek cukraus yra 
įdėta į jūsų duoną ir pyragus. 
Juo mažiau cukraus, tuo 
sveikiau. Paskiausia pagal 
parduotuvės šonus turbūt 
rasite pieno produktus: pieną, 
sviestą, varškę, jogurtus ir 
kiaušinius. Pirmiausia patik
rinkit pagaminimo datą, kad 
būtų šviežias produktas. Ant
ra, kad jame nebūtų pridėta 
chemikalų ar cukraus. 

Tai matote, kad reikia kuo 
daugiau rinktis prekes len
tynose, pastatytose prie par
duotuvės sienų, o ne parduo
tuvės viduryje. Žinoma, kar
tais prisieis ir ten nueiti, jei 
ieškote aliejaus, druskos, 
medaus, prieskonių ir t.t. Bet, 
jei laikysitės šių patarimų, 
matysite, kad greičiau apsi-
pirksite, bus mažiau grūs-
tynių su kitais pirkėjais ir 
maitinsitės sveikiau. 

Jei jums iškilo kokių klau
simų, beskaitant šį straipsnį, 
ar jei turite kitokių sveikatos 
klausimų, prašau kreiptis į 
dr. Vidą Puodžiūnienę. Dak
tarė Vida dirba Healthy Con-
nection Chiropractic & Rehab 
klinikoje: 815-834-9075. 

KARDIOLOGO MAISTAS ŠIRDIES 
APSAUGAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, MJ). 

TAUTOS SARGYBOJE. „VILTIES ANGELAS" >> 

Dr. Arthur Agatson yra 
medicinos direktorius Širdies 
apsaugos centro, esančio Mt. 
Sinai Medical Center Miami 
Beach, Floridoje. Jis yra medi
cinos profesorius Miami uni
versitete. Jis parašė knygą 
„The South Beach Diet". J i už 
24.95 dol. įsigyjama knygy
nuose. J i yra ir kasetėje. Čia 
paduodama ištrauka iš to kar
diologo knygos. 

Širdies apsauga prasideda 
su kūno svorio sunormavimu 
iki 24 rodiklio pagal lentelę. 
Tai ne apie paciento išvaizdą 
eina kalba, bet apie tinkamu 
maistu apsaugą širdies bei 
prašalinimą jos ligos. Tik su-
normavus kūno svorį, atlei
džiamos kai kurios vadelės 
maistui. 

Tas kardiologas tam rei
kalui neradęs tinkamos die
tos, pasiūlo savo, taip sėkmin
gai padedančios širdžiai. 
Mums lieka pildyti jo nurody
mus, nesidairant į šalis. Štai 
tuzinas širdį saugančių rams
čių iš jo minėtos knygos. Buvo 
paduodama ir smulkme-
niškesnė mityba tuo reikalu. 

1. Jokio kofeino, nikotino, 
svaigalo, įskaitant alų ir vyną. 

2. Alyvų ir Canola aliejai. 
3. Kiaušinio baltymas. 

Tokiu pavadinimu pasiro
dė mokytojos ir rašytojos 
Elvyros Biliūtės — Alekna
vičienės knyga apie Dainavos 
apygardos kapelioną Zigmą 
Neciunską-Elytę, išleista jo 
90-jų gimimo metinių proga. 
(Išleido ir spausdino Kauno 
leidykla - ,.Mažoji poligrafi
ja", 2002). 

Pirmą kartą Elytės slapy
vardį sutikau Adolfo Rama
nausko-Vanago, legendinio 
Lietuvos pasipriešinimo did
vyrio parašytoje knygoje 
„Daugel krito sūnų...", išleis
toje 1992 metais. Vėliau, dom
intis Pasipriešinimo istorija, 
paaiškėjo, kad „Elytė" - tai 
Nedzingės klebono Zigmo 
Neciunsko slapyvardis. 

Visiškai netikėtai, kny
gos „Antikomunistinis Kong
resas ir Tribunolo procesas" 
(V., 2000) pristatyme Alytuje, 
susipažinau su knygos 
„Vilties Angelas" autore ir jos 
parašytą knygą gavau dovanų 
iš pačios autorės rankų... ir 
dar su mielu autografu. 

Elvyros Biliūtės-Alekna-
vičienės knygoje „Vilties An
gelas" jis patvirtino savo gy
vybingumą. Kitas svarbus ir 
minėtas knygos autorės nuo
pelnas - tai ypač reikšmingos 
Lietuvos istorijai asmenybės 
pasirinkimas jos kelio į žodį 
realizavimui. Knygos pratar
mėje ji rašo: 

„Visą gyvenimą ėjau į 
tave, Žodi! Vaikystėje, kur
dama eilėraščius, o šiandien 
- iš užmaršties ūkų rinkdama 
svetimų likimų nuotrupas ir 
dėliodama jas į vientisą mo
zaiką. Priartėja nutolę veidai 
ir vardai, kurie tampa savesni 
už gyvenimą, nes jie - gėrio ir 
išminties šaltinis, mūsų Tau
tos istorijos dalis. Didžiųjų 
asmenybių šviesoje ir gyveni
mas tampa gražesnis ir pras
mingesnis. 

Todėl dėkoju Dievui ir Li
kimui, kad išlikau, gyvenu ir 
rašau. Dar trokštu palikti 
savęs ... kuo daugiau ir 
žmogui, ir gėlei, ir žodžiui..." 

Knygą sudaro arkivys
kupo metropolito Sigito Tam-
kevičiaus įvadinis straipsnis 
„Kunigo tarnystes spinde
sys", pradžios žodis. 9 skyriai, 
pabaigos žodis ir priedai: 
„Svarbiausios kunigo Zigmo 
Neciunsko gyvenimo datos", 
recenzentų mintys apie knygą 
„Vilties Angelas", knygos 
santrauka ir literatūra bei 
šaltiniai. 

Arkivys. S. Tamkevičius 

Dainavos apygardos kapelionas 
kun. Zigmas Neciunskas-Elytė. 

aukštai įvertino knygos vaid
menį mūsų visuomenėje. Jo 
žodžiais, „...visuomenėje, ku
rioje keroja egoizmas ir ne
viltis, meile spinduliuojančio 
ir optimizmu tryškančio kuni
go paveikslas įkvepia vil
ties". 

Į kiekvieną knygą gali
ma žvelgti įvairiai: sukon
centruoti dėmesį į istorišku
mo objektyvumą, į autoriaus 
stiliaus ypatybes, į knygos 
meniškumą, jos kalbą, naudo
jamų metaforų vaivorykštės 
spalvas ir pan. Šią knygą irgi 
galima vertinti įvairiais 
aspektais. 

Man ši knyga - tai pamink
las tautos didvyriams, dar 
kartą sieloje jį apraudant, ir 
uždegta žvakė, skleidžianti 
šviesą, tėvynės meilę, jos 
laisvės ilgesį, begalinį gai
lestingumą žudomiems ir 
kenčiantiems nuo žiaurios 
okupacijos savo tautos vai
kams, tikėjimo teikiamą žmo
gaus dvasios stiprybę. 

Zigmas Neciunskas gimė 
1912 m. liepos 12 d. Balkūnų 
kaime, Miroslavo parapijoje, 
Alytaus apskr.. Jono ir Ma
rijonos Neciunskų šeimoje. Jis 
buvo ketvirtas vaikas, gimė 
silpnutis, beveik ne šios že
mės gyventojas. Dievo valia 
išliko ir užaugo. 

Zigmo vaikystė buvo 
aptemdyta Pirmojo pasau
linio karo negandų ir šeimos 
skurdo. Kai jam buvo šešeri, 
buvo išsiųstas pas bevaikį 
dėdę Vladą į Rumbonių 
kaimą. Tikėtasi, kad turtin
gas dėde išleis vaiką į mok
slus, padės jam išsaugoti 
sveikatą. Taip ir buvo. 

Zigmukas lankė ir baigė 
Žiaunieriškių pradžios mo

kyklą, kuri buvo arčiausiai 
Rumbonių. 1927 m. Zigmas 
Neciunskas įstojo į Alytaus 
gimnaziją. Čia dirbo puikūs 
mokytojai - Martynas Gave
lis, Jonas Šukys, Liucijonas 
Vitkauskas, Karolis Dineika, 
Stefanija Žičkauskaitė-Haš-
kerienė ir kiti. Gimnazijai 
vadovavo Steponas Vaitke
vičius (1886-1942). Jo vado
vaujamoje gimnazijoje kles
tėjo pagrindinė pamokų ir 
pomokyklinės veiklos kryptis 
- kultūros vertybių ugdymas 
ir gimnazistų kūrybiškumo 
skatinimas. 

Zigmas Neciunskas ne 
tik gerai mokėsi, bet įstojo į 
ateitininkų kuopelę, dainavo 
gimnazijos chore, giedojo Šv. 
Angelų bažnyčioje sekmadie
niais ir šventadieniais pa
maldų metu, gimnazijos drau
gai dažnai jį matydavo susi
kaupusį, besimeldžiantį baž
nytėlėje. 

1935 m. Zigmas Neciuns
kas įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos— 
filosofijos fakultetą, Teologijos 
skyrių. Čia dėstė ryškiausios 
to meto Lietuvos inteligenti
jos žvaigždės - arkivyskupas 
Juozapas Skvireckas, prof. 
Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras Pranas Dovy
daitis, profesorius filosofas 
Stasys Šalkauskis, studentų 
didžiulę meilę ir pagarbą pel
nęs teologijos dėstytojas Sta
sys Yla. 

1939 m. Zigmas Neciuns
kas iš vyskupo Juozapo Kuk
tos rankų priėmė kunigystės 
šventimus. Pirmosios kunigo 
primicijos įvyko Rumbonių 
bažnyčioje. Šio kaimo žmones 
jis gerai pažinojo, čia augda
mas sėmėsi iš jų išminties ir 
gerumo, visą gyvenimą išliko 
jiems dėkingas. Antrosioms 
primicijoms kunigas Z. Ne
ciunskas buvo pakviestas į 
Santaiką šviesuolių brolių 
kunigų Jurgio ir Vinco Birbilų, 
tautos istorijos žinovų ir jos 
kultūros puoselėtojų. 

Pirmąjį paskyrimą kuni
gas Zigmas gavo į Nedzingę. 
Jam atvykus Nedzingės baž
nytkaimis tarsi atgimė - kiek
vieną sekmadienį vis daugiau 
žmonių suplaukdavo pasimelsti 
ir išgirsti mylimo kunigo pa
mokslų, jo raminančių žodžių: 
„Mylėkime savo artimą, kaip 
patys save. Nedarykime ki
tiems to, kas mums nepatik
tų. Dalinkime žmonėms meilę, 
gerumą, šypseną". 

Pamilo Nedzingėj jį visi: 

4. Gausūs vaisiai ir daržovės. 
5. Kasdieniniai 8 puodeliai 

vandens. 
6. Jokio „Soft drinks", jo

kios baltos duonos, jokių py
ragų; pyragaičių. 

7. Rūpi duona, javainiai. 
8. Įvairūs ankštiniai — 

žirniai, pupos, pupelės ir sojos. 
9. Riešutai — žemės rie

šutų sviestas. 
10. Žuvis. 
11. Pasivaikščiojimas bei 

darbavimasis. 
12. Turimų negalių su gy

dytojo žinia tvarkymas. 
Bet tai juk ir yra Alvudo 

jau seniai patariamas kąsnis 
mūsiškiams. Mums belieka 
stropiau suimti save nagan, 
kada taip elgtis pataria ir 
dabartinė medicina pajėgaus 
kardiologo nurodymais. 

P.S. Šis kardiologo Agat
son maistinis ir elgesinis šir
dies ir smegenų saugiklis 
(mediciniškasis saugiklis yra 
gydytojo žinioje) yra medici
niška evangelija, kuri įgy
vendintina be jokių iškrai
pymų ir kiekvieno lietuvio val
gomajame bei virtuvėje aiškio
je vietoje užlaikoma, idant 
primintų mums mūsų širdžių 
ir smegenų apsaugą nuo per 
ankstyvos netekties. Sėkmės. 

ir tikintieji, ir net bedieviai už 
jo tėvišką gerumą, atvirą šyp
seną, gražią pastoracinę ir 
kultūrinę veiklą, ypač gražų 
bendravimą su jaunimu ir 
vaikais. Visur jo buvo pilna, ir 
bažnyčioje, ir mokykloje, ir 
Šaulių namuose, kur jis statė 
ir režisavo spektaklius. Visi 
nedzingiškiai džiaugėsi, kad 
Dievas davė jiems tokį ku
nigėlį, kuris „gal iš pačio dan
gaus nukrito..." 

Prasidėjus pirmajai sovie
tinei okupacijai, Zigmas Ne
ciunskas buvo perkeltas į 
Giedraičius (Molėtų rajonas). 
Čia tapo Giedraičių progim
nazijos kapelionu. Progim
nazijos moksleivius mokė gy
venti dvasinėmis vertybėmis, 
nuolat tobulėti, siekti tikro
sios dvasinės pilnatvės, mylėti 
savo tėvynę, vertinti ir bran
ginti savo kalbą ir savo tautos 
kultūrą. Čia irgi jis buvo ger
biamas ir mylimas — ir 
moksleivių, ir jų tėvų. Kaip 
rašo autorė „Jo dėka progim
nazijoje susiformavo darni 
pedagogų bendruomenė, per
teikusi auklėtiniams ne tik 
mokslo žinias, bet ir ugdžiusi 
juos kaip taurius patriotus". 

Kai 1944 m. iš Nedzingės 
buvo iškeltas klebonas Vaiš
noras, į jo vietą sugrįžo kuni
gas Neciunskas. 1944 m. gruo
džio 23 d. NKVD kariuomenės 
surengtos kruvinos bakcha
nalijos Klepočiuose, Ryliškiuo
se, Lizduose, Taučionyse, Bu-
gonyse, Pieriškiuose, kai buvo 
sudeginti ištisi kaimai ir į 
ugnį buvo metami gyvi žmo
nės, kiti išvaryti tardymams ir 
kankinimams į Alytaus, Mer
kinės ir Alovės stribynus, širdį 
veriančia rauda šios egzekuci
jos nuaidėjo per visą Dzūkiją 
ir Lietuvą. Daugiausiai nu
kentėjo Klepočiai. Jie ir tapo 
lietuvių kančios simboliu. 

Po šios baisios kruvinos 
egzekucijos tūkstančiai Dzūki
jos jaunų vyrų ir mergaičių 
patraukė į miškus, keršyti 
okupantui ir ginti savo tautos 
laisvę. Nedzingės klebonas 
Zigmas Neciunskas laimino jų 
kelią. Pats pasirinko savo 
kelią — būti su žudoma ir 
tremiama savo tauta. 

Jau gruodžio 25 d. Alovės 
valsčiuje prie Vabalių kaimo 
egzekuciją vykdžiusį NKVD 
dalinį užpuolė 80 partizanų 
junginys. Bet jėgos buvo nely
gios, partizarai buvo išvaikyti, 
jų vadas A. Krajauskas žuvo. 
1945 m. vasario 7 d. Migū-
čionių kautvrese Onuškio vals

čiuje patizanai vadovaujami 
V.Voverio-Žaibo, A. Kušlio-
Vilko ir J. Jakubavičiaus-Vil-
ko sunaikino enkadavedistų 
būrį, per 20 kareivių. Vėliau 
įvyko mūšis prie Kančėnų kai
mo su Daugų stribais, Punios 
miestelio išlaisvinimas nuo 
enkavedistų ir stribų, mūšis 
prie Geidukonių kaimo, kur 
buvo išlaisvinti į stribyną Va
rėnoje varomi žmonės, Var
čios kautynės, Kalniškės mū
šis ir t.t. Dzūkijoj enkavedistai 
ramybės neturėjo. 

1945 m. Nedzingės kle
bonija tapo savotišku Daina
vos šalies partizanų štabu. 
Čia rasdavo prieglobstį ir 
užuovėją mūšiuose sužeisti 
partizanai, čia jie išsidžiovin
davo rudens ir žiemos dar
ganų permerktus drabužius, 
pailsėdavo ir gaudavo maisto 
bei partizaninės literatūros — 
„Laisvės varpą" bei „Už tėvų 
žemę", čia partizanai palikda
vo informacijos paketus kito
ms rinktinėms ir patys pasi
imdavo jiems, skirtus iš kitų 
rinktinių čia suplaukdavo 
visa informacija apie parti
zanų kovas ir netektis bei 
laimėjimus iš viso Dainavos 
krašto. Nedzingės klebonas 
savo pamoksluose žadino ti
kinčiųjų viltį ir dvasią, teig
damas, kad tironas bus nuga
lėtas, kvietė tikinčiuosius ne
prarasti meilės savo artimie
siems, saugoti tikėjimą ir tau
tos vertybes, nepasiduoti oku
panto prievarta brukamai 
svetimai kultūrai. Svarbiau
siai būti gailestingiems ir 
padėti visiems broliams, 
patekusiems į nelaimę. Jis ir 
slapyvardį „Elytė" pasirinkoo 
neatsitiktinai. Tai lietuvių 
pasakų herojė, kilniaširdiškai 
gelbstinti savo brolius ir po 
ilgų kančių ir išbandymų 
laiminti kovą už tiesą ir gėrį. 

Klebonas Z. Neciunskas 
papuolė į NKVD akiratį. Buvo 
sekamas. Reikėjo ypatingo 
atsargumo, ypač, kai užeida
vo sužeisti partizanai. Kai 
kurie „šnipai" užverbuoti 
NKVD, klebonui pranešdavo, 
kad juos užverbavo jį sekti, ir 
kad jis būtų atsargesnis, suži
noję apie vykdysimas NKVD 
ir stribų akcijas, jam praneš
davo. 

1945 m. spalio 7 d. kle
bonas Zigmas Neciunskas Ne
dzingės bažnytėlėje sutuokė 
partizanų vadą Adolfą Ra
manauską — Vanagą su jo pa
milta mergaite, seminariste 
Birute Mažeikaite. Kaip rašo 
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knygos autorė, „Plazdėjo žva
kių liepsnos ir mirtinoje tylo
je skambėjo skardus kunigo 
balsas: 'Ką Dievas sujungė 
žmogus te neišskiria'". 

Klebonas pasirūpino ir 
kukliomis vaišėmis. Vėliau ne 
kartą klebonijoje slėpėsi ir 
rado užuovėją Birutė Rama
nauskienė. Kai NKVD 
pradėjo jai lipti ant kulnų, 
norėdami suimti, Z. Neciuns
kas ją įdarbino mokytoja per 
savo pažįstamus kunigus 
nuošaliame kaime šalia 
Perlojos. 

Daug kartų turėjo išgąsčio 
kunigas, kai, slepiantis parti
zanams klebonijoje, užeidavo 
NKVD-istai daryti kratos ar 
ieškoti besislapstančių parti
zanų bei jų ryšininkų. Dėl Z. 
Neciunsko ypatingo mokėjimo 
bendrauti jam pavykdavo 
išvengti pavojų ir net iš en
kavedistų sužinoti partiza
nams naudingos informaci
jos. 

1946 m. gruodžio 4 d. 
Nedzingės klebonas Zigmas 
Neciunskas buvo suimtas, 
išduotas mokytojo Antano 
Kulikausko-Daktaro, to pa
ties, kuris dalyvavo Adolfo 
Ramanausko-Vanago ir Bi
rutės Mažeikaitės vestuvėse. 
Neištvėrė žmogus kankinimų 
ir jiems pasmerkė daugelį 
savo bendražygių. Kunigas 
buvo žiauriai kankinamas 
Varėnos saugume, vėliau 
Vilniaus Lukiškių kalėjime. 
Nors buvo labai silpnos 
sveikatos, kankinimus ištvė
rė, stiprinamas maldos. Kaip 
rašo knygos autorė, „muša
mas, spardomas, kankina
mas, j is atkakliai tylėjo 
mintyse kartodamas: „Jūs 
nežinote, ką gali katalikų 
kunigas". Buvo nuteistas 10 
metų, kalėjo Karelijos ir 
Mordovijos lageriuose. Ir ka
lėjimuose, žiauriausiose kan
čiose, kunigas neprarado savo 
gailestingumo ir žmogiškumo, 
visiems kaliniams buvo dva
sios stiprybės pavyzdžiu, ge
ruoju Vilties Angelu. 

Mirus Stalinui, 1955 m. 
gruodžio 24 d. grįžo Z. Ne
ciunskas į Lietuvą ir tuoj pat 
išvyko misijonieriauti į lietu
vių gyvenvietes Krasnojarsko 
krašte. Ten buvo iki pat 1957 
metų. Tais metais grįžęs į Lie
tuva, buvo stumdomas iš pa
rapijos j parapija. Ztf'žmanuo-
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se, Beižonyse, Jiezne, Užu
guostyje, Kalviuose, (Kaišia
dorių raj.), kol pavargo kuni
go Zigmo Neciunsko širdis. 
1976 m. birželio 21 d., kuni
gas Zigmas Neciunskas mirė 
Kauno klinikose. Palaidotas 
Santaikos kapinėse. 1989 m. 
gruodžio 26 d. Lietuvos Aukš
čiausias teismas pripažino, 
kad Zigmas Neciunskas buvo 
neteisėtai represuotas ir nu
teistas; 1992 m. Nedzingėje 
iškilmingai paminėtos kunigo 
Zigmo Neciunsko 80-osios 
gimimo metinės, 1998 birže
lio 2 d. prie Nedzingės baž
nyčios jam buvo atidengta 
memorialinė lenta; 1999 m. 
vasario 1 d. kunigas Zigmas 
Neciunskas - Elytė (po mir
ties) apdovanotas Vyčio Kry
žiaus 4-ojo laipsnio ordinu. 

Minint pirmąsias kunigo 
Zigmo Neciunsko mirties me
tines, jo tėviškėje, Balkūnų 
kaime, kardinolas Vincentas 
Sladkevičius pasakė: „Kada 
nors čia bus prikalta lentele 
su užrašu, jog čia gyveno 
šventasis". 

Elvyros Biliūnaitės-Alek-
navičienės knyga ..Vilties An
gelas" — tai žingsnis, priarti
nantis prie šio tauraus tautos 
ir bažnyčios sūnaus, kunigo 
Zigmo Neciunsko. kankinio ir 
gailestingumo bei vilties savo 
tautai nešėjo, deramo įverti
nimo. 

Prof. Ona Voverienė 
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DAR VIENAS ŽINGSNIS LINK 
NATO 

ALGIMANTAS GURECKAS 

Po to kai šių metų kovo 26 
d. Bulgarija, Estija, Latvija, 
Lietuva, Rumunija, Slovakija 
ir Slovėnija pasirašė įstojimo į 
NATO protokolus, Amerikos 
Senato Užsienio reikalų ko
mitetas suruošė apklausi
nėjimus dėl NATO praplėtimo 
ir šių septynių Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių priėmimo. 
Apklausinėjimai vyko kovo 27, 
balandžio 1, 3 ir 8 d. 

Per pirmuosius tris posė
džius liudijo Valstybės depar
tamento ir Gynybos departa
mento NATO praplėtimo gru
pė, vadovaujama Robert Brad-
ke, Valstybės sekretoriaus pa
vaduotojo padėjėjo Europos ir 
Eurazijos reikalams, ir Ian 
Brzezinski, Gynybos sekreto
riaus pavaduotojo padėjėjas 
Europos ir NATO reikalams. 
Toliau liudijo Amerikos amba
sadorius prie NATO Nicholas 
R. Burns, dr. Ronald Asmus, 
Vokietijos Marshall fondo vy
resnysis narys, Bruce Jack-
son, Pereinamųjų demokratijų 
projekto vadovas, ir dr. Step-
hen Larrabee, RAND korpo
racijos vyresnysis štabo narys. 

Senatoriai ir liudytojai 
palankiai vertino valstybes-
kandidates ir pasisakė už visų 
septynių priėmimą į NATO. 
Antrajame posėdyje Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
sen. Richard G. Lugar (res
publikonas iš Indiana) pareiš
kė: „Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
jog šie kraštai yra patvariai 
įsipareigoję pagrindinėms NA
TO vertybėms ir kad jie bus 
tarpe tvirčiausiai įsipareigo
jusių tarpatlantiniams san
tykiams-.-Aš raginsiu Senatą 
'balsuoti už septynių kandi
dačių valstybių įtraukimą į 
NATO"'. O baigiant trečiąjį 
posėdį jis pasakė, kad visi ko
miteto nariai yra „entuziastin
gai nusiteikę dėl kandidatų 
kraštų ir NATO praplėtimo, 
kuris apimtų juos visus septy
nis, ir dėl jų įnašo į šią są
jungą". 

Paskutinis, ketvirtasis, 
posėdis įvyko kovo 8 dieną. 
Posėdžiai buvo atviri. Į pas
kutinį posėdį klausytojais at
vyko Lietuvos ambasadorius 
Vygaudas Ušackas ir minis-
tras-patarėjas Renatas Nor
kus, taip pat ir visų kitų vals-
tybių-kandidačių ambasado
riai. Iš Jungtinio Amerikos 
baltų krašto komiteto (JBANO 
atvyko jo reikalų vedėjas Kari 
Altau ir iš JAV Lietuvių Bend
ruomenės visuomeninių reika
lų tarybos narys Algimantas 
Gureckas. Ir šiame posėdyje 
buvo vėl palankus pasisaky
mai apie valstybes-kandi-
date; ir jų priėmimą į NATO. 

Sen. Lugar, atidarydamas 
posėdį pareiškė viltį, kad vi
sos septynios kandidatės bus 
patvirtintos šį pavasarį, dar 
prieš prezidento Bush kelionę 
į Europą. 

Pirmasis liudytojas Mare 
I. Grossman, Valstybės depar
tamento pasekretorius poli
tiniams reikalams, paprašė, 
kad septynių valstybių prisi
jungimo prie NATO protokolai 
būtų greit patvirtinti, nes jos 
jau veikia kaip NATO narės 
Balkanuose, Afganistane, Ira
ke. Jos palaiko Amerikos poli
tiką ir yra įsipareigojusios 
bendroms sąjungos verty
bėms, neužmiršta holokausto. 
Trys Baltijos valstybės prisi
deda prie sąjungininkų pas
tangų Afganistane savo spe
cializuotais kariniais sugebėji
mas. Baltijos valstybių anek
sijos nepripažinimas, kuris tę
sėsi 50 metų, buvo ne tik tei
singa politika, bet ir didelis 
laimėjimas. Netiesa, kad NATO 
byra — štai naujos nares-kan
didatės veržiasi į ją. 

Pagal antrąjį liudytoją, ge
nerolą (pensijoj) Wesley K. 
Clark, buvusį Vyriausiąjį są
junginių pajėgų vadą Europoj, 
1999 m. vadovavusį NATO jė
goms Kosovo kare, tai išsi
pildžiusi svajonė, kad dabar 
šie septyni kraštai įsijungia į 
NATO. Jis žino tuos kraštus ir 
neabejoja jų įnašu bei įsi
pareigojimais. TKai vyko Koso
vo karas ir rusai norėjo siųst 
savo lėktuvus su pagalba Slo-
bodan Miloševičiui, Rumunija 
ir Bulgarija parodė didelę drą
są ir ryžtingumą, uždrausda-
mos rusų lėktuvams skristi 
per savo teritoriją. Tai ir su-, 

' žlugdė Rusijos planą paveikiai 
padėti serbams prieš NATO. 
Baigdamas prašė paremti sep
tynių priėmimą, nes NATO ne 
tik atspindi bendrus intere
sus, bet ir juos sukuria. 

Trečiasis liudytojas Wil-
liam Kristol. žurnalistas. _The 
YVeekly Standard" redaktorius 
ir neokonservatorių veikėjas, 
taip pat pasisakė, kad jis 
remia NATO ir jo plėtrą. Sen. 
Joseph R. Biden. Jr. (demo
kratas iš Delaware), komiteto 
mažumos vadovas, pareiškė, 
jog naujų narių priėmimas į 
NATO praplečia pastovumo 
zoną Europoj. Jis priminė, kad 
ne vien prezidentas Bush. bet 
ir prezidentas Clinton buvo už 
NATO plėtimą ir Baltijos 
kraštų prisijungimą. Ragino 
pritarti visų septynių kandi
dačių narystei. Sen Lugar 
pabrėžė, jog NATO plėtimas 
naikina istorijos klaidas ir 
neteisybes, ir prisideda prie 
tautiniu bei teoriniu konfliktu 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 22 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Pikta valia, 
ar supratimo stoka? 

Š.m. vasario 20 d. tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus įteikė žymenis jauniesiems muzikams, 
laimėjusiems tarptautinį 2002 m. konkursą. Tarp jų buvo ir fortepijoninio dueto laureatai, broliai Mykolas ir 
Motiejus Bazarai iš Kauno. G. Žilinsko (Elta) nuotr. 

sprendimo ar sušvelninimo. 
Priešingų ar abejojančių 

pasisakymų nebuvo. Toliau 
buvo diskutuojama, kaip būtų 
galima išlyginti nesutarimus 
ir suvienyti bei sustiprinti 
NATO sąjungą, jos ateities 
uždaviniams vykdyti. Sen. 
Biden reiškė susirūpinimą, 
kad kai kurių NATO narių 
dalinės sąjungos, o taip pat 
steigiama Europos sąjungos 
kariuomenė, belgų pasiūly
mas sujungti Prancūzijos, 
Vokietijos. Belgijos ir Liuk
semburgo karines pajėgas, 
sudaro pavojų NATO solidaru
mui. Mare Grossman ramino, 
kad NATO ir seniau turėjo, 
dabar jau užmirštų, didelių 
problemų, bet jas sėkmingai 
išsprendė. Jis priminė, kad po 
2001 m. rugsėjo 11d. išpuolio 
NATO sąjungininkes įrodė 
savo solidarumą, atsiųsdamos 
savo karo lėktuvus, kurį laiką 
saugojusius Amerikos mies
tus. Tačiau gen. Clark nuo
mone, NATO vis tik yra pavo
juje. Pokalbis nukrypo į karą 
Irake ir kas toliau. Sen. Bi
den, sen. Barbara Boxer (de
mokratė iš Kalifornijos) ir gen. 
Clark susirūpinusiu klausė, 
ar karo Irake logika nenuves 
Amerikos į karą prieš Siriją ir 
Iraną. William Kristol nuo

mone, kad reikia Viduriniuose 
Rytuose atsikratyti karalių 
bei diktatorių ir ten įvesti de
mokratiją. Ar tam vėl prireik
tų panaudoti karinę jėgą, pri
klausytų nuo aplinkybių. Bet 
sen. Biden abejojo, ar teisinga 
ir paveiku demokratiją į Vi
durinių Rytų kraštus nešti 
durtuvais. 

Baigęs apklausinėjimus, 
Senato Užsienio reikalų ko
mitetas dabar savo tarpe nus
pręs, ar rekomenduoti visam 
Senatui pritarti NATO praplė
timo protokolų patvirtinimui. 
Nežinia, ar Gynybos komite
tas, ar gal dar kuris kitas, 
norės pravesti savo apklausi
nėjimus. Jei visas Senatas pri
tars, protokolus patvirtins 
prezidentas: Administracija 
norėtų užbaigt patvirtinimo 
procesą gegužės mėnesį, bet 
Senatas nemėgsta skubėti ir 
tai gali nusitęsti iki birželio. 

Pirmoji NATO praplėtimą 
patvirtino Kanada, o balan
džio 11 dieną praplėtimui pri
tarė Norvegijos parlamentas. 
Mums svarbu, kad Senatas 
pritartų patvirtinimui kuo 
didesne balsų persvara. Tai 
gali turėti įtakos Europos 
NATO narių parlamentams 
svarstant plėtros patvirtini
mą. 

,OGMINA" PARDUOTUVIŲ MĖNESIO 
AKCIJOS PARAMA 

UAB „Ogmios pulsas", ku
riai priklauso prekybos tink
las „OGMINA". po sėkmingai 
vykusios paramos akcijos tri
jose parduotuvėse (Vilniuje, 
Kaune ir Panevėžyje) Valdovų 
rūmų atstatymui pervedė 
15,812 Lt. 

Nuo šių metų vasario 16 
iki kovo 11 dienos vykusios 
akcijos metu bendrovė rūmų 
atstatymui skyrė 3 procentus 

nuo kiekvienos parduotos pre
kės. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas įteikė UAB „Ogmios 
pulsas" generalinio direktoriaus 
pavaduotojui prekybai Jonui 
Girijotui Valdovų rūmų staty
tojo (ar atstatytojo?) diplomą 
ir išreiškė padėką už kilnią 
iniciatyvą, sėkmingai įvykdytą 
akciją ir gražiai garsintą 
rūmų atstatymo projektą. Info 

TRUMPAI... 
MEDŽIŲ SODINIMO 

OLIMPIADA 
Su šių metų balandžio 22-

ąja, kuri daugelyje pasaulio 
valstybių vadinama Žemės 
diena, pradėta medžių sodini
mo akcija, truksianti 18 mė
nesių. Pagal šį projektą, iki 
2004 m. olimpiados visa pla
neta turi būti „apjuosta alyv
medžių (ar kitų medžių) vai
niku". Projektą pasiūlė Atėnų 
(Graikija) gamtosaugos fon
das, tad ir medžiai bus sodi
nami pagal kelią, kuriuo buvo 
nešamas olimpiados žibintas. 
Medžius visų pirma sodins 
patys olimpiečiai ir jų šeimų 
nariai, ypač miestuose, kurie 
bet kuomet praeityje buvo 
suruošę vasaros olimpiadą — 
Rio de Janeiro, Nevv York, 
Lausanne (Šveicarija), Nico-
sia (Cyprus), Beidžingas ir 
kiti. Fondas taip pat siūlo kad 
„alyvmedžiu vainikas" būtu 
pratęstas į pačias neramiau
sias pasaulio vietas — Pales
tiną, Šiaurės Airiją ir pan. 
Kaip šis projektas pavyks, dar 
neaišku, bet jo pradžia buvo 
labai sėkminga — į medžių 
sodinimą jungiasi vis daugiau 
šalių. CrScM 

ŽUVO KURTIEJI 
Jakutijos respublikoje, esan

čioje šiauriniame Sibiro re
gione, kilus gaisrui kurčiųjų 
mokykloje, žuvo 21 mokinys ir 
vienas mokytojas, o daugiau 
kaip dešimt kitų smarkiai ap
degė. Medinį mokyklos pas
tatą taip greitai apėmė lieps
nos, kad atvykę ugniagesiai 
nedaug galėjo padėti. Mies
telis savo ugniagesių neturi 
— jie turėjo atvažiuoti iš kaimy
ninės vietovės, esančios už 12 
mylių. Žuvę mokiniai yra tarp 
11 ir 18 metų amžiaus. AP 

Lietuviai, kuriems rūpi jų 
tėvynės ge rc ' ė ir ateitis, su 
džiaugsmu sutinka kiekvieną 
laimėjimą, vedantį Lietuvą ta 
kryptimi. Pastarųjų metų gale 
ir šių pradžioje patys reikš
mingiausi laimėjimai — Lie
tuvos pakvietimas kandidate 
narystei NATO ir Europos Są
jungoje. -Šiandien niekam ne
reikėtų aiškinti, ką šie pakvie
timai reiškia. Supran tame, 
kad jie svarbūs ne vien mate
rialine nauda, bet teikia ir 
dvasinį pasitenkinimą, paro
dydami, kaip toli Lietuva per 
13 nepriklausomybės metų 
yra pažengusi. Su lygiateise 
naryste šiose ta rp taut inėse 
sąjungose, atsivers dar dis-
desnės galimybės augti , 
stiprėti ir pagaliau pasiekti 
tai, ko Lietuva nuo pat 
Mindaugo laikų troško — būti 
Vakarų Europos dalimi. 

Šiam tikslui kiek galima 
greičiau ir lengviau pasiekti 
reikia, kad visa lietuvių tauta 
— ir gyvenanti savo valstybės 
teritorijoje, ir už jos ribų — 
vieningai darbuotųsi, kiekvie
nas atiduodamas savo duoklę. 
Pirmoji tos duoklės dalis turės 
kaip tik būti atiduota jau ne
trukus — gegužės mėnesį, kai 
vyks Lietuvos piliečių balsavi
mas referendume dėl narystės 
Europos Sąjungoje. Čia svar
bu ne tik pasisakyti „už" na
rystę, bet apskritai dalyvauti 
balsavimuose, nes nedalyvau
jančių balsai (nepaisant, kaip 
nelogiškai t a s skamba) bus 
užskaityti „prieš" pusėje. 

Balandžio 15 d. Atėnuose 
buvo pasirašyta istorinė Lie
tuvos stojimo į Europos Są
jungą sutartis. Po pernai ru
denį gauto oficialaus pakvieti
mo iš Europos Sąjungos, su
tarties pasirašymas yra dar 
vienas žingsnis šios vizijos 
išsipildymo link. 

Tačiau sutarties pasirašy
mo džiaugsmą visgi temdo la
bai tamsus šešėlis. J Atėnus 
nuvykusios Lietuvos delegaci
jos tarpe buvo (kaip ir turėjo 
būti) prez. Rolandas Paksas, 
ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, Užsienio rei
kalų ministras Antanas Va
lionis (pastarieji abu pasirašė 
sutartį) ir daugiau valdžios 
pareigūnų, kurie niekuomet 
nepraleidžia progos išvykti į 
užsienio sostines, juo labiau 
su prezidentu. Tik kodėl į de
legaciją nebuvo įtrauktas bu
vęs prezidentas Valdas Adam
kus? Ar ta i kažkoks neap
sižiūrėjimas, paprasčiausio 
supratimo stoka, ar pikta va

lia? 
J u k prez. V. Adamkus 

kaip tik buvo tos akcijos, atve
dusios į kulminacinį tašką 
Atėnuose, pradininkas. Viskas 
dar taip neseniai įvyko: tik 
prieš kelis mėnesius. Ar da
bartinis prezidentas tuo metu 
gyveno kažkokioje kitoje plane
toje, kad nežinojo, kiek darbo, 
diplomatijos ir pastangų pa
reikalavo pasiruošimas, lai
mėjęs Lietuvai pakvietimą į 
ES? Kai kurie šaltiniai tvirti
na, kad. planuojant kelionę į 
Atėnus, V. Adamkų numatyta 
kviesti, bet vėliau, delegatų 
sąrašams atsidūrus ant prez. 
Pakso stalo, jis buvo išbrauk
tas. Kodėl? 

Koks „patarėjas" ar ži
niuonė pasiūlė prez. Paksui 
tai padaryti? Ar bijotasi. kad 
V. Adamkus, visuomet susi
laukęs ypatingos pagarbos 
užsienyje, asmeniškai pažįsta
mas su daugelio valstybių 
vadais, būtų „atitraukęs dė
mesį" nuo dabartinio prezi
dento ir kitų delegatų? Nėra 
abejonės, kad užsienis ir da
bar pastebėjo šį neetišką Lie
tuvos vadovybės elgesį. 

Baigdamas savo kadenci
ją, prez. Adamkus atvirai pa
siūlė savo patirtį ir pagalbą, 
jeigu ji būtų Lietuvai naudin
ga. Tai jis padarė, be abejo, 
nuoširdžiai, tačiau, kaip dabar 
atrodo, labai stropiai stengia
masi buvusį prezidentą „pa
šluoti po kilimu", kad tik jis 
niekur nepasirodytų su dabar
tine valdžia, kad neatitrauktų 
nuo jos dėmesio. Ir ne vien 
mėginama jį nuo bet kokios 
įtakos valdžioje izoliuoti, bet 
tiesiog pastumti į šalį. kad 
ilgainiui išnyktų užmarštyje. 
Net jeigu reikėtų pasinaudoti 
atvirais akibrokštais, kaip 
neįtraukimas į delegaciją arba 
nepakvietimas į simboliško ąžuo
liuko sodinimo ceremonijas. 

Kaip jau spaudoje skelbta, 
tas „vienybės ąžuoliukas" bu
vo pasodintas balandžio 13 d. 
po dekreto Prezidentūroje pa
sirašymo ryšium su kelione į 
Atėnus. Ąžuoliuką „sodino", 
premjeras Brazauskas, prez. 
Paksas. Seimo pirm. Artūras 
Paulauskas. Buvo pakviestas 
net Vytautas Landsbergis, bet 
kažkaip vėl pamirštas buvęs 
prez. V. Adamkus. Kažkas 
pagaliau atsiminė, pasiuntė 
kvietimą, bet, deja, per vėlai. 

Tai bent „vienybės me
delis"! Kokios vienybės? Kodėl 
dabart inis prezidentas taip 
bijo buvusio Lietuvos prezi
dento? 

NEĮKAINUOJAMAS LOBIS — 
ATOSTOGOS LIETUVOJE 

INDRE T I J U N E L I E N E 
Nr.4 

Ji tvirtina, kad, nors žmo
nės darbštūs. Lietuvoje gy
venimas negerėja, o didžiulis 
nedarbas ugdo vis didesnę 
skurstančią visuomenę. Kiek
vieną darbo dieną Vaikų pa
ramos namuose pamaitinama 
apie 90 vaikų iš skurstančių 
šeimų. Zabulionienė padeda 
spręsti ir kitas problemas, 
pvz., kai neteisėtai atjungia
ma elektra ir vaikai paliekami 
prie žibalines lempos, kai ne
gaunamos pažymos dėl nemo
kamo maitinimo mokyklose. 
Dažnai pavalgyti vaikai vai
kus atveda iš gatvės. 

Pastaruoju metu pavalgyti 
ateina žymiai vyresni 18-20 
metų jaunuoliai. Apie juos 
Zabulionienoi praneša aukš
tesniųjų mokyklų mokytojai, 
nes jie mato, kad tie vaikai 

badauja, o jie patys negali 
jiems padėti. Į Paramos na
mus ateina ir našlaičiai, vy
resni kaip 18 metų, nes tokio 
amžiaus vaikų namai (inter
natai) jau nebepriglaudžia ir 
jie lieka be pastogės. J Para
mos namus kreipiasi smurtą 
namuose patyrę vaikai, nuo 
girtuoklio vyro pasitraukusi 
mama su vaikais, šeima po 
gaisro ir t.t. 

Pritariant, kad Marijos 
Zabulionienės veikla labai rei
kalinga, savivaldybe jai ir jos 
bendraminčiams dešimčiai 
metų išnuomavo pastatą įkur
ti laikinuosius vaikų ir jau
nuolių namus. Panevėžyje to
kių nėra. Pastatas senas, su
niokotas, reikia lėšų remon
tams, nes savivaldybė tam pi
nigų neskiria. Marija Za

bulionienė nuoširdžiai dėkoja 
dr. Romualdui ir Gražinai 
Kriaučiūnams bei jų šeimai už 
pagalbą Vaiku paramos 
namams. 

Apsilankėme Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petke
vičaitės-Bitės viešoje bibliote
koje. Direktorė Rima Maselytė 
paaiškino, kad biblioteka kel
sis į kitas patalpas. Biblioteka 
plačiai naudojamasi, nes dau
gelis studentų ir moksleivių 
neįstengia įsigyti savų knygų, 
tad reikiamą medžiagą tenka 
skolintis iš bibliotekos ir net 
atsišvietinėti. dalytis. Labai 
trūksta naujesnių knygų, 
muzikos įrašų 'kasečių, kom
paktų), gaidų (natų) komplek
tų. Buvo nuostabu bibliotekoje 
rasti senų žurnalų vaikams, 
įskaitant „Saulutė" komplektų 
ir net JAV leidžiamo „Eglute" 
rinkinius. 

įdomu ir labai naudinga, 
kad biblioteka komplektuoja 
proginius pasirodymus vai
kams, t.y. įvairioms šventėms 
tinkami eilėraščiai, vaidini

mėliai, montažai, dainelės. 
Tas padeda mokytojams, tė
veliams ar organizacijų vado
vams greičiau rasti reikiamos 
medžiagos vaikų programė
lėms. 

Bibliotekos sienos papuoš
tos vaikų piešinėliais, o vaikų 
skyriuje net ir nuo lubų kabo 
įvairūs rankdarbėliai. Kaip ir 
JAV, vaikų skyriuje buvo 
susirinkęs būrelis mažylių su 
auklėtoja. Jie skaitė knygeles, 
dėliojo kaladėles ir mozai
kinius paveikslėlius, o kai Do
natas pasisakė, kad turįs tokio 
amžiaus septynis anūkus, pa
sisiūlė padainuoti ir padekla
muoti. Vienas rimtai nusitei
kęs berniukas pasiskolinimui, 
su dideliu smalsumu, išsirinko 
knygą „Surask Valdą" (..Where 
is Waldo?") 

įsimintinas įvykis Panevė
žyje buvo susitikimas su rašy
toja Vanda Juknaite. Panevė
žio biblioteka suruošė jos kny
gos „Išsiduosi. Balsu" prista
tymą. Spalio 15 dieną „Lie
tuvos vaikų" fondas apdovano

jo Vandą Juknaitę Valterio 
Raško (Walter Rask-Ras-
čiauskas) premija užjos darbą 
su gatvės vaikais). 

Vanda Juknaitė ne tik 
mieste bendrauja su gatvės 
vaikais, bet ir vasarą juos veža 
į stovyklą. Ji bendrauja jų są
lygomis, supranta jų sistemą, 
nes gatvės vaikai turi savo 
visuomenę, savo hierarchiją, o 
svarbiausia, jie turi „užnuga
rį", kuris juos ..auklėja" šiam 
gyvenimo būdui — vagiliavi
mui, elgetavimui. Dažnai į šį 
tarpą įsimaišo apleisti vaikai 
iš asocialių šeimų, vaikai, ku
riais tėvai nesirūpina, o kaž
kaip pragyventi ir jiems reikia. 

Kad pajustų kitokią ap
linką, kitokį gyvenimo būdą. 
Juknaitė juos veža į stovyklą. 
Stovykloje yra viena pagrindi
nė taisyklė — viskas galima, 
bet, jei ko nori, pasiprašyk! 
Vandos teigimu, jei be „rėmų" 
gyvenantiems vaikams duosi 
daug taisyklių, jie nesilaikys 
nei vienos. Tačiau su viena 
taisykle jie turi sutikti — 

nevogti. Tokie vaikai įpratę, 
net ir duonos riekę ar vandens 
imti paslapčiom, manydami, 
kad iš jų ta duonelė bus atim
ta. Tad, jei nori duonos, pasi
prašyk. 

Pas vaikus radus plaukuo
se utėlių (o tai dažnas reiš
kinys, ypač vaikų globos na
muose po vaiko vizito pas aso
cialius gimines), Juknaitė ne
norėjo įžeisti jų orumo. Vieną 
dieną pasikasiusi savo galvą 
tarė: 

— Vaje. pas mane atsirado 
utėlių. Gal ir kitus užkrėčiau! 

Ir emė visiems trinkti gal
vas, bendromis jėgomis spręsti 
problemą. Taip ir su stovyklo
je aptiktu alkoholiu ar klijais, 
kuriuos uostydami, vaikai pa
tiria haliucinacijas. Bet klijai 
tik viena pakopa, nes visokie 
narkotikai Lietuvoje lengvai 
prieinami. įskaitant „Ecstasy". 

Kai Vilniuje dešimties me
tų gatvės berniukas susirgo, 
turėjo aukštą temperatūrą, jis 
atėjo pas Vandą. Jukna i te 
davėjam vaistų, šiltai aprengė 

ir vėl išsiuntė į gatvę. Išsiųs
dama j šaltą vakarą, Vanda 
jam pasakė, kad jinai jo nebi
jant i , bet bijanti to. kuris 
„stovi už tavęs". Ir vaikas su
prato... Žinodama padėtį, Van
da Juknaitė sugebėjo tuo mo
mentu atsiriboti nuo vargšo 
berniuko. Abejoju, ar aš bū
čiau galėjusi. Manau, kad bū
čiau jį pasilikusi pas save, tuo 
užtraukdama daug kam di
delių nemalonumų. Tokia kas
dienybė tų. kurių darbus pa
remia ..Saulutės" veikla. 

Panevėžyje yra Juozo 
Balčikonio gimnazija, apie ku
rią dokumentinę knygą parašė 
Vytautas Baliūnas. dalyvavęs 
Vandos Juknaitės knygos su
tiktuvėse. Knygoje aprašomas 
laikotarpis, kai buvo įkurta 
vidurinė mokykla (1992 me
tais pavadinta Juozo Balči
konio vardu) iki 1995 metų. 
Autorius prašė perduoti lin
kėjimus Čikagos Panevėžiečių 
klubui, dėkojo už paramą gim
nazijai, prašė ir ateityje jos 
n opa m i rš t i. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VELYKŲ NUOSTABA 
VYSK. HANSAS DUMPYS 

„Jis prisikėlė! J i s iš 
t ikrųjų prisikėlė!" Tai visuoti
nis Bažnyčios velykinis šūkis, 
k u r i u o t ikint iej i nuo Baž
nyčios pradžios sveikinasi Ve
lykų dieną. Tai šūkis, kur i s 
skelbia Velykų įvykio gerąją 
naujieną. Daugiau negu kokia 
ki ta proga, Velykų metu man 
t r ū k s t a t i n k a m ų žodžių iš
re ikš t i Velykų didelę tiesą. 
Dievo S ū n a u s pr i s ikė l imas 
yra per didelė tiesa žmogiškai 
kalbai ta lpint i . Tačiau Velykų 
t iesa pasi l ieka — milžiniška, 
visa a p i m a n t i ir nuos tab i . 
Velykos — didelė nuostaba. 

M ū s ų dilema, n e t u r i n t 
p a k a n k a m ų žodžių, kur ie pri
lygtų Velykų tiesai išreikšti , 
nė r a v ien šiandieninė proble
ma . P i rmosios tuščio kapo 
liudytojos „sutriko ir išsigan
do" (Luko 24:4-5). Tai mums 
tu rė tų būt i tam t ikra paguo
da. J o s irgi nebuvo Velykų 
įvykio tiksliai supratusios ir 
apibūdinusios . Jos buvo ap
s tu lb in tos . Tačiau svarbiau , 
kad Dievas nelaukia, kol mes 
esame visiškai pasiruošę su
pras t i ir valdyti visa, kas įvy
ko Juozapo sodo uoloje aną 
pi rmą savaitės dieną. Būkime 
J a m dėkingi už tai . Velykos 
yra pe r didelė nuostaba laukt i 
iki m ū s ų pakankamo suprat i 
mo. Velykos neša tiesą savo 
jėga. Jos yra didelė nuostaba. 

M u m s neturėtų būt i sun
ku įž iūrė t i žmonių bendrą 
nuotaiką ir perspektyvas, ku
rios panašios į tų pirmų mo
terų pr ie tuščio kapo — būtent 
su t r i k imas ir išgąstis. O kas 
pakeičia sustingusią nuotaiką 
į nuos tab ią s ta igmeną? Ta i 
gryna Dievo malonė. Velykos 
tai n e na tūra lus gamtos reiš
k inys , bet Aukščiausiojo 
v i r šgamt in i s darbas. Velykų 
įvykis skelbia nuostabų ir ne
užs i ta rnautą Viešpaties pasi
gailėjimą pasaul iui . Kas J o 
S ū n a u s prisikėlimu išsiveržia, 
yra ve r t a priimti su nuostaba. 
Ši tokia nuostabi galybė neglū
di žmogiškose prielaidose apie 
nemirtingumą, pavasario gam
tos a tgimimą arba mūsų sva
jones apie geresnę ateitį. To
kie dalykai nepajuoktini, be t 
j ie nesuteikia tai, ką jie žada. 
Nukryž iuo to Dievo S ū n a u s 
pr ikėl imas yra Jo un ika lus , 
i š imt in i s ir n e p a k a r t o t i n a s 
v e i k s m a s . Tokiu būdu mes 
p r i e i n a m e nuo sus t i r imo į 
nuostabą. 

Pažve lk ime į d idingą 
ve iksmą — tuščią kapą ir 
prisikėlusį Kristų! Stovėkime 

su nuos taba prieš prisikėlusį, 
kur is skelbia mūsų nuodėmių 
atleidimą ir pr i ima mus savo 
dukter imis ir sūnumis . J a m 
t a i ka inavo gi l iausią ken 
tėjimą, apleidimą ir mirtį, k a d 
mus išgelbėtų. Niekados neuž
miršk ime J o brangios mir t ies 
ir mūsų nuodėmių, kurios pri
vedė jį pr ie mir t ies mums at
leisti. 

Nuos taba a t e ina iš nuo
lankumo. Skubėdami į Vely
kas , nepa tyrę Didžiojo ketvir
tadienio ir Didžiojo penktadie
nio, mes p ra r andame įvykio 
esminę dvasinę reikšmę, nors 
šventes ir švęs ime. P r i s i 
minkime, kaip angelas prabilo 
į moter is pr ie tuščio kapo : 
„Atsiminkite, ką j i s yra j u m s 
sakęs , b ū d a m a s Galilėjoje: 
'Žmogaus S ū n u s t u r i būt i a t i 
duotas į nusidėjėlių r a n k a s ir 
nukryžiuotas , o trečią dieną 
prisikelti '!" (Luko 24:6-7) 

Suprask ime Dievo perga
lingą ve iksmą J o S ū n a u s 
prisikėlime, kaip antrą naują 
kūrimą iš nieko (ex nihilo). 
Kaip pradžioje Dievas sukūrė 
visatą iš nieko, t a ip dabar pr ie 
tuščio kapo Dievas vėl k ū r ė iš 
nieko, n e s i r e m d a m a s jok ia 
žmogiška pagalba. Gryna ma
lonė y r a nuos tabos šal t inis . 
Nėra t ikresnės nuostabos ne
gu at leistų nusidėjėlių pagar
ba, kur i pažįsta brangią Kris
taus malonę. 

Velykų nuostaba yra pasi
savinama vien tikėjimu. Tikė
j imas nė ra tuščio kapo regėji
mas, prisikėlusio Jėzaus išvy-
d imas , p a n a š i a i ka ip mes 
matome ki tus žmones ir daly
kus . Velykų įvykio įrodymui 
nereikia intelekto arba pomir
tinio gyvenimo patyr imo. Vei
kiau a tve rk ime savo š i rdis , 
sielas i r protus gerajai Velykų 
naujienai: „Jo čia nėra . J i s 
prisikėlė". Reikalaut i įrodymo 
būtų panaš i a i , ka ip mes 
re ika lau tume įrodymo mūsų 
meilei iš sužadėtinės. Velykos 
nematuojamos žmogišku ma
tu. Nuostabi J ėzaus Kr i s taus 
pergalė ateina galingai į mūsų 
širdį, kur i pasi t iki Jo žodžiu. 
Tokiu pas i t ikėj imu Šventoji 
Dvasia at l ieka savo darbą. 

Pa t i r t i Velykas be tikėji
mo, palieka m u s nepakeis tus 
ir mes l iekame savo senose 
vėžėse. Mes galime džiaugtis 
gamtos a tg imimu kiekvieną 
pavasarį ir gėrėtis gyvenimo 
g e r u m u , k a d a j is ge ras . 
Tačiau t ikėjimas yra daugiau 
negu virpulys, daugiau negu 
pas i tenkinimas geru gyveni-

VELYKAIČIO KELIONĖ 

,Prisikėlęs Kristus" — Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje detalė. 

m u . T ikė j imas y r a m ū s ų 
pr i s i r i š imas prie Evangeli jos: 
J i s t a u pris ikėlė, J i s t a u mir t į 
nugalėjo. J i s gyvas tave pa
gyvinti , J i s gyvas t ave dva
s in ia i a t n a u j i n t i ir perfor
muo t i . Mes t a i š v e n č i a m e 
k i ekv ieną s ekmad ien į , n e s 
k i e k v i e n a s s e k m a d i e n i s y r a 
Kr i s t aus Pr is ikėl imo šven tė . . 

Velykų nuos taba tu r i pa
sekmes , o pasekmės irgi nuos 
tabios. Aš kalbu apie Bažny
čią, ne apie vieną parapi ją a r 
ba vieną konfesiją. Visuot inė 
Bažnyčia pasaulyje, s u r i n k t a 
iš visų t a u t ų ir visų žemės 
k r a š t ų p e r dv ideš imt š i m t 
mečių, y r a n u o s t a b u s p r i s i 
kėlusio Kr i s t aus Dvasios kū 
rinys. Mes t u r i m e ta i a i š k i a u 
įkūnyt i Viešpat ies vynuogyne . 
N e p a i s a n t m ū s ų s k i r t u m ų , 
ne tobu lumų ir si lpnybių, m e s 
r e n k a m ė s Dievą g a r b i n t i i r 
l iudyti Evangeliją pasau l iu i . 

Gal t a i t ik vyskupo vely
k inė kalba? Velykų ir Ka lėdų 
kr ikšč ionys neįkvepia jok ios 
nuos tabos . Tai t ik a p r a š o pa
k raš ty esančius žmones, k u r i e 
pr is i r išę pr ie mažesn ių ve r ty 
bių, n e l i n k ę į s i jungt i į t i 
kinčiųjų eiles, vengia t ikė j imo, 
kur i s pr ives tų juos pr ie pr i 
klausymo ir įsipareigojimo. Ne
leiskime m u m s ta i įvykti . Baž
nyčia y r a ženklas , k a d Kr i s 
t a u s pr is ikėl imas tu r i pasek
mes. Kaip pirmosios m o t e r y s 
pr ie tuščio kapo liudijo pr is i 
kėlimą, t a ip mes š iand ien t ę 
s iame m ū s ų liudijimą Kr i s tu i . 

Dievas prikėlė savo S ū n ų 
iš mirus ių , ne kad s u t e i k t ų 
pasaul iu i spektaklį , be t k a d 

p a s a u l į a t nau j i n tų . M ū s ų 
t ikė j imas ta ip pa t yra įsaky
m a s ne vien šnekėti , be t ir 
v e i k t i pasauly je , k u r i a m 
re ika l inga Velykų nuos t aba . 
Įs ivaizduoki te , kad š iandieni
n i s pasaul is susideda iš 100 
žmonių: 67 iš j ų yra vargša i , 
užd i rbdami t ik 600 dol. me
tuose ; 50 y r a benamia i a rba 
gyvena žemiau nustatyto stan
d a r t o butuose; 50 ne tu r i šva
r a u s geriamo vandens ; 47 yra 
beraščiai ; 35 y ra badaujan tys 
a r b a blogai ma i t i nami ; šeši 
y r a Š iaurės Amerikos gyven
tojai , kur ie tu r i trečdalį viso 
pasaul io tur to . Mes t ikr iaus ia i 
nega l ime viso pasaul io išgel
bėt i , bet mes galime liudyti 
K r i s t a u s p r i s ikė l imą savo 
mei l ė s d a r b a i s a r t i m u i , 
e sanč iam bėdoje. 

Viešpats yra m u m s pat i
kėjęs prisikėlimą skelbt i žo
džiu ir veiksmu. Mes susibu
r i a m e Kr i s taus su r ink ime pa
ska t i n t i v ienas ki tą Velykų 
t ikėj imą įgyvendint i . Nes to
vėki te pašaly. Ateiki te , t ikė
k i te , dalyvauki te ir t a r n a u k i t e 
savo parapijose ir bendruo
menėse , tuo būdu ats i l iepda
mi į Kr i s taus prisikėlimą. Iš-
s ineški te su savim gerą pri
s ikė l imo nauj ieną į š e imas , 
pav ien iu i gyvenanč ius , dar 
bovie tes , d r a u g y s t e s , v isuo
menin ius da rbus ir v i su r ten, 
k u r j u s gyvenimas benuves tų . 
K a r t u mes t u r i m e išankst in į 
a m ž i n ų Velykų nu jau t imą : 
„Kas y ra Kristuje, t a s y ra nau
j a s kū r inys" (II Kor. 5:17). 
Tegul Velykų nuos taba nus te 
b ina mus šiandien iš naujo. 

Autentiškų dvasinių išgy
venimų ir sukrečiančios religi
nės patirties ieškant į miesto 
jaunimą labai t r a u k i a nedi
delės, nuošal ia i į s ikūrus ios 
bažnytėlės, o ypač neįprastos, 
rut ina netapusios maldos bei 
meditacijos formos. Būrel is 
tokių ieškotojų per šią Velykų 
vigiliją papildė negausią vieti
nę Krikštėnų parapijos ben
druomenę, n e s čia po Velyk-
nakčio l i turgijos bažnyčioje 
vyko naktinis žygis. J o suma
nytoja, sesuo Rozana iš Aušros 
Var tų Marijos ir Teresė lės 
bendruomenės, mūsų radijui 
sakė, nuo p a t apaštalavimo 
Lietuvoje pirmųjų dienų dar 
1991-aisiais j i galvojusi, kaip 
padėti t ikintiesiems, įsikibu
siems į senąsias viet ines tradi
cijas, geriau suvokti ir įpras
minti prisikėlimo žinią. „Ma-

M a n Velykos yra tikėjimo 
š v e n t ė , — sakė ka rd ino l a s 
Audrys Juozas Bačkis, klau
s i amas , kaip kasmet a te inan
čios tos pačios Velykos gali 
bū t i k a s k a r t it p i rmosios , 
atnaujinančios ir atgaivinančios. 
Dažnai nukreipiam žvilgsnį į 
pašal in ius dalykus ir pamirš
t a m svarbiausią žinią — kad 
Kr is tus tikrai prisikėlė ir žada 
mums amžinąjį gyvenimą, — 
kalbėjo Vilniaus metropoli tas. 
„Mes tur ime gyventi t uo ti
kėjimu kasdienybėje. Tas yra 
sunkiau, nes re ik ia kovoti , 
kovoti prieš save, prieš savo 
ydas , silpnybes ir kovoti pr ieš 
viso pasaul io p r i e š i škumą 
Kristui" . Tas naujas gyveni
m a s , kurio laukiame tai nė ra 
vien amžinybėje po mir t ies . 
Velyknaktį atnaujintos kr ikš
to apeigos reiškia įėjimą į 
nau ją gyvenimą. Mes n u o 
kr ikš to dienos einam gyveni
mo keliu su Kristumi. „Tai 
m a n o linkėjimas, kad Velykos 
b ū t ų tikėjimo šven tė , k a d 

VELYKOS 
žvelgtume į prisikėlusį Kristų, 
kad būtų ir džiaugsmo šventė, o 
kartu nebijotume liudyti mūsų 
džiaugsmą, m ū s ų t ikėj imą 
kasdienybėje, kad mūsų tikėji
mas t ikrai įprasmintų mūsų 
gyvenimą", — sakė kardinolas 
Bačkis. Jo žodžiais, nuskais t i 
n a n t i pr is ikėlus io K r i s t a u s 
ramybė padės nepames t i iš 
akių, kas svarbiausia krikščio
nio, šeimos, bendruomenės ir 
t au tos gyvenime, aiškiai pasi
rinkti lemtingomis akimirkomis. 

Arkivyskupas Sigitas Tam-
kevičius, sve ik indamas savo 
vyskupijos ir visos Lietuvos 
krikščionis, sakė , kad, nors 
Velykos v i suomet y ra labai 
graži ir brangi šventė, tačiau 
kai kada jos būna ypač viltin
gos. J i s prisiminė 1990 metų 
Velykas, kai Lietuva j a u buvo 
apsisprendusi eiti Nepriklau
somybės keliu, ir jas lygino su 
š i eme t inėmis , kai L ie tuva , 
įs todama į Europos Sąjungą, 

t ikisi a tg imt i visiškai n a u j a m 
gyvenimui . 

„Kai k a s abejoja įsi jungi
mo į E u r o p o s t a u t ų š e i m ą 
p r a s m i n g u m u . Pr ieš Ve lykas 
gavau laišką, kur io a u t o r i u s 
s k a u d ž i a i a p r a š ė d a b a r t i e s 
blogybes ir nuogąs tavo , jog, 
įstojus į Europos Sąjungą, to 
blogio gali padaugė t i . Ka ip ta i 
p a n a š u į sunkia i se rgan t į li
gonį, kur į mylintys n a m i š k i a i 
nori nuvežt i į l igoninę, kad j i s 
p a s v e i k t ų i r ga lė tų gyven t i 
normalų gyvenimą, o ana« spy
riojasi i r sako, jog t e n a i j į 
t ik r iaus ia i numar ins" , — s a k ė 
Kauno arkivyskupas. Jo žodžiais, 
per Ve lykas reikia mąs ty t i ir 
kalbėti ne apie k a p u s ir gr iu
vės iu s , b e t ap ie ž i n g s n i u s , 
vedanč ius į gyvenimą. Telš ių 
v y s k u p a s J o n a s B o r u t a ve
lyk in iame pasveik in ime ka l 
bėjo: „Nepa isan t k a s mes bū
tume , kokiais va rda i s savo pa
ž iūras be įva rd in tume. kokiom 

par t i jom b e p r i k l a u s y t u m e , 
n e p a i s a n t kokia i s k lys tke 
liais praeityje b ū t u m e klai
džioję — mūsų v i sų v i ena 
pr ig imt is , mūsų v i sų š i rdis 
t rokš te t rokš ta ne mir t ies , o 
gyvenimo, t ik ro ir šviesaus, 
trokšta, kad mūsų visų mir t is 
bū tų nugalėta". 

Kardinolo Bačkio papra
šėme pažvelgti į tuos , kur ie 
visą Gavėnią laukė išganin
gos Prisikėl imo žinios, ir tuos , 
kur ie t ik š iandien, a t l ikdami 
v i enka r t inę met inę pareigą, 
skubėjo į bažnyčią. .Dievo peda
gogika nėra žmonių pedagogi
ka , — kalbėjo Vi lniaus metro
poli tas, ji k i ta ip rūšiuoja pa
s i ryžimus ir nuopelnus . Ta
čiau — tęsė jis, — tur i būt i ko
vos su savimi , pas i ruoš imo 
la ikas . Kas nieko nepaaukojo 
Kris tui , kas ka r tu su juo nėjo 
tuo keliu, bet tik pasku t inę 
dieną įšoko į lekiantį šventės 
t raukin į , negali t iksl ia i pa
jus t i jos džiaugsmo, nes visą 
gyvenimą m u m s , n o r i n t ką 

č iau, kad žmonės meldž ias i 
p r ie Kr i s taus kapo Velykų ry
tą, ka i J i s jau pris ikėlęs , i r 
galvojau, kaip sugrąžint i Ve-
lyknakčiui tikrą prasmę" , — 
sesuo Rozana pasakojo, kad , 
k a l b a n t i s su j a u n i m u , k i lo 
min t i s rengti nak t inę kelionę 
pe r mišką panašią į Kryž iaus 
kelią, t ik ne kančios, o Pr is i 
kėl imo kelią, kurio k iekviena 
stotelė — Prisikėlimo stotelė . 
„Šiemet ta i darysime, e i s ime 
per mišką, o ryte pr ie bažny
čios du rų kiekvienam bylosi
me — J i s tikrai prisikėlė, mes 
m a t o m Jį", — kalbėjo Kr ikš tė 
n ų sese rų b e n d r u o m e n ė s 
vyresnioj i . Jos žodž ia i s , 
pa sku t inė Šviesos kelio s totelė 
b u s pr ie ežero ir čia vyks 
švent inė agapė, p r i s i m e n a n t 
Evangelijos pagal Joną priedą, 
ku r i s pasakoja, kad pr is ikėlęs 

Kristus pasirodė savo mokiniams 
prie Genezareto ežero ir pa
sotino j uos , a t s i ų s d a m a s į 
žvejų t inklus gausybę žuvies. 
„Norime, kad v iskas , ką dary
sime šią nakt į t u r ė t ų p rasmę 
ir būtų a t l i ekama su dideliu 
tikėjimu, dž iaugsmu ir pagar
ba", — sakė sesuo Rozana. 

Aušros Var tų Marijos ir 
Teresėlės seserų bendruomenė 
didžia dalimi laikosi Karme-
lio, t.y. kontempliatyvios vie
nuolijos regulos, tač iau nėra 
uždara, užsi ima evangelizaci
ja , s iekia p a d ė t i žmonėms 
rast i maldos kelią. J o įkūrėja 
sesuo Rozana, ka ip ir Tiberia-
dos brolių b e n d r u o m e n ė s 
įkūrėjas brolis M a r k a s , kilusi 
iš Belgijos. 

Paulius Subačius 
LER iš Vilniaus 

APIE VAIKŲ RENGIMĄ PIRMAJAI KOMUNIJAI 
2002 gruodž io 28 d. 

Marijampolės Palaimintojo J . 
Matulaičio kun igų seminari
joje grupė Vilkaviškio vys
kupijos katechetų, klierikų ir 
kunigų dalyvavo seminaro 
apie vaikų rengimą Pirmajai 
komunijai įvade. Pa t i r t imi 
dalijosi svečiai iš Salzburgo 
(Austrija): k a t e c h e t e Brun-
hilde Sigi ir kun igas dekanas 
Richard Schwarzenauer . 

Iš pradžių Brunhi lde Sigl 
kalbėjo apie tikėjimą kalėdų 
šventės konteks te . Žmogaus 
tikėjime da lyvau ja ne vien 
protas, bet i r įvairūs pojūčiai. 
Kalėdas ga l ima išgirst i 
giesmių g a r s u o s e , išvysti 
paveiksluose, užuost i speci
finių šventės pat iekalų kva
pe. Svečiai pavaiš ino kalėdi
niais pyragėliais, kur ia is Aus
trijoje da l i j amas i panaš ia i 
kaip Lietuvoje kalėdaičiai . 
Šventei re ik ia saldžių pyra
gų, bet kasdienybei jėgų tei
kia papras ta duona. Ne be 
reikalo kaip kur iuose senuose 
piešiniuose suvys ty tas kūdi
kis Jėzus y r a p a n a š u s į duo
ną, nes vė l iau j i s pa t s save 
pristatys k a i gyvenimo duoną, 
kuri „nužengia iš dangaus ir 
duoda pasaul iui gyvybę" (Jn . 
6, 33; plg. J n 6, 35). Duona 
gimsta iš p e r k e i s t ų grūdų. 
Kiekvienas kr ikšč ionis y r a 
kaip g r ū d a s , ku r io gyvybė 
pasirodo t a d a , kai j i s numirš
ta dirvoje, k a d varpoje išau
gintų naujus g rūdus . Iš grūdų 
kepama duona , k u r i palaiko 
gyvybę, kai y ra laužoma, dali
jama ir valgoma. Dalijimasis 
būdingas Kalėdoms: krikš
čionys dalijasi vieni su kitais 
savo gyvenimu, nes ta i daryti 
skatina Dievas , padovanojęs 
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nors įvertinti , re ikia už ta i i r 
kovoti — kovoti pirmiausia su 
savimi. Ir tuomet , kai žmogus 
laimėjai, l ab iau džiaugies . 
Taigi sveikinu v isus ir a t ša 
lusius, ir a tė jus ius paskut inę 
dieną, o džiaugiuosi ypač su 
tais, kurie p rasminga i išėjo tą 
visą kelią ir t i k ra i pa jus 
velykinį džiaugsmą". 

Pau l ius Subačius 
LER iš Vilniaus 

žmogui patį save ka ip duoną 
kasdienybės kelionei į amži
nybę. 

Ypatingu būdu da l i jamasi 
švenčiant Eucharistiją. K u n . 
Richard Schwarzenauer pr is 
t a t ė įvair ius jos a s p e k t u s 
pagal Naująjį T e s t a m e n t ą ir 
Vat ikano II Susirinkimo kons
tituciją apie šventąją l i turgiją 
„ S a c r o s a n c t u m Conci l ium". 
Eucharist i jos me tu bendruo
m e n ė k a r t u k lausos i Dievo 
žodžio, priima tą pat į Dievo 
kūną, laužomą ka ip duoną, i r 
t a ip auga vienybėje su Dievu 
ir tarpusavyje. Krikščionių su 
s i ska ldymas , susve t imėj imas 
labiausia i pr ieštarauja Eucha 
ristijos esmei. 

Kun. Schvvarzenauer pa
brėžė, kad tėvai yra svarbiausi 
vaikų katechetai , r eng ian tys 
juos Pirmajai komuni ja i ir 
k a r t u sąmoningam šv. Mišių 
švent imui . Pasak Brunh i lde 
Sigl, vaikų rengimas s a k r a 
m e n t a m s duoda d a u g gal imy
bių t ėvams atnauj int i savo ti
kėjimą. Taip pa t ir j i ems tal
k inan tys katechetai p r a t u r t ė 
j a naud inga dvasine pa t i r t imi . 
K a r t u mokoma ir mokomasi 
žingsnių, kurie veda prie Die
vo. 

Po to svečiai iš Austri jos 
papasakojo, kaip va ika i kon
krečiai rengiami Pirmajai ko
munijai jų kraš te . Į rengimo 
darbą, be katechetų, yra į t rau
k iami ir vaikų tėvai : j i ems 
p r i m e n a m a Komuni jos , E u 
charis t i jos p r a s m ė , p r i s t a 
toma vaikų rengimo sak ra 
men tu i programa, ap t a r i amos 
bendradarbiavimo gal imybės. 
Teorinės žinios y ra te ik iamos 

mokykloje, bet labai svarbus 
darbas a t l i ekamas mažose 5-
6 vaikų grupelėse, ku r i a s glo
boja vienas iš tėvų. Šios gru
pelės buriasi n a m ų aplinkoje. 
Jose labiau s iek iama ugdyti 
rel iginę, b e n d r y s t ė s pat i r t į . 
Čia ne tiek įda rb inamas vaiko 
protas, kiek jo š i rdis ir rankos. 
Klasės grupeles prižiūrinčius 
tėvus globoja d a r v ienas iš 
tėvų, j a u tu r in t i s didesnę šio 
darbo patirtį , p r ieš me tus a r 
kelerius rengęs savo vaikus 
Pirmajai komunijai . Tokie vai
kus lydintys tėvai kiekvieną 
mėnesį s u s i t i n k a , a p t a r i a 
veiklos rezu l ta tus . Su ja is ir 
ka teche ta i s r egu l i a r i a i ben
drauja klebonas. Be to, į vaikų 
rengimą Pi rmaja i komunijai 
į s i t r auk ia ir v i sa parapi jos 
b e n d r u o m e n ė . P a s i r e n g i m o 
pradžioje vyks ta „pris is taty
mo" Mišios, ku r ių me tu kiek
vienas va ikas k a m nors iš pa
rapijiečių į teikia lapelį su savo 
vardu arba fotografiją, o šis 
žmogus įsipareigoja už jį mels
tis iki pa t Pirmosios komuni-
jos dienos. Pirmosios komuni-
jos d rabuž ia i s t a i p p a t pa
sirūpina parapijiečiai. Per pa
sirengimo laikotarpį visi vai
kai bendrai malda i susiren
ka apie ke tur is sykius: j ie kar
tu švenčia sus i ta ik in imo pa
maldas , Kr ikš to pažadų at
naujinimą. 

Pabaigoje sus i t ik imo da
lyviai pas idal i jo l ab iaus ia i 
įstrigusiomis mintimis ir vieš
nios Brunhi lde Sigl iškepta 
duona. Patį seminarą planuo
j ama surengt i 2003 m. liepos 
mėnesį. 
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SKELBIMAI 
Parduoda SIŪLO DARBĄ 

Parduodamas nuostabus 
2 aukštų, 7 metų, plytinis namas 

Lemonte. 5 mieg., 2 1/2 vonios, pri
jungtas garažas. 

Skambinti Re/Max 10, Margaret 
Wilk, tel. 708-857-1025. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English, sočiai security. refe-

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Pavasario kainos S656-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 2 mieg. ..condo" 
Willowbrook su baseinu. Šalia 55 

greitkelis. Tel. 708-289-8577 
arba 708-423-4761. 

For Rent beautiful, five room, two 
bedroom. wood work, stainglasss, 

new appliances. dinning room, eat-in 
kitehen. oantrv storage. laundry cei-

ling fans. 6800 S. Rockwell. 
$700, heated 

Call 773-525-4411. 

Reikalingi mūrininkai ir 
pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 815-462-6263 arba 

630-774-1025. 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Wil! train. Mušt 

have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window Washing. 

Tel. 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887. 
nuo 9 v.r. — 6 v.v. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

„Draugo" iMteimu skyrius 
T«L 1-77*-*SS-9S00 



Iki 2005-ųjų m. b u s p r i i m t a s s p r e n d i m a s d ė l 
Ignal inos a tominės e l e k t r i n ė s 

SKELBIMAI 

Atkelta iš 1 psl. 
Prezidento teigimu, Igna

linos AE yra geriausiai pareng
ta tokiam projektui, nes ten jau 
yra reikalinga infrastruktūra. 
Naujos elektrinės statybos idėją 
remia 4,500 IAE darbuotojų bei 
vadovybė. 

Lietuvos energetikos insti

tuto direktorius Jurgis Vilemas 
sakė, kad naujos elektrinės 
statyba yra pats brangiausias 
būdas pakeisti IAE. 

J. Vilemo teigimu, daugiau 
galimybių būtų, jei apie vieną 
bendrą projektą galvotų Latvija 
ir Estija, taip pat TATENA ir 
JAV. 

Lietuvoje viešės aukš t i NATO p a r e i g ū n a i 

Atkelta iš 1 psl. 
saugumo ir gynybos komite

to pirmininku Alvydu Sadecku. 
Generolas leitenantas Jan 

Scharling į Lietuvą atvyksta 
norėdamas detaliau susipažinti 
su Lietuvos kariuomenės pasi
rengimu NATO narystei, besi
keičiančia karine struktūra. 
Karininkas planuoja apsilan
kyti „Geležinio Vilko" LDK 

Algirdo batalione Rukloje, kur 
šiuo metu dirba Danijos inst
ruktorių grupė. 

Jungtinių NATO pajėgų 
Šiaurės Rytų Europoje štabas 
įsikūręs Danijos mieste Karupe. 
Jis pavaldus neseniai Lietuvoje 
viešėjusiam NATO pajėgų Šiau
rės Europoje vyriausiajam va
dui generolui serui Jack De-
verell. 

Lietuvos p a r l a m e n t a r a i d a l y v a u s 
jung t in i ame Baltijos Asamblėjos i r 

S iaurės Tarybos posėdyje 

Atkelta iš 1 psl. 
aptariant Šiaurės dimensi

jos problemas - parlamentarė 
Irena Šiaulienė. Šiaurės Taryba 
ir Baltijos Asamblėja bendra
darbiauja nuo 1992 metų, o nuo 
1996 metų šios dvi parla
mentinės organizacijos šaukia 
jungtinius posčažius, kuriuose 
aptaria abiem pusėms svarbias 

problemas. 
Baltijos Asamblėja yra trijų 

Baltijos valstybių parlamen
tinio bendradarbiavimo orga
nas, kuriame dalyvauja po dvi
dešimt parlamentarų iš kiek
vienos valstybės. Šiaurės Tary
ba, pernai minėjusi savo 50-
metį, vienija aštuonias vals
tybes. 

Čekų kar tografai mokys l i e tuv ius 
naudot i s nauja p r o g r a m i n e i r a n g a 

Atkelta iš 1 psl. 
dirbant su NATO progra

mine įranga, skirta kartogra
finiams duomenims apdoroti ir 
kariniams žemėlapiams suda
ryti", sako Karo kartografijos 
centro viršininkas majoras Ed
garas Petrauskas. 

Dabar Lietuvos karo kar
tografijos centras, įsikūręs Do
meikavoje, Kauno rajone, jau 
turi žemėlapių spausdinimo 
įrangos, tačiau, pasak centro 
viršininko, kol kas daugiausiai 
naudojasi civilinių institucijų 
kartografinių duomenų bazė
mis, patys žemėlapius tik 
spausdina. Anksčiau Lietuvoje 
naudota koordinačių sistema 

skyrėsi nuo naudojamos NATO 
valstybių, todėl mūsų kariuo
menės naudojami žemėlapiai 
yra iš esmės perdaromi. 

Jungtinės Amerikos Vals
tijos yra skyrusios Lietuvos ka
riuomenei lėšų. už kurias bus 
nupirkta NATO standartus 
atitinkanti programinė įranga, 
skirta kariniams duomenims 
sisteminti ir žemėlapiams suda-
ryti. 

Tai bus jau visai naujas 
Karo kartografijos centro veik
los etapas. Būtent šiame etape 
labai pravers Čekijos patirtis, 
nes ji jau anksčiau tapo NATO 
nare ir sėkmingai dirba su 
analogiška programine įranga. 

Karas Irake. Įvykiai ir faktai 
Atkelta iš 1 psl. 
aukštojo mokslo ir mokslo 

tyrimų ministrą Humam Abdul 
Khalią. Jis įtrauktas į 55 la
biausiai ieškomų Irako parei
gūnų sąrašą. 

* JAV gynybos ministro 
Donald Rumsfeld vyriausiasis 
patarėjas Richard Perle mano, 
kad Irakas nepratęs bendradar

biavimo su Rusija pagal anks
čiau pasirašytus kontraktus. 
Karui Irake nepritarusių Rusi
jos, Prancūzijos ir Vokietijos 
poziciją pavadinęs klaidinga. R. 
Perle pabrėžė, kad ..Rusijos vy
riausybė statė už pralaimė
jusįjį. Tokia pozicija neabejoti
nai padarys rimtos žalos 

• Karaliaučiaus krašto 
l ietuviškų mokyklų para
mai per Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugiją Čikagoje au
kojo: $100 Vytautas ir Valde
marą Rašytinis. $50 Gražina 
Kenter, Antanas Osteika. $25 
Liucija Beržinskas, Algirdas ir 
Ida Jonušaitis, Petras Kliorys, 
Juozas Kungys, Ervynas Nau
jokas, Vytautas ir Vanda 
Šliūpai, Maria Zigaitis-Gela-
žius. $20 Virginia Grybinas, 
Vitas ir Regina Kazlauskas, 
Halina Plaušinaitienė. $15 
Salomėja Idzelis. $10 Kazys ir 
Louise Bačanskas, Algirdas 
H. Česna, Alfredas Krisiukė-
nas, Jonsa Smalstys, Valerija 
Vaičjurgis, Aldona Venckū-
nas. Dėkojame visiems rėmė
jams. „Karaliaučiaus krašto 
lietuvybei", 1394 Middle-
burg Ct., Naperville, IL 
60540-7011. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė padėti vaikams su ne
galia, nupirkti autobusėlį. Au
kojo $25 — Christie ir Robert 
Šilbajoris, NC; Elena Zobrak, 
VA. $20. ir mažiau — Jack ir 
Dorothy Degennaro, FL; Jc-
seph Ramanauskas, CA; Regi
na Taunys, CT; Rimas Lukas, 
NJ. Dėkojame už aukas! Lith
uanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pa
skyrė paremti sveikatos švie
timo programą Lietuvoje. Au
kojo: $50 — Romualdas ir 
Gražina Kriaučiūnas, MI; Ri
chard Huck, CT; Theodora 
Goberis, CT. $25 — Ramunė 
Kubilius, IL; Gregg ir Mary 
Kay Stratton, C A; Pauline ir 
Joseph Martunas, PA; Aloyzas 
ir Mary Ramutė Aidis, MD; 
Joseph ir Stella Mikolaitis, 
AZ; Romualdas ir Margarita 
Jagminas, MA.$20 ir mažiau 
— Veronica Kazlauskis, NY; 
Leonard Kapochus, NJ; Jo
seph ir Marlene Popnik, PA; 
Mary Nevin, WI; Vytautas ir 
Ona Eringis, MD; Daiva ir Ar
vydas Barzdukas, VA; Ken-
neth ir Margaret Gillespie, 
NY: Natalija Malinauskienė, 
FL. Dėkojame už aukas! Li
thuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room fo work or relax. While every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find oul more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www. scandinavian. net 

It's Scandinavian SAS 

A t A 
KAZIMIERAI JUZAITYTEI 

ANTANAITIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, dukrai ALEI RAZMIE-
NEI, jos vyrui dr. ANTANUI RAZMAI, anūkei 
RAMONAI STEPHENS-ŽEMAITIENEI, jos vy
rui ALEXIS ŽEMAIČIUI, sūnui FAUSTUI ir 
ONUTEI ANTANAIČIAMS ir jų šeimai, dėdei 
ALGIRDUI TITUI ANTANAIČIUI su šeima bei 
visiems kitiems artimiesiems, reiškiame nuošir
džią ir gilią užuojautą. Liūdime kartu. 

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba 

Brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui 

A t A 
arhitektui 

ALBERTUI KERELIUI 

miras, nuoširdžią užuojautą reiškiame buvusiai 
vyriausiai skautininkei sesei IRENAI, dukroms 
JOVITALGINTAREI ir DAINEI, sūnui ALBER
TUI bei jų šeimoms. 

Lietuvių Skaučių Seserija 

A t A. 
ALBERTUI KERELIUI 

mirus, žmonai IRENAI, dukterims JOVITAI, 
GINTAREI ir DAINEI, sūnui ALBERTUI jn. su 
šeimomis, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Vida ir Vytenis Šilai, sūnūs 
Algirdas su žmona Brenda ir Darius 

A t A 
ZENONUI MERECKIUI 

mirus,nuoširdžiai užjaučiame žmoną JŪRATE, 
sūnų MARIUKĄ ir artimuosius. 

Romas, Jūratė ir draugai 

Mielam šeimos draugui 

A t A 
KAZIUI MIECEVIČIUI 

mirus, liūdesyje likusią žmoną IRENĄ, vaikus 
KĘSTUTĮ, IRENĄ ir VIDĄ bei jų šeimas, 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Kupcikevičių giminė 

ALIAS centro valdybos pirmininkui, architektui 

A. f A. 
ALBERTUI KERELIUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai IRE
NAI ir visai jo šeimai. 

ALIAS centro valdyba ir 
„Technikos žodžio" darbuotojai 

A. t A. 
ELEONORAI TUTINIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą BERNA
DETĄ, netekusią brangios mamytės, LINĄ RIM
KŲ, netekusį uošvės, SIGITĄ, TADĄ ir AUSTĘ 
RIMKUS, netekusius močiutės. 

Danelė Vidutienė su vaikais Mantu ir Nida 

DRAUGAS, 2003 m. balandžio 22 d., antradienis 

A. t A. 
ALFONSAS NUTAUTAS 

Mirė 2003 m. balandžio 17 d., sulaukęs 88 metų. 
Gimė Latvijoje. Gyveno Oak Lawn, IL anksčiau 

Čikagoje Marąuette Parke. 
Nuliūdę liko: dukterėčia Dana Kaunas su vyru Jonu 

ir šeima; svainė Elena Jucienė. • 
A.a. Alfonsas buvo vyras a.a. Onos Nutautienės. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, balandžio 22 d. 

nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Lai dotuvės įvyks trečiadienį, ba
landžio 23 d. 9:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namu
ose, iš kur velionis bus atlydėtas į Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje šv. Mišios bus au
kojamos 10 v.r. Po Misų velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima. 

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

Netekusioms brangios mamytės 

A t A 
JOANOS VAIČIULAITIENĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame DANUTĘ, JOANĄ ir AL
DONĄ. Liūdime kartu. 

Danelė Vidutienė, vaikai Mantas ir Nida 

Mielam Michianos gyventojui ir mūsų kaimynui 

A f A 
KAZIMIERUI MIECEVIČIUI 

mirus, Jo mylimai žmonai IRENAI ir visai 
šeimai, reiškiame giliausią užuojautą ir kartu 
liūdime, netekę artimo draugo ir kaimyno. 

R. ir J. Gintautai 
V. ir O. Gutauskai 

A. ir J. Kereliai 
B. ir A. Mačiukevičiui 

J. ir J. Mockaičiai 
I. Rimavičienė 
V. iri. Simkai 

B. Sriubas 
V. ir R. Vaitkai 

J. Vienužienė 
L. Vitkauskienė 

A t A 
ELEONORAI TUTINIENEI 

mirus, nuoširdžiausia užuojauta BERNADETAI 
TUTINAITEI-RIMKUVIENEI, mūsų mokyklos 
koordinatorei, netekusiai brangios mamos, LI
NUI RIMKUI, mūsų mokyklos šokių mokytojui, 
netekusiam švelnios uošvės, SIGITUI, TADUI ir 
AUSTEI RIMKAMS, mūsų mokiniams, neteku
siems mielos močiutės. 

Karaliaus Mindaugo lituanistinės mokyklos 
Baltimorėje tėvai ir mokiniai 

A t A . 
JOANAI VAIČIULAITIENEI 

mirus, JOANAI VAIČIULAITYTEI-SLAVIKIE-
NEI, mūsų iždininkei, netekusiai brangios ma
mos, KATARINAI SLAVIKAITEI, mūsų 7-to 
skyriaus mokinei; DALYTEI ir JULYTEI SLA-
VIKAITĖMS, buvusioms mokinėms, neteku
sioms mielos močiutės, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Karaliaus Mindaugo lituanistinės 
mokyklos Baltimorėje tėvai ir mokiniai 

http://www.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.LithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift@yahoo.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 
SVEČIAI SOLISTAI JUNGIASI Į 

„KAUKIŲ 
BALIAUS" SPEKTAKLĮ 

Bilietus į „Kaukių ba
liaus" spektaklį galite įsigyti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str., Chicago. Informacijos tei
kiamos tel. 773-925-6193. 
Premjera įvyks balandžio 27 
d., per Atvelykį, 3 vai. popiet, 
Morton gimnazijos auditorijo
je. 

Amerikos Lietuvių tarybos 
metinė darbo konferencija, 
kurią ruošia ALTo Čikagos 
skyrius, vyks š.m. balandžio 
26 d., šeštadienį, 10 vai. r., 
Balzeko Lietuvių kultūros 

vertingų knygų lietuvių ir 
anglų kalba. Knygos pasiųstos 
Lietuvos bibliotekoms. Jova-
rauskai buvo ilgamečiai 
„Draugo" knygų klubo nariai 
ir rėmėjai. 

Ben Serapinas, gyv. Oak 
Lawn, IL, Stasio Džiugo kny
gų fondui dovanojo visą komp
lektą „Collier's encyclopedia" 
anglų kalba. Knygos bus per
siųstos į Lietuvą ir padova
notos mokykloms. B. Serapi
nas buvo žinomas, kaip geras 
ir sąžiningas profesionalas 

muziejaus antrame aukšte kontraktorius. Šiuo metu jau 
(6500 S. Pulaski, Chicago). išėjęs į pensiją. 
Bus aptarti jau atlikti darbai 
ir pažvelgta į ateities planus. 
Lietuvių visuomenė kviečia
ma dalyvauti. 

Amerikos Lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba visuo
menę kviečia dalyvauti medi
cinos seminare-pobūvyje ba
landžio 26 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak., Jaunimo centre, 5620 S. 
Claremont Ave. Bus ALGS 
valdybos pranešimai, dr. Si
gitos Plioplienės paskaita, kiti 
pranešimai ir vakarienė. Apie 
dalyvavimą pranešti telefo
nais 773-776-7337; 708-422-2299. 

Čikagos lit. mokykloje, 
Jaunimo centre, balandžio 26 
d., šeštadienį, 9 vai. r., vyks 
naujų mokinių registracija 
2003-2004 mokslo metams. 
Tėvai, dabar nepriregistravę 
mokyklą lankančių mokinių, 
pateks į bendrą registracijos 
sąrašą kartu su naujais moki
niais. 

BALFo # 5 skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas ba
landžio 24 d., ketvirtadienį, 12 
vai., BALFo centro patalpose 
(„Draugo" pastate). Visi na
riai raginami dalyvauti. 

Tautos fondo metinis na
rių suvažiavimas vyks gegu
žės 10 d. Apreiškimo parapijos 
salėje 70 Havemeyer Str., 
New York, NY. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

Pirmoji Komunija Pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje 
šiemet bus balandžio 27 d„ 
sekmadienį. 

ALTo Čikagos skyrius ruo
šia specialią Darbo konferen
ciją balandžio 26 d., šešta
dienį. 10 vai. r.. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje (2 
aukštas), 6500 S. Pulaski. 
Lietuvių visuomenė yra kvie
čiama gausiai dalyvauti ir 
pasidalinti savo įžvalgomis 
bei pasiūlymais. Daugiau 
informacijos apie konferenciją 
teikiama tel. 773-735-6677. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų 
globos būrelis, kviečia talką 
krauti siuntinius į talpintuvą 
šeštadienį, balandžio 26 d.. 
8:45 vai. r.. Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte žemutinėje 
mašinų pastatymo aikštėje ir 
prie Lietuvių fondo (sporto) 
rūbinės. Informaciją teikia 
Raminta Marchertienė tel. 
630-243-9488. 

„Seklyčioje" balandžio 23 
d., 2 vai. p.p.. trečiadienio pro
gramoje bus talentų popietė. 
Savo gabumais pasidalins 
įvairaus amžiaus programų 
atlikėjai. Maloniai kviečiame 
lankytojus gausiai dalyvauti, 
pasiklausyti ir įvertinti pro
gramoje dalyvaujančių pas
tangas. Bus bendri pietus ir 
velykinės vaišės. Atvykite. 

Aldona ir Jonas Jova-
rauskai, gyv Wisconsin vals
tijoje, tarpininkaujant Vytau
tui Rašytiniui iš Čikagos, Sta
sio Džiugo fondui dovanojo 

Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV-se Vygaudas 
Usackas dalyvaus XII Mokslo 
ir kūrybos simpoziume, kuris 
vyks gegužės 21-25 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte. 
Amb. Ušackas vadovauja sim
poziumo paskaitų politinei 
sekcijai. Jo pranešimą simpo
ziumo dalyviai ir svečiai galės 
girdėti sekmadienį, gegužės 
25 d. Į simpoziumą maloniai 
kviečiami ne tik mokslininkai, 
bet visa lietuvių visuomenė. 
Daug susidomėjusių simpo
ziumu atvyks iš Lietuvos; toks 
pat turėtų būti ir išeivijos vi
suomenės dėmesys simpoziu
mui. 

Autobusais į „Kaukių ba
liaus" spektaklį šį sekmadie
nį, balandžio 27 d., bus galima 
nuvažiuoti iš Čikagos ir Le-
monto. Iš Marąuette Parko — 
nuo Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčios, 69-oji ir Washte-
naw, autobusas išvažiuos 1:15 
vai. po pietų; 1:30 vai. po pietų 
autobusas sustos prie Nekalto 
Švč. M. Marijos Prasidėjimo 
bažnyčios, 44-oji ir California 
Ave, Brighton Parke. Kitas 
autobusas 1:30 vai. p.p. išva
žiuos iš Lemonto, nuo Pasau
lio lietuvių centro. Yra dar li
kusios kelios laisvos vietos. 
Norintys pasinaudoti autobu
su iš Lemont, prašomi skam
binti Gediminui Kazėnui tel. 
630-243-0791. Informacija 
apie autobusus iš Čikagos 
teikiama, paskambinus Lietu
vių operos valdybos pirm. Vac
lovui Momkui teJL 773-925-6103. Į 
autobusus prašoma susirinkti 
punktualiai, nes pavėlavusių 
nebus laukiama. 

Zita Zvirzdys, Lacey, WA, 
atsilygindama už prenumer
atą, atsiuntė „Draugo" leidy
bos išlaidų sumažinimui 50 
dol. auką. Labai ačiū. 

Pirmadienį, balandžio 14 
dieną, Lietuvių operos sudėtį 
papildė svečiai solistai: Vale
rija Balsytė, Ligita Račkaus-
kaitė-Čiurinskienė, Bronius 
Tamašauskas ir„Vytautas Ba-
kula. Solistai Liudas Norvai
šas ir Dainius Stumbras dėl 
profesinių įsipareigojimų po
rai dienų dar liko Lietuvoje, 
jie atvyks penktadienį, bal. 18 
d., ir prisijungs prie jau pra
dėjusių repetuoti „Kaukių 
baliaus" spektaklį. Režisie
rius Eligijus Domarkas taip 
pat jau yra Čikagoje ir praė
jusios savaitės antradienį va
kare Morton mokyklos sceno
je pradėjo mizanscenų reži
sūrą. 

„Tai prie darbo, mielieji", 
ilgai nedelsdamas ir ėmėsi 
darbo maestro Eligijus. Pra
džia visuomet sunki. Kas ne-
laiku, ar ne pagal muzikos 
taktą pasirodo scenoje, ar ne
pakankamai tiksliai reaguoja 
į dainuojamus libreto žodžius, 
tuomet režisierius suploja 
rankom, stabdo. „O dabar 
žiūrėk, dar kartą prašau nuo 
tos ar tos vietos", duoda ženk
lą, o dirigentas maestro Al
vydas Vasaitis lazdelės mos
tu parodo dainininkams ir 
koncertmeisteriui Manigirdui 
Motekaičiui pradėti. Šį sykį 
viskas vyksta jau geriau, o kai 
pakartos dar kiek kartų, E. 
Domarkas jau pasakys: „ei
nam toliau". 

Šia proga norisi paminėti 
ir šeimas bei asmenis suteiku
sius svečiams solistams vieš
nagę. Valerija Balsytė sve
čiuojasi pas operos valdybos 
narę Ramunę Račkauskienę. 
Svečių ji turėjusi ir anksčiau. 
Ligitą Račkauskaitę-Čiurins-

kienę į savo namus pasikvie
tė Virginija ir Julius Savri-
mai. Abu jie taip iki kaklo pa
sinėrę operos darbuose, bet 
suras laiko dar ir viešniai pa
globoti. 

Vytautas Bakula ir Liu
das Norvaišas viešės pas Ele
ną Ablingytę, Elena irgi yra 
valdybos narė, viena naujųjų 
ateivių visa širdimi įsijungusi 
į Lietuvių operos darbus — ji 
jau kelinti metai yra kruopš
ti valdybos iždininkė. Albina 
ir Liudas Ramanauskai paglo
bos Dainių Stumbrą. Operos 
solistus jie yra globoję ir anks
čiau. Bronius Tamašauskas 
svečiuosis pas maestro A. ir 
dr. Vitaliją Vasaičius, ne vie
ną svečią jie yra turėję ir prieš 
tai. 

Režisierių E. Domarką pas 
save vėl pasikvietė valdybos 
pirmininkas Vaclovas ir Mar
garita Momkai, o vaišingoji 
Margaritos mama Juzė Iva-
šauskienė tiek įtiko Eligijui 
savo kulinariniais sugebėji
mais, kad jis apie viešnagę 
kitur nenorėtų net pamąstyti. 

Tad, kaip matome, svečiai 
solistai yra puikiai įsikūrę, o at
vykusieji penktadienį, ma
nome, irgi nesiskųs. Darbas 
scenoje šiomis dienomis eina 
visu greičiu ir taip eis iki premje
ros, sekmadienį bal. 27 dieną, 
3 vai. p.p. Spektaklis bus ža
vus, tad jei dar neapsigalvo
jote į jį eiti, nedvejokite, kad 
nereikėtų ilgai stovėti eilėje 
prie bilietų kasos. Užsukite 
pirma proga į „Seklyčią". 
2711 West 71 st., Str., Chica
go. Pasikvieskite ir draugus. 
Nesigailėsite, o jie liks jums 
dėkingi. 

J. Končius 

VERBŲ SEKMADIENIS PAS CICERO 
LIETUVIUS 

Cicero miesto lietuviai 
Verbų sekmadienio ryte gau
siai susirinko į Šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje 
dalyvavo kun. dr. Kęstučio 
Trimako aukotose Mišiose, 
gražiai atliktomis bažnytinio 
choro giesmėmis. Ši kartą 
tikinčiųjų buvo žymiai dau
giau negu ankstesniais sek
madieniais, kas rodo vis didė
jantį mūsų tautiečių susido
mėjimą šia. prieš daugiau ne
gu tris ketvirčius šimtmečio, 
lietuvių pastatyta bažnyčia. 

Po pamaldų, kaip jau įp
rasta buvo susirinkta į para
pijos pastate esantį lietu
viams skirtą kambarį kavai ir 
pokalbiams. Čia programą 
pravedė dr. Petras Kisielius, 
šį kartą pristatęs du naujus 
Cicero gyventojus — Nijolę ir 

RUOŠIAMAS SUSITIKIMAS SU POETE E. 
JUODVALKE 

Gimė netoli Čikagos, JAV. 
1967—1973 Čikagos universi
tete studijavo slavistiką. Taip 
pat studijavo teatro meną Pie
tų Illinois universitete Kar-
bondeile. 1976—1995 buvo 
Laisvės ir Laisvosios Europos 
radijo darbuotoja. Nuo 1995 
m. su vyru, rašytoju Henryk 
Skwarczynski, gyvena Čika
gos priemiestyje. 

Išleido keletą poezijos rin
kinių JAV — „Jei tu paliesi 
mane" ir „Pas ką žiedas žydi". 
1996 Vilniuje išleista Mnemo-
sinės vėrinys, poezijos knyga 
lietuvių kalba. 2002 Vilniuje 
išleista unikali lietuviškos ir 
angliškos poetinės dermės 
knyga Veidrodis ir tuštu
ma/The Mirror And The Void. 

2002 taip pat Vilniuje iš
leista pirmoji prozos knyga 
..Cukraus kalnas" arba lietu
vės cukrininkės nuotykiai 
Amerikoje. Beletrizuotuose 

memuaruose daug pasakoja
ma apie diabeto ligą, apie ne
galios įveikimo būdus. Kny
goje daug įdomių žinių apie iš
eivių kultūrinę veiklą, kūry
binio kelio ir darbo radijo lai
dose ypatumus, įspūdingi ke
lionių po įvairias pasaulio ša
lis aprašymai. 

Eglės kūryba žavi savo 
jautriu nuoširdumu. Meilės, 
bendravimo, būties trapumo 
motyvai susipina pasaulio 
kultūros kontekste. 

Eglės Juodvalkės kūrybi
nis vakaras įvyks gegužės 3 
d., šeštadienį, 6 valandą va
karo Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje. Autorė skai
tys savo poeziją, dalinsis 
mintimis. Vakare taip pat 
dalyvaus literatūrologė Viole
ta Kelertiene, Ph.D. (UIC) 

Maloniai kviečiame. Įėji
mas nemokamas. Telefonas 
pasiteirauti 773-582-6500. 

Edvardą Sabaičius, kurie 
dar tik prieš porą dienų bu
vo atvykę iš Palangos. 

Šie dar jauni tautiečiai 
atvažiavo pas kiek daugiau 
negu treji metai čia Cicero 
gyvenančią Nijolės mamą — 
Reginą Norkuvienę, jau 
spėjusią patekti į LB Cicero 
apyl. valdybą. Laimėję „ža
lią kortelę" palangiečiai čia 
žada apsistoti ilgėliau. 

Sabaičiai patys papasa
kojo apie save (sužinojome, 
kad Nijolė yra plaukų kirpė
ja), atsakė į programos ve
dėjo ir susirinkusiųjų klau
simus. Pirmosios jų dienos 
Amerikoje buvusios gražios 
ir įdomios, sukaupta nema
žai įspūdžių. O Lietuva irgi 
jiems patikusi, tačiau vis 
tiek apsisprendė važiuoti į 
naują kraštą, nors nepasakė 
— ar visam laikui. 

Trumpą pranešimą apie 
Didžiosios savaitės pamal
das padaręs kun. dr. K Tri
makas, tuoj pat išskubėjo 
kitur. Apie tai plačiau pa
aiškino Aldona Zailskaitė, 
kuri pranešė, kad Didįjį 
ketvirtadieni nuo 7 vai. bus 
Paskutinės vakarienės Mi
šios anglų, lietuvių ir ispanų 
kalba, o taip pat palaimini
mas Švč. Sakramento. 

Didįjį penktadienį, 5 vai. 
p.p. vyks Kryžiaus pagarbi
nimas lietuvių kalba, o nuo 
6:30 vai. — tyli procesija Ci
cero gatvėmis. Velykų die
nos ryte, 6:30 vai. bus pri
sikėlimo Mišios lietuviškai, 
o 9 vai. reguliarios Mišios 
lietuvių kalba. Visi buvo pa
kviesti gausiai lankytis pa
maldose ir parodyti ispa
niškai kalbantiesiems, kad 
dar lietuviai nenori apleisti 
savosios šventovės. 

Kalbos ir pranešimai bu
vo paįvairinti poezija. Jau 
ne pirmą kartą savo kūrybą 
gana vaizdžiai deklamavo 



Pirmoji „Kaukių bąli ^ziios audi tonio ie . Edvardo Šulai&o nuotrauka. 

Režisierius Eligijus Domarkas i kairėje! ir Čikagos Lietuvių operos diri
gentas maestro Alvydas Vasaitis aptaria spektaklio eigą repeticijos metu 
Morton gimnazijos auditorijoje. 

Juozo Končiaus nuotr. 

Naujieji ciceriečiai — Nijole ir Edvardas Sabaičiai — sekmadien in iame 
lietuvių susibūrime Šv. Antano parapijoje. E. Sulaičio nuot rauka . 

Aleksas Šatas. Priėjo ši kar
tą prisidėjo ir Juozas Žemai
tis. 

Dr. P. Kisielius pakvie
tė visus susirinkusius į sek
madienio vakare Jaunimo 
centre rengiamą filmo apie 
Lietuvos partizanus — ..Vie
nui vieni" demonstravimą. 

Ed. Šulaitis 

Algis Norkus. Aurora. I L. 
atsilygindamas už ..Draugo" 
prenumeratą, dosniai pridėjo 
dar 100 dol. auką. Esame 
labai dėkingi. 

Arnoldas Čėsna, Melrose 
Park, IL. su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. 
auką. Labai ačiū! 

Nijolė Nausėdienė, Lock-
port. IL. Įvertindama lietu

viškos spaudos svarbą, prie 
..Draugo" prenumeratos mo
kesčio pridėjo 100 dol. auką. 
Linkėdami sėkmės jos gausia
me visuomeniniame darbe, 
tariame ačiū! 

Vytautas ir Ona Eringiai, 
gyv. Baltimore, MD, kartu su 
prenumeratos mokesčiu pa
dovanojo ,.Draugui" 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame. 

Vladas Kezys, Ancaster. 
Ont., Canada . atsiuntė 
..Draugui" 50 dol. auką. Ačiū! 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Auko
jo: $350 — Munument Ho-
mes/Norm Karasa, CO. $100 
— Edward Zunaris, MA; The 
Vasilius Family, AZ ir Ameri
can Lithuanian Club, Inc., N J. 
$50 — Birutė S. Petrulis-
Preikstas, FL; Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų 
draugija, IL; William ir Helen 
Sebastian, IL. $35 — dr. Da-
niel Melkus, NE. $25 — J. H. 
Anderson Jevvelers, CT. $20 ir 
mažiau — Jean M. Lekutis, 
MI; Charles Leonas, CA; Jur : 
gis ir Nijole Valaitis, CT; Irma 
Ibenskis, OH; Nancy Paulaus
kas, NJ; Joseph P. Keys, VA; 
Vincas ir Ona Salciunas, FL. 
Dėkojame už aukas! Lithua
nian Mercy Lift, P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-38X0893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercvlift@yahoo.com 

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

• A. a. Stasio S. Joku-
bausko atminimą pagerbda
mi, Kęstutis ir Dalia Ječiai ir 
Zita Baltramonas aukojo $55. 
Ši auka padės Lithuanian 
Mercy Lift įgyvendinti medici
ninius projektas sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Dėkoja
me už aukas. Lithuanian 
Mercy Lift, P. O. Box 88, 
Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Auko
jo: $100 — Paul ir Irena 
Čade, MA; Milda Budrys, FL., 
$50 — A. ir V. Mikuckis, CA; 
Nijolė Zdanys, IL. $35 — Tho-
mas Griglun, CT. $25 — Ke-
vin ir Julie McCarthy, CA; 
Frank ir Georgette Scutch. 
VA. $20 ir mažiau — Algis 
Vydas, ME; Svirsky, MA; Sta
nislava Bublys, MI; Ruth Ko-
zak, NY; Joyce-Ellen Kaseta, 
MA; Jone ir Martin Dowd, 
MD. Dėkojame už aukas! Li
thuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
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