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95<h ANNTVERSARY KairaVs* 

Šiame 
numeryje: 

Kaip gyventi, kad 
nesukluptume. Inkstu 
akmenų tvarkymas. 

2psl. 
Audros — ne tik 
Floridoje. Kas lemia 
rinkimu rezultatus. 

3 psl. 
Sv. Petro lietuviu 
bažnyčios jubiliejus. 

4 psl. 
Sveika, Amerika. 
Tarp mūsų kalbant. 

5 psl. 

Kitu žvilgsniu į 
lietuvišką švietimą. 

6 psl. 

ČLM lankėsi 
animatorius. 
,',Seklyčioje" kalbėta 
apie išvyką į Lietuvą. 

8 psl. 

Sportas 
* Savai tga l į Šveicar i jo je 

v y k u s i o s e t r a d i c i n i o k a r a t ė -
do p l a n e t o s pirmenybėse da
lyvavo daugiau nei 400 sporti
ninkų iš viso pasaulio. Sidabro 
medalis fuku-go rungtyje šiame 
čempionate ati teko Ryčiui Bu-
blevičiui. Ši rungtis ypatinga 
tuo, kad sportininkai privalo 
kovoti ir ka ta , ir kumitė rung
tyse. 

* Lenk i jo je v y k u s i a m e 
a t v i r a j a m e š ios ša l i e s gra i 
k ų - r o m ė n ų j a u n i ų imtynių 
turnyre svorio kategorijoje iki 
85 kg visus varžovus nugalėjo 
bei pirmąją vietą užėmė trene
rio Vido Paleckio auklėt inis 
kaunie t i s Aldas Lukošaitis. 
Varžybų organizatorių spren
dimu, lietuvis buvo pripažintas 
geriausiu turnyro imtynininku 
bei apdovanotas specialiu pri
zu. 

* Aš tuonio l ikmetė Lina 
Stanč iūtė JAV pasibaigusio 
ITF seri jos tarptautinio mote
rų teniso turnyro vienetų var
žybų finale 3:6, 6:3, 7:5 įveikė 
347-ąją pasaulio raketę lenkę 
Karoliną Kosinską. Tai antra
sis Lietuvos tenisininkės laimė
tas ITF serijos turnyras . Pernai 
ji tapo varžybų Italijoje nugalė
toja. Be pagrindinio prizo, L. 
Stančiūtei ati teko 3.000 dolerių 
čekis bei 25 įskaitiniai WTA 
klasifikacijos taškai. 

Naujausios 
žinios 
i 1 

* Se imui te ik iama svars
tyti STT v a d o v o kandidatūra. 

* P r e z i d e n t ū r a mato 
„ p u s t r e č i o " scenarijaus po 
rinkimų. 

* L i e t u v a s iųs tr is in
s t r u k t o r i u s i rak ieč ių kari
ninkams mokyti. 

* A. P a u l a u s k a s nes iverš 
į naujojo Seimo pirmininkus. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.799 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvoje pirmą kartą sustabdyta 
politinė švytuoklė 

Seimo rinkimus laimėjo populistai ir kairieji 
Vilnius , spalio 11 d. 

(BNS/ELTA) — Lietuvoje pir
mą kartą per rinkimus pavyko 
sustabdyti politines švytuoklės 
judėjimą iš kairės į dešinę. 

Tai pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė Seimo pirmininkas, Nau
josios sąjungos vadovas Artūras 
Paulauskas , komentuodamas 
sekmadienį vykusių Seimo rin
kimų rezultatus. 

Prel iminar ia is Vyriausio
sios rinkimų komisijos duome
nimis, daugiamandatėje apy
gardoje sekmadienį ruso milijo
nier iaus Viktoro Uspaskicho 
vadovaujama Darbo partija iš
kovojo 22 Seimo nario manda
tus (28.60 proc. rinkėjų balsų), 
antroje vietoje likęs Lietuvos 
socialdemokratų partijos ir 
Naujosios sąjungos (sociallibe
ralų) susivienijimas daugia
mandatėje apygardoje turėtų 
gauti 16 mandatų (20.66 proc. ), 
trečioje vietoje esanti Tėvynės 
sąjunga — 11 (14.58). 

Nuo prezidento pareigų per 
apkaltą nušalinto Rolando Pak-
so susivienijimui „Už tvarką ir 
teisingumą" turėtų atitekti 9 
mandatai . Liberalų i r centro 
sąjungai — 7, Kazimiros 
Prunskienės vadovaujamai 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungai — 5. 

Kitos partijos nesurinko 5 
proc. rinkėjų balsų ir daugia-
mandatės apygardos mandatų 
dalybose nedalyvaus. 

gali tapti realybe. 

Populistinė Darbo partija 
dar turi galimybę po antrojo 
rinkimų rato iškovoti daugumą 

.1 u p. rmininku netrukus 
'Copusto (ELTA) nuotr 

vietų Seime, jeigu vienmanda
tėse rinkimų apygardose lai
mėtų visi Nukelta į 7 psl . 

Į Seimą veržęsi 
radikalai liko 

už borto 
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 

— Naujajame Seime nebus ra
dikaliosios Lietuvos laisvės są
jungos (LLS) vadovo Vytauto 
Šustausko ir kitų šios partijos 
aktyvistų, taip pat radikalu va
dinamo Visvaldo Mažono bei 
nacionalsocialisto Mindaugo 
Murzos. 

Vienmandatėse apygardose 
pralaimėjo ir dauguma už 
šiurkščius Konstitucijos pažei
dimus nuo prezidento pareigų 
nušalinto Rolando Pakso ben
dražygių. 

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos duomenimis, „ubagų" 
žygiais pagarsėjęs šios kadenci
jos Seimo narys V. Šustauskas 
triuškinančiai pralaimėjo Klai
pėdos Marių rinkimų apygardo
je, kur tesurinkęs 2.59 proc. 
balsų liko paskutinėje dešimto
je vietoje. 

Savo sąrašą daugiamanda
tėje apygardoje kėlusi Lietuvos 
laisvės sąjunga (LLS) surinko 
0.27 proc. balsų ir mandatų da
lybose nedalyvaus. 

Į Seimą nepateko ir už 
moksleivio užpuolimą teisia
mas Ukmergės radikalas V. 
Mažonas, kuris Kauno Kalnie
čių apygardoje liko priešpasku
tinis. 

Kaune taip pat pralaimėjo 
ir dabartinio Seimo narys 
Stanislovas Buškevičius. 

Rinkimuose nepasisekė ir 
nacionalsocialistines idėjas pro
paguojančiam M. Murzai. J i s 
Šiaulių Saulės apygardoje liko 
penktas. 

Politologas V. Radžvilas: 
šalies padėtis nepavydėtina 
Vilnius , spalio 11 d. 

(ELTA) — Lenkijos dienraštis 
„Rzeczpospolita" pirmadienio 
numeryje spausdina interviu 
su politologu Vytautu Radžvilu, 
kuriame kalbama apie galimus 
prieštaringai vertinamo politi
ko ir verslininko Viktoro Us
paskicho partijos pergalės Lie
tuvos Seimo rinkimuose pada
rinius šalies politikai. 

Laikraščio korespondento 
paprašytas pakomentuoti vadi
namąjį Kėdainių fenomeną, V. 
Radžvilas pareiškė: „Kėdainiai 
ir Kėdainių rajonas yra minia
tiūrinis Vladimir Putin Rusijos 
modelis pačiame Lietuvos vi
duryje. 

Kėdainių savivaldybės dar
be dalyvauja kelios partijos, bet 
puikiai žinoma, kad šiame 
mieste visos jos yra priklauso
mos nuo vieno žmogaus valios. 
Šioje Lietuvos dalyje taip pat 
seniai pamiršta apie laisvą ži-
niasklaidą. Beveik visą ją kon
troliuoja tas pats žmogus. Jokia 
didesnė a r mažesnė problema 
šiame mieste negali būti iš
spręsta be šio žmogaus. Visa tai 
leidžia tvirtinti, kad, nugalėjus 
Darbo partijai, bus mėginama 
realizuoti šį modelį visos Lietu
vos mastu". 

Dienraščiui pasidomėjus, 
kokį vaidmenį galėtų suvaidin
ti provakarietiškas prezidentas 
Valdas Adamkus, politologas 
sakė, kad antrai kadencijai iš
rinktas Lietuvos valstybės va
dovas nebeturi tokio autoriteto 
ir nebėra taip remiamas, kaip 
prieš penkerius metus. 

Vytautas Radžvi įas 
Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr. 

Anot V Radžvilo, mažai 
tikėtina, kad prezidentas taps 
tuo centru, apie kurį galėtų 
telktis jėgos, siekiančios demo
kratijos ir tikros Lietuvos ne
priklausomybės . 

„Blogiausia, kad šiuo metu 
Lietuvoje apskritai nėra tokio 
centro. Tad mūsų šalies padėtis 
yra nepavydėtina", pažymėjo 
politologas. 

Tuo tarpu Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų 
instituto dėstytojas Lauras Bie
linis teigė manąs, jog Darbo 
partijos kandidatai į Seimą, pa
ragavę parlamentinio darbo, 
gali nuspręsti, jog jiems arti
mesnės kitos partijos. 

„Per pusę metų Darbo par
tijos atstovų Seime skaičius 
sumažės. Realios atsakomybės 
sąlygomis jie pamatys, kokie 
yra partijos tikslai ir pasirinks 
kitas partijas", teigė jis. 

A. B razauskas i r A . Paulauską fJkisi f o r m u o t i va l danč ią j ą d a u g u m ą 
Vilnius, spalio 11 d. (ELTA) 

— Antrą vietą Seimo rinkimuo
se užėmęs Algirdo Brazausko ir 
Artūro Paulausko susivieniji
mas „Už darbą Lietuvai" tikisi 
būti „centru, apie kurį suksis 
visas politinis gyvenimas Sei
me" ir formuoti valdančiąją 
daugumą. 

Tokias mintis išdėstę Nau
josios sąjungos vadovas Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas ir vienas socialdemokratų 
vadovų. Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas neatmetė galimybės 
tar t is ir su dešiniosiomis parti
jomis. 

„Kai kurios dešiniosios par
tijos rinkimų kampanija taip 
'varė į kairę', net atrodė, kad 
mes stumiami į dešinę. Kokia 
bus problema su jais susitarti, 
jeigu jie nuoširdžiai skelbia kai
riąsias mintis ir ryšis jas įgy

vendinti?", svarstė Č. Juršėnas. 
A. Paulausko teigimu, nesu

laukus antrojo rinkimų rato re
zultatų būtų sudėtinga konkre
čiai kalbėti apie galimus susi
vienijimus, tačiau jis užtikrino, 
kad jie įmanomi tik progra
miniu pagrindu. 

„Norime telkti į susivieniji
mą tas politines jėgas, kurios 
pripažįsta tas pačias vertybes, 
kurios sutinka su mūsų pro
graminėmis nuostatomis, tai 
yra socialinė gerovė, ekonomi
kos plėtra, stabilumas, reformų 
tęstinumas, ne griovimas, o vys
tymosi kelias", dėstė A. Pau
lauskas, nurodydamas šiuos pa
grindinius reikalavimus politi
niams partneriams. 

„Jeigu kartais dešiniosios 
partijos prisidėtų prie tokios 
programos vykdymo, prašau, 
mes maloniai susitarsime", sa
kė A. Paulauskas. 

Socialdemokratų ir Socialliberalų vadovai Algirdas Brazauskas ir Artūras Paul 
nės viešbutyje „Crowne Plaza" 

s nriK-imų ndKij iticio SOSLI* 

Mykolo Ambrazo 'ELTAt nuotr 

K. Prunskienės „valst iečiai" tikisi 
patekt i j valdžią 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— Kazimiros Prunskienės va
dovaujama Valstiečių ir Nau
josios demokratijos partijų są
junga (VNDPS) Seime tikisi 
priklausyti valdančiajai daugu
mai, nors jos sąrašas liko tik 
šeštas tarp tų, kurie įveikė pri
valomą barjerą į Seimą daugia
mandatėje apylinkėje. 

Spaudos konferencijoje K. 
Prunskienė apžvelgė rezultatus 
bei svarstė apie savo partijos 
vietą naujajame Seime. 

„Mes manome, kad daugu
ma turėtų būti formuojama da
lyvaujant socialdemokratams, 
o mes esame jiems kaip arti
miausi partneriai. Tokiu būdu 
ta linija, kurią mes galėtumė
me formuoti kaip centro kairįjį 
susivienijimą, galėtų būti įtvir
tinta", dėstė K. Prunskienė 

Parlamentarė tikina jau su
sitikusi su Lietuvos socialde
mokratų partijos vicepirminin-

Liberalcentristai: r ink ima i buvo sėkmingi 

Kazimira Prunskienė 
Mykolo Ambrazo {ELTA) nuotr 

ku Česlovu Juršėnu, kuris, 
anot jos, „teigia, kad nrns esa
me priimtiniausi partneriai — 
tiek pagal partijos programą. 
tiek pagal kandidatų sugebėji
mus". 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— Liberalų ir centro sąjungos 
(LiCS) atstovai teigiamai verti
na sekmadieni vykusių Seimo 
rinkimų rezultatus tiek jų parti
jai, t iek kitoms dešinės pa
kraipos politinėms jėgos bei 
svarsto apie galimus susivieniji
mus. 

„Reikia pasakyti, kad deši
nės politinės partijos pasirodė 
gerai ir, vertinant rinkėjų ak
tyvumą, kuris rekordiškai že
mas, rinkimų rezultatai dešinei 
politinei pusei, mano manymu, 
yra tikrai geri", pirmadienį su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė LiCS pirmininkas Artūras 
Zuokas. Liberalcentristai po pir
mojo rinkimų rato liko penkti 
pagal gautą balsų skaičių. 

Sekmadienį vykusiuose rin
kimuose daugiamandatėje apy
gardoje LiCS surinko daugiau 
kaip 9 proc. rinkėjų balsų ir, iš
ankstiniais Vyriausiosios rinki
mų komisijos duomenimis, gavo 

7 mandatus. Dar 17 liberalcen-
tristų susirungs vienmandatėse 
rinkimų apylinkėse antrajame 
rate. 

A. Zuokas pažymėjo, kad 
Seimo rinkimuose 2000-aisiais 
Liberalų sąjunga geriausiai pa
sirodė vienmandatėse apygar
dose. 

Liberalcentristų vadovas ti
kisi, kad antrajame rate vien
mandatėse apygardose daugiau 
nei pusė iš 17 partijos narių iš
kovos mandatus. J is atkreipė 
dėmesį, kad Raimundas Šukys 
Fabijoniškių vienmandatėje 
apygardoje aplenkė Naujosios 
sąjungos pirmininką Seimo va
dovą Artūrą Paulauską ir abu 
pateko į antrąjį rinkimų ratą. 

A. Zuokas apgailestavo, kad 
tebėra rinkėjų, kurie „iki šiol 
ieško laimės, klaidžiodami pa
žadų ir vilties rūke. pasirinkda
mi vis kitus galimus pranašus ir 
aitvarus, kurie galėtų garantuo
ti geresnį gyvenimą". 

Tuo pačiu A. Zuokas pažy
mėjo, kad Darbo partijos rezul
tatai nėra tokie geri, kokių ši 
partija tikėjosi, ir kad rinkėjai 
nežiūrėjo gausių pažadų ir bal
suodami rinkosi atsakingiau. 

A. Zuoko teigimu, žemas 
rinkėjų aktyvumas buvo vienas 
veiksnių, padariusių įtaką rin
kimų rezultatams, nes dalis jų 
atėjo protesto vardan, be to, 
apie 200.000-300,000 rinkėjų 
šiuo metu uždarbiauja Airijoje, 
Anglijoje, Ispanijoje ar JAV, o 
būtent šių balsų, jo vertinimu, 
ir neteko dešiniosios partijos. 

Pasak A. Zuoko, LiCS nu
sprendė, kad pagrindinis tikslas 
derybose dėl susivienijimo yra 
siekti, kad valdančioji dauguma 
būtų stabili, ją sudarytų parti
jos su pamatiniais vertybiniais 
principais. 

Partija tvirtai nutarė, kad 
liberalcentristai tikrai nesijung-
tų į koaliciją su Darbo partija 
bei R. Pakso susivienijimu. 

Konservatoriai 
ragina 

vienytis prieš 
Darbo partiją 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— Opozicinės Tėvynės sąjungos 
(TS) atstovai ragina tradicines 
partijas antrajame Seimo rin
kimų rate sudaryti vieningą 
frontą prieš populistinės Darbo 
partijos kandidatus. 

„Mūsų tikslas antrajame 
rinkimų rate yra ne tik laimėti 
kuo daugiau mandatų vien
mandatėse rinkimų apygardo
se, bet ir sumažinti Darbo par
tijos galimybes laimėti. Darbo 
partijos buvimas kokioje nors 
Vyriausybėje atneštų Lietuvai 
žalos", teigė A. Kubiljus. 

„Aš siūlysiu TS prezidiu
mui rinkimuose paremti net ir 
socialdemokratus, jeigu jie kon
kuruoja su Darbo partijos kan
didatais", pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
sakė TS vadovas Andrius Ku
bilius. 

Konservatorių vadovo skai
čiavimu, Lietuvos socialdemo
kratų partijos, TS bei Liberalų 
ir centro sąjungos kandidatai 
antrajame rate su Darbo parti
jos atstovais varžysis 35-iose iš 
66-ių vienmandačių apygardų, 
kuriose spalio 24 d. bus su
rengti pakartotini rinkimai. 

A. Kubilius dar kartą pa
kartojo, jog konservatoriai jo
kiomis sąlygomis neis į susi
vienijimą, kuriame dalyvautų 
Darbo partija. 

Rusų kilmės milijonieriaus 
Seimo nario Viktoro Uspaski
cho vadovaujamą Darbo partiją 
konservatoriai laiko populisti
ne ir prorusiška jėga 

Patys konservatoriai savo 
rezultatus šiuose Seimo rinki
muose vertina kaip sėkmingus, 
turint omenyje žemą rinkėjų 
aktyvumą bei išankstinį dauge
lio rinkėjų apsisprendimą 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

INKSTŲ AKMENŲ TVARKYMAS 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Inkstuose susidaro trejopi 
akmenys, jų gydymas kiek 
skirtingas, bet operacija visų 
vienoda. Čia ka lbama apie 
apsaugą nuo pasikartojančių 
akmenų ir iš dalies apie jau 
susidariusių tirpinimą. 

Šlapimo rūgšties akmenys 
gydomi alopurinoliu ir šarmi-
nant šlapimą greipfrutų sul
timis — jų reikia išgerti apie du 
litrus kasdien. Taip gydantis 
net esą šlapimtakiuose akme
nys gali būti ištirpinti, jei jie 
bus šlapimo rūgšties kilmės. 

Taip pat labai gerų rezul
tatų galima susilaukti gydant 
kitos rūšies — cistino akmenis. 
Nuo jų susidarymo vartojami 
vaistai — penicilaminas kartu 
geriant daug greipfrutų sulčių. 

Inkstuose akmenys dažniau
siai iš kalcio oksalato, kalcio 
fosfatų ir amonio fosfato. Juos 
tvarkyti ir nuo jų apsisaugoti 
yra daug sunkiau nei minėtais 
atvejais. Mėginama tvarkytis 
dviem būdais: 1) t irpdant kalcio 
druską organiniais dažais; 2) 
mažinant kalcio druskų atsira
dimą šlapime su kalcio fosfatu. 

Iš kalcio ir amonio fosfato 
susidarę akmenys tvarkomi 
dvejopu būdu: 1) esant akmenų 
sukeltam šlapimtakių nepra
einamumui operuojama; 2) kal
cio akmenys inkstuose tvarko
mi trejopai: a) laikomasi dietos 
(vengiama pieno, varškės); b) 
kovojama su uždegimu šlapim
takiuose ir c) rūgšt inamas 
šlapimas daug geriant vande
niu atskiestų bruknių sulčių. 

Visada tarkimės su gydyto
ju ir griežtai vykdykime jo 
nurodymus. 

Geriausias gydymas — 
neprileist i l igos prie 

žmogaus 

Kaip gydytis tokiam ligo
niui, kuris j a u kar tą turėjo 
šlapimtakių (inkstų, šlapimo 
pūslės bei šlaplės) akmenligės 
priepuolį ar j au išrideno su 
šlapimo srove akmenukus bei 
smėlį — daug kas nerimau
damas klausia. Tai labai svar
bus klausimas. Mat neteisingai 
gydantis akmenligė kartojasi, 
ne kartą tenka operuotis ir vis 
dar galo nematyti. Todėl tinka
mas akmenligės gydymosi 
supratimas ir pagal tą supra
timą savo gyvenimo tvarkymas 
yra net gyvybiškai svarbu 
kiekvienam iš mūsų. Niekas juk 
nežinom, kada staigaus akmen
ligės priepuolio susilauksim. 
Užtat apsisaugojimo nuo jos 
pagrindus kiekvienas žinokime. 
Kiekvienas stenkimės taip 
savomis asmenybėmis susit
varkyti, kad pajėgtume teisin
gas mediciniškas žinias savo 
naudai pritaikyti. 

Teisingai ir pagal šių dienų 
medicinos mokslo pajėgumą 
tvarkant šią ligą yra gera proga 
pacientui, gydytojui ir šlapim
takių žinovui — urologui iš
reikšti savas pareigas ir 
atsakomybę. Vienas toks urolo
gas, jau 17 metų savo srityje 
besidarbuojąs, yra Flori
dos Urologų draugijos pir
mininkas med. dr. John T. 
Karaphillis. Jo patyrimas yra 
šių dienų medicinos moks
lo žodis mums rūpimu 
klausimu. Su šituo žodžiu mes 
čia susipažinsime ir juo vi
si pasinaudoti stengsimės. 

Ana tominė ke l io sąnario 
s truktūra 

Kelk) sąnarys yra didžiau
sias ir vienas sudėtingiausių 
mūsų kūno sąnarių. Šlau-
nikaulis su blauzdikauliu susi
jungia t ies kelio girnele ir, 
lenkiant arba tiesiant koją, juda 
durų vyrių principu. Šiuos 
kaulus dengia švelnus, slidus 
kremzlinis audinys, leidžiantis 
jiems judėti glotniai. Blauz
dikaulį ir šlaunikaulį skiria dvi 
amortizuojančios kremzlės, va
dinamos meniskais . Kelio 
raiščiai sujungia ir stabilizuoja 
kelio sąnarį- Labai didelę įtaką 
sąnario veikimui tur i šlaunies 
raumenys, supantys kelio są
narį- Keturgalvis, dvilypis ir 
kiti šlaunies raumenys suteikia 
kelib sąnariui pastovumo ju
dant. Kelio sąnaryje gamina
mas skystis sutepa sąnarį ir 
padeda jam laisvai judėti. Sąna
rys yra sveikas, kai kaulai juda 
švelniai, o kremzlės, raiščiai, 
sausgyslės ir raumenys palaiko 
sąnarį stiprų ir pastovų. 

Dėl ko d a ž n i a u s i a i skauda 
k e l i u s ? 

Kelio sąnarys išlaiko beveik 
92 proc. mūsų kūno svorio. 
Skausmas kelio sąnaryje arba 
girnelės šonuose, dažniausiai 
atsiranda, pabėgiojus, pava
žinėjus dviračiu, pasportavus 
(ypač nepalankios sporto šakos 
yra futbolas, krepšinis, kalnų 
slidinėjimas) dėl nuolatinio gir
nelės sausgyslės perkrovimo. 
Dėl šios priežasties palaipsniui 
gali išsivystyti kelio sąnario 
uždegimas. 

Jeigu jums maudžia kelio 
sąnarį žemiau girnelės, gali 
būti, kad ta i kelio sąnario 
osteoartritas. Ši liga dažniau
siai pasireiškia nedideliu g>rgž-
dėjimu bei tr int imi abiejuose 
keliuose. Skausmas ypač su
stiprėja, šokinėjant aarbt bėgio
jant. Neretai vyresnio amžiaus 
žmonėms kelių sąnariai sutraš-
-- • •' - ; - '.,-•. r;"r-ni;-n;t i Ą>-\ tn 

Akmenl igę gal ima 
sukontroliuoti 

Nė vienas žmogus dar 
nesužinojo smulkmenų, kaip 
šlapimtakiuose akmenys susi
daro. Šios ligos patofiziologija 
dar nėra galutinai išaiškinta, 
tačiau medicina jau žino apie 
akmenligę tiek, kad galima šią 
ligą pakankamai gerai kontro
liuoti. Todėl visi bandykime tą 
ligą moksliškai tvarkyti. Čia 
svarbu tiek gydytojo, tiek pa
ciento pastangos. Visi lietuviai 
a tg imkime gerovei: susitvar
kykime savo ir savo vaikų as
menybes taip, kad pajėgtume 
visą gyvenimą — ne dieną, sa
vaitę ar mėnesį — vykdyti svei
kos gyvensenos reikalavimus. 

Kartą vieno kanadiečio bu
vo paklausta, kokia jo stiprios svei
katos paslaptis (jis mat buvo jau 
12-ą žmoną vedęs ir iš viso 55 
vaikų susilaukęs, vyriausiam 
buvo 75 m.). J is atsakė: „Neda
riau nieko bloga sau ir kitam". 

Akmenligės gydymo sėkmę 
užtikrina du dalykai: 1. Tin
kamai surašyta ligos istorija; 
paciento pasisakymas apie savo 
negalę; 2. Žinios apie paciento 
valgymo įpročius. Taigi ne vien 
gydytojas, bet ir pacientas turi 
t inkamai atlikti savo pareigas. 
Je i pacientas nusiteiks susi
rast i t inkamą gydytoją, jis jį 
susiras. Tai viena akmenligės 
gydymo pusė. Dar to negana — 
reikia ir atsakingo paciento: 
pastarasis turi būti pajėgus per
duoti gydytojui savos ligos 
s imptomus (patir tus negeru
mus) ir savus valgymo įpročius. 

Šiandien, nusta tant akmen
ligę, atliekami tokie tyrimai: 
iš t i r iamas šlapimas, jo rūgš

tingumas (mediciniškai vadina
mas pH) iš šlapimo kultūros 
sužinomas jos jau t rumas vais
tams, t.y., išaiškinama, ar 
šlapime yra kenksmingų bak
terijų ir kokios jos — kokiems 
vaistams jautrios, padaromos 
šlapimtakių nuotraukos, nu
statomas kalcio kiekis kraujyje 
ir šlapime, sužinoma, kiek yra 
kraujyje fosforo, šlapimo rūgš
ties ir iš ko susideda pašalintas 
ar pats išėjęs pro šlapimo takus 
akmuo. Būtent tokio visapu
siško ištyrimo pacientas turėtų 
siekti, o ne vien pasakėlėmis 
pasitenkinti. Savo vardo vertam 
gydytojui ir pacientui dirbant 
ranka rankon susilaukiama ge
riausio akmenligės sutvarkymo. 

Jei atlikus minėtus tyrimus 
sužinoma, kad akmenys suside
da iš šlapimo rūgšties, tada pir
mas žingsnis tokiai ligai gydyti 
yra sušarminti šlapimą. Antras 
toks žingsnis — prisiversti gerti 
daug skysčių, kad per parą susi
darytų apie du litrus šlapimo. 
Pirmas žingsnis yra svarbus — 
mat šarminiame šlapime (pH 7) 
tirpsta šlapimo rūgštis, todėl šla
pimtakiuose nesusidaro akme
nų — tos ištirpusios druskos 
pasišalina lauk su antru žings
niu — su gausiu šlapinimusi. 

Pirmas minėtas žingsnis 
žengiamas vienu iš trijų būdų: 
1) šarminant šlapimą rūgš
čiomis greipfrutų ar apelsinų 
sultimis jų išgeriant apie du 
litrus per parą; 2) šarminant 
šlapimą geriamąja soda (pus
trečio šaukšto per parą) ir 3) 
šarminant šlapimą kalio cit
ratu. Pas taras is net geriau 
šarmina nei minėta soda, bet 
šią vartoti yra daug patogiau. 

Antras žingsnis tvarkant 
urat inės akmenligės negeru
mus — išgerti tiek skysčių, kad 
per parą susidarytų iki dviejų 
litrų šlapimo. Žinoma, šiuo 
atveju teks dažnai eiti į 
patogumų patalpą. Sudaryti 
tokį šlapimo kiekį geriausia 
padeda citrusinių vaisių sultys 

KAIP GYVENTI, KAD NESUKLUPTUMET 
nereikėtų. Tas garsas girdimas, 
kai kremzlės t r inasi viena į 
kitą. Tačiau, jei vaikščiodami a r 
besimankšt indami nuolatos 
jaučiate keliuose trintį ar 
girdite girgždėjimą, jei sulenktą 
koją sunku ištiesti, tuomet 
metas kreiptis į gydytoją. 

Namų šeimininkėms kelio 
sąnarius dažniausiai skauda 
dėl grindų plovimo arba kitų 
namų ruošos darbų, atliekamų 
atsiklaupus ar pritūpus. Jeigu 
jaučiate stiprų skausmą po gir
nele, kai pritupiant ar priklau
piant, sąnarys yra raudonas ir 
patinęs, jūs tikriausiai kenčiate 
nuo sąnario bursito. Ši liga gali 
išsivystyti, susimušus kelį a r 
ilgai dirbant kokį nors darbą 
klūpant. 

Labai dažnai patempiamas 
vidinis išilginis kelio raištis 
arba jis nuplyšta. Pasitempus 
raištį, gali pasigirsti spragtelėji
mas, perverti stiprus skausmas. 
Dėl to kelio sąnarys gali patinti 
ir tapti nelankstus. Beje, pa
tempimas ilgainiui išgyja sa
vaime. O jei treniruojatės, 
skausmo galite ir nejausti, nes 
sąnarys apšyla, bet po t re
niruočių skausmas paprastai 
atsinaujina. 

Šoninis išilginis kelio raištis 
dažniausiai pažeidžiamas, bė
giojant kieta danga — asfaltu. 
O ypač kenčia tie, kurių kojos 
nuo šlaunies iki pėdos pavir
šiaus nėra tiesios (X arba O for
mos). 

Je i jūsų kelis staiga 
.užstringa" ir negalite jo išties
ti, vadinasi, turite problemų su 
kelio meniskais. Į trūkės a r 
atplyšęs gabalėlis kremzlės gali 
papulti t a rp šlaunikaulio ir 
blauzdikaulio, ir trukdo jiems 
laisvai judėti bei sukelia skaus
mą. 

Visais išvardintais atvejais 
nepatogumui sumažinti dėkit 
ledo kompresus, ir savaitei kitai 
apribokite fizinį krūvį Jei ke-
'.:;:i! patinsta, parausta, tampa 
ne lanks tus arba juose jaučiate 
-lipnumą ir skausmą, nedelsda
mi kr'-ipkitės pas gydytoja 

Suže id imu pasekmės 

Skausmui įsisenėjus ar po 
kelio sąnario sužeidimo sąnari
ai operuojami arba gydomi kon
servatyviai. Kelio sąnario ope
racijos atliekamos artroskopijos 
būdu. Tai procedūra, kuomet 
gydytojas, padaręs nedidelius 
įpjovimus prietaisu, kurio gale 
yra lęšis, perduodantis vaizdą į 
televizoriaus ekraną, gali ma
tyti sąnario vidų ir atlikti reiki
amą pataisymą. Sąnarių gydy
mas paprastai t runka nuo kelių 
savaičių iki kelių mėnesių, prik
lausomai nuo sužeidimo su
dėtingumo ir paciento amžiaus. 
Būdami nejudrūs, ypač greitai 
silpnėja ir atrofuojasi šlaunies 
raumenys , nereta i šlaunies 
apimtis gali sumažėti 2—3, kar
ta is ir daugiau centimetrais. 
Dėl šios priežasties kelio są
narys gali tapti nestabilus ir 
sustingęs. Todėl labai svarbu 
kuo skubiau pradėti daryti 
fizinius pratimus ir sustiprinti 
kelio sąnarį supančius raume
nis bei atstatyti sąnario lanks
tumą. 

Labai svarbu, kad, nepai
sant kelio sužeidimų, abi kojos 
būtų vienodai stiprios. Prie
šingu atveju, viena koja turės 
atlaikyti didesnį krūvį, bus dau
giau apkraunama ir varginama, 
t ad galiausiai ją gali imti 
skaudėti. Taigi fiziniai pratimai 
geriausia išeitis visais atvejais: 
ir sužeidimų, ir pajutus pirmuo
sius nemalonius simptomus 
keliuose. 

Fiziniai pratimai gali atsta
ty t i arba palaikyti normalią 
sąnarių būklę. Prieš pradėdami 
mankš t in t i s , pasi tarkite su 
gydytoju arba kinezioterapeutu 
(physical therapist). Pradžioje 
pradėkite nuo lengvesnių pra
timų, ilgainiui pakeiskite juos 
sudėtingesniais. Pajutę skaus
mą keliuose arba jiems patinus, 
nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 
Mankštinkitės lėtai, pasikon
sultuokite su specialistais del 
fizinio k r ū v i o Venk i t e daryt i 
p r a t i m u s per g r e i t a i ir per 

(gali bū t i skiestos vandeniu); 
kar tu su šiomis sultimis taip 
pat ga l ima valgyti pienišką, 
daržovių ir vaisių sriubą. 

Susipažinkime su šiandie
niniais š lapimtakių akmenligės 
pagrindais. Tada gydytis bus leng
viau. O kai savo asmenybe taip 
su tv i r t ė s ime , kad pajėgsime 
mediciniškas tiesas savu gyveni
mu paversti — tada net sunkiau
sia akmenligės forma mūsų ne-
palauš. Dabar j au nebijokime 
dviejų litrų šlapimo per parą, 
gerdami citrusinių vaisių sultis. 
Tai bus dvigubas gėris — patys 
sveiksime ir sveikai maitindami 
vaikus nuo įkyrios ligos apsau
gosime. 

K a i p i š v e n g t i oksalatu 
a k m e n l i g ė s inkstuose 

Kokie y ra praktiški būdai 
oksa la tu akmenų išvengti 
inkstuose? 

Jei ka r t ą oksalatu akmenys 
susiformavo, juos reikia chirur
giniu būdu išimti —jų negalima 
ištirpdyti. Kas kita apsisaugoji
mas nuo tokių akmenų inkstuo
se ir šlapimtakiuose. Tolimesnį 
oksa la tu akmens augimą 
ankstyvoje jo formavimosi sta
dijoje gal ima atitolinti trejopai 
tvarkant i s : 1) t inkama dieta — 
reikia vengti tokio maisto, kuris 
tur i daug oksalatu; 2) reikia 
saugotis akmenų susidarymo; 
3) s t eng t i s sumažint i kalcio 
išskyrimą su šlapimu. 

Oksalatu turi kai kurie mais
to produktai, todėl reikia mažiau 
ar visai nevartoti rabarbarų, vi
sokių prieskonių, špinatų, pomi
dorų, salotų, salierų, cikorijos, 
burokėl ių i r kakavos. Reikia 
gerti daug skysčių — vandens, o 
Amerikoje gyvenant — greip
frutų bei apelsinų sulčių. Į orga
nizmą tu r i patekti mažiau kal
cio, todėl reikia atsisakyti pie
no, kieto sūrio, įskaitant šveica
rišką ir Parmasan . Kaulų ligas, 
pvz., jų suminkštėjimą — osteo
porozę reikia gydyti. 

stipriai, o svarbiausia — neper
sistenkite. 

Kaip apsisaugoti nuo kel io 
sąnarių skausmų? 

Stiprinkite keturgalvį šlau
nies raumenį. Kartu su dvilypiu 
raumeniu, jis stabilizuoja kelio 
sąnarį. Darykite pusiau pritū
pimus, kol išlaikysite tiesią 
nugarą, a rba mankšt inki te 
kojas treniruokliu. Pasikonsul
tuokite su kvalifikuotu treneriu 
ar kinezioterapeutu, norėdami 
įsitikinti, ar teisingai treniruo
jatės. 

Lipkite laiptais ar į įkalnę, 
tai padės stiprinti šlaunų rau
menis bei raiščius. 

Je i tu r i t e problemų dėl 
kelių, venkite klūpoti a rba 
dirbti pritūpę, nes tai papildo
mas krūvis jūsų kelių sąnarių 
raiščiams. Jei klūpoti būtina — 
apsaugokite kelius antkeliais. 

Mankštinkitės šiltame ba
seino vandenyje. Tai puiki ga
limybė st ipr int i sąnarius , 
nesuteikiant j iems įprastinio 
apkrovimo. 

Keliskart per savaitę va
žiuokite dviračiu. Dviračio 
sėdynė turėtų būti pakankamai 
aukštai, kad nereiktų per daug 
sulenkti kelių. Važiuokite su 

m a ž u pasipr iešinimu, žema 
pavara . 

Bėgiokite tik stadiono ar 
salės su minkšta danga pavir
šiumi, ta ip sumažinsite keliams 
tenkančius smūgius. Taip pat 
sulėt inkite bėgimo tempą, leis
damies i į pakalnę. Bėgimą 
galite iškeisti į spartų vaikščio
jimą. 

Dėvėkite sportinius bate
l ius , j ie padės suminkšt in t i 
smūgius, tenkančius sąnariui ir 
padės amortizuoti. 

Reguliuokite kūno svorį-
Papi ldomi kilogramai labiau 
a p k r a u n a kelius. Sąnar iams 
gali pakenkt i svorio didėjimas 
— labiau rizikuojate sužeisti 
sąnar ius . 

Je igu j u s jau kamuoja kelio 
skausmai , nepradėkite veiklos, 
suteikiančios kelių sąnariams 
papildomą krūvį. 

Je igu tur i te klausimų ar 
sve ika tos problemų, visada 
gal i te apsi lankyt i dr. Vidos 
Puodžiūnienės vadovaujamoje 
klinikoje, kur i yra įs ikūrusi 
ad resu : 1000 S. Street , 
Lockport. Tel. 815-834-9075. 

Paruošė Renata Žilienė, 
Healthy Connection 

Chiropractic & Rehab 
Clinic 

KELIO SĄNARĮ STIPRINANTYS PRATIMAI 

Pradedantiems ir vyresnio amžiaus pacientams: 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TERESE KAZLAUSKAS, MD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia Pi., Oriand Park, IL 
Tel 708-349-0887. 

Priklauso Paios ir Christ ligoninėms. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIRaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis oi prieinamą kaną. 
Susrtanrnui kabei angSskai aroa k H H 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-ŠB7-1285 

GAILĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Highland Ave, Tovwr 2, Suite 400 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritan, Central 
DuPage. Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

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

Kalbame lietuviškai 
eei8W.ArcherAve.Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AMU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių. 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
EkGrcMa 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

,,Draugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

Pažengusiems ir jaunesnio amžiaus pacientams: 

Šiuos pratimus atlikite kasdien 6-8 kar tus , palaipsniui kartojimų 
skaičių galima didinti iki 10—12, priklausomai nuo savijautos. 
Tačiau verta pasitarti su savo gydytoju, kuris žino jūsų sveikatos 
būklę. Kiekvieną pratimą atlikite tiek su skaudančia, tiek su svei
ka koja. 

Darykite pusiausvyros pratimus — pastovėkite ant vienos kojos 
10-15 sekundžių, po to galite ir užsimerkti — tai sustiprins kelio 
raiščius. 

PRENUMERUOKITE „DRAUGĄ" 1 Metams JAV - 100 dol. 
I Metams tik šeštadienio 

laida 60 dol. 
Metams tik „Bičiulystės' 

laida 40 dol. 

• 
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RINKIMŲ REZULTATĄ LEMIA PILIETINES 
SAVIMONĖS LYGMUO 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Rugsėjo 30 d. Vilniuje vyku
sioje konferencijoje „Pilietinis 
švietimas ir politinis raštingu
mas Lietuvoje: Kokią valstybę ir 
visuomenę turėsime?" 

Prezidentas Valdas Adam
kus, pradėdamas konferenciją, 
kalbėjo apie pavėluotą bū
tinumą ugdyti piliečių visuo
menę ir paragino imtis ini
ciatyvos, „nes pilietinė visuo
menė subręs tik tada, kada mes 
patys pradėsime ją brandinti, 
eidami švietimo keliu, pajung
dami visas pozityvias mūsų 
visuomenės jėgas. Aš galvoju, 
kad šiame procese turėtų daly
vauti visa inteligentija, turėtų 
dalyvauti mūsų mokslo protai ir 
(...) pozityviai dalyvauti mūsų 
žiniasklaida". 

Valstybės vadovo iškelto 
pilietinės visuomenės ugdymo 
aktualumą akivaizdžiai patvir
tina ir dar negalutiniai rinkimų 
į Seimą rezultatai. Gausi oku
panto represijas patyrusių tau
tiečių šeima, o ir dauguma lietu

viškai mąstančių šalies gyven
tojų puikiai supranta, kad 
didžiosios grėsmės Lietuvos val
stybingumui kilo ir tebekyla iš 
Rytų. Anaiptol, tai ne rusofobi-
jos apraiška, o blaivus požiūris į 
realijas. Lietuvos narystė 
NATO ir Europos Sąjungoje iš 
esmės pakei tė geopolitinę 
padėtį regione. Rytų imperijos 
interesų smaigalys buvo pasuk
tas į šal ies vidaus politiką. 
Naivu būtų nematyti, kad val
stybingumo priešininkams šiek 
tiek pasisekė — Darbo partija 
daugiamandatėje surinko apie 
29 proc. balsų. 

Archangelsko partijos vadas 
gyrėsi laimėsiąs rinkimus 50 ar 
net 70 proc., o tai suteiks dar-
biečiams galimybę vieniems for
muoti Vyriausybę, keisti Kons
tituciją, taigi „konstituciniu" 
būdu ardyti valstybės pamatą 
— teisingumo sistemą. Tokių 
mėginimų būta — referendu
mas dėl „politikos be partijų" 
žlugo. Tada , lyg Pilypas iš 
kanapių, atsirado Darbo parti
ja, nesvarbu, kad be ideologijos, 

bet užtat viską žadanti, ko tik 
reikia rinkėjams. Matyt, tokia ir 
buvo FSB užduotis. 

Antroje vietoje su 21 proc. 
balsų A. Brazausko ir A. Pau
lausko koalicija. Socdemai tu
rėtų atsitokėti. Jų Vyriausybė 
buvo pakankamai pastovi, bet 
tokio skandalingo Seimo atsi
kūrus i Lietuva dar neturėjo. 
Šiai politinei jėgai pritrūko 
politinės valios neleisti įsibėgėti 
tolydžio didėjančiai destrukci
jai , vėliau gavusiai paksizmo 
vardą. Rolando Pakso koalicija 
surinko arti 12 proc. balsų, 
{vykių seka leidžia ne be 
pagrindo manyti, kad ir kokia 
iškaba besidangstytų paksiz-
mas, jis atsirado tos pačios sve
timos spectarnybos pastan
gomis. Labai t ikėtina laukti 
t a r iamai skirtingų politinių 
jėgų subendrintų pastangų, 
griaunant valstybėje teisingu
mo ir ekonomikos pamatus ir 
sukant valstybės politiką Krem
liui palankia kryptimi. Nema
nau, kad tai pavyktų. 

Tėvynės sąjunga trečioje 

vietoje su apie 15 proc. balsų. 
Tai rodo, kad atgaunamas rin
kėjų pasitikėjimas. Konser
vatoriai nuosekliai laikosi val
stybingumo stiprinimo, krikš
čioniškosios moralės vertybių 
puoselėjimo ir rūpinasi pilie
tinės visuomenės ugdymu. Apie 
tai labai į t ikinamai kalbėjo 
prezidentas V. Adamkus. 

Atrodo, kad naujasis Sei
mas turės pakankamai galimy
bių sustabdyti populistų des
trukciją. Tik ar bus jomis pasi
naudota? 

Ilgoka kitų partijėlių „uode
ga" neginčijamai rodo, kad 
Lietuvoje „generolų" nestokoja
ma, bet kareivių tai nėra. Beje, 
jau apsišaukusių „generolais" ir 
į juos besitaikančių skaičiaus 
didinimu rūpinasi ta pati pro-
vakacijų ir neramumų planuo
toja — svetima spectarnyba. 
Nedidelėje šalyje, tokioje kaip 
Lietuva, keturios dešimtys „par
tijų" ir sujaukti rinkėjų protai 
— senas, išmėgintas metodas 
pilietinės visuomenės forma
vimuisi stabdyti. 
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MŪSŲ TIKSLAS — MAŽINTI VAKARŲ NAIVUMĄ 
ANDRIUS KUBILIUS 

Rusijos p e r m a i n o s 
nieko ge ro n e ž a d a 

Rusijos pareiškimai, kad 
Baltijos valstybės, tame tarpe ir 
Lietuva, yra skolingos už oku
paciją, yra ne tik įžūlūs, bet ir 
įžeidžiantys. Gerai, kad Lietu
vos atitinkamų žinybų vadovai 
sureagavo įjuos. Bet, pvz., skai
tydamas ministro Antano Va
lionio žodžius, kuriuose jis tai 
vadina tik Rusijos propaganda, į 
kurią nereikia per daug rea
guoti, aš manau, kad tai yra 
naivus požiūris. Mano įsitiki
nimu, tokie Rusijos pareiškimai 
reiškia žymiai daugiau, jeigu į 
juos sudėjus visą pastarojo meto 
kontekstą. Tai demonstruoja 
tokias pat permainas Rusijos 
užsienio politikoje, ką Rusijos 
vidaus politikoje demonstravo 
Sovietų Sąjungos himno sugrą
žinimas. Rusija savo užsienio 
politikoje taip pat grįžta atgal. 

Mūsų svarbiausias užda
vinys, stebint, kas dedasi šioje 
mūsų užsienio politikos srityje, 
dėti visas pastangas sumažinti 
naivumą Vakaruose, vertinant 
permainas Rusijoje. Turime 
atsiminti, kad vieni neatlai
kysime pavojingų permainų 
Rusijoje. Ir vienintelis būdas 
mažinti tų pavojingų permainų 
Rusijoje poveikį mums, mūsų 
regionui, visai Europai - tai 
mažinti Vakarų naivumą. Čia 
mes tikrai galime prisidėti. 
Galbūt savo veiksmais nepa
keisime situacijos Rusijoje, bet, 
būdami ir ES ir NATO nariais, 
galime bandyti keisti Vakarų 
požiūrį į permainas Rusijoje. 
Todėl Lietuva turė tų skirti 
ypatingą dėmesį bet kokiems 
ženklams, bet kokiems požy
miams, kurie rodytų, kad tokio 
naivumo Vakaruose mažėja. 
Tokius ženklus turime tyrinėti, 
juos skatinti ir visokeriopai 
sveikinti. Tai ir būtų vienas iš 
esminių Lietuvos indėlių į Ru
sijos sulaikymo strategiją, apie 
kurią esu kalbėjęs anksčiau. 

Šiuo požiūriu gana keista (o 
gal visus strategiškai svarbius 
klausimus užgožia rinkimų 
kampanija?), kad Lietuvoje liko 
beveik nepastebėta tarptautinė 
iniciatyva, pasirodžiusi jau po 
Beslan tragedijos ir datuojama 
rugsėjo 28 d. Tai 100 pasaulio 
politikos vadų laiškas Europos 
Sąjungos ir NATO valstybių 
vadovams. 

100 pasau l io v a d ų la i škas 

Laiškas buvo platinamas ir 

Lietuvos žiniasklaidos agen
tūrose, tačiau vienintelė vieta, 
kurioje buvo šiek tiek pastebėta, 
buvo „Bernardinai.lt" tinklapis. 
Man atrodo, kad šitas dokumen
tas nusipelno žymiai didesnio 
dėmesio. Cituoju ekspromtu 
versdamas, todėl gali būti netik
slumų. 

„Prezidento Putin užsienio 
politika vis ženkliau pažymėta 
gąsdinančiais išpuoliais prieš 
Rusijos kaimynus ir Europos 
energetikos saugumą. 

Vakarų vadai turi pripažin
ti, kad jų dabartinė ryšių su 
Rusija strategija yra žlunganti. 
Mūsų politika žlugo, nesuge
bėjusi prisidėti prie demokra
tinės Rusijos, kokią mes no
rėjome matyti ir kokios po visų 
problemų nusipelno šios didelės 
šalies žmonės. Ateina laikas 
pergalvoti, kaip ir kokia apimti
mi mes tur ime bendrauti su 
Putin Rusija, ir mes turime save 
neabejotinai pastatyti šalia 
demokratinių Rusijos jėgų. Šiuo 
kritiniu istorijos metu Vakarai 
siekia demokratinių permainų 
visame pasaulyje, įskaitant ir 
Vidurio Rytus. Mes negalime 
kitaip vertinti Maskvos elgesio 
ar sukurti dvigubus standartus 
šalims, kurios yra Europos ry
tuose". 

Šį laišką pasirašo tokie 
žinomi pasaulio vadai, eksper
tai, kaip Giuliano Amato, buvęs 
Italijos ministras pirmininkas; 
neseniai Lietuvoje viešėjęs 
Ronald Asmus, prezidento už 
darbus Lietuvai apdovanotas 
ordinais; Vytautas Landsbergis; 
Carl Bildt. buvęs Švedijos mi
nistras pirmininkas; Uffe Elle-
mann Jensen , Lietuvai gerai 
žinomas buvęs Danijos užsienio 
reikalų ministras; vienas žino
miausių pasaulio politikos 
filosofų dr. Francis Fukuyama; 
gerai mums pažįstamas Bronis-
law Geremek; Vaclav Havel; 
Adam Michnik; senatorius John 
McCain ir daugelis kitų. Ma
nau, kad žodžiai, kuriuos 
bandžiau cituoti, tiksliai nusako 
tai, kas vyksta Rusijoje ir kaip 
turi elgtis Vakarai. 

Lietuva turėtų džiaugtis, 
kad yra toks požiūris, bet tenka 
apgailestauti, kad šis dokumen
tas liko nepastebėtas Lietuvoje, 
kuri siekia būti regiono lydere. 
Jeigu mes siekiame būti regiono 
lyderiais, mes turime tokias ini
ciatyvas ne tik sveikinti ir ska
tinti, bet patys prisidėti prie jų 
atsiradimo. Deja. tenka paste
bėti, kad mūsų lyderystė, kuria 
visi džiaugėmės, buvo matoma 
tol, kol reikėjo veržtis į NATO ir 
Europos Sąjungą. Tada mes 

buvome drąsūs lyderiai. Bet kai 
reikia pasakyti kritinį žodį apie 
Rusiją, kai reikia priešintis per
mainoms Rusijoje, mes išsigąs
tame, todėl vargu ar begalime 
save laikyti lyderiais. 

N i ū r i a u s i a s Balt i jos 
va ls tyb ių i r Rusi jos 
san tyk ių scenar i jus 

Tokie pasiūlymai, ateinan
tys iš Vakarų, rodo, kad ir 
Vakaruose naivumo kai kas 
visiškai neturi ir nebijo ruoštis 
patiems niūriausiems scenari
jams. Štai į mano rankas pateko 
žinomo JAV smegenų centro 
RAND korporacijos parengtas 
darbas, išleistas šiemet „Prieigų 
strategiškai svarbiausiuose re
gionuose užtikrinimas". Tai 
didelės apimties, 180 psl., dar
bas, parengtas pagal JAV ka
riuomenės vadovybės užsa
kymą, suformuluotą 2002 m. 
pabaigoje. Mes parengėme vieno 
skyriaus santrauką ir siūlome 
atidžiau į jį pasižiūrėti. 

Nežinau, ar jis žinomas 
mūsų gynybos specialistams, 
bet, manau, kad jį labai svarbu 
žinoti ir platesnei visuomenei. 
Lietuva panašias studijas tu
rėtų išnaudoti tam. kad Euro
poje, žvelgiant į Rusiją, mažėtų 
naivumo. Šiame darbe gynybos 
ekspertai iš RAND korporacijos 
nagrinėja 5 galimų karinių 
veiksmų, galinčių kilti nuo 2003 
m. iki 2012 m., scenarijus. Tie 
penki įmanomi kariniai veiks
mai apima konfliktą kaip 
Kinijos-Taivanio, j au žinomą 
Irako-Amerikos konfliktą ir 
Pietų Amerikos - Karibų jūros 
galimą konfliktą. Vienas iš 
penkių galimų nagrinėjamas ir 
Rusijos-Baltijos valstybių kari
nis konfliktas, Rusijai bandant 
okupuoti Baltijos valstybes. Dėl 
kokių priežasčių gali kilti toks 
konfliktas, išdėstyta pakanka
mai įtikinamai. Aišku, doku
mentas paremtas prognozėmis, 
tačiau svarbiausia, kad šiame 
dokumente vienu didžiausių 
pavojų matomas Rusijos pajėgų 
galimas bandymas sutrukdyti 
JAV karinių pajėgų prieigą. 
JAV kariniai ekspertai mano. 
kad artimiausiu laikotarpiu, iki 
2012 m., didžiausius pavojus 
JAV karinėms pajėgoms suda
rys ne kokios nors branduoli
nės atakos ar kiti pan. dalykai, 
bet būtent prieigų sutrukdy
mas. 

Dokumentas įspūdingas sa
vo kariniu planavimu ir karinių 
detalių tikslumu. Nagrinėjama, 
koks turėtų būti JAV atsakas Į 
Rusijos pastangas kariniu būdu 

užimti Baltijos teritorijas. Labai 
tiksliai numatoma, kokias 
karines pajėgas JAV ir NATO 
turėtų panaudoti Baltijos 
regione. Kaip pavyzdį, galiu 
paminėti: JAV reikės dviejų 
Sunkiųjų divizijų, desanto divi
zijos, 14 tolimojo nuotolio bom
bonešių ir t. t. Taip pat 
numatoma, kad Rusijos spe
cialiosios tarnybos ir kt. tarny
bos dės visas pastangas išnau
doti politines priemones tam, 
kad sutrukdytų JAV karinėms 
pajėgoms prieiti prie Baltijos 
valstybių. Kadangi kar ines 
pajėgas teks permesti iš 
Vokietijos per Lenkijos teritori
ją, nagrinėjami ir tokie klausi
mai, ar pajėgs Rusijos specialio
sios tarnybos įtakoti Vokietijos 
žaliuosius, kad jie protestuoda
mi „gultų ant bėgių" ir stabdytų 
karinių pajėgų permetimą iš 
Vokietijos per Lenkiją į Baltijos 
valstybes. Nagrinėjama, ar 
nebus bandoma įtakoti Lenkijos 
vyriausybės įvairiomis demon
stracijomis ir kt. dalykais, kad ji 
trukdytų panaudoti savo ge
ležinkelių infrastruktūrą. Tokia 
galimybė atmetama kaip mažai 
tikėtina. Svarstoma, ką reikėtų 
daryti tuo atveju, jeigu vienas iš 
pirmųjų smūgių, kuriuo Rusija 
bandytų apriboti NATO ka
riuomenės prieigas prie Baltijos 
valstybių, būtų iš Kaliningrado 
srities į Baltarusiją, užkertant 
siaurą tarpą tarp Lietuvos-
Lenkijos, kuriuo galėtų būti per
metamos kar inės pajėgos. 
Kalbama ir apie poreikį turėti 
gerą karinę oro uostų infra
struktūrą Lenkijoje ir Lietuvo
je. 

Kokias išvadas mes turė
tume daryti? Aš sau darau 
kelias: 1. JAV, skirtingai nuo 
mūsų, nėra naivios, žiūrėdamos 
į permainas Rusijoje, ir remiasi 
sena patarle: nori taikos, 
ruoškis karui . Labai tiksliai 
paskaičiuota, ko reikėtų JAV ir 
NATO kariuomenei apginti 
Baltijos valstybių nepriklau
somybę; 2. JAV siunčia aiškų 
signalą Rusijai, kad yra 
pasiruošusi bet kokiems scena
rijams; 3. JAV siunčia signalą 
Europai, kaip Rusija gali išnau
doti politinius nesutarimus tarp 
JAV ir Europos. 

Dokumentas nėra slaptas, jį 
galima rasti internete. J is yra 
prieinamas ir eksper tams, ir 
politikams, ir plačiajai visuo
menei. Norėtųsi, kad tai būtų 
žinoma ir kad mes darytume 
išvadas, galvodami apie savo 
užsienio politikos ilgalaikę 
strategiją. 

DANUTE BINDOKIENE 

Audros — ne tik Floridoje 

Š
ios vasaros pabaigoje lietuvių visuomenė, 
gyvenanti ,,šaltesniuose kraštuose", lin
kėjo tautiečiams Floridoje, kad jų gražios 

lietuviškos veiklos nenupūstų jokie uraganai. 
Tačiau ne vien Atlanto vandenynas „uraganus 
peri". Didesnės ar mažesnės audros nuolat suju
dina mūsų visuomenę, nepaisant, kurioje val
stijoje begyventų. Savaime aišku: kur daugiau 
l ietuvių, ten dažnesnės ir „audros", todėl 
Čikaga savo dalį su kaupu atsiima. 

Šiuo metu audros debesys kaupiasi dėl 
J a u n i m o rūmų statybos, numatytos prie 
Pasaulio lietuvių centro Lemonte. Visų pirma, 
užk imbama už rūmų pavadinimo. Kodėl 
Jaun imo rūmai, kai Čikagoje dar labai gražiai 
gyvuoja Jaunimo centras? Ir gyvuoja jau daug 
dešimtmečių, tad ir jo vardas turi senasties 
teisių. Kam toji maišatis: jaunimo rūmai, jauni
mo centras? Bet čia tik antr inis kabutis — opi
ausia vieta kita. 

Kaip pastebėjome iš „Drauge" spausdintų 
laiškų ir apmokamų skelbimų, ne visi entu
ziastingai sutinka naujo PLC priestato projek
tą. Daugelis net tvirt ina, kad jis apskritai 
nereikalingas, kad tai tik didelės finansinės 
naštos užsikrovimas. Projekto šalininkai tiki ir 
ki tus stengiasi įtikinti, kad tokių papildomų 
patalpų būtinai reikia, nes jos pasitarnaus 
lietuvybės išlikimo ateičiai. 

Sutikime: sumanymas — puikus! Kuriasi 
naujos sporto komandos, lygos, vaikai domisi 
krepšiniu bei kitomis sporto šakomis, argi nėra 
geriau šiuos žmones glausti po lietuviško centro 
sparnu, negu išbarstyti t a rp kitataučių? Jeigu 
dabar nesubursime savųjų, praėjus keletui 
metų to nebereikės, jie j au nenorės grįžti į lietu-
vyną. 

Kur gauti lėšų? Ar nebaisu tokio projekto 
imtis? 

Mūsų vyresnieji, be abejo, prisimena laikus, 
kai buvo planuojama Jaunimo centro Čikagoje, 
PLC Lemonte statyba, perkami Ateitininkų 
namai . Skeptikai garsiai šaukė, kad „prapul-
sime, bankrutuosime, viską prarasime". Bet 
neprapuolėme, nepraradome, nes, kaip ame
rikiečiai sako: „Kai yra noras, atsiranda ir ga
limybės". Jeigu anuomet nebūtų užsispyrėliškai 
siekta tikslo, šiandien tų centrų neturėtume. 

PLC nariai ir butų savininkai būgštauja 
dėl žadamos paimti paskolos, užstatant PLC. 
Sutinkame, tai rizikingas atvejis, bet galbūt 
pirma reikėtų lėšų pasidairyti kitur, net labai 
neįprastose vietose? 

Sakykime, jeigu Lietuvių fondas į Jaunimo 
rūmų statybą ryžtųsi investuoti 1 mln. dolerių 
(LF paprastai paskolų neduoda, bet gal čia 
galėtų padaryti išimtį?), su sąlyga, kad, likvi
davimo ar pardavimo atveju, tie pinigai būtų 
grąžinti Lietuvių fondui. Rimtai pasvarsčius, 
juk būtų galima pinigus pamažu fondui grąžin
ti ir anksčiau — koks skirtumas, ar paskola 
gauta iš amerikietiško banko, ar iš savos insti
tucijos? Jei projektas bankrutuotų, PLC bent 
liktų lietuvių rankose. Tai LF galėtų laikyti 
saugia investicija. 

Kita išeitis — Lietuvos krepšinio rinktinės 
arba atskiri krepšininkai, pvz., Marčiulionis, 
Sabonis, Ilgauskas. Ką jiems reikštų sumesti po 
keliasdešimt tūkstančių ir padėti pastatyti jau
nimui sporto rūmus. Pavadinti visų trijų ar 
kurio vieno vardu, rūmai bylotų apie lietuvių 
krepšininkų geravališkumą ir rūpestį pro
paguoti šį sportą. Kiek žinome, „Lituanicos" 
vadovybė turi gerus ryšius su Marčiulionio 
krepšinio mokykla ir su juo pačiu, taip pat 
visuomet daug dėmesio skiria Ilgauskui, Sa
boniui. Visi šie vyrai gauna neišpasakytai 
stambias 'algas, tad kodėl negalėtų paremti 
sporto salės statybos? Esame pratę viską skirti 
Lietuvai, tad laikas, kad ir Lietuva susirūpintų 
savo vaikų, gyvenančių kituose kraštuose, 
gerove. Sakysite, bergždžias reikalas, neduos? 
Bet neseniai Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centras, kuriam dėl lėšų stokos grėsė užsidary
mas, kreipėsi į Lietuvos Vyriausybę ir gavo 
stambią,paramą! Be abejo, yra ir kitų išeičių, 
t ik reikia pasidairyti. Paskolas imti suspėsime, 
išsėmę kitas galimybes. 

Tik neleiskime, kad naujasis susipriešinimo 
uraganas nupūstų mūsų kilnius tikslus. 
Ieškokime būdų gražiuoju susidariusią prob
lemą išspręsti. Pagaliau parodykime pasiti
kėjimą mūsų jaunaisiais profesionalais, kaip 
andai lietuvių visuomenė pasitikėjo tais, kurie 
siūlė įsteigti JC, PLC, ar kitą svarbų projektą 
visų lietuvių labui. 

[AMŽINTAS ŽUVUSIŲ POLICININKŲ ATMINIMAS 
VYTAUTAS INDRASIUS ir UPEfONSAS MALOAUSKAS 
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Kai paaugau, mamytė apie tuos įvykius 
nenorėjo daug kalbėti, kad kam nors neišsi
plepėčiau. Įsiminiau tuos žodžius — tėvas buvo 
doras. Dėkoju žmonėms, kurie aukojo lėšas ir 
s ta tė šį didingą paminklą. 

— Prieš 40 metų sutikau iš šių vietovių kilusį 
šviesios atminties mokytoją Simoną Paliūnį, — 
ka lba žuvusiojo Edmundo Maldausko sūnus 
Ildefonsas. — Garbingas žmogus pasiūlė 
aplankyti šias apylinkes. Nuvykome į Baltriškių 
miestelio kapines, sutvarkėme 1941 m. birželio 
mėn. žuvusio matininko Henriko Blaževičiaus 
kapą. Po to vykome į Balčių dvarą į nepriklau
somybės kovų dalyvio, Lietuvos kariuomenės 
karininko ltn. Jurgio Sidaravičiaus 1919 m. žuvi
mo vietą, ant kalnelio, prie paminklo padėjome 
lauko gėlių. Vieta apaugusi medžiais, nuo kalno 
matomi laukų horizontai. Mokytojas Simonas 
pasakojo apie istorines kovas 1919 m. vasarą, kai 
jauni lietuvaičiai laisvino Lietuvą nuo bolševikų. 
Pailsėjus mokytojas prabilo: — O dabar keliau
sime į Jonavos viensėdį, parodysiu tavo tėvelio 
žuvimo vietą. Tai buvo pirmas aplankymas. Su 
kokiu įdomumu klausiausi savo mokytojo pasako
jimo, apėjome ūkininko Petro Miškinio ūkio val
das, sodyba išardyta, išgriauti ūkiniai pastatai, o 
šeimininkas su šeima 1951 m. ištremtas Sibiran. 
Tais laikais tokios kelionės—ekskursijos buvo 
rizikingos, atvirai kalbėti negalėjome. Nuo tada 
ir kilo idėja šią vietą paženklinti, įamžinti. Vėliau 
sutikau puikų draugą kraštotyrininką, bendra
mintį Vytautą Indrašių. Kiek reikėjo laiko ir 
s u m a n u m o išaiškinti žuvusiųjų vardus, 
pavardes , gimimo metus, palaidojimo vietas. 
Teko aplankyti daug įstaigų, archyvų, bibliotekų, 
perversti parapijines bažnyčių registracijų kny
gas . Vėliau prie šio darbo prisidėjo būrys 
antalieptiškių: matematikos mokslų daktarai 
docentai — Henrikas Jas iūnas , Vilius Matulis, 
advokatas Vytautas Zabiela ir kt. Pastarasis tapo 
iniciatyvinės grupės vadovu. Prasidėjo įtemptas, 
sunkus darbas. Rinkome lėšas, mąstėme, kokį 
paminklą statyti , ąžuolinį, lauko riedulių ar 
granitinj . Pasirinkome pastarąjį, kuris ir iškilęs 
ka ln iuke prieš mus. Atkreipiame dėmesį į 

trumpą lakonišką užrašą. Keturi jauni vyrai žuvo 
nuo neįvardinto okupanto. Tikras Lietuvos pi
lietis jau mokykloje išmoksta, sąmoningai įsime
n a juos, ar tai būtų iš vakarų, rytų ar pietų. 
Okupanto vardas yra žinomas pagal laikmetį. 
Kas jie, nuo kurių kulkų žuvo keturi patriotai? 
2000 m. vasario mėn. 23 d. susitikau su tos spec. 
grupės vadu Antanu Raguočiumi (si. Dalgis 
1914—2003) kilęs nuo Užpalių. Įdomus buvo 
mudviejų pokalbis. Pasakojo kaip narsiai kovojo 
prie Maskvos, Tūlos, nacių užnugaryje. 1943 m. 
kovo mėn. jų grupė buvo permesta j Baltarusiją, 
toliau žygis į Lietuvą, o, pasakodamas apie 
Antalieptės mūšį, pradėjo jaudintis, pasidarė 
bloga, nualpo. Žmona jam davė vaistų ir paprašė 
manęs daugiau neklausinėti. Atsigavęs pasakė: 
norėčiau, kad tie laikai ir įvykiai nepasikartotų... 

Būkime tolerantiški, gerbkime kiekvienos 
tautos atstovus, jų papročius ir laisvę, o diktato
riams, užkariautojams, pavergėjams — nepakan
tumas, žūtbūtinė kova, lygiai tokia kaip prieš 60 
metų Pranas, Edmundas, Alfonsas ir Jonas 
paaukojo savo gyvybes. 

Nusipelnęs mokytojas, buvęs Utenos 
Dauniškiu mikrorajono vid. mokyklos direktorius 
Vytautas Mieželis kalbėjo: „Buvau vaikėzas, 
vieškeliu nuo Antalieptės vidurdieny žygiavo 
būrys apie 20 policininkų, vienas kitas turėjo šau
tuvus, o kiti ginkluoti pistoletais. Po valandos 
išgirdome šaudymą, o vėliau, saulei leidžiantis, 
prasidėjo didysis puolimas. Mūsų Bemiškių 
kaimas už beržynėlio, krito nuo kulkų lapai, o 
padangėje žaižaravo ugnies liežuviai, sproginėjo 
šoviniai, tai buvo tikras pragaras Ryte žmonės 
kalbėjo — yra nukautų ir sužeistų, kurie buvo 
išvežti į Zarasus. Mieli kraštiečiai, būkite verti, 
saugokite jų atminimą, mylėkite Lietuvą, kaip 
mylėjo žuvusieji". 

Lietuvių tauta niekada nesutiko su jokia oku
pacija ir pavergimu. Čia susirinko kariai-savano
riai, jaunimas, tie, kurie gerbia krašto istoriją, 
kalba Kauno įgulos kariuomenės karininkas, 
ramoves viršininkas mjr Gediminas Reutas. 

Bus daug iau 

http://�Bernardinai.lt
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ŠVENTO PETRO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 
100 METŲ JUBILIEJUS (1904—2004) 

Prelatas Albertas Kontautas. 

J u b i l i e j i n i ų M i š i ų p a 
m o k s l a s , 2004.09.12 p a s a k y 
t a s p r e l a t o A l b e r t o K o n -
t a u t o . 

P r e l a t a s y r a A m e r i k o s 
L i e t u v i u R o m o s K a t a l i k u 
k u n i g u v i e n y b ė s p r e z i d e n 
t a s i r B o s t o n o Sv . P e t r o 
l i e tuv iu p a r a p i j o s k l e b o n a s 
e m e r i t u s . 

Koks y p a t i n g a s mūsų 
džiaugsmas šiandieną — šven
čiame pirmąjį Šv. Petro lietu
vių parapijos šimtmetį! Garbė 
parapijos steigėjams. J ie buvo 
stiprūs tikėjime ir ištikimybėje 
Kristui bei Jo Bažnyčiai. Pa
siryžę garbint i Viešpatį pagal 
tėvų ir senolių religinius pap
ročius ir l ietuvių kalba, kalba 
ar t imiaus ia š i rdžia i , j ie su
rinko lėšas ir pa s t a t ė bažnyčią. 
Joks kunigas, joks vyskupas 
nedalyvavo. Tai buvo vien 
pasauliečių ki lniausia katali
kiška veikla. 

Garbė tūks t anč iams para
pijiečių, kur ie subrendo, gavo 
religinį ir dvasinį auklėjimą 
šioje parapijoje, mokomi pa
sišventusių kunigų , seserų 

vienuolių bei pasauliečių moky
tojų, ir vėliau įsteigtoje Šv. Pet
ro mokykloje (kurios didžiau
sias mokinių skaičius 1954 
metais siekė 523). Garbė daugy
bei tremtinių iš Lietuvos, po 
Antrojo pasaulinio karo čia 
radusių namus. Garbė ir jau
niem šių dienų imigrantam iš 
Lietuvos, kurie atvyksta į Bos
tono apylinkę, ieškodami ga
limybių sukurti naują gyveni
mą. Garbė kiekvienam iš jūsų, 
kurie šiandieną mūsų mylimąją 
parapiją palaikote ir ją vedate į 
gyvavimo naująjį šimtmetį. 

Lietuva pasižymėjo per jos 
krikščionybės istoriją — savo 
nars ia ištikimybe Kristui ir Jo 
Bažnyčiai. Sv. Petro parapijie
čiai gyvena tokia pačia ištiki
mybe Kristaus žodžiui. J ie reiš
kia meilę ir pagarbą Šventajam 
Tėvui. J ie tvirtai laikosi Vati
kano II Susirinkimo mokymų. 

Šimtą metų parapijiečiai 
gyveno ištikimai, sekdami Kris
t a u s mokymą. Kai fariziejus 
paklausė Kristaus: „Koks įsaky
mas yra didžiausias?" Kristus 
atsakė: „Mylėk Viešpatį, mylėk 
artimą, kaip pats save. Šitais 
dviem įsakymais remiasi visi 
ki t i į s ta tymai , ta ip pat ir 
pranašai". (Mt 22, 32-40). Toks 
yra dieviškasis Kristaus įstaty
mas. Tuo Kristaus įstatymu ir 
gyveno parapijiečiai. 

Šimtą metų parapijiečiai 
mylėjo ir gerbė popiežių. Šian
dieną, kai parapijos gyvybė 
s t a t om a pavojun, naudojant 
Bažnyčios Kanonų įstatymus, 
parapijiečiai semiasi drąsos iš 
popiežiaus Jono Paul iaus II 
žodžių, parašytų, p r i s t a tan t 
naują Kanonų įstatymų kodek
są ir jį paryškinant. Popiežius 

LAIKAS SODINTI 
PAVASARINIŲ 

GĖLIŲ 
SVOGŪNĖLIUS 
Ne vien darž in inkai , bet 

daug ki tų parduotuvių siūlo 
didžiausią pavasar in ių gėlių 
pasirinkimą. Tulpių, narcizų, 
snieguolių, žydrių, jacintų, 
krokų ir kel iasdešimt kitokių 
pavasar in ių gėlių svogūnėlių 
arba gumbų dėžutės, maišeliai, 
papuošti ryškiomis žiedų ilius
tracijomis, viliote vilioja sustoti 
ir pasižiūrėti , bet ir nusipirkti. 
Net žmonės, griežtai nusprendę 
šiais metais daugiau nebepirkti, 
susigundo. 

Dabar pa t s geriausias me
tas gėlių svogūnėlius sodinti, 
nors t a i da ry t i gal ima net 
gruodžio mėnesį, svarbu, kad 
žemė nebūtų įšalusi. Juo anks
čiau pasodinsite, tuo anksčiau 
žydės, t a d ve r t a sodinimą 
truputi išdėstyti , kad tulpės ir 
kitos pavasar inės gėlės žydėtų, 
kol bus l a i ka s j a s pakeist i 
vasarinių daigais (apie gegužės 
trečiąją s ava i t ę — tuomet 
paprastai j a u nebūna šalnų). 

Kaip svogūnėl ius sodinti , 
rasite pa rašy ta an t jų įpakavi
mo. N u s i p i r k u s nereikia per 
ilgai jų laikyti ši l tame kam
baryje, nes, nepaisant įpakavi
mo apsaugos, svogūnėliai šiek 
tiek išdžius, susiraukšlės, gali 
net neišleisti daigo. Jei nusi
pirkote, kol darželis dar pilnas 
vasarinių gėlių, laikykite svo
gūnėlius vėsioje vietoje, pvz., 
rūsyje, garaže . O jei taip atsitik
tų, kad, padėję nuošaliai, nusi-

paraše: „Atrodo pakankamai 
aišku, kad kodeksas jokiu būdu 
neturi būti pakai ta lu — nei 
tikėjimo, nei malonės, nei Šven
tosios Dvasios dovanų, ypač ne 
meilės pakaitalu — Bažnyčios 
bei tikinčiųjų gyvenimui". Da
bartinio arkivyskupo ketini
mais užgniaužti Šv. Petro para
piją, panaudojant Kanonų 
įstatymus, yra suprantamas iš 
tikrųjų kaip naudojimas Kano
nų įstatymų pakaitalo meilės įs
tatymui. Tai būtų nusižengimas 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
mokymui. Parapijiečiai krei
piasi į popiežių Joną Paulių II, 
siekdami „teisingumo, pagrįsto 
meile", kuris išgelbėtų jų para
piją-

Parapijiečiai yra skatinami 
Vatikano II susirinkimo, kuris 
ypač pabrėžė pasauliečių oru
mą, jų lygybę ir beribę vertę 
Dievo akyse. Susirinkimas mo
ko: „Visi tikintieji turi visišką 
lygybę, Kristaus Kūno (Bažny
čios) kūrimui (L.G. #32). 

Arkivyskupas O'Malley ma
loniai atvyko į Šv. Petro baž
nyčią aukoti Mišias per Marijos 
Gimimo Dienos šventę. Buvo 
paruošta ypatingai graži liturgi
ja bei deramas priėmimas para
pijos salėje. Daugiau kaip 400 
parapijiečių atvyko, jausda
miesi, kaip ta Evangelijos pa
mesta avis — apleisti savo 
ganytojo, pažymėti sunaiki
nimui. Atėjo jie, prisisegę ant 
krūtinių apvalius ženklus (ant 
Lietuvos tr ispalvės — lietu
viškus kryžius) su šauksmu 
„Gelbėkit Šv. Petro lietuvių 
parapiją!" Tai buvo jų svarbiau
sias rūpestis, o arkivyskupas 
pasirinko atsiliepti į jų širdgėlą 
— „Didžiąja tyla". Ar arki

vyskupas atėjo, kaip Jėzus, 
Gerasis Ganytojas, ieškodamas 
pamestų avių, spinduliuojantis 
Dievo meile, trokštantis pažinti 
savo avis? Ar jis pasirengęs 
parnešti savo avis, susigrąžinti 
jas į bandą ant savo pečių, kaip 
tai darė Gerasis Ganytojas? 
Nežinome. Laikas parodys. 

Arkivyskupas per Mišias 
paskatino parapijiečius sekti 
Marijos atsiliepimu arkan-
gelui, kuris pranešė, kad ji taps 
Dievo Motina. Marija, sutik
dama su Dievo žodžiu, atsiliepė 
visišku „Taip!" Praeito šimt
mečio pradžioje pasauliečiai, 
steigdami Šv. Petro parapiją, 
tarė skardėjantį „Taip!" Žen
giant į šį naująjį parapijos 
gyvavimo šimtmetį, pasaulie
čiai vadovai ir rėmėjai išeina į 
priekį, kaip „Šv. Petro parapi
jos draugai". Jie taip pat taria 
skardėjantį „Taip!" Dievo 
pašaukimui išgelbėti parapiją. 

Marijos pavyzdys ne vien 
pasauliečiams, bet taip pat 
kunigams ir vyskupams. Visi 
privalo tarti skardėjantį „Taip" 
— Dievo žodžiui, kurį kalbėjo 
Jėzus; skardėjantį „Taip" — 
Dievo žodžiui, kurį moko Va
tikano II susirinkimas; skardė
jantį „Taip" — Dievo žodžiui, 
kurį skelbia šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II. Šv. Petro 
parapija bus išgelbėta — per 
ištikimybę Kristui, ištikimybę 
popiežiui, ištikimybę Vatikano 
II Susirinkimui. Ne vien per 
ištikimybę parapijiečių, bet 
ypač per ištikimybę arkivys
kupijos vadovų. 

Tokia yra Kristaus Baž
nyčia, už kurią kentėjo ir mirė 
Lietuvos kankiniai. Tokia yra 
Bažnyčia, už kurią Šv. Petro 
parapijiečiai gyveno ir auko
josi. Tokia yra Kristaus Baž
nyčia, kuriai mes prisiekiam 
savo tikėjimą ir meilę, peržen
giant slenkstį į antrąjį Šv. 
Petro lietuvių parapijos gyvavi
mo šimtmetį. 

MONETA KARD. V. SLADKEVIČIUI ATMINTI 

pirktus gėlių svogūnėlius pa-
mi r š tumėte ir „a t ras tumėte" 
tik pavasarį, jeigu jie neatrodo 
visiškai sudžiūvę ar apipuvę, 
galite sodinti, tačiau tais metais 
t ikrai nežydės. 

Iš visų svogūnėlių kan
tr iausi , atrodo, yra narcizai. Da
bar siūloma tiek jų rūšių, kad ir 
lepiausią skonį gali patenkinti. 
Narcizai (kone visi) skaniai 
kvepia, jų neėda voverės ir kiti 
graužikai , be to, kai peržy
dėjusių narcizų net dar žalius 
l apus nukirpsi te ir toje pat 
vietoje sodinsite vasarines gė
les, narcizų svogūnėliai kantriai 
palauks kito pavasario: dažnas 
laistymas jiems nekenkia. Tul
pių svogūnėliai greičiau supū
va, dėl to patariama, lapams 
nudžiūvus, tulpes iškasti, pa
laikyti iki rudens sausoje, vėsio
je patalpoje ir vėl pasodinti. 

Ką daryti, kad naujai paso
dintų svogūnėlių neiškapstytų 
voverės? Tai vienas labiausiai 
darž in inkus erzinančių reiš
kinių. Daugiausia nuo šių 
kenkėjų nukenčia tulpės. Nors 
jacintų, krokų, narcizų svogū
nėlius voverės iškasa, bet ne
ėda, o gardžiuojasi tulpėmis. 
Įvairūs „receptai", kaip apsau
goti tulpes , nedaug padeda. 
Geriausia bandyti voveres 
„apgauti" . Pasodinus tulpes (ar 
ki tas gėles), žemę gerai sulygin
ti, an t viršaus užbarstyti nu
pjautos žoles, lapų, stagarų, kad 
neatrodytų naujai sukasta, nes 
voverės greitai atkreipia dėmesį 
į šviežiai sujudintą dirvožemį. 
Kai kas žemę pabarsto „blood 
meal" (kraujo) milteliais. Ga
lima ant viršaus uždėti metali

nius sietelius (labai tinka senų 
langų sietai), tulpių svogū
nėlius sodinti ir į vazonus, ta
čiau ir juos reikia apdengti. 
Žinoma, kad nepakiltų krau
jospūdis, kai voverės gardžiuo
jasi tulpių svogūnėliais (kurie 
kartais yra gan brangūs), verta 
darželyje prisisodinti gėlių, 
kurių jos neės, nes jų svogūnė
liai yra nuodingi (pvz., jacintai, 
narcizai). 

DŽIŪSTA TUJA? 
K l a u s i m a s . Šių metų 

pavasarį visą patvorį apsodinau 
gražiomis tujomis. Vasarą 
laisčiau, gerai augo, o dabar 
kone kas ant ra šakelė pagel
tusi, krinta lapai. Maniau, kad 
tujos žiemą vasarą žaliuoja... 
Ar mano medeliai džiūsta? 

A t s a k y m a s . Neišsigąski
te, Jūsų tujos nedžiūsta. Tai 
na tūra lus šių augalų ciklas: 
kaip ir pušys (net eglės). rud«nį 
jos numeta tam tikrą dalį savo 
spyglių — arba lapų. Kaip pas
tebėjote, tujų „apranga" yra 
visiškai savita, iš esmės nepa
naši nei į lapus, nei į spyglius: 
šakeles dengia iš žalių žvynelių 
sunarstyt i , ta rytum odiniai 
„lapai". 

Tujų yra kelios rūšys (išves
ta ir grynai dekoratyvinių 
atmainų), bet gyvatvorėms ge
riausiai t inka vakarinė tuja, 
angį. „White cedar", lot. Thuja 
occidentalis. Šis medis kilęs iš 
Šiaurės Amerikos — šaltesnėse 
klimato zonose JAV-se ir Ka
nadoje savaime auga Jaunos 
tujos yra piramidės formos su 
šakelėmis nuo apačios iki 
viršaus; senesni medžiai išsi
šakoja, dažnai išsiskiria du ar 
trys kamienai. Tujos ne vien 

Kitais metais bus išleista 
50 litų sidabro moneta, skirta 
kardinolui Vincentui Sladke
vičiui (1920 — 2000). 

Tai numatyta Lietuvos 
banko spalio 7 papildytame 
proginių monetų išleidimo 
2004 — 2005 metais plane, 
pranešė Lietuvos bankas. 

Taip pat nutar ta sumažinti 
2005 metais numatytos išleisti 
vienos uncijos aukso monetos, 
skirtos Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rū
mams, tiražą nuo 1,500 iki 
1,000 monetų. Šis pasiūlymas 
paremta ypač didele numato
mos išleisti monetos kaina (iki 
1,600 litų) ir atsižvelgiant į ki
tų valstybių panašių techni
nių parametrų monetų emisijų 
dydžius. 

Lietuvos banko valdyba 
patvirtino 50 litų proginės 
monetos, skirtos Lietuvos 
nacionalinio muziejaus 150 — 
osioms metinėms, grafinių 
(meninių) projektų konkurso 
rezultatus. Pirmoji vieta skir
ta autoriui Antanui Žukaus
kui, antroji vieta — autoriui 
Rimantui Eidėjui. Patvirtinti 
A. Žukausko sukurti monetos 
averso bei reverso grafiniai 
(meniniai) projektai, užrašas 
monetos briaunoje. Šią pro
ginę monetą numatyta išleisti 
2005 metų antrąjį ketvirtį. 

Lietuvos banko valdyba 
šiek tiek pakeitė dviejų monetų 
grafinius (meninius) projektus. 

ornamentiniams tikslams. Jų 
mediena lengva, minkšta, kve
pianti, tad gaminami baldai, 
ypač įvairios dėžės („cedar" 
dėžėse sudėtų vilnonių dra
bužių neėda kandys), bet taip 
pat vartojamos statybai. Visos 
augalo dalys turi ypatingą 
kvapą. Iš medienos taip pat 
gaunamas aliejus, vartojamas 
vaistų gamybai. 

Tujas galima karpyti, tad 
jos labai tinka gyvatvorėms. 
Medžiai pakenčia šaltį, sausrą, 
net nederlingą žemę. Beje, 
užaugę medžiai turi ir kanko
rėžėlius: jie mažučiai — apie 
1/8 colio ilgio, šviesiai rudi, 
susigrupavę kekėmis, kurias 
žiemos metu išardo ir išnešioja 
vėjas. Nors tujos dauginamos 
sėklomis, bet sėklos nelabai 
dagios, retai pavyksta sudai
ginti (reikia specialių sąlygų). 

NEUŽMIRŠKIME 
BEGONIJŲ 
Didžiųjų (gumbinių) bego

nijų žiedai yra nuostabūs — 
pilnaviduriai ar tuščiaviduriai, 
ryškių spalvų. Galbūt jiems tik 
t rūks ta skanaus kvapo... 
Angliškai ši gėlė taip pat vadi
nama „begonia", lotyniškai — 
Begonia tuberhybrida. Pasku
tinis lotyniško pavadinimo 
žodis ir apibūdina, kad jos 
dauginamos gumbais. Kilusios 
iš Pietų Amerikos, tad mėgsta 
drėgmę, ne per daug saulės ir 
vėsų orą, tačiau nepakenčia 
šalčių — jas nužudo pirmosios 
šalnos. 

Kardinolas Vincentas Sladke K. J ū r e l ė s (Elta) nuotr. 

Tai Kernavei skirta proginė moneta, kuri turėtų pasirodyti 
moneta, kurią numatyta iš- šių metų ketvirtąjį ketvirtį, 
leisti kitų metų pirmąjį ket
virtį, Kuršių nerijai skirta (Elta) 

. 

Tomo Černiševo (ELTA) nuotr 

r 

begonijų. Paprastai jų gumbai 
parduodami pavasarį (ne kaip 
narcizų, tulpių ar kt. svo
gūninių gėlių). Parduodamos ir 
jau žydinčios begonijos, tačiau 
ir šių gumbus galima išsaugoti 
per žiemą, o pavasarį vėl 
pasodinti. 

Šalnai pakandus begonijos 
žiedus ir lapus (tik nereikia 
laukti, kol pradės stipriai 
šalti), išimti gumbus iš žemės, 
apžiūrėti, ar jie sveiki, ir — 
kaip jurginų ar kardelių šak-
niagumbius, laikyti vėsioje 
vietoje, apsaugotus nuo visiško 
išsausėjimo. 

AR REIKIA ŠIO 
SKYRELIO? 
Pastaruoju metu Žalia-

nykštis gavo laiškų, kuriuose 
tvirtinama, kad „Drauge" tik
rai nereikia rašyti apie au
galus. „Kas turi tuos darželius, 
kam reikalingi tie patarimai", 
— rašo viena nepatenkinta 
moteriškė. Taigi, Žalianykštis 
labai prašo, kad skaitytojai 
atsakytų į du klausimus: 

1. Ar skyrelis „Daržai ir 
darželiai" reikalingas? 

2. Ar ką nors auginate: kie
me, darželyje, balkone, namie 
ant saulėtos palangės? 

Iš iki šiol gautų laiškų ir 
klausimų Žalianykštis buvo 
susidaręs nuomonę, kad skai
tytojai skyreliu domisi ir jis yra 
naudingas. Dabar jau pradeda 
abejoti. Tad parašykite, siū
lykite, klauskite, būsime dė
kingi. 

IŠNUOMOJA 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA PASLAUGOS 

Išnuomojamas apšildomas 4 
kam b. 1 mieg. butas 
(67 & Whipple apyl.) 

$415 į mėn. (ir daugiau) + 
„security". 

TeL 773434-4543. 

Prie Kedzie Ave. ir 66 Str. 
išnuomojamas gražus 

2 kambarių su virtuve butas. 
Kaina $420. 

TeL 70&-425-7160. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU- SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

SIŪLO DARBĄ 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina. 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887. 

SPA CONSTANTINE NOVV 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fax 
resume to 630-969-5333 

Begonijos Amerikoje labai 
populiarios. Auginamos love
liuose, vazonuose, lysvėse, pa
kabinamos ir pan. Yra ne tik 
stambiažiedžių, bet ir svyrančių 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg — $600-5640. 

2 mieg. — $680-$720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
* * * . SIŲSKITE PER 
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TARP MŪSŲ KALBANT 

ĮSPŪDŽIAI IS TOLIMOS 
ŠALIES 

Dr. Mindaugas Vygantas 
neseniai sugrįžo iš kelionės 
Nigerijoje, Afrikos žemyne. J i s 
teikėsi plačiau papasakot i ir 
pasidalinti įspūdžiais. 

— P i rmiaus i a norėčiau 
pasakyti, kad Nigerijoje teko 
lankytis „Focus" organizacijos 
pavedimu. Ši organizacija buvo 
įsteigta 1962 m. Čikagoje. Jos 
pagrindinis t iks las yra burt i 
optomalogus ir te ik t i labda
ringą pagalbą atsi l ikusiose 
vals-tybėse. Tiksliau pasakius, 
gydyti žmones, sergančius akių 
ligomis. Anksčiau „Focus" veikė 
Haiti ir Gvatemaloje, o dabar 
Nigerijos valstybėje. Taipgi 
reikėtų paminė t i čikagiečio 
prof. dr. McDonald pastangas. 
J i s labai daug prisidėjo prie 
Nigerijoje veikiančios ligoninės 
įkūrimo ir joje optomalogijos 
skyriaus įsteigimo. Ši ligoninė 
kasdien aptarnauja nuo kelias
dešimt iki 300 žmonių, ser
gančių įvairiomis akių ligomis. 

Pagal tenykščius standar
tus, ligoninė yra pakankamai 
gera. Deja, pagal mūsų stan
dartus — negalima net lyginti. 
Šią ligoninę tvarko ir admi
nistruoja vienuoliai, o įvairiai 
remia vietos Romos Katalikų 
vyskupija. Beje, „Focus" nėra 
oficialiai surišta su jokia reli
gine ar politine grupe. Šios 

organizacijos rėmuose reiškiasi 
įvairių religijų ir įsitikinimų 
gydytojai. Jaučiu pareigą pa
minėti, jog aš esu ne pirmas 
lietuvis, atidavęs duoklę „Fo
cus" organizacijai. Būtina pami
nėti, kad čikagiečiui dr. Algi
mantui Kelertui anksčiau teko 
padirbėti Haiti ir Nigerijoje. 

— Manyčiau, kad kelionė 
pareikalavo nemažų išlaidų? 

— Man pačiam teko pa
dengti tik skrydžio išlaidas, o 
daugiau nieko. Tiesa, ar žinote, 
kad Nigerija yra stamboka vals
tybė. Joje gyvena apie 130 mili
jonų gyventojų, kur ie kalba 
beveik 300 skirt ingų kalbų. 
Valstybėje nuo seno vyrauja 
genčių sistema. Dažnu atveju, 
viena gentis su kita nelabai 
bičiuliaujasi. Nuolat kyla 
kivirčai. Kaip žinia, anksčiau 
Nigeriją valdė britai . Anglų 
kalba yra valstybinė kalba. 
Tačiau ne visi pakankamai 
gerai kalba angliškai. Jų kalbo
je j auč iamas didelis kalbų 
mišinys. 

— Ar gali amerikietis 
suprasti jų kalbą? 

— Sunkia i . Reikia labai 
atidžiai klausyti. Beje, mokyk
lose mokomoji kalba yra anglų. 
Todėl jaunesniej i kalba 
angliškai. 

— Regis, Nigerija yra 

TRUMPI KOMENTARAI APIE BUSIMĄ 
PLC NARIŲ SUSIRINKIMĄ 

J a u PLC taryba išsiuntinėjo PLC nar iams laiškus su 
balsavimo lapeliais (proxy,'. Paaukojęs 200 dolerių PLC, 
tampa nariu su vienu balsu. Susirinkimas bus spalio 23 d., 
10 v. ryto PLC didžiojoje salėje. J ie laiške bando nekaltai 
paaiškint i apie naujos sporto salės statybą, duodami 
apytikrias statybos išlaidas. Jų statybos sąmata 1.6 milijono 
dolerių kurių neužteks pagal dabartines kainas ir. dar 
pridėjus nenumatomas išlaidas, kainuos apie 2.5 milijono 
dolerių. Mini, kad reikės paimti paskolą (mortgage) iš banko 
ant PLC nuosavybės iš 5 proc. 30 metų. Komercinių paskolų 
procentai yra aukštesni, negu rezidencinių namų. Reikia 
kalbėti apie 6 proc. ar 6.5 proc. 

Mini, kad „condo" gyventojus patenkins, padarydami 
ekstra tik „condo" gyventojams įėjimą j „condo" pastatą per 
dabartinę skaityklą. Tas netiesa, mes nesam patenkinti. Tas 
įėjimas bus toli nuo kelto, sudarys daug kai kuriems gyven
tojams sunkumų. Mes, visi „condo" gyventojai pasipriešinom 
salės statybos komitetui per abu su ja is buvusius 
susirinkimus. Reikia priminti, kad dabartiniai 17 „condo" 
gyventojų butai yra privati nuosavybė, ne PLC, ir jų vertė 
dabar siekia apie 4 milijonus dolerių. Mes stengiamės 
visokiais būdais apsaugoti savo teises ir, jei reikalas bus. 
mes kreipsimės į aukštesnes įstaigas. Mes, vyresnieji pilieči
ai, nesileisime būti stumdomi nei PLC tarybos ar valdybos. 

Dabar p r a r a n d a m e dabar t inę skaityklą, o apie 
atitinkamą patalpą skaityklos perkėlimui net nekalbama. 

S ta tan t sporto salę prie „condo" pastato ir Lietuvių 
Fondo salės, prarandam apie 21 mašinoms pastatyti vietų. 
O prie salės nori ir turėti 80 naujų vietų mašinoms statyti. 
Jie savo laiške rašo, kad naują mašinoms statyti aikštelę 
perkels kitur, nepakeičiant gyventojų sodelių. Prie metal
inio garažo ir PLC pastato vietos neužteks, o kas norės iš 
sportininkų tą kelio gabalą pėsčias eiti. Kita vieta yra 
sodelis ta rp „condo" pastato ir koplyčios. Nėra laiške skaid
rumo, gal susirinkime paaiškės. 

Kyla klausimas, ką jie darys su dabartine Fondo sale, 
kurios pagerinimui išleista apie 350,000 dolerių, kada bus 
pastatyta nauja sporto salė. Ar ji bus nurašyta į nuostolius? 
Kam leisti milijonus ir imti ant PLC pastatų paskolą, kada 
turime jau sporto salę. Taip pat neaišku yra su mokyklos 
klasių langų uždarymu. Pasakymas: bus pasirūpinta — tai 
nėra a tsakymas, reikia skaidrumo. 

Naujos salės pajamų ir išlaidų lape rašoma, kad 
tvarkdarys, kuris prižiūrės naujos salės naudojimą kainuos 
5,000 dolerių. Kas dirbs už penkis tūkstančius visus metus, 
kada yra reikalaujama pilna priežiūra (full t ime custodian). 
O apdrauda tikrai daugiau kainuos negu 1,000 dolerių. 
Išlaidų bus daugiau negu pajamų. 

Aš esu prieš naujos salės statybą prie dabartinės Fondo 
salės ir „condo" pastato. Taip pat esu priešingas paskolos 
(mortgage) užtraukimui ant PLC nuosavybės. 

PLC nariai , kurie nenori, kad paskola (mortgage) būtų 
paimta PLC vardu an t PLC nuosavybės 30 metų, balsuokite 
prieš. Narys negali daugiau turėti kaip 5 proc. visų balsų, 
tai yra 450 balsų. 

Tie, kur ie negalėtų PLC susir inkime dalyvauti, 
užpildykite ,,proxy", pasirašydami ir įrašydami įgaliotinio 
pavardę. 

Galite įgalioti vieną iš sekančių asmenų sąraše: Baniutė 
Kronas, Sofija Jelionis, Vytau tas Jasinevičius, Kazys 
Kriaučiūnas, Zina Pocius, Gediminas Kazėnas, Algirdas 
Stepaitis, Ju s t a s Šarauskas, Kazys Kreivėnas ir siųskite 
laiškus su „proxy" šiuo adresu: 

K Kriaučiūnas 
14915 127 Str. Apt 102 
Lemont, IL 60439^4480 
Kazys Kriaučiūnas SK 010413 
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ES IR „EUROPA NOSTRA 
APDOVANOJIMAS 

fesorė dr. Marylin Miller ir trys Nigerijos karinės aviacijos gydytojai. 

turtinga šalis? 
— Nigerijai tapus neprik

lausoma valstybe, suklestėjo 
naftos pramonė. I š pradžių 
viskas buvo gerai. Valdžia 
rūpinosi mokslu, švietimu ir 1.1. 
Tačiau vėliau ėmė dingti naftos 
pajamos. Ėmė reikštis korupci
ja. Ne visos pajamos patekdavo 
į valstybės iždą. Aplamai, 
krašte reiškiasi įvairios proble
mos. Gentis kovoja prieš gentį. 
Ypač kovos vyksta naftos pro
dukcijos vietovėse. Daugelis 
nelegaliai naudojasi naftos 
ištekliais. Y r a susidariusios 
jaunesnio amžiaus vyrų gink

luotos gaujos. Teigiama, kad 10 
proc. naftos produkcijos „nute
ka" nelegaliais keliais. Tokiu 
būdu menkėja valstybės eko
nominė padėtis. 

— Ką dar galėtumėt pa
pasakoti? 

— Nelengva viską pas
kubomis išpasakoti. Štai, vie
nas gydytojas man pasakojo, jog 
jo tėvas gerai žino savo valdo
mos žemės ribas. Būtent — nuo 
vieno iki kito, tokio ir tokio 
medžio. Važiuojant keliu, matai 
10-50 metrų nuo kelio stovinčią 
trobą. Tačiau jokių tvorų nėra, 
kad galėtum matyti, kur pasi-

is pasitiko Illinois universiteto pro-

baigia vienas sklypas ir 
prasideda kitas. Kas ir kaip 
tose trobose žmonės gyvena, 
negalėčiau pasakyti. Daug kas 
vaikšto pėsčiomis. Taipgi daug 
dviračiais ir motociklais važinė
jančių. Maistas ir kitos gėrybės 
nešiojamos, užsidėjus an t 
galvos. 

— Vis tik Nigerijos negali
ma laikyti laukinių kraštu? 

— Ne, ne! Tik t rūks ta 
aukštesnio išsivystymo. 

Petras Petrutis 

Bus daugiau 

SVEIKA AMERIKA: 
PATARIMAI ATVYKSTANTIEMS" 

/ / ' 

Dabar į išsvajotą laimės 
kraštą Ameriką atvykstantieji 
yra kur kas laimingesni negu 
ankstesnės išeivių kartos, čia 
atsiradę po II pasaulinio karo. 

Tada daugelis iš jų atvažia
vo be cento kišenėje ir labai 
mažai žinojo, kas jų laukia 
naujoje žemėje. Ypač jiems 
truko informacijų apie Dėdės 
Šamo kraštą sava kalba, nes 
kažkodėl niekas jos nesistengė 
parūpinti, nors čia buvo lei
džiama daug grožinės lite
ratūros knygų, kurias rašyda
vo naujai atvykusieji mūsų 
kūrėjai. 

Šiandien naujieji ateiviai, 
vadinamieji trečiabangininkai 
čia neužsiiminėja grožine lite
ratūra ir jos neleidžia. Jie yra 
praktiški žmonės. 

Kiek anksčiau j a u buvo 
išleistos informacinio pobūdžio 
knygos — patarimai naujai čia 
atvykusiems mūsų tautie
čiams. Jų autoriai R. Mikata-
vage ir L. Smuikaitis, bandė 
pateikti vienokių ar kitokių 
patarimų, informacijų šio 
krašto gyventojams. 

Tačiau tokio pobūdžio 
medžiaga — ta i ne romanas, 
novelės ar eilėraščiai, kurie 
nesensta šimtus metų. Todėl 
prireikė naujo leidinio su vė
liausia informacija, kuri galėtų 
praversti dabartiniams „Ame
rikos užkariautojams". 

Tokį leidinį neseniai pa
teikė jaunas vyras, pats dar ne 
taip seniai į šį kraštą atvykęs, 
Kęstutis Šalavėjus. J i s sudarė 

Knygos „Sveika, Amerika, patarimai atvykstantiems" autorius Kęstutis 
Šalavėjus. 

E. Šulaičio nuotrauka 

160 puslapių knyga, pavadintą 
„Sveika Amerika — patarimai 
atvykstantiems", kuri buvo iš
spausdinta Ukmergėje ir jau 
gauta Čikagoje. 

Šioje knygoje daugiausia 
dėmesio skir iama Čikagai ir 

Los Angeles miestui, nes čia 
autorius ilgiausiai yra gyvenęs. 
Tačiau, kaip jis sako, daugumą 
informacijų galima pritaikyti ir 
naudoti visur. „Ši knygelė nėra 
gyvenimo kelrodis. Savo tikslus 
turi te kelti patys sau", — per-

Š. m. spalio 12 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto pastatas, 
esantis K. Donelaičio gatvėje 
Kaune, pirmasis Lietuvoje 
pasipuoš Europos Sąjungos ir 
„Europa Nostra" apdovanojimu 
- bronzine plokšte už „pagrįstą 
kompleksišką valstybinės 
reikšmės pastato restauravimą, 
ypatingą dėmesį skiriant inter
jero autent iškumo išsaugoji
mui". 

Ta proga Kaune viešės 
Europos paveldo federacijos 
„Europa Nostra" architektūros 
paveldo grupės apdovanojimų 
pirmininkas, „Europa Nostra" 
tarybos narys J . Wynford Evans 
CBE (Britanijos Imperijos II 
laipsnio ordino kavalierius). 

Iškilmingame posėdyje, 
kuris vyks 3 vai. p. p . Vytauto 
Didžiojo universiteto Posėdžių 
salėje (S. Daukanto g. 28), J. 
Wynford Evans pristatys „Eu
ropa Nostra" organizaciją, jos 
tikslus ir indėlį į Europos pavel
do apsaugą. Architektas Gin
taras Prikockis, kartu su kitais 
kauniečiais architektais Al
mantu Dumčiumi, Kęstučiu 
Mikšiu ir Asta Prikockiene 
vadovavęs pastato išsaugojimo, 
restauravimo ir pritaikymo 
naujai funkcijai projekto įgy
vendinimui, papasakos apie 3 
metus trukusį kruopštų darbą 
ir pristatys restauravimo dar
bus atlikusią komandą. 

Po iškilmingo posėdžio, 4:30 
vai. v. ceremonija persikels į K. 
Donelaičio g. 58, kur prie cen
trinio įėjimo įvyks bronzinės 
plokštės atidengimas. Kalbą 
sakys J. Wynford Evans. 

„Europa Nostra" federacijos 
įvertintasis pastatas, kuriame 
nepriklausomybės metais buvo 
įkurdintas Lietuvos Respub
likos Ministrų kabinetas ir 
įrengtas užsienio reikalų mi
nistro reprezentacinis butas, po 
restauracijos atgavo pirma
pradį reikšmingumą ir repre-
zentatyvumą. Restauracijos 
metu buvo išsaugotos esamos 
statinio konstrukcijos, restau
ruoti visi išlikę autentiški ele
mentai, o sunykusieji pakeisti 
naujais, suprojektuotais, iš
laikant rastųjų pastate analogų 
formą ir suteikiant jiems šiuo
laikišką architektūrinę išraiš-

spėja autorius. 
Šis leidinys yra pradeda

mas patarimais tiems, kurie 
nori atvykti Amerikon, infor
macija apie „žaliosios kortelės" 
loteriją, aiškinama, į kurį 
miestą geriausiai važiuoti 
(aišku — į Čikagą), pasiren
gimą kelionei, ką pasiimti ir kt. 

Toliau nupasakojamas pats 
atvykimas (kaip orientuotis, 
apsigyvenimas ir t.t.). Po to 
kalbama apie darbo paiešką 
naujame krašte, automobilius, 
ryšių priemones, finansus, jų 
institucijas, pirkinius. 

Taip pat čia vietos skiriama 
knygynams, bibliotekoms, paš
tui, studijoms, kelionėms, svei
katos reikalams (jos draudimui 
bei kitoms programoms), imi
graciniams reikalams. 

Skyrelyje „Vietoj pabaigos" 

Naujas „Santaros" žurnalo numeris 
Iš Kauno atkeliavo vėl vie

nas „Santaros" kultūros žurna
lo numeris — jau 41-sis nuo 
pradžios. Kada šiame mieste 
užsidarė „Nemuno" žurnalo 
leidyba (šis leidinys dabar 
išeina savaitinio laikraščio 
pavidalu), „Santara" čia liko 
vieninteliu kultūros žurnalu. 

Kaip paprastai, šiame lei
dinyje daug įdomios medžia
gos. Kadangi jis yra knygos 
formato, tai jo apimtis gana 
stambi — 112 puslapių. 

Čia randame nemažai 
straipsnių ir daug nuotraukų 
bei kitos vaizdinės medžiagos 
Žurnale rašoma apie dailininką 
Antaną Gudaitį, ryšium su jo 
gimimo šimtmečiu. Taip pat 

t rumpai prisimenami ir kiti du 
„šimtininkai" — Viktoras 
Vizgirda bei Liudas Truikys. 

Šiame numeryje daugiau 
vietos skiriama sporto darbuo
tojams: sportinių šokių mokyto
jams dr. Jūratei Norvaišienei ir 
dr. Česlovui Norvaišai (su jais 
išspausdintas platus pasikal
bėjimas). Taip pat kalbama ir 
su jų mokiniais, jau sulauku
siais tarptautinio pripažinimo: 
Edita Daniuteir Arūnu Bižoku. 
Iš pasikalbėjimo su Nor
vaišomis galima patirti, kiek 
šie žmonės pasidarbavo, kad 
lietuvių šokėjų ir pačios 
Lietuvos vardas plačiai pa
sklistų po visą pasaulį. J ų 
..Sūkurio" vardo grupes žymių

jų narių nemažai gyvena ir 
JAV. Juos (ypač Darių Mos-
teiką ir jo žmoną Jolantą) daž
nai matydavome televizorių 
ekranuose. 

Be to, ilgas yra Aloyzo 
Urbono rašinys, pavadintas 
„Kilnaus žaidimo riteris", apie 
LTOK prezidentą Artūrą 
Poviliūną. Čia skaitytojai supa
žindinami su vienu didžiųjų 
dabartinių Lietuvos sporto dar
buotojų, kurie išvedė Lietuvą į 
tarptautinę areną olimpinėje 
plotmėje, kurioje lietuviai skina 
apdovanojimus bei patenka į 
pirmuosius dešimtukus. 

Jokūbas Skliutauskas rašo 
apie Vinco Krėvės pėdsakus 
prie Kaspijos jūros, ' duodamas 

ką. 
Šiuo metu pastate dirba 

VDU rektoratas, o antrajame 
pastato aukšte veikia S. S. 
Lozoraičių muziejus. Restau
racija baigta 2000 meta is 
Vytauto Didžiojo universiteto ir 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento lėšomis. 

Spalio 12 d. Kaune įvyk
sianti vietinė apdovanojimo ce
remonija yra Europos paveldo 
apdovanojimų ceremonijos da
lis. Pagrindinė, kasmet vyks
tanti ceremonija, šiais metais 
birželio 4 d. įvyko Miuncheno 
Rezidencijos bažnyčioje. Euro
pos Sąjungos kultūros paveldo 
prizas „Europa Nostra" apdo
vanojimai buvo įteikti 41 laure
atui iš 18 šalių. „Europa Nos
tra" prezidentas, Danijos ka
ralienės vyras princas Henrikas 
ir Europos Komisijos kultūros 
skyriaus vadovas Harald Har-
tung įteikė 6 piniginius prizus, 
11 medalių ir 24 diplomus už 
indėlį į Europos kultūros pavel
do apsaugą. 

2002 metais Europos Ko
misija įsteigė Europos paveldo 
apdovanojimus kaip ES pro
gramos „Kultūra 2000" įgyven
dinimo dalį. Tais pačiais metais 
„Europa Nostra", kuri yra pri
pažinta Europos paveldo saugo
toja, buvo pasir inkta orga
nizuoti šiuos apdovanojimus. 
Apdovanojimų tikslas: skatinti 
aukščiausios kokybės paveldo 
išsaugojimo praktiką ir stimu
liuoti paveldo išsaugojimo pa
tirties pasidalinimą Europoje. 

„Europa Nostra", įkur ta 
1963 m., vienija daugiau nei 
200 nevyriausybinių Europos 
paveldo organizacijų. Šios orga
nizacijos tikslai, skatinti pavel
do apsaugą ir plėtrą, diegti 
aukštus standartus architek
tūriniame miesto ir vietovių 
planavime, skatinti naudoti 
socioekonominį paveldo poten
cialą, miestų ir gyvenviečių 
planavimą. 

Daugiau informacijos apie 
„Europa Nostra" -

www.europanostra.org. 

Renata Mikalajūnaitė 
VDU referentė viešiesiems 

ryšiams 

rašoma: 
— Nuo pat atvykimo jus 

šokiruos įvairūs kul tūr iniai 
skirtumai. Pavyzdžiui, kai jūsų 
paklausia, kaip sekasi (How 
are you?) tai nereiškia, kad 
turite išdėstyti visus savo 
rūpesčius. Tai įprasta etiketo 
dalis. Nusišypsokite, pasakyki
te 'ačiū, gerai' ir eikite sau to
liau, nors pečius slėgtų didžiau
sios bėdos... 

Yra ir daugiau panašių 
pamokymų ar pastabų, kurios 
šiame krašte labai praverčia. 
Bet juos galima pasiskaityti 
įsigijus leidinį, kurio kaina 10 
dol. 

Beje, knygos viršeliai pa
puošti Čikagos dangoraižių 
vaizdais. 

Edvardas Šulait is 

straipsnis apie Borje Colliander 
— istoriką bei Lietuvos bičiulį ir 
kt. 

Gaila, kad šis žurnalas 
dabar pasirodo retai, tik vieną 
ar du kartus metuose. Nors, 
kaip mums rašo jo vyr. redak
torius Romualdas Norkus, atei
tyje vėl žada išeiti dažniau. Jo 
tiražas irgi nėra didelis — 500 
egz. Vienu iš žurnalo kon
sultacinės kolegijos narių yra 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus 

Žurnalo adresas: 
„Santara", Gedimino pr. 10, 

LT 3000 Kaunas, Lietuva. 

Edvardas Šulait is 

http://www.europanostra.org
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

IR LIETUVAI REIKIA HUMANISTINES 
PEDAGOGIKOS! 

I r L i e tuva i r e i k i a 
h u m a n i s t i n ė s pedagog ikos ! 

Dažnas, ypač vyresnės kar 
tos mokytojas, prisimena ben
dradarbiavimo pedagogiką (apie 
1986—1988 m ) , kaip staigų ir 
stiprų mokytojų novatorių dau
giamečio priešinimosi autori
tarinei sovietinei pedagogikai 
proveržį. Ne vienas tada sekėme 
aštrias pedagogines „batalijas" 
laikraščių puslapiuose, gėrė
jomės pedagogikos meistrų 
pamokomis TV ekranuose. 
Lietuvoje taip pat emė plisti 
pedagoginio bendradarbiavimo 
idėjos, atsirado pasekėjų... 

Prasidėjus SSRS griuvimui, 
tikėjomės, kad, atsikračius par
tinės ideologijos gniaužtų, peda
goginis autoritarizmas savaime 
nugrims į užmarštį, kad tapusi 
tautine, mokykla savaime iš-
laisvės. Atrodė, kad bendradar
biavimo pedagogika atliko savo 
misiją, ir šis judėjimas nebe
reikalingas. Deja, ideologines 
priespaudos mechanizmą labai 
greit ir „sėkminga*-" keičia pi
nigų priespaudos mechanizmas! 
Nuosekliai. įkyriai, įtaigiai visų 
lygių mokymo įstaigos daromos 
rinkos vergais. 

Vaikai — konkurencijos 
objektas?! Nauja, t ik žymiai 
subtilesnė, todėl sunkiau paste
bima ir suvokiama, vaikų 

. • • • . ' • " • : 

eksploatacijos forma? Vienoje 
naujausių savo knygų „Be 
širdies — ką suprasime?" Salva 
Amonašvili rašo: 

„Sakoma: Vaikai — mūsų 
gyvenimo gėlės! 

O gėles augina oranžerijose. 
Po to j a s nupjauna ir par

duoda gatvėse. 
J a s merk ia į krištolines 

vazas ir gėrisi jų aromatu. 
Paskui gėlės nuvysta, ir jas 

išmeta į šiukšlyną. 
Iš tikrųjų vaikai mūsų gy

venimo gėlės?! 
Tuomet suprantama, kodėl 

gatvėse, požemiuose, stočių 
aikštėse, namų rūsiuose tiek 
daug išmestų ir beglobių vaikų. 

Sup ran t ama , kodėl klesti 
juodoji prekybos vaikais rinka. 

Kodėl juos tvirkina žmonės, 
vad inan tys save 'šventais' ir 
padoriais' ". 

Kodėl pogrindinėse labora
torijose j au organizuojamas pra
moninis vaikų gaminimas. 

Kodėl vaikus naudoja kaip 
organų persodinimo žaliavą. 

Niekas išmestų gėlių nesu
rinks, jų niekas negaivins ir 
jomis nesirūpins. 

Kur g r iausmas ir žaibai, 
kad išsprogdintų visą šį niek
šišką 'gėlyną'! 

Kur žmonių papiktintų šir
džių rūstybė, kad visą šią tamsą 
plėnimis paleistų! 

Kur žemės drebėjimai, kad 
atsipeikėtų visi, kam pagal pa
reigas priklauso ginti vaikus 
nuo ištvirkavimo, beglobystės, 
suaugusiųjų agresijos ir eks
ploatacijos! 

Kur didinga Degančių mo
kytojų širdžių sąjunga, besikau
nanti už kiekvieno į žemišką 
pasaulį atėjusiojo likimą! 

Ar ne laikas skirti, kad yra 
gyvenimo gėlės ir kad yra šir
dies skausmas? Kad yra ateitis 
ir kad yra rūpestis?" 

Šitas, širdį kraujuoti verčian
tis, rūpestis dėl mūsų vaikų ir 
vaikaičių — dėl planetos! — atei
ties daugeliui pedagogų ir šian
dien neleidžia nuleisti rankų. 

Nuo bendradarbiavimo pe
dagogikos judėjimo prabėgo be
maž du dešimtmečiai. Tuomet 
susivienijusių -ir drąsiai vei
kusių novatorių pastangos už
degti mokytojų širdis, nenuėjo 
veltui . Tai, ką teigė saujelė 
pasiryžėlių, atlaikiusių milži
nišką ideologizuotos pedago
gikos spaudimo presą, visą ugnį 
nukreipusių į save, šiandien 
tampa jau tarptautiniu huma
nistinės pedagogikos judėjimu, 
aktyviai palaikomu „iš apačios". 
Mokytojai giliai širdin priima 
humanistinės pedagogikos prin
cipus ir postulatus, kurie pade
da suvokti daugelio pedagoginių 
sąvokų — švietimas, ugdymas, 

Spektaklis mėgstantiems 
simfoninę 

arba gerą muziką 

Airid:: G taitė 1 Turgene 
Petrovnos Islajovos vaidmenį. 

Dmitrijaus Matvejevo (Elta) nuotr. 

kelioms savai tėms 
likus iki Ivan Turgenev pjesės 
„Mėnulio kaime" premjeros, 
Lietuvos nacionalinio dramos 
teatro didžiojoje salėje — pats 
repeticijų įkarštis. 

„Manau naujas I. Turge
nev pjesės pastatymas bus 
dinamiškas, ekspresyvus, o kaip 
mums pavyks — parodys prem
jera, kuri numatoma spalio 9 
dieną". sakė režisierius J. 
Dautartas 

..Mėnuo kaime" —- legen
dine pjese, kuri I. Turgenevo 

laikais buvo avangardinė. Joje 
išorinio veiksmo lyg ir nedaug, 
tačiau vidiniuose personažų 
išgyvenimuose — tikra audra", 
— pabrėžė režisierius. 

Turtingo dvaro šeiminin
kės Natalijos Petrovnos Isla-
jevos vaidmenį kuria Airida 
Gintautai tė. Jos augintinės Ve-
ročkos — debiutuojanti aktorė, 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos magistrante Judita 
Zareckaitė. 

„Šios moterys — tarsi dvi 
moters pusės. Nesutramdomų 

vidinių aistrų kupina fatališ
ka gražuolė Natali, kurią ribo
ja šeimos, socialinės tradicijos 
ir Vera — tarsi gražus, skaid
rus vaikystės rytas. Tačiau 
pjesėje ta vaikystė palaipsniui 
tampa realiu ir dažnai žiauriu 
gyvenimu. Abi moterys ieško 
savęs ir dalija save per pusę — 
Veročka tampa preke, o turtin
go dvaro šeimininkė susimoka 
už tai, kad leido sau mylėti, no
rėjo būti laisva", — pasakoja J. 
Dautartas. 

Pjesėje „Mėnuo kaime" pa
slėpta daug I. Turgenev autobi
ografijos motyvų. Michail 
Aleksandrovič Rakitin, kurio 
vaidmenį sukūrė Evaldas 
J a r a s , pasak režisieriaus — 
pats Turgenev, o Natali Pet-
rovna — jo mylimoji, prancūzų 
dainininkė Pauline Viardot — 
Garcia. Jų meilės istorija tikri
na visų dvaro gyventojų žmo
giškąsias vertybes. 

Sodybos šeimininko, ko
mersanto Arkadij Sergejevič 
Islajev vaidmenį kuria akto
rius Vytautas Grigolis, Islajevo 
motinos — Agnė Grego
rauskai tė . Vitalija Mocke
vičiūtė vaidins Natali draugę 
Lizavetą Bogdanovą, vasarą 
dvare uždarbiaujantį Aleksėj 
Nikolajevič Beliajev — Saulius 
Balandis, daktarą Ignatij Iljič 
Špigeskį — Vytautas Rumšas, 
Matvej — Remigijus Bučius. 

Nacionalinio dramos t la t-
ro žiūrovai išvys jau antrą jos 
interpretacija. I premjerą bus 
pakviesta ir 1962 m. režisie
riaus Romualdo Juknevičiaus 
pastatyto legendinio spektaklio 
„Mėnuo kaime" trupė. 

„Mėnuo kaime" — trečia
sis J. Dautarto spektaklis 
Lietuvos nacionaliniame dra
mos teatre. 1977—aisiais akto
riaus karjerą Šiaulių dramos 
tea t re pradėjęs režisierius 
statė spektaklius ir Kauno bei 
Panevėžio dramos teatruose. 
1991- aisiais J Dautartas įkūrė 
teatrą „Menas" ir yra vyriau
siasis jo režisierius. 

?Elta> 

auklėjimas, mokykla, mokyto
jas, tėvai, vaikas, žmogus ir kt. 
— amžinąsias, gilumines, 
dvasines prasmes. 

Tarptautinio humanistinės 
pedagogikos centro įkūrėjas — 
Salva Amonašvili yra žymus 
Rusijos Švietimo akademijos 
akademikas, psichologijos m. 
dr., Maskvos m. Pedagoginio 
universiteto humanistinės pe
dagogikos laboratorijos vadovas, 
Maskvos 1715-os ir Sankt Pe
terburgo 38-os eksperimentinių 
mokyklų mokslinis vadovas, net 
kelių pedagoginių universitetų 
garbės profesorius. Remdamasis 
naujausiais XX amž. pab. - XXI 
amž. pr. mokslo teiginiais, peda
gogikos klasikų teiginiais, visų 
tautų filosofine ir religine 
išmintimi, Š. Amonašvili drąsiai 
tvirtina: žmogus yra nepaliauja
mai tobulėjančios sielos ir ne
išsenkančių dvasios energijos 
atsargų amžina būtybė! 

To pedagogikoje dar nebuvo: 
dvasingumo ir kitus humanis
tinės pedagogikos postulatus 
2002 m. rudenį aptarė ir jiems 
pritarė Rusijos Švietimo aka
demijos prezidiumo posėdžio da
lyviai! Rusijos Švietimo aka
demijos bazėje įsteigta huma
nistinio individualaus ugdymo 
mokslinių tyrimų grupė, priim
tas sprendimas rengti huma
nistinės pedagogikos mokslinius 
veikalus, pritarta populiariosios 
„Humanistinės pedagogikos 
antologijos" tolimesniam lei
dimui. 

Tarptautinis humanistinės 
pedagogikos centras jau trejus 
metus iš eilės, vadovaujant Š. 
Amonašvili, rengia Maskvoje 
ta rp tau t in ius pedagoginius 
skaitymus. Juos remia Rusijos 
Federacijos Valstybės Dūmos 
švietimo ir mokslo komitetas, 

Taras Ševčenko fondo pre
mija už ukrainiečių poezijos 
vertimus apdovanotas poetas ir 
vertėjas Algimantas Baltakis. 

Spalio 4 d. Prezidentūroje 
vykusios ceremonijos metu dvi 
atminimo premijos įteiktos po 
mirties — neseniai mirusiam 
rašytojui ir vertėjui Vladui 
Šimkui už ukrainiečių litera
tūros klasikės Lesės Ukrain-
kos kūrinių pristatymą bei 
Lietuvoje gyvenusiai ukrai
nietei gydytojai Olgai Gradaus-
kienei, į gimtąją kalbą vertu
siai Lietuvos rašytojų veikalus. 

Prezidentas Valdas Adam
kus pasidžiaugė, galėdamas 
dalyvauti renginyje, kuris liu
dija glaudžius ir senus Lietu-

Rusijos Švietimo ministerija, 
Maskvos Pedagoginis univer
si tetas , laikraščiai „Učitelskaja 
gazeta", „Pervoje sentiabria" ir 
kt . 

Skaitymai t ikrai nestandar
t iniai: 2002 m. „Humanistinė 
pedagogika ir dvasinio ugdymo 
erdvės"; 2003 m. „Šypsena ma
no, k u r tu?"; 2004 m. „Kodėl 
m u m s negyventi dvasios did
vyrio gyvenimo?" Būsimų 2005 
m. t e m a „Be širdies — ką 
suprasime?" Per juos pedagogai 
kviečiami išsiveržti iš dvasinio 
sąstingio, atkurti savo profesijos 
orumą, ska t inami pasi t ikėti 
savimi, suvokti, kad mokytojo 
profesija — išskirtinė žemėje: 
kai a te ina dvasinga pedagogika, 
kai mokytojai sergėja dvasinius 
idealus, — tautos klesti; kada 
pedagogika orientuojasi vien į 

' da ik t inę gerovę ir ima tarnaut i 
r inkai , — tautos žlunga. 

Skaitymai yra tikroji moky
tojų širdžių sąjungos pradžia, 
nes mokytojai, ieškantys dvasi
nės atramos savo darbui, įveikia 
visas geografines, nacionalines 
ir politines sienas. Š. Amona
švili sakė: „Nė nedrįstu klausti: 
kur radote lėšų atvykti?" 

I š kaimyninės Latvijos į 
Skai tymus šiemet važiavo apie 
ke tur iasdeš imt švietimiečių. 
Taip yra todėl, kad Latvijoje 
įvyko jau aštuoni ». Amonašvili 
savaitiniai humanistinės peda
gogikos seminarai . Netrukus, 
2004 m. kovą, j is dirbs dar 
dviejuose Latvijos miestuose — 
Salduje ir Daugpilyje. Jau vyko 
semina ra i Rygoje, Ogrėje, 
Rezeknėje, Jūrmaloje, Daug
pilyje, Cesyje. Jelgavoje. Švieti
mo vadovai remia humanistinės 
pedagogikos judėjimą Latvijoje. 

Latvių delegacijos vadovė. 
Švietimo ministerijos mokyklų 

reikalų departamento vadovė 
Arija Berzinia, kalbėjo: „Latvijai 
Skaitymuose atstovauja peda
gogai praktikai, rajonų švietimo 
skyrių darbuotojai, moksli
ninkai iš pedagoginių univer
sitetų, Latvijos Švietimo minis
terija ir Latvijos Seimas, t.y. 
visi valstybės švietimo instituci
jų lygiai. (...) Salva Aleksan
drovič visą Latviją sužavėjo 
savo šventomis idėjomis... Kokią 
dvasinę galią turi turėti peda
gogas, kad stovėtų kaip stipri
nanti tvirta a trama greta gležno 
vynuogės sodinuko — vaiko! 
Abu jie, mokytojas ir mokinys, 
susieti neregimu ryšiu. Gera, 
kai stabili atrama greta. Bet kas 
bus atrama pačiam mokytojui, 
kad jis nenorėtų mesti savo pro
fesijos?" Pratęsdama jos mintį, 
baigiamajame posėdyje Latvijos 
Seimo narė Erika Zommere 
sakė: „Mes, administratoriai, — 
mes privalome iš jūsų kelio 
pašalinti visas kliūtis". 

Estijos delegacija taip pat 
būna didelė — šiemet 36 
žmonės: mokyklų direktoriai ir 
pavaduotojai, mokytojai, auklė
tojai, visuomeninių organizacijų 
atstovai, Narvos m. švietimo 
skyriaus atstovai. Estijoje 
veikia visuomeninis Humanis
tinės pedagogikos centras. 

Lietuvai atstovavo tik sep
tyni žmonės, nebuvo nė vieno 
švietimo administracijos atsto
vo. Matyt todėl, kad Lietuvoje 
Salva Amonašvili, deja, prisime
namas tik kaip pradinių klasių 
mokytojas iš bendradarbiavimo 
pedagogikos laikų... 

Pedagogikoje — moksle apie 
žmogaus ugdymą — rytai yra ne 
geografinė, o vidinė problema! 
Vydūnas rašė: „Sakoma todėl 
dažnai: iš rytų pareina šviesa. 
Vienok t ik r ie j i r y t a i yra 

a s m e n y b ė s gelmė, yra ta vi
daus šalis, kur žmogui pasidaro 
jaučiama ir pažįstama pasaulio 
priežastis. Toj priežastyj yra ir 
tikroji žmonijos vienybė. Čia 
žmonija yra brolija. Ta prie
žastis yra žmogaus saulė, jo 
galybė, jo išganytojas ir Dievas" 
(Pabraukta Vydūno. Vydūnas, 
„Raštai" 11 . V., Mintis, 1990, p. 
230). 

Tik dvasiškai stiprios 
Lietuvos vaikai bus tikrai laisvi, 
įdomūs ir reikalingi pasauliui. 
Ne vien latviams ir estams — ir 
Lietuvai yra reikalinga huma
nistinė pedagogika, nes dvasinio 
ir dorinio ugdymo poreikis val
stybėje auga ne dienomis, o 
valandomis. Mąstykime valsty
biškai. Kas parems mokytojus 
ne vien moraliai, bet ir finan
siškai? Penkių dienų seminaro 
dalyvio mokestis gali kainuoti 
apie 15 latų, vieta viešbutyje 
vienai parai gali kainuoti apie 4 
latus. Registruojantis reikia 
užsisakyti vietą viešbutyje. 
Seminaro dalyviai gaus 40-ies 
valandų kvalifikacinius pažy
mėjimus. 

Kurie vadovai savaitei 
atidėjo į šalį dokumentus ir 
nuvyko į humanistinės peda
gogikos seminarą š.m. kovo 
15-20 d. Latvijos miestelyje 
Saldus? Kad įsitikintų: Lietuvos 
dvasiniam atgimimui tikrai 
reikalingos aukštos huma
nistinės pedagogikos idėjos. Kad 
pajaustų: ten vyksta giluminis 
mokytojų sielų katarsis, ten iš 
esmės, o ne ant popieriaus, 
keliama mokytojo kvalifikacija. 

I r e n a S tu lp in ienė , 
Klaipėdos „Vėtrungės" 

gimnazija, 
e-paštas: irsji@delfi.lt 

tel. 8(46) 231928, 
mob. 8 (682) 31323. 

Apdovanotas A. Baltakis 

Algimantas Baltakis. 

vos ir Ukrainos ryšius: , Abiejų 
t au tų istorijos yra glaudžiai 
susipynusios. Nenuostabu, kad 

bendra istorija paliko gilų pėd
saką lietuvių ir ukrainiečių 
tautų kultūrose", — sakė prezi
dentas. Jis pabrėžė, kad 
Lietuvai tapus Europos Sąjun
gos ir NATO nare, dvišaliai 
Lietuvos ir Ukrainos ryšiai 
įgauna papildomą postūmį: 
„Lietuva yra patikima Ukrai
nos partnerė jos kelyje į eu
ropines ir transatlantines erd
ves", — ceremonijos metu sakė 
V. Adamkus. 

Prezidentas padėkojo Ta
ras Ševčenko fondo vadovybei 
už rūpestį puoselėjant mūsų 
kultūras ir remiant žmones, 
kurie savo darbu prisideda prie 
tautų bendravimo. 

Premijas įteikė T. Ševčen

ko fondo pirmininkai abiejose 
šalyse — Igor Maistrenka ir 
Algirdas Kumža. Renginyje 
dalyvavo ir Ukrainos ambasa
dorius Lietuvai Boris Klim-
čiuk. 

Taras Ševčenko fondai jau 
ketvirti metai veikia Lietuvoje, 
Ukrainoje. Jie buvo sukurt i 
abiejų šalių prezidentų pastan
gomis. Ankstesniais metais 
fondo premijos buvo įteiktos 
ukrainiečių vertėjui Dmitro 
Ceredničenko, lietuvių rašyto
j a m s Jonui Strielkūnui ir 
Vladui Braziūnui, kultūrologei 
Nijolei Laurinkienei. 

(Eltai) 

Vaikų Dailės mokykla sinagogoje 
Spalio 7 d. Kėdainių dailės 

mokykla šventė 15-ąjį gimta
dienį ir įkurtuves restauruotoje 
ir dailės mokyklos reikmėms 
pritaikytoje buvusioje sinagogo
je. Atnaujintame buvusių žydų 
maldos namų pastate galės 
mokytis du šimtai moksleivių. 

Dvejus metus trukę sinago
gos restauravimo ir pritaikymo 
mokyklai darbai užbaigti šią 
vasarą. Kėdainių sinagogų kom
pleksą sudaro dvi — vasarinė ir 

ž ieminė — sinagogos. Dailės 
mokykla įsikūrė buvusioje 
vasar inėje sinagogoje. Čia 
res tauruota sudėtinga medinė 
konstrukcija, uždengtas skar
dos stogas, sutvarkyta vandens 
nuvedimo sistema. Į Kultūros 
ver tybių registrą į t rauk tame 
pas ta te buvo atliktas pagrindi
n is remontas, įrengtas inter
j e ras , sutvarkyta aplinka. 

Pas ta t e išsaugotas ir ek
sponuojamas autentiškas kar

nizas, juosiantis visą sinagogą 
viduje, sukti laiptai į pastogę, 
niša su arkine sąrama piet
vakarinėje sienoje. Dailės mo
kyklos pastangomis ateityje 
tikimasi atkurti lubų skliaute 
esantį žuvies Leviano atvaizdą. 

XVIII a. pabaigoje - XK a. 
pradžioje pastatytų judėjų 
religijos kulto namų ansamblyje 
susipina vėlyvojo baroko, klasi
cizmo ir Artimųjų Rytų archi
tektūros puošybos elementai. 

XTX a. pabaigoje abi sinagogos 
buvo sujungtos vieno aukšto 
mūriniu skerdiko namu, kuris 
neišliko. 2000 metais Lietuvos 
žydų bendruomenė sinagogų 
kompleksą dovanojo Kėdainių 
miesto savivaldybei. 

Dailės mokyklai pritaikyta 
vasarinė sinagoga restauruota 
Kėdainių rajono savivaldybės ir 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamento lėšomis. 

(Elta) 

Parodys visuomenės nužmogėjimo laipsnį 
Jaunas režisierius Agnius 

Jankevičius žiūrovams pristato 
naujo spektaklio „Žiurkiagal-
viai" premjerą pagal šiuolaiki
nės prancūzų dramaturgės Na-
tacha de Pontcharra pjesę. 
Spalio 8 ir 9 d. spektaklis buvo 
rodomas „Menų spaustuvėje" 
Vilniuje, o spalio 13 dieną Klai
pėdos tabako fabrike. 

Daugiau negu dešimtmetį 
teatrui rašanti N. de Pontchar
ra ilgą laiką meno pasaulyje bu
vo labiau žinoma kaip tapytoja, 
grafikė, novelių autorė. Dra
maturge yra sukūrusi per 
dešimtį pjesių, daugelis jų išver
sta į vokiečių, anglų, i talų, 
ispanų, arabų, bulgarų, lietuvių 
kalbas. statomos daugelyje 
Europos teatrų. 

•los pioscsf kalbama apie 

tamsiausius žmogaus sielos ir 
šiuolaikinės visuomenės užka
borius: sulig kiekviena pjese 
atsiskleidžia naujas vartoto
jiškos visuomenės iškrypimas, 
nužmogėjimo laipsnis. Nors jos 
pjesių personažų likimai tra
giški, tačiau pats personažų 
buvimas scenoje dažnai atrodo 
komiškai. Tragizmas ir drama
t iškumas pjesėse beveik nieka
da nebūna atviras, bet slypi už 
išorinio optimizmo, kalbos žais
mingumo, tam tikro lyriškumo 
ir poetiškumo. 

Šių metų Naujosios dramos 
akcijoje skaityti „Žiurkiagal-
viai" — bene žinomiausia ir aš
tr iausia autores pjese. Pagrin
diniai jos personažai — broliai 
dvyniai. g:me sau žiurk-u gal
vomis ir handantvs pnsitaikvt; 

prie „normalios" visuomenės, 
pasigamina naujas galvas, užsi
deda naujus „teisingus" veidus, 
atitinkančius standartinę „tei
singo" žmogaus fizionomiją. Ta
čiau pakanka menkiausios už
uojautos — ir žiurkiagalviai iš
siduoda: iš jų atimami ne tik 
veidai, bet ir galimybė likti tarp 
„teisingų" žmonių. 

Pasak režisieriaus A. Jan
kevičiaus, žmogaus atstūmimo 
dėl jo fizinių defektų tema 
Lietuvoje dar mažai gvildenta. 
Spektaklyje aktoriai „džiazuos" 
žodžiais, mintimis ir jų 
reikšmėmis. 

Prancūzų kultūros centro 
Vilniuje paremtos spektaklio 
premjera bus vaidinama .ki
šenėje" Menų spaustuves salėje, 
apšildomoje sena krosnele, va

dinama „buržuika" Minimalio
mis priemonėmis sukur tame 
spektaklyje nebus dailininko ir 
kompozitoriaus darbų, tačiau 
skambės garsios Louis Arms-
trong dainos motyvas. „Žiurkia-
galviuose" tėvo vaidmenį atliks 
Arnoldas Jeleniauskas, brolių 
dvynių — Sergejus Ivanovas ir 
Leonardas Pobedonoscevas, o 
naratorę vaidins fizinę negalią 
turinti neprofesionali aktorė 
Inga Filipovič. 

Spektaklį „Žiurkiagalviai" 
pristato Teatro ir kino informa
cijos ir edukacijos centro filialas 
— prodiuserinė įstaiga „Audro
nio Liugos produkcija". Tai jau 
antrasis šios įstaigos statomas 
spektaklis po Cezario Grau
žinio „Už geresnį pasaulį". 

'Elta> 
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EUROPA 

STOKHOLMAS 
2004-ųjų Nobelio ekonomi

kos premija paskirta Norvegi
joje gimusiam Finn Kydland ir 
amerikiečiui Edward Prescott 
už dinaminės makroekonomi
kos tyr imus. Mokslininkams 
bus skirta 10 mln. Švedijos kro
nų premija už darbą, paaiški
nantį, kaip verslo ciklus skatina 
tokie veiksniai, kaip ekonomi
nės politikos ir technologijų po
kyčiai. „Šių mokslininkų dar
bas kur ia pagrindą išsamiai 
ekonominės politikos patikimu
mo ir politinio įgyvendinamumo 
tyrimų programai", pareiškė 
Švedijos karališkoji mokslų 
akademija. Mokslininkų tyri
mai rodo, kaip ūkius alina dide
lė infliacija nepaisant to, jog vie
nas iš nustatytų pinigų politi
kos tikslų yra kainų stabilumas. 

JAV įmonės ir asmenys gau
davo iš Saddam Hussein vy
riausybės specialius čekius, ku
rie leisdavo jiems pirkti Irako 
naftą pagal JT „naftos už mais
tą" programą. JAV vyriausiojo 
ginklų inspektoriaus Irake pa
teiktoje ataskaitoje buvo nuro
dyti programos čekių gavėjai iš 
kitų valstybių, tačiau JAV gavė
jai dėl konfidencialumo įstaty
mų nurodyti nebuvo, rašo JAV 
dienraštis „The New York Ti
mes". JAV įmonių pavadinimai 
ir asmenų vardai buvo nurodyti 
ataskaitos kopijose, kurios buvo 
pateiktos Kongresui ir Baltie
siems rūmams. Anot dienraščio, 
kuris taip pat peržiūrėjo šias 
kopijas, ataskaitoje nurodyta, 
kad JAV bendrovėms „Chev
ron", „Mobil", „Texaco" ir „Bay 
Oil", taip pat trims asmenims, 
įskaitant investuotoją Oscar S. 
Wyat, kartu buvo skirta 111 
mln. barelių naftos. 

PYONGYANG 
Šiaurės Korėja įspėja, kad 

galimas Jungtinių Tautų (JT) 
bausmes laikys karo paskelbi
mu. Praėjusį mėnesį keli JAV 
administracijs aukšto rango pa
reigūnai davė suprasti, jog JAV 
gali pasiūlyti pateikti JT Sau
gumo Tarybai svarstyti klausi
mą dėl Šiaurės Korėjos bran
duolinės programos, siekdamos, 
kad Šiaurės Korėjai būtų pa
skelbtos tarptautinės sankcijos. 
„Jeigu Amerika pasieks, kad 
per Jungtines Tautas Šiaurės 
Korėjai būtų įvestos sankcijos, 
Korėja nedelsdama ryžtingai at
sakys, pasitelkusi į pagalbą sa
vo stabdymo ir savigynos pajė
gas", pažymima Vyriausybės 
pranešime. JAV ir kitos šalys 
reikalauja, kad Šiaurės Korėja 
nutrauktų savo karinę branduo
linę programą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 
AZIJA 

NEW YORK 
Naftos kainos pirmadienį 

pasiekė du naujus rekordus — 
53.6 JAV dolerio už barelį New 
York ir daugiau kaip 5D JAV do
lerių Londone. Naftos kainos 
auga jau penktą darbo dieną iš 
eilės. Niujorke naftos kainų au
gimą skatina būgštavimai, jog 
uraganai gali išprovokuoti naf
tos tiekimo į JAV deficitą prieš 
žiemos sezoną. Praėjusį savait
galį uostas „Louisiana" buvo už
darytas jau trečią kartą per pas
tarąjį mėnesį, sumažinant naf
tos importą. Be to, dėl visuotinio 
streiko Nigerijoje, prasidėjusio 
pirmadienį, gali sumažėti eks
portas iš šios šalies, kuri yra pa
grindinė Afrikos naftos gamin
toja. 

KABULAS 
Istorinių Afganistano prezi

dento rinkimų balsų skaičiavi
mas pirmadienį nebuvo pradė
tas, nes pareigūnai laukia pata
rimo dėl to, ką daryti su įtaria
mais neteisėtais balsais. Tuo 
tarpu Hamid Karzai pagrindi
nio varžovo Yunus Qanooni pa
dėjėjas sakė, kad Afganistane 
pirmadienį vyksta intensyvios 
derybos stengiantis susitarti dėl 
šių ginčijamų rinkimų. Per de
rybas kalbama apie galimą kai 
kurių balsavimo apylinkių dar
bo pratęsimą ir apie paties Y. 
Qanooni, kuris boikotavo rinki
mus, balsavimą. Be to, greičiau
siai bus nutar ta pradėti tyrimą 
dėl rinkimų tvarkos pažeidimų. 

ABU DHABI 
Irako kovotojų grupuotė pa

grasino nužudyti įkaitu paimtą 
turką, jei JAV7 nepaleis visų ira
kiečių kalinių, o Turkijos pilie
čiai neišvyks iš Irako, pirmadie
nį pranešė televizija „Al Ara-
biya". „Al Arabiya" parodė gru
puotės, pasivadinusios „Tawhid 
wa ai Jihad", atsiųstą vaizdo 
įrašą, kuriame matyti trys gin
kluoti kovotojai, apsupę barzdo
tą įkaitą, laikantį asmens tapa
tybės dokumentą. Tačiau šis 
vaizdo įrašas nepanašus į anks
tesnius šios islamistų grupuotės 
atsiųstus įrašus. Kovotojai gro
bia žmones, siekdami sužlug
dyti sausio mėnesį numatytus 
rinkimus. Manoma, kad nuo ba
landžio, kai Irake kilo grobimų 
banga, čia buvo nužudyta apie 
30 įkaitais paimtų užsieniečių. 

Lietuvoje pirmą kartą sustabdyta politinė švytuoklė 
Atkelta iš 1 psl. 

į antrąjį ratą patekę DP 
kandidatai. 

23 mandatus, iš jų vieną 
vienmandatėje rinkimų apygar
doje, iškovojusi Darbo partija 
naujajame Seime daugiausia 
gali iškovoti 71 mandatą. Tai 
sudaro daugiau kaip pusę vietų 
Seime. Iš viso Seime yra 141 
narys. 

Į antrąjį rinkimų ratą pa
teko 48 Darbo partijos iškelti 
kandidatai. Jos vadovas V. Us-
paskichas jau iškovojo Seimo 
nario mandatą Kėdainių vien
mandatėje apygardoje. 

Ati t inkamai susivienijimą 
„Už darbą Lietuvai" rinkimuose 
sudariusios valdančiosios Lietu
vos socialdemokratų partija ir 
Naujoji sąjunga naujajame Sei
me gali tikėtis daugiausia 42 
vietų. 

Trys socialdemokratai — 
susisiekimo ministras 
Zigmantas Balčytis, finansų mi
nistras Algirdas Butkevičius ir 
par lamentaras Juozas Palionis 
— taip pat jau iškovojo Seimo 
nar ių manda tus at i t inkamai 
vienmandatėse Šilalės-Šilutės, 
Vilkaviškio ir Prienų apygardo
se. 

Taigi iš viso valdančiosios 
daugumos atstovai jau iškovojo 

16 mandatų daugiamandatėje 
apygardoje ir 3 mandatus vien
mandatėse rinkimų apygardose. 

Opozicinė Tėvynės sąjunga 
gali tikėtis po antrojo rato pa
didinti iškovotų mandatų skai
čių nuo 11-os iki 31-o. Rolando 
Pakso susivienijimas „Už tvar
ką ir teisingumą"— nuo 9*ių iki 
12-os, Liberalų ir centro sąjun
ga — nuo 7-ių iki 25-ių, Valstie
čių ir Naujosios demokratijos 
partijų sąjunga — nuo 5-ių iki 
10-ies. 

Seimo rinkimus laimėjusios 
Darbo partijos vadovas Viktoras 
Uspaskichas sako tikėjęsis ge
resnių rinkimų rezultatų. 

Vertindamas pirmąjį rinki
mų ratą. V Uspaskichas sakė, 
jog Darbo partija tikėjosi gauti 
didesniąją dalį mandatų, jei į 
Seimą nebūtų patekusios Libe
ralų ir centro sąjunga bei Kazi-
miros Prunskienės „Visuome
nės lyderių koalicija". 

Jei šios dvi partijos nebūtų 
perkopusios reikalaujamo 5 pro
centų rinkimų barjero, likusios 
rinkimus laimėjusios partijos 
tarpusavyje dalintųsi kur kas 
didesnį kiekį mandatų, ir šios 
dalybos būtų buvę palankiau
sios būtent Darbo partijai. 

„Mes galvojome, kad galėsi
me dalintis apie 30 procentų į 

Seimą nepatenkančių partijų 
balsų, iš jų 10 procentų būtų te
kę mums", sakė V. Uspaskichas. 

V. Uspaskicho manymu, 
Darbo partijai buvo neparankus 
mažas rinkėjų aktyvumas. 

Kita vertus. Darbo partijos 
vadovas pažymėjo, jog maždaug 
50-tyje vienmandačių apygardų 
Darbo partijos kandidatai išėjo į 
antrąjį rinkimų ratą. 

Darbo partijos vadovas kol 
kas nenoriai kalba ir apie gali
mus susivienijimus po Seimo 
rinkimų, teigdamas, jog būtina 
sulaukti antrojo turo rezultatų. 

Socialdemokratų ir socialli
beralų vadovų kalbas apie tai, 
jog programa bus pagrindas for
muojant susivienijimą, V. Us
paskichas vadino „rinkimų 
šou". 

Konservatorių ir iiberaicen-
tristų vadovų svarstymus apie 
galimą bendrą kairiųjų ir deši
niųjų „antidarbietišką" susivie
nijimą V. Uspaskichas vadino 
nerimtais. 

„Tegul kuria. Sukurti gali
ma tokią Vyriausybę ir susitarti 
galima, bet juk paskui dirbti 
reikės. Tokia Vyriausybė, suda
ryta iš visiškai skirtingų ideolo
gijų partijų, bus tiesiog nestabi
li. Nežinau, kam tai bus naudin
ga", kalbėjo V. Uspaskichas. 

Daugelis kyšininkavimo skandalų herojų rinkimus pralaimėjo 
Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 

— Ne visiems į kyšininkavimo 
skandalus šiemet įsivėlusiems 
par lamentarams Seimo rinki
mų rezultatai buvo palankūs. 

Iš trijų dėl skandalo atsisa
kiusių savo mandatų buvusių 
Seimo narių — Vytauto Kviet-
kausko. Arvydo Vidžiūno ir Vy
tenio Andriukaičio — pastarieji 
du kandidatavo vienmandatėse 
apygardose. 

Šakių apygardoje Seimo na
rio mandato siekęs konservato
rius A. Vidžiūnas surinko 19 
proc. balsų ir pateko į antrąjį 
rinkimų ratą. 

Tačiau nepasisekė kitam 
kyšininkavimo skandalo daly

viui — Žirmūnų rinkimų apy
gardoje kandidatavęs socialde
mokratas V. Andriukaitis su
rinko 13.98 proc. balsų ir liko 
ketvirtoje vietoje. 

Iš Seimo narių V. Kviet-
kauskas, V. Andriukaitis ir A. 
Vidžiūnas atsistatydino šią va
sarą, po to, kai teisėtvarkos ins
titucijos paskelbė, kad jie galėjo 
imti piniginį atlygį už versli
ninkams palankių įstatymų pri
ėmimą. 

Šiame skandale taip pat bu
vo minimi Liberalų ir centro są
jungos nariai — parlamentarai 
Gintaras Steponavičius, Eligi-
jus Masiulis. Raimundas Palai-
tis ir Klemensas Rimšelis. 

Vienmandatėse apygardose 
kandidatavę G. Steponavičius, 
E. Masiulis ir R. Palaitis surin
ko ati t inkamai 36.27 p roc , 
23.65 proc. ir 20.2 proc. balsų ir 
pateko į antrąjį rinkimų ratą. 
Tuo tarpu Kauno Centro apy
gardoje kandidatavęs K. Rimše
lis surinko 14.85 proc. balsų ir 
liko trečias. 

Nesėkmingai rinkimai susi
klostė ir naujausio skandalo da
lyviui — kyšininkavimu įtaria
mam liberalcentristui Virginijui 
Martišauskui. 

Šilutės-Pagėgių apygardoje 
kandidatavęs V. Martišauskas 
tarp šešių kandidatų liko pa
skutinis. 

Tautos fondo Garbės narei, daugelį metų buvu
siai Tautos fondo valdybos narei 

A t A 
ALDONAI KATINIENEI 

mirus, gilią užaujautą reiškiame vyrui VITUI, 
motinai PETREI DUBAUSKIENEI, sūnums 
KĘSTUČIUI ir ROMUI, dukterims VILIJAI, 
AUDRONEI ir GAILEI su šeimomis, seserims 
VALENTINAI GRYBIENEI ir NIJOLEI ŠETI-
KIENEI, broliui ALGIUI, visai plačiai giminei 
ir draugams. 

Tautos fondas 
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Bu v. Amerikos Lietuvių Romos Katalikų vargo
nininkų sąjungos pirmininkui, ilgamečiam 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos sąjungos 
iždininkui, „Muzikos Žinių" administratoriui ir 
įvairių lietuviškų parapijų vargonininkui 

A f A 
ANTANUI P. GIEDRAIČIUI 

mirus, jo žmonai solistei ALVTNAI, dukroms 
ANITAI, KRISTINAI, MARIJAI, SIMONETAI 
ir PATRICIJAI bei sūnui ANTANUI KAROLIUI 
ir jų šeimoms, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Šiaurės Amerikos Lietuvių Muzikos sąjunga 
ir jos valdyba bei „Muzikos Žinių" redaktoriai 

Faustas Strolia, dr. Loreta Venslauskienė 
Darius Polikaitis, Birutė Mockienė 

Alma Preisaitienė, Kazys Skaisgirys ir 
Stasys Sližys 

V I E N E R I Ų M E T Ų MIRTIES SUKAKTIS 

2004 m. spalio 11d. sukako vieneri metai nuo 

A t A 
TEODOROS TAMULIENĖS 

ŽADEIKYTĖS 
mirties. 
Prašome visus draugus ir pažįstamus prisi

minti ir pasimelsti už mirusios sielą. 

Vyras Jonas Tamulis, duktė Rita su vai
kais, brolis Juozas Žadeikis 

PADĖKA 
A t A 

JUOZAS M. BALTRAMONAITIS 
Mirė 2004 m. rugpjūčio 22 d. Palaidotas rugpjūčio 25 

d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 
Dėkojame visiems, kurie suteikė Jam paskutinį patar

navimą ir palydėjo į Amžino poilsio vietą. 
Nuoširdus ačiū kun. A. Paliokui už maldas koplyčioje 

ir gedulingas pamaldas Pal. Jurgio Matulaičio Misijos 
bažnyčioje bei palydėjimą į kapines. 

Dėkojame visiems, kurie užprašė šv. Mišias bei aukojo 
„Saulutės" ir L.P. Globos fondui a.a. Juozo atminimui. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui 
D. M. Petkui už malonų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 

Nuliūdę žmona Danutė, sesuo Veronika, brolis 
Pov i las 

Pirmą kartą... 
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams (S35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago. IL 
60629). 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2004 m. spalio 7 
d. po ilgos ligos, Ingham Regionai Medical Center, Lan-
sing Michigan, mirė mūsų mylimas Vyras, Tėvelis, Sene
lis, Prosenelis, Uošvis 

A f A 
DR. VYTAUTAS MAJAUSKAS 

Velionis gimė 1918 m. spalio 13 d. Kupiškyje. 
Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno Detroit, Michigan 

Ateitininkas, Medicinos daktaras, visuomenininkas, 
moksleivių (1941 m.) ir studentų Ateitininkų centro val
dybos (1946 m.) pirmininkas, PLB valdybos vicepirminin
kas 1968—1973, 1965 m. LB Detroito apylinkės valdybos 
pirmininkas, 1983—1985 m. JAV LB tarybos pirmininkas, 
1985—1991 m. Daytono LB apylinkės steigėjas ir pirmi
ninkas, Fronto Bičiulių narys, Amerikos Lietuvių Gydy
tojų sąjungos narys. Ruošė įvairias paskaitas, pravedė 
daug suvažiavimų, susirinkimų, 28 metus vertėsi privačia 
praktika Detroite. 1984 m. persikėlė į Floridą. 

Giliam nuliūdime liko: žmona Vanda Godelytė-
Majauskienė, dukros Danguolė, Violeta ir Lidija; sūnūs 
Algimantas, Rikantas, Liutauras su šeimomis ir a.a. Cor-
neliaus seime, 7 vaikaičiai, 5 provaikaičiai. 

Gedulingos šv. Mišios už velionio vėlę bus laikomos 
Dievo Apvaizdos bažnyčioj, Southfield, Michigan, 2004 m. 
spalio 18 dieną, 11 vai. ryto. Po Mišių viešas atsisveikini
mas, po kurio a.a. Vytautas bus palydėtas į Holy Sepul-
chre Kolumberijų. 

Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių, aukos būtų skiria
mos Dainavos Jaunimo stovyklai arba Fronto Bičiuliams. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

A f A 
EVA ŠINKIUTĖ-PANAVAS 

Mirė 2004 m. spalio 11d. 
Nuliūdę liko: duktė Erika Sargautis su vyru Robert; 

anūkai Stephen Sargautis, Irena ir vyras Rytas Kleiza, 
Juozas Janickas, Arnoldas Janickas su žmona Teresa, 
Cyndi Janickas ir proanūkai. 

A.a. Eva buvo mama a.a Kristinos Janickas. 
Velionė pašarvota trečiadienį, spalio 13 d. Lack & 

Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.), 
Hickory Hills, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 14 d. Iš laidoji
mo namų velionė bus atlydėta į Lietuvių evangelikų 
liuteronų „Tėviškės" parapiją Čikagoje, 6641 S. Troy, ku
rioje 10 vai. ryto vyks pamaldos. Po pamaldų velionė bus 
palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Lack & Sons. Tel. 708-430-5700. 

Su dideliu skausmu pranešame, kad 2004 m. spalio 7 
d, po sunkios ir ilgos ligos mirė mūsų mylimas Vyras, 
Tėvelis ir Senelis 

A f A 
Inž. JURGIS MATAS 

STATKEVIČIUS STATKUS 
Gimė Lietuvoje. Čikagoje išgyveno 53 metus, pasku

tinius 2 metus — Boca Raton, FL. 
Dideliame liūdesy liko žmona Oiga, duktė Diana su 

vyru Jeff, duktė Irena su vyru Mark, anūkai Tylor ir Mat-
thew George; sesuo Marytė Steponaitienė Australijoje, 
dukterėčia Maria Traškaitė, pusseserė Elena Čižinaus-
kienė su vyru Edvardu, pusseserė Nijolė Kaveckienė su 
šeima; mielas Jurgio draugas Algis Augūnas su žmona 
Dalia iš Jupiter FL; kiti giminės bei draugai Čikagoje ir 
Lietuvoje. 

Laidotuvių apeigos privačios. 

Liūdinti šeima 

Mūsų mielam draugui 

A t A 
JURGIUI STATKUI 

mirus, jo žmonai OLGAI, dukterims DIANAI ir 
IRENAI bei jų šeimoms, reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. | 

Janina ir Vytautas Peseckai 
Isolda ir Vytautas Šimkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

ČIKAGOS LIETUVIŲ FUTBOLO 
klubo „Lituanica" 54-asis se
zonas bus pažymėtas tradici
niame pokylyje spalio 30 d., 
PLC Didžiojoje salėje, Le-
monte. Užsisakyti vietas būti
n a iš anksto tel. 708-532-7526, 
kviesti Ann Marie Jurai t is . 

LIETUVIŲ FONDO TRADICINIS 
pokylis „Rudens šventė" šie
met įvyks lapkričio 6 d. Pa
saulio lietuvių centro didžio
joje salėje, Lemonte. Oficialio
sios dalies metu žymiam Lietu
vos politikui, dabart iniam ES 
nariui, prof. Vytautui Lands
bergiui bus įteikta dr. A. Raz
mos vardo visuomeninė premi
ja. Vyks vakarienė ir šokiai. 
Vietas į šį neeilinį renginį 
užsisakyti reikia iš anksto tel. 
630-257-1616, kviesti LF admi
n is t ra torę Laimą Petroliū-
nienė. 

ČIKAGOS LIETUVIŲ SUVAL
KIEČIŲ klubo gegužinė įvyks 
spalio 17 diena, sekmadienį, 12 
v.p.p., Šaulių namuose, 2417 
W. 43 St. Gros muzika va
dovaujama A. Barniškio. Bus 
skanaus maisto, veikį .baras ir 
loterija, kurioje galėsite iš
bandyti savo laimę. Kviečiame 
visus dalyvaut i ir l inksmai 
praleisti sekmadienio popietę. 

SOLISTAS VYTAUTAS JUOZA-
PAITIS vėl atvyksta į Ameriką. 
Šiais meta is ka ip ir pernai 
Amerikos publ ika vėl turės 
progą išgirsti LR žinomą ope
ros solistą, daugelio premijų 
laureatą Vytautą Juozapaitį. 
Spalio 18 d. j is koncertuos St. 
George, Utah, spalio 19 - 20 d. 
- Cerritos, CA, spalio 21 d. -
Palm Desert . Džiugu, kad 
kitataučiai nelieka abejingi ir 
įvert ina ' bar i tono Vytauto 
Juozapaičio gabumus. Vytau
tas Juozapaitis buvo pakvies
tas lapkričio mėnesį dalyvauti 
Mocarto festivalyje. 

SPALIO 13 D. TĖVŲ PRAN
CIŠKONŲ koplyčioje Kenne-
bunkport, Maine, bus laikomos 
šv. Mišios už visus mirusius 
Kęstut iečius. Visi maloniai 
prašomi pris imint i tą dieną 
savo mirusius brolius. 

A. KEZIO FOTOGRAFIJŲ PARO
DOS „Millennium Park/Chica-
go" at idarymas vyks spalio 15 
d., 7:30 v.v. Čiurlionio galeri
joje. Kviečiame visus dalyvau
ti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS 64-asis metinis suvažiavi
mas vyks lapkričio 6 dieną, 
šeštadienį, Balzeko lietuvių 
kul tūros muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd., Chicago, IL. 
Suvažiavimo metu bus apžvel
gti atlikti darbai, vyks svarsty
mai ir bus patvirtinti ateities 
veiklos uždaviniai . Daugiau 
informacijos prašome teirautis 
ALT-o raštinėje telefonu 773-
735-6677. 

KVIEČIAME SPALIO 17 D., 12 
v.p.p. į Pal. Jurgio Matulaičio 
misiją Lemonte, Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje 
ruošiamus pabendravimo pie
tus. Ta pačia proga susipažin
sime su mūsų kapeliono kun. 
A. Palioko išleista knyga 
„Žodžiai". Programą ruošia 
Dalia Zarskienė , muzika 
Antano Andr iekaus , pietūs 
Aldonos Šoliūnienės. Stalus 
prašome užsisakyti pas B. 
Kronienę, tel. 630-968-0184. 

LIETUVOS DUKTERŲ ŠIEMET 
ruošiami p ie tūs -vakar ienė 
vyks, spalio 24 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je Bus me'ninė programa, 
laimėjimai Užsisakyti vietas 
galima adresu: 2735 W. 71 St., 
arba tel 773-925-3211 Name-

Č L M LANKĖSI ANIMATORIUS LjA BEREZNICKAS 

liuose, kuriuose budima nuo 
antradienio iki šeštadienio, 10 
v.r. - 2 v.p.p. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti. 

SPALIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ 
7-9 v.v. Balzeko lietuvių 
kul tūros muziejus kviečia į 
lietuvių dailininkės iš Argen
tinos Claudija Alicija Rolando 
Katinas parodą „Lotynų Ame
rikos kultūra". 

LAPKRIČIO 19-21 D. BALZEKO 
lietuvių kulūros muziejuje vyks 
programa „Karas po karo", 
sk i r ta partizaninės kovos 
pradžios Lietuvoje 60-mečiui 
paminėt i . Lapkričio 19 d., 
penktadienį, 7 v.v. bus rodomas 
rež. V. Zalakevičiaus meninis 
filmas „Niekas nenorėjo mirti" 
(90 min.) ir rež. E. Zubavičiaus 
dokumentinis filmas „Par
tizanai" (60 min.). Lapkričio 20 
d., šeštadienį, 5 v.v. vyks paro
dos „Karas po karo" atidary
mas, o 7 v.v. bus rodomas rež. 
J . Vai tkaus filmas „Vienui 
vieni" (70 min.) ir rež. V.V. 
Landsbergio dokumentinis fil
mas „Baladė apie Daumantą" 
(100 min.). Lapkričio 21 d., sek
madienį, 1 v.p.p. bus rodomas 
rež. A. Dausos ir rež. A Gri-
kevičiaus meninis filmas 
„Jaus-mai" (90 min.) ir rež. J . 
Sabo-liaus dokumentinis filmas 
„Ket-virtasis prezidentas" (63 
min.). 

JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ FESTIVALIS 
įvyks lapkričio 14 d., sekma
dienį, 3 v.p.p. Jaunimo centre. 
Dalyvaus mokyklėlės mokiniai 
ir jaunieji svečiai iš Floridos, 
Detroito bei Kanados. Visi 
kviečiami dalyvauti ir pasi
džiaugti mūsų talentais. 

ROBERT DŪDA IR GINGER 
HOUGHTOfa, Lietuvos vaikų 
globos būrelio „Saulutė" rytinio 
JAV pakraščio atstovai, atvyks
ta į Čikagą. Sekmadienį, spalio 
24 d., 12:30 v.p.p. (po 11 v.r. Šv. 
Mišių) PLC „Bočių menėje" jie 
skaitys pranešimą apie savo 
labdaringą veiklą Lietuvoje. 
„Saulutė" nuoširdžiai kviečia 
visus dalyvauti , parodyti ame
rikiečiams, kad įvertiname jų 
p rasmingas pastangas. Bus 
kavutė, įėjimas nemokamas. 

JAV LB KULTŪROS VALDYBA 
praneša, kad šių metų Premijų 
šventė įvyks spalio 31 d., sek
madienį, 12:30 v.p.p. PLC 
Lemonte, LF salėje. Progra
moje: premijų teikimas, svei
kinimai ir koncertas. Norintieji 
dalyvauti vaišėse po koncerto 
prašomi registruotis pas LB 
Kultūros tarybos narę Aušrelę 
Sakalaitę tel. 630-243-6302. 

JAV LEMONTO APYLINKĖS LB 
valdyba praneša, kad lapkričio 
14 dieną valdybos numatyti 
iškilmingi pietūs atšaukiami, 
nes tą dieną PLC ruošia madų 
parodą. 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
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 
; „.f.-- -:, H«-i •, i-ii pMK^ti i i i j ' 

Rugsėjo mėnesį Čikagos 
lituanistinėje mokykloje 
lankėsi animatorius ir 

knygų iliustratorius Uja Be-
reznickas. Iliustratoriaus pri
statymas įvyko Jaunimo centro 
kavinėje, jo pasakojimo pasik
lausyti susirinko t iek ma
žiausieji, t iek ir didžiausieji 
mokyklos mokiniai. Direktorės 
pavaduotoja Laima Apana-
vičienė pristatė autorių bei jo 
kūrybą. 

Uja Bereznickas gimė Vil
niuje, įgijo išsilavinimą Meno 
mokykloje. Vėliau baigė archi
tektūros mokslus Kaune, tęsė 
studijas Maskvoje, Rusijoje. Čia 
studijavo animacinių filmukų 
kūrimo meną. Jis yra laimėjęs 
ne vieną prizą tarptautiniuose 
animacinių filmų festivaliuose. 
Jo žymiausi filmukai: „Hobglo-
binas", „Bermudų trikampis", 
„Gurinąs ir lapės pasakojimas", 
„Vaikai saugokitės". Dabar Uja 
gyvena New Yorke, arba jo 
paties teigimu, tarp New Yorko 
ir Lietuvos. 

Uja B. daug pasakojo kaip 
kuriami filmukai, kuriuose per
sonažai juokiasi, pyksta, išdy

kauja. Buvo įdomu sužinoti apie 
kadrų sudėliojimą juostoje — 
tai yra ilgas ir kruopštus proce
sas. Pasirodo, kad vienai pozici
jai reikia nupiešti dvidešimt 
keturis piešinukus per sekundę, 
o šešių minučių filmukui reikia 
nupiešti vidutiniškai per ketu
ris tūkstančius piešinukų. Taigi 
filmukus kurti , tai reiškia būti 
ne tik dailininku, bet ir reži
sieriumi, prodiuseriu, scenaris
tu, ir teksto garsintojų. 

Vėliau buvo pristatytas 
naujausias animacinis filmukas 
„Baubo aritmetika". Čia baubas 
aiškino vaikams kaip nusi
rašinėti matematikos pamo
kose. Baubas gundė vaikus 
neklausyti tėvelių, kartojo savo 
pamėgtą posakį: „Jei draugausi 
su baubu, niekada nebus bau
gu". Bet iš tikrųjų, tai pamo
kant is filmukas, aiškinantis 
vaikams su pasišiaušusiu bau
bu daugiau nesusidėti ir 
stengtis atskirti, kas yra daro
ma teisingai, o kas ne. Vaikams 
patiko satyrinis, blogus baugo 
bruožus pajuokiantis filmukas. 
Nors Uja prisipažįsta, kad 
„baubiukus" juk visi turime, 

tiek vaikai, tiek ir suaugę. 
Be animacinių filmukų Uja 

Bereznickas iliustravo daug 
vaikiškų knygelių: Vytauto Mi
sevičiaus „Karaliūnas Garga-
liūnas", „Jūrų princas Do Fi
nas", „Angliški-lietuviški anek
dotai", „Linksmažodžiai išdy
kauja", „Dovanėlė", vadovėlį 
„Gamta ir žmogus". 

Pristatymo pabaigoje tradi
ciškai pakalbiname mokyklos 
svečius. Gerai žinomas anima
torius pasidalino įspūdžiais: 
„Čikagos lituanistinėje mokyk
loje pasijaučiau kaip Vilniuje, 
visi čia kalbasi lietuviškai, 
laikosi lietuvių kultūros tradici
jų. Ypač jaučiasi lietuviškos 
dvasios atmosfera. New Yorke 
nėra tokio centro, bent jau aš 
nieko panašaus negirdėjau apie 
lituanistines mokyklas. Mano 
manymu, gyvenant Amerikoje 
visada yra dvi pusės: gera ir 
bloga. Gera pusė — mokykla 
gali būti kaip tarpininkas atvy
kusiam, t.y. būdamas lietuvių 
bendruomenėje, greičiau adap-
tuojiesi, daugiau sužinai, pra
dedi dirbti... Bloga pusė — gali 
taip ir likti siaurame, mažame 

Nuotraukoje scena iš vieno populiariausių Iljos Bereznicko pieštų ani
macinių filmukų „The Hobgoblin" (1987). 

žmonių rate, tada bus sunku 
adaptuotis, suprasti kitos šalies 
mentalitetą, kultūros tradicijas. 
Svarbiausia, kad Čikagos litu
anistinė mokykla gyvuotų dar 
ilgai, ilgai". 

Čikagos lituanistinės mo
kyklos mokiniams, mokytojams 
labai patiko nuotaikingas ani

macinio filmuko pr i s ta tymas . 
Tegu kūrybinis įkvėpimo kelias 
lydi autorių ir atveda vėl čia į 
lituanistinę mokyklą su jo nau
jais filmukais ir naujomis ilius
truotomis knygelėmis. 

I n d r ė B a r t a š i ū n i e n ė 
ČLM atstovė spaudai 

. 

„SEKLYČIOJE" — J. POLIKAIČIO PRANEŠIMAS APIE IŠVYKĄ Į LIETUVĄ 

Socialinių reikalų taryba 
globojo daug organizacijų: 
„Vaikų viltis", „Našlaičių 

globa", Partizanų rėmimo fon
das, A. Adamkienės ir G. Lands
bergienės Kaimo vaikų rėmimo 
fondai. Visos šitos įstaigos yra 
prižiūrimos Socialinių reikalų 
tarybos pirmininko Juozo Poli
kaičio. Pirmininkas, norėdamas 
geriau susipažinti su šių organi
zacijų skyriais Lietuvoje ir pa
tikrinti vietinių įstaigų vedėjų 
tvarkomas gaunamų pašalpų 
paskirstymo knygas, buvo porai 
savaičių išvykęs į Lietuvą ir už 
kelionę susimokėjo pats. Popie
čių programų vedėja Elena Si
rutienė paprašė J. Polikaičio pa
pasakoti ką jis nuveikė būda
mas Lietuvoje. Juozas Polikai-
tis yra visuomenininkas ir dirba 
įvairiose organizacijose, ypač 
švietimo ir ateitininkų veikloje. 
Dirbdamas įstaigoje ėjo vicepre
zidento pareigas ir buvo daug 
kartų siunčiamas į Lietuvą tar
nybos reikalais. Yra aktyvus pa
rapijos narys. Lietuvių bendruo
menėje eina atsakingas pareigas. 

Juozas Polikaitis, padėkojęs 
už jo pristatymą, pabrėžė, kad 
visi lietuviai, kurie gali, turėtų 
įsijungti į visuomeninę veiklą ir, 
kartu pabrėžė, kad nekalbėsiąs 
apie politiką ir gyvenimą Lie
tuvoje, nes daugelis skaito 

laikraščius bei klausosi radijo. 
Jo kelionės tikslas buvo patik
rinti, ar siunčiama parama yra 
teisingai naudojama, ir atsakyti 
į iškilusius klausimus. 

„Būdamas Lietuvoje aplan
kiau visas įstaigas, kurios 
gauna paramą iš Socialinių 
reikalų tarybos globojamų orga
nizacijų. Parama yra skirstoma 
teisingai ir tik tiems, kuriems 
yra labiausiai reikalinga. Atsi
radusius nesklandumus išsi
aiškinome vietoje ir jie iškyla 
tik dėl neturėjimo pakankamai 
žinių. Yra daug prašančių, bet 
dėl išteklių stokos visų paten
kinti neįmanoma. 

Teko dalyvauti Pasaulio 
lietuvių bendruomenių suva
žiavime, kuris vyko Birštone. 
Suvažiavimą sveikino miesto 
burmis t ras Zinkevičius, pasi
džiaugė gausiu lankytojų būriu, 
nes dalyvavo Lietuvių bend
ruomenės atstovai net iš 34 
kraštų. Dauguma atstovų buvo 
jauni ir jie pabrėžė, kad lietuvių 
kalbos mokėjimas yra svarbiau
sias lietuviškumo bruožas. Ne 
visur veikia lituanistinės mo
kyklos, nes trūksta mokyklų ir 
atsidavusių mokytojų. Ne vi
soms bendruomenėms užtenka 
pinigų. Taip pat ne visos valsty
bės toleruoja veikiančias lietu
vių mokyklas. Šitomis proble

momis turėtų pasirūpinti Lie
tuvos Respublikos švietimo mi
nisterija. Sunkiausia yra lietu
viams, išblaškytiems po Sibiro 
plotus. Tėvams negalint grįžti 
dėl mišrių vedybų ir turimo 
darbo, kai kurie tėvai lietu
viškai nekalbančius vaikus 
atsiunčia į Vilnių, kur veikia 
specialios mokyklos ir vaikai 
per kelis mėnesius išmoksta 
kalbėti lietuviškai ir kai kurie 
įstoja į universitetus, o baigę 
pasilieka gyventi Lietuvoje. Tai 
džiugus reiškinys, nes daug 
vietinio jaunimo išvyksta iš 
Lietuvos. Lietuvos Vyriausybė 
yra įsteigusi ministeriją išeivi
jos ir mažumų pagalbai. Ji re
mia turimas lituanistines mo
kyklas. Parama taip pat ateina 
iš Lietuvių ir Tautos fondų, bet 
jos neužtenka. Vaikų tėvai ne
tur i užtenkamai lėšų vaikų 
mokslui ir mokyklų plėtojimui, 
todėl sunku išlaikyti lietuvybę 
svetimose šalyse. 

Kaip minėjau, dalyvavau 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės atstovų suvažiavime Biršto
no mieste. Į šį suvažiavimą 
atvyko ir Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
ragino jaunimą daugiau do
mėtis bendruomenine veikla ir 
imtis patiems organizacinio 
darbo, įkuriant ir išlaikant 

lietuvių mokyklas. Teko paben
drauti su Pasaulio lietuvių ben
druomenės pirmininku Gab
rieliumi Žemkalniu, kuris turi 
raštinę Vilniuje. Jis savo pra
nešime kėlė glaudesnio ben
dradarbiavimo klausimą, spren
džiant mokyklų steigimą ir jų 
išlaikymą išeivijos bendruo
menėse, nes išvykę iš Lietuvos 
tik pradeda kurtis ir neturi lėšų 
lietuvybės išlaikymui, ypač tai 
jaučiama slavų žemėse. Seimo 
pirmininkas Artūras Paulaus
kas taip pat yra keletą kartų 
pabrėžęs, kad Lietuva turi dau
giau dėmesio skirti išeivijai, nes 
jo žiniomis trečdalis lietuvių 
gyvena už Lietuvos ribų". 

Juozui Polikaičiui teko susi
tikti su dr. Markvėnu iš Už
sienio ministerijos, tautinių ma
žumų ir išeivijos atstovu. Jo 
mintis buvo, kad išvykę lietu
viai turi dvi tėvynes. Kad šie 
lietuviai nepamirštų tikrosios 
tėvynės, savo bočių krašto, jų 
visa tautinė veikla turi būti 
remtina. Juozas Polikaitis, su
sumavęs aukštų asmenų Vy
riausybėje pranešimus, kėlė 
mintį, kad bus domimasi lietu
viais, esančiais už Lietuvos 
ribų. Čia yra gera dirva Pa
saulio lietuvių bendruomenei ir 
kitoms bendruomenėms, susi
siekti su Lietuvos Respublikos 

užsienio ir švietimo ministeri
jomis dėl paramos švietimui ir 
kultūrai. Šios ministerijos ta ip 
pat turėtų kreipti daug iau 
dėmesio į tuos kraštus, kur ie 
slopina lietuvių mokyklų ir gim
nazijų veiklą. r 

Juozas Polikaitis, yra Atei
tininkų valdybos narys ir pasi
naudodamas išvyka į Lietuvą, 
aplankė Ateitininkų j a u n i m o 
stovyklą Berčiūnuose. Berčiū
nuose yra pastatyta nauja baž
nyčia, vietoj komunistų susprog
dintos, o į varpinę buvo atvežti 
varpai iš nugriautos Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios Bridgeporte 
— Amerikoje. Varpai atkeliavo 
tik Marijos ir Antano Rudžių 
dėka. Šiuo metu bažnyčia aptar
nauja vietos gyventojus. 

Po pašnekesio, dalyviai 
pateikė daug klausimų. Dau
guma buvo apie gyvenimą Lie
tuvoje. Apskritai, gyvenimas 
Lietuvoje gerėja, bet vis t iek 
daug jaunimo išvyksta dirbti į 
užsienį. Lietuvos gyventojai da r 
nėra atsikratę sovietinio galvo
jimo. Juozas Polikaitis sakė , 
kad Lietuvoje „atgimsta" pago
nybė — senovės lietuvių tikėji
mas. Kad pakiltų kaimų ir 
mažų miestelių pragyvenimo 
lygis, dar reikės daug pasidar
buoti Seimui ir savivaldybėms. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

99 DRA UGO" RĖMĖJAI 
Prel. dr. Ignas Urbonas, Le-

mont, IL, grąžindamas ,,Drau
go" laimėjimų bilietėlių šakne
les, pridėjo 200 dol. auką. 
Širdingai dėkojame! 

Ramoną Ramūnas, Miami, 
FL, padovanojo „Draugui" 50 
dol. auką. Ačiū! 

„Don Varno Amerikos le
gionieriai ir Moterų vienetas 
Nr. 986 linki Draugui' dar ilgus 
metus skelbti lietuvišką žodį. 
Ypatinga pagarba redaktorei D. 
Bindokienei už kasdien rašomą 
vedamąjį apie pasaulio įvj* 
kius", — rašo Don Varno 
Amerikos legionierių ir Moterų 
vieneto Nr. 986 iždininkė 
Valeria Stanaitis, atsiuntusi 50 
dol. auką. Dėkui už linkėjimus 
ir paramą „Draugui". 

„Lietuvių fronto bičiulių 
tarybos prezidiumo posėdyje, 
kuris įvyko studijų savaitės 
Dainavoje metu, atsidėkojant 
'Draugui' už gražiai spausdin
tus pranešimus apie mūsų 
48-ąją studijų savaitę, buvo 
nutarta paskirti 100 dol. auką". 
Esame dėkingi Lietuvių fronto 
bičiulių tarybos prezidiumui. 

Dalia Anysienė, gyv. 
Chicago, IL, pratęsdama 
„Draugo" prenumeratą, pridėjo 
100 dol auką. Tariame širdingą 
ačiū! 

Šv. Kazimiero seserų rė
mėjos ('Sisters of St. Casimir 
Auxiliary, Chicago, IL) parėmė 
„Draugą" 50 dol. auka. Labai 
dėkui! 

„Už tai, kad 'Draugą' gali
ma skaityti internete" — Šarū
nas C. ir Audronė M. Užgiriai, 
gyv. Highland Park, IL, atsiun
tė 100 dol. auką. Dėkojame! 

V. Janevičius, M.D., gyv. 
Kankakee, IL, su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 100 dol. 
auką „Draugui". Nuoširdžiai 
dėkojame! 

Sigutė K. Mikrut, Lake 
Bluff, IL, parėmė „Draugą" 50 
dol. auka. Labai ačiū! 

Filomena Černius iš Chica
go, IL, atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auką. Tariame ačiū! 

Stasys Surantas, Rockford, 
IL, su prenumeratos mokesčiu 
atsiuntė 100 dol. auką „Drau
gui". Širdingai dėkojame! 

Dr. Kęstutis K. Keblys, 
Baton Rouge, LA, padovanojo 
„Draugui" 50 dol. auką. Labai 
dėkui. 

Donatas Januta, Oakland, 
CA, atnaujindamas prenume
ratą, parėmė „Draugą" 100 dol. 
auka. Dėkojame! 

Dr. Jonas ir Janina Šalnos, 
Lemont, IL, apdovanojo „Drau
gą" 100 dol. dovana. Įvertinda

mi auką. tariame ačiū! 
Elena Miknius iš Thomp

son, CT, su prenumeratos mo
kesčiu atsiuntė 40 dol. auką. 
Ačiū! 

Malvina Klivečkienė, gyv. 
VVoodhaven, NY, grąžindama 
laimingųjų „Draugo" bilietėlių 
šakneles, pridėjo dar 90 dol. 
auką. Jos dosnumą tikrai verti
name ir dėkojame. 

Marija Vilutienė iš St. 
Petersburg, FL, su grąžina
momis „Draugo" laimėjimų bi
lietėlių šaknelėmis atsiuntė dar 
90 dol. auką. Labai ačiū! 

Rūta Mulokas, Ventura, 
CA. ne tik laiku grąžino „Drau
go" laimėjimo bilietėlių šakne
les, bet pridėjo 100 dol. auką. 
Džiaugiamės jos dosnumu ir 
dėkojame. 

Vytautas Jarmolavičius iš 
Blue Island, IL, grąžino „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šakne
les ir pridėjo 100 dol. auką. 
Esame sujaudinti jo dosnumo ir 
dėkojame. 

Irena Kriaučeliūnienė, gyv. 
Burr Ridge, IL, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šakneles ir kartu atsiuntė 100 
dol. auką. Už mūsų ištikimosios 
skaitytojos dažną dosnumą 
labai dėkojame. 

Jonas Balbatas iš Cleve-
land, OH, su grąžinamomis 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių 
šaknelėmis atsiuntė dosnią 100 
dol. auką. Esame nuoširdžiai 
dėkingi. 

Šie mūsų skaitytojai jau 
grąžino „Draugo" laimėjimų 
bilietėlių šakneles ir kiekvienas 
pridėjo dar po 40 dolerių auką. 
Už nuoširdumą ir parodytą dos
numą mūsų dienraščiui tariame 
širdingą ačiū. Tuo pačiu prime
name, kad laimingieji bilietėliai 
buvo ištraukti spalio 10 d., 
„Draugo" sukaktuvinio pokylio 
metu. 

Petras Jadviršis, Chicago, 
IL; 

E. S. Klimienė, Barrington, 
IL; 

Tomas Marchertas, Chica
go, IL; 

Nijolė R. Zdanys, LaGrange, 
IL; 

Laima Užkurnienė, Chica
go, IL; 

Valeria Buinys. Blue Bell, 
PA; 

Laimutė O. Šmulkštys, Mel-
rose Park, IL; 

Irena Kudirka, Mason City, 
IL; 

J. Briedis, Chicago, IL; 

Irena Dirda, Oak Lawn, IL; 
Daiva Markelis, Bervvyn, 

IL; 
K. A. Jučas , M.D., S.C., 

Chicago, IL; 
Dr. A. Janačienė, Yonkers, 

NY; 
Jūra Šūkis, Flushing, NY; 
Leonas Maskaliūnas, Palos 

Heights, IL; 
Algimantas Kubilius, Chica

go, IL; 
A. Raulinaitis, Glendale , 

CA; 
Anthony Daukantas, S a n t a 

Monica, CA; 
Rita Venclovienė, Deerfield, 

IL; 
A. J. Jankūnas, Oak Forest, 

IL; 
Alberta G. Astras, Grand 

Rapids, MI: 
John R. Damauskas, Wood-

ridge, IL; 
Kazys Paškonis, East lake , 

OH; 
Regina Arnauskas, Omaha , 

NE. 
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