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Konservatorių vadovas buvusį 
premjerą ragina neskaldyti 

partijos 
Viln ius , vasario 21 d. 

(BNS) — Seimo pirmininkas, 
Koservatorių vadas Vytautas 
Landsbergis paprašė buvusį 
premjerą Gediminą Vagnorių 
bot i a tsakingu politiku ir ne
skaldyti valdančiosios part i
jos. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis komentavo žinia-
sklaidos pranešimus, neva 
praėjusią savaitę narystę kon
servatorių partijoje sustabdęs 
G. Vagnorius ketina steigti 
savo partiją. 

„Aš nematau jokių perspek
tyvų tokiam žingsniui", sakė 
V. Landsbergis. Pasak jo, 
j e i g u kas nors tur i vilčių skal
dyti Tėvynės sąjungą (konser
vatorius), tai tokie veiksmai 
botų labai žalingi pačiai val
stybei". 

„Atsakingi žmonės turėtų to 
nedaryti , da r ir kaip brangios 
botų jų pozicijos kokios nors 
partijėlės viršonėje", sakė V. 
Landsbergis. 

„Nereikia skaldyti Tėvynės 
sąjungos. Botų labai pasviręs 
laivas į kairę pusę", sakė kon
servatorių vadovas. 

V. Landsbergis vylėsi, kad 
„gal ir G. Vagnorius supran ta 

ta i bent iš dalies". Pasak jo, G. 
Vagnorius turi jaus t i „didesnę 
atsakomybę negu už savo pa
ties karjerą". 

Šeštadienį dienraštis „Lie
tuvos rytas", remdamasis vie
nu „apie partijos dalybas gal
vojančiu konservatoriumi", 
pranešė, kad naują partiją 
manoma kurti po kovo 19 
dieną vyksiančių rinkimų, sie
kiant išvengti kaltinimų, jog 
per rinkimus norima pakenkti 
konservatoriams. 

Praėjusią savaitę G. Vagno
rius teigė žengęs politinį 
žingsnį, pasi t raukdamas nuo 
partijos vadovybės. Buvusio 
premjero teiįpmu, tai sudarys 
geresnes galimybes teikti siū
lymus ir daryti didesnį po
veikį, keičiant netinkamą poli
tiką. 

Pastarąjį pusmetį G. Vag
norius ir jo bendraminčių sau
jelė Seime nuolat kritikavo 
buvusios Rolando Pakso vy
riausybės „iškreiptą liberalųjį 
požiūrį" į ekonominę ir fi
nansų politiką bei kritikavo 
Andriaus Kubiliaus kabinetą 
nutolus nuo 1996 metais kon
servatorių rinkėjams duotų 
pažadų. 

Skaidrėja Tėvynės sąjungos 
vidaus padėtis 

V i l n i u s , vasario 21 d. 
(Elta) — Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) pre
zidiumas džiaugiasi skaidrė
jančia partijos vidaus pa
dėtimi buvusiam Valdybos 
pirmininkui Gediminui Vag
noriui pareiškus apie narystės 
Tėvynės sąjungoje sustab
dymą. 

Visuomenė nuo šiol matys 
mažiau dviprasmybių, o „ste
bėjimas iš šalies, vengiant 
puldinėti savo partijos remia
mą vyriausybę, būtų padores
nė ir nuoseklesnė ats i t rau
kiančiųjų laikysena", teigiama 
pirmadienio vakarą išplatin
tame Tėvynės sąjungos prezi
diumo pareiškime. 

TS(LK) pirmininko Vytau
to Landsbergio pasirašytame 
pareiškime pabrėžiama, kad 
nors nuo 1999 m. vienas po ki
to du Valdybos pirmininkai at

simetė nuo Tėvynės sąjungos 
suvažiavimuose prisiimtos at
sakomybės ir tuo pasunkino 
valstybės būvį, dabar TS(LK) 
yra vieningesnė ir atviresnė 
negu anksčiau, sutelkta ir 
darbinga. 

Tėvynės sąjunga yra „pasi
ryžusi likti svarbiausiąja deši
niojo centro jėga, nuoširdžiai 
įsitikinusi ūkinių reformų ir 
pasirinktos valstybės krypties 
būtinybe", rašoma pareiškime. 

Tėvynės sąjungos prezidiu
mas yra įsitikinęs, kad „vals
tybinės atsakomybės pojūtis 
neleis nei skaldymosi, nei ero
zijos, kuri a tkurtos Nepriklau
somybės dešimtmečio sukak
tyje silpnintų svarbiausią at
ramą. Į naujosios Lietuvos ju
biliejų einame su visa prisiim
ta atsakomybe ir pakilia dva
sia", teigia TS(LK) prezidiu
mas. 

Seime nebel iko valdančiosios 
daugumos • 

V i l n i u s , vasario 21 d. 
(BNS) — Opozicinės LDDP 
vadas Česlovas Ju r šėnas 
spaudos konferencijoje pirma
dienį teigė, kad konservatoriai 
ir konservatyvieji Krikščionys 
demokratai sudaro mažiau 
negu pusę Seimo narių, ir ta i 
ypač atskleidė praėjusią savai
tę pasibaigusi neeilinė Seimo 
sesija. 

Dabar Konservatorių frakci
jai priklauso 61 Seimo narys , 
o Krikščionių demokratų — 
12. Seimo pirmininkas frakci-

* L i e tuvos l i b e r a l u są jun
g a į s i tv i r t ino politinių par
tijų sąrašo pirmojoje vietoje, 
daugiau kaip dvigubai pra
lenkdama Centro sąjungą ir 
už 5 proc. ribos palikdama 
konservatorius bei krikščionis 
demokratus. Jei rinkimai į 
Seimą vyktų kitą savaitę, už 
liberalus balsuotų 19.4 proc. 
rinkėjų. Palyginus su sausio 
mėnesio apklausos rezulta
tais, liberalų populiarumas 
išaugo 3.9 proc. .BNS. 

Rusams siūlomos sunkios 
sąlygos įsigyti „Mažeikių naftos" 

akcijų 

Vasario 16-osios — Lietuvos nepriklausomybes — dienos pro^a Lietuvos konsulate Čikagoje buvo surengtas pa
minėjimas, kuriame dalyvavo kitų valstybių konsulatų atstovai. Čikagos bei Illinois valstijos pareigūnai. 

Nuotr.: (Iš kairės) Lietuvos Generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, jo žmona Edita Apuokienė, 
Latvijos Garbes konsulas Čikagoje Norl*rt Klaucens ir Lietuvos Grabes konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza. 

Ramūno Astrausko nuotr. 

R e l i g i n ė m i n t i s gr indė tautos 
k e l i ą į nepr ik lausomybę 

Vi ln ius , 

jai priklausyti negali. Iš viso 
Seime yra 137 nariai. 

Pasak Č. Juršėno, jėgų pa
siskirstymas išryškėjo svars
tant Operatyvinės veiklos 
įstatymo pataisas, nes jų „ko 
gero, išsigando ir kai kas iš 
konservatorių 'disidentų', ma
nydami, kad j is gali būti pri
taikytas ne tik konservatorių 
oponentams, bet ir kai ku
riems partijos vidaus prie
šams". 

Č. Juršėno teigimu* dalis 
Konservatorių frakcijos narių 
atsisakė balsuoti už tokį 
įstatymo projektą, ir Seimo 
vadovybei paaiškėjus, kad 
įstatymas nebus priimtas, 
buvo nutar ta nerizikuoti. 

Ketvirtadienį Seimo posė
dyje konservatorių frakcijos 
sumanymu buvo nuspręsta 
padaryti Operatyvinės veiklos 
įstatymo pataisų svarstymo 
pertrauką, kol bus išsiaiškinti 
šio projekto niuansai, susiję 
su Konstitucija. Šiomis patai
somis botų leista sekti Seimo 

vasario 21 d. 
(Elta) — Dauguma tautiečių, 
stojusių į kovą su okupantais, 
buvo Bažnyčios nariai, tikin
tieji, išugdyti krikščioniška 
dvasia, teigė Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Vasario 21 die
ną jis kalbėjo per Lietuvos ra
diją, pakviestas į laidą, skirtą 
artėjančiai Kovo 1 I-jai — Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo dešimtmečio šventei. 

Kauno arkivyskupas patarė 
visiems paskaityti mokytojo, 
partizanų vado Adolfo Rama
nausko-Vanago knygą „Dau
gel krito sūnų", kuri puikiai 
atskleidžia, ką išgyveno ir ko
kį kelią rinkosi tie, kurie my
lėjo Dievą ir Lietuvą. Išėję ko
voti partizanai jautė visoke
riopą katalikų ūkininkų ir 
dvasininkų paramą. Bažnyčia 
buvo solidari su persekioja
mais, už laisvę kovojančiais 
tautiečiais. 

Arkiv. S. Tamkevičius pa
brėžė, kad buvo šimtai kuni
gų, vienuolių, tūkstančiai ty
lių darbiniakų — šeimų tėvų 
ir motinų, kurie pagal savo 
galimybes palaikė, ugdė i r 
perduodavo kitiems religinę 
mintį. Jeigu ne jie, okupacijos 
padariniai būtų buvę dar bai
sesni. Labai didelį darbą nu
veikė seserys vienuolės, kiek
vieną vasarą tūkstančius vai
kų parengdamos religiniam 
gyvenimui. Ruošiant vaikus 
pirmajai komunijai ir sutvirti
nimui, buvo perduodamos ne 
tik religinės žinios, bet ir ug
doma krikščioniška pasaulė
žiūra. 

Be plačiai žinomos „Lietu
vos katalikų bažnyčios kroni
kos", „Aušros", kitų pogrindi
nių periodinių leidinių, turė
jusių didžiulę reikšmę kovoje 
prieš dvasinį genocidą, nelega
liai buvo išleista ir šimtai, 
tūkstančiai egzempliorių mal
daknygių, katekizmų, klojusių 
gyvenimo moralinius pama
tus. Padauginti rašomąja ma
šinėle ar dauginimo aparatais, 
sklido ir okupantų draudžiami 
filosofinio turinio veikalai, 
vertimai iš užsienio kalbų. Jų 
skaitymas ir platinimas, pa-

ir vyriausybės narius. 
Č. Juršėnas įsitikinęs, kad 

„iš šito nebalsavimo galima 
daryti išvadą, kad konservato
riai netgi kartu su konservaty
viaisiais krikdemais jau nebe
turi daugumos Seime". 

sakKauno arkivyskupo, ne tik 
formavo katalikų inteligentų 
pasaulėžiūrą, bet ir ugdė drą
sų pilietinį sąmoningumą 

Ypač suaktyvėjo pasiprieši
nimas po „Prahos pavasario". 
Telšių ir Vilkaviškio vyskupi
jų kunigai kreipėsi į sovietinę 
valdžią su oficialiu pareiški
mu dėl kunigų seminarijų per
sekiojimo. Be to, 1~',QC'.> t.ldn-
čiųjų pasirašė po memorandu
mu, reikalaujančiu daugiau 
laisvės. Viešais pareiškimais 
už laisvę kovojo ir Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komite
to, ir Helsinkio grupės Lietu
voje nariai. Buvo labai svarbu. 

kad ne vien tiktai pogrindi
niuose leidiniuose kritikuoti 
okupacinį režimą, bet ir viešai 
aiškiai pasakyti, ko nori tikin
tieji. 

Išsamiai apžvelgęs Bažny
čios nueitą kelią į Lietuvos ne
priklausomybę, Kauno arki
vyskupas metropolitas S. 
Tamkevičius. buvęs „Kroni
kos" leidėjas, patyręs sovieti
nės okupacijos bausmes, su 
apgailestavimu pažymėjo, kad 
okupacijos padariniai pasirodė 
daug skaudesni negu buvo 
manyta prieš 10 metų. Didelė 
tautos dalis, sakė jis, buvo pa
sirinkusi kolaboravimą, prisi
taikymą, o kita dalis — sunai
kinta, nus tumta į gyvenimo 
pakraščius. 

Vilnius , vasario 21 d. 
(BNS) — 10 procentų susivie
nijimo „Mažeikių nafta" akcijų 
paketo, į kurį kandidatuoja 
Rusijos naftos tiekėjai, vertė 
sieks mažiausiai 182 mln. litų 
(45.5 mln. JAV dol.), pranešė 
dienraštis „Lietuvos rytas". 

JAV bendrovė „VVilliams In
ternational" už 33 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų ir valdy
tojos teises sumokėjo 300 mln. 
litų (75 mln. dolerių). 

J Lietuvos naftos ūkio akci
jas kandidatuoja du Rusijos 
naftos tiekėjai — „LUKoil" ir 
„Jukos". 

„Siūlau iš pradžių parduoti 
5 proc. ir paskui, jei jie 
sėkmingai dirbs visus metus, 
parduoti kitus 5 proc.", sakė 
ūkio ministras Valentinas Mi-
laknis. 

Pagal sutartį su „VVilliams", 
Rusijos tiekėjams numatyta 
parduoti iki 10 proc. Mažeikių 
susivienijimo akcijų. 

Anksčiau Rusijos naftos 

tiekėjai, teigė, kad „Mažeikių 
naftą" nori valdyti lygiomis 
dalimis su „VVilliams" ir Lietu
vos vyriausybe. 

Pasak dienraščio, kiti 
Mažeikių susivienijimo akcijų 
pirkėjai turėtų orientuotis į 
akcijų kainą, kurią ateityje, 
pirkdamas papildomai 16.5 
proc. „Mažeikių naftos" akcijų, 
mokės „VVilliams". 

Vyriausybės ir „VVilliams" 
sutartis numato, kad pinigų 
išleidimo į rinką būdu didi
nant „Mažeikių naftos" kapi
talą, „VVilliams" turi už 1 proc. 
akcijų sumokėti ne mažiau 
kaip 18.18 mln. litų. „VVil
liams" dalis po pinigų iš
leidimo į rinką siektų 49.5 
proc. 

Jei „VVilliams" ateityje padi
dintų savo dalį „Mažeikių naf
toje" iki 66 proc., valstybės 
dalis sumažėtų iki 22.5 proc. 
Įstatymas numato, kad pra
džioje valstybei turi likti ne 
mažiau kaip 18 proc. 

Nuteistasis parlamentaras 
ketina grįžti į Seimą 

Centro sąjunga žada savivaldai 
„tikrąją galią" 

Vilnius , vasario 21 d. 
(BNS) — Pirmadienį Centro 
sąjungos (CS) vadovai pristatė 
rinkimų programą „Į .naujojo 
amžiaus savivaldą". 

CS pirmininkas Romualdas 
Ozolas sakė, jog ši programa 
galėtų kandidatuoti į valstybi
nę savivaldybių programą. 
Anot R. Ozolo, programoje 
įvardyti svarbiausieji savival
dos tikslai, kuriuos galima pa
siekti ne per vieną savivaldy
bių tarybų kadenciją. 

„Kai kurios nuostatos yra 
neišsprendžiamos vien savi
valdybių lygmenyje be bendra
darbiavimo su vyriausybe", 
sakė R. Ozolas. Jo teigimu, 
tokia „projekto projekcija yra 
padaryta sąmoningai, prirne-

į s 

* Vi ln iaus universi tetas 
p a r e i g ų ke t ina atleisti 

apie 150 pedagogų bei 50 mok
slo darbuotojų, perspėja ..Lie
tuvos rytas" (02.21:. Darbo ne
teks iš viso apie 500 šio uni
versiteto darbuotojų. Pedago
gai atleidžiami, nes oficialūs 
valstybės nustatyti dėstytojų 
atlyginimai negali būti maži
nami, todėl kai kurios aukš
tosios mokyklos priverstos at
leisti dalį darbuotojų. Kritinė 
padėtis Lietuvos aukštosio>e 
mokyklose susidarė po to. k.'ū 
vyriausybė, sudarydama šių 
metų biudžetą, sumažino lė
šas aukštajam mokslui. .Ank
štosios mokyklos įvarytos j 
kampą. Sunku įsivaizduoti, 
kad šalies darbo biržose eile>e 
stovės docentai ir profesoriai". 
kalbėjo Lietuvos aukštųjų m -
kyklų rektorių konferencijos 
prezidentas Juozas Antanavi
čius. rSta 

tant savivaldybėms būtinybę 
išeiti už savo lokališkumo ir 
įsijungti kaip valstybes savi
valdai, o ne kaip kunigaikš
tystei arba kaimui". 

Centro sąjunga, užsibrėžusi 
sukurti patikimus bendruo
menės gyvenimo pamatus, 
kviečia iškovoti didesnę savi
valdą, mažinti nedarbą, didin
ti žmonių saugumą, padėti 
verslui, mažinti komunalinius 
mokesčius, stiprinti švietimą. 

Centristai yra iškėlę kandi
datus 60-tyje rinkimų apy
gardų, rinkimų kampanijai 
dabar yra numatę skirti dau
giau nei 159,000 litų. 

1997 m. savivaldybių tarybų 
rinkimuose centristai buvo iš
kėlę kandidatus 35-se apygar
dose ir gavę 9.1 proc. balsų. 
CS turėjo merus Marijam
polėje, Varėnos, Šakių ir 
Joniškio rajonuose. 

* „ J e i š ie S e i m o n a r i a i 
n o r i a n t l i e tuv ių t a u t o s 
žaizdoto kūno užpilti druskos, ' 
aš tokią galimybę jiems su
teiksiu. Išlauksiu, tegul purvo 
daugiau palieja, o vėliau kovo
siu teisiniais būdais. Bandy
siu sudaryti precedentą, kad 
tokie dalykai nesikartotų. Ti
kiu — mane palaikys nemaža 
Lietuvos dalis", „Lietuvos ry
tui" (02.21' teigė pirmosios vy
riausybes vidaus reikalų mi
nistras Marijonas Misiukonis, 
kuris Nepriklausomybės šven
tės proga buvo apdovanotas 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ord' .u. 
Tuo pasipiktino 30 Seimo na
rių, tvirtindami, jog M. Misiu
konis buvo sovietinio okupaci
nio režimo vykdytojas. 'F.io>> 

Vilnius , vasario 21 d. 
(BNS) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
kad nuteistojo parlamentaro 
Audriaus Butkevičiaus sugrį
žimas į Seimą būtų „Seimo 
išniekinimas". 

Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo pirmininkas 
komentavo spaudos prane
šimus apie A. Butkevičiaus 
ketinimus išėjus iš kalėjimo 
kandidatuoti į Seimą. „Lie
tuvos rytas" pirmadienį pra
nešė, kad nuteistasis Seimo 
narys A. Butkevičius paprašė 
Vilniaus sustiprintojo režimo 
pataisos darbų kolonijos ad-

Prezidentas 
palinkėjo sėkmės 
buvusiam savo 

patarėjui 
Vilnius, vasario 21 d. 

(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pirmadienio rytą 
priėmė darbą prezidentūroje 
baigusį Rolandą Paksą, kelis 
mėnesius vadovavusį energeti
kos reikalams. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė sakė, 
kad R. Paksas valstybės vado
vui įteikė ataskaitą apie kelio
nę į JAV bei dar kelis doku
mentus. 

V. Adamkus padėkojo R. 
Paksui už tarnybą ir palinkėjo 
sėkmės. , 

Pernai lapkritį prezidento 
patarėju specialiems pavedi-
mams pradėjęs dirbti buvęs 
premejras, liberalų vadas R. 
Paksas oficialiai iš darbo pre
zidentūroje pasitraukė vasario 
18 dieną. 

Jo suburta žinovų grupė pa
rengė studijas dėl bendrovės 
„Lietuvos energija" pertvarkos 
ir privatizavimo bei dėl ener
gijos linijos į Vakarus staty
bos. 

Palikdamas prezidento pa
tarėjo postą, R. Paksas teigė 
norįs visas jėgas sutelkti kovo 
19 dieną vyksiantiems savi
valdybių rinkimams. Jo vado
vaujami liberalai dabar yra 
populiariausia valstybės poli
tinė jėga. Pats R. Paksas libe
ralų kandidatų sąraše Vil
niaus mieste įrašytas pirmuo
ju. 

ministraciją atidėti teikimą 
teismui dėl atleidimo nuo liku
sios bausmės, kol bus sulauk
ta prezidento vadovaujamos 
Malonės komisijos sprendimo. 

A. Butkevičius vasario pa
baigoje bus atlikęs du treč
dalius paskirtos bausmės ir 
nelaisvėje bus praleidęs 28 
mėnesius. Kolonijos admini
stracija galėtų tarpininkauti 
tiesmui, kad gerai elgęsis A. 
Butkevičius būtų atleistas nuo 
likusios bausmės ir paleistas 
anksčiau laiko. Tačiau tokia 
teismo sutartis, atleidžianti A. 
Butkevičių tik lygtinai, ne
leistų jam dalyvauti rudenį 
vyksiančiuose Seimo rinki
muose. Atleidimas nelaikomas 
visos bausmės atlikimu, o vi
sos bausmės neatlikę asmenys 
pagal Konstituciją negali kan
didatuoti rinkimuose. 

Malonės komisijos teigiamas 
sprendimas atvertų nuteista
jam parlamentarui, ne tik du
ris į laisvę, bet ir į Seimo rin
kimus. 

„Jo sugrįžimas iš kolonijos į 
Seimą būtų Seimo išnieki
nimas. Tikiuosi, kad preziden
tas to nedarys", sakė V. 
Landsbergis. „Šiaip Lietuvoje 
visko būna", pridūrė jis. 

Anot V. Landsbergio, tai, 
kad parlamentaras sėdi ka
lėjime, yra paradoksali situa
cija, kurią nulėmė įstatymų ir 
Konstitucijos netobulumas. 

„Kairysis sparnas Seime 
taip pat padarė šią paradoksa
lią ir kompromituojančią si
tuaciją Seime. Tai jų atsako
mybė", sakė V. Landsbergis. 

A. Butkevičius 1998 m. buvo 
nuteistas kalėti už pasikė
sinimą sukčiauti stambiu 
mastu. 1999 m. birželį Seimo 
dešinioji dauguma mėgino 
atimti A. Butkevičius parla
mentaro įgaliojimą, tačiau 
nesurinko pakankamai Seimo 
narių balsų. 

A. Butkevičius savo kaltę 
neigė ir tvirtino tapęs V. 
Landsbergio surengto politinio 
sąmokslo auka. 

KALENDORIUS 
Vasario 22 d.: šv. Petro sostas; 

Darvydas, Elvinas, Gintaute, Maksi-
mijonas. Margarita. 

Vasario 23 d.: Butvile, Gantau-
tas. Polikarpas. Romamna. Roma, 
Severinas, Siga. 

http://EARTHLINK.NET


DRAUGAS, 2000 m. vasario 22 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
GRIPAS TAI NE SLOGA 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

„Matyt gripas mane suėmė", 
sako dažnas, turėdamas ne ką 
kitą, o tik slogą (cold). Čia 
kasmet miršta 50,000 žmonių 
nuo plaučių uždegimo ir kitų 
komplikacijų, gautų nuo gripo 
— influenzos (flu) viruso. Mat 
gripas marina, kai sloga tik 
sirgdina, nors sloga ir gripas. 
(influenza — flu) yra panašios 
viena j kitą ligos, jos tik ski
riasi savo stiprumu. 

Sloga paprastai prasideda 
šniokštavimu ir čiauduliu, o 
gripas griebia žmogų staiga: 
dabar čia jautiesi gerai, o už 
valandos jau lovoje. Sloga re
tai kada griebia plaučius, gri
pas gali sukelti plaučių už
degimą. Sloguodamas dar gali 
save nutempti j darbą, bet su 
tuo gripu esi per silpnas, kad 
paliktum lovą. 

Gr ipo n e g e r u m a i 

Tikriausiai sergi gripu, kai 
staiga gauni sunkius šitokius 
aštuonis negerumus: 

1. sausas kosulys; 
2. skausmas gerklėje; 
3. stipri galvasopė; 
4. raumenų ir galvos skaus

mas; 
5. raumenų ir nugaros 

skausmas; 
6. drebulys; 
7. temperatūra iki 104 F; 
8. skausmingas akių judini

mas ar jų degimas; 
Ryškiausi gripo (flu) negeru

mai yra du: raumenų skaus
mas ir nuovargis, ko sloga ne
turi. 

A p s a u g a n u o g r ipo 
.Šitaip dvejopai visų pirma 

išvenk gripo: 
1. trejopai gėrį įsigyk: daug 

poilsio, sveiko maisto-gėrimo 
ir nemeluoto lietuviško darbš
tumo; 

2. laiku pasiskiepink nuo 
gripo, ypač jei esi daugiau 
kaip 65 metų ir dar kuo nors 
negaluoji — kas sunkina bet 
kokio sunegalavimo nugalėji
mą. 

P a s i t i k r i n k p a t s save 

Eik pas gydytoją, jei šitaip 
penkiariopai negaluoji: 

1. negalėjimas ištarti dau
giau 4-5 žodžių tarp oro įkvė
pimo; 

2. pamėlusios lūpos; 
3. krūtinės skausmas; 
4. krauju atsikosėjimas; 
5. karštis, sustingęs kaklas 

ir mieguistumas. 
Tarkis su gydytojais, jei ser

gi influenza ir šitaip trejopai 
vargsti: 

1. ausis skauda; 
2. sinusus gelia; 
3. kažkas tiršto išsišnypščia 

— iš nosies, ausų ar krūtines. 
Aplankyk gydytoją ir tada. 

kai nesiliauja ir blogėja karš
tis bei kiti negalavimai. 

Jei galėjai užsikrėsti erkė
mis 10 dienų prieš susergant, 
būdamas miške ar žolėse, kur 
erkes gyvena — irgi pranešk 
gydytojui. 

Jei nauji negalavimai atsira
do, sergant intluenza ir jei jau 
sergi savaitę ir negerėji save 
gerai prižiūrint — tarkis su 
gydytoju. 

Taip pat pranešk gydytojui, 
jei prirašyti ar be recepto 
jaut i vaistai sukėlė bet ko
kius negerumus. 

Apskritai, jei esi geros svei
katos, gali gydytis gripą pats, 
labai daug ilsėdamas, idant 
kūnas lengviau nugalėtų vi
rusus. Mėgink šitaip aštuone-
riopai elgtis: 

1. gerk daug karšto, bet 
nenuplikančio skysčio. Toks 
jis palengvins gerklę, atidarys 
nosį ir papildys kūne skystį, 
kurio žmogus netenka prakai
tuodamas; 

2. gargaliuok gerklę šilta 
stipria arbata ar sūriu vande
niu (lygmanas šaukštelis 
druskos į stiklinę vandens); 

3. čiulpk kosulio lašus ar ki
tą saldainį (jo neduok vai
kui, jaunesniam negu 5 metų); 

4. nestabdyk kosulio, jei 
skrepliuojį — iš kūno jie turi 
būti prašalinti . Gali vaistini-
niko paprašyti be recepto 
gaunamus atsikosėjimui vais
tus (expectorant); 

5. negerk pieno ir nevalgyk 
pieno gaminių keletą dienų — 
jie t iršt ina gleivines ir sunki
na atsikosėjimą; 

6. dažnai plauk rankas su 
muilu, ypač po nusišnypštimo 
ar prieš ką nors verdant. Tas 
sulaikys nuo kitų apkrėtimo 
gripu; 

7. naudok aspiriną, tik jo 
neduok jaunesniems, negu 19 
metų vaikams, jei gydytojas 
nepatarė kitaip, nes vaikas 
gali tada susirgti mirtina 
Rey's liga; 

8. kvėpuok, ypač miegama
jame, sudrėkintu oru. Valyk 
drėkinimo prietaisą po kiek
vieno vartojimo. 

Sėkmės! 

J U O K T I S — SVEIKA 
Šypsena yra labai vertinga! 

Tuo neabejojantys žmonės su
galvojo ypatingą žaidimą „Pa
sveikink nepažįstamąjį!'' Tą 
dieną būt ina sveikinti visus 
sut iktus žmones ir nuolat vi
siems šypsotis. Šio žaidimo 
entuziastai nori jį paversti pa
sauline švente. Dabar ji šven
čiama jau 137 pasaulio šalyse. 

REKTORIAUS GELUONIS 
IŠEIVIJAI 

Vienas iš daugelio švedų stalas „Lietuvos prisimir.imu" pokylyje vasario 6 d. Martinique salėje. Sėdi (iš kaires): 
dr. Asma, Monica, ses. kazimierietė Theresa Papšis. ses. Narcisa; stovi: James Striupas, jo žmona Kathy, Leo
nas Narbutis, Eleonor Kasputienė, Regina Narbutier.e. ses. JoAnn. Nuotr. J. Tamulaičio 

Jos aktyvūs šalininkai tokie 
garsūs žmonės, kaip JAV pre
zidentas ,Bill Clinton, popie
žius Jonas Paul ius II, akto
rius Robert Redford bei dau
gelis politikų. Ir tai visiškai 
suprantama. J u k malonia 
šypsena galima greitai sušil
dyti žmogų, pagerinti jo ir sa
vo nuotaiką. 

Įrodyta, kad šypsena suma
žina nervinę įtampą. Štai ko
dėl daugelyje JAV klinikų tai
koma juoko terapija. Ši naujo
vė veikiai atkreipė verslinin
kų dėmesį. Pavyzdžiui Illinois 
valstijoje susikūrė bendrovė, 
kuri iš juoko pelno nemenkus 
pinigus, teikdama ligoninėms 
vaizdajuostes, galinčias pra
juokinti kiekvieną skeptiką. 
Los Angeles televizija rodo 
specialiai ligoniams sukurtas 
humoristines programas. New 
Yorke organizuojami sveiko 
juoko būreliai, kuriems vado
vauja gydytojai. 

JAV specialistai rekomen
duoja dažniau bendrauti su 
optimistiškais, linksmais žmo
nėmis, atkreipti dėmesį į juo
kingas situacijas ir savo links
mais stebėjimais dalintis su 
kitais žmonėmis, klausytis 
anekdotų ir visose situacijose 
neprarasti humoro jausmo. 
Šie patarimai naudingi kiek
vienam žmogui. Gogolis yra 
pasakęs: „Juokitės, dėl Dievo 
meilės. J u k j u o k a s — tai vie
nintelis patikimas vaistas, gy
dantis visas ligas". 

Belgijos medikai, tyrinėjan
tys mažai valgančių vaikų 
problemas teigia, kad juokas 
gerina apetitą. Paprastai ma
žai valgo silpnai išsivystę, 
dažnai sergantys vaikai. 
Jiems dažniausiai išsivysto 
mažakraujystė, dantų ėduo
nis, sutrinka baltymų, rie
balų, vitaminų ir mineralinių 
druskų įsisavinimas, susilp
nėja organizmo atsparumas. 
Toks vaikas visiškai nebenori 
valgyti! Bet, jeigu pavyksta 
vaiką pralinksminti, jis pra
deda labiau domėtis maistu. 
Tai sąlygoja padidėjęs tam 
tikrų galvos smegenų zonų 
aktyvumas. Ir jeigu visiems 
apetitas atsiranda bevalgant, 
tai mažai valgantiems vai
kams — besijuokiant. 

„Onos Kutkaites atminimui" fondo pirmininkas William Durbin 
„Dovana Lietuvai" konferencijoje kalbu apie ruošiamus paRerin>mus Jur
barko ligonines vaikų skyriuje Nuotr Indre* Tijūnėlienea 

REIKIA VALGYTI 
DAUGIAU ŽUVIES 

1. Kartą per savaitę valgant 
žuvį, netikėto širdies infarkto 
atvejai sumažėja 52 proc. Rin
kitės riebesnę žuvį: tuną, laši
šą, silkę. 

2. Riebi žuvis gali paleng
vinti astmos priepuolius, nes 
mažina uždegimą, padeda at
palaiduoti kvėpavimo takus. 

3. Žuvyje, valgomoje kartu 
su kaulais (pvz., konservuo
toje lašišoje, daug kalcio ir 
fosforo. Tai padeda išvengti 
osteoporozes 'ypač svarbu mo
terims1. 

4. Žuvyje mažai sveikatai 
kenksmingų riebalų ir daug 
širdžiai labai reikalingu so
čiųjų riebiųjų rūgščių. 

5. Žuvies riebalus organiz
mas sudegina daug greičinu. 
negu esančius kituose nebiuo-

ANTANAS 
Po dešimt metų veidmainia

vimo ir sėdėjimo „ant dviejų 
kėdžių", Rolandui Pavilioniui 
pagaliau pratrūko piktybinė 
votis ir apnuodijo santykius 
tarp išeivijos bei Lietuvos lie
tuvių. Prasiveržė ilgai slopin
tas instinktas visam tam, ką 
jis ilgus dešimtmečius dėstė iš 
garbingos Vilniaus universite
to katedros: neapykanta lais
vei, panieka laisviems kraš
tams, ramybės neduodanti 
mintis, kad žmogus gali lais
vai pasirinkti pasaulėžiūrą ir 
pagal ją tvarkyti savo gyve
nimą. Gyvenimą be prievar
tos, be partijos bei valstybinės 
valdžios įsakymų. 

Kas bent kiek susipažinęs 
su buvusia sovietine švietimo 
sistema, tas gerai žino, kad 
marksizmas, o kartu ir integ
ralinė jo dalis — ateizmas, 
buvo svarbiausios doktrinos. 
Ir kas prie tų „šventųjų" 
mokslų buvo prileisti, t.y., 
juos dėstyti, naudojosi ir išim
tina galia, privilegijomis, žino
ma, ir rublių skaičiumi. Bet 
turėjo, aišku, už tai atidirbti 
partijai ir jos muskulams išti
kimybe. 

Nelengva buvo jų duona, bet 
karjeros laiptais j ie šokinėte 
šokinėjo. Ir taip iki pat viršū
nės. Ir Rolandui Pavilioniui 
nesunku buvo pasiekti tą vir
šūnę. Juk jo rankose buvo rak
tinės to „Šventojo" mokslo po
zicijos. Taip įvyko ir Lietuvai 
atgavus valstybingumą. J u k 
senato kolegos tebebuvo (o gal 
iš dalies ir dabar tebėra) už
hipnotizuoti to svarbiausio 
„mokslo" doktrinų. O ir padė
tis politikoje dar buvo labai 
trapi. Visa tai padėjo R. Pavi
lioniui patogiai įsitaisyti svar
biausio Lietuvos universiteto 
rektoriumi ir taip patogiai, 
kad ėmė švaistytis net necen
zūruotais žodžiais. Jam Ame
rikos politikos vardas — parsi
davimas. Nuo Amerikos plūdi
mo pereita ir prie šiame kraš
te gyvenančių lietuvių. Ir jie 
esą parsidavėliai. Ir jiems vi
sos veiklos akstinas — doleris. 
Toks iš jų eilių atėjęs Lietuvos 
prezidentas, Seimo nariai , 
prezidentūros patarėjai. J ie 
visi sutalpinti po vienu stogu, 

se produktuose. 
6. Nedidelis žuvies gabalėlis 

užtikrina pusę mums reika
lingų baltymų dienos normos. 

7. Riebi žuvis (pavyzdžiui, 
tuną) turi „omega-3" riebiųjų 
rūgščių, kurios saugo nuo 
kraujagyslių ligų ir yra būti
nos akims bei smegenims. 

8. Balta žuvis (pavyzdžiui 
menkė) turi daug vitaminų A 
ir D, kuru; padeda apsisaugoti 
nuo kaulu ligų. 

9. Tyrimai rodo, kad val
gančių žuvį žmonių mažesnis 
kraujo spaudimas ir choleste
rolio kiekis kraujyje. 

(Iš Amerikos medicinos žur
nalų) 

KUČYS 
kurios vardas — „prostitucija 
magna". Žodžiai, kaip mato
me, parinkti iš tarptautinio 
žodyno, ne kažin kokie veži-
kiški... Ilgų metų akademinis 
darbas vis tik paliko tam tikrą 
šlifą, pasitelkta net lotynų 
kalba. 

Bet marksizmo iškreiptam 
su Lietuvos istorijos bei ateiz
mo specialistui diktuoja kita 
logika, diktuoja dialektinis 
material izmas, kuris įaugęs į 
sovietinio akademiko kraują. 
J a m Vakaruose visi tik kūni
niai ir dvasiniai parsidavėliai. 
Visur tik prostitucija su pa
kopomis į „magną" ir „maksi
mą". Net sovietmečiu viešai 
tokiais žodžiais buvo nesi
švaistoma, nes reikėjo tam 
tikros taktikos prisilaikyti, vi
siems virš galvų kabėjo parti
jos kirvis. Dabar „mokslų 
mokslo" neginčijamos tiesos 
skelbėjas pasijuto be jokių 
varžtų. Ir kur tą savo neapy
kantos švytuoklę nukreipsi, 
jei ne į „kūninius ir dvasinius 
parsidavėlius", į tuos puskvai
lius amerikiečius? 

Juos supliekti, su ja is atsi
skaityti buvo ir gera valanda 
išmušusi — tai ta pigi dema
gogija, kad Lietuva parduota 
amerikiečiams, kad jau galas 
mūsų Lietuvėlei, kurią melžė, 
kas tik norėjo, kuri buvo pri
versta įsiskolinti iki bankroto 
ribos. Melžė, o sąskaitas krovė 
an t Vytauto Landsbergio pe
čių. J i s už viską kaltas. Dabar 
švarutėliais liko ir Algirdas 
Brazauskas, ir Šleževičius, ir 
Prunskienė, pagaliau ir Vag
norius su Paksu... Tik prisi
minkim tuos viešojo apklau
sinėjimo „reitingus": dažnas 
prašalait is vis pirmoje vietoje, 
kai tuo tarpu svarbiausios 
valstybinės institucijos — Sei
mo — pirmininkas vis kone 
gale. 

Šiuo metu Lietuvoje, jei ne
klystu, yra dešimt universi
tetų ir maždaug toks pat skai
čius kitų aukštojo mokslo ins
titucijų. Tokio dydžio valsty
bei išlaikyti armiją mokslinin
kų ir studijuojančio jaunimo, 
tai iš tikro didelė naš ta — 
žemdirbiams, pramonės darbi
n inkams bei smulkiojo verslo 
žmonėms. Sunkiai, aišku, ver
čiasi Lietuva, nenustodama 
tikėti geresne ateitimi. J i tik
rai ateis, jei noras laisvai gy
venti neužges, kai nelaukiama 
pagerėjimo iš „mokslų mokslo" 
utopiškų svaičiojimų, vis išga
nymo ieškant Rytų vilionėse. 

Nejaukų įspūdį Vilniaus gy
ventojams padarė vieną dieną 
su pagaikščiais aplink Seimo 
rūmus vaikščiojanti Vilniaus 
universiteto filosofų grupe, 
reikalaujanti iš valdžios dides
nio biudžeto profesorių algoms 
ir studentų stipendijoms. Tai 
priminė toli gražu ne intelek
tualų būrį, bet senovės romė
nų plebėjus, reikalavusius iš 
valdžios „Panis et circenses!" 
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Asta M. Astrauskas, MD 
Vaikų gydytoja 

naujai prisijungusi pne vienos 
geriausių pietvakarių pusėje dr. 

G. Skarpathiotis pediatrinės 
praktikos. Gydome ir 

konsultuojame Įvairiais 
vaikų ligų klausimais. 
Pak» Pediatrtcs 
708-923-6300 

Chieago Pediatrics 
773-582-8500 

Ir ką turėjo galvoti apie tuos 
akademikus darbininkas, tik 
su vienu vidutiniu uždarbiu, 
kai su plakatais vaikščiojo 
akademikai, su keturis ar net 
penkis kartus didesniais už
darbiais? Ar jie nėra parsida
vėliai, tie amoralios politikos 
aktyvūs dalyviai? 

Nesunku suprasti rekto
riaus įniršį išeivijos adresu 
dėl pralaimėtų „Mažeikių naf
tos" pelno dalybų. Juk tai bu
vo karvutė, kurią melžė, kas 
tik prie jos galėjo prieiti. Tų 
lėbonių sąskaita juk buvo jau 
priaugusi iki milijardo dole
rių. Suprantama, kad dauge
liui buvo smūgis, kai „Wil-
liams" Mažeikiuose pradėjo 
tvarką daryti ir trys dešimtys 
aukštų specialistų gavo tuojau 
pasitraukti. Įdomu yra tai, 
kad, kapitalizmo rankos pa
liestieji, neieško teisybės teis
muose ar kur tarptautinėse 
institucijose, bet tyli, kaip pe
lės po šluota. Matyti, kad tei
sybės ieškojimas yra rizikin
gas: siūlo galas gali baigtis 
kriminaliniame teisme, o ten 
gal pagaliau ir pavyks kam 
su ra s* atitinkamą įstatymą 
už valstybinio turto pažei
dimus. 

Bėda valstybei, kai tenka 
ieškoti pagalbos kitur. Bet, 
kai dilema buvo Vakarai ar 
Rytai, išeivija aiškiai pasisakė 
už Vakarus, pasirinkdama 
„Williams". Pasisakė ir už
baigti sąmoningą Lietuvos nu-
alinimą, pasisakė prieš neiš
pasakytą kai kurių valdininkų 
arba verslininkų pralobimą, 
pasisakė už skriaudžiamą Lie
tuvos darbininką ar žemdirbį. 

Dabar rektorius atsiteisė už 

VIDAS J. NEMICKAS, MD. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chieago, IL 60852 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREUOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055S.Rc*ertSr*l,HictoiyH*s.lL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

TeL (708) 598-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EUGBYEC. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. tu Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
p*flmemi ^tetuBtipuMuitiL 

Susitarimui (kalbeli angliškai) 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTCįJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory HMa, IL 
Tel. (708) 5 9 8 4 1 0 1 

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., &C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

KaJbsms ftetuvtskai 
6918 W Archer Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chieago. lt 60638 
TA775-229-9B66 

Valandos pagsj šusterimą 

viską: išeivija buvusi tik rakš
tis Lietuvai. J i nedavusi jai 
jokių investicijų, nepastačius 
jokio fabriko ar ligoninės, ne
perdavė jai jokių kultūrinių 
bei dvasinių vertybių. Ir liko 
vargšė Lietuvėlė viena, kaip 
toji našlaitėlė vidury pliko 
lauko. Ir užsimiršo mūsų in
telektualas, kad buvo tokie 
laikai, kai Maskva per savo 
patikimuosius dolerinėse 
krautuvėse plėšė iš išeivijos 
turistų, lankančių savo arti
muosius, kiek tik norėjo. Taip 
buvo su buitinėmis prekėmis 
„atšilimo" metuose. Kai Lietu
va atkūrė nepriklausomybe, 
buvo susiimta atnaujinti ir 
dvasinį tautos veidą. Pavyz
dys atsiranda tuoj, neišeinant 
iš Vilniaus universiteto rūmų, 
kai rektorius priėmė iš dr. K. 
Bobelio, buvusio VLIKo pirmi
ninko, Tautos fondo 100,000 
dolerių auką. Tai buvo Ameri
kos lietuvių suaukoti pinigai. 
Žmonių, kurie juos uždirbo 
sunkiu, daugiausia fiziniu, 
darbu. Aukos paskirtis buvo 
įsteigti prie Vilniaus universi
teto Tarptautinių studijų ins
titutą. Anuo metu tai buvo di
delė suma, doeni auka atsi
statančiai, Lietuvai. Ar kas 
dabar apie ją žino? Rektorius, 
kaip atrodo, nežino, nes savo 
tiradoje apie Amerikos lietu
vių amoralią politiką" bei 
parsidavimą šito fakto visai 
neprisiminė. Ir didžioji auka 
jau turbūt seniai „pravalgyta". 

Dar studijų nereikia įrodyti, 
kaip nuoširdžiai užsienio lie
tuviai puolė atsikuriančiai 
Lietuvai į pagalbą. 

(Nukelta į 4 psl.) 



MAIŠATIS PAČIOSE 
VIRŠŪNĖSE 

BRONIUS 
Buvęs ministras pirminin

kas, Liberalų vadovas, taip ir 
nepaaiškino, kuris — prezi
dentas ar jis „meluoja" — 
skaitome „Lietuvos aido" vasa
rio 15-tos pirmame psl. žinutę 
apie ką tik iš užsienio sugrį
žusių Adamkaus — Pakso po
kalbį prezidentūroje. 

Kaltinimas stiprokas, tačiau 
vargu, ar pagrįstas? Paksas, 
sakydamas, kad pasimokyti 
valstybės valdymo meno į 
Ameriką jis atvyko preziden
tūros siųstas, turbūt nemanė, 
jog prezidentas apie tai neži
no, o prezidentas, teigdamas, 
kad „mes jo nesiuntėme, ke
lionės nefinansavome", gal ir
gi nežinojo, kad prezidentūra 
Paksui kelionės išlaidas ap
mokėjo. Klausimas tik toks: ar 
šis nesusipratimas įvyko dėl 
susižinojimo stokos, ar aukš
čiausioje valstybės įstaigoje 
kažkas vyksta už prezidento 
nugaros? Tačiau kiekvienu at
veju toks reiškinys kam nors 
sudaro progą net grubokais 
kaltinimais pasišvaistyti ir 
prezidentūros įvaizdžiui vals
tybėje nepadeda. 

•Prezidente, už ką žmonės 
sėdėjo kalėjime? Kodėl kartu 
apdovanojami ir aukos, ir bu
deliai?" — taip pat pirmame 
psl. vasario 17-tos laidoje „Lie
tuvos rytas" kartojo preziden
tūroje, aktų salėje, Nijolės Sa-
dūnaitės viešai tartus žodžius 
Lietuvos prezidentui, kai šis, 
gausių garbingų svečių bei 
žiniasklaidos akivaizdoje Lie
tuvos, nepriklausomybės šven
tės proga dalindamas nusipel
niusiems žymenis, antrojo 
laipsnio Gedimino ordiną ren
gėsi kabinti ant Kazimieros 
Prunskienės kaklo. 
. .^Pastebėjau, kaip preziden

tas sumišo , nuraudo, — apie 
tą savo veiksmą Sadūnaitė pa
sakojo „Lietuvos aidui". — Kai 
tie patys ordinai kabinami ir 
ant aukos, ir ant budelio krū
tinės — tyčiojamasi iš Lietu
vos. Esu apstulbinta, kad pre
zidentas galėjo taip pasi
elgti... Kai ordino atsiimti pa
kvietė Marijoną Misiukonį, 
kojos pačios vėl nuvedė prezi
dente link. Vėl paklausiau už 
ką... Jis dirbo KGB žvalgybos 
viršininku, siuntė čekistą Sla
viną pas Lozoraitį..." 

Pasaulyje pagarsėjusi politi
nė kalinė, pogrindininke, to 
paties Misiukonio bendražy
gių 1987 m. kankinta už de-

. monstraciją Vilniuje, prie Mic
kevičiaus paminklo, prieš Lie
tuvą raudonajam budeliui par
davusi Molotovo-Ribbentropo 
slaptą susitarimą, Nijolė Sa 
dūnaitė klausinėjusi, kas pre
zidentui tuos kagėbistus ap-

NAINYS 
dovanoti pasiūlė. Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezisten
cijos aukų tyrimo centro vado
vai apie tai irgi tik paskutinę 
minutę sužinoję. „Direktorė 
Dalia Kuodytė po mano akci
jos mane apkabino, pabučiavo, 
pagyrė: 'šaunuolė, išdrįsai į 
akis pasakyti tiesą, kad jie ne
verti tokio apdovanojimo' ", — 
„Lietuvos aidui" sakė Sadū
naitė. 

Ne tik Kuodytė, Nįjole, bet 
ir visi kiti laisvę mylintys ir 
dėl jos kovoję bei kentėję lietu
viai nori tave apkabinti ir pa
bučiuoti, nes tu pasakei tai, 
ką jie seniai nori pasakyti, bet 
kažkodėl nepasako. Ir ne tik 
apie šį atvejį, bet ir apie visus 
kitus, kai buvusieji nusikals
tamos, lietuvių tautą kankinu
sios, naikinusios KGB orga
nizacijos pareigūnai jau per 
dešimtį nepriklausomybės me
tų nėra ne tik išryškinti ir rei
kiamai įvertinti, bet jiems net 
privilegijos teikiamos. Taip 
pat ne tik tu viena nori žinoti, 
kas tokius asmenis apdovano
jimui siūlo ir kodėl jie „pra
eina"? Suprantama, kad, pus
šimtį metų užsienyje pralei
dęs, prezidentas visų okupaci
jos padarinių bei plonybių 
žinoti negali. Nuo klaidų sau
goti jį turi jo pagalbinė tarny
ba. O jeigu neapsaugo, tai kas 
tame užnugaryje iš tikrųjų 
yra? Pakso kelionės istorijėlė, 
nors ir nesmagus akibrokštas 
prezidentui, greičiausiai pasi
baigs be kokių nors ypatinges
nių pasekmių, bet ordinų su
kelta maišatis, atrodo, plečia
si. „Vyčio kryžiaus kavalieriai 
— partizanai, kovotojai rašy
sime peticiją", — sako Nijolė' 
Sadūnaitė. Politinis kalinys, 
pogrindininkas Antanas Ter
leckas ruošia Lietuvos patrio
tų demonstraciją, 47 Seimo 
nariai prieš ordino skyrimą 
Misiukoniui pasirašė protesto 
raštą. „Ordinas Misiukoniui 
— spjūvis į veidą tiems, kurie 
nenulenkė galvos okupantui ir 
bolševikiniam režimui... ar tai 
yra provokacija, Siekiant pasi
tyčioti iš Lietuvos nepriklau
somybės, ar pakenkti prezi
dento autoritetui...?" — rašo 
seimūnai. „Jeigu prezidentas 
kartu su mumis būtų pergyve
nęs sovietinius nusikaltimus, 
1988 m. dalyvavęs bananų 
respublikoje', 1991 m. budėjęs 
prie Seimo, tada jis suprastų 
mūsų nerimą", — protestuoja 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
sąjungos Vilniaus skyrius. Pa
gal „Lietuvos ryto" apklausos 
duomenis, daugiau kaip 55 
nuošimčiai skaitytojų Misiu
konio apdovanojimui neprita
ria. 

Lietuvos Respublikos konsulate Čikagoje š.m. vasario 7 d. Iš kaires: gen 
dentas Valdas Adamkus. Nuotr. Ramūno Astrausko 

konsulas Giedrius Apuokas ir prezi-

Jau du kartus rašiau „Drau
ge" apie ordinų bei medalių 
skirstymo bedas ir apgailes
tauju, jog dėl jų vėl turiu var
ginti skaitytojus, bet jau tvir
tai tikėdamas, kad tai bus 
paskutinis kartas. Šio pas-
kiausio paskirstymo maišatis 
tegul būna rimta paskata pre
zidentui visą ordinų bei meda
lių filosofiją pergalvoti ir pert
varkyti, nes dabartinė painia
va nei jo, nei prezidentūros 
įvaizdžiui valstybėje nepade
da. 

Nors ir ne patį aukščiausią 
pažymį Lietuvos valstybei ra
šo ši maišatis" prezidentūroje, 
visgi tie nesklandumai, prie 
gerų norų, atrodo, lengvai 
įveikiami. Tačiau ne jie vieni 
piešia prezidento dvejų metų 
kadencyos paveikslą. „Prieš 
porą metų pusė tautos dėjo 
viltis į naujai išrinktą šalies 
prezidentą", — vasario 11 d. 
„Kauno dienoje" rašo Stasys 
Ančikas. Juk prezidentas dar 
rinkimų laikotarpiu žadėjo, o 
paskui ir bandė būti ne tik 
Lietuvai užsienyje atstovau
janti, garbingus svečius pri
iminėjanti, ordinus dalinanti 
valstybės puošmena, bet tik
ras jos vadovas, besirūpinan
tis visais piliečių gerovę ke
liančiais valstybės reikalais. 
Tokiam užmojui Konstitucijos 
galių jam pakaksią. „Dabar 
tas pats šalies vadovas televi
zijos laidoje 'Spaudos klubas' 
teigia tautai, kad jis jau seno
kai matė, kurlink vyriausybė 
veda tautą, bet nieko negalėjo 
padaryti, nes niekas neklausė 
jo siūlymų, pageidavimų, net 
reikalavimų. Tai kur tos 
Konstitucijos galios?" — tęsia 
savo samprotavimus Ančikas. 

Šiais metais Vasario 16-tos 
minėjime prezidento kalba 
„buvo lakoniška", rašo „Lietu
vos ryto" įžanginis vasario 17-

tą. Prezidentas nieko nei ne
siūlė, nei kritikavo, nes į jo 
pernykščias kritiškas pasta
bas bei siūlymus atsižvelgta 
nebuvo. Kodėl nebuvo, gana 
įtikinančiai atsako vėl tas 
pats Stasys Ančikas „Kauno 
dienoje". 

„Jeigu prieš 8-9 metus kas 
būtų pasakęs, kad dešimtai
siais nepriklausomybės me
tais atsidursime prie ekono
minės ir socialinės bedugnės, 
vargu, ar kas būtų patikėjęs. 
Deja, taip įvyko, ir kaltų nėra. 
Neretai siūloma jų net neieš
koti, nors jie visiems žinomi, 
bet nebaudžiami... Iššvaistę 
valstybės lėšas, sužlugdė visas 
ūkio šakas, ramiai pasitrau
kia arba atsisėda į dar minkš
tesnes kėdes ir viskas tuo bai
giasi. Susikompromitavę mi
nistrai trinasi parlamente". 

Ir tai turbūt patikimiausias 
Lietuvos valstybės pirmojo ne
priklausomybes dešimtmečio 
padėties apibūdinimas — pa
dėties pačiose jos viršūnėse. 
Jau tris kartus keitėsi Seimo 
sudėtis — vyravo dešinieji, 
vėliau kairieji, dabar kaden
ciją baigia vėl dešinieji — de
šimt kartų kaitaliojasi deši
niųjų — kairiųjų vyriausybės, 
ir su kiekvieru jų pasikeitimu 
daugumos Lietuvos gyventojų 
padėtis tik blogėjo. Išpūstoje, 
bent trečdaliu, jeigu ne puse, 
per didelėje valstybės valdymo 
sąrangoje bujoja pareigūnų 
nesąžiningumas, kyšininka
vimas, aplaidumas — vyriau
siųjų kažkodėl nepastebimas, 
netvarkomas. Seimūnai ir dėl 
įvairių nesusipratimų iš kė-
džJų išversti ministrai badosi 
pirštais, vienas kitę kaltinda
mi, bet nieko netvarkydami. 
Kokių Konstitucijos galių pre
zidentui, ar kam nors kitam, 
reikia tokiam nusiteikimui pa
šalinti? 

Danutė Bindokienė 

Ordinai ir „supuvę 
obuoliai" 

„Dabar prezidentas deda vil
tis į dešimtąją vyriausybę", — 
samprotauja „Kauno dienos" 
bendradarbis. O kur daugiau 
jam tas viltis kreipti, kai su 
dviem ankstesnėm ne taip jau 
gerai sekėsi? Nelabai norisi ti
kėti, kad ir ši, dešimtoji, per 
daug jo klausytų, bet bendra
darbiavimas, atrodo, bus ge
resnis. Tebesitęsiantis ekono
minis sunkmetis, dar vis neiš-
renkami numatyti mokesčiai, 
vis didėjančios valstybės sko
los, bankrotų grasomos gamy
binės įmonės, didėjantis ne
darbas — bėdos, kurioms pa
šalinti reikia išminties, visų 
turimų jėgų darnaus darbo ir 
ypač bendradarbiavimo. 

šviesesnių vilčių reikia no
rėti iš rudenį išrinkto naujo 
Seimo, bet ar yra pagrindo jų 
tikėtis? Koks jis bus? Pagrin
dinių partijų vienų su kitomis 
ir tarpusavio kivirčai, skili
mai, šalinimai, atskilusiųjų 
naujos grupuotės kol kas irgi 
tik maišatis ir tų vilčių per 
daug nežada. Maišatį didina ir 
daugelio dabartinių seimūnų 
užmojis kandidatuoti į miestų 
savivaldybes. Ko vertas bus 
jau kelias pareigybes turintis 
Seimo narys, dar vieną įsigi
jęs? Kokiu ordinu tokį apdova
noti? 

* Nuo vasario 18 d. Sei
mo lankytojai ekskursijų 
metu galės pamatyti, kaip 
atrodo Lietuvos Konstitucija, 
piliečių referendumu priimta 
1992 metais. Kaip pranešė 
Seimo spaudos tarnyba, Seimo 
Konstitucijos salėje, kurioje 
1992 m. parlamento vadovas 
Vytautas Landsbergis pasira
šė Lietuvos Konstituciją. Pag
rindinis valstybės įstatymas 
po stiklu rodomas jo pasirašy
mo vietoje. M 

Kiekviena valstybė ypatin
gom progom pagerbia savo nu
sipelniusius piliečius. Neretai 
įvairūs žymenys skiriami ir 
kitataučiams, pasitarnavu
siems darbais ar net žodžiais. 
Medalius bei specialius žyme
nis už narsumą, drąsą, nuo
pelnus kelis kartus per metus 
suteikia organizacijos, institu
cijos. Tik kažin, ar kuri vals
tybė taip dosniai dalina ordi
nus ir medalius, kaip Lietuva. 
Užsienio lietuviai (nors tuos 
ordinus su dėkingumu priima) 
kartais pasišaipo, kad tai so
vietinių laikų palikimas —juk 
buvome pratę matyti „komu
nizmo herojų" krūtines taip 
tirštai apkabinėtas ordinais, 
kad ir pirštui vietos nebelikę. 

Kai nepriklausomos Lietu
vos prezidentūroje sėdėjo Al
girdas Brazauskas, o Seime — 
jo LDDP, ordinų dalinimas su
silaukė nemažai kontroversi
jos užsienio lietuvių tarpe. Juo 
labiau, kad kai kurie ordinai 
(ypač Vyčio Kryžius), įsteigti 
pirmosios Lietuvos nepriklau
somybės metais, buvo kabina
mi tarytum visiškai pripuola
mai, neatsižvelgiant į tradici
jas ir taisykles. Pasitaikė net 
atvejų (deja, labai mažai), kai 
asmuo paskirtojo žymens atsi
sakė, nes nenorėjo priimti iš 
buvusio komunistų partijos 
pareigūno rankų. 

Prezidentu išrinkus Valdą 
Adamkų, ši priežastis išnyko. 
Vienintelis priekaištas: kad 
tam ar kitam paskirtas „ma
žesnis" ordinas, kaip jis taria
mai nusipelnęs... Beje, daug 
užsienio (galbūt ir Lietuvoje) 
lietuvių mano, kad visgi tų 
ordinų per daug išdalinama — 
kiekybe sumenkina kokybę. 
Pradžioje, kaip ne vienas pri
simename, ir pats prezidentas 
Adamkus išsitardavo, kad rei
kia apdairiau ordinais bei me
daliais švaistytis, jeigu jau ne 
dėl kitos priežasties, tai bent 
pinigų taupymo sumetimais. 
Tačiau niekas nepasikeitė: by
ra ordinai ir medaliai, kaip iš 
gausybės rago, kol netolimoje 
ateityje reikės gerai paieškoti 
žmogaus, kuris dar žymens 
nebus gavęs. 

Antra vertus, galbūt jau da
bar tas laikas atėjęs... Štai 
Vasario Šešioliktąją prezi
dentūros iškilmių salėje prez. 
Adamkui dalinant ordinus, 
viena disidente, pati neseniai 
papuošta Vyčio Kryžiumi, ne
tikėtai pareiškė protestą prieš 
dviejų asmenų apdovanojimą: 
esą jie buvę uolūs KGB dar
buotojai, savo tautiečių perse
kiotojai. 

Ses. Nijolę Sadūnaitę mes 

pažįstame, jos drąsa gėrėjo
mės, skaitydami „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kas", jos persekiojimus skel
bėme JAV vyriausybei, Ka
talikų Bažnyčios hierarchijai 
ir visiems šio krašto žmonėms, 
kurie tik mūsų klausėsi. Lie
tuvai atkūrus nepriklausomy
bę, N. Sadūnaitė pradėjo leisti 
knygas, kurias godžiai skai
tėme, o ją pačią, atvykusią į 
Ameriką paviešėti, sutikome 
su pagarba ir meile, kuri pri
klauso tautas didvyrei. 

Ar jos išsišokimas prezi
dentūroje ordinų įteikimo iš
kilmių metu buvo didvyriš
kumo veiksmas? Ar iš tikrųjų 
nebuvo kitokių būdų pareikšti 
protestą dėl, jos (ir galbūt 
kitų) nuomone, nevertų as
menų apdovanojimo? Ar toks 
atvejis galėtų atsitikti, pvz., 
JAV Baltuosiuose rūmuose? 
Lengviausia atsakyti į pasku
tinį klausimą: ne! Čia į tokias 
iškilmes nepatektų joks as
muo, neturėjęs specialaus 
kvietimo, o ir tuo atveju, ne
būtų jam leista pribėgti prie 
prezidento ir duoti pastabas. Į 
pirmuosius du klausimus, pa
gal savo sąžinę, atsakyti gali 
kiekvienas skaitytojas, tik ne
reikia pamiršti paprasčiausios 
taisyklės — viskam yra; vieta 
ir laikas. Gražu, kad lais
vame, demokratiniame krašte 
kiekvienas pilietis turi teisę 
pareikšti savo nuomonę, bet 
ta laisvė turi būti ribojama 
sveikos nuovokos: jeigu kiek
vienas sakysime ir darysime, 
kas kam „ant seilės užeina", 
greitai demokratija pavirs an
archija. - • — • ' 

O dėl tų ordinų ir-medalių, 
tai pats laikas, kad prez. 
Adamkus daugiau dėmesio 
kreiptų, kas ir dėl ko reko
menduojamas juos gauti. Gali
ma prileisti, kad apdovanoti-
nus atrenka speciali komisija, 
tik ir ja neverta aklai pasi
tikėti (kaip parodė šis atvejis). 
Pasitikėjimas gali būti ir do
rybė, ir naivumas. Preziden
tas jau turėtų būti susipažinęs 
su esama padėtimi Lietuvoje, 
ypač dabar, kai artėja rinki
mai ir daugeliui būtų naudin
ga diskredituoti valstybės va
dovą (juo labiau „svetimą"). 
Tarp gausybės apdovanojimų 
įsukti vieną kitą „supuvusį 
obuolį" juk nesunku, kai per 
daug atidžiai sąrašai neper
žiūrimi. Jeigu dar pasitaiko 
(atsitiktinai, ar kruopščiai su
režisuojant) fanatiškai priešų 
atžvilgiu nusiteikęs asmuo, tie 
„supuvę obuoliai sugadins vi
są pintinę".' 

MIRTIS ATĖJO IŠ 
MURAVOS 
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Tęsinys 

1941 vasario 15. Šeštadienis 

Gimnazijoje — tėvų komiteto vakaras. Mamą taip 
pat pakviečiau. Kviečiau Aleksą, bet jis dėl kažkokios 
priežasties nėjo. Kartu buvo Stasė ir Vanda. Programa 
buvo labai įdomi. Muzikos mokytojas griežė smuiku, o 
mokytoja Vokietaitytė akompanavo. Dainavo choras, 
buvo mankšta, baletas. Po programos — šokiai. Ma
čiau savo „numeriuką": jis toks raudonas, apskritu vei
duku, kaip kleckiukas. Jis į mane žiūrėjo, aš į jį, bet 
nešokom. Matematikas Šteimanas tik stebėjo, kaip 
mes šokame. Jis sakė, kad kai buvo laikas šokti, tai 
tingėjo, o dabar jau vėlu. Sensacija! Prie manęs pristo
jo Petras, dėl kurio kovojo Laima ir Marytė. Marytė 
pyko, lyg pakvaišusi. Ji į mane vis skersavo. Su Petru 
šokom 4 šokius. Vieną kartą per panelių valsą jis ma
ne išvedė. Bet aš nekreipiau dėmesio. Jeigu jis botų 
paklausęs manęs, kur mokausi, tai būčiau pasakiusi, 
kad ne čia. Nenorėjau kelti scenų. Šokiai buvo dviejose 
salėse. Mudvi su Vanda lakstėm iš vienos į kitą. 
Mums buvo linksma. Girdėjau, kaip Marytė sakė mer
gaitėms: „Prie Spirgus jau pristojo tikras velnias". 

Mane paėmė juokas. Nebūsiu tokia kvaila, kaip Laima 
ir Tu, Maryte. Šokom ir su kitais tipais. Nauji bateliai 
man labai spaudė, bet jaunystė viską nugali. 

Mamytė su Stase išėjo anksčiau. Aš irgi labai no
rėjau kartu eiti, bet bijojau viena eiti, be to, bijojau, 
kad tėvelis neužpyktų. Vanda labai norėjo pasilikti, 
tad aš padariau jai malonumą ir pasilikau. 

Naktis šviesi. Ant kareivinių plento mus užkalbino 
kažkoks tipas: „Kokios gražios mergaitės". Aš išsi
gandau. Jis sustojo ir žiūri. Bet mes nieko neatsakėme 
ir nuėjome. Tokiu vėlu laiku vaikštinėjome, manė, kad 
esame paleistuvės. 

Mūsų laimei, visur patruliavo kareiviai. Mat rytoj 
vasario 16. Bįjo riaušių... 

1941 vasario 16. Sekmadienis 
Buvau Sv. Mišioms. Nuoširdžiai pasimeldžiau. Grį

žusi pradėjau piešti „Naktį". Išėjo visai neblogai. Kitą 
paveikslą „Audrą" suplėšiau iš pykčio. Mat, padariau 
sniegą geltoną. Man reikėjo susivaldyti ir nepykti... 

Tėveliai išėjo pasivaikščioti, bet greit grįžo ir atnešė 
saldainių. Po ano vakaro jaučiausi gerai ir papasako
jau mamai įspūdžius. 

1941 vasario 17. Pirmadienis 
Anksti atėjau į klasę. Kalbėjomės apie tėvų komiteto 

vakarą. Marytė juokėsi lyg pakvaišusi. Matyt, su P. 
Melniku susipykusi. Gavo nuo jo laišką. Ji mano, kad 
jis man patinka. Nė kiek. Aš jai sakiau, kad jis manęs 
neimponuoja. Manęs nešaukė atsakinėti. Kovo 1 tri

mestras baigiasi. Tėvelis dirbs visą naktį. Mama siuva 
sau suknelę. Paruošiau pamokas. Bibliotekoje pa
ėmiau knygą „Proto, doros ir kūno auklėjimas". 

1941 vasario 18. Antradienis 

Šaukė iš istorijos. Gavau 4+. Grąžino prancūzų dik
tantus: gavau 3-, kaip niekad. Užtat lietuvių rašo
masis pasisekė. Tema „Donelaičio 'Metų' reikšmė". Ga
vau 4*. Marytė M. jau susitvarkė su Petru M.: baigia 
romaną. 

Namo grįžau viena. Atodrėkis. Nešalta. Mamytė tru
putį serga. 

Ruošiau pamokas... Atėjo Viktutė. Kvietė mamą į 
balių. Bet tėvelis naktį dirba, tad mama neis. Aš irgi 
norėjau eiti, bet manęs nekvietė. Gal pamatyčiau vo
kietuką? Kvailos mano mintys. Reikia susitvarkyti, 
pagalvojau, kad geriau neiti, nes man siūlys gerti, o aš 
nenoriu Jeigu neisiu, tai bus rami širdis. 

1941 vasario 19. Trečiadienis 

Buvau bažnyčioje. Mišias aukojo už tetą Pole... 
Pavėlavau į mokyklą. Šaukė iš rusų, gavau 5-. Suti
kau Narcizą. Ji turi naują rankinuką. Tokį didelį, kaip 
Stasės. Mokėjo 150 rublių. Tiesiog nesąmonė tokiam 
vaikui damos rankinukas... O mano — skoningesnis. 
Narcizą dabar mokosi privačiai. Sako, kad važiuos į 
Maskvą, todėl anksčiau laikys egzaminus. Vanda jau 
prisipažino, kad ištekėjo. Pasakiau, kad ji kvailai pa
darė... 

1941 vasario 23. Sekmadienis 
Buvau šv. Mišiose. Priėmiau komuniją už savo bran

giausius tėvelius. Grįžom su Onyte. Mama kepė bul-
kutes, o aš ruošiau pamokas. Po pietų atėjo Vanda. 
Užėjome pas Onutę, paskui nuėjome pas ją, rodė pa
galvėlę su braškėmis. Paskui jos diedukas mums būrė. 
Bet aš netikiu burtams. 

Manyje kažkas pražysta, atbunda, — ar ta* šventi 
meilės jausmai, ar moteriškumas?.. Man pasidaro taip 
linksma, kartais esu tokia laiminga, kai pagalvoju, 
kad aš kada nors mylėsiu, aukosiu jėgas, būsiu tnyli-
ma ir gerbiama. Prieš mano akis — idealus vyras, 
drąsus, pasiaukojąs didvyris. Ateis toks laikas, kada 
mano širdyje sužydės skaisti meilės liepsna, kada ji 
priklausys kitam asmeniui, o ne man. Tada tikiu; kad 
širdis galingai plaks, varys karštą kraują, sužydės ne
kaltomis varsomis. Meilė — šventa, meilė — galinga, 
meilė — nusidėjėlius prikelia, meilė juos pražudo, 
meilė sujungia.dvi nekaltas širdis. Kieno širdyje nėr 
žydėjusi meilė, tas nepažįstas laimės, skaistumo, 
aukščiausiojo gėrio — Jėzaus ir Jo Motinos Mjarijos. 
Meilė lyg toji rožė rausvoji, atsiskleidžianti, mjSdpniai 
kvepianti, traukianti prie savęs ledines širdis^savo 
švelnumu ji užmigdo jose nerimą, nusivylimą, kahčias 
ir liūdnumą, lyg kūdikius gimdo juos naujam gyveni
mui, naujam pasauliui. .* 

Meilė yra Dieviškas įstatymas, meilė — troškimas 
gero, meilė — įgimta visiems. ~Z 

Bet dabar aš noriu būti laisva, kaip paukštelis iš Ro
jaus, dabar aš turiu džiaugtis tėvų meile ir jiems turiu 
teikti meilę. O paskui, o paskui, o paskui...!!! (B.d.) 



DRAUGAS. 2000 m. vasario 22 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

SVARBIAUSI ANTROJO 
TŪKSTANTMEČIO (1000-2000) 

BAŽNYČIOS GYVENIMO ĮVYKIAI 
lų mokslininkas Galileo. Baž
nyčia pasmerkia ir M. Coper-
nicus mokymą apie heliocent
rinę sistemą, kaip prieštarau
jančią Šventajam Raštui. Tarp 
Bažnyčios ir modernaus moks
lo kilę nesusiprat imai užsitęsė 
iki XX amžiaus . 

1789-1801 m . Prancūzų re
voliucija. Prancūzijoje nuver
čiama monarchija. Bažnyčia 
persekiojama. 1801 metų kon
kordatas grąžina Prancūzijos 
Bažnyčiai kai kurias laisves, 
tačiau polemika su valstybe, 
kuri vis labiau sekuliarėja. 
užsitęsia daugiau kaip šimt
metį. 

1848-1870 m . Italų tautinis 
judėjimas sugriauna popie
žiaus valstybę. Roma paskel
biama suvienytos Italijos sos
tine. Popiežius apsigyvena Va
tikane. 

1850-1960 m. Prasideda 
ypatingas Dievo Motinos gar
binimas. Paskelbiama Švč. 
Mergelės Marijos .Nekaltojo 
Prasidėjimo dogma. Švenčiau
sioji Mergelė stebuklingai ap
sireiškia Lurde ir Fatimoje. 
Paskelbiama Dievo Motinos 
Ėmimo į dangų dogma. Atsi
randa nemažai Švč. Mergelei 
Marijai skirtų vienuoliškų 
kongregacijų. Kitų konfesijų 
krikščionys šių dogmų paskel
bimą ir Marijos garbinimą lai
ko kliūtimi ekumenizmo ke
lyje. 

1869-1870 m. I Vatikano 
Susirinkimas, kuriame pas
kelbiama popiežiaus neklai
dingumo dogma. 

1878-1903 m. Popiežius 
Leonas XIII pradeda katalikų 
intelektualinį atsinaujinimą. 
Jo potvarkiai visose kunigų 
seminarijose privaloma dėsty
ti šv. Tomo teologinį mokymą. 
Leonas XIII savo enciklika 
„Rerum novarum" padeda 
pagrindus moderniajai Bažny
čios socialinei doktrinai. 

1939-1945 m. Antrasis pa
saulinis karas ir holokaustas. 
Šis žmonijos išbandymas po
kario dešimtmečiais paskatino 
krikščionis kardinaliai pakeis
ti požiūrį į žydus ir judaizmą. 
- 1945-1990 m. Komunizmo 

pakilimas ir žlugimas. Tikin
tieji persekiojami Rytų Euro
poje, Kinijoje, Korėjoje, Viet
name. Pralietas daugybės 
naujųjų kankinių kraujas. 

1962-1965 m. II Vatikano 
Susirinkimas, kuriuo prasi
dėjo dar ir šiandien tebesitę
siantis Bažnyčios atsinaujini
mas. 

1978 m. Popiežiumi išren
kamas lenkų kardinolas Karo
lis Vojtyla, pasirinkęs Jono 
Paul iaus II vardą. J is yra pir
masis ne italas popiežius nuo 
1523 metų. Popiežiaus Jono 
Paul iaus II pradėta Naujoji 
evangelizacija lydi Bažnyčią į 
trečiąjį krikščionybės tūks
tantmetį . 

(XXI amžius, 2000 m.. Nr. 6) 

10;>4 m. Didžioji schizma. 
Abipuses ekskomunikos slege 
ištisus šimtmečius, gilinda-
mos priešiškumą tarp Rytų ir 
Vakarų, padalydamos krikš

čionybę į ortodoksiškąją Rytu 
Bažnyčią ir lotyniškąją Vaka
rų Bažnyčią. 

1096 m. Kryžiaus žygių pra
džia. Popiežius Urbonas II. 
norėdamas atsiimti iš musul
monų Šventąją Žemę. pradėjo 
karą, trukusį beveik du šimt
mečius. Kryžiaus žygiai pas
katino karinių ir labdaringų 
vienuoliškų ordinų kūrimą, 
išaugo piligriminių kelionių 
reikšme religiniame gyveni
me. 

1209-1215 m. Elgetaujančių 
vienuoliškų ordinų pradžia. 
Šv. Pranciškus Asyžietis ir Šv. 
Domininkas įsteigia pranciš
konų ir dominikonų bendruo
menes. Šie vienuolių ordinai 
padare didžiulę įtaką Bažny
čios dvasiniam ir in te lektua
liniam gyvenimui. Ši į taka 
jaučiama ir mūsų dienomis. 

1215 m. Laterano IV Visuo
tinis Bažnyčios sus i r inkimas . 
Išryškinama t ranssubs tanc ia-
cijos doktrina ir vykdomos 
Bažnyčios reformos. Kata l ikai 
įpareigojami bent ka r t ą per 
metus prieš Velykas atl ikti 
išpažintį ir priimti šv. Komu
niją. 

1265-1273 m. Paskelbiamas 
žymiausias šv. Tomo Akvinie
čio veikalas „Sisteminė teolo
gija" JSumma Theologia"), il
gus šimtmečius turėjęs didelę 
įtaka Vakarų krikščionybei. 

1452-1455 m. Išleidžiama 
Gutenbergo „Biblija", pirmoji 
spausdinta knyga. Ryšių prie
monių atsiradimas sukėlė tik
rą kultūrinę revoliuciją, kuri 
apėmė religiją, švietimą, poli
tiką ir kultūrą. 

1483-1498 m . Ispanijos ink
vizicija. Eret ikai persekiojami 
ir baudžiami mirtimi. Katali
kybei priklijuojama žiaurumo 
ir netolerancijos etiketė. 

1492 m. At randama Ameri
ka. Krikščionybė skleidžiama 
Naujajame pasaulyje. Bažny
čia organizuoja misijas Ameri
koje. Afrikoje. Azijoje ir Okea
nijoje. Prasideda daugiau nei 
keturis šimtmečius t rukęs eu-
ropietiškasis politinis ir kultū
rinis kolonializmas. 

1500 m. XVI amžiuje įsigali 
Renesansas. Dailininkų, 
skulptorių ir archi tektų , tokių 
kaip Michelangelo, Rafael, 
Leonardo da Vinci ir ki t i , pas
tangomis. Bažnyčiai pade
dant, sukuriami meno ir ar
chitektūros šedevrai . 

1517-1521 m . Protes tant i š 
koji reforma. Mart in Luther 
paskelbė savo „95 tezes". Ro
ma ekskomunikuoja Luther . 
Jvyksta ant ras is didelis krikš
čionybės skil imas. 

1534 m. Anglijos karal ius 
Henry VIII ats isako paklust i 
Romai. Sukur iama Anglikonų 
Bažnyčia. 

1539 m. Šv. Ignaco Lojolos 
pastangų dėka įkur iamas Jė 
zuitų ordinas, turėjęs didžiulę 
reikšmę Bažnyčios atsinauji
nimui. 

1545-1563 m. Tridento Vi
suotinis Bažnyčios Susirinki
mas. Katalikų a t sakas protes
tantiškajai reformai. Atnauji
namas Bažnyčios gyvenimas 
visose srityse, pradedant litur
gija ir baigiant bažnytine tei
se. 

1596 m. Lietuvos Brastos 
Bresto> unija. Pirmosios sėk

mingos pastangos s iekiant at
kurti Bažnyčios (katal ikų ir 
stačiatikių) vienybę. 

lf>.'l.'l m. Pasmerk iamas ita-

S K E L B I M A I 

Klaipėdos Dvasines pagalbom HPJC) jaunimo centru 

KLAIPĖDOS DPJC ŠVĘS VEIKLOS 
GIMTADIENĮ 
ASTA TIJŪNĖLYTĖ 

Anksčiau esu parašiusi kelis 
straipsnius į „Draugą" apie 
Klaipėdos Dvasinės pagalbos 
jaunimui centrą (DPJC), ku
riame man teko metus dirbti. 
Prieš pusmetį grįžau į Čikagą, 
tęsti studijas. Tačiau praėjusį 
gruodžio mėn. susidarė gali
mybė vėl nuvykti į Klaipėdą 
apsilankyti DPJC. Norėčiau 
pasidalinti keliais įspūdžiais 
iš viešnagės ir trumpai papa
sakoti bei apibūdinti kas cent
re vyko 1999 metais. 

Buvo gera vėl pamatyti sa
vanorius ir bendradarbius. Vi
si su pasišventimu dirba ir 
DPJC gyvuoja. Viešėjau Kalė
dų laikotarpyje, dalyvavau 
programos „Jaunimo vadovai" 
kalėdinėje šventėje. Vakarėlis 
buvo smagus — 3 valandas 
kalbėjomės, buvome nykštukų 
apdovanoti, dalinomės veiklos 
įspūdžiais, džiaugėmės metų 
darbais. Praėjusią vasarą, lie
pos 7-18 d. jaunimo vadovai 
pravedė dienines stovyklas 
Klaipėdos miesto vaikams. 
Stovyklas lankė 101 vaikas, jų 
tarpe 25 vaikai iš socialiai 
remtinų šeimų, 29 našlaičiai. 
Su jais dirbo 32 savanoriai. 
Del finansavimo sumažinimo 
1999 m., vaikai negalėjo išva
žiuoti iš Klaipėdos ir miegoti 
stovykloje, kaip kitais metais, 
tai dieninės stovyklos vyko 
trejose Klaipėdos mokyklose. 
Liepos 7-18 dienomis jaunimo 
vadovai taip pat suruošė vasa
ros stovyklą „Paauglių klubo" 
nariams. Kiekvieną šeštadienį 
„Paauglių klubą" lanko 30 vai
kų ir paauglių, priklausančių 
socialinės raidos rizikos gru
pei (linkusių į teisėtvarkos pa
žeidimus, iš socialiai remtinų 
šeimų, beglobiai, valkataujan
tys ir pan.). Stovykloje vaikai 
ir paaugliai pajuto, kaip svar
bu būti kartu, padėti vienas 
kitam, kartu džiaugtis. 

Klaipėdoje viešnagės metu 
taip pat dalyvavau „Jaunimo 
linijos" savanorių susirinkime. 
Truputį pasidalinau su jais 
savo patirtimi ir paraginau 
juos toliau telefonu teikti ano
niminę, dvasinę pagalbą jau
nimui. 1999 m. į „Jaunimo li
niją" buvo skambinama 4,887 

kartus, įvyko 393 konsultaci
niai pokalbiai. Nuostabu, kad 
apsunkinančiu momentu jau
nimas gali nemokamai pas
kambinti į „Jaunimo liniją" ir 
pasikalbėti su apmokytais sa
vanoriais bendraamžiais, kon
sultantais — kasdien nuo 4 iki 
8 v.v. Neįmanoma apskaičiuo
ti kiek gėrio tai suteikia Lietu
vos jaunimui. 

Taip pa t 1999. m. vyko inten
syvi veikla DPJC programose: 
„Sniego gniūžtės". „Natūra
laus pagalbininko". „Gailestin
gumo darbų", „Vyresniųjų 
draugų", „Už vaikus atsakingi 
visi", „WoodGreen — Klaipėda 
projekte", individualus kon
sultavimas, bei ruošimas san
tuokai. DPJC veikloje dalyva
vo 253 savanoriai, kurie 12 
mėn. laikotarpyje (nuo 1998 
m. gruodžio 1 d", iki 1999-m.' 

lapkričio 30 d.) paaukojo apie 
25,000 valandų savo laiko. 

Jeigu būsite Lietuvoje kovo 
viduryje, esate kviečiami kovo 
17-19 dienomis dalyvauti 
DPJC šventiniuose renginiuo
se ir kartu atšvęsti 5-ąjį, jubi
liejinį, veiklos gimtadienį. Jei
gu negalėsite dalyvauti, jūsų 
dvasinė bei materialinė para
ma labai laukiama. Dvasinės 
pagalbos jaunimo centro adre
sas: Smiltelės 27, LT-5815 
Klaipėda. Jau penkerius me
tus DPJC atlieka nuostabius 
darbus, bet tai gali tęstis tik 
su visų maldomis ir parama. 
Iš anksto dėkojame! 

DPJC buvo įsteigtas prieš 5 
metus kun. Putrimo ir kitų 
Kanados lietuvių pastango
mis. Kanados lietuvis Ričar
das Liškauskas j au 5 metus 
atsišventęs direktoriauja 
DPJC. Dėkojame jiems už jų 
dideles pastangas ir pasišven
timą padėti Lietuvos jauni
mui! 

MIRUSIO PARTIZANO KNYGA 
Po ilgų klaidžiojimų ir kelio

nių iš rankų į rankas, paga
liau išspausdinta mirusio par
tizano Vytauto Slapšinsko at
siminimų knyga: „Laisvės ry
tas" — Lietuvos Laisvės Ar
mijos kariai Vakarų Lietuvoje 
(Kęstučio apygarda). Knygoje 
aprašytos kovos Tauragės 
apskrities Eržvilko valsčiuje, 
nes čia veikė stiprūs Kęstučio 
apygardos junginiai. 

Pirmoje knygos dalyje skel
biami paties autoriaus prisi
minimai apie LLĄ organiza-
vimąsi ir veiklą, daugiausia 
Eržvilko valsčiuje. Autorius 
buvo vienas iš nedaugelio, per 
stebuklą likusių* gyvų, parti
zanų, Sibire praleidusių net 
25-kerius metus. Tai ilgo kan
čių kelio aprašymas. 

Antroje dalyje — autoriaus 
bendražygių likimai, Kęstučio 
apygardos Lydžio rinktinės 
kovų aprašymai. Knygos gale 
autorius sudarė partizanų ir 
apylinkės civilių, žuvusių nuo 
okupanto rankų, sąrašą. Iš vi
so 828 pavardės, baigiama 
Vienuole (slapyvardis) — Pas-
tirbenio (Krakių valsč.) moky
toja. Po pamokų grįžo Arioga-
lon (1944.12.16). Rusų įgula, 
sukdamasi iš Paliepių pušyno 
mūšio, šaudė kiekvieną su

tiktą lietuvį. Taip žuvo Vie
nuolė. Paskutinis — Gvildys-
Žiedas iš Globų km. (Eržvilko 
valsč.), Eimučio būrio partiza
nas, žuvęs 1949 m. 

Medžiagą knygai V. Slap-
šinskas rinko ir rašyti prisi
minimus pradėjo Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo pra
džioje. Jo prisiminimai — tik
ras praeities įvykių liudytojas. 
Tai istoriniai faktai, neužra
šyti jokiuose bolševikų palik
tuose archyvuose. 

Laisvės kovotojas Vytautas 
Slapšinskas, tačiau nespėjo 
pabaigti pradėto darbo. Jis 
mirė 1994 m. Knygos išleidi
mu rūpinosi jo žmona Stanis
lava Slapšienė. Knygos redak
torių tarpe matome Kęstutį 
Kasparą (ats.), Ireną Džiugie-
nę ir žurnalistę Zitą Paulaus
kaitę. 

Malonu pastebėti, kad turė
jau progos susipažinti su šiuo 
Kęstučio apygardos štabo na
riu. Būdami Alytuje, pasuko
me į „Skausmo kalnelį" prie 
Merkinės. Mačiau, kaip, skai
tydamas užrašus ant žuvusių 
partizanų paminklų, Vytautas 
S. braukė ašaras. Buvome vie
noje iš didingų tragiškų Lietu
vos vietovių. 

H e n r i k a s K u d r e i k i s 

DAUGIAU DĖMESIO KARALIAUČIUI 

DPJC jaunuoliai džiaugiasi, gavę siuntinį iš BALFo. 

Teks padėti dar daug pas
tangų, kad, įtraukus Karali
aučiaus sritį, būtų gerai 
išnaudojamos Baltuos jūros 
srities bendradarbiavimo gali
mybės, — taip sausio 13 d. 
savo mintiB dėstė Lietuvos 
užsienio reikalų viceministras 
Vygaudas Ušackas. 

Jo straipsnį „Artinant Ru
siją prie naujosios Europos" 
sausio 12 d. išspausdino JAV 
dienraštia „The Washington 
Times". 

V. Ušackas rašo, kad Kara

liaučius iš „šaltojo karo" laikų 
paveldėjo daugelį problemų — 
srities ekonomika smarkiai at
silieka nuo Baltijos regiono 
augimo, ją kamuoja socialiniai 
ir kiti skauduliai — nepa
trauklus klimatas investici
joms, nemokumas, korupcija, 
nusikalstamumas, kontraban
da, perdėtas sukarinimas, ku
ris dar neseniai sudarė srities 
ekonomikos pagrindą. 

Kai Lietuva ir Lenkija taps 
ES narėmis ir Lietuva po Len
kijos įstos į NATO, Karaliau-

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Aim»«auO.NAMU,SVEKAT5^ 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapohs ir Off Mgr Aukse 
S Kane kalba hetuviikai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«at 951h Strast 

Tel. (708) 4244664 
(773)581-8654 

Reikalingas angliškai kalbantis 
vairuotojas, tunnus CDL teises 
bei mažiausiai 6 men. vilkiko 
vairavimo patirtį. Skambinu 
Audnui, tel.708-285-3323. 

Window VVashers Nceded! 
40,000 per year. Weneed 100crews. 
No cxp necessary Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portauon. Mušt be flucnt įn English. 
L.A. McMabon Window WasMng. 
Tel. 800-820-6155. 

CARE GIVERS NEEDED! 
Mušt speak English, have experi-
ence. compassion, pauence, good 
personaiity, driver's license. Jobs 
are in South Wisconsin. TeL 262-
763-2615. Pls. leave roessage. 

čiaus sritį bus apsupusi Euro
pos vienijimosi atmosfera, bet 
tai automatiškai nereikš, kad 
sritis jame dalyvaus. 

„Tai yra neabejotinas iššū
kis visoms su tuo susijusioms 
valstybėms: Rusijai, Lietuvai, 
Lenkijai, ES ir NATO", rašo 
V. Ušackas. 

Pasak jo, jei politinė, ekono
minė ir socialinė padėtis Ka
raliaučiaus srityje toliau blo
gės ir nebus rasta sprendimų 
dėl jos vystymo, sritis gali tap
ti Juodąja skyle" ir nepasto
vumo židiniu visam Baltijos 
jūros regionui. 

Kita vertus, mano V. Ušac
kas, pasistengus nukreipti sri
tį link Europos vienijimosi, 
Karaliaučius galėtų tapti Ru
sijos „galimybių vartais" poli
tiniam ir ekonominiam bend
radarbiavimui su vieninga Eu
ropa. Jo nuomone, tai taip pat 
sumažintų kai kurių rusų 
nuogąstavimus, kad, Lietuvai 
stojant į E S ir NATO, sritis 
liks „izoliuota". 

Straipsnyje primenama, 
kad Lietuva, Rusijoje įsisiau
tėjus ekonominei krizei, sutei
kė humanitarinę pagalbą Ka
raliaučiui, o pirmininkauda
ma Baltijos Jūros valstybių 
tarybai, parengė pluoštą bend
radarbiavimo su Šia sritimi 
projektų, didina investicijas į 
srities ekonomiką, taip sukur
dama papilomų darbo vietų. 

V. Ušackas ragina ir Jung
tines Valstijas daugiau inves
tuoti Karaliaučiuje bei padėti 
rengti pasiūlymus, siekiant 
sumažinti srities militarizavi
mą. 

Pasak Lietuvos UR vicemi
nistro, ir NATO turi galimy
bių prisidėti prie pastovumo 
tame regione. Sąjunga galėtų 
prisidėti prie Karaliaučiaus 
karinės pramonės pertvarkos, 
cheminio ginklo nukenksmini
mo ir kitų projektų. 

V. Ušackas apibendrina, 
kad Karaliaučius turėtų būti 
vertinamas ne tik kaip kliu
vinys, bet ir kaip galimybė bei 
Rusijos „europėjimo" išbandy
mas. Kita vertus, tai išbandy
mas Karaliaučiaus kaimy
nams ir visai euroatlantinei 
bendruomenei, kaip kurti su
vienytą Europą be naujų ski
riamųjų linįjų. 

„Nuolatinis dėmesys Kali
ningrado reikalams yra būti
nas, tarptautinei bendruome
nei siekiant sustiprinti san
tykius su Rusija ir toliau ska
tinti Baltijos jūros regioną 
šiuo pasikeitimų laikotarpiu", 
ra io y . Ušackas. 

• Savąją gyvenimo taure vi
si išgeriame iki dugno, tik jos 
talpa kiekvienam skirtinga. 
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TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

G E L U O N I S I Š E I V I J A I 

Atkelta iš 2 psl. 
Neseni tie 

laikai, ir apie juos dar nerei
kia žinių ieškoti archyvuose. 
Šia proga turiu priminti vieną 
epizodėlį, kuris šių žodžių au
toriui yra gerai žinomas. 

Gyveno Kanadoje a.a. Anta
nas Masionis. Po sunkaus dar
bo buvo gražiai įsikūręs, su 
žmona Augusta leido sūnų į 
mokslą. Nujausdamas atslen
kančią mirtį, paaukojo moks
leivių patriotiniam bei dvasi
niam auklėjimui 100,000 dole
rių. Buvo įsteigtas Antano 
Masionio vardo Varpininkų 
stipendijų fondas. Pradžioje 
buvo tik trys idealistų moky
tojų įsteigti būreliai, dabar jų 
skaičius išaugo iki 42. Juose, 
patriotine Vinco Kudirkos 
dvasia, auklėjami per 2,000 
moksleivių. Kaip žinoma, tau
tinis jaunimo auklėjimas iki 
šiol gali būti tik už mokyklos 
ribų. Kaip viena mokytojų su 
širdgėla parašė: „Apie tautiš
kumą Lietuvos mokyklose ne
kalbėk". Ir kas apie jį kalbės, 
jei ir dauguma tėvų nieko ar 
labai mažai apie tautiškumą 
težino. Dabar gi jau skaitome 
apie kudirkaičių veiklą laik
raščiuose bei laiškuose, ir jais 
bei jų vadovais didžiuojamės. 
Ir tai tik vienas išeivijos dar
bų Lietuvai pavyzdys. Kiti yra 
dar stambesnio masto, kaip 
ateitininkai bei skautai. Tai 
organizuotos veiklos bei inicia
tyvos pavyzdžiai, o atskirų in
dividų bei šeimų suteikta ir 
tebeteikiama finansinė ir dva
sinė parama siekia šimtus 
tūkstančių. Ir kaip nerašysi, 
kaip nesisielosi, kai viso to ne
mato ir negirdi Vilniaus uni
versiteto rektorius. Universi
teto, kuris duoda toną ir ki
toms aukštosioms Lietuvos 
mokykloms. 

Liūdna, kad tokie reiškiniai 
vyksta po dešimties metų nuo 
okupacijos galo. Ne dėl to, kad 
kraštas neišbrenda iš ekono
minio skurdo, bet kad bolše
vizmo užnuodyta žmogaus sie
la ir protas dar tebeturi sun
kius dvasinės ligos simpto
mus. Iš skurdo žmogus grei
čiau prisikelia negu iš dva
sinės ligos. 

Vieną dieną išeis ir vėl Lie
tuva į tą didįjį kelią. Išeis, kai 
nebus tų netikrų pranašų, ve
dančių tautą kreivais vieške
liais. Geluoniai, išėję iš rekto
riaus lūpų, yra skaudūs, bet 
jie tik stiprina lietuvius išei
vius dar arčiau suglausti savo 
gretas su tais Lietuvoje, kurie 
nuoširdžiai veda tautą į didįjį 
atgimimą ir laisvės kelią. 

I 



„Lietuvos prisiminimų" pokylyje į sale {vedamas garbe* svečias — Šaulių 
„Nemuno" rinktines vadas Edmundas Vengianskas. Jo palydovė — 
Theresa Strolia. Nuotr. Jono Tamulaičio 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

GIEDOKIME JAV HIMNĄ VILTIES KIBIRKŠTĖLĖ 

Čikagos ir jos apylinkėse 50 
metų tenka dalyvauti lietu
viškuose renginiuose, šventėse 
bei minėjimuose, kurie dažnai 
prasideda JAV ir Lietuvos 
himnais, paprastai vadovau
jant solistei ar solistui. Juose 
neretai jaučiu nejaukią prie
šingybę: retas kas iš publikos 
prisideda prie JAV himno, sa
lėje tyla, o lietuvišką giedame 
masiškai iš visų plaučių ir vi
sos širdies. 

Panašiai buvo ir JAV Lietu
vių Bendruomenės Lemonto 
apylinkės Vasario 16-tosios 
minėjime š.m. vasario 13 die
ną. Ypač jaučiu pilietinę gėdą, 
jei savo tarpe turime nelietu
vių svečių. O jei dar turime 
tokių, iš kurių tikimės para
mos ar užtarimo, tai, man at
rodo, elgiamės tiesiog neiš
mintingai, parodydami sve
čiam mūsų šaltumą. Jeigu 
valstybinis himnas yra gies
mė, išreiškianti lojalumą him
no kraštui, tai tylėdami paro
dom, kad mes to jausmo netu
rime, o, geriausiu atveju, jį 
slepiame. Kodėl? Daugumas 
tų renginių lankytojai esame 
praleidę didžiausią gyvenimo 
dalį šioje šalyje ir esame tapę 
jos piliečiais. Ar joje jaučiamės 
nepageidaujami, ar kaip nors 
kitaip skriaudžiami? Nors ir 
nejaustume didelių simpatijų 
JAV prezidentui F. D. Roose-
velt dėl perleidimo Baltijos 
valstybių Sovietų Sąjungai, 
arba buv. prez. G. Bush už ne-
siskubinimą pripažinti jas, at
gavusias nepriklausomybę, ta
čiau JAV, kaip valstybė, yra 
virš jų. Jinai yra mūsų vaikų, 
anūkų, net proanūkų gimtinė, 
yra jų kraštas. Duokime jiems 
pavyzdį ją gerbti taip, kaip 
mes vyresnieji jaučiame parei
gą gerbti savo gimtąją šalį 
Lietuvą, bent nors iš tolo. 

Anksčiau aš galvojau, kad 
dar nebuvome gerai išmokę, 
mus svetingai priglaudusios, 
mūsų antros tėvynės himno, 
bet dabar, po 50 metų tokia 
prielaida nebegalioja. 

Himnas yra viena priemonių 
išreikšti padėką už suteiktas 
malones, kad patekom į kraš
tą, kuriame ne tik patys pato
giai pragyvename, bet kuris 
įgalina mus veikti ir už jos 
ribų, pavyzdžiui, prisidėti prie 
pirmųjų demokratijos žings
nių Lietuvoje. 

Išreiškęs Šias mintis, pats 
priėjau išvados, kad keičiantis 
laikams į kompiuterinius, 
himnas nebėra toks pat sim
bolis, kaip buvo anais, nors ir 
bomboms krentant, mūsų tėvų 
ramiais" gerais laikais. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

Labai džiugu buvo skaityti 
R. Ozolo straipsnį „Drauge" 
2000.02.08 „Gyvenimas vals
tybėje — gyvenimao savo na
muose". 

Trumpai, įžvalgiai paliesta 
praeitis ir optimistiškai — vil
tingai žvelgiama į šių dienų 
galimybes. Tegul jis nelieka 
vien „Draugo" skaitytojams 
„paguosti". Tokį vertėtų 
išspausdinti kiekviename lie
tuviškame laikraštyje (ypač 
Lietuvoje). Juo didesniam 
skaičiui reikia susipažinti su 
laikui reikalingomis mintimis 
ir apmąsčius stoti į talką, į 
darbą — savo gražių gimtų 
namų statybą. 

Vytautas Gailiūnas 
Wethersfield, CT 

AUKŲ SKIRSTYMAS 
Šiais laikais yra tiek daug 

prašančių įvairiems projek
tams aukų, tačiau skirstytojai 
ne visada išmintingai jas ski
ria. 

Štai Kanados Lietuvių žur
nalistų sąjunga leidžia, Lietu
vai labai svarbią, žydų gelbė
jimo knygą, kuri buvo ruošia
ma per dešimtį metų. 

Užtikrinti šio leidinio pasi
rodymą, reikalinga buvo ne
mažai lėšų. Privatūs asmenys 
ir visi lietuvių kreditų banke
liai paaukojo šiam projektui, 
išskyrus vieną didžiausią To
ronte esantį bankelį, kurio 
valdyba nerado reikalo paau
koti bent dolerį, o paskyrė pri
vačiam klubui didesnę sumą. 
Žinoma, teko sumažinti tiražo 
skaičių, bet vis tik ši knyga 
jau baigiama spausdinti. 

Stasys Prakapas 
Toronto, Canada 

LIETUVIŠKI PĖDSAKAI 
AMERIKOJE 

Šių metų Amerikos chemi
nės draugijos premijuotą 
Pennsylvania valstybinio uni
versiteto cheminės inžinerijos 
departamento vedėją ir profe
sorių J. L. Dūdą užklausiau, 
ar jis yra lietuvių kilmės. Jis 
atsakė, jog yra kilęs iš slo
vakų, bet turi daug gerų lietu
vių draugų. Remigijus Gaška 
buvo jo kolega, kai abu dirbo 
Dow įmonėje. Gaška sudarė 
Dūdai progą aplankyti Lietu
vą ir jos universitetus. Ir štai 
Svajus Asalauskas iš Lietuvos 
parašė daktaro tezę Dūdos 
priežiūroje ir dabar dirba 
USDA laboratorijoje Peoria, 
Illinois. Dūda sako, jog jis yra 
nustebintas lietuvių susiorga-
nizavimu Amerikoje. 

Saulius Simoliunas 
Detroit, MI 

Lietuvos Vyčių ruoštame „Lietuvos prisiminimų* pokylyje vasario 6 d. 
Martiniąue salėje buvo pagerbta Lietuvos Saulių sąjunga išeivijoje, 
įteikiant jos atstovams specialius žymenis. Vyčių organizacijos narė Ju-
lie Zakarka palydi prie garbės stalo Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
vadą Justiną Šidlauską. Nuotr. Jono Tamulaičio 

APffi NUOTAIKAS 
LIETUVOJE 

Šituo, tik ką iš Klaipėdos 
gautu, laišku noriu pasidalinti 
su „Draugo" skaitytojais. Jį 
parašė lituanistė, kuri dabar 
jau pensininkė, bet labai do
misi ne tik kaip „suvesti galą 
su galu", bet ir politika. Laiš
ką cituoju pažodžiui. „Mūsų 
politikoje tai košė verda pu
todama. Mat, artėja rinkimai. 
O kas nenori prie valdžios lo
vio prisigrūsti, kai valdinin
kams atlyginimus vis kelia ir 
premijas visokias moka, visus 
raginant taupyti! "Motinėlė 
Rusija' dabar su čečėnais už
siėmusi. Laikinasis preziden
tas Putin pasiryžęs visus juos 
išskersti, ypač kai pritaria ir 
laimina pravoslavų vyriausias 
archiriejus Aleksiejus. Prieš 
daug metų (1950 m.) teko ke
liauti į Kaukazą. Pakeliui į 
Baku privažiavome Čečėniją. 
Ištisi kaimai buvo tušti. Nė 
gyvos dvasios. Neseniai buvo 
praėję didieji trėmimai. Čečė
nus ir ingušus vežė už tai, kad 
karo metu jie 'palaikę' vokie
čius. Taip sakė tenykščiai 
žmonės. Gražus kraštas. Žali 
slėniai. Snieguotos kalnų vir
šūnės. Baisu dabar ten. Taip 
baisu, kad pagalvojus, man 
plaukai šiaušiasi. 

Vakarų Europa pritaria ru
sams. Ir Amerika pritaria. Pa
gal Staliną — yra žmogus, yra 
ir problema; nėra žmogaus — 
nėra ir problemos. Nebus če
čėnų, nebus ir nereikalingų 
problemų. Kažkodėl prisimi
niau mūsų giminaičius jotvin
gius. Sako buvę labai drąsūs, 
ryžtingi; jei kas puola, tai 
mirs, bet nenusileis. Ir mirė, 
išnyko gentis. 

O mūsų žmones piktosios 
svetimos jėgos kursto nepasi
tikėti savo valstybe, negerbti 
savo valdžios. Žiniasklaida ir 
televizija mėgaujasi žudynių, 
smurto, suktybių aprašymais. 
Dažnai pasigirsta užuominos, 
kad 'geriau buvo prie sovietų 
valdžios'... Taigi — sunkius 
laikus gyvenam". Tokį laišką 
perskaičius pasidaro klaiku ir 
peršasi mintis, kad Čečėnijos 
tragedija yra lyg generalinė 
repeticija prieš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos „sutvarkymą". 

Išeivijos lietuviai turėtų 
apie tai rimtai pagalvoti ir su
sirūpinti. 

Irena Labutienė 
Chicago, IL 

AČIŪ CICERO 
LIETUVIAMS 

Gražų žiemos sekmadienio 
rytą, dr. Jono Adomavičiaus 
kviečiami, penkiese sėdome į 
Romo Kovo automobilį ir sku
bėjome į Cicero Šv. Antano 
bažnyčią, lietuvių kalba auko
jamas šv. Mišias. 

Pamaldos bažnvčioie 11 va

landą yra labai geras ir pato
gus lietuviams laikas, ypač 
šiuo metu toliau gyvenan
tiems bendruomenės nariams. 

Mes suspėjome laiku. Cicero 
bažnyčia pilnutėlė tikinčiųjų. 
Susikaupę laukėme šv. Mišių 
pradžios. Pasimeldę grįžome į 
namus. Kurį laiką tylomis ap
mąstėme tik ką patirtą Eu
charistijos stebuklą. 

Rami kun. Kęstučio Trima
ko laikysena, pagarbus balso 
skambėjimo tonas, maloniai, 
aiškiai ir suprantamai tariami 
lietuviški žodžiai, — tarsi dai
gūs grūdai biro į žemę, lau
kiančią želmens — nepastebi
mai visus susirinkusius nu
teikė nuoširdžiai maldai — po
kalbiui su ^Aukščiausiuoju. 
Bažnyčios choras talkino, susi
kaupusiems tikintiesiems ge
riau pasirengti susitikimui su 
Viešpačiu Eucharistijoje. 

Apėmė jausmas, tarsi čia 
esu ne trumpam svečio teise 
atvykusi stebėtoja, o drauge 
su visais Cicero lietuviais, ak
tyviai dalyvaujančiais visuo
tinėje maldoje, pasijutau ma
ža didelės lietuviškos šeimos 
dalele... 

Netoli namų, po gana ilgos 
tylos ir apmastymų, išgirdau 
graudžią, jaudinančią Cicero 
Lietuvių Bendruomenės isto-
rįją, virtusia skaudžia proble
ma. Klausiausi su kartėlio 
priemaiša liūdno pasakojimo 
apie tuometinių Cicero lietu
vių sunkų kelią, alinantį fizinį 
darbą, jų viltis ir lūkesčius. 
Visus lietuvius vienijo tikėji
mas, o graži ateities vizija 
skatino darbuotis. Ateities vi
zija — Cicero katalikų lietu
vių bažnyčios statyba. Kant

riai, su didžiausiu pasišven
timu jaunas ir senas kibo į 
darbą. Vyrai ir moterys auko
josi, negailėjo savęs — atliko 
katalikišką pareigą, statė Cice
ro bažnyčią, kleboniją, mo
kyklą. Neverkšleno, dažnai at
sisakė gardesnio valgio, gra
žesnio rūbo sau ir savo vai
kams. Džiaugėsi, puoselėjo pa
čias kilniausias mintis, kuom 
galėjo — pinigais ar savo dar
bu prisidėjo. Cicero lietuviai, 
vadovaujami toliaregiškų 
krikščioniškų katalikiškų va
dovų, pastatė nepaprasto gro
žio Cicero bažnyčią su puoš
niais altoriais, brangia, vertin
ga įranga. Lietuviai veik šimt
metį džiaugėsi ir dėkojo Die
vui, jausdami jo artumą ir ar
timo paramą. Džiaugėsi, nes 
turėjo savo šventovę — lietu
vio malda sklido jos skliaus
tuose, lietuviškais žodžiais 
šlovino ir dėkojo Viešpačiui. 
Dėkojo ir meldė sau ir savo 
vaikams geresnio, šviesesnio, 
laimingesnio rytojaus. 

Ar daug žmogui reikia, ypač 
tos mažos tautos vaikui, pa
veldėjusiam gražiausią žemės 
vardą pasaulyje — Lietuva... 
Susimąsčiau. Ko šiandien 
trokšta Cicero lietuvis? 

— Teisingumo. Tiesos. 
— O kas yra teisingumas? 

Tiesa? 
— Šiandien sudėtingas klau

simas. „Kilnių minčių aruo
das" (Alvudas, Chicago, 1993; 
psl. 73-74;) atsako: „... Tiesa ir 
Teisingumas priklauso lygiai 
visiems viso pasaulio žmo
nėms ir visai visoms viso pa
saulio tautoms — didelėms ir i 
mažoms". 

Išmintis byloja: — Teisingu
mas yra dorovės pamatai. Tei
singumas yra tiesos ir dorovės 
pamatai, — „Teisingumo šau
kiasi Žemė ir Dangus. Kas ne
rodo pagarbos jam — Teisin
gumui — tas nerodo pagarbos 
nei žmogui, nei žmonijai, nei 
Dievo sukurtais gamtos dės
niais pagrįstai Moralei, nei vi
sų mūsų bendrai motinai — 
gamtai" (Ten pat). Krikščio
niškos moralės pagrindas yra 
meilė. Dievo — Meilės atsakas 
visuomet ateina. Tikėkime ir 
pasitikėkime, o išmintis 
mums parodys teisingą kelią į 
Teisingumą, Tiesą ir Meilę... 

Ačiū Cicero lietuviams, kil
niems vyrams ir pasiaukoju
sioms moterims vardan savo 
vaikų ateities, parodžiusiems 
visiems mums lietuviškai kal
bantiems vaikams neįkainoja
mą, lietuvybe švytintį dvasinį 
turtą. 

Danutė Gailutė Griciūtė 
Nausėdienė 

Čikaga - Lietuva 

• Verkia mūsų akys, dvasiai 
netekus regėjimo. 
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Mylimai Mamytei 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 
mirus, jos dukras, mūsų mielas MARYTĘ ir seselę 
MARGARITĄ, kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu dalinamės netekties 
skausmu. 

Dalia ir Edmundas Remiai 

Aldona ir Juozas Šulaičiai 

A . t A 
dr. DALIAI NOREIKAITEI 

KUČĖNEENEI 
mirus, jos motiną ANTANINĄ NOREIKIENĘ, vyrą 
JONĄ KUČENĄ. sūnų RIMĄ, dukrą SILVIJĄ su 
šeimomis, krikšto motiną ANTANINĄ MISIŪNIENĘ 
didžiame skausme Širdingai užjaučia 

Diminskių šeima. 

A. t A. 
STASYS STRAVINSKIS 

Visos mūsų mintys, mūsų viltys 
Prie gimtosios žemės ir namų, 
Ten sušalę grįžtame sušilti 
Iš visų pasviečių svetimų.. 

Visos mūsų maldos kasdieninės: 
—Viešpatie, duok tėviškės 

dangaus... 
Tik tenai pailsusios krūtinės 
Po visų kelionių atsigaus. 

Bernardas Brazdžionis 

Gyveno Fairfax, VA, anksčiau Čikagoje. Mirė 2000 
m. vasario 1 d., sulaukęs 83 metų. 

Gimė Lietuvoje, Kaltinėnų valsčiuje, Norvaišių 
kaime. Amerikoje išgyveno 52 metus. 

Nuliūdę liko: žmona Bronė; duktė Ina; duktė 
Ramunė Dailidiene, žentas Aras,anūkė Lina; Lietuvoje 
brolis Antanas, seserys Adelė, Aldona, Genė, Regina ir 
giminės. 

Laidotuvės privačios. 

JL.tA 
JANINA MILAKNIENĖ 

MIŠKINYTĖ 
mirė š. m. vasario 9 d. Kūnas sudegintas. Pelenai 

bus palaidoti šalia duktės a.a. Saulytės Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Arlington, ^irginia 
Balys Milaknis 

Lietuvos Partizanų globos fondo valdybos narei 
MARIJAI REMIENEI ir jos seseriai vienuolei 
MARGARITAI BAREIKAITEI, MICP, reiškiame 
gilią, nuoširdžią užuojautą jų mylimai Motinai 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 
namo pas Viešpatį išėjus. - • • 

Lietuvos Partizanų globos fondas 

A.-t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 
mirus, jos dukroms — MARIJAI REMIENEI, JAV 
Krašto valdybos kultūros tarybos pirmininkei ir seselei 
MARGARITAI BAREIKAITEI, MICP, JAV LB 
Krašto valdybos religinių reikalų tarybos pirmininkei 
gilią užuojautą reiškia 

JAV LB Krašto valdyba. 

1 

Brangiai Motinai 

A. t A. 
ELEONORAI BAREIKIENEI 
mirus, jos dukroms — MARIJAI REMIENEI ir Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno 
seselei MARGARITAI BAREIKAITEI reiškiame 
nuoširdžią gilią užuojautą. 

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 

A. t A. 
STASIUI VAŠKIUI 

mirus, jo žmoną SOFIJĄ, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Roma ir Algimantas Čepuliai 

Žemaitijos sūnui, mielam draugui 

A. t A. 
STASIUI STRAVTNSKIUI 

palikus šį pasaulį, mūsų nuoširdžiausia užuojauta 
žmonai BRONEI, dukterims RAMUNEI 
DAILIDIENEI ir seimai, INAI STRAVINSKYTEI bei 
kitiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje. 

Jonas, Ona, Saulius, Johanne Vaičekoniai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

ATVYKITE l 
„SPINDULIO" ŠVENTE! 
..Spindulio" tautinių šokių 

grupės pirmasis šio šimtmečio 
pokylis įvyks šį šeštadienį, 
vasario 26 d.. 6 v.v. Pasaulio 
lietuvių centre. Meninė pro
grama prasidės punktualiai — 
7 v.v. 

„Spindulys" šiais metais 
švenčia savo 24-uosius gyvavi
mo metus. Nuo savo pirmųjų 
dienų „Spindulys" yra išaugęs 
l didelę, veiklią grupę, kurioje 
šoka 120 šokėjų nuo 3 iki 42 
metų amžiaus ir dirba 4 mo
kytojos bei 3 padėjėjos. Grupei 
vadovauja Rasa šoliūnaitė-
Poskočimienė. 

Šie metai ypatingi — spar
čiai ruošiamės dalyvauti XI 
Tautinių šokių šventėje, Ka
nadoje. Mūsų pokylio meni
nėje programoje išvysite šven
tei skirtų šokių: „Dek ugnie", 
„Žolynėlis". „Protėvių žemė" ir 
„Gegužinė polka", kurie yra 
mažiau žinomi ir rečiau šoka
mi išeivijos grupių. Programą 
atliks grupės studentai, jau
niai ir mūsų jauniausi šokėjai 
„spinduliukai". Vakarienę ruo
šia gerai žinoma šeimininkė 
Aldona Šoliūnienė, o mus pa
šokdins „Žaibo" orkestro nuo
taikinga muzika. 

Spinduliečiai nuoširdžiai 
kviečia atvykti, smagiai pra
leisti vakarą ir paremti mūsų 
veiklą. Vietas užsisakykite, 
skambindami Rasai Poskoči-
mienei tel. 708-301-4439. 

Amerikos Lietuvių gydy
tojų sąjunga rengia seminarą-
vakaronę balandžio 14 d., 
penktadienį. Jaunimo centre, 
Čikagoje. Tema: ,'Medicina ir 
menas" kalbės dr. Audrius Pli-
oplys — neurologas ir žymus 
dailininkas. Muzikinę dalį at
liks Klaipėdos universiteto-
konservatorijos muzikas prof. 
Algis Zaboras. Šis pranešimas 
— tik pirmasis, ateityje jų bus 
daugiau. 

Seselė M. Margareta Ba
reikaitė kalbės ir pasveikins 
atvykusiuosius Nekalto Prasi
dėjimo M. Marijos seselių rė
mėjų metinėje vakarienėje-
šventėje, kuri įvyks kovo 19 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Va
karienė prasidės Mišiomis, 
kurias aukos kun. Rimantas 
Gudelis tėvų jėzuitų koply
čioje. Mišių metu giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. akompanuos muz. 
Manigirdas Motekaitis, 4 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje meninę dalį atliks dr. 
Vilija Kerelytė ir muz. Algi
mantas Barniškis. 

Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius ir Platelių parapijos 
klebonas Antanas Gylys prašo 
aukų Platelių ir Beržoro baž
nyčių atnaujinimui. Plateliš
kiai, atsiliepkite, siųsdami 
man auką šiuo adresu: Dr. 
Antanas Razma, 15W345 81st 
St., Burr Ridge, IL 60521. Au-, 
kas persiusiu į Platelius. 

Valentinas Sventickas, 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas, atvyks į Čikagą 
ir kovo 11d. vyksiančioje Lie
tuvos Nepriklausomybės at
kūrimo ir „Lietuvių balso" li
teratūros premijų įteikimo 
šventėje sakys pagrindinę kal
bą. V. Sventickas buvo vienas 
iš „Lietuvių balso" konkurso 
vertinimo komisijos narys. 
Iškilmingame vakare taip pat 
dalyvaus Lietuvos generalinis 
konsulas Giedrius Apuokas, o 
meninę programos dalį atliks 
muz. Ričardo Šoko vadovauja
mas vokalinis ansamblis. 

Primename, kad kiekvieną 
ketvirtadienį kraujo spaudimą 
„Seklyčioje" dabar matuoja dr. 
Petras Rasutis. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje", vasario 23 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. vėl susi
rinksime į dainų popietę su 
muz. Faustu Strolia. Nors už 
lango balta žiemužė, ir skrai
do baltos snaigės, dainuodami 
apie pavasarį nepajusime, kad 
vėl pavasaris laukus žiedais 
papuoš. Dainuosime, išmėgin
sime ir laimės šulini, ir dar ką 
nors įdomaus sugalvosime. 
Maloniai kviečiami ir laukia
mi visi. Atvykite! 

Muz. Ričardo Šoko voka
linis moterų ansamblis at
liks meninę programą Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo — Kovo 11-osios minėjime 
kovo 12 d., sekmadieni, 12:30 
vai. p.p. Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Visi kviečiami 
minėjime dalyvauti. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
sąjunga. 

.Spindulio" šokiu grupės jauniai šoka „Vyželę". Nuotr. Algio Mockaičio 
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lt makes a world of difference when 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easer and rnore ccnvenient 

than SAS. From Chicaco. we 

offer daily service to Viinius w>th 

just one hassle-free connection 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gives you a relaxed morn-

mg amval for busmess or pleasure. 

When you're ready to return, you'll 
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Ch.cago through our Copenhagen 

hub. And whether 
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Economy Class. you can be 

sure our service w>ll be vvorld-class. 

and wi!l al!ow you to arnve rested and 

refreshed - ali for a reasonable fare. 

Find out what a world of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agentor SAS 

at 1-800-221-2350. For more mfor-

mation and special offers, visit 

our website at www.flysas.com. 
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A.a. biochemijos daktaro 
Kazio Martinkaus (1953-
1984) prisiminimui 1985 m. 
yra įsteigtas jo tėvų, sesers ir 
artimųjų draugų stipendijos 
fondas, kuriuo gali pasinaudo
ti visi lietuviai studentai, sie
kiantys magistro arba dokto
rato laipsnio iš tiksliųjų moks
lų — vėžio tyrimo sričių (pvz. 
farmakologijos, biochemijos ir 
pan.). Norėdami daugiau in
formacijos arba norėdami gau
ti prašymų formas, rašykite 
šiuo adresu: Kristina Martin-
kutė, 7120 S. Richmond, Chi-
cago, IL 60629-3011 USA. 
Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki 2000 m. gegužės 
30 d. 

mt 

Naujuoju fortepijono ge
nijumi ir antruoju Horowitz 
muzikinė spauda vadina 1972 
metais St. Peterburge gimusį 
pianistą Arkadi Volodos. Stul
binanti technika ir muzikalu
mas buvo pastebėti pianistui 
besimokant Maskvos konser
vatorijoje, o po to tebetęsiant 
studijas Paryžiaus konserva
torijoje ir Madride, karalienės 
Sofijos aukštojoje muzikos mo
kykloje. 1998 m. A. Volodos 
debiutavo Carneeie Hali, New 
Yorke, ir jo rečitalį »,Sony 
ClassicaP įrašė į kompaktinę 
plokštelę. Pianistas jau yra 
koncertavęs su pačiais įžy
miaisiais pasaulio orkestrais 
- Londono, Berlyno, Izraelio, 
Čikagos ir Bostono simfoni
niais ansambliais. Kalbėda
masis su vokiečių žurnalistu 
A. Volodos sakė: „Kai atsisėdu 
prie fortepyono, man nustoja 
egzistavę visa, kas nėra muzi
ka. [...lVis viena, kur kocertuo-
ju, - ar mažame mieste Rusi
jos gilumoje, ar 'Camegy 
Hali', visą atsakomybę skiriu 
kompozitoriui, ne vietai, ne 
publikai. Muzikas negali gal
voti apie save, nes kas aš esu 
- niekas. Mano užduotis at
kurti šią muziką, kad nebūtų 
gėda prieš kompozitorių." Ko
vo 1 d. A. Volodos koncertuos 
Chicago Symphony Center 
(220 S. Michigan Ave.), kur 
kartu su San Prancisco simfo
niniu orkestru atliks P. Čai-
kovski Koncertą fortepijonui 
Nr.l. Orkestras atliks ir Šos-
takovič Simfoniją Nr. 11 
(„1905 metai"). Koncerto pra
džia - 8 val.v. Skambinkite 
tel. 312-294-3000 arba „atsi
verskite" „Internete" puslapį: 
• www.chicag08ymphony.org 

ALTo suruoštame Vasario 16-osios minėjime (iš kaires): Evelina Oželienė, ALTo Čikagos skyriaus pirmininkė; 
Pat Michalski, Illinois gubernetoriaus patarėja etniniams reikalams, įteikusi gubernatoriaus proklamaciją; 
programos vedėja Vida Sakevičiūtė 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMUI ČIKAGOJE PRAĖJUS 

Lietuvos Nepriklausomybės aukštesniosios mokyklos salė-
minėjimas, kurį rengė Ameri- je. Minėjimą pradėjo Čikagos 
kos Lietuvių Tarybos Čikagos Lietuvių Tarybos pirmininkė 

Viename i i seniausių Či
kagos pastatų - Water Tower 
- per visus šiuos 2000 metus 
bus rengiamos fotografijų pa
rodos, kuriose pamatysite do
kumentiškas Čikagos įvykių ir 
gyvenimo nuotraukas. Paro
doms fotografuos aštuoni pas
tovūs fotografai ir dešimtys 
savanorių, tarp kurių jau 
daug pagarsėjusių ir įvairias 
premijas pelniusių meninin
kų. Paroda vadinsis "CITY 
2000", tai - "Chicago In The 
Year 2000H sutrumpinimas. 
Galerija Water Tower (806 N. 
Michigan) veikia pirmadienį-
šeštadienį nuo 10 iki 6:30 
val.v. ir sekmadieniais - nuo 
10 iki 5 val.p.p. Jėjimas - ne
mokamas. 

skyrius, ir kuriam vadovauja 
pirmininkė Evelina Oželienė, 
įvyko š.m. vasario 12-13 die
nomis. 

Minėjimas buvo pradėtas 
vasario 12 d., šeštadienį, 12 
vai. vėliavų pakėlimu ir žuvu
sių pagerbimu prie Laisvės 
Kovų paminklo Jaunimo cent
ro sodelyje. Apeigas atliko Či
kagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai, vadovaujami mo
kyklos direktorės Jūratės Do-
vilienės. Viena iš mokytojų 
tarė prasmingą žodį apie vy
kusias kovas dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės, pa
minėjo savanorius-kūrėjus, 
karius, šaulius, partizanus ir 
visus kitus, paaukojusius savo 
brangiausią turtą — gyvybę 
tėvynės laisvės aukurui. Taip 
pat pastebėjo, kad šis pamink
las yra pastatytas aukoms, žu
vusioms dėl Nepriklausomy
bės. Susikaupimu buvo pa
gerbti visi žuvusieji. Padėtas 
gyvų gėlių vainikas, sugiedo
tas himnas, ir tuo apeigos prie 
paminklo buvo baigtos. Toli
mesnis minėjimas vyko salėje. 
Čikagos skyriaus pirmininkė 
Evelina Oželienė tarė padėkos 
žodį. 

Vasario 13 d., sekmadienį, 
10 vai. vyko vėliavų pakėli
mas Švč. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčios aikštėje. Ve
dė Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadovybė — Justi
nas Šidlauskas ir Juozas Gu
revičius. Dalyvavo Klaipėdos 
ir gen. Daukanto šaulių kuo
pos, ramovėnai ir nedidelė lie-

Į,tuvių visuomenės grupė. 
10:30 vai. ryto vyko iškil

mingos pamaldos toje pačioje 
bažnyčioje. Ričardo Šoko vado
vaujamam bažnyčios chorui, 
giedant „Dievas mūsų prie
glauda ir stiprybė", į bažnyčią 
įžygiavo visų trijų šaulių kuo
pos, ramovėnai ir kitos orga
nizacijos su vėliavomis, šv. 
Mišias aukojo klebono asisten
tas kun. Rimas Gudelis. Jis 
taip pat pasakė gražų, tai die
nai pritaikytą pamokslą. Dau
gelis žmonių sakė, kad tai bu
vo istorinis pamokslas, ir visi 
juo džiaugėsi. Kunigas primi
nė, kad Lietuvai reikia dvasi
nio atgimimo. Choras labai 
gražiai giedojo dar ir kitas 
giesmes: „Šventas, šventas ga
lybių Dievas" ir t.t.. Šv. Mišių 
skaitinius skaitė Vida Sake
vičiūtė, auką nešė Eva Pau
lauskienė ir Antanina Rep
šienė. Pamaldos baigtos gies
me „Dieve, išklausyk, užlai
kyk mūsų tėvynę Lietuvą" ir 
Lietuvos himnu. 

Akademinė minėjimo dalis 
prasidėjo 2 vai. p.p. Maria 

Evelina Oželienė. Vėliavų įne
šimą tvarkė Don Varno bei 
Dariaus ir Girėno postai. JAV 
ir Lietuvos himnus giedojo so
listai Margarita ir Vaclovas 
Momkai, akompanuojant prof. 
Algiui Zaborui. Minutės atsi
stojimu buvo pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę. Toli
mesnei programai vesti buvo 
pakviesta Vida Sakevičiūtė, 
invokaciją sukalbėjo vysk. 
Hansas Dumpys, Nepriklauso
mybės paskelbimo ir valstybės 
atstatymo aktus skaitė Peda
goginio lituanistikos instituto 
studentai Ramoną Lukaus-
kaitė ir Tadas Raudžius. Pras
mingą žodį tarė Lietuvos ge
neralinis konsulas Giedrius 
Apuokas. Čikagos mero Ri-
chard J. Daley proklamaciją 
perskaitė programos vedėja 
Vida Sakevičiūtė. Illinois gu
bernatoriaus Georg H. Ryan 
proklamaciją perskaitė jo asis
tentė etninėms grupėms Pat 
Michalski. Po to kalbėjo dr. 
Jonas Valaitis. Kaip visi žino
me, dr. Jonas Valaitis yra ge
ras kalbėtojas, todėl jo paskai
ta buvo labai gerai paruošta ir 
vaizdžiai perduota visuome
nei. Musės skridimą galėjai 
girdėti — tokia buvo tyla. Po 
paskaitos — sveikinimai. 
Trumpu, bet gražiu žodžiu 
sveikino latvių atstovas. Ma
žosios Lietuvos rezistencijos 
atstovas Algis Regis tarė 
trumpą, bet prasmingą žodį. 
Jis priminė Mažosios Lietuvos 
didžią tragediją, kovojant ir 
dirbant dėl bendros tėvynės 
prie Baltijos krantų. Krašto 
naikinimo istorija reikalauja 
prisiminimo tautos laisvės ke
liuose. Kaip jau iš seniau žino
me, Algis Regis visada kalba 
gerai ir taikliai. 

LB Socialinių reikalų tary
bos vardu žodį tarė pirmi
ninkė Birutė Jasaitienė, kuri 
prašė visokiais būdais padėti 
Lietuvai. ALTo centro pirmi
ninkas advokatas Saulius 
Kuprys, dėkodamas ALTo sky
riaus valdybai už šio gražaus 
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• Š. m. kovo 12 d., sekma
dieni, 3 vai. p.p. įvyks eku
meninės 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
proga pamaldos Švfc. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje 
Marąuette Parke. Rengia Či
kagos apylinkių lietuviai — 
katalikai, ev. liuteronai, ev. 
reformatai. 

minėjimo surengimą, priminė 
ALTo atsiradimo istoriją ir vi
sas ALTO organizacijos parei
gas, veikiant Lietuvos laisvini
mo srityje. Ypač akcentavo vi
sų organizacijų bendros veik
los koordinavimą. Žodžiai bu
vo gražūs. Tikėkime, kad bus 
gražūs ir darbai. Pirmininkė 
Evelina Oželienė perskaitė re
zoliucijas. Po to vyko vėliavų 
išnešimas ir pertrauka. 

Meninę programą atliko Lie
tuvos Vyčių studentų grupė, 
kurios vadovė Ligija Tautku-
vienė, direktorius Frank Zapo-
lis, ir Meno mokyklėlės dra
mos bei choreografijos sky
riaus moksleiviai (mokyklėlės 
direktorė — Ligija Tautkuvie-
nė). Antrąją meninės progra
mos dalį atliko solistas AlgU 
mantas Barniškis, padainuo
damas Algirdo Motuzos: „Vie
nintelė turi", „Sugrįžau", „Že
maitija" ir „Lietuva". Baigiant 
visi sugiedojo „Lietuva bran
gi". Tuo minėjimas ir buvo 
baigtas. 

Aprašymas nebūtų pilnas, 
jeigu nepaminėčiau kai kurių 
asmenų. Prie stalo aukas rin
ko Kazė Požarniukienė ir Fili-
na Von Braun. Sceną tvarkė 
J. Bagdžius su pagalbininkais. 
Tautinius drabužius dėvėjo: Z. 
Juškevičienė, Vida Sakevičiū
tė, Anelė Ramanauskienė, 
Eva Paulauskiene, Grožvyda 
Giedraitytė, Jūratė Jasiūnie-
nė ir Antanina Repšienė. 

Didžiai apgailestaudama tu
riu pareikšti visuomenės nuo
monę, kad tokią brangią mūsų 
tautos šventės dieną mūsų 
nepagerbė klebonas savo atsi
lankymu nei bažnyčioje, nei 
salėje. Labai gaila. Nuoširdus 
ačiū „Draugui" ir „Margučiui 
II" už skelbimus, ir visai, nors 
ir ne tokiai gausiai publikai 
už dalyvavimą ir aukas. Taip 
pat visiems, prisidėjusiems 
prie šio gražaus minėjimo — 
tiek bažnyčioje, tiek ir salėje. 
Širdingas ačiū paskaitininkui 
dr. J. Valaičiui, kun. R. Gude
liui, choro vedėjui, choristam* 
ir solistams bei meninės prog
ramos atlikėjams. Visiems vi
siems nuoširdus lietuviškas 
ačiū! 

Ant Repšienė 

• Algimanto Kezio foto
grafijų parodos atidarymas 
bus penktadieni, vasario SS 
d., 7:30 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje Jaunimo centre. Ati
darymo metu dainuos naujai 
įsikūręs Jūratės Lukmmienėa 
vadovaujamas dainų vienetas 
„Govija". Bus vyno ragavimas 
ir meno darbų varžytinės. 
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http://www.chicag08ymphony.org



