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savo palankumą Lietuvai, ką
jau yra daręs anais laikais,
paskirdamas kardinolu nese
niai amžinybėn išėjusį Vin
centą Sladkevičių, taip pat
aplankydamas mūsų kraštą
1993 metais", kalbėjo arkivys
kupas A. J. Bačkis.
Dėkodamas už dėmesį, pa
reikštą jo asmeniui, už garbę,
arkivyskupas A. J. Bačkis pri
minė, kad, prieš atvykdamas į
Lietuvą, jis 30 metų yra pra
leidęs Šventojo Sosto tarny
boje, o dabar, sakė, šv. Tėvas
jį pasikvietęs glaudžiai ben
dradarbiauti per Kardinolų
kolegiją sprendžiant svarbiau
sius Bažnyčios reikalus visu
ose žemynuose. „Tik labai gai
la, kalbėjo paskirtasis kardi
nolas, kad greta nebėra mano
Tėvelio — žmogaus, rodžiusio
ištikimybės savo tarnystei pa
vyzdį, nesvarbu, kokias parei
gas žmogus eitų". „Jis atsida
vusiai tarnavo Lietuvai, jos
nepriklausomybei, ir tai darė
krikščioniškoje dvasioje, ku
rioje pats buvo užaugęs ir
kurią man perdavė", sakė A.
J. Bačkis.
Oficialus naujųjų kardinolų
priėmimas į Romos Bažnyčios
kardinolų kolegiją įvyks vasa
rio 21 dieną Romoje.

Jėgos struktūrų svertai
įsitvirtino prezidentūroje

Vilnius, sausio 27 d. .(BNS)
— Lietuvos premjeras Rolan
das Paksas pareiškė nepasi
tenkinimą, jog prezidentūros
rankose yra sutelkta per daug
jėgos struktūrų svertų. „Da
bar yra taip, kad pagal ga
liojančius įstatymus vyriau
sybė yra šiek tiek nustumta
nuo jėgos struktūrų", interviu
dienraščiui „Kauno diena", sa
kė R. Paksas.
„Konstitucijoje įrašyta, kad
vyriausybė atsako už viešąją
tvarką ir saugumą. Dabar mes
matome, kad visi šios srities
svertai yra lyg ir ne toje vie
toje. Manau, kad tai proble
ma. Dabar Generalinis proku
roras skiriamas prezidento
Seimui pritarus, Specialiųjų
tyrimų tarnybos (STT) vado
vybės skyrimas ir šios tarny
bos atskaitingumas irgi persi
kėlė į prezidentūrą, Valstybės
saugumo departamento ats
kaitingumas taip pat pana
šus. Policijos generalinį komi
sarą skiria prezidentas", aiš
kino premjeras.
Tačiau jis teigė, jog vyriau
sybė dėl to su prezidentūra
neketina konfliktuoti, o sieks
ieškoti išeities derybomis.
Pastarosiomis dienomis net
keli R. Pakso kabineto nariai
pateko į kontroversijų sūkurį
dėl viešųjų ir privačių intere
sų konfliktų. Dėl Specialiųjų
tyrimų tarnybos (STT), kurios
pagrindinė užduotis yra ko
voti su korupcija, surinktos
informacijos turėjo atsistaty* Valstybės saugumo de
partamento (VSD) vadovas
Mečislovas Laurinkus pateko į
valdančiosios daugumos politi
kų nemalonę. Netgi imta abe
joti, ar jis gali užimti šį postą.
Daugiausia priekaištų
M.
Laurinkui ir VSD veiklai reiš
kia socialliberalai, kurie užsi
mena, kad ši žinyba neatliko
deramo vaidmens tiriant stra
teginių objektų privatizavimo
niuansus. M. Laurinkui gresia
kaltinimai operatyvinių lėšų
švaistymu.
'Eitai
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dinti susisiekimo ministras
Gintaras Straukas. Ministrui
atsistatydinus," premjeras ap
gailestavo, jog jis nebuvo pir
mas, kuris gavo šią informa
ciją.
Dar anksčiau STT pažyma
užkirto vienam vidaus reika
lų ministro pasirinktam kan
didatui kelią į Policijos gene
ralinius komisarus.
Premjeras interviu pareiškė
nepasitenkinimą
dėl jėgos
struktūrų „monopolizavimo",
nors šios kadencijos Seimas,
dalyvaujant R. Pakso vado
vaujantiems liberalams, pa
keitė generalinio prokuroro
skyrimo tvarką. Parlamentarų
sprendimu buvo grąžinta tei
sė prezidentui skirti Genera
linės prokuratūros vadovą Sei
mo pritarimu.

* Praėjusią savaitę Euro
p o s Tarybos Parlamentinei
Asamblėjai (ETPA) balsuojant
dėl balso teisės grąžinimo Ru
sijai, Lietuvos Seimo delegaci
jos narių nuomonės išsiskyrė.
Delegacijos vadovas, liberalas
Jonas Čekuolis susilaikė, so
cialliberalas Vaclovas Stanke
vičius ir socialdemokratinės
koalicijos frakcijos atstovas
Sergejus Dmitrijevas balsavo
už, o konservatorius Vytautas
Landsbergis balsavime neda
lyvavo. Už siūlymą grąžinti
balso teisę Rusijai ETPA bal
savęs V. Stankevičius sakė to
kiu būdu norėjęs suteikti „dar
vieną šansą" Rusijai ištaisyti
žmogaus teisių pažeidimus
Čečėnijoje. Balsavimo teisė
ETPA iš Rusijos buvo atimta
praėjusį balandį dėl karinės
jėgos naudojimo ir žmogaus
teisių pažeidimų Čečėnijoje.
* Pernai Kauno krimina
listams pavyko atskleisti tik
kas ketvirtą mieste užregist
ruotą nusikaltimą. Neišaiš
kintas kas penktas sunkus
nusikaltimas bei vagyste iš
buto. kas ketvirtas piešimas.
Pavyko rasti tik kas 25-tą pa
vogtą automobilį. Automobilių
vagysčių Kaune išaiškinamu-
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Arkivyskupas A. J. Bačkis:
Paskyrimas kardinolu —
dovana Lietuvai

Vilnius, sausio 29 d. (Elta)
— Paskirtasis kardinolas, Vil
niaus arkivyskupas Audrys
Juozas Bačkis dėkoja Šven
tajam Tėvui už palankumą
Lietuvai ir apgailestauja, kad
šios valandos nebesulaukė jo
tėvelis — Lietuvos diplomati
jos patriarchu vadintas dr.
Stasys Bačkis.
Vilniaus arkivyskupo A. J.
Bačkio pavardę popiežius Jo
nas Paulius II ištarė Vatikane
sausio 21 dieną, skaitydamas
37 naujų kardinolų sąrašą.
Dar esantį Romoje arkivys
kupą A. J. Bačkį pasiekė Lie
tuvos Respublikos prezidento
sveikinimas, o grižusį į Vilnių
praėjusį šeštadienį paskirtąjį
kardinolą su gėlėmis ir svei
kinimais pasitiko Lietuvos
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninkas, Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupai, kunigai.
Pirmuosiuose savo interviu
Vatikano ir Lietuvos radijo,
taip pat kitiems žurnalistams,
paskirtasis kardinolas A. J.
Bačkis sakė, jog šį paskyrimą
vertina kaip dovaną daugia
tautei Vilniaus arkivyskupi
jai, visai Lietuvos Bažnyčiai.
„Šventasis Tėvas norėjo dar
kartą parodyti savo meilę,
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Lietuvai nejuokingas JAV
pareigūno humoras apie
lietuvius teroristus

Vilnius, sausio 27 d. (BNS)
— Lietuvos Užsienio reikalų
ministerijai atrodo nejuokingi
JAV pareigūnų svaičiojimai
apie filmo kūrimą, kurio pa
grindiniai personažai būtų lie
tuviai teroristai.
Praėjusį šeštadienį kaden
ciją baigusio JAV prezidento
Bill Clinton atstovas spaudai
Jake Sievvert žurnalistams
pasakojo, ką darys buvęs
Amerikos vadovas, palikęs
Baltuosius rūmus. Komen
tuodamas gandus, kad buvęs
prezidentas ketina pasirašyti
kelias sutartis Holivude, J.
Sievvert juokaudamas
pa
reiškė, jog paprastu piliečiu
tapęs B. Clinton galįs susigun
Naujai sukurtos suvienytos Socialdemokratų partijos pirmininkas, buv^s prezidentas Algirdas Brazauskas • viduryje;
dyti filmo apie lietuvius tero
su savo pavaduotojais — LDDP vadu Česlovu Juršėnu (kairėje I ir Lietuvos socialdemokratų partijos vadu Vyteniu An
ristus idėja.
driukaičiu (dešinėje).
Vladimiro GulenCiaus lElta. nuotr
Anot atstovo spaudai, gali
tuodamas kairiųjų jungimąsi, mas filmo scenarijus atrodytų
Centro sąjungos pirmininkas taip: prezidento lėktuvą pa
Kęstutis Glaveckas BNS sakė, grobtų teroristai iš Lietuvos.
Vilnius, sausio 27 d. (BNS) beralų; vadas Artūras Pau jog „Lietuvos politinis laivas Įkaitu paimtas prezidentas
— Lietuvos demokratinės lauskas žurnalistams sakė, smarkiai pasisuko į kairę". galiausiai su teroristais susi
kad
Lietuvai
at
darbo partijos (LDDP) ir Lie jog teigiamai vertina giminin „Sukaukė sirena, reiškianti, tartų,
vienijimosi leidžiama 3.2 milijardo JAV
tuvos socialdemokratų parti gų politinių jėgų vienijimąsi. jog analogiškų
Suvažiavime taip pat buvo veiksmų turi imtis dešinieji", dol. skola, taip pat būtų su
jos (LSDP) vadovai Česlovas
teiktos paskolos garantijos.
Juršėnas ir Vytenis Andriu perskaityti šiuo metu Švei sakė K. Glaveckas.
Suvienytosios Lietuvos so
Kaip šeštadienį rašo dien
kaitis šeštadienį
pasirašė carijoje Pasaulio ekonomikos
abiejų partijų jungimosi su forume dalyvaujančio Lietu cialdemokratų partijos vadovu raštis „Lietuvos rytas", J. Sie
tartį, kuri galutinai sutelks vos prezidento Valdo Adam buvo išrinktas kadenciją bai vvert teigimu, maždaug tokį
kaus bei premjero Rolando gęs Lietuvos prezidentas Al scenarijų B. Clinton ketinęs
kairįjį politinį spektrą.
Po sutarties pasirašymo tei Pakso sveikinimai. Lietuvos girdas Brazauskas. Šis išrin siūlyti artimo savo draugo
siškai nustoja veikti dešimt kairiųjų vienijimosi pasveikin kimas liudija apie jo galutinį režisieriaus Steven Spielberg
metį Lietuvos politikai esmi ti asmeniškai aL.yko Didžio grįžimą į aktyviąją politiką. kino studijai „Dream Works".
nės įtakos turėjusi LDDP, o sios Britanijos darbiečių, Vo 68-rių metų A. Brazauskas Ne kartą Baltuosiuose rū
suvienytoji LSDP taps stam kietijos, Lenkijos, Čekijos, išrinktas iš vienos kandida muose nakvojęs S. Spielberg
biausia Lietuvos politine jėga, Austrijos, Švedijos, Norvegi tūros, už jį balsavus absoliu yra didelis Demokratų parti
kuri vienys maždaug 20,000 jos, Suomijos, Rusijos, Ukrai čiai daugumai iš maždaug 900 jos finansinis rėmėjas.
nos, Latvijos socialdemokrati LSDP ir LDDP jungiamojo su
„Jeigu tai humoras, tai jisai
narių.
nių partijų atstovai. Komen važiavimo delegatų.
nevykęs",
sakė Lietuvos URM
Vilniaus kongresų rūmuose
Informacijos
ir kultūros de
Č. Juršėnui ir V.Andriukaičiui
partamento
direktorius
Petras
pasirašant jungimosi sutartį,
Zapolskas.
Jis
informavo,
kad
jiems už nugarų stovėjo ka
URM
prašymu,
Lietuvos
am
denciją baigęs prezidentas Al
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) teigimu, šioje kampanijoje
girdas Brazauskas, kuris, vi — Konservatorių vadovas Vy prieš amerikiečius veikia ir basados Vašingtone parei
gūnai perdavė J. Sievvert savo
suomenės nuomonių apklau tautas Landsbergis pareiškė Lietuvos vyriausybė.
susirūpinimą dėl „tokio humo
sų duomenimis, yra populia matąs pavojų, jog Rusija yra
Konservatorius taip pat ra ro". Be to, P. Zapolskas pariausias Lietuvos politikas. užsibrėžusi tikslą per dujų, gina neleisti „Lietuvos energi
Pasirašius jungimosi sutartį, naftos ir energetikos ūkį „pri jai" pasirašyti penkiašalio su ' brėžė, kad Lietuva neturi
įsiskolinimų Amerikai.
ant salės sienos lazeriu pro sirišti" prie savęs Lietuvą.
sitarimo su Rusijos, Baltaru
Lietuvos ambasados spau
jektuojamos LSDP ir LDDP
Spaudos konferencijoje pir sijos ir Baltijos valstybių ener dos atašė Rolandas Kačinskas
emblemos susiliejo ir virto madienį tokio plano dalimi getikos bendrovėmis dėl lygia
rankų paspaudimo simboliu konservatorius pavadino ban gretaus energetikos sistemų laikraščiui teigė, kad „taip juo
bei Socialistinio Internaciona dymus išstumti iš Lietuvos darbo, kol tam nepritars prezi kauti tokio rango pareigūnui,
kuris ką tik ėjo oficialias pa
lo emblema.
naftos rinkos 33 proc. „Ma dentas. Spauda pranešė, jog reigas, yra mažų mažiausiai
Suvažiavimo pasveikinti at žeikių naftos" akcijų įsigijusią vyriausybė jau davė „Lietuvos neatsakinga".
vykęs Seimo pirmininkas, JAV bendrovę „Williams In energijai" leidimą tokį susita
JAV diplomatijos akademi
Naujosios sąjungos (socialli ternational". V. Landsbergio rimą pasirašyti, ir pasirašy jos prezidentas Bruce Laingmas gali įvykti vasario pra den tvirtino, kad daugumos
džioje.
amerikiečių nuomone, Lietuva
„Taip Rusija įsikištų į Lietu ir jos kaimynės Latvija bei Es
vos susitarimą su Europos Są
Vilnius-Visaginas, sausio tijos
įmonei
„Waldemar junga dėl būsimos narystės tija yra taikios, pažangios ir
29 d. (BNS) —Lietuvai nuo Schimkus Handels GmbH", uždarant pavojingą 'černoby- labai draugiškos Jungtinėms
pirmadienio dar padidinus sumokėjusiai už 50 mln. kWh. linę' jėgainę (Ignalinos AE - Valstijoms valstybės. Jo ma
elektros energijos eksportą į
Pasak „Lietuvos energijos" BNS), greičiausiai diktuotų ir nymu, dauguma amerikiečių
Baltarusiją, Ignalinos atominė Komercijos departamento di 'elektros tilto' į Vakarus staty- apgailestauja dėl bet kokios
elektrinė vėl įjungė pirmąjį re rektoriaus pavaduotojo Valdo mo-nestatymo sąlygas", pir insinuacijos. B. Laingden iš
aktorių. Pirmasis reaktorius Jurkevičiaus, apmokėtą elekt madienį spaudai išplatintame reiškė viltį, kad buvęs prezi
dabar veikia 550 megavatų, rą bendrovė pirkėjams tieks pareiškime teigia V. Lands dento spaudos atstovas ją pa
darė nesąmoningai. „Tai —
antrasis — 990 megavatų ga iki vasario 11 dienos. Kiek nu bergis.
laukinis, neatitinkantis rea
lia, pranešė IAE Informacijos matoma eksportuoti per visą
.Atsidavimas
Rusijos
malo
lybės ir nepagarbus ilgametei
centras.
vasarį, V. Jurkevičius negalėjo
nei
už
kurią
nors
žadamą
nau
JAV
ir Lietuvos draugystei
Pirmasis IAE blokas buvo pasakyti.
dą
reikštų
mūsų
valstybės
pareiškimas",
sakė B. Laing
sustabdytas 2000 gruodžio 31
„Lietuvos energija" dėl elek prioritetų bei politines kryp den.
dieną, nutraukus elektros tros eksporto dabar derasi ir
Vašingtone įsikūrusi akade
energijos eksportą į Baltarusi su Rusijos bendrove „Inter ties pakeitimą pažeidžiant įs
tatymus
ir
sandėrių
skaidru
mija
— privati, pelno nesie
jąRAO JES" — jos atstovai šią mo principus, nesiklausiant kianti nepartinė draugija, į
Praėjusį antradienį po be savaitę atvyksta į Vilnių baig
veik mėnesio pertraukos ben ti derinti elektros pirkimo ir nei Seimo, nei prezidento, kurią įeina 100 įvairiu metu
drovė „.Lietuvos energija" at pardavimo sutarties. Neoficia nors vyriausybė yra abiem JAV diplomatinėje tarnyboje
naujino elektros eksportą į liomis žiniomis, rusai šiemet šiom institucijoms atskaitin dirbusių ir Amerikos užsienio
politiką formavusių bei įgyBaltarusiją, o nuo šio pirma nori pirkti apie 7 mlrd. kWh ga", įspėja jis.
1999
m.
pasirašyti
šio
susi
dienio, pasirašius sutartį su lietuviškos elektros — 5 mlrd.
antruoju pirkėju, jis dar pa kWh botų parduodama Bal tarimo į Vilnių buvo susirinkę vadovus, esą jie stumia Lietu
didėjo. Dabar elektra parduo tarusijai, kita dalis — Kara Rusijos, Baltarusijos ir Balti vos energetiką į Rusijos glėbį
jos valstybių energetikos ben ir trukdo įsijungti į Vakarų
dama Šveicarijoje registruotai liaučiui.
drovių vadovai, tačiau „Lie energetikos struktūras. Ren
bendrovei ..Acotra Grand". ku
Ignalinos AE, kurios pirmąjį tuvos energijos" vadovui pasi giamus dokumentus kritikavo
ri avansu sumokėjo už 100
reaktorių ketinama uždaryti rašyti susitarimą buvo už ir tuometinis užsienio reikalų
mln. kWh energijos, ir Vokieiki 2005 metų, pagamina per drausta. Tuometinis Seimo ministras Algirdas Saudargas,
mo procentas tesiekia 4.3 70 proc. visos Lietuvos elek pirmininkas V. Landsbergis ir prezidentas Valdas Adam
tros energijos.
apkaltino „Lietuvos energijos" kus.
i Eit* >
proc.

Susivienijo Lietuvos kairiosios
polilitinės jėgos

V. Landsbergis mato Rusijos
grėsmę vaidyti energetikos ūkį

Išaugus elektros poreikiui, dirba
abu Ignalinos AE reaktoriai

vendinusių žmonių. Diploma
tijos akademija laikosi nuo
stato, kad, ginant Amerikos
siekius užsienyje, diplomatija
vaidina
esminį
vaidmenį,
todėl turi pasižymėti geriau
siu elgesiu.
Tai jau ne pirmas kartas,
kai Lietuvos ambasadai JAV
tenka reaguoti į juokų forma
Amerikos žiniasklaidoje pasi
rodančius ir lietuvius įžei
džiančius išpuolius. Prieš pus
metį apie Lietuvą savaip pa
juokavo ir daugiausia už
dirbantis pasaulio aktorius
Mel Gibson. Jis juokais teigė
bijąs „golfo lazdomis apsigin
klavusių aštriadančių lietu
vių, kurie nori ištaškyti jūsų
smegenis".
* Europos Žmogaus tei
sių teismas pripažino ne
priimtinais Klaipėdos nusikal
tėlių autoritetu laikomo Sigito
Gaidjurgio ir dabar jau velio
nio Kęstučio Juršos pareiš
kimus prieš Lietuvą. S. Gaid
jurgio byloje teismas pripaži
no, kad pareiškėjui taikytas
kardomasis kalinimas (suėmi
mas) atitiko Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių
konvencijos
reikalavimus.
Sunkiais nusikaltimais įtaria
mas,
keturis kartus teistas
klaipėdietis praėjusiais metais
spaudai papasakojo apie neva
egzistuojančius uostamiesčio
pareigūnų ryšius su nusikaltė
lių gaujomis ir į jį rengtus pa
sikėsinimus. K. Juršos byloje
Europos Žmogaus teisių teis
mas pripažino, kad jis negali
nagrinėti klausimo, ar K. Juršai taikytos prevencinio povei
kio priemonės nepaz.eidė jo
teisės į privataus ir šeimos gy
venimo gerbimą bei judėjimo
laisvės, nes pareiškėjas neiš
naudojo visų vidaus teisinių
gynybos priemonių.
BNS'
* G a r s a u s JAV lietuvio
kino menininko Jono Meko
filmų Lietuvos žiūrovai dar
nematys. Dalį savo filmų ko
lekcijos kopijų J. Mekas norė
tų perduoti Užupio kino cent
rui, tačiau jo vis nepavyksta
įkurti. Vilniaus savivaldybė
nepritarė J. Meko įgaliotos
viešosios įstaigos „A propos"
studijos prašymui leisti pagal
panaudos sutartį perimti val
dyti apgriuvusį pastatą.
* Krepšininkas Žydrūnas
Hgauskas šj sezoną jau ne
bepasirodys NBA aikštelėse.
Tai pranešė ..Cleveland Cavaliers" klubo, kurio vidurio puo
lėjas yra šis lietuvis, vadybi
ninkas. 220 cm ūgio 25 metų
Ž. Hgauskas turės apsispręsti,
ar jo sužeista pėda bus ope
ruojama, ar gydoma kitaip.
* Arvydas Sabonis grįš į
„Žalgiri", skeibia „Kauno
diena". Garsusis krepšininkas
beveik neabejoja, jog, baigęs
karjerą NBA, pasirinks gimto
jo miesto komandą.
* Lietuvos ledo šokėjams
Margaritai Drobiazko ir Povi
lui Vanagui nepavyko antrą
kartą Europos dailiojo čiuoži
mo čempionate iškovoti bron
zos medalių. Lietuvos ledo šo
kėjai liko ketvirti.
Elta

KALENDORIUS "
Sausio 30 d.: Banguole. Ipolitą.*.
Jacintą, Liudvika (Liudai, Martyna.
Milgaudas. Nikodemas. Sabina.
Sausio 31 d.: Šv. Jonas Bosco.
Astra, Budvile, Jaunė, Marcele, Skir
mantas
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KLAUSIMAIS

NUSIŽUDYMŲ IŠVENGIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, MJ).
Lietuva jau garsėja savižu
džiais, bet ir Amerikoje ne ki
taip. Kasmet daugiau negu
pusė milijono amerikiečių nu
sižudo. Nors dauguma jų ne
nori mirti ir šaukiasi pagal
bos, bet apie 84 amerikiečiai
nusižudo kasdien. Daugiausia
tai yra vyrai ir miršta nusi
šaudami. Daug tokių nelaimių
būtų galima išvengti didesniu
budrumu dėl perspėjančiųjų
ženklų, kurie dažnai pasirodo
prieš nusižudymą.
Nė nemanykime, kad galvo
jimas apie savižudybę yra as
mens silpnumas. Dažniausiai
tokias mintis sukelia nusimi
nimas, kuris gali atsirasti dėl
cheminės pusiausvyros neteki
mo. Vaistai ir psichinis gydy
mas labai sėkmingai nusimi
nimą šalina.
Kas tokie yra tie
nusižudėliai?
Jaunuoliai, jauni suaugusie
ji ir senesnieji yra ypač linkę
taip žalotis. Nusiminimas yra
nusižudymo didžioji priežas
tis, o nusiminėliai dažnai jau
čiasi nepajėgūs šauktis pagal
bos ir nemano, kad kas nors
gali jiems pagelbėti. Tas yra
tiesa ypač su jaunimu, kurį
supa gausybė neigiamų min
čių ir jie nežino, kur kreiptis.
Tėvams kartais yra nepatogu
kalbėtis su vaikais apie proto
ligą, nors jie mielai su vaikais
kalba apie girtavimo pavojin
gumą, narkotizavimąsi ar iš
tvirkavimą,
užsikrečiant
AIDS. Vis tiek toks apie protą
pašnekesys yra svarbus, nes
padeda vaikui suprasti, kad
nusiminimas yra labai dažnas
ir gydytinas negerumas.
Nors moterys dažniau mėgi
na žudytis, bet vyrams net ke
turis kartus dažniau pasiseka.
Nusižudymo pavojus didėja
senesniems, netekusiems ant
ros pusės dėl skyrybų ar mir
ties; narkomanams, dar ir
tiems, kurių šeimoje buvo nu
sižudėlių, ar kurie anksčiau
mėgino žudytis; apie 20-50
proc. nusižudėlių esti mėginę
žudytis anksčiau.
Nusižudymą perspėja
ženklai
Apie nusižudymą galvojantieji dažnai išduoda savo nusi
teikimus. Vis tik nėra tokio
vienos rūšies nusižudymui lin
kusio asmens — kiekvienas
yra sužeidžiamas. Šie 8 perspėjantieji ženklai yra tarsi
juodi kaspinai, padedą atpa
žinti polinkį nusižudymui.

labai aprimsta po gilaus liū
desio ar nusiminimo, jis ir ji
tada nutaria žudytis — dėl to
aprimsta.
5. Sau kenkimas. Staiga
asmens pradėjimas pavojingai
elgtis, kaip labai greit važiuoti
ar nesaugiai intymauti, gali
būti galvosenos apie nusižu
dymą išreiškimas. Beprotiš
kas girtavimas ar narkotizavimasis kartais veda pėda už
pėdos savižudybėn.
6. Kova su sunkumais gy
venime. Liūdesys, netekus
mylimo asmens, perskyros,
liga ar nelaimingas atsitiki
mas gali priartinti mėginimą
nusižudyti. Asmeniniai nege
rumai — savęs sumenkinimas
dėl prarasto darbo ar finansi
nio nuosmukio irgi gali sukelti
savižudiškas mintis.
Tas dabar Lietuvoje vyksta,
kai jaunimas neturi darbo —
uždarbio. Už tai.visa Lietuva
— tėvai, mokytojai, dvasinin
kai, politikai, privalo vienas
kitam pagalbon leistis, praša
linant visokiausias neigiamy
bes.
7. Atsisakymas savo daik
tų. Apie nusižudymą galvojąs
žmogus dažnai atsisako bran
gintų daiktų, sustabdo nebaig
tus darbus, pasirašo testa
mentą.
8. Gąsdinimas nusižudy
mu. Netiesa yra, jog mėginąs
žudytis, niekada nenusižudo.
Kiekvienas toks pasikėsini
mas laikytinas labai rimtu.
Kaip gali tokiam padėti?
Kuomet žmogaus elgesys nu
rodo jo norą žudytis, yra tiks
linga paklausti jo apie galvo
jimą žudytis. Kalba apie tai jo
nepastūmės savižudybėn, o
priešingai — sulaikys. Taip
pat nemanyk, kad, kas kalba
apie nusižudymą, gali pats su
sitvarkyti — nesižudyti. Ne
laikyk paslaptyje kieno nors
noro žudytis.
Tokį nusižudymui palinkusį
gydant, žengtinas
pirmas
žingsnis — tokio asmens pa
tekimas į „Mental Health Clinic" ar „Crisis Prevention Center" bei aplinkumoje esančią
ligoninę. Tarnautojams pagal
bos teikimo programa, šeimos
gydytojas, dvasininkas ar kli
nikinis psichologas gali padė
ti.
Niekada nemėgink tokiam
talkinti, jei nesi išmokytas,
kaip tai atlikti.
O kai kas graso nusižudyti
ir taip pasielgti pasiryžta,
tučtuojau šauk 911 ar vietinę
greitąją pagalbą. Būk su tokiu
kartu, kol pagalba atvyks.
Stebėk savižudi
dešimteriopai

1. Didelis niūrumas, liūd
numas ir nuo visuomenės nu
tolimas gali būti nusižudymo
Būtinai ieškok pagalbos to
pirmu skambučiu. Nors kiek
kiam
asmeniui, kuris kasdien
vienas kartais blogai pasi
per
2
mėnesius vargsta dėl
jaučia, bet užsitęsęs liūdnu
bent
penkių
iš šių negerumų:
mas gali būti pavojingas.
1. prislėgta nuotaika;
2. Prasišalinimas. Daugu
2. apetito bei svorio kaita;
ma nusižudėlių yra nusiminę
3. miego kaita;
ir akivaizdžiai liūdni. Jie sten
4. neįprastas greitis ar lėtu
giasi nutolti nuo veiklos, kuri mas kalbėti ar judėti;
džiugino juos anksčiau. Tas jų
5. nesidomėjimas ar nesinutolimas nuo draugų ar šei džiaugimas anksčiau įprastu
mos narių ir mieliau vienumoj užsiėmimu;
laikymasis, per ilgesnį laiką
6. sumenkęs potraukis inty
gali būti nusižudymo ženklas. mumui;
Tokie kalba apie iškeliavimą;
7. nuovargis ar jėgų pasilpimėgsta sakyti: „Sudiev, aš iš mas;
keliausiu".
8. nevertumo ar kaltumo
3. Asmenybės kaita. Dide jausmas, priekaištavimas sau;
9. sumenkęs pajėgumas kon
lis požiūrio ir išvaizdos kei
timasis kartais
atsiranda centruotis, aiškiai galvoti ar
prieš nusižudant. Tada dažnai apsispręsti;
pakinta valgymas ir miegoji
10. galvosena apie mirtį ar
mas.
jos pageidavimas.
Šaltinis: „Postgraduate Me4. Be nuotaikos. Nuotaikos
kaita gali būti nusiminimo dicine". November 2000, vol.
ženklas. Taip pat labai svarbu 108, No. 6.
Sėkmės.
žinoti, kad, kai staiga asmuo
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PIRMĄ KARTĄ IŠGIRDO
MUZIKOS GARSUS
PRANĖ ŠLUTIENĖ

radusių vaikų, jų skatinimu
įsisteigė Kurčiųjų mokykla.
Tėvai rankų per tuos me
tus nenuleido. Visą laiką ieš
kojo, kas jiems padėtų. Bū
dami labai tikintys, meldėsi,
prašė Dievo palaiminimo ir
pagalbos kaip nors įsigyti tą
aparatą. J i man rašė, gal tik
rai toks Dievo vedimas, kad
pradžioje nepasisekė atlikti
Arnui operaciją nemokamai.
1998 metais jie nuvyko į Švei
cariją vėl ištirti ir nusipirkti
tobulesnį skaitmeninį klau
sos aparatą. Juos rėmė refor
matų bažnyčia Šveicarijoje,
nes aparatas buvo labai bran
gus. Kai grįžo į Lietuvą, laik
raštyje perskaitė, kad atlikta
pirmoji kolhlearo implantaci
ja. Nutarė nepasiduoti ir eiti
pirmyn. J ų geras draugas, Re
formatų aljanso generalinis
sekretorius S. Scottpearson
Anglijoje organizavo lėšų rin
kimo akciją ir per pusę metų
reikalinga suma buvo surink
ta. Reikėjo atlikti papildomus
tyrimus ir laukti, kad dakta
ras iš Švedijos atliks šią ope
raciją. Ir spalio, 28 dieną ji
buvo atlikta. 30 dieną apara
tas buvo prijungtas. Tai buvo
antras Arno gimimas. Berniu
kas buvo labai nustebęs garsų
įvairumu, bet visą dieną
klausė ir klausė.

Buvo 1990 metų gegužės 30 priima signalus ir interpre
dienos savaitgalis, Kapų puo tuoja, gaminant klausos sen
šimo diena Lietuvių tautinė saciją. Aparatas gaminamas
se kapinėse. Po pamaldų ir at Šveicarijoje.
liktų apeigų į Kielos restora
Susirašinėjau su gaminto
ną nuvykome su draugais pa jais ir prašiau, kad vieną apa
pietauti. Valgant pažįstama ratą padovanotų Arnui. Pa
atvedė mamą su savo berniu siūliau, kad atvyktų į Vilnių,
ku, kuris į ausis buvo įsiki operuotų ir pamokytų, kaip
Pirmoji kochlearinės im
šęs suaugusio žmogaus klau aparatą implantuoti. Atrašė,
plantacijos
operacija Kauno
sos aparatą ir ant krūtinės kad pavėlavau ir vieną pado
medicinos
universiteto
Ausų,
kabėjo dėžutė. Ji paprašė pa vanojo vaikui Vokietijoje.
nosies
ir
gerklės
ligų
klini
dėti šiam vaikui. Patariau
Žinoma, labai nuliūdome,
koje atlikta 1998 m. suaugu
mamai antradienį užeiti į nes Sveikatos apsaugos mi
siai moteriai. Operacija pavy
„Patrijos" parduotuvę pasi nisterijos ministras Juozas
ko, bet moteris nepanoro tęs
Olekas ir dr. Danguolė Jan
kalbėti.
ti privalomo trejų metų rea
Atvyko, kaip susitarta, pa kauskienė irgi dėjo daug pas
bilitacijos
kurso,
todėl
sikalbėjome,
susipažinome, tangų paruošti Arną, kuris džiaugtis jos rezultatais nega
pasakė, kad išvyksta atgal į buvo atvykęs su mama į Vil lima.
Biržus už poros dienų. Su sa nių.
Per tuos metus teko retkar
vimi turėjo sunkiai išskai
Mama
sunkiai
priėmė
čiais pasimatyti su Arnu, bet
tomą popieriuką, ant kurio faktą, kad Arnas turės išmok
šį kartą, kai susitikome Klai
surašyti duomenys. Pažymė ti rankų kalbą. Jai per visus
pėdoje, buvo man taip pat
ta, kad jis praradęs 70 proc. Mūsų susirašinėjimus rūpėjo,
šventė. Arno balso stygos, per
klausos. Pagalvojau, kad rei kaip ir iš ko jis pragyvens. Ta
15 metų neištariant nė vieno
kėtų padaryti pasimatymą su da buvo tik viena kurčiųjų žodžio, turės būti išlavintos.
Illinois universitete Ausų, no mokykla Vilniuje ir ji turėjo Iš Lithuanian Mercy Lift or
sies ir gerklės klinikų spe savo vaiką palikti bendrabu ganizacijos įteikiau dovaną
cialistais. Susikambinau ir at tyje, o ji to nenorėjo. Ji norė Kurčiųjų mokyklai 1,000 do
sakymas buvo neigiamas, ka jo su vaiku ten gyventi, bet lerių per Iloną Baublienę.
dangi yra valstybinė ligoninė, įstatymai neleido.
Visiems išspaudė ašarą, kai
svetimų neaptarnauja. Ka
Įsisteigė Klaipėdos univer Arnas pasakė „Ačiū".
dangi tuo laiku veikė „Lisitetas, šeima persikėlė ten
Kaip sako, nėra blogo, kad
thuanian Hotline", liko tik
dirbti ir gyventi. Šeimai rū neišeitų į gerą, tik reikia už
skambinti senatoriui Alan J.
pėjo religinis auklėjimas. At sispyrimo ir noro įvykdyti sa
Dbcon ir prašyti patarimo. Jis
siradus daugiau klausą pra vo uždavinius.
atsiuntė laišką, susiskambi
nau, man paskyrė apsilanky
mo laiką. Nuvažiau su Hona
Baubliene ir Arnu. Darbuoto
MEDŲ VARTOTI SVEIKA
jai nebuvo patenkinti gautu
Medus, natūralus bičių pro opaligės atveju, kai rūgštingu
laišku, bet nelabai galėjo
prieštarauti, nes aš pasiūliau duktas, seniai vertinamas dėl mas padidėjęs, ypač tinka pa
sumokėti reikalingus 95 do antibakterinio ir dezinfekuo vasarinis arba rapsų medus, o
jančio poveikio. Iš literatūros sergant lėtiniu gastritu, kai
lerius.
Pabuvau vertėja. Arnas bu žinoma, kad Vokietijos gydyto skrandžio sulčių rūgštingu
vo nuostabus pacientas ir visi jai po Antrojo pasaulinio karo, mas sumažėjęs, rekomenduo
tą vaikutį įsimylėjo. Jis malo kai trūko medikamentų, me jamas dobilų medaus vandeni
niai savo rankutėmis nurodė, dumi tepdavo gerklės ar no nis tirpalas.
Dar verta priminti, kad me
kur atsisėsti, padėjo vyresnio sies gleivinę ir taip per keletą
amžiaus žmonėms, palaikyda savaičių išgydydavo netgi dif- dus skatina virškinimo trakto
veiklą, todėl naudingas sėdi
mas kėdes, kol atsisėdo. Jam teriją.
Medaus gydomąsias savybes mą darbą dirbantiems, vangaus
buvo penkeri. Po visų tikri
nimų pasirodė, kad praradęs nulemia jame esančios me žarnyno žmonėms. Atlikti tyri
ne 70 proc, 93 sproc. klausos. džiagos: lengvai pasisavinami mai parodė, kad vertingų me
(gliukozė, daus fermentų žmogaus virš
Grįžo atgal į Biržus su ma angliavandeniai
fruktozė, maltozė), fermentai kinimo trakto fermentai nesuma.
Mama yra istorijos profeso (invertozė, keletas diastazių ir ardo. Vyresnio ir senyvo am
rė, tėvas prof. archeologas, o ypač svarbi enzimo gliukoze- žiaus žmonėms dažnesnį vidu
senelis Biržų muziejaus Rad oksidazė, kuri skaido gliuko rių užkietėjimą rekomenduo
vilų rūmuose direktorius. Jie zę), mineralinės medžiagos jame gydyti bičių medaus van
yra liuteronai. Arnas gimęs (geležis, varis, fosforas, kalis, deniniu tirpalu.
1985 m. spalio 14 dieną. Pra natris, manganas, kalcis, cin
Medus — gera priemonė ne
rado klausą po ausų infekci kas). Jame yra ir šiek tiek vi reikalingoms medžiagoms iš
jos ir uždegimo, būdamas kū taminų (C, BĮ, B2, B6, panto- organizmo po narkozės paša
teno, nikotino ir folinės rūgš linti, nėščių moterų toksiko
dikiu.
Sužinojau, kad yra atsiradęs ties).
zėms, taip pat kepenų ligoms
Esant burnos gleivinės ar gydyti. Mūsų tyrimais, ūmaus
naujas aparatas klausai, vadi
namas „Cochlear implant". gerklės uždegimui, kelis kar kepenų uždegimo (hepatito A)
Aparatas gana komplikuotas tus per dieną patartina suval atveju efektyvesnis yra monoir tais laikais kainavo 30,000 gyti po desertinį šaukštą me florinis (vienos augalų rūšies)
dolerių. Aparatas ne toks, daus: suvilgyti jį seilėmis, dobilų ar rapsų medus.
kaip klausos
stiprintuvas. burnoje ištirpinti ir praryti
Naujausioje medicinos lite
Garsas atsiranda klausos sis mažais gurkšnelians. Dar ge ratūroje yra duomenų, įrodan
temoje per mikrotelefoną, im riau valgyti korių medų: rū čių, kad natūralus bičių me
plantuotą už ausies. Garsas pestingai sukramtyti, sučiulp dus teigiamai veikia ne tik pa
perduodamas per mikrotele ti, o likusį vašką išspjauti.
žeistas kepenis, bet ir kasą.
foną į kalbos procesorių. Kal
Pastaraisiais metais gautais Anksčiau kasa negaluojan
bos procesorius išrenka ir mūsų tyrimų duomenimis, tiems ir cukralige sergantiems
perduoda garsą, kuris yra vandeninis medaus tirpalas ligoniams medų vartoti buvo
daugiausiai naudingas su padeda sureguliuoti — suma draudžiama. Dabar jau ir dia
prasti kalbą. Tie elektroni žinti ar padidinti — skrandžio betikams leidžiama jį atsar
niai kodai yra perduodami at sulčių rūgštingumą. Skran giai valgyti — žinoma, stebint
gal į transmiterių. Smegenys džio bei dvylikapirštės žarnos gydytojui endokrinoloffui.
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ŠEIMOS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Perėmė dr. P. Kisieliaus praktiką
Oak Park Physicians Office

EDMUNDAS YŽNAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbam* lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

6626 VV. Cermak Rd.,
Benvyn, IL 60402
Tel. 708-484-1545.

ARAS2UOBA, M.D.
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGErVEG DECKER DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL
Tel. 708422-8260

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzte Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300
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• Klaipėda. Gruodžio 15 d.
Telšių vyskupijos rekolekcinio
veikimo organizacija Klaipė
dos P. Mašioto vidurinės mo
kyklos mokytojams surengė
adventinio susikaupimo popie
tę tema „Žmogiškasis ir die
viškasis tikėjimas popiežiaus
Jono Pauliaus II enciklikos
Tikėjimas ir protas šviesoje' ".
Kalbėdama apie žmogiškąjį
tikėjimą filosofiniu aspektu,
Rekolekcinio veikimo organi
zacijos koordinatorė A. Slabosevičiūtė pabrėžė pasitikėjimo
mokytojo
asmeniu svarbą
šiuolaikinėje
visuomenėje.
Šios organizacijos vyr. koordi
natorius kun. R. Karpavičius,
remdamasis popiežiaus minti
mis, akcentavo klusnumo bū
tinybe priimant antgamtinę
tikėjimo dovaną. Tarp konfe
rencijų dalyviai buvo kviečia
mi maldai, rožinio paslapčių
apmąstymui.
*»

'*> --

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS-CHIRURGIJA
166 E. Superior. Surte 402
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

UNASSIDRYS,M.D.
Akių ligos / Chirurgija
9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge, IL60415
Tel. 7 0 8 6 3 6 - 6 6 2 2
4149W.63rd.St.
Tel. 773-735-7709
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, , D r a u g o " b e n d r a d a r b i s , buvęs A m e r i k o s Balso radijo W a s h i n g t o n , D.C.,
lietuvių s k y r i a u s vedėjas, ž u r n a l i s t a s Alfonsas Petrutis r i m t a m e pokal
byje s u v a i k a i t e Felicija

Natūraliu bičių medumi taip
* „Barcelona" klubo le
pat galima gydyti blogai gy gionieriai Šarūnas Jasikevijančias ir net pūliuojančias čius, Artūras Karnišovas ir
odos žaizdas: manoma, kad jis Vitorijos „Tau Ceramica" puo
ne tik žudo bakterijas, bet ir lėjas Saulius Štombergas pa
j Ispanijos užsienio
skatina kraujo bei limfos su teko
žvaigždžių
komandą,
kuri
sidarymą.
sausio 26-27 d. Malagoje ren
Natūralų bičių medų dera giamame krepšinio žvaigž
laikyti užsukamame stiklai džių savaitgalyje kausis su Is
nyje, tamsioje vėsioje vietoje.
panijos rinktine.
(Bu.

DRAUGAS, 2001 m. sausio 30 d., antradienis

NEGALIMA ŽIŪRĖTI VIEN
IŠ TAMSIOSIOS PUSĖS
Š.m. pradžioje, besilankyda
mas Lietuvoje, sausio 22 d.
mūsų bendradarbis Leonas
Narbutis turėjo progą susitikti
su Lietuvos Respublikos pre
zidentu Valdu Adamkum ir
paklausti visiems mums rū
pimų klausimų.
—Pone Prezidente, Jūs
rėmėte ir remiate naujuo
sius politikus, ar regite ir
naujus poslinkius Lietuvoje?
—Aš regiu tiktai bandymus
ir gal daugiausia, ką matau,
tai svarstymus, bet rezultatų
iki šiol nematau. Su apgailes
tavimu turiu pasakyti, jog ta
kryptimi einame per daug
lėtai. Tame kelyje pasitaiko
labai daug klaidų, daug da
lykų, kurie yra man nepriimti
ni, tačiau aš esu kantrus ir
stengiuosi išlaikyti reikalingą
politinę pusiausvyrą, kad mes
galėtume pasiekti rezultatų,
kurių trokšta Lietuvos žmonės
ir reikalauja Lietuvos vals
tybė.
—Praėjusią savaitę Jūs
lankėtės Vokietijoje ir da
lyvavote svarbiuose susiti
kimuose su įvairių Euro
pos valstybių užsienio rei
kalų ministrais ir prezi
dentais. Dalyvavo ir įta
kingi JAV politikai. Gal
diskusijose iškilo ir Lietu
vos įstojimo į NATO klausi
mas?
—Taip. Diskusijos iš esmės
nebuvo, tačiau aš turėjau po
kalbius su Vokietijos kancle
riu Schroeder ir Vokietijos
Krašto apsaugos ministru
Scharping. Be to, ilgesnį ir
įdomų pasikalbėjimą, kaip tik
tuo klausimu, turėjau su bu
vusiu JAV Valstybės sekreto
riumi Henry Kissinger. Aišku,
nekalbėdamas
vyriausybės
vardu, jis teigiamai pasisakė
už
Lietuvos
dalyvavimą
NATO, nors buvo ir įvairių ki
tokių pasiūlymų.
—Lietuvos
spauda
ir
žmonės plačiai diskutuoja
teigiamus ir neigiamus as
pektus apie Lietuvos įs
tojimą į Europos Sąjungą
(ES). Koks būtų Jūsų ko
mentaras šiuo klausimu?
—Neturiu šiuo klausimu
jokių abejonių. Tiek morali
niu, tiek ir materialiniu po
žiūriu Lietuva turi būti Euro
pos Sąjungoj. Mes negalime
būti izoliuoti nuo likusios Eu
ropos dalies. Lygiai taip pat,
kaip ir kitos valstybės, mes tu
rime užimti savo vietą, daly
vauti ir dalintis savo pasieki
mais, ir tuo pačiu išreikšti
Lietuvos poziciją bendrais vi
sai Europai klausimais. Mes
tam intensyviai ruošiamės.
Mūsų įstatymai yra pritaiko
mi ES ir 2002 m. pabaigoje iš
31 sektoriaus, kuris turi būti
išpildytas, prieš priimant bet

kurią valstybę į ES, Lietuva
bus išpildžiusi ir pasiruošusi.
Aš tikiuosi, kad del to mes bū
sime priimti į ES su pirmąja
kandidatų grupe. Ypač dabar,
kada nuo sausio 1 d. Švedija
perėmė ES pirmininkavimą.
Prieš keletą dienų Švedijos
ministras pirmininkas, kalbė
damas telefonu, išreiškė visiš
ką paramą Lietuvos pastan
gom ir prašė, kad Lietuva ir
toliau tuo pačiu tempu steng
tųsi pristatyti savo poziciją
Švedijos pirmininkavimo me
tu.
—Savo
inauguracinėje
kalboje beveik prieš trejus
metus Vilniuje Jūs akcen
tavote, kad Lietuvos biu
rokratai turės dirbti žmo
nėms, o ne atvirkščiai. Ar
esate patenkintas iki šiol
pasiektais rezultatais, o
gal reikės dar vienos ka
dencijos, kad įgyvendintu
mėte savo užsibrėžtą tiks
lą?
—Kad reikės dar vienos ka
dencijos —o tai nėra pasakyta,
kad mano kadencijos — aš esu
šventai įsitikinęs. Esama biu
rokratija, esama struktūra ne
pateisina nei mano vilčių, ir
aš manau, nepateisina vilčių
nei vieno Lietuvos žmogaus,
kuris tikrai nori matyti savo
tėvynę klestinčią, matyti ją
šviesesnę negu
šiandieną.
Šiuo metu mes einame per la
bai didelius vargus į priekį.
Lietuvos gyventojų gerovė ne
kyla taip, kaip kiekvienas iš
mūsų norėtų matyti, ir tas
turbūt atsispindi kiekvieno
kasdieniniame gyvenime.
—Atvykęs į Lietuvą, gir
džiu žmones kalbant, kad
šalis yra išvogta ir žodis
„išparceliuota" dažnai kar
tojamas. Ką galima atsaky
ti tokiems žmonėms?
—Man atrodo, kad atsaky
mo nereikia. Jeigu pasižiū
rėsime, kiek per šitą laiko
tarpį yra subankrutavusių
įmonių ir kiek žmonių dėl to
nukentėjo, tai patys faktai
kalba už save. Žinoma, žiūrėti
vien tiktai iš tamsiosios pusės
irgi negalima. Per tą laiko
tarpį daug yra padaryta, daug
pasistūmėta į priekį. Šiaip ar
taip, mūsų bendras vidaus
produktas, nors ir atsilikęs
nuo Latvijos ar Estijos, pa
mažu kyla ir yra daug rodyk
lių, rodančių, kad mes vis
sparčiau eisime į priekį. ES
priėmimo klausimuose pada
ryta tikrai graži pažanga, ku
rios daug kas nesitikėjo, o visa
tai yra pripažinta ir tarptauti
niu mastu. Kitose gyvenimo
srityse irgi yra daroma pa
žanga. Turime tikrai gražių
pavyzdžių, kaip jaunų žmonių
įkurtos įmonės tvarkingai,
sąžiningai, nešvaistant pini
gų, yra tvarkomos.

ATSIMINIMAI
1941-1962 M.
DANUTĖ LINARTAITĖ-PETRAUSKIENĖ
Nr.40
Lietuvoje
dar buvo šilta, o čia jau žiema.
O kai naktį atvažiavome į Barnaulą, mus pasitiko
Antanas su tikra žiema.
Išlipęs iš vagono, vajkas paslydo. Rankutes be pirš
tinių sukišo į sniegą, pradėjo verkti. Buvo be žieminio
palto, be pirštinių, be šaliko. Antanas mane barė, o ir
aš jaučiausi kalta, kad užsimiršau, kur važiuoju.
Mūsų buto kaimynės mane sutiko draugiškai, tik aš
ilgai negalėjau priprasti vėl prie šaltos žiemos ir sun
kesnių gyvenimo sąlygų.
Iš vienos Antano algos sunku buvo pragyventi ir aš
pradėjau ieškoti darbo. Šalia mūsų gyveno lietuvių
Mironų šeima, tai aš paprašiau jų močiutės, kad pri
žiūrėtų Algutį. Dabar darbo ieškojau savojo rajono po
liklinikoje, kad nereiktų toli važinėti.
Nuėjusi pas poliklinikos vedėją, pasiprašiau darbo
vaikų darželyje, bet ji man pasiūlė patronažine sesele
rajone. Ir vėl atsitiktinumas. Kai vedėja liepė man
ateiti po savaitės, prie jos kabineto durų sutikau savo
gerą pažįstamą felčerę iš mano buvusios vaikų konsul

Danutė

Bindokienė

Kai nuomininkai
išsikrausto

Iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje kalbėjo pcez. Valdas Adamkus. Sau.- io 13 d., pasibaigus Seimo
posėdžiui, kuris buvo skirtas Laisvės gynėjų dienos 10-mečio paminėjimui. .\Vpriklausomybes aikštėje Vilniuje
pakelta Lietuvos valstybinė vėliava. Gedimino Žilinsko iElta) nuotrauka

Prieš savaitę turėjau progos
išvažiuoti į provinciją. Suti
kau du jaunus žmones, kurie
prieš penkerius metus nuo
šalioje palyginti vietoje, toli
nuo centrų, Šilalėje, įsteigė
mėsos
perdirbimo
įmonę.
Šiandieną, po penkerių metų,
ten dirba 200 žmonių dviem
pamainomis. Jie gamina aukš
čiausios kokybės produktus ir
yra galimybė, kad artimiausiu
metu įmonė gaus ES certifikatus, kurie įgalintųjų gaminius
paskleisti Europoje.
Štai yra pavyzdžiai, kurie
neiškyla į viešumą ir dažnai
daugiau matome tamsiąją pu
sę, o ten, kur daroma pažan
ga, deja, apie ją nutylima.
Nors matau ir pergyvenu dėl
tų sunkumų, kurie slegia Lie
tuvos žmogų, vis tik noriu
pabrėžti, kad nėra viskas blo
gai. Lietuva nėra kažkokiame
žlugimo liūne, kaip dažnai
bandoma padejuoti, parašyti
ar net pademonstruoti, tiek
Lietuvos laikraščiuose, tiek ir
išeivijos spaudoje.
—Jūs paminėjote išeivi
jos spaudą. Ar iš tiesų per
daug negatyvizmo išeivijos
spaudoje?
—Su apgailestavimu turiu
pastebėti, kad taip. Kartais
susidaro net iškreiptas Lietu
vos vaizdas, nes pasirenkama
vien tiktai kasdieninio gyveni
mo tamsiąsias puses. Kad jų
yra, neabejotina, bet ypač visa
tai atsispindi išeivijos spau
doje. Kai kur daromos tam tik
ros analizės, o paskui išvados,
kurios kartais net šypseną su
kelia. Dažnai visa tai bando
ma apibendrinti ir pristatyti
Lietuvą, kad ji yra beviltiškoje
padėtyje, kriminalistų ar nusi
kaltėlių valdoma. O iš tikrųjų
taip nėra. Aš manau, kad Lie
tuva eina į priekį. Sunkiai, su
visais skausmais, nepritek
liais ir trūkumais, bet eina.
Tačiau Lietuva yra gyva. Lie
tuvoje vilties . ir entuziazmo

niekas neprarado. Na, o kai
ZIRINOVSKIJ VEL
pradedi skaityti, kur mus mo
SKLEIDŽIA
MELUS
ko Čikagoje patriotizmo, arba
kaip Lietuvoje reikia tvarky
Rusijos liberalų
tis, reikia tada tiktai prikąsti demokratų partijos iRLDP;
lūpą, nusišypsoti ir pasakyti vadas Vladimir Zirinovskįj
— atleisk jiems, Viešpatie.
pirmadienį pareiškė, jog Rusi
ja gali laikyti Lietuvą „ant
—Nuo Lietuvos nepri kabliuko" del tariamai Rusijo
klausomybės atkūrimo jau je laidojamų Ignalinos atomi
tūkstančiai jaunų ir gabių nės elektrinės branduolinių
žmonių apleido tėvynę, no atliekų.
rėdami susikurti tinkames
Spaudos konferencijoje
nį gyvenimą svetur. Ar Lie Maskvoje pirmadienį V. Ziri
tuvos valdžiai nekelia susi novskįj pareiškė manąs, kad
rūpinimo šis poslinkis, o
priimdama branduolines atlie
jeii, u taip, kas yra daroma?
kas iš viso pasaulio, Rusija ga
—Neabejotina. Šito proceso lės visus „laikyti ant kabliu
nesustabdysi. Čia yra pasek ko".
mė sunkaus materialinio gy
„Lietuva burnoja prieš Ru
venimo, kuris Lietuvoje nepa siją, o panaudotą kurą iš savo
neigiamas faktas. Reikia jį atominės elektrinės ir toliau
priimti normaliai, su viltimi, veža čionai. O jei mes atsisa
kad vieną gražią dieną atsisto
kysime priimti, — kur jie san
sime tvirtai ant savo kojų ir
dėliuos tą kurą, gal Palangos
tie, kurie neras laimės svetur,
kurorte?", klausė V. Žirinovssugrįš su savo įnašu į Lietuvą.
kij.
Kaip bebandytum, ką bedary
Kaip žinoma, Ignalinos ato
tum, žmogus ieško ten, kur
minės
elektrinės branduolinio
jam yra geriau, ir su tuo faktu
kuro
atliekos
yra laikomos
turime susigyventi.
saugyklose IAE teritorijoje.
Tai ne pirmas atvejis, kai
—Cituoju Jūsų žodžius,
Rusijos
liberalų demokratų
pasakytus 1999 m. Vasario
vadas
grasina
Lietuvai arba
16 proga: „Aš klausiu sa
iškreipia
su
ja
susijusius
fak
vęs, ir klausiu jūsų, laisvos
tus.
Prieš
kelerius
metus
V.
Lietuvos laisvų piliečių,
Zirinovskįj
pareiškė,
kad
ra
kur mes einame?" Taigi,
pone Prezidente, kur mes dioaktyvias atliekas reikia lai
doti pasienyje su Lietuva ir
einame?
—Mūsų tikslas yra stipri. pastatyti galingus ventiliato
šviesi Lietuva, suteikianti ga rius, kad jie pūstų radiaciją į
limybę visiems Lietuvos žmo jos pusę. Kitas V. Zirinovskįj
nėms į geresnį gyvenimą, sau ..projektas" buvo visus lietu
gesnį gyvenimą, sukuriant ne vius, nenorinčius draugauti su
tik sau, bet ir savo vaikams Rusija, susodinti į laivus ir iš
šviesesnę ateitį. Nuo to užsi- plukdyti į Ameriką. Be to,
brėžimo ne tik aš, bet ir dau prieš kelerius metus V. Ziri
gelis Lietuvos žmonių, nepasi novskįj grasino atimti iš Lie
trauks, nors mūsų kelyje yra tuvos dalį teritorijų ir nutiesti
be galo daug kliūčių, kurios kelių dešimčių kilometrų plo
tikrai nesukelia pasigėrėjimo čio tranzito koridorių į Kara
R\Si
ar net savotiško šviesaus opti liaučiaus sritį.
mizmo, bent šią minutę.
—Pone Prezidente, a č i ū
už pokalbį.

tacijos. Ji mane paklausė, ką aš čia veikiu? Nusiminu
si jai paaiškinau, kad manęs nenori priimti dirbti vai
kų darželyje. O ji man ir sako: „Kaip tai nenori? Juk
tu buvai geriausia mūsų sesutė, palauk manęs čia", ir
ji nuėjo pati pas vedėją į kabinetą. Aš sėdėjau ir neri
mavau, kas bus. Durys atsidarė ir ji juokdamasi liepė
eiti pas vedėją. O vedėja man sako: „O iš kur man
žinoti, kad pati taip gerai dirbti? Gerai, aš pasitikiu
Vera Ivanovna. Eikite į kadrų skyrių formintis". Davė
man darbą vaikų darželyje, kuris buvo tik 8 min. kelio
nuo mūsų namų. Buvau labai patenkinta. Kol kas dir
bau tik 0,5 etato.
Kitą dieną Algį nuvedžiau pas Mironus, o pati nu
ėjau į darželį. Darželio vedėja buvo labai griežta. Pir
miausia Daklausė, ar aš neturiu darželinio amžiaus
vaiko? Kai pasakiau, kad turiu, tik truputį jaunesnį,
tai man atrėžė, kad vaiko į darželį nepriims. O aš at
sakiau, kad man ir nereikia, turiu, kas žiūri. Be to, pa
reiškė, kad turiu gerai dirbti ir būti labai griežta su
personalu.
Kai dirbau su Ekaterina Petrovna, vaikų darželyje
buvo visai kas kita. Ten mes visi buvome labai susigy
venę, viena darni šeima. Keturias vasaras praleidau
vaikų poilsiavietėje. Darželyje buvo ir geras maistas,
ir švaru, man tik rūpėjo medicina.
Išklausiusi vedėjos instrukcijos, buvau labai reikli
darželio darbuotojams. Viena slaugutė net verkė. Ta
da vedėja mane pasišaukė ir paprašė, kad tokia griež-

• Šypsena naikina patį
bjauriausią pojūtį — neviltį.

Kiekvieną kartą, kai išsi
krausto nuomininkai, namo
savininkas susirūpina, ar tik
nepadaryta žalos, ar reikės
daug taisyti, ruošiant nau
jiems. O jeigu namas „pri
klauso" ne vienam šeiminin
kui, o, sakykim, visai valsty
bei? Ar po išsikraustymo at
rasti „nesklandumai" tuomet
atrodo dar didesni, ypač kai
nuomininkas lauke iki pasku
tinės minutes ir galbūt su sa
vimi išsivežė kai kuriuos daik
tus, kuriuos turėjo palikti?
Tokie
klausimai
dabar
sklando po. aštuonerius metus
Baltuosiuose rūmuose gyvenu
sio, buvusio prezidento Bill
Clinton ir jo šeimos išsi
kraustymo. Kadangi buvo la
bai trumpas laikas tarp prezi
dentų pasikeitimo (juk George
W. Bush pareigų perėmimą
gerokai suvėlino ilgai truku
sios maišatys dėl balsų skai
čiavimo Floridoje), „nuominin
kų" pasikeitimas šiame, la
biausiai Amerikoje ir visame
pasaulyje žinomame, pastate
pasidarė dar akivaizdesnis.
Kad naujieji nuomininkai,
ypač moteriškoji jų pusė, ne
trukus pradės remontus ir pri
taikys Baltuosius rūmus savo
skoniui, abejoti netenka. Taip
elgėsi kone kiekviena prezi
dentienė, palikusi savo „ant
spaudą" šiuose rūmuose. Tai
iš tikrųjų labai natūralu, nes
kiekviena šeima nori susikurti
sau jaukią, pagal savo skonį
aplinką, net jeigu yra galimy
bių, kad name gyventi ilgiau,
kaip ketverius metus, neteks.
Tačiau nei buvusio prezi
dento šeimai, nei apskritai de
mokratų partijai garbės neda
ro užuominos, kad ne tik Bal
tuosiuose rūmuose, bet ir bu
vusių aukštesnio bei žemesnio
rango demokratų įstaigose,
kurias reikėjo užleisti respub
likonams, rasta daug nepa
geidautinų reiškinių. Net to
kie „paaugliški pokštai", kaip
raidės „ W iš kompiuterių kla
viatūrų iškrapštymas, ar atšvietimo aparatuose palikti
"nešvarūs posakiai... Juk už vi
sus pataisymus, išvalymus,
pagerinimus respublikonai ne
mokės iš savo kišenių (ne
mokėjo ir demokratai) — tas
malonumas teks viso krašto
mokesčių mokėtojams. Nejau
gi šios partijos žmonės nesu
pranta, kad kiekvienas ne
priimtinas poelgis stato de
mokratams kliūtis grįžti į Bal
tuosius rūmus?
Daug kritikos susilaukė ir
staiga, jau žengiant iš Baltųjų
rūmų į privatų gyvenimą, at
siradęs buvusio prezidento
pernelyg dosnus atlaidumas
įvairiems federaliniams bei ki

ta nebūčiau.
Viskas buvo gerai, tik vieną dieną Mironai pasakė,
kad močiutę išveža giminės į Lietuvą. Man kaip per
kūnas iš giedro dangaus. O kurgi dabar man dėti vai
ką? Paprašiau Urbonavičienės, kad 3 vai. ateitų pas
mus, kol aš ką nors sugalvosiu.
Artinosi Naujieji metai. Darželio vedėja mane pasi
šaukė ir sako: ^Atvesk savo sūnelį švęsti Naujųjų me
tų prie eglutės".
Aš Algiuką labai gražiai papuošiau. Lietuvoje Regi
na Virbaitienė jam buvo numezgusi žalią kostiumėlį
su dideliu baltu, išsiuvinėtu katinu. Apmoviau baltus
batelius, baltas kojinaites. Jis skyrėsi iš visų vaikų.
Ten vaikai buvo labai prastai aprengti. Vedėja, pama
čiusi Algutį, ant manęs suriko: _Tai ko nuo manęs sle
pi, tokį gražų vaiką. Tuoj po švenčių atvesk, tegu lan
ko darželį". O jam dar nebuvo 3 metų. Sako nieko,
man jis labai patinka. Labai džiaugiausi. Didelis rū
pestis nukrito nuo pečių.
Kai nuvedžiau Algį į darželį ir palikau grupėje, buvo
visai ramus. bet. kai jį pasodino prie staliuko pusry
čių, jis taip užkrečiamai pradėjo juoktis, kad su juo
juokėsi visa grupė. Niekas su juo negalėjo susikalbėti.
Jis kalbėjo tik lietuviškai. Labai greitai pramoko ir
rusiškai. Tik turėjau bedą. I darželį jį turėjau tempte
tempti, nenorėjo eiti. o vakare nenorėjo iš darželio
išeiti. Kitą rytą tas pats.
Kai pradėjau dirbti buvau daugiau užimta, turėjau

tiems nusikaltėliams. Kaž
kodėl nejučiomis mintin įslen
ka Šv. Rašto palyginimas apie
nedorą tarną, kuris, šeimi
ninkui paketinus atleisti iš
tarnybos už sukčiavimą, nau
jais
sukčiavimais
mėgino
įsigyti draugų: vienam nura
šydamas skolą, kitam ją su
mažindamas... Nors Jėzus
nedorojo tarno už tokį elgesį
griežtai nepasmerkė, be: ir
nepagyrė. O JAV prezidento
geraširdiškumas,
suteikęs
bausmės dovanojimą arba su
mažinimą kai kuriems nusi
kaltėliams, skamba daugiau
kaip „padėka už įvairiai pa
reikštą jam palankumą rinki
mines kampanijos ir preziden
tavimo metu", negu tikras
krikščioniškas elgesys.
Didžiosios Amerikos spau
dos vedamuosiuose redakto
riai su ypatingu pasipiktinimu
mini buvusio prezidento ..ge
raširdiškumą",
dovanojant
bausmes 'arba jas sumaži
nant), paleidžiant iš kalėjimo
kai kuriuos nusikaltėlius. Juo
labiau, kad to dovanojimo
priežastys, iškeliamos straips
niuose, tikrai rodo kitokį
vaizdą. Tai iš esmės yra prezi
dento pareigų piktnaudojimas
ir bereikalingas žmonių erzi
nimas, nuteikiant juos ir prieš
demokratų partiją.
Apskritai, atrodo, kad Ame
rikoje staiga dingo ..visos nuo
dėmės ir visi nusikaltimai".
Kai išlindo faktas, kad Afrikos
amerikiečių aktyvistas kun.
Jesse Jackson. taip nuošir
džiai užtaręs ir meldęsis su
prez. Clinton. kuomet tas
buvo kaltinamas svetimavi
mu, kaitmtinas tokiais-pačiais
nusižengimais, jis savo tikin
čiųjų bendruomenes atsiprašė.
prižadėjo daugiau melstis ir to
pakako. ..Žmogus juk gali pa
daryti klaidą, — buvo bendra
nuomonė. — bet jis juodosios
rasės amerikiečiams yra labai
reikalingas, todėl reikia at
leisti..." Kai buvęs JAV sena
torius Reynolds, per Bill Clin
ton malonę paleistas iš kalė
jimo, kur jis sėdėjo už lytinius
santykius su jaunamete mer
gaite ir valdiškų pinigų iš
eikvojimą, atsilankė į savųjų
bendruomenės
pamaldas,
buvo sutiktas, kaip svarbus
žmogus ir jam pasiūlytas dar
bas — tvarkyti organizacijos
iždą... O kaip su buvusiu pre
zidentu? Vien dėl to. kad pi
liečiai buvo patenkinti jo puo
selėjama krašto ekonomija, į
visas nedorybes, iki pasku
tinės detalės ištemptas vie
šumon, numota ranka. Tai esą
buvusi tik „žmogiškos silp
nybės klaida ir respublikonu
priekabės".

mažai laiko susitikinėti su lietuviais. Sutikti Naujuo
sius metus dauguma lietuvių nutarė kartu. Pakvietė
ir mus. Palikę kaimynams Algiuką, nuskubėjome. Šį
kartą visų nuotaika buvo pakili. Jiems buvo galima
grįžti į tėvynę. Visi tuo labai džiaugėsi. Susirinko la
bai daug žmonių. Juokas, lietuviška šneka ir dainos
skambėjo iki pat ryto. Sausio mėnesį gavau iš mamos
laišką, kuriame pranešė, kad atrado mums butą. Ten
gyveno rusų šeima. Pas juos taip susiklostė aplinky
bės, kad jie nori važiuoti gyventi \ Barnaulą. Miesto
rajonas labai geras, kurortinis. Visai netoli, kur mama
gyveno su Regina. Čia pat ąžuolynas. Davė mums
adresą ir liepė parašyti laišką.
Nepraėjo nei para. kai kažkas pasibeldė į duris.
Atidariau ir netikiu savo akimis Stov, rusas Borodenkovas iš Vilniaus su mažu lagaminėliu.
Aš jų butą Vilniuje Žvėryne turėjau rezerve ir jam
rašiau, kad dar palauktų, kol mes galėsime keistis,
tada parašysime. O jis nutarė nelaukti. pasiliuos3\o iš
darbo ir atvažiavo vienas apžiūrėti. O kelione tai
6.000 km. Man buvo tikras netikėtumas. A* taip ap
sidžiaugiau, kad važiuosime Į Kauną, o kas dabar bus°
Borodenkovas atsivežė puslitrį degtines. A* pada
riau užkandžio ir susėdome kalbėtis. Jis girdėti neno
ri, kad mes norime važiuoti į Kauną. Sako nieko ne
bus .A* taip toli pas jus atvažiavau. Reikės su manim;
keistis. Antanas ilgai galvojo, ryte man sako: „Aš apsi
galvojau. Variuosime į Vilnių, visgi sostinė". (B.d
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
iR PASAULYJE
„JŪS ESATE ŠIŲ DALYKŲ
LIUDYTOJAI" (Luko 24, 48)
KUN. KĘSTUTIS TRIMAKAS
Mintys p a m ą s t y m u i l i e t u v i o
e k u m e n i n e s e p a m a l d o s e §.m.
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šventovėje, Čikagoje.
primenančios Jėzų, ir ėjo \
Broliai ir Sesės Kristuje!
Emausą, prie savo anksčiau
Susirinkome į šią Dievo turėtų, kasdienių darbų,
šventovę prašyti vienybės maIr laikas ištrina žmonių
lonės ir patirti už mus mirų- pėdas bei jų prisiminimus.
sio, bet ir prisikėlusio, Kris- Amžiai,
nutolstantys
nuo
taus vienijančią galią.
Kristaus žemiško gyvenimo,
Užbaigėme dvidešimtąjį am- kai kam gali nešti vis didėžių. Pradėdami dvidešimt pir- jančią Jo užmarštį,
mąjį, iš praėjusio šimtmečio
Ir mes, Kristaus mokiniai,
atsinešamą ir tai, kas gera, ir su visokeriopa rizika žengiatai, kas bloga. Negerovės kelia me į dvidešimt pirmąjį šimtrūpesčio mūsų Viešpačiui. Tad mėtį. Neišvengiamai ir mes eiatkreipiame ir mes į jas dė- name su šių laikų žmonėmis,
mesį.
panašiais į-mus. Juk ir į mus
Vakarų pasaulio kraštai, veikia neigiamos šio laikmečio
ypač Europoje, kadaise buvo dvasios įtaka. Pradėdami šį
krikščioniški. Deja, slenkant šimtmetį, visi esame kažkur
šimtmečiams, šie kraštai nu- tarp Jeruzalės ir Emauso. Iš
krikščionėjo. Juose, ypač pas- kažkur prisiartina Nepažįstatarajame šimtmetyje, tiek ma- masis. Laimingi mes, jei Jį iš
ža žmonių telankė Dievo karto atpažįstame. Juk Jis
švėntnamius. Šis ir kiti pana- taip įtikinančiai ir uždeganšūs faktai rodo dvidešimtąjį čiai aiškina Šventąjį Raštą —
amžių tapus ypatingu nu- Mozę, pranašus... „Yra parakrikščionėjimo šimtmečiu. Tai syta, kad Mesijas kentės ir
patvirtina ir dvasinės nėge- trečią dieną prisikels iš numirovės, kurias yra atpažinę rusių" (Luko 24,46).
įžvalgūs Vakarų kultūros steNiekada mums nepakaks ir
bėtojai. Negerovių daug. Pa- niekada mums nebus per
minėsime tris: Dievo mirties daug klausytis tos gerosios
pajautimas, egzistencinis nuo- žinios, kad kentėjęs ir miręs
gąstavimas, beprasmybės jau- Mesijas nepralaimėjo, bet pritimas.
sikėlimu pasiekė pergalę. Juk,
Dvidešimtajam amžiui dar j ^ į p įr visi žmonės, esame linneprasidėjus, Nietzsche pas- kę kančią ir mirtį laikyti prakelbė Dievo mirtį. Ta frazė laimėjimu,
apibūdino šio laikmečio žmoBet dabar...kai Jis pasilieka
nių dvasinės ligos simptomą: s u m u m i s , kai vakarieniaudažmonės nebepatiria Dievo vei- m a s laužo duoną, laimina, dakimo nei jo buvimo. Anksčiau ljj a , Jis nustebina mus savo
tikėję, nebetiki: tarsi Dievas žodžiais: „Jūs esate šių dalykų
buvo, bet mirė.
liudytojai" (Luko 24, 48).
Šis laikmetis taip pat vadiLiudytojai? Kurių dalykų?
namas nuogąstavimo amžių- Šie Jėzaus žodžiai suskamba
mi. Soeren Kierkegaard at- kaip užduotis. Bet dar daukreipė dėmesį į žmonių egzis- giau. Tais žodžiais Jis apibūtencinį nuogąstavimą: nutolę dina mus, kaip savo mokinius:
nuo savo būties Autoriaus, mes esame Jo liudytojai — Jo
žmonės nebeturi į ką atsirem- pagrindinių veiksmų liudytoti, tad patiria gilią, kad ir vi- jai: Jis kentėjęs mirė. Miręs
duje užslėptą, baimę. Tai nuo prisikėlė. Jis nugalėjo: savo
Dievo pasitraukimo pasekmė, meile Jis mus laimėjo. Štai ką
Trečias simptomas — be- nuo Jo prisikėlimo pirmos diePXB5Jnybės jausmas. Žmogui nos iki dabar, žengiant į dvirgikia ne tik duonos, bet ir dešimt pirmąjį amžių, liudija
prasmės. Kai žino dėl ko (t.y., Jėzaus mokiniai: Jo mirtį, Jo
kai turi prasmę), žmogus gali prisikėlimą ir Jo meilės perlabai daug iškentėti, bet kai galę.
nežino dėl ko (t.y., kai neturi
Mes esame Jo gyvas liudijiprasmės), tai jam sunku ir gy- mas — ypač šiais laikais. Muventi. Nebeturėdami prasmės, mis Jis liudija apie savo galią
žmones net nusižudo. Psichiat- — galią gydyti šių laikų dva
ras Viktoras Franklis tai pats šios žaizdas. Kai pasitikime
patyrė nacių koncentracijos Juo, kai Jame randame ramystovykloje. Įsitikinęs jis skel- bę, liudijame Jo galią užgydyti
bė, kad daug žmonių šiais lai- nuogąstavimo ir baiminimosi
kais jaučia gilią beprasmybės žaizdą. Kai randame Jame vituštumą.
so mūsų gyvenimo prasmę,
Tie trys simptomai — nuo- liudijame Jo galią užgydyti begastavimo, beprasmybės ir prasmybės tuštumą. Kai iš Jo
Dievo mirties jautimas — sie- semiamės dvasinio gyvastinjasi su nukrikščionėjimu. Nu- gumo energiją, liudijame Jį
krikščionėje žmonės nebesise- patį — ne mirusį, bet gyvą su
mia gyvenimo prasmės iš mumis ir veikiantį mumyse
Kristaus, nejaučia iš Jo sklin- Gyvenimo Viešpatį,
dančios ramybės, nes nebepaTaip, būdami Jėzaus mokitina savo gyvenime nei Kris- niai, liudijame Jo pergalę vietaus, nei Dievo buvimo. Die- ni kitiems ir visiems dvidevas jiems tarsi miręs.
šimt pirmojo šimtmečio žmoAr tai nebūdinga ir aniems nėms. Taip liudijame Jo perJezaus mokiniams, kurie po galę ir mūsų tėvynėje broJo nužudymo keliavo iš Jeru- liams bei sesėms, kurie taip ilzales i Emausą? Nuogąstau- gai buvo pavergti ateistinio
jantys,
praradę
gyvenimo komunizmo ir dar tik dabar
prasmę: su Jėzaus mirtimi mi- pamažu pradeda įsitikinti Dierė ir jų tikėjimas. Juk jie sakė: vo buvimu, Jo gėriu.
„O mes tikėjomės, kad Jis atTaip ir susirinkome šianpirksiąs Izraelj" Luko 24, 21 . dien čia: pasijausti už mus miNet moterų liudijimas, kad rūsio, bet ir prisikėlusio Jėmate Jėzų gyvą ir prisikėlusį, zaus mokiniais, pajusti mujiem teatrodė plepalai O kaip myse veikiant Jo meilę ir pervisa tai charakteringa ir šių galę, ir išgirsti vel Jo žodžius,
laikų žmonėms'
taikomus mums: .Jūs esate
Nukrikščioneję ir netikintys mano pergales liudytojai —
žmones tiek anais, tiek ir šiais pergalės prieš bet kokį blogį,
laikais mėgina nutolti nuo vie- nuodėmę ir mirtį"

Santa Mana Maggiore bažnyčios altorius Romoje su pai. Jurgio Matu
laičio paveiksiu, specialiai pakabintu beatifikacijos iškilmių proga.

KADA PAL. JURGIS MATULAITIS
BUS PASKELBTAS ŠVENTUOJU?
Dažnai to klausiame. Todėl,
minint jo gimimo 130 m. su
kaktį ir mirties metines (mirė
1927 m. sausio 27 d.j, pravar
tu vėl prisiminti šį klausimą.
Beatifikacijos (lietuviškai —
paskelbimą • palaimintuoju)
kelią du šios bylos vedėjai jau
rūpestingai paruošė. Jos pa
baiga įvyko 1987 m. birželio
28 d., kai popiežius Jonas
Paulius II iškilmingai arki
vyskupą Jurgį Matulaitį pa
skelbė palaimintuoju.
Tolimesnis rūpestis — kano
nizacija — paskelbimas šven
tuoju. Tam reikia visų mūsų
bendrų ir asmeniškų maldų.
Svarbiausia — reikia vieno
stebuklingo pagijimo (anks
čiau buvo reikalaujama dviejų
stebuklų).
Kodėl mums svarbu, kad
palaimintasis Jurgis būtų pa
skelbtas šventuoju?
Palaimintojo
garbinimas
(kultas) yra ribotas. Šv. Mi
šias jo garbei galima aukoti
tik Lietuvoje, tarp išeivijos lie
tuvių ir marijonų vienuolijoje
— tose vietose, kur palaimin
tasis gyveno ir dirbo. Šven
tasis tampa viso pasaulio Ka
talikų Bažnyčios šventuoju.
Pal Jurgio Matulaičio gy
venimas buvo labai reikšmin
gas ir jo veikla labai plati,
nors visą gyvenimą jis buvo li
gotas — nuo vaikystės jautė
vienos kojos skausmus, kar
tais labai skaudžius. Po savo
studijų, dar jaunas kunigas,
tuomet Lenkijoje buvo labai
susirgęs, beveik be vilties pa
gytiJis, kaip
krikščioniškos
veiklos pavyzdys, yra aktua
lus ir šiandien. Savo įžval
gumu, idėjomis, veiklos meto
dais jis buvo labai modernus,
galima sakyti, dirbęs tarytum
50 metų ateityje. Jo šūkis
buvo — visame Dievo ieškoti,
viską daryti didesnei Dievo
garbei, į viską įnešti Dievo
dvasią ir viską ja persunkti...
Dievo garbė ir sielos išgany
mas buvo jo rūpestis: , jausti
su Bažnyčia ir eiti į visuome
nę"'.
Dar studentas Peterburgo
Dvasinėje akademijoje jis ragi
no jaunuosius kunigus į tau
tinį atgimimą, veiklą Bažny
čios gerovei, skatino pamilti
tėvynę, jos kalbą. Savo pla
čioje studijoje ..Keli žodžiai
mūsų kunigėliams" (išspaus
dinta „Dirvoje", JAV, 1903 m.
redaktoriaus kun. A. Miluko)
rase: ..Lietuvos duonelę kremtame, tai nesigėdykime ir lie
tuviškai kalbėti". Mat tuo lai
ku buvo mada kalbėti len
kiškai.
J. Matulaitis jautė, kad

Bažnyčiai reikalingi dvasiniai
židiniai — vienuolijos. Jo
darbo vaisiais džiaugiasi ma
rijonų vienuolija. Nekaltai
Pradėtosios Marijos seserys,
Jėzaus Eucharistijoje tarnai
tės ir kitos vienuolijos
J. Matulaitis pagars^ , kaip
žymus sociologas. Jis buvo pir
masis Peterburgo Dvasinės
akademijos sociologijos profe
sorius. Buvęs jo studentas,
prel. M. Krupavičius savo at
siminimuose rašo: ,.Didelė pa
jėga ir šviesus žiburys aka
demijoje buvo Jurgis Matulai
tis. Akademijoje pasiliko jo
įnešta visuomeninė dvasia ir
suinteresavimas socialiniais
klausimais" (psl. 198). Jis or
ganizavo socialinius kursus
Kaune ir Varšuvoje, skaitė
ju^ :>e paskaitas. Dar anksčiau,

Lenkijoje, organizavo darbi
ninkus, drauge su kitu kunigu
redagavo jų dvisavaitinį laik
raštį.
Tapęs nepriklausomos Lie
tuvos pirmuoju vyskupu, nors
ir labai nenoromis, bet iš pa
klusnumo popiežiui, energin
gai atsidėjo visų, be išimties,
ganomųjų gerovei. J. Matulai
tis rašo, kad jam popiežius Pi
jus XI yra pasakęs: „Lenkai
prieš Tamstą turi vieną faktą,
būtent, kad liutuviu esi".
Dėl nepalankių aplinkybių
jis atsisakė Vilniaus vyskupo
sosto. Popiežius jam suteikė
arkivyskupo titulą ir paskyrė
Apaštališkuoju vizitatoriumi
Lietuvoje. Darbą
pradėjęs
1925 m. rudenį, čia jis vėl pa
teko į darbo įkarštį, nes Lie
tuvoje rado apverktiną padėtį.
1926 m. Lietuvoje vyravo
nepalankios nuotaikos prieš
popiežių dėl Vilniaus vyskupi
jos įjungimo į Lenkijos baž
nytinę struktūrą, vyko seimo
rinkimai ir kt. Nepaisant įvai
rių kliūčių, vizitatorius ener
gingai ėmėsi darbo. Jis rašo:
„Dirbu dieną ir naktį, mel
džiuosi..." Jis ruošė kelią at
skirai nuo kaimynų Lietuvos
bažnytinei provincijai, kuri
buvo popiežiaus paskelbta tų
metų balandžio 4 d., tačiau
išrinkti į valdžią kairieji boi
kotavo naujai paskirtus vys
kupus.
Atlikęs šį svarbų darbą,
Jurgis Matulaitis išskubėjo į
Eucharistinį kongresą Čika
goje. Po to lankė lietuviškas
parapijas. Grįžęs į Lietuvą,
ruošė konkordatą. Paruošęs jo
projektą, staiga turėjo atsigul
ti į ligoninę pavėluotai opera
cijai. Po nesėkmingos operaci
jos arkivysk. Jurgis Matulaitis
mirė, eidamas 56 metus.
Stebėtina buvo palaimintojo
Jurgio meilė Bažnyčiai. Jis
meldėsi: „Duok, Dieve, kad
sudegčiau kaip ta žvakė ant
altoriaus nuo darbo kaitros ir
meilės ugnies Tau ir Tavo
Bažnyčiai".
Kun. J . Sakevičius, MIC

JIS PUOSELĖJA MOTINOS
TERESĖS IDEALUS
DR. PETRAS VYTENIS KISIELIUS
Šis kunigo dr. Arvydo savos
gimtines aplankymas yra tik
laikinas sugrįžimas į jo jau
nystės istorijos namus. Gim
tinė ir jaunystės namai yra
čia. Cicero, o tėvynė yra Lietu
va. Jaunystės istorijos namai
yra 49-toji gatvė, yra šie mo
kyklos namai, šioji Šv. Antano
bažnyčia, šioji parapijos salė,
Jaunimo centras, Claremont
gatvėje, Lituanistinis peda
goginis institutas, kur daug
šeštadienių laiko praleista
mokyklos moksleivio suole, o
vėliau ir dėstytojo kėdėje,
taip pat ir vadovaujant etno
grafiniam ansambliui, kurį pat

sai kun. Arvydas buvo įkūręs.
Neatjungiama kun. Arvydo
asmens istorinių namų dalis
yra Dainava ir jos stovyklos,
kur jis daug stovyklavęs, daug
kartų vadovavęs, daug kartų
bendravęs ir talkininkavęs
profesoriui kun. Stasiui Ylai
Dainavos žiemos kursų vado
vybėje.
Kunigas dr. Arvydas savo
gyvenime yra įvykdęs du labai
atsakingus nuosprendžius, bū
tent: fiziška jungtis su lietu
vių tauta, persikeliant Lietu
von, ir antra, pasirenkant ku
nigo pašaukimo kelią.
Atsisveikinus su Cicero lie-

Kun. Hr Arvydas ?,ygas F, bulaičio nuotrauka
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Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ALTrOMOeUO, NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Aukse
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32061/2 Wett 95th Street
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RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
tuvių telkiniu prieš 12 metų,
prasidėjo šiuolaikinė kunigo
Arvydo gyvenimo epocha.
1988 metais, gavęs dokto
ratą biochemijoje universitete,
laimėjo itin prestižinę Ameri
kos Fulbright stipendiją —
dėstyti Vilniaus universitete
ir tais metais išvyko Lietuvon,
kaip Fulbright profesorius.
1989 metais rudens semestre
paskirtas antropologijos do
centu Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune. Tarp 1990-ųjų ir

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS.
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

773-585-9500

bes. Esu matęs jos nuotrauką:
veidas ne į žmogų panašus, o
jos viduje — skaidri siela, gra
žiausias žmogus. Atstumta in
validė, nuo pasaulio atskirta.
Mokslo bei visuomenės keliai
Lietuvoje uždaryti. Paskirtis
— kentėti. Ką daro kun. Arvy
das? Jis ją atranda, globoja,
įdarbina pas kataliką advo
1992-ųjų metų — VDU stu katą. Jis įtakoja teisės fakul
tetą, kad moteris neakivaiz
dentų dekanas.
1992 metais stoja į semina diniu būdu baigtų teisę, ir pa
riją ir pradeda savo gyvenimo deda jai surasti advokato asis
teologijos mokslų laikotarpį, tentės darbą.
Skirmantas B. Lietuvoje su
išvykdamas Italijon į Jėzuitų
naujokyną, kur dvasiškai la pažengusiu cerebraliniu pa
bai giliai užsiangažuoja Dievo ralyžium negali nei kojų, nei
tarnybai. 1997 m., dar jam bū rankų valdyti, labai sunkiai
nant seminaristu, arkivysku susikalba. Žmogus gabus ir
pas Sigitas Tamkevičius pa protas skaidrus, tačiau visi
skiria jį visos Kauno seminari mokslo keliai Lietuvoje jam
jos pastoracinio darbo vykdy uždaryti. Kun. Arvydas su juo
susidraugauja ir pradeda ak
toju.
Prieš pusmetį Arvydas Pet ciją, kad Skirmantas galėtų su
ras Žygas buvo pašventintas technologine pagalba' lankyti
Šv. Petro dieną kunigu. Šiuo universitetą. Nesiseka, Skir
metu jis yra Kauno kunigų manto nepriima. Kun. Arvy
Seminarijos dvasios tėvas ir das akciją veda toliau; šiuo
reikalu prieš pusantrų metų
Kauno arkikatedros vikaras.
Kun. Arvydą pažįstu 38- patenka jo debatai su valdžios
erius metus, per kuriuos esa ministru Lietuvos televizijon.
me buvę artimi draugai, veik Galų gale net 2 universitetai
los bendradarbiai ir bendra priima Skirmantą, kaip stu
minčiai. Nors kun. Arvydas te- dentą, ir jis ten dabar mokosi
vaikšto „ant šio svieto" tik 42 gerais pažymiais.
Teko man būti Lietuvoje ke
metus, jau dabar apie jo dar
bus bei asmenybę būtų galima lias dienas šią vasarą ir pie
parašyti stambų veikalą. Ban tauti restorane lauke, saulė
dysiu paminėti kun. Arvydo tame Kauno miesto centre.
tik .pačius išskirtiniausius Prie stalo prieina žaizduotu
bruožus ir įžvelgti į jo svar veidu ir žaizduota ranka pa
biausią poveikį Lietuvos žmo auglys, kuris mandagiai ban
nėms, Bažnyčiai bei plačiai do man parduoti lietuviškas
vaikų knygas. Atsitiktinai pa
Lietuvos visuomenei.
Dalyvaujant lietuvių jauni aiškėja, kad jis yra vienas
mo veikloje, man yra tekę pa kun. Arvydo auklėjamų gatvės
žinti ir bendrauti su daug lie vaikų. Pirmiau pragyvendavo,
tuvių išeivijos jaunimo vadų. pardavinėdamas gatvėje por
Tačiau iš jų visų labai aiškiai nografiją, o dabar, kun. Arvy
išsiskiria kunigo Arvydo uni do dėka, pardavinėja vaikų
kalumas ir ypatingumas — knygeles.
Kauno psichiatrinėje ligoni
niekas nėra pajėgęs taip nuo
dugniai, giliai, jautriai uždeg nėje yra 50 tikinčiųjų pa
ti, įkvėpti, įprasminti tiek cientų, kurie neturėjo kapelio
daug gyvenimo atstumtų as no. Niekas jų neaplanko ir
niekas jiems Mišių neaukoja.
menų, kaip kun. Arvydas.
Daug kam yra labai natū Kai kurie sunkiai psichiniai
ralu permesti akį per kambarį pakrikę, o jų sielos kenčia.
žmonių, pastebėti pačius so Kun. Arvydas savo iniciatyva
cialiniai svarbiausius asmenis juos atranda, iš arkivyskupo
ir bandyti prie jų prisiartinti, gauna leidimą jiems kas sek
prie jų prieiti, su jais pasi madienį laikyti Mišias. Prieš 3
kalbėti. Tatiau kunigas Arvy savaites jis jiems suruošė
das tarsi magneto visur ir vi pirmąsias Kūčias.
Kiek daug yra tokių nu
suomet yra traukiamas už
miršto, atmesto, nuskriausto, skriaustų vargšų žmonių, ku
nedrąsaus asmens. Jis tokį as riuos, kun. Arvydas globoja,
menį atranda, padeda, sustip suramina ir padrąsina. Jis yra
rina, palaiko, Štai, Rasa I, ne tiktai Motinos Teresės
klaipėdietė, prieš 30 metų idealų sekėjas lietuvių tautoje.
buvo gražus, linksmas kūdi Jis yra taip pat Lietuvos vi
kis, gulintis lopšelyje. Jos ma suomenės akcijos žadintojas.
Prieš kun. Arvydo pasirody
ma dirba laukuose. Virš lop
šelio virvė, o ant virvės džius- mą Lietuvoje, bet kokį univer
tantis skuduras, pakabintas sitetą lankančiam studentui
per arti krosnies. Skuduras buvo privaloma laisvai. ranka
užsidega, nukrenta tiesiai ant rašyti, turėti fizinį pajėgumą
kūdikio veido. Kūdikis cypia, nuvykti į klasę. Prieš dešimt
mama negirdi, ir degantis metį kun. Arvydas pradėjo ju
skuduras nudegina visus vei dėjimą, kad Lietuvos universi
do bei galvos odos audinius. tetai priimtų asmenis su sun
Kažkaip mergaitė išliko gyva kesniais fiziniais negalavi
— prireikėjo per 20 operacijų mais.
atstatyti nosį, ausis, akiduoNukelta i 5 pa)
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ŽINOTINA
A. t A.

JAV LB Kraite vaMyfca

ANTANAS J ARŪNAS

KUO GALI PADĖTI LR GENERALINIS
KONSULATAS
1. Kokias funkcijas atlie
ka Lietuvos Respublikos
generalinis konsulatas Či
kagoje?
Pagrindinės Lietuvos gene
ralinio konsulato Čikagoje
funkcijos yra: telkti visavertes
konsulines paslaugas savo
konsulinėje apygardoje, palai
kyti ryšius su Illinois valstijos
ir Čikagoje miesto valdžios
įstaigomis, užsienio politika
besidominčiom nevyriausybi
nėmis organizacijomis, skatin
ti verslo ir kultūrinius kontak
tus, skleisti informaciją apie
Lietuvą, jos užsienio politikos
tikslus.
2. Kokius Lietuvos pilie
čių reikalus gali padėti iš
spręsti generalinis konsu
latas?
Lietuvos generalinis konsu
latas gali padėti išspręsti
šiuos Lietuvos Respublikos pi
liečių klausimus:
1. Lietuvos Respublikos pa
sų pakeitimas ir išdavimas
(pilietybės atstatymas), pasų
pratęsimas (iki 6 mėn. nuo pa
so galiojimo pabaigos).
2. Notarinės paslaugos, t.y.
parašų ir įgaliojimų tvirtini
mas, nuorašų tvirtinimas, ver
timų tvirtinimas ir pan. Para
šus įgaliojimuose, pareiški
muose ar prašymuose galima
patvirtinti ir pas JAV notarą,
tačiau po to būtina notaro pa
rašą ir spaudą legalizuoti Lie
tuvos generaliniame konsu
late.
3. Dokumentų legalizavi
mas, t.y. JAV išduotų doku
mentų patvirtinimas. Norėtu
me akreipti dėmesį į tai, jog
JAV išduotus dokumentus pir
miausia turi patvirtinti JAV
notaras, o notaro parašą ir
spaudą turi legalizuoti Lietu
vos generalinis konsulatas.

įvairius JAV įstatymus (daž
niausiai apie JAV vizų gavi
mą, pakeitimą ir pan). Šiais
atvejais Lietuvos Respublikos
piliečiai
turėtų
tiesiogiai
kreiptis į „Immigration and
Naturalization Service" arba į
JAV advokatus.
3. Jei Lietuvos pilietis gy
vena ne Čikagoje ar j o apy
linkėse, o kitoje valstijoje,
kur tuomet jis turėtu
kreiptis?
Visos valstijos yra suskirsty
tos į konsulines apygardas.
Generalinio konsulato Čikago
je konsulinei apygardai pri
klauso šios valstijos; Michigan, Ohio, Indiana, Illinois,
Wisconsin, Kentucky, Tennesee,
Alabama,
Mississipi,
Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Minnesota, North
Dakota, South Dakota, Monta
na, Idaho, Wyoming, Nebraska, Nevada, Utah, Colorado,
Kansas, Oklahoma, Texas,
New Mexico, Arizona. Pilie
čiai, gyvenantys aukščiau iš
vardintose valstijose, turėtų
(telefonu, paštu, elektroniniu
paštu ar asmeniškai atvykus)
kreiptis į Lietuvos generalinį
konsulatą Čikagoje.
Piliečiai gyvenantys aukš
čiau nepaminėtose valstijose
turėtų kreiptis į Lietuvos ge
neralinį konsulatą New Yorke: Consulate General of Lithuania, 420 Fifth Ave., Third
Floor, New York, NY 10018,
Tel.: 212-354-7840, Fax: 212354-7911.
4. Generalinio konsulato
Čikagoje telefonai, adre
sas: priėmimo tvarka ir
priėmimo valandos.

Pagrindinėse patalpose: 211
East Ontario Street, Suite
1500, Chicago, IL 60611, Tel.:
312-397-0382, Fax: 312-3974. Pažymų išdavimus apie 0385, e-mail:
gyvenamąją vietą, turimą Lie
admin@tconschi.org
tuvos Respublikos pilietybę,
Antradienį, trečiadienį, ket
apie priduotus paso keitimui
virtadienį nuo 10 vai. ryto iki
dokumentus.
4 vai. popiet.
5. Pagalbos ir informacijos
Balzeko Lietuvių kultūros
suteikimas Lietuvos Respubli
muziejuje: 6500 South Pulaskos piliečiams nelaimės atve
jais. Konsulatas neturi jokių ki, Room 219, Chicago, IL
galimybių suteikti finansinę 60629, Tel.: 773-582-5478. An
paramą, tačiau gali tarpinin tradienį ir ketvirtadienį nuo 9
kauti, operatyviau pervedant vai. r. iki 12 vai. dieną.
pinigus iš Lietuvos į JAV.
Į klausimus atsakė LR gen.
Dažnai generalinis konsula konsulato attache Ramūnas
tas gauna paklausimų apie Astrauskas.

IMIGRACIJOS ADVOKATŲ PRANEŠIMAS
Perspėjama, kad 2001 m.
„žalios kortelės" laimėtojai
(Diversity Visa Lottery) dar
nepradėtų
pildyti
doku
mentų, nebent jie gali įrodyti
šeimos ryšį ar turi darbdavio
garantijas. Patariama pa
laukti iki (INS) imigracijos
įstaigos praneš papildomai.

Imigracijos įstatymų žino
vai perspėja, kad, jei užpildysite šias formas dabar, ga
lite būti deportuoti.
Skaitytojams pranešime vi
sus šio įstatymo eigos pasi
keitimus. Skaitykite „Draug*-

Jei jūs ruošiatės legalizuoti
savo statusą pagal įstatymą
245G), iki 2001 m. balandžio
30 d. pildykite ir pristatykite
INS tik šias formas: 1-130
(pagal giminystės ryšį) arba
ETA-750AarB (pagal darb
davio garantą). Kitas formas,
tame tarpe ir 1-485, reikės
pildyti vėliau, kai tik jūsų by
lai bus duota eiga.

Praneša JAV LB Socialiniu
reikalų taryba

Žmonės, kurie neseniai
įgijo teisę gauti legalų statusą
(current), kol kas neturi pil
dyti formos 1-485 ar 1-486 A.
Pvz., vyras ką tik vedė legalią
JAV gyventoją. Šiuo atveju
tik ji gali pildyti 1-130 formą,
prašydama pakeisti statusą
jam, jis pats dar negali pildyti
1-485 formos.

Mirė 2001 m. sausio 24 d., sulaukęs 65 metų.
Gyveno Bartlett, IL. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukra Lina Jarūnas-Bailey, sūnus
Viktoras Jarūnas, anūkės Olivija ir Emily, kiti giminės
bei artimieji Lietuvoje.
Velionis priklausė Švietimo tarybai, „Vaikų vilties"
organizacijai, buvo aktyvus skautininkas.
A.a. Antanas buvo palaidotas 200i m. sausio 29 d.
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Dėmesio!
Jei j u m s reikia lietu*
vilkai kalbančio imigraci
j o s advokato, kreipkitės į
Advokato) įstaigą Azulay,
Horn, Villasuso & Yoo, adresu
One East Wacker Drive, Suite
2700, Chicago, IL 60601. Tel.
312-832-9200. Šioje įstaigoje
be kitų patyrusių imigracijos
advokatų, dirba ir lietuviškai
kalbantis advokatas Aurelius
Butvilas. Jie mielai jums
padės.
Skyrelį paruošė
Dalia Bedarienė

N u l i ū d ę artimieji: d u k r a , s ū n u s , a n ū k ė s i r
kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald M. P e t k a s . Tel. 800-994-7600.
Kun. A. Žygo primicijose š.m. sausio 13 d. Šv. Antano parapijos salėje, Cicero. Iš kaires: dr. Petras V. Kisielius,
Stasė Petersoniene, Giedre Kazlauskaitė ir Vija Sidryte įteikia naujajam kunigui dovanas. Jono Kuprio nuotr.

LAIŠKAI

IR

BAIKIME GINČUS
DĖL DP:
„Draugo" laikraštyje užsi
liepsnojęs ginčas dėl žodžių di
pukas ir tarybukas turėtų būti
baigtas! Antanas Paužuolis
(„Draugas", 2001 sausio 5 d.)
beveik teisingai paaiškino žo
džio dipukas atsiradimą, bet
aš norėčiau dar šį tą pridėti.
Kaip žinome visi, po antrojo
pasaulinio karo Jungtinės
Tautos diktatoriškai buvo val
domos Sovietų Sąjungos. Nors
gerai žinodami, kad Baltijos ir
kitos tautos bėgo nuo bolševi
kų ordų, kiti karo laimėtojai
nesiryžo užprotestuoti ir pava
dinti šių tautų žmones tikru
vardu — karo pabėgėliais. So
vietų spaudimu buvo nukaltas
užgaulus karo aukoms žodis
displaced persons, DP. Jung
tinės Tautos eilinį kartą nusi
leido sovietams, nes kitaip tos
organizacijos išlaidos būtų li

PUOSELĖJA MOTINOS
TERESĖS IDEALUS
Atkelta iš 4 psl.
Galiausiai visas Lietu
vos aukštasis švietimas oficia
liai pakeitė savo nusistatymą
ir priėmė sprendimą, kad joks
fizinis negalavimas negali už
kirsti kelio mokslui asmens su
atitinkamu protiniu pajėgu
mu. Kun. Arvydo akcijos dėka,
vien Vytauto Didžiojo univer
sitete apie 50 studentų su fi
zine negalia yra baigę aukš
tuosius mokslus.
Kun. Arvydas reiškiasi, kaip
vienas iš katalikiškos akcijos
vadų Lietuvoje. Vasarą man
teko dalyvauti Lietuvos Ateiti
ninkų kongrese. Per tris die
nas trijuose skirtinguose ren
giniuose dalyvavo penki Lie
tuvos vyskupai. Šitas vysku
pų dėmesys nėra atsitiktinis.
Lietuvos Bažnyčia žiūri į Atei
tininkus kaip į vieną iš pačių
pajėgiausių katalikiškų jauni
mo organizacijų, galinčių ko
voti su visuomenėje besireiš
kiančiu materializmu bei ci
nizmu. Kun. Arvydas su ma
žu branduoliu bendraamžių
prieš 12 metų atkūrė Lietuvos
ateitininkus. Jis buvo to bran
duolio iniciatorius; jis buvo at
kurtos Lietuvos Ateitininkų
federacijos pirmasis pirminin
kas. Šiuo metu kun. Arvydas
yra Ateitininkų federacijos ta
rybos narys, šią vasarą surin
kęs daugiausia balsų rinki
muose Lietuvoje. Per pasku
tinius 25 metus jis ne kartą
yra lankęs Suvalkų trikampio
lietuvius, rinkęs šio krašto
tautosaką, vystės kuo arti
mesnį tautinį kontaktą su Su
valkų krašto lietuviais lenkų
valdomose lietuviškose srity
se. Jis yra gerai pažįstamas
Punsko lietuviams ir visuomet
laukiama jo apsilankant.
Lietuvos Bažnyčioje kun. Ar
vydas vykdo savo misiją, turi
įtakos į Bažnyčios dvasią bei
kryptį. Jis yra katalikiškos
karitatyvinės veiklos puoselė

NUOMONĖS
kę neapmokėtos.Tas žodis nei
kiek negeresnis už žodį tarybi
nis, kuris buvo nukaltas tuo
pačiu okupaciniu žiaurumu.
Neseniai pradėtas vartoti žo
dis tarybukas. Ir mes juos
naudojame iki šiol spaudoje,
prasivardžiuodami vieni ki
tus!? Laikas būtų išmesti iš
mūsų kalbos ne tik asmens,
bet ir tautų pažeminimo sąvo
kas!
Sovietai žinojo, kad ne vien
tankais galima triuškinti lais
vę. Blogio imperijos primesti
žodžiai ir sujaukta tautinė
kultūra gniuždo taip pat sie
las. Baikime!
Albinas Markevičius
Santa Monica, CA
PAGARBA LIETUVOS
MENUI IR MUZIKAI
M. K. Čiurlionio jubilieji
niame 125 m. minėjime ir kon
certe, įvykusiame Paryžiaus

tojas bei šauklys. Kun. Arvy
das savo pavyzdžiu pabrėžia
neapsakomai svarbią dvasi
ninkų rolę, globojant Lietuvos
jaunimą. Jau prieš 12 metų jis
įsitikino, kad katalikiškas jau
nimas, kuris išbuvo ištikimas
Bažnyčiai per sovietmetį, buvo
komunizmo bei komjaunimo
skriaudžiamas ir užgniaužtas.
Dėl šios priežasties, ypač kai
mo jaunimas, liko nepatyręs
organizacinės veiklos metodi
koje. Po vieno dešimtmečio pasišventusio darbo kun. Arvy
das su savo bendraminčiais
jau yra išauginęs vis didėjantį
veržlaus katalikiško jaunimo
branduolį, kuris jau drįsta
reikštis visuomenės moralės
debatuose. Prieš šešerius me
tus Lietuvoje, pabendravęs su
moksleiviais ateitininkais pa
vasario akademijoje Eišiškėse,
asmeniškai patyriau, kokią
stulbinančią įtaką jis buvo pa
daręs šio jaunimo kasdieniniam
gyvenimui bei mąstymui.
Yra kun. Arvydo bendraam
žių draugų čia, išeivijoje, ku
rie, atsiradus progai, įteikia
jam šiek tiek pinigų nusipirkti
naują švarką ar portfelį, o jis
tuos pinigus visuomet panau
doja ne sau, o pataisymams
psichiatrinės ligoninės koply
čios arba maistui, pamaitinti
gatvės vaikus. Savo žmogišku
paprastumu, nuoširdumu, sa
vo meile nuskriaustiesiems,
savo irstančiu portfeliu ir
dažnai užlopytom juodo švar
ko alkūnėmis kun. Arvydas
savo pavyzdžiu skatina tiek
dvasininkiją, tiek ir pasaulie
čius nusigręžti nuo gyvenimo
prabangos ir savo dėmesį skir
ti vargstantiems.
1990 metais pats buvau
kambaryje su tuo metu Ameri
koje besilankančiu vysk. Tamkeviciumi, buvusiu „Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikos"
vyriausiu redaktorium. Kam
baryje buvo dar 2 ar 3 kiti.
Užklaustas apie Arvydą Žygą,
Sis, dėl Dievo ir tautos ken
tėjęs, ui titnagą kietesnis ti
kėjimo disidentas, prabilo:

Eliziejaus laukų teatro salėje,
buvo pademonstruotas Lietu
vos muzikos ir jų atlikėjų
aukštas meno pajėgumas, ne
sibaigiančiomis publikos ova
cijomis ir teigiamu įvertinimu
didžiosios Paryžiaus spaudos.
Tai pravėrė duris tolimes
niems įvykiams...
Kauno Valstybinį chorą ir
Lietuvos simfoniją jau anks
čiau įvertino lordas Yehudi
Menuhin, XX amžiaus meno
pasaulio legenda, pareikšda
mas Pažaislio festivalyje 1998
metais: „...esu laimingas, kad
jūsų šalis identifikavo save,
atgavo teisę į savo istoriją, tei
sę būti žmonijos dalimi (...)
Jūsų maža šalis turi pasauli
nio lygio pajėgumą ir tiesiog
stebina, kad ji gali daryti įta
ką pasaulinei muzikinei kul
tūrai".
Taip pat reiktų prisiminti,
pasibaigus Pažaislio festiva
liui, 1998 m., Kauno Valstybi
nis choras gastroliavo Vakarų
Europoje su 20 koncertų. Šių
koncertų dirigentas buvo mu
zikas Yehudi Menuhin.
Algis Liepinaitis
Chicago, IL

A. t A.
Sesuo
M.AURELINE KULPSHAS, SSC
Mūsų mylima Seselė mirė 2001 m. sausio 28 d. Šv.
Kazimiero Seselių motiniškame name, Chicago, IL,
sulaukusi 86 metų amžiaus.
I vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos, Chicago,
IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 66 metus.
Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės:
sūnėnai — Michael Hencke su žmona Nancy, Eugene
Massura su žmona Denise, Thaddeus Massura, Ralph
Palmer su žmona Sue; taip pat kiti giminės ir pažįstami.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, sausio 31 d., nuo 1
v.p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W.
Marąuette Road, Chicago, IL. Mišparai už mirusiuosius
bus sausio 31 d. 7 v.v. Šv.Mišios bus aukojamos
ketvirtadienį, vasario 1 d., 9:30 v.r. Šv. Kazimiero seserų
vienuolyno koplyčioje. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už
Seselės sielą.
Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir seimą.
Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home.
Tel. 708-430-5700.
2001 m. sausio 24 d.

A.IA.
v.s. ANTANAS JARŪNAS

„Arvydas Žygas yra Dievo do
vana Lietuvai". Aš tikiu, kad
arkivyskupas Tamkevičius ne
suklydo, tardamas šiuos žo
džius, aš tikiu, kad jie yra
tikslūs iki šios dienos. Didžiuokimės, kad kun. Arvydas
buvo, yra ir visuomet bus cicerietis, mums visiems artimas
ir sektinas mūsų visų myli
mas.
Kalba kun. dr. Arvydo Žygo pri
micijose, Šv. Antano parapijos salė
je, Cicero, IL. š.m. sausio 13 d.

mūsų mielas brolis, ilgametis LS Brolijos rėmėjas,
Vadijos narys ir nenuilstantis Skautų darbuotojas išėjo
Namo. Skautija jo tikrai pasiges. Jo dukrą LINĄ su
šeima ir sūnų VIKTORĄ nuoširdžiai užjaučiame ir
kartu liūdime.
v.s. Romas Otto
LSB Vyriausias

Skautininkas
ir visa Brolija

,DRAUGA" atminkime savo testamente

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuama.
No one makes '•ound-tnp trave! to UBiuania easier and more convement thar SAS.
From Chicago. we offer daiiy service to Viinnjs with a hassle-free connection via
Stockholm. When you'-e reacfy te retum. you'll enjoy same-day *rave! back to
Chicago through our Copenhagen hub. Find out wnat a vvorld of difference SAS
can make for your next tr.D. Just call you- Trave' Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our vvebsite at wwwsc3ndinavian.net.
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SVARBI ŽINIA LIETUVIŲ PARAPIJOJE
MARQUETTE PARKE

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i
Šiandien ir rytoj 8 val.v.
televizija (USA Network kana
las) transliuos naująjį filmą
„Attila", kuriame senovės Ro
mos karžygį vaidins škotų ak
torius Gerard Butler. Galbūt
bežiūrėdami šio filmo serijas
atpažinsite Lietuvos vietoves?
Naujoji kino juosta buvo fil
muojama Lietuvoje.
Religiniai pokalbiai su
augusiems, norintiems pasi
ruošti Krikšto, Sutvirtinimo,
Pirmosios komunijos sakra
mentams ar pagilinti religines
žinias, yra rengiami Švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje.
Pokalbius ves kun. Rimas Gu
delis ir diakonas Vitas Paškauskas. Pirmasis pokalbis
įvyks vasario 1 d., ketvirtadie
nį, 7:30 val.v. parapijos klebo
nijoje. Informacija tel. 773776-4600.
„Spindulio" tautinių šokių
grupė, vadovaujama Rasos
Poskočimienės, švenčia savo
25 darbo metus. Norėdami pa
žymėti šį įvykį, šokėjai ruošia
jubiliejinį pokylį „Šoks šeimy
na šokinį" Jis vyks vasario 24
d. 6 val.p.p. Pasaulio" lietuvių
centre, Lemonte. Šokiams
gros broliai Švabai, šeiminin
kaus Aldona Šoliūnienė, o pro
gramą atliks „Spindulio" šo
kėjai. Informacija skambinant
R. Poskočimienei tel. 708301-4439.

Poetės Eglės Juodvalkės
prozos knygos „Cukraus kal
nas" sutiktuvės vyks vasario 4
d., sekmadienį, 12:30 val.v.
PLC Lietuvių dailės muzie
juje. Poetė Eglė Juodvalkė
kartu su Audre Budryte skaitys
ištraukas iš šios knygos. Ti
kime, kad dalyviai pateiks
įvairių klausimų, į kuriuos at
sakys pati rašytoja ir dr. Gedi
minas Balukas. Visuomenė
kviečiama dalyvauti įdomioje
ir medicininės informacijos
gausioje literatūrinėje popie
tėje. Ten bus galima įsigyti
knygą su autorės autografu. Savanorių dėka ..Saulutes" siuntinių pakavimas tebevyksta. „Saulutei" padeda: Pat Baliuniene. Vida Jest>witz.
Visi bus pavaišinti.
Regina Viržintiene. Regina Čyvaite, Joan Jankauskienė, Živile Bielskute ir Algis Bielskus. Daiktų surinkimu ir
P o šaltos žiemos ateis pa
vasaris, o su juo - ir gausūs
renginiai. Pirmas įsidėmėti
nas kultūrinis renginys vyks
Čikagoje kovo 25 d., sekma
dienį, Jaunimo centre. Dai
nuos solistai Vytautas Juozapaitis ir Gintarė Skėryte,
jiems pritars akompaniatorė
Melita Kuprienė. Ši trijulė
koncertuos Baltimorėje, St.
Petersburge, Los Angeles,
Seattle. Koncertų seriją orga
nizuoja JAV LB Kultūros tary
ba.
LB Lemonto apylinkė Va
sario 16-osios minėjimą rengia
vasario 18 d. Pasaulio lietuvių
centre. 10:30 val.r. vyks vėlia
vų pakėlimas ir gėlių padėji
mas prie paminklo. 11 vai. r. šv. Mišios, 12:30 val.p.p. - mi
nėjimas, akademija ir meninė
dalis Lietuvių fondo salėje.

Vyresniųjų lietuvių cent
r e „Seklyčioje" sausio 31 d.,
trečiadienį, 2 val.p.p. bus pir
Prancūzų kalbos pamo
moji dainų popietė šiais me
kos
suaugusiems vyks nuo
tais. Atvyks muz. Faustas
vasario
3 d. iki kovo 10 d., nuo
Strolia ir, kaip visados jau
10:30
val.r.
iki 12 vai. Balzeko
įprasta, „Seklyčioje" skambės
lietuvių
kultūros
muziejuje.
dainos, veiks gėrybių laimės
Prancūzų
kalbos
mokys
Genė
šulinys. Visi maloniai kviečia
Višomirskienė. Informacija ir
mi ir laukiami. Atvykite!
išankstinė registracija skam
Šv. Mišios Pal. J. Matulai binant tel. 773-582-6500.
čio misijos bažnyčioje sekma
Rengėjai
apgailestauja,
dieniais vyksta 9 ir 11 val.r.,
kad
tenka
atšaukti
„Drau
Šiokiadieniais - 8 val.r. Susi
gystės
vakarą"
š.m.
vasario
3
taikinimo sakramentas (išpa
d., šeštadienį, turėjusį vykti
žintys) klausomos šeštadie
Camelot restorano pokylių
niais nuo 4:30 iki 5:15 val.p.p.
salėje, Hickory Hills, EL.
Taip pat visada galima pasi
prašyti kapeliono po šv. Mišių
S. m. vasario 25 d., sekma
išklausyti išpažinties arba su dienį, JAV LB Švietimo tary
sitarti dėl patogesnio laiko. ba PLC, Lemonte, lituanisti
Gimus kūdikiui, reikia susi nių mokyklų mokytojams ruo
tarti su misijos kapelionu dėl šia darbo konferenciją. Renka
krikšto datos. Rengiantis Mo mės į Pal. J. Matulaičio misiją
terystės sakramentui, turėtu 9 val.r. šv. Mišioms, programą
mėte kuo anksčiau susitarti tęsime Pasaulio lietuvių cen
su misijos kapelionu dėl san tro „Bočių" menėje. Programo
tuokos datos ir ne vėliau kaip je - „apvalaus stalo" pasitari
prieš keturis mėnesius pradėti mas. Susipažinsime ir aptarsi
rinkti reikiamus dokumentus. me mums svarbius klausimus.
Artimieji yra įpareigoti pasi Po to vyks kelios pavyzdinės
rūpinti Ligonių sakramentu. pamokos, kurias ves klasių
Kai ligonio būklė neleidžia mokytojai. Pietausime drauge.
laukti ir pasikviesti norimą Dienos programą baigsime
kunigą, per ligoninės darbuo apie 3 val.p.p. Maloniai kvie
tojus lengva iškviesti ligoninę čiame ir labai laukiame visų
aptarnaujantį kunigą. Pal. J. mokytojų. J konferenciją at
Matulaičio misijos kapelionas vyksta JAV LB Švietimo tary
yra kun. Algirdas Paliokas. SJ bos pirmininkė Dalilė Polikaitel. 630-257-5613).
tienė.

pakavimu rūpinasi Raminta Marchertienė (tel. 630-243-9488),

Lietuvos Vyčių tautinių
šokių ir „Svajos" sportinių šo
kių grupės skelbia papildomą
priėmimą. Kviečiami visi no
rintys šokti tautinius ir sporti
nius (pramoginius I šokius.
Kviečiami jaunuoliai ne jau
nesni kaip 17 metų amžiaus.
Repeticijos vyksta: Lemonte,
PLC. antradieniais, nuo 7:45
val.v. iki 10 val.v. ir šeštadie
niais Čikagoje nuo 4 val.v. iki
6 val.v. Kartais užtrunkama ir
kiek ilgiau. Priimami ir nemo
kantys, bet norintys išmokti
šokti ir turintys galimybe da
lyvauti repeticijose. Mes ne
mažai koncertuojame, turime
tautinius rūbus. Nori šokti,
nori dalyvauti aktyvesniame
jaunimo gyvenime - ateik ir
tapsi mūsų draugu!

Kas
,,Draugo

naujo
knygynėlyje

„Radvilos... Kitos tokios gi
minės nerasime nei Lietuvoje,
nei Lekijoje. Keletą amžių iš
kartos į kartą jie gausino savo
turtus, darė įtaką valstybės
gyvenimui, užėmė svarbiau
sius Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės urėdus, vadinosi
garbingu kunigaikščių titulu,
giminiavosi su karūnuotais
valdovais. Karališkai skambė
jo garsiausių Radvilų pramintys: Senasis, Juodasis, Ruda
sis, Našlaitėlis, Perkūnas,
Pergalingasis, Žuvelė, Miela
sis Ponas. (...) Juos pažinojo ir
pripažino galingi Vakarų Eu
ropos valdovai" - taip įžango
je rašė T. Bairašauskaitė, iš
lenkų kalbos išvertusi E. Kotlubajaus knygą „Radvilos".
Knygos kaina - 12 dol., su
persiuntimu - 15.95 dol.

Aušra Stasiūnaitė (mezzosopranas), Vilniaus Operos
ir baleto teatro solistė, vasario
25 d. 3 val.p.p. koncertuos
Čikagoje, Jaunimo centre.
Petro Dirgėlos „Benamių
Koncertą rengia Amerikos
knygą",
išleistą 1997 m. Vil
Lietuvių radijo laida. Visi ma
niuje,
sudaro
du romanai, įsi
loniai kviečiami atsilankyti.
skverbiantys vienas į kitą.
Pal. J . Matulaičio misijos Knygos antraše romanai api
bažnyčioje vasario
2 d. būdinama taip: „Abu kūrinius
Kristaus paaukojimo šventyk jungia tas pats ieškotojo - nu
loje šventė, bus šventinamos mirusio, prisikėlusio, nemir
žvakės, vasario 3 d. yra vysku tingu tapusio - mitas. „Lito
po ir kankinio šv. Blažiejaus rina, Litorina!" - istorinis ro
minėjimas, bus teikiamas pa manas, vaizduojantis pirmąją
laiminimas, saugantis nuo Lietuvos okupaciją ir kitus
gerklės ir nosies ligų. Vasario 1640-1660 metų įvykius, kai
5 dieną yra minima mergelė ir Lietuvą valdė paskutinieji Va
kankinė šv. Agota. Tą dieną zų dinastijos karaliai - Vla
laiminamas vanduo ir duona dislovas ir Jonas Kazimieras.
kaip priemonės prieš gaisrą.
„Girioje" žmogaus laisvių ir
teisių
pamynimas po kojomis
Švč. M. Marijos Gimimo
pastarosios
okupacijos laiko
parapijos bažnyčioje vasario
tarpiu
nuo
1945 iki 1986 po
3 d., šeštadienį, šv. Blažiejaus
sprogimo
Černobilyje
- jau
dieną, po visų šv. Mišių vyks
ciniškai
tobulas".
Knygos
kai
specialus palaiminimas, sau
na
12
dol.,
su
persiuntimu
gantis nuo gerklės ir nosies li
15.95
dol.
gų.
Jei j u s k a n k i n a alkoholio
problemos, atvykite į „Sekly
čią", kur kiekvieną trečiadienį
7 val.v. renkasi asmenys, ku
riems rūpi alkoholio proble
mos. Jeigu negalite atvykti ar
norite informacijos šiuo reika
lu, skambinkite Jurgiui tel.
773-881-1451 Konfidencialu
mas garantuotas

Poezijos vakare Jaunimo centre dalyvavo (ii kaires) Dalia Vaisaite, Kornelijus Jazbuti

S i p t i I.ukauskaite
.Jono Kuprio nuotr

Ypač įdomus Lietuvoje
yra Velikuškių piliakalnis,
kurį išgarsino šio piliakalnio
radiniai. Zarasų rajone, Veli
kuškių kaimo laukuose, ant
gražaus vingiuoto Sartų ežero
kranto kyla neaukšta, apvali,
40 metrų ilgumo kalva, kurios
viršūnė ir šlaitai jau seniai
ariami. Žmonės čia išverčia
daug baigiančių pūti kaulų,
molinių indų šukelių, senoviš
kų daiktų. Apie šią vietą
sklinda labai gražūs ir įdomūs
padavimai, kurie aprašomi
garsaus archeologo ir rašytojo
Petro Tarasenkos nuotykių
knygelėje ..Praeities vartai".
Šiuos padavimus sužino ir
trv.-, pagrindiniai knygelės vei
kėjai - trys Velikuškių kaimo
mokyklos mokiniai Valė, Jo
nas ir Marius, kurie kartu su
mokytoja ir draugais apžiūri
nėdami archeologų kasinėja
mų piliakalnį, pasiklysta ir
patenka į... akmens amžiaus
gyvenviete Čia ir prasideda
vaikų nuotykiai praeityje... Ar
nenorėtumėte apie Velikuškių
piliakalnį pasiskaityti ir jūs,
kad nuvažiavę į gražųjį Zara
sų kraštą jau žinotumėte kal
vų, kalvelių, miškų ir ežerų
praeities paslaptis? Knygos
kaina - 6 dol., su persiuntimu
- 9.95 dol

I n d r ė s T i j ū n ė l i e n ė s nuotr.

V a s a r i o 25 d. po 11 val.r.
šv. Mišių Pasaulio lietuvių
centre vyks metinis PLC na
rių susirinkimas.
N o r ė d a m a p a g e r b t i Mai
ronio lituanistinės mokyklos
abiturientus ir jų tėvelius, pa
dėkoti visiems, prisidėjusiems
prie mokyklos gerinimo, išlai
kymo, prie vaikų ugdymo ir
lavinimo, Maironio lituanisti
nė mokykla rengia „Žvaigž
džių vakarą", kuris vyks vasa
rio 3 d. Pasaulio lietuvių cen
tro salėje. Kvieskite draugus
ir sudarykite stalus! Skambin
kite Dainai Siliūnienei tel.
630-852-3204 arba Teresei
Meiluvienei tel. 630-655-0468.
C i c e r o a p y l i n k ė j e vasario
16-osios minėjimo iškilmės
prasidės šeštadienį, vasario 10
d., vidurdienį. Lietuvos vėlia
vą prie Cicero miesto rotušės
(50 Ave. ir 25 Street) iškels
„Klaipėdos" jūrų šaulių kuo
pa. Sekmadienį, vasario 11 d.,
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas prasidės šv. Antano
parapijos bažnyčioje. 9 val.r.
Šv. Mišias aukos kun. Kęstu
tis Trimakas. Mišių metu gie
dos solistės ir muzikės Gied
rės Nedveckienės vadovauja
mas parapijos choras. Po Mi
šių šventės minėjimas tęsis
parapijos salėje, bus akademi
nė programa, kalbės paskaiti
ninkas ALTo pirmininkas ad
vokatas Saulius Kuprys. Me
ninę programą atliks lietuviš
kos muzikos kapela „Tėviš
kė", vadovaujama Stasės Jagminienės. Vasario 16-osios mi
nėjimo rengėjai - Cicero apy
linkės LB ir ALTo Cicero sky
rius. Širdingai kviečiame gau
siai dalyvauti vėliavos pakėli
me ir sekmadienį iškilmingai
atšvęsti mūsų tautos šventę.
Pal. J . M a t u l a i č i o misijo
je vasario 4 d. po 11 val.r. Mi
šių šaukiamas metinis misijos
narių susirinkimas. Bus ren
kami du nariai į misijos tary
bą. Finansų komitetas pateiks
finansinę ataskaitą.
• „Saulute", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su
negalia, d a u g i a v a i k ė m s šei
moms bei s t u d e n t a m s Lietu
voje. Aukojo: P a u l i u s Kusak
(Stapford Fortis Bank, London,
England) $7,500; First Per
sonai Bank (Rota Staniulienė),
Orland Park, IL, $50; ^ o r r a i n e
Starr $120 pradėti metams
remti mergaitę; Clevelando LB
Soc. reik. sk. (Ona Šilėnienė)
$60 tęsia m e r g a i t ė s metinę
paramą; Hollister, Ine (Sherry
Haenszel) $240 tęsia mergaitės
metinę paramą; Militos ir Alek
so Lauraičių vestuvių proga
„Saulutei" aukojo Aldona ir
Petras Meilus $50; Jurgita ir
Darius Gvidas $50; Vilią ir
Antanas Marchertas $50. Labai
ačiū! „ S a u l u t ė " ( S u n l i g h t
Orphan Aid for Lithuania),
419 W e i d n e r Rd., Buffalo
Grove, IL 60089. Tel. 8475 3 7 7 9 4 9 a r b a fa*. 847-5413702. T a s ID«36-3003339.

Lietuvių parapijoje Marąuette Parke kiekvieną sek
madienį įpratome girdėti gra
žų choro giedojimą, kuriam
vadovauja muzikas Ričardas
Šokas. Dažnai po pamaldų gir
dime puikių atsiliepimų iš pa
rapijiečių ir iš svečių apie mu
ziką, skambančią šv. Mišių
metu. Vis prisimenamas ir pa
rapijos choro koncertas pra
ėjusių metų Verbų sekmadie
nį.
Bet greitai mes galime ir
nebegirdėti to choro ir tos var
gonų muzikos, nes parapijos
vargonininkui kitoje parapi
joje yra siūlomas visas muzi
kos vadovo etatas su kitokiu
atlyginimu. Švč. M. Marijos
Gimimo parapija neišgali mo
kėti atlyginimo, kuris atitiktų
bent minimalų pragyvenimo
lygį Amerikoje. Vargonininkui
tenka ieškoti visokių pašali
nių darbų, kad jis galėtų išgy
venti. Todėl yra pavojus, kad
galime netekti gabaus chor
vedžio ir vargonininko. Yra
žinoma, kad profesionalo var
gonininko mūsų tarpe nėra.
Iki šiol parapija šiuo atveju
buvo laiminga, turėdama to
kio aukšto lygio muziką.
Tačiau yra išeitis: muz. Ri
čardas Šokas galėtų ir toliau
groti vargonais sumos metu,
jei tos Mišios, kurios dabar
yra 10:30 vai., būtų pradeda
mos 11 valandą ryto. Tada
mes ir toliau girdėtume chorą

gražiai giedant, nes giedoji
mas šv. Mišių aukai teikia
iškilmingumo ir kelia mūsų
maldas prie Dievo. Parapijos
choras nori, kad R. Šokas būtų
jo vadovu, ir jau prašė kleboną
kun. M. Yakaitį, kad tos šven
tos Mišios būtų 11 valandą ry
to. Neseniai atvykę naujieji
lietuviai taip pat labai nori,
kad tos pamaldos būtų vėliau.
Jie dabar jau užpildo bažny
čią, jei jų nebūtų, tai mūsų
bažnyčioje būtų liūdnas vaiz
das. Tad reikia tik mūsų geros
valios, kad ateitume į sumą
pusvalandį vėliau — 11 valan
dą ir kad klebonas su tuo su
tiktų. Sausio 28 d. sekma
dienį, po pamaldų klebonas
pranešė apie galimą 12 :30
vai. Mišių laiko pakeitimą ir
prašė visų mūsų pasisakymo
tuo klausimu. Parapijos žmo
nės turėtų pritarti tam pakei
timui. Yra žinoma, kad ir kitų
miestų lietuvių bažnyčiose pa
grindinės Mišios būna vienuo
liktą valandą. Nepadarykime
klaidos ir išlaikykime lietu
viškumą išeivijoje, ypač Čika
goje.
Išlaikykime Čikagoje dar
esančią paskutinę lietuvišką
bažnyčią su mūsų choru. Prie
šingu atveju, kai to choro ne
bebus, mūsų parapijos bažny
čios likimas gali būti toks pat
kaip ir tų, kurių jau nebėra.
VR

LINKSMAVAKARIS
2001 m. sausio 20 dieną Švč.
Mergelės Marijos
Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios choras,
vadovaujamas Algimanto Barniškio suruošė šaunų vakarą.
Nors anksčiau žiema ir rodė
savo išdaigas, su vėju susita
rusi pripūtė daug sniego, o
šaltis „kramtė* mūsų ausis,
tačiau sausio mėnuo pasirodė
daug geresnis. Ypač sausio 20toji tikrai buvo puiki diena, o
vakaras — dar puikesnis.
Todėl į mūsų puotą prisirinko
gražus būrys svečių.
Susirinkusius labai viliojo
pačių padaryti balandėliai,
keptas kugelis bei cepelinai
(„Racine"). Anelė R. ir Palmy
ra puikiai aptarnavo visus
svečius. Mery K. vaišino visus
kava ir saldumynais. Katrųtė
B. saugojo visus, kad nepraspruktų niekas nesumokėjęs.
Salomėja D. kaip ta plaštakė
skraidė visur. Ji yra tikrai ne
pamainoma. Duok Dieve, jai
sveikatos!
Prieš pradedant vaišintis,
kun. Edward J. Maxas sukal
bėjo maldą.
Maistas buvo labai skanus,
todėl ir labai greitai visos gė
rybės dingo.
Vienas svečias Pranas Rimeikis šventė savo gimtadie
nį. Ta proga Antanas Ragažinskas pagrojo saksofonu pui
kią serenadą. Po to A. Ragažinskui grojant klarnetu ir A.
Barniškiui tais elektriniais
klavišais, visi kartu sugiedojo
„Ilgiausių, turtingų bei sveikų
metų".
Po to choras dainavo — JSUbatos vakarėlį". Čia prisimi
niau, kai Lietuvoje šeštadienį
gimnazijoje ruošdavome pasi
linksminimus. Kaip pikta bū
davo, kai mus, pirmokes, 10
valandą varydavo namo! Kita
daina — „Tylūs armonikos to
nai", č i a ir vėl prisiminta jau
nystė, ta nepamirštama pir
moji meilė. Dar viena daina
— „Mano tėvynė". Su šios dai
nos žodžiais, taip ir vaikščio
jome mielos Lietuvos takais.
Dainoje tos žalios pievos ir
mūsų dainių apdainuota tėvy
nė. Ir kokia ji išdidi! Tai —

didvyrių žemė. Ir dar viena
daina — „Klausyk širdies". Po
to visi kartu dainavome „Lie
tuvos laukuos ąžuolai ža
liuos". Duok, Dieve, kad Lietu
voje nebūtų nei vienos piktžo
lės. Tegul tvirti Ąžuolai saugo
ja, mūsų brangią tėvynę nuo
visokių audrų.
Kai dainavome „Dainuokim,
aukštaičiai, dainuokim žemai
čiai, dainuokim visa Lietuva",
vienas svečias ir sako: „Matai,
suvalkiečių nemini". „0 kaipgi
ne, — sakau, dainuokim visa
Lietuva — tai yra suvalkie
čiai, — ar ne?" Juk kartais rei
kia ir pasijuokti!
Mūsų klebonas Thomas R.
Koys su kun. Jauniumi Kelp
ša, pritariant klebonui gitara
padainavo giesmę, kurią kuni
gas Jaunius išvertė į lietuvių
k'albą. Abudu kunigai turi la
bai gražius balsus, todėl kun.
J. Kelpša dainuoja mūsų cho
re.
Mūsų gražiabalsis daininin
kas Kybartas solo padainavo
keletą patriotiškų dainų ir po
rą duetų su Algimantu Barniškiu. Vyko šokiai skambėjo
muzika. Ligija dainavo kartu
su chormeisteriu. Na, ir šoko
me! Šoko jaunas, šoko senas,
visi sukomės ratu. 0, kad
troškulį numalšinus, tai J.
Vidžiūnas su Zailsku aptarna
vo visus ištroškusius.
Per šokių pertrauką prasi
dėjo loterija. Loteriją vedė
Viktoras Kelmelis, jam talki
ninkavo mūsų klebonas, Ma
rytė R. ir kitos talkininkės.
Kad loterija būtų turtinga, Sa
bina H. surinko labai vertingų
laimikių. Ji čia įdėjo daug dar
bo.
Loterijai pasibaigus ir vėl
prasidėjo šokiai ir dainos.
Nors laikrodis dideliais šuo
liais skubėjo į priekį, tačiau
jaunimas taip buvo įsisma
ginęs dainuoti, kad nepajuto,
kai mūsų klebonas pradėjo ge
sinti šviesas. Pagaliau kai vi
sos šviesos užgeso, visi dai
nuodami ir geros nuotaikos
apimti išsiskirstė į namus.
Stasė Visčiuvienė

