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Konservatoriai valdžioje 
pasigenda savo priešininkų 

Vilnius, vasario 12 d. 
(BNS) — Dešiniąja opozicija 
pasiskelbę konservatoriai lai
do kritikos strėles į opozicijoje 
esančius kairiuosius, netiesio
giai ragindami juos greičiau 
ateiti į valdžią. „Kairioji opozi
cija su išgąsčiu stebi, kaip 
valdžia ir atsakomybė krenta į 
jų rankas ir daro viską, kad 
tai įvyktų kaip galima vėliau, 
kad spėtų sukompromituoti 
galimus kandidatus į prezi
dentus", pirmadienj spaudos 
konferencijoje teigė Tėvynės 
sąjungos — konservatorių 
frakcijos narys Jurgis Razma. 

Kitoje spaudos konferenci
joje Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos atstovai teigė 
esą „konstruktyvi opozicija" ir 
„nenorintys sudaryti įspūdžio, 
jog veržiasi į valdžią". 

Konservatorių kritiką kai
rieji vertina kaip tam tikrą 
silpnumo požymį ar net no
stalgiją tiems laikams, kai 
kairieji buvo valdžioje, o kon
servatoriai — opozicijoje. To
kia situacija buvo susiklos
čiusi 1992-1996 m. kadencijos 
Seime, kai valdžioje buvo 
LDDP, o opozicijoje — Tėvy
nės sąjunga (.Lietuvos konser
vatoriai). 

Tačiau patys socialdemo
kratinės koalicijos atstovai 
teigė „nostalgijos konservato
riams nejaučią". 

Konservatorių frakcijos at
stovai suskaičiavo, jog 48 na
rius turinti opozicinė Socialde
mokratinės koalicijos frakcija 
iš valstybės biudžeto per mė
nesį savo veiklai — frakcijos 
narių atlyginimams, prie
dams, padėjėjų atlyginimams 
ir kitoms išlaidoms — gauna 
apie pusę milijono litų. Kon
servatorių nuomone, gaudama 

tokį finansavimą, opozicija 
turėtų labiau atsiskaityti už 
savo nuveiktus darbus. 

Konservatoriaus teigimu, 
opozicijai tereikia minimalių 
pastangų, kad galėtų sustab
dyti bet kurio įstatymo projek
to priėmimą, tačiau vietoje to, 
ji tik aimanuoja, kad negali 
patekti į visus vyriausybės 
rengiamus pasitarimus ar 
gauti „visų premjero ir mi
nistrų minčių išklotinių". 
„Opozicijai laikantis gana pa
syviai, Seimas yra stumiamas 
į politinės veiklos pakraštį, 
nepaisant Seimo pirmininko 
Artūro Paulausko kalbų apie 
didesnį parlamento vaidme
nį", sakė J. Razma. 

Jis taip pat kritikavo kai
riąją opoziciją už žingsniu* 
užsienio politikos srityje, ypač 
dėl šioje koalicijoje gimusios 
parlamentinių ryšių grupės su 
Baltarusija. J. Razma kritika
vo kairiąją opoziciją už jos at
stovų draugystę Kauno miesto 
savivaldybės taryboje su Lie
tuvos laisvės sąjunga, kurios 
vadas Seimo narys Vytautas 
Šustauskas liūdnai pagarsėjo 
savo antisemitiniais pareiški
mais. 

Konservatorius nepagailėjo 
kritikos ir sausio pabaigoje 
priimtai naujai Lietuvos so
cialdemokratų partijos (LSDP) 
programai. J. Razma teigė joje 
pasigendąs „vieno iš sveiko 
proto požymių — savikriti-
kos". 

Socialdemokratinės koali
cijos atstovė Irena Šiaulienė 
dėkojo konservatoriui už tokią 
„nemokamą reklamą". „Jeigu 
konservatoriai kovoja su kai
riąja opozicija, tai neaišku, 
kodėl jie patys pasiskelbė opo
zicija", retoriškai klausė I. 
Šiaulienė. 

Australijos konsulas parodė 
nepagarbą Lietuvos įstatymams 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Australijos garbės 
konsulas Salvatore Antonio 
Meschino nepagarbiai atsakė į 
Lygių lyčių kontrolierės Auš
rinės Burneikienės reikalavi
mus. 

Lapkritį spaudoje pasirodė 
skelbimas, kuriame nurodyta, 
kad restoranų tinklui JDa An
tonio" reikalinga gamybos ve
dėja. 

Moterų ir vyrų lygių galimy
bių įstatyme nustatyta, kad 
skelbimuose priimti į darbą 
arba mokytis draudžiama nu
rodyti reikalavimus, sutei
kiančius pirmenybę vienai iš 
lyčių. Todėl Moterų ir vyrų 
lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba paprašė restoranų sa
vininkų paaiškinti, kodėl pa
geidaujama įdarbinti būtent 
moterį. 

* Kaune dimisijos genero
lo Stasio Raštikio puskari
ninkių mokykloje vasario 10 
d. neeilinio Lietuvos Šaulių 
sąjungos suvažiavimo metu iš
rinktas sąjungos pirmininkas 
— majoras .Juozas Širvinskas. 
Jo kandidatūrą sąjungai teikė 
Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius. Suvažiavime 
dalyvavo 162 delegatai Nuo 
1992 m. Šaulių sąjungai pri

klausantis J. Širvinskas su
važiavime teigė, kad ,.sąjun
gos prioritetas išlieka tas pats 
— darbas su jaunimu". Jis tei
gė, kad „vyresnieji kolegos tu
ri nesiskųsti dėmesio truku
mu, o padėti jaunimui ugdant 
patriotiškumą ir rengiantis 
krašto gynybai" RNS 

Berzins ir Rolandas Paksas. 

J kontrolierės kreipimąsi at
sakė „Da Antonio" restoranų 
vadovu pasivadinęs Salvatore 
Antonio Meschino, kuris, kaip 
paaiškėjo, yra Australijos gar
bės konsulas. Jo atsakyme tei
giama, kad „turime teisę patys 
nuspręsti, kokie darbuotojai 
yra tinkamiausi mūsų restora
nams". Tuomet dar kartą buvo 
paprašyta paaiškinti argu
mentus, kodėl pageidajama 
įdarbinti būtent moterį- Buvo 
gautas dar nemandagesnis S. 
A. Mechino atsakymas. „Dė
kojame už Jūsų raštą, tačiau 
norime Jus informuoti kad į 
šią temą daugiau nebesigilin
sime, kadangi daug dirbame ir 
labai vertiname savo laiką bei 
taupome popierių", rašė Aus
tralijos garbės konsulas kon
trolierei. 

S. A. Meschino buvo kvies
tas atvykti į Moterų ir vyrų 
lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą dėl administracinių 
teisės pažeidimų bylos na
grinėjimo ir pateikti reikalin
gus dokumentus. S. A. Mes
chino neatvyko ir apie tai nie
ko nepranešė. 

Pirmadienio rytą Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
Valstybės ir diplomatinio pro
tokolo tarnybos vadovas Ed-
minas Bagdonas susitiko su 
Australijos garbės konsulu ir 
paprašė jo gerbti Lietuvos 
įstatymus. Po šio pokalbio S. 
A. Meschino atsiprašė Lietu
vos Lyčių lygių galimybių kon
trolieres Aušrinės Burnei
kienės del diskriminacinio 
skelbimo ir užtikrino, kad 

Baltijos valstybių Ministrų 
taryboje — apie įsijungimą į ES 

Vasario 9 dieną Rygoje susitiko (iš kaires) Estijos, Latvijos ir Lietuvos ministrai pirmininkai — Mart Laar, Andris 
EPA-Elta nuotr. 

prisiminęs apie neseniai įvy
kusį savo pokalbį Briuselyje 
su NATO generaliniu sekreto
riumi George Robertson, at
kreipė dėmesį, kad generalinis 
sekretorius yra pabrėžęs, jog 
vis didesnę svarbą įgauna ne 
politiniai sprendimai, o indivi
dualus, praktinis, karinis, gy
nybinis kiekvienos valstybės 
pasirengimas siekiant narys
tės NATO. 

Vilnius, vasario 9 d. (Elta) 
— Penktadienį Rygoje vyku
siame Baltijos valstybių Min
istrų tarybos posėdyje aptar
tas įsijungimas į Europos Są
jungą (ES), kiekvienos Balti
jos valstybes derybų eiga. 

Vyriausybės spaudos tarny-

judėjimo klausimais. Sutarta, 
kad Baltijos valstybės sieks, 
kad joms nebūtų taikomas pa
lyginti ilgas pereinamasis lai
kotarpis, apie kur, kalba Vo
kietija, laisvam asmenų judė
jimui. 

Susitikime kalbėta ir apie 
ba informavo, jog susitikime stojimą į NATO. R. Paksas, 
buvo pabrėžta, kad visų trijų 
valstybių vyriausieji derybi
ninkai turėtų dažniau ir akty
viau keistis tarpusavyje infor
macija, derinti savo veiksmus. 
Premjerai sutarė, kad šalys 
turėtų padėti viena kitai, pasi-
dalydamos patirtimi toliau 
pažengusiuose derybiniuose 
skyriuose. Lietuvos premjeras 
pabrėžė visuomenės įtraukimo 
svarbą kalbant apie integra
ciją į ES. Jo nuomone, viešieji 
ryšiai kiekvienoje valstybėje 
turėtų labai suaktyvėti, kad 
visuomenė kuo geriau susipa
žintų su ES, jos privalumais. 

Baltijos valstybių Ministrų 
tarybos susitikime taip pat 
buvo aptarti bendri siekiai 
energetikos, transporto, aplin-

Atskleista Austrijoje plėšikavusi 
lietuvių gauja 

Vilnius, vasario 12 d. įmonių, o kartais ir automobi-vasano 
(BNS) — Austrijos Karintijos 
žemės kriminalinė policija 
paskelbė baigusi tirti profesio
nalių vagysčių seriją, kur 
įtariamieji yra atvykėliai iš 
Lietuvos. Kaip pranešė „Lietu
vos rytas", įtariamieji 66 va
gystėmis — 38 metų Vytautas 
V., 30 metų Rolandas K. ir 22 
metų Žana K. iš Lietuvos. Jie 
daugiau kaip metus darbavosi 
visoje Austrijoje. 

Atskleisti nusikaltimus poli
cijos pareigūnams padėjo ge
netinė analizė. Pasak Austri
jos policijos, vagys dažniausiai 
naktį išplėšdavo mokyklų ar kos apsaugos ir laisvo asmenų 

Mirė žymi Lietuvos poetė 
Judita Vaičiūnaitė 

Vilnius, vasario 12 d. čiūnaitė pradėjo 1956 metais vasario 
(BNS) — Vilniuje sekmadienį 
mirė žymi Lietuvos poetė Ju
dita Vaičiūnaitė, ėjusi 64-uo-
sius metus. Pastaruoju metu 
poetė sunkiai sirgo. 

Savo kūrybos kelią J. Vai-

Judita Vaičiūnaite 

ateityje stengsis laikytis Lie
tuvos įstatymų bei kitų teisi
nių aktų. 

Tuo tarpu kontrolierės pa
tarėjas Algirdas Meškauskas 
patvirtino, jog kontrolierė lau
kia dokumentų, kurie pa
aiškintų, kas diskriminacinio 
skelbimo spausdinimo metu 
buvo restoranų tinklo „Da An
tonio" vadovas. Vadovui gali 
būti skirta Lietuvos įstaty
muose numatyta bauda. 

1960 m. pasirodė pirmasis jos 
poezijos rinkinys „Pavasario 
akvarelės". Beveik 20 poezijos 
rinkinių išleidusi poetė taip 
pat rašė ir pjeses vaikams, ku
rios buvo statytos Vilniaus ir 
Kauno teatruose. 

Daugelio straipsnių ir esė 
autorė J. Vaičiūnaitė taip pat 
vertė Anos Achmatovos, Ado
mo Mickevičiaus ir kitų poetų 
kūrinius iš rusų bei lenkų 
kalbų. 1978 m. J. Vaičiūnaitė 
tapo Poezijos pavasario lau
reate, 1986 m. buvo apdovano
ta Lietuvos valstybine, 1996 
m. — Baltijos Asamblėjos, 
1996 m. — Vilniaus miesto li
teratūrine premija. Poetė^taip 
pat yra apdovanota Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no ordinu (1997), Lietuvos ra
šytojų sąjungos premija 
(2000). 

J . Vaičiūnaitės knygos yra 
išverstos į anglų, norvegų, ru
sų, eilėraščiai — į lenkų, ven
grų, čekų, vokiečių, ispanų, 
prancūzų, švedų ir kitas kal
bas. 

„Per keturis dešimtmečius 
formavosi vien šiai poetei bū
dingos temos ir pastovus eilė
raščio tipas. Ji viena iš pirmų
jų lietuvių poezijoje natūraliai 
perėmė miesto kultūros pa
saulį", sakoma Lietuvos rašy
tojų sąjungos pranešime 

L^JTėvynėje pasižvalgius 

lių duris ir vogdavo daugiau
sia kompiuterių detales, radijo 
prietaisus, mobiliuosius telefo
nus. 

Kaip dabar įprasta Austri
joje, po pirmojo apiplėšimo ap
tikti vagių genetiniai atspau
dai buvo palyginti su tais, 
kuriuos palicija laikė geneti
nių duomenų banke. Jie suta
po su vieno lietuvio geneti
niais pėdsakais — jis buvo su
laikytas Vienoje 1999 metais, 
kai bandė parduoti vogtą radi
jo imtuvą. Netrukus pa
aiškėjo, kad lietuvis gyveno 
Austrijoje netikra pavarde. 
Užklausę kolegų Lietuvoje, 
policijos pareigūnai sužinojo, 
kad tėvynėje jis ieškomas dėl 
vagysčių. 

Prokuratūros pateiktas kal
tinimas lietuviams — 66 orga
nizuotos vagystės. Pavogtų 
daiktų vertė — 9.2 milijono 
šilingų (apie 2.5 mln. litų), 
bendra nuostolių vertė — 11 
mln. šilingų (apie 3 mln. litų). 

Rolandas R. ir Žana K. lau
kia teismo sprendimo Klagen-
furto kalėjime. Gaujos vadeiva 
Vytautas V., kuris spėjo įsi
gyti butą Šiaurės Italijoje, į 
policijos rankas pakliuvo Ba
varijoje (Vokietija). Nežinoda
mi, kad lietuvio ieško Inter-
pol'as, Bavarijos pareigūnai 
grąžino jį į Lietuvą. 

* Mokesčiu policijos de
partamento specialiųjų pave
dimų skyriaus pareigūnai atli
ko kratas Šiaulių apygardos 
mokesčių inspekcijoje. Jtaria-
ma, kad kai kurie Šiaulių mo
kesčių inspekcijos pareigūnai 
padėjo grobti pridėtinės vertės 
mokesčius vienai Šiauliuose ir 
Kaune veikusiai gaujai. rEitai 

* Vyriausiosios tarnybi
nės etikos komisijos nariai, 
surinkę medžiagą, spręs, ar 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) frakcijos Seime narys 
41 metų Kęstutis Kuzmickas 
nepažeidė tarnybinės etikos. 
Etikos komisija gavo žinių, 
kad K. Kuzmickas bando pri
vatų verslą finansuoti valsty
bės sąskaita. <Eit»> 

* Gegužės pabaigoje Lie
tuvoje vyks NATO Parla
mentinės Asamblėjos pavasa
rio sesija, kurioje ketina da
lyvauti NATO generalinis sek
retorius George Robertson, 
aukšti pareigūnai iš 43 valsty
bių. Lietuva taps pirmąja iš 
Baltijos valstybių, surengusia 
tokio aukšto lygio NATO ren
ginį. (Eltai 

* Atsižvelgdamas į 51 
parlamentaro siūlymą, Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas vasario 20-kovo 3 die
nomis šaukia neeilinę Seimo 
sesiją. i Eitai 

* Naujosios sąjungos 
(socialliberalu) vadovas 
Artūras Paulauskas įspėjo sa
vo partijos kolegas, jog intri
gantai, partijos linijos nesilai
kantys asmenys bus šalinami 
iš sąjungos. (Eitai 

* Vyriausybė atsisakė į 
uždarus posėdžius įsileisti 
Seimo opozicijos atstovus. So
cialdemokratai svarsto gali
mybę dėl to kreiptis į Konsti
tucinį teismą. (Eitai 

* Vyriausiosios rinkimu 
komisijos pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas siūlys keis
ti įstatymus, kad po rinkimų 
partijų nekamuotų skolos. Po 
Seimo rinkimų didžiausią — 
pusės milijono litų — skolą tu
rėjo konservatoriai. Z. Vai
gauskas įsitikinęs, kad skoli
ninkų gretas paprastai suma
žina viešai skelbiama informa
cija. (Elta) 

* Vilniaus miesto vice
meras Juozas Imbrasas, su
laukęs kritikos dėl aplaidumo 
privatizuojant Savivaldybei 
priklausančias patalpas, gali 
netekti posto. Jo likimą nu
lems speciali sostinės vadovo 
Artūro Zuoko sudaryta Tary
bos narių ir savivaldybės ad
ministracijos atstovų komisi
ja. 'Eltai 

* Nors 1999 m. konserva-
torių vadas Vytautas Lands
bergis buvo priverstas atsisa
kyti pusvelčiui ir slapta įsigy
to sklypo sostinės Žvėryno ra
jone, pasirodo, beveik tuo pat 
metu kur kas didesnis žemės 
sklypas prie pat Vilniaus buvo 
skirtas politiko žmonai Graži
nai Landsbergienei. O M 

* Parlamentinių ryšių 
grupės su Čečėnijos Res
publika Ičkerija grupės vado
vas Stanislovas Buškevičius 
Vilniuje užsimojo surengti Ru
sijos ir Čečėnijos atstovų dery
bas dėl taikos šioje respubli
koje. Prašymą leisti surengti 
tokias derybas S. Buškevičius 
įteikė Seimo valdybai, kuri jį 
peradresavo Užsienio reikalų 
ministerijai. (Eita. 

* Vienas Telšių socialli
beralu vadovų Arūnas Raz
minas, naudodamasis tarny
bine padėtimi, įsidarbino ben
drovėje „Telšių keleivinis 
transportas". Per keletą „dar
bo" mėnesių įmonėje jo beveik 
niekas nematė, tačiau 1,400 
litų atlyginimą A. Razminas 
pasiimdavo sąžiningai ir lai
ku. Elta' 

* Daugelį metų apie dai
lųjį čiuožimą rašanti JAV 
laikraščio „The Globė and 
Mail" žurnalistė Beverly 
Smith teigia, jog Europos čem
pionate, kuriame Margarita 
Drobiazko ir Povilas Vanagas 
atstovavo Lietuvai, neturin
čiai politinės įtakos čiuožimo 
pasaulyje, ši pora buvo tiesiog 
paaukota. ittm 

* Šiauliuose viešėjęs JAV 
ambasadorius Lietuvoje 
John F.Tefft įteikė Šiaulių li
goninės direktoriui Petrui Si-
mavičiui 80,000 dolerių čekį. 
Už šiuos pinigus bus atnaujin
tas ligoninės kardiologinės re
animacijos skyrius. Eitai 

* Praėjusią vasarą pa
aiškėjo, kad Dzūkijos pu
šynus niokoja drugelio pelėd-
galvio vikšrai — jie išplito 
25,000 hektarų plote, apie 
8,000 hektarų miško iškilusi 
grėsmė tapti sausuoliu jau šią 
vasarą. Eitai 

* Privatizavimui rengia
mos bendrovės „Lietuvos 
dujos" nepatikrintas nuostolis 
2000 m. gruodžio 31 d. siekė 
27.34 mln. litų. (Eitai 

* Vyriausybė nepatenkin
ta vienintelio Lietuvos tau
pomojo banko (LTB) privatiza
vimo konkurso nugalėtojo — 
Estijos „Hansabank" — mėgi
nimais dar neįsigijus kontroli
nio LTB akcijų paketo, kištis į 
banko vidaus ir valdymo rei
kalus. (Eltai 

* Valdančiosios Social
liberalų partijos taryba pa
tvirtino Naujosios sąjungos at
sakingojo sekretoriaus etatą. 
Atsakinguoju sekretoriumi pa
tvirtintas Vaidas Pliusnius, 
kurio dukra Laura Pliusnytė 
yra Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko patarėja. Eita' 

* „Lietuvos rytas" gavo 
duomenų, liudijančių, kad 
Maskvoje registruota Vakarų 
valstybėms šiurpą kelianti as
ociacija „XXI vek" („XXI am
žius") leidžia šaknis ir Lietu
voje. Vienas įtakingiausių 
„XXI vek" veikėjų Anzor Kika-
lišvili yra investavęs į nekilno
jamąjį turtą Vilniuje apie 3 
mln. litų. Šios investicijos ski
riamos mažametei A. Kikališ-
vili dukteriai Anastasijai. <Etta> 

* AB „Lietuvos teleko-
mas" sutiko nuo liepos 1 d. 
sekundžių tikslumu skaičiuoti 
telefonų pokalbių mokesčius, 
tačiau pranešė, kad kartu bus 
įvestas naujas skambučio su
jungimo mokestis — 0.17 Lt. 
Susisiekimo ministerijos ats
tovai teigia, kad toks mokestis 
yra neteisėtas. OOm 

* Pastaruoju metu į Lie
tuvos specialiąsias tarny
bas dažnai kreipiasi vyriausy
bės vadovas. prezidentas, 
siekdami išsiaiškinti vieno ar 
kito kandidato į aukštą vals
tybės postą praeitį, tuo pikti
nasi Valstybės saugumo de
partamento vadovas Mečys 
Laurinkus. (Eita' 

* „Baltijos reklamos re
gistro" duomenimis, pernai 
laikraščiuose reklaminiu 
straipsnių spausdinta už 5.95 
mln. Lt — t. y. tris kartus ma
žiau nei 1999 m. Ryšių su vi
suomene agentūros tvirtina, 
kad Lietuvoje spausdinami 
vienpusiškai parengti rekla
miniai straipsniai yra ne
veiksmingi. (Elta' 

* Automobilių eilės prie 
Panemunės pasienio kont
rolės posto nebeliko. Pagėgių 
užkardos pasieniečiai paste
bėjo, kad lengvųjų automobi
lių pradėjo mažėti, kai Lietu
voje atpigo benzinas. Elta' 

KALENDORIUS* 
Vasario 13 d.: Algaudas. Benig-

nas. Kotryna, Loreta. Raudė. Ugne 
Vasario 14 d.: Kirilas. Lihana. 

Metodijus. Saule. Saulius. Valenti
nas. Žyne Valentino diena 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
! IŠLEISTA TREČIOJI 

DR. J. ADOMAVIČIAUS KNYGA 
laikraštis", Vilnius, 2001 m. 
Knyga kietais viršeliais, 447 
psl. Kaip ir pernai išleistosios 
„Kvieslys sveikaton" abidvi 
dalys, viršeliai papuošti Dail. 
Jadvygos Paukštienės iliustra
cija. Knyga iliustruota nuo
traukomis, tačiau verta pažy
mėti, kad dr. Jonas Adoma
vičius niekuomet nededa savo 
nuotraukų, stengiasi likti ta
rytum nuošalyje ir pačiu svar
biausiu dalyku laiko savo 
straipsnius, mokančius, pata
riančius, kai reikia, net paba
rančius — viską skiriant pa
čiam geriausiam tikslui, kad 
lietuviai gyventų sveikai ir 
protingai iki pat savo amžiaus 
saulėlydžio. Dr. Adomavičiaus 
propaguojamos dvasinės ver
tybės ir mediciniškos tiesos 
niekad nesensta. Jos tinka 
tautiečiams, gyvenantiems už 
Lietuvos ribų ir taip pat Lietu
voje. IŠ esmės jos tinka visai 
žmonijai. 

Jonas Adomavičius. 
„Kvieslys sveikaton". 3. Asme
nybė; Auklėjimas; Žmonišku
mas. Radijo paskaitos, straip
sniai. Vyr. Redaktorius Jonas 
Švoba. Išleido „Valstiečių 

.... BENT NUO ŠIŲ METŲ SUNORMALĖKIME! 
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Dorai gyvendami nekenkime 
sau, kitam ir aplinkai. Tik 
toks elgesys ir yra kiekvieno 
žmogaus prasmingas gyveni
mas. 

Gydytojai, imkime stropiau 
profilaktiškai kovoti su ligo
mis, įtikinkime žmones gerinti 
savo gyvenseną, nesinuodyti 
nikotinu, alkoholiu, kofeinu, 
riebalų ir cholesterolio pertek
liumi, tinginyste, tvarkyti tu
rimas negales, praktikuoti 
meditaciją — maldą, valyti 
dantis, valgyti maistą, sau
gantį nuo vėžio, cukraligės, 

"pddagros, kaulų suminkštė
jimo, sklerozės. 

Jau atėjo laikas pirmiausia 
rūpintis ligų profilaktika, o ne 
tablete, kaip iki šiol kad elgė
mės. Laikas paklusti medici
nos reikalavimams ir nepasi
duoti įvairiopų pelnagaudžių 
išmįslams. 

Taip pat jau laikas, net gero
kai pavėluotas, mums vienin
gai sugyventi — darniai gyve
nimo orkestre groti nors ir 
skirtingais instrumentais: ki
taip mes tapsime upėtakiu 
meškos nasruose. 

Dvasiškiai turi išmanyti dar 
ir psichologijos bei pedagogi
kos mokslus. Jie turi liautis 
vien apie Kūrėjo gerumą pori
nę, kai reikia visus nuteikti Jį 
pamilti labiau už gyvenimą — 
vykdyti Jo svarbiausią reika
lavimą: darbais mylėti savo 
artimą. 

Vien tikėjimo toli gražu ne
gana, nes tik darbai žmogui 
užtikrins čionykštį ir tenykštį 
normalų gyvenimą. Juk mūsų 
protėviai gyveno be Kristaus; 
tai netrukdė sunormalėti iki 
žmogiškiausių žmonių. Juk 
lietuviai daugiausia nukentėjo 

nuo vien maldomis Dievą my
linčiųjų. Pats laikas visiems 
artimą matyti tik širdies aki
mis ir jį virkdyti džiaugsmo 
ašaromis. 

Pats laikas suprasti, kad 
malda reikalinga vien tik 
žmogui, ne kam kitam. Kai 
dabartinis žmogus maldą pa
keičia meditacija, tai mes jai 
suteikime religinį turinį ir 
liaukimės malda prekiavę. 
Nustokime tuščius šiaudus 
kūlę — vien Dangui mus ren
gę, mes dar neišmokome gy
venti ant Žemės. 

Dvasiškiai privalo tapti At
gimimo varikliais. Be maldų, 
reikia imtis būtiniausios veik
los. Jie turi liautis gerus dar
bus laikę purvinais skudurais 
ir nustoti dėl persivalgymo ir 
užsisėdėjimo auginti pagurk
lius — taip tolinti nuo savęs 
žmones, ypač jaunimą. Pats 
laikas jiems ir mums Biblijos 
vien skaitymą pakeisti pagal 
Ją gyvenimu — Jos vykdymu. 

Prezidentūra ir Seimas tu
rėtų atostogauti vien tik gra
žiausioje pasaulio vietoje — 
Lietuvoje. Seimas turėtų iš
leisti įstatymus, draudžian
čius reklamuoti rūkalus, 
spausdinti visokeriopon ne-
sveikaton vedantį šlamštą ir 
parduoti mūsų Tėvynę. 

Išsaugokime savo gražiausią 
pasaulyje lietuvių kalbą, lietu
višką muziką. 

Motinos ir tėvai turi draus
minti vaikus nuo mažumės. 
Tada ir jie patys bus laimin
gesni ir visuomenei priimti
nesnį. Visiems ir visoms sėk
mės! 

Jonas Adomavičius 
„Kvieslys sveikaton". 3 — 
Pratarmė. 

A. ŠI u to vedamos televizijos programoje alvudiečia: vaizduoja Vargo mokyklą Verpėja — Anelė Kirvaityte, prie 
jos artiausia — Arvydas Žygas. M. Nagio nuotrauka. 

ALKOHOLIS IR ALKOHOLIZMAS 
Ar alkoholio vartojimas 

gali sukelti fizinius poky
čius? 

Ilgalaikis ir gausus girtavi
mas gali smarkiai pakenkti 
jūsų organizmui. Dažnos už
kietėjusių girtuoklių ligos — 
smegenų, kepenų bei širdies 
veiklos sutrikimai, opos, vė
žys. Girtaujantieji miršta jau
nesni nei tie, kurie išgeria sai
kingai arba visai negeria. 
Nėščios moterys, išgerdamos 
svaigalų, rizikuoja pagimdyti 
kūdikį su įgimtais defektais, 
kartais labai sunkiais. Nusta
tyta, kad kuo daugiau nėščia 
moteris išgeria, tuo rizika di
desnė. 

Ar pavojinga maišyti al
koholi su vaistais? 

Tai gali būti net labai pavo
jinga! Ypač rizikinga bet ko
kius svaigiuosius gėrimus 
maišyti su raminamaisiais ar 
migdomaisiais preparatais, 
taip pat vaistais nuo hiperten
zijos. Alkoholis ir minėtieji 
medikamentai sustiprina vie
nas kito veikimą, ir tuomet 
žmogus gali stipriai apsvaigti, 
apalpti, patekti į komos būse
ną, netgi numirti. Apsvaiginti 
žmogų gali net paprasti vais
tai nuo persišaldymo bei aler
gijų (antihistaminai), jei tuo 
pačiu metu išgeriama ir alko
holinių gėrimų. Vartoti stimu
liuojančius vaistus (tokius į 
kurių sudėtį įeina kofeino, ko
kaino ar amfetamino), išgėrus 
daug alkoholio, irgi labai ne
gerai. Tokiais atvejais blaivu
mas tėra tariamas: jūs pa
prasčiausiai esate budresnis ir 
aktyvesnis. 

Tyrinėtojai linkę manyti, 
kad alkoholis skatina organiz
mą greičiau absorbuoti vėžį 
sukeliančius chemikalus, ku
rių esti tabake ir kanapėse. 
Geriant svaigiuosius gėrimus 
ir kartu rūkant, padidėja tiki
mybė susirgti burnos ertmės 
ar gerklės vėžiu. 

Kai kurie vaistai negali at
likti savo paskirties, jeigu su

maišomi su alkoholiu, o kiti 
gali stipriai su juo reaguoti, 
sukeldami šalutinius padari
nius: vėmimą, galvos skaus
mą, mėšlungį. Taigi, niekad 
nemaišykite alkoholinių gėri
mų su medikamentais! 

Ar alkoholis — narkoti
kas? 

Taip. Alkoholis kartais pa
vadinamas raminamuoju pre
paratu, nes sulėtina smegenų 
gebėjimą mąstyti ir priimti 
sprendimus. Nesvarbu, kur 
yra alkoholio — aluje, vyne ar 
likeryje. Svarbus išgertų svai
galų kiekis, nes jis paveikia 
žmogų, o ne svaigiojo gėrimo 
rūšis. 

Kokia yra alkoholio var
tojimo problema? 

Jei svaigalai tapo neatski
riama jūsų gyvenimo dalimi, 
jums gresia alkoholizmas. 

Jei vartoti alkoholį jums 
reiškia pasigerti, jei neatme
nate, ką veikėte ir ką kalbė
jote, jaučiate kaltę dėl praėju
sio vakaro, — tai ir yra alko
holizmo problemos požymiai. 
Kiti simptomai tokie: 

a. polinkis vaidytis ir muštis 
išgertuvių metu; 

b. lytiniai santykiai su atsi
tiktiniu asmeniu, kuris jums 
blaiviam nelabai patinka; 

c. dažnas dykinėjimas arba 
vėlavimasis į darbą ar mo
kyklą; 

d. fizinės priklausomybės 
nuo alkoholio atsiradimas 
(abstinencinis sindromas); 

e. kaltinimai dėl blogo vaira
vimo. 

Problema išryškėja tuomet, 
kai griebtis alkoholio yra vie
nintelis būdas įtampai įveikti 
arba žmogus nebegali kontro
liuoti išgeriamų svaigalų kie
kio. 

Kaip atpažinti 
alkoholizmo ligą 

1. Ankstyvoji stadija — 
gėrimas draugijoje 

(pereinama prie intensyvaus 
girtavimo t. 

. . .. 
DVASINIS METEORAS NUOSTABUS, VISAD 

VISUR ŽAVI VISUS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Normalioje šeimoje ir tokioje gyvu kūnu savyje pavertimą ir 
pagal Šventraštį gyvenimą. 
Tas palengvina jų pasąmo-
nėms išsivaduoti iš per pus
šimtį metų nuožmios prie
spaudos įdiegtų nesveikų — 
nenormalių įpročių, pasileisti į 
labiausiai prasmingą, džiugi
nantį gyvenimą, kuris pasisa
vinamas tik per įvairiopą, rei
kiamą ir pakankamą pagalbą 
neįgaliems. Tik per kitam pa-
sitarnavimą ištikimai talkina
ma sau. Nes žmogaus vertė — 
jo nemeluotas džiugesys — 
yra tiek vertas, kokiam kie
kiui jis pasitarnauja, o ne kiek 
tarnų jam savo galvas žemyn 
lenkia. Žmogus pirma laiko 
sensta, vien savimi besirupin-

Cicero lietuvių aplinkoje išug
dęs savo kūną, protą, asmeny
bę ir tą trijulę dar gražiau
siais žiedais pasipuošęs šešio
se premjerose ALVUDO Vaikų 
teatre, kun., dvigubas dakta
ras, dviejų universitetų Lietu
voje profesorius, Dvasios tėvas 
Kauno kunigų seminarijoje, 
tas nuostabiai žavus, mūsų 

' tarpe atsiradęs, Dvasinis me
teoras Arvydas Žygas yra jį 
pajėgiausių jaunų dvasininkų 
laikančių prašomas nuteikti 
globojamuosius klierikus į 
prasmingiausią • džiaugsmin
giausią gyvenimą, kad ir per 
„Kvieslio sveikaton", ypač jo 
trečio tomo skaitymą — jo 

damasis, o kartu kitam netar
naudamas. Tokį greičiau pri
baigia įvairios negerovės. To
kios savismaugos išvengia tik 
išmintingasis — normalusis: 
pajėgiantis, dorai gyvenant 
nekenkti sau, kitam ir aplin-

Arvydag Žygas, kai jis buvo ALVU
DO vaikų teatro aktorius. 

kai. Tegu! per visą laiką visų 
ryžtas išsilaiko bent per aguo
nos grūda panašėti į tą Dva
sinį meteorą Arvydą! Ačiū jam 
už veiklą mus lenkiančią prie 
artimui suteiktinos pagalbos. 
Tamstai atsidėkodami ir 
Tamstą gerbdami, mes steng
simės neapvilti iškiliausio jau
no Lietuvos sūnaus, kurio 
ateitis sieks vyskupą Valan
čių. 

Toks mūsų ryžtas bus tvir
tas žingsnis pilnesnėn sveika
ton. Tepadeda mums Tvėrėjas 
tokiose pastangose ne tik sau, 
bet ir kito naudai kokybiškai 
veikiant, o ne vien tik lūpas 
judinant. Tapkime mes dau
giau aukojančiais už daugiau
sia aukojančiuosius ir ne bet 
kokiems ten pastatams, o dar 
plakančioms, alkanoms, šą
lančioms ir be pastogės esan
čioms širdims. Sėkmės! 

Geriama „dėl nervų nurami
nimo". 

Didėja svaigalų poreikis. 
Norima tęsti „pokylį", kai ki

ti skirstosi į namus. 
Pristigus svaigiųjų gėrimų, 

žūt būt jų ieškoma. 
Girtavimas suteikia paleng

vėjimą. 
Po smarkių išgertuvių ne 

viskas atsimenama. 
Atsiranda potraukis alkoho

liui (galvojama apie būsimą 
„puotą"). 

Kitiems kalbant apie išger
tuves, kyla slaptas susierzini
mas. 

2. Vidurinioji stadija — 
kontrolės praradimo fazė 

(atsitiktiniai išgėrimai tris 
ar daugiau kartų per savaitę). 

Nuolat teisinamasi dėl girta
vimo. 

Kad palengvėtų, vis dažniau 
išgeriama. 

Imama slėpti alkoholinius 
gėrimus ir slapčiomis išgė
rinėti. 

Stiprėja potraukis alkoho
liui. 

Graužiamasi dėl to ir atsi
prašinėjama. 

Dažnėja atminties „užtemi
mai". 

Atsiranda drebulys ir noras 
įkaušti nuo pat ryto. 

Norai ir pažadai greit 
išblėsta. 

Netenkama savigarbos. 
Elgesys tampa pretenzingas 

ir agresyvus. 
Dingsta noras normaliai 

maitintis. 
Nunyksta kitokie interesai. 
Iškyla problemų šeimoje bei 

darbe (galimas jo netekimas) 
ir rūpesčių dėl pinigų. 

3. Vėlyvoji stadija — kai 
galvojama, kad pareigos 
trukdo gerti (reikalinga pa
galba). 

Visiškai pairsta santykiai 
šeimoje. 

Užvaldo pyktis be priežas
ties. 

Moraliai ir fiziškai degra
duojama. 

Prarandama valia ir prasi
deda ilgalaikiai girtavimai 
(„daugiadienės"). 

Rytais kamuoja stiprus po
reikis tuoj pat išgerti. 

Stengiamasi atsiskirti, izo
liuotis. 

Nuolat graužia sąžinė. 
Susilpnėja mąstymas, pra

randama atmintis. 
Netenkama šeimos (ir dar

bo). 
Didėja poreikis svaigalams. 
Girtavimai tampa ilgalai

kiais. 
Atsiduriama ligoninėje. 
Apima baimė. 
Slegia visiškas neryžtingu

mas. 
Tampa neįmanoma jokia 

veikla ir joks darbas. 
Apninka įkyrios mintys apie 

gėrimą. 
Išsenka visi pasiteisinimai. 
Visiškai apsileidžiama: vis

kas tampa nesvarbu. 
4. Pagalbos šaukimasis 
(požiūrio kaita, vilties atra-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Publiahed daily except Sundayi and Mondays. legal Hohdays, the Tuesdays 
following Monday observaoce of legal Holtdays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholk Pre»» Society, 4545 W 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589 
Periodical claaa postage paid at Chicago, IL and additional mailmg ofGces. 
Subacriptioa Rates: $100.00. Poretgn countries $115. 
Postmaater Seod address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malindami paito išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardes ir adreso, siųsdami laikrašti patymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

DRAUGO Į — — S i yra •okama ii anksto. 
Metams 1/2 metų 3 mėn. 

JAV $100.00 $60.00 $38.00 
Kanadoje'ir'kitur" ''"(U.S.) $115.00 $65.00 $45.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $60.00 $45 00 $33.00 
Kanadoįs irIrftair(US.)"' "'"'.'".!.. 1*5.00 $5000 $38.00 
U Įsakant į Lietuvą: 
Oro paltu $500.00 $250 00 
RagnBarinpaiža" ~~ ~" -••—••-• j 1 0 0 0 Į ) $55.00 
Tik šeštadienio laidaToro pastii""".... $160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paltu . $55.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

* Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

dimas, sveikimas). 
Perkainojamos dvasinės ver

tybės. 
Pradedama atgauti savi

garbą. 
Imama domėtis išore ir atsi

naujinimu. 
Atsiranda suvokimas, kad 

alkoholizmą galima įveikti. 
Dalijamasi patirtimi su ki

tais alkoholikais (grupinė te
rapija). 

Išsakomas noras gauti pa
galbą ir ji suteikiama. 

Susitinkama su besigydan
čiais alkoholikais. 

Sužimba viltis pasveikti. 
5. Naujas gyvenimo eta

pas 
(grįžta vertybės ir interesai). 
Didėja emocinis stabilumas. 
Naujai įgyti draugai padrą

sina kitaip mąstyti. 
Grįžta savigarba ir savojo 

orumo pojūtis. 
Atrandama nauja vertybių 

skalė. 
Atsinaujina poreikis rūpin

tis ne tik savimi, bet ir šeima 
bei kitais žmonėmis. 

Nutolsta baimė, graužatis ir 
susirūpinimas. 

Mąstysena tampa realistiš
kesnė. 

Sugrįžta miegas ir apetitas. 
Gilėja dvasinių vertybių 

samprata. 
Susidomima grupine terapi

ja. 
Patikima, kad įmanoma 

pradėti naujai gyventi. 
Pasveikimas (gyvenimas 

pagerėja). 
Prablaivėja protas. 
Perkainojamos dvasinės ver

tybės. 
Tebeišlaikomas blaivumas. 
Sustiprėja finansinės atsa

komybės jausmas. 
Grįžta pasitikėjimas savimi. 
Sutvirtėja ryšys su kitais 

žmonėmis. 
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EUGBVE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St . Oak. Lawn. IL 
Tol. 708-422-8260 

DR JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave.. rfickory Hite, IL 
Tol. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77*471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTLJ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hitls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Te). (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS2U0BA.M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suito 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDP.YS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Kretingos ligoninėje. Lankoma serganti giminaite 



SVEIKINTINOS POLITINIO 
BRENDIMO ŽYMĖS 

Pastaruoju metu kai kurie „trečiosios bangos" mūsų tau
tiečiai pradėjo kelti dvigubos — Lietuvos ir JAV — pilietybės 
klausimą. Imamasi žygių, kad įstatymas, neleidžiantis turėti 
dvigubos pilietybės po 1990 m. kovo 11d. išvykusiems iš Lietu
vos ir priėmusiems JAV pilietybę, būtų pakeistas. Ta tema 
buvo užkalbintas Lietuvos Respublikos gen. konsulas Čikagoje, 
Giedrius Apuokas. 

subyrėjus imperijai, buvo su
interesuotos ginti savo pi
liečius, savo tautiečius, kurie 
pakliuvo už Britanijos ar Ru
sijos teritorijos ribų. 

Europos šalys, kaip Suomija 
arba Vokietija, turi įstatymus, 
labai panašius į Lietuvos. Ita
lija ne taip seniai pakeitė savo 
nuostatas. Apskritai šios nuo
statos kažkiek keičiasi. Jeigu 
Europos Tarybos '63 metų 
konvencija tiesiog vadinosi 
„Dėl dvigubos pilietybės ven
gimo", tai '97 ta konvencija 
buvo pakeista dvigubą piliety
bę toleruojančia. 

Kokias problemas kelia dvi
guba pilietybė? Visų pirma tai 
yra dvigubo lojalumo proble
mos. Be to, yra kai kurios jau
trios sritys užimant pavyz
džiui aukštus valstybinius 
postus arba privalomos kari
nės tarnybos atveju. 

—Bet a r visa tai iš tik
rųjų aktualu mūsų tautie
čiams, kurie šiuo metu 
reiškia pageidavimą turė t i 
dvigubą pilietybę: Lietuvos 
ir JAV? J u k ir Lenkija, i r 
Latvija pripažįsta dvigubą 
pilietybę, tad kodėl tai ne
galėtų padaryt i Lietuva? 

—Aš nežinau, kaip latviai 
sprendžia tą klausimą, tačiau, 
sakyčiau, lenkų politinė pa
dėtis kiek kitokia negu Lietu
vos. Be abejo, Lietuvoje mažai 
kas matytų problemą, jeigu 
kalba eitų tik apie dvigubą 
Lietuvos ir JAV pilietybę. 
Tačiau, bent jau šiuo metu, 
vargu įmanoma pakeisti įsta
tymus taip, kad tai būtų taiko
ma tik Lietuvos ir JAV piliety
bei, išvengiant kitokių pilie
tybės dubliavimųsi. Manau, 
kad tą klausimą nagrinėti ga
lima ir galbūt anksčiau ar vė
liau jis galės būti išspręstas, 
ypač Lietuvai stiprinant savo 
tarptautines pozicijas ir įsi
traukiant tiek į europines, 
tiek į euroatlantines ekono
mines bei saugumo struktū
ras. 

—Lietuviai, norintys tu
rėti dvigubą — Lietuvos ir 
JAV — pilietybę, daugiau į 
tai žiūri iš emocinio taško, 
bet, re ikia prileisti, kad jie, 
turėdami dvigubą piliety
bę, galbūt ilgainiui grįš į 
Lietuvą ir ja i padės. 

—Pradėkime šį klausimą 
diskutuoti iš kitos perspekty
vos. Pažiūrėkime, koks yra lie
tuvių, čia atvykusių po nepri
klausomybės atkūrimo, santy
kis su Lietuva. Aš žinau, kad 
priekaištų susilaukia kai ku-

LR konsulas Giedrius Apuokas. 

—Mūsų taut iečiams, po 
Lietuvos nepriklausomy
bės a tkūr imo 1990 m. iš
vykusiems iš Lietuvos, yra 
labai aktualus dvigubos pi
lietybės klausimas. J ie 
tvir tai pasisako už dvigubą 
— Lietuvos ir Amerikos — 
pilietybę, kokia J ū s ų apie 
tai nuomonė? 

—Aš galbūt pradėsiu nuo 
apibūdinimo, kokia yra tei-
sinė-įstatyminė padėtis Lietu
vos įstatymų požiūriu. Lietu
vos įstatymai šiuo metu 
dvigubos pilietybės netoleruo
ja, išskyrus du atvejus: vienas 
jų yra tai, kad žmogui, kuris 
šiuo metu jau turi kažkurios 
kitos valstybės pilietybę, Lie
tuvos pilietybė suteikiama 
prezidento de- etu už ypatin
gus nuopelnus Lietuvai. Kitas 
atvejis yra tai, kad žmonėms, 
irgi turintiems kitos šalies pi
lietybę, bet išvykusiems iš Lie
tuvos okupacijos metu, iki at
statant Lietuvos nepriklauso
mybę, suteikiama Lietuvos pi
lietybė. Taigi yra tam tikros 
išimtys, kada, turint kitos ša
lies pilietybę, gali būti suteik
ta Lietuvos pilietybė, tačiau 
įstatymai netoleruoja situaci
jos, kada žmogus, dabar tu
rėdamas Lietuvos pilietybę, 
priima kitos šalies pilietybę, 
kartu prisiekdamas savo nau
jajai tėvynei ir, kaip reikalau
jama, atsižadėdamas — bent 
jau žodžiu — savo ryšio su 
Lietuvos valstybe. Tokios prie
saikos tarp kitko reikalauja ir 
JAV įstatymai. Apskritai pa
saulyje į dvigubos pilietybės 
klausimą įvairiose šalyse po
žiūris yra skirtingas. JAV, 
nors ir be ypatingo entuziaz
mo, dvigubą pilietybę toleruo
ja. Panašiai elgiasi Kanada, 
Didž. Britanija ir Rusija. Pas
tarosios dvi galbūt pripažįsta 

Trijų Baltijos valstybių premjerų tmonos, susitikusios Rygoje š.m. vasario 9 d. Iš kairės: Laima Paksienė, Daina 
Berzina (Latvija) ir Kristina Laar (Estįja). A F 1 — Eltos nuotrauka. 

dvigubą pilietybę dėl to, kad. rios pilietybės įstatymų nuos

tatos, kurios ir man atrodo per 
griežtos, todėl taisytinos. Vie
na jų yra, kad, trejus metus 
čia pragyvenus ir pasibaigus 
paso galiojimo terminui, nepa
prašius jo pakeisti, pilietybės 
klausimas tarytum tampa ne-
beautomatiškas, ir, norint 
gauti naują pasą, reikia rašyti 
pasiaiškinimus, užpildyti pa
pildomus dokumentus. Tuo
met pilietybės reikalų komisi
ja imigracijos departamente 
sprendžia, ar tą prašymą pa
tenkinti, ar ne. 

Man atrodo per griežta ir ši 
nuostata: jeigu vaikas su tė
vais, atvykęs į Ameriką, iki 18 
metų neišsiima Lietuvos paso, 
jis jau automatiškai nepripa
žįstamas Lietuvos piliečiu ir 
pradedama reikalauti doku
mentų apie kilmę. Yra kitų 
nuostatų, pernelyg biurokra
tiškų ir be reikalo apsunki
nančių. Jas reikėtų pakeisti. 
Tačiau galiu pasakyti, kad 
Lietuva neišsižada savo žmo
nių, kurie čia atvyko ir gyve
na. Mes kaip tik norėtume 
matyti didesnį jų aktyvumą, 
įsitraukiant į lietuviškus rei
kalus, taip pat dalyvaujant 
rinkimuose. 

Antra vertus, statusas žmo
gaus, čia gyvenančio su „žalia 
korta" ar su Amerikos pilie
tybe, nėra taip ypatingai skir
tingas. 

—Jeigu čia gyvenantis 
asmuo tur i „žalią kortelę", 
a r jis tuo pačiu gali būt i i r 
Lietuvos piliečiu? 

—Jis gali būti piliečiu ir 
Lietuvos požiūris į jį niekuo 
nesiskiria nuo požiūrio į visus 
savo piliečius. Tai neužtrau
kia jam jokių pasekmių, nei 
nuosavybės turėjimo klausi
mu. Vienintelis skirtumas — 
reikia deklaruoti savo gyve
namąją vietą ir tiek. 

Kas gi keičiasi, jeigu žmo
gus priima Amerikos piliety
bę? Viena nuoskauda, kurią 
aš pajutau, kad prarandama 
teisė į Lietuvoje užsidirbtą 
pensiją. 

—Bet j uk j ie užsidirba 
pensiją Amerikoje? 

—Taip, jie užsidirba pen

siją. Žinoma, pensijos Lietu
voje yra nedidelės, bet galbūt 
tai daugiau moralinė proble
ma. Galbūt šį pensijų klau
simą būtų galima net greičiau 
išspręsti negu dvigubos pilie
tybės reikalą. 

Turtiniu, nuosavybės po
žiūriu, pilietybės pakeitimas 
irgi neužtraukia jokių pasek
mių, išskyrus tai, kad, Ameri
kos pilietybę priėmęs, tautie
tis šiuo metu negali pirkti 
ūkininkavimui tinkamos že
mės. Tačiau ir šis klausimas 
šįmet Lietuvos įstatymu turė
tų būti išspręstas, kadangi to 
reikalauja integracijos į Euro
pos Sąjungą procesas. Ir, 
žinoma, žmogus praranda tei
sę dalyvauti rinkimuose. Ta
čiau jis bet kada gali at
važiuoti į Lietuvą; jis gali pa
veldėti, gali investuoti. Ameri
kos pilietybė jokiu būdu nepa
keičia jo santykių su lietuvybe 
ir lietuvių tauta. 

—Bet a r jis gali savo in
vesticiją kontroliuoti , ne
b ū d a m a s Lietuvos pilie
čiu? 

—Gali. Ii" gyventi, ir dirbti 
Lietuvoje taip pat gali, tik 
reikėtų, pagal pakankamai 
nesudėtingą procedūrą, susi
tvarkyti dokumentus. 

Dar vienas dalykas, kuris 
kartais iškyla, tai kelionės į 
Lietuvą. Yra atvejų, kada 
žmonės, neturi nei Lietuvos 
pilietybę patvirtinančio doku
mento, nei amerikietiško paso, 
o turi tik asmens be pilietybės 
dokumentą „Reentry permit" 
Tokiu atveju, lietuvių kilmės 
asmeniui viza į Lietuvą iš
duodama be iškvietimo ir ne
mokamai. Jam tik reikia 
kreiptis į Lietuvos konsulatą. 

Jeigu žmogus atvyko į JAV 
iki 1990 m. kovo 11 d. su so
vietiniu pasu ir neturi jokio 
lietuviško dokumento, tai ne
kliudo susitvarkyti Lietuvos 
pilietybės dokumentus. Reikia 
tik kreiptis į Lietuvos konsu
latą ir per nustatytą laiką 
gaus lietuvišką pasą. 

—O jeigu žmogus y ra 
Amerikoje nelegalus? 

—Jeigu asmuo turi teisę į 

Lietuvos pilietybę, yra Lietu
vos pilietis ir nelegaliai gyve
na Amerikoje, mes jam galime 
išduoti dokumentą, leidžiantį 
grįžti į Lietuvą — vadinamą 
„Grįžimo pažymėjimą". Vie
nintelis kabliukas šioje situa
cijoje yra tai, kad nelegaliai 
esantiems žmonėms Lietuvos 
paso išduoti negalime, nes tai 
būtų nekorektiška JAV atžvil
giu. 

Tikrai norėčiau pakviesti vi
sus, jeigu tik kyla klausimai, 
kreiptis į konsulatą — mes 
stengsimės visiems padėti, 
išsiaiškinti, patarti. 

—Pilietybės klausimas 
dar nebaigtas, ypač tie, ku
rie atvyko po 1990 m. labai 
opiai į jį žiūri. Ką galėtu
mėte šiuo atveju pasakyti? 

—Sutinku, kad dvigubos pi
lietybės klausimo svarstymas 
nėra baigtas. Įstatymas bus 
tobulinamas ir toliau tas klau
simas diskutuojamas. Pas
tebėjau malonų reiškinį, kuris 
man kelia vilčių: besvarstant 
šį klausimą, įvyko tam tikras 
trečiosios imigracijos bangos 
politinis organizavimasis ir, 
sakyčiau, politinis brendimas, 
vienijimasis, kuris sudaro pa
grindą netgi geriau bendrauti 
su ankstesnių bangų lietu
viais čia Amerikoje, kartu su
randant bendrų sąlyčių, bend
rų veikimo taškų. 

Galbūt kai kurios trečiosios 
bangos pradėtos iniciatyvos 
kelia šiek tiek rūpesčių ir 
komplikacijų, bet, aš manau, 
jų veikimui yra pakankamai 
plati dirva. Gal ne iš karto 
reikėtų griebti už ragų dvigu
bos pilietybės klausimą, bet 
galima būtų pabandyti iš
spręsti ir kai kuriuos smulkes
nius reikalus, o politinis orga
nizavimasis ir politinis bren
dimas yra labai pozityvi šio 
proceso pasekmė. 

—Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi Leonas Narbutis 

* Pernai žiniasklaidoje 
daugiausia buvo reklamuo
t a s alus, jo reklamai skirta 
dvigubai daugiau lėšų nei 
1999 m., — apie 17.1 mln. Lt. 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 13 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Gyviems paminklų 
statyti nereikia 

Vasario 19 d. šiame krašte 
švenčiama Prezidentų diena. 
Ji atsirado palyginti neseniai, 
sujungus pirmojo JAV prezi
dento George Washington ir 
16-ojo — Abraham Lincoln 
gimtadienius, pasitaikiusius 
vasario mėnesį. Pagal naujau
sią madą: šventės (net reli
ginės) ir ypatingos progos su
grupuojamos taip, kad būtų 
kuo patogiau jas švęsti. Žino
ma, kai valstybė neseniai in-
auguravo 43-ią prezidentą, 
visų gimtadienius ar kitokius 
paminėjimus švęsti būtų nei 
įmanoma, nei logiška, bet kai 
kurie — tikrai to nusipelnę. 
Jų tarpe, be abejonės, yra ir 
VVashington su Lincoln. 

Šio mėnesio (07 d.) pradžio
j e 90-ąjį gimtadienį šventė ir 
buvęs JAV prezidentas Ronald 
Reagan. Tiesa, jis pats nedaug 
į tą sukaktį galėjo kreipti dė
mesio, nes jau seniai Alzhei-
mer ligos kankinamas ir 
nepažįsta net artimiausių šei
mos narių. Vis tik Amerika 
Ronald Reagan nėra pamir
šusi ir buvo net siūlymų South 
Dakota valstijos Black Hills 
valstybiniame draustinyje 
stūksančio Mt. Rushmore kal
no viršūnėje iškalti dar vieno 
prezidento atvaizdą, būtent 
Ronald Reagan. Kaip daugelis 
šio krašto gyventojų ir užsie
nio turistų žino, Mt. Rush
more jau turi keturių JAV 
prezidentų „portretus", iškal
tus kalno granite: George 
Washington, Thomas Jeffer-
son, Theodore Roosevelt ir Ab
raham Lincoln. Šį, iš „gyvos 
uolos" iškaltą paminklą sukū
rė skulptorius Gutzon Borgh-
lum, savo milžinišką projektą 
pradėjęs 1927 metais. 

Nuo to laiko ne kartą iškilo 
pasiūlymai šalia to šaunaus 
ketvertuko „įamžinti" dar vie
ną ar kitą prezidentą, bet kon
kretesnės eigos jie niekuomet 
nesulaukė. Ronald Reagan at
vejis buvo svarstomas prieš 
dvejus metus, bet ir jis mirė 
ankstyva mirtimi. Juo labiau, 
kad Valstybinis parkų depar
tamentas nesiruošia Mount 
Rushmore ar kurio kito, vi
siems gyventojams priklau
sančio, kalno paversti žy
miųjų prezidentų skulptūrų 
muziejumi. Antra vertus, kaž
kaip net nelogiška, kad pa
minklai statomi gyviems, be 
to, nelabai sutariama, kas iš 
tikrųjų tokio paminklo yra nu
sipelnęs. 

Nemažai, ypač respubliko
nų, yra laikančių Ronald Rea
gan vienu veiksmingiausių 
Amerikos prezidentų. Bent sa
vo pirmosios kadencyos metu, 

galbūt jis toks ir buvo. Bet, 
išrinktas antrą kartą, pamažu 
pradėjo riedėti pakalnėn, tur-
būtų ir dabartinės savo nega
lios — Alzheimer ligos — pa
veiktas. Reagan buvo „žmonių 
prezidentas", ypač dėl savo 
šiltos, visiems prieinamos as
menybės. Kadangi prieš tap
damas Kalifornijos gubernato
riumi, kurio pareigos buvo 
tarytum pasispyrimas šuoliui 
į Baltuosius rūmus, Reagan 
garsėjo kaip Hollyvvoodo ak
torius, net ir prezidentavimo 
metu jo ankstesnieji filmai 
buvo rodomi televizijoje ar 
kinuose. Iš to įvairūs komikai 
turėjo daug medžiagos anek
dotams, o opozicija — kritikai. 
Kaip galima rimtai žiūrėti į 
valstybės prezidentą ir klau
sytis jo kalbos svarbiomis te
momis, jeigu tą patį vakarą 
filme jis „vargsta su bež-
džionaite" arba šaudosi su 
kaubojais? 

Nepaisant pačių paskutinių 
prezidentavimo metų, Reagan 
vis tik yra pasižymėjęs tvirta 
nuomone ir ypatingu nenuo-
laidumu Sovietų Sąjungai. 
Galima sakyti, kad jo palan
kumas „žvaigždžių karui" — 
priešraketinės valstybės ap
saugos sistemos — erdvėse iš
dėstytų satelitų pagalba, gero
kai sudrebino sovietų imperi
jos pasitikėjimą savimi ir pa
dėjo pamatus „atšilimo proce
sui", kuris ilgainiui tiek ištirp
dė raudonuosius ledus, su
kausčiusius rytinę bei vidurio 
Europą, kad į laisvę įstengė 
išplaukti ir mūsų tėvynė. 

Kaip gaila, kad prez. Rea
gan jau negalėjo suvokti isto
rijos vyksmo ir pasidžiaugti 
pasekmėmis, kurių pradžia 
galbūt gimė jo kadencijos 
metu. Alzheimers liga išplėšė 
iš šio žmogaus visą praeitį, da
bartį ir ateitį: jis gyvena, bet 
tuo pačiu yra miręs. 90-ojo 
gimtadienio proga pasirodžiu
si viena kita užuomina, kad ir 
Reagan praeitis — kaip prezi
dento, kaip vyro — nebuvo be 
dėmių (o kieno buvo?) garbės 
nesudaro tiems, kurie drums
čia vandenį ir mėgina jame 
kažką pagauti. 

Nesunku iš perspektyvos 
matyti visus krislus, net ir 
nebuvusius, ypač kai asmuo 
pats negali jų paneigti. Gali
ma sakyti, kad visi šio krašto 
prezidentai stengėsi, pasižy
mėti, kad istorija į savo pusla
pius jų vardą įrašytų kiek 
stambesnėmis raidėmis už ki
tus. Bet tas pavyko vos sauje
lei, dažniausiai tiems, kurie 
net nesistengė, tik atliko savo 
pareigą kiek galima geriau. 

NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

ALEKSAS VITKUS 
Nr.6 

Dauguma žydų, va
dinamieji Ashkenazi, tada vyko iš centrinės ir Rytų 
Europos. 1936 metais Anglija pagaliau suprato, kad 
mandatinis valdymas neveikia, ir pasiūlė Palestiną 
padalinti į dvi valstybes. Arabai su tuo nesutiko, taip 
kovodami ne tik su žydais, bet ir prieš anglus. Tuo tar
pu žydai gintis prieš arabus įkūrė savo karinę pog
rindžio organizaciją: „Haganah". Anglai, nors rėmė žy
dus, tikėdamiesi nuraminti arabus, ir tuo apsaugoti 
sau svarbius kelius į artėjančiam karui svarbius naf
tos šaltinius, bandė suvaržyti naują žydų emigraciją. 
Tačiau zionistų kurstomi ir bėgdami nuo Hitlerio per
sekiojimų, žydai vėl pradėjo, nors ir nelegaliai, tūks
tančiais vykti į Palestiną. Pvz., vien 1935 m. į Palesti
ną įvažiavo 62,000 žydų. 

Londone 1939 m. susitikę, zionistų ir Palestinos ara
bų atstovai nepriėjo jokio reikšmingo susitarimo, iš
skyrus, kad Anglija pažadėjo Palestiną valdyti dar 10 
metų. Per tą laiką žydų emigracija ir žemės pirkimas 
bosią labai suvartytas. Nepaisant to, prasidėjus II pa-
sauliniui karui, anglai sugebėjo patraukti į savo pusę 
net 27,000 Palestinos jaunų vyrų žydų, kurie mielai 

prisidėjo prie anglų kovos prieš Hitlerį- Anglai apmokė 
žydų „Haganah" karius ir net sudarė atskirą žydų 
brigadą, kuri, karo laimei labiau nukrypus nuo vo
kiečių, nepabijojo atsisukti ir prieš pačius anglus. Kai 
anglai, laikydamiesi savo emigracijos politikos, į Pa
lestiną neįleido net kelių pilnų iš holokausto pa
bėgusių žydų laivų, žydų teroristinės grupės vadas 
Menachem Begin atsisakė bet kokio bendravimo su 
anglais ir pareikalavo, kad valdžia turėtų būti nedel
siant perduota „laikinajai hebrajų vyriausybei''. 

Tik ką pasibaigus karui, Anglija turėjo neišspren
džiamą problemą: kaip laviruoti, kad neprarastų visų 
arabų draugų, ir kaip dėl žydų emigracijos atsispirti 
pasaulio, o ypač Amerikos, spaudimui. Naujasis Ame
rikos prezidentas Harry Truman tuojau pareikalavo, 
kad britų vyriausybė į Palestiną nedelsiant įleistų 
100,000 žydų. Amerikos Kongresas taip pat stovėjo už 
neribotą imigraciją. Anglams vis dar neapsispren-
džiant, žydų teroro veiksmai prieš anglų valdžią daž
nėjo ir darėsi vis žiauresni. Pagaliau 1947 m. visa Pa
lestinos byla buvo perduota Jungtinėms Tautoms, ku
rios dar tų pačių metų lapkričio 29 d. priėmė nutarimą 
Palestiną padalinti į dvi savaimingas valstybes: ma
žesnę žydų ir didesnę arabų. Jeruzalė ir jos apylinkės 
turėjo būti valdomos tarptautinės komisijos. Žydai su 
tuo sutiko, o arabai — ne. Tiesą pasakius, jų niekas 
nei neklausė. Tuo laiku Palestinoje buvo per 1,4 mili
jono arabų, ir tik 700,000 žydų. Arabams priklausė 
apie 90 proc. visos žemės. 

Pagal susitarimą, anglai savo Palestinos mandatą 
turėjo baigti 1948.4.15. Anglija pradėjo perdavinėti 
savo valdžią kiekvienai atskirai vietinei susiorganiza
vusiai žydų ar arabų grupei. Tarp tų grupių tuojau 
kilo nesutarimai ir visame krašte prasidėjo aštrios ko
vos. Gavęs pritarimą iš prezidento Truman, David 
Ben-Gurion, pirmas Izraelio ministras pirmininkas, 
1948.5.14, nieko nelaukęs, paskelbė Izraelio valstybės 
sukūrimą. Laike keletos valandų(!) Amerika pripažino 
naująją valstybę de facto. (Ar prisimenate, kiek laiko 
Amerikai užtruko pripažinti abi Lietuvos nepriklauso
mybes, 1918 ir 1990?). 

Arabų valstybės — Libanas, Sirija, Irakas, Egiptas 
ir Transjordanįja (dabartinis Jordanas) — su tuo ne
sutiko, ir jau rytojaus dieną Izraeliui paskelbė karą. 
Puolantieji savo veiksmų tinkamai nesuderino, ir žy
dams tai palengvino atsiginti. Panašiai kaip ir 1919-
1920 m. Lietuva sugebėjo išsaugoti savo nepriklau
somybę, bemėtydama savo karines jėgas iš vieno fron
to į kitą — bolševikų, lenkų ar bermontininkų. Po ilgų 
ir permainingų kovų, jau kitais metais arabų vals
tybės, spaudžiamos Vakarų, ypač Amerikos, pasirašė 
paliaubas, taip ir neįstengusios nei išvyti žydų, nei su
kurti savo atskiros palestiniečių valstybės! To karo 
metu, įnirtingai siekdami savo tikslo, žydai nerodė jo
kio pasigailėjimo. Teroristai nužudė net ir Jungtinių 
Tautų atstovą grafą Folke Bernadotte. Balandžio 9 d., 
kaip vienas iš pavyzdžių, arabų miestelyje Dier Yassin 
jie užmušė 250 bepinklių civilių gyventojų, įskaitant 

moteris ir vaikus. 
Pagal paliaubų susitarimą, Izraelis gavo daugiau te

ritorijos negu jam buvo numatyta 1947 m. plane. Gaza 
priskirta Egiptui, o Jeruzalė padalinta tarp Izraelio ir 
Transjordanįjos, kuri buvo „perkrikštyta" į Jordano 
valstybę. Šimtai tūkstančių arabų buvo prievarta išva
romi iš savo namų, o jų vietoje įkurdinami nauji žydų 
imigrantai, atvykstą daugiausia iš Artimųjų Rytų ir 
šiaurės Afrikos, vadinamieji JSephardic" žydai. Bijoda
mi teroro, kiti tūkstančiai palestiniečių pabėgo iš Iz
raelio patys. To žydai ir siekė, norėdami sukurti savo 
kuo homogeniškesnę žydų valstybę. Taikos sutartis 
nebuvo pasirašyta, nes Palestinos arabai norėjo grįžti 
į savo tėvynę, o žydai jų nenorėjo įleisti. Vyko nuolati
niai kariški pasienio susirėmimai ir nesiliaujantys te
roristiniai veiksmai. 

Tuo tarpu 1952 m. Egipte įvyko perversmas, kuria
me kariuomenė nuvertė karalių Farouk. Nauju krašto 
valdovu tapo pulkininkas Gamai Nasser. Anglija, ne
norėdama su Nasser konflikto, prižadėjo netolimoje 
ateityje visiškai atitraukti savo kariuomenę nuo Suezo 
kanalo, ir taip jį perduoti Egipto valdžiai. Jei taip 
įvyktų, Izraelis jaustųsi praradęs saugią anglų užtva
rą nuo Egipto. Nasser betgi nelaukė, ir 1956 m. nacio
nalizavo anglų valdomą Suez kanalą. Tuojau prasidėjo 
ilgai trukę žydų, anglų ir prancūzų politikų bei kariš
kių pasitarimai, per kuriuos buvo nutarta nubausti 
Nasser suvaidinant" karą. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

NAUJASIS LIETUVOS 
KARDINOLAS 
S E S . ONA MIKAILAITĖ 

Vilniaus metropolitas arki
vyskupas Audrys Juozas Bač
kis vienas iš 37 naujų kardi
nolų, kurių paskyrimą popie
žius Jonas Paul ius II viešai 
paskelbė š.m. sausio 21 d. 
Kardinolas Bačkis — antrasis 
popiežiaus Lietuvai duotas 
kardinolas . P i rmasis kardino
las Vincentas Sladkevičius, 
pask i r t a s 1988 m., ištikimai 
t a rnavo Lietuvos bažnyčiai ne 
vien darbais , bet ir kančia iki 
pa t savo mirt ies Kaune 2000 
meta is . 

Naujam kardinolui Bačkiui, 
g imusiam Kaune 1937 m., 
š.m. vasario 1 d. suėjo 64 me
ta i . J i s vienas jaunesniųjų po
piežiaus sąraše. Vasario 21 d. 
visi bus oficialiai priimti j 
Kardinolų kolegiją Romoje, 
k u r specialioje viešoje konsis
torijoje j iems įteikiama raudo
na beretė bei apsiaustas ir 
kiekvienas iškilmingai pri
siekia ištikimybę popiežiui, 
Kris taus vietininkui. 

Skelbdamas šiuos naujus 
kardinolus Bažnyčios trečiojo 
mileniumo pradžioje, Jonas 
Paul ius II kalbėjo, žinodamas, 
jog jo sąrašas viršija Pauliaus 
VI nus ta ty tą 33 skaičių: „Vieš
pa t s tesuteikia mums neišse
miamos Šv. Dvasios stiprybės, 
kuri a tneša vis naujų netikė
tumų... Naujieji kardinolai ki
lę iš įvairių pasaulio kraštų. 
J ų rikiuotė atspindi Bažnyčios 
universalumą ir jos veiklos 
įvairovę". Naujieji kardinolai 
kilę iš 22 kraštų: 12 turi vado
vaujančias pozicijas Romos 
kurijoje, 9 yra iš Pietų Ameri
kos kraštų , 3 yra iš JAV. Mū
siškis yra vienas iš dviejų, 
Sfciitų Rytų Europai . 

Popiežiui Jonui Pauliui II 
l ankan t Lietuvą 1993 m., ar
t imiausi jo palydovai buvo 
kaip tik kardinolas V. Sladke
vičius ir arkivyskupas A. Bač
kis. Arkiv. Bačkis dažnai pa
dėjo popiežiui perskaityti lie
tuviškus jo kalbų tekstus. J is 
pirmininkavo šio vizito paruo
šimo ir vykdymo komitetui, ir 
ypač rūpinosi, kad lietuviai 
supras tų ir įvertintų šv. Tėvo 
rodomą pa lankumą Lietuvai. 
A. J . Bačkis ta ip išsireiškė: 
„Kiekvienas, kur is turėjo pro
gos bent valandėlei sutikti šv. 
Tėvą, Joną Paulių II, jo asme
nyje išvydo šiandienos Bažny
čią: mylinčią, atvirą visiems 
žmonėms ir trokštančią jiems 
tarnaut i . . . Šv. Tėvas atvyko į 
Lietuvą, kaip dieviškosios 
meilės ir vienybės apaštalas". 

Naujasis kardinolas Bačkis 
turi labai lietuvišką širdį, bet 
drauge ir plačią tarptautinę 
patirtį. Pirmuosius savo gyve
nimo metus praleidęs Lietu
voje, jis nuo 1938 m. gyveno ir 
augo Paryžiuje. Čia persikėlė 
visa Bačkių šeima, kai dr. Sta
sys Bačkis buvo paskirtas 
dirbti Lietuvos atstovybėje. 
Kardinolo tėvas dirbo Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje 67 
metus. Motina Ona, Lietuvoje 
buvusi mokytoja, savo sūnus 
Ričardą ir Audrį auklėjo lietu
viškai, o prancūzų kalbą jie 
išmoko mokykloje. 1957 m. 
Audrys pajuto kunigišką pa
šaukimą ir įstojo į garsią Pa-

- ryžiaus Šv Sulpicijaus semi
nariją, tačiau, norėdamas il
gainiui t a rnau t i lietuviams, 
persikėle į Šv. Kazimiero kole
giją Romoje. 1961 m. kovo 18 
d buvo įšventintas kunigu. 
Šiemet švęs 40 metų kunigys
tes sukaktį . Romoje A. J. Bač
kis tęsė teologijos studijas 
Gregorianumo universitete, o 

bažnytinės teisės doktoratą 
įsigijo Laterano universitete, 
tuo pačiu metu lankydamas ir 
Popiežišką diplomatinę akade
miją. Nuo 1964 iki 1973 m. 
dirbo Vatikano diplomatinėje 
tarnyboje įvairiuose kraš
tuose: Filipinuose, Costa Ric-
ca, Turkijoje, Nigerijoje. Pas
kirtas į Vatikano užsienio rei
kalų sekretoriatą, 1979 metais 
tapo jos pasekretoriumi. Ypač 
rūpinosi tarptautinių organi
zacijų reikalais bei taikos ir 
nusiginklavimo klausimais. 
1988 m. popiežius Jonas Pau
lius II jį konsekravo arkivys
kupu ir pasiuntė apaštalinio 
pronuncijaus titulu į Olandiją, 
tuomet ta rp to krašto Bažny
čios ir Vatikano buvo labai 
įtempti santykiai. Jo misija 
buvusi labai atsakinga ir rei
kalaujanti didelio takto. 

Bekeliaudamas po įvairius 
pasaulio kraštus , kardinolas 
Audrys aplankydavo ir JAV. 
Būdamas j aunas kunigas, dir
bo ateit ininkų stovyklose Dai
navoje. Kai tėvai 1960 m. per
sikėlė į Vašingtoną, kun. dr. 
Bačkis perėmė „charge d'affai-
res" postą, kun. Audrys atvyk
davo aplankyti tėvus ir jiems 
padėti. Kartą, raudamas pikt
žoles aplink atstovybes pasta
tą, smarkiai užsikrėtė nuodin
gais vijokliais („poison ivy"), ir 
juokėsi,kad visi traukėsi nuo 
jo pūslėtų rankų, lyg jis būtų 
raupsuotas . Kun. Audriui vi
sada rūpėjo lietuviški reikalai. 
1964 m. j is išvertė į prancūzų 
kalbą ir išleido Sibiro mal
daknygę „Marie, sois notre 
secours" su Paryžiaus kardi
nolo Feltin įvadu. Ilgus metus 
dirbdamas Vatikane, buvo ge
rai susipažinęs su persekioja
mos Lietuvos Katalikų Bažny
čios padėtimi. Darbe dažnai 
teko ar t imai bendrauti su po
piežiumi Jonu Paulium II ir 
tai išugdė šiltą judviejų bičiu
lystę. 

Sovietų laikais Lietuvos 
Bažnyčios veikla buvo supara
lyžiuota. Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę 1991 m. ko
vo 11 d. ir Bažnyčiai atgavus 
laisvę normaliai veikti, popie
žiaus atsiųstas, arkiv. Bačkis 
atvyko į Lietuvą rugsėjo 30 d. 
pasirašyti konkordatą, atnau
jinantį diplomatinius santy
kius tarp Lietuvos ir Vatika
no. 1991 m. gruodžio 24 d. Jo
nas Paulius II Lietuvai įsteigė 
antrą bažnytinę provinciją su 
metropolitu Vilniuje, kuriuo 
paskyrė arkiv. Audrį Bačkį. 
Ta proga popiežius visiškai 
įteisino visus Lietuvos vysku
pus. Jo pastangos atgaivinti ir 
sustiprinti Lietuvos Bažnyčią 
ne visų lietuvių buvo supras
tos ir įvertintos. „Laiškai lie
tuviams" redaktorius kun. J. 
Vaišnys, SJ, žurnalo 1992 m. 
vasario numeryje pažymėjo: 
„Tai yra tikrai graži popie
žiaus kalėdinė dovana Lietu
vai. Galima su pagrindu tikė
tis, kad kada nors turėsime ir 
antrąjį kardinolą". Ir štai po 
dešimties metų išsipildė „pra
našystė". 

įžengęs į Vilniaus arkika
tedrą 1992 m. kovo 3 d., Vil
niaus metropolitas A. J. Bač
kis tuojau pradėjo rūpintis 
praktiškais arkivyskupijos 
valdymo reikalais. Atgavęs 
bažnytinę nuosavybę bei pa
s ta tus Vilniuje, įkūrė daug so
cialinės globos bei šalpos įstai
gų. 1993 m. atgaivino Vilniaus 
kunigų seminariją ir jai pa
s ta tė naujas patalpas. Dabar 
šv . Juozapo seminarijoje stu-

Vilniaus arkivyskupas metropolitas (dabar jau paskirta? kardinolu) Audrys J. Bačkis įpirmasis iš dešines) apsi
lankęs Jezukų gimnazijoje Vilniuje. Su juo t. jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis, SJ. 

dijuoja 63 klierikai, o jiems 
profesoriauja iš Europos ir 
JAV sukviesti įvairių sričių 
žinovai. A. J. Bačkio iniciaty
va, Vilniaus Pedagoginiame 
universitete įkurta tikybos ka
tedra. 1997 m. šis universite
tas suteikė arkiv. Bačkiui gar
bės doktoratą. Būdamas Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
pirmininku. 1993-1999 m. ar
kiv. Bačkis autorizavo bei ap
robavo naują, katalikams 
skirtą Šventojo Rašto leidimą, 
išspausdintą Vilniuje 1998 m. 
Popiežius Jonas Paulius II ar
kiv. Bačkį paskyrė komiteto, 
ruošiančio Europos vyskupų 
sinodą, nariu. 1998-2001 m. 
veikusiam Lietuvos vyskupų 
komitetui šventųjų jubiliejinių 
metų iškilmes ruošti taip pat 
vadovavo A. J. Bačkis. 2000 
m. vasario 16 d. prezidentas 
Valdas Adamkus apdovanojo 
arkiv. Bačkį Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino 2-ojo 
laipsnio ordinu. 

įstodamas į Katalikų Bažny
čios Kardinolų kolegiją, kardi
nolas Bačkis gauna ne vien 
garbingą „eminencijos" titulą 
ir raudonus rūbus. Jis tampa 
artimu popiežiaus patarėju, 
pagalbininku ir bendradarbiu 
visos Bažnyčios valdyme bei jo 
atstovu Lietuvos Bažnyčiai. 
-Jis turi teisę dalyvauti konk

lavoje, kuri išrinks būsimą, 
264-jį. popiežių. 

Naujam kardinolui labiau
siai rūpi, kad Lietuvos žmonės 
atvertų savo širdis Kristui ir 
išdrįstų sugrįžti. į juos priimti 
laukiančią, Katalikų Bažny
čią. Jis atjaučia Lietuvos žmo
nių dvasines žaizdas bei pati
riamus materialinius sunku
mus. 2000-jų metų Kalėdas 
šventė drauge su Vilniaus var
guoliais, jo paties 1992 m. 
įkurtoje valgykloje „Betanijo-
je". Čia kasdien mait inama 
600-700 neturtingų, benamių 
žmonių, kurių tarpe neretai 
pasitaiko ir sunkiai besiver
čiantys mokytojai, inžinieriai, 
architektai, daugiavaikės šei
mos. Drauge su jais visais A. 
J . Bačkis valgė šventinius pie
tus : troškintus kopūstus su 
vištų šlaunelėmis. J is paste
bėjo, jog valgytojai suglumę, 
prislėgti, nesidžiaugia nė Vil
niaus moksleivių jiems su
ruoštu kalėdiniu koncertu. 
Tardamas jiems sveikinimo 
žodį, A. J . Bačkis apgailesta
vo, jog darosi vis sunkiau ras
ti lėšų šią valgyklą išlaikyti, 
bet linkėjo visiems neprarast i 
vilties: „Man nieko nėra liūd
niau, nei matyti žmogų, prara
dusį viltį. Reikia tikėti, kad 
bus geriau — jei ne šiame gy
venime, tai kitame". 

KITOKIOS DIDYBĖS AKIVAIZDOJE 
5 eilinis sekmadienis 

Šio sekmadienio skaitiniuo
se matome giliausius religi
nius išgyvenimus. Žmogus su
siduria su Dieviškąja didybe 
ir suvokia savo misiją. Pir
muoju atveju Izaijo knygoje 
šį reiškinį atskleidžia gausi 
simbolika. Dievas vaizduoja
mas kaip didingas karalius, 
sėdintis ant aukšto sosto. 
Serafimai, sparnuotos būty
bės, išreiškia jam savo pa
garbą. Dviem sparnais šios 
būtybės dengė savo veidą, 
kad jų neapakintų Dievo šlo
vė. Dviem sparnais dengė ko
jas, simbolizuojančias apati
nę kūno dalį. š is gestas daž
nai pastebimas Adomo ir Ie
vos paveiksluose, kai jie po 
nupuolimo vaizduojami Dievo 
akivaizdoje. Tai savęs kaip 
kūrinio pripažinimas. Nepa
liaujamas angelų garbinimas 
„Šventas, šventas, šventas..." 
pažįstamas mums iš Eucha
ristijos liturgijos. Šis šlovini
mas išreiškia absoliutų Dievo 
gerumą, jo trancendentišku-
mą ir kitokybę. 

Ši drama vyksta Jeruzalės šven
tykloje 736 m. prieš Kristų. 
Besimeldžiančiam pranašui 
tuomet buvo dvidešimt metų. 
Po pirmojo šios dramos veiks
mo, didingo Viešpaties pasi
rodymo, seka antrasis: regė
tojas pasijunta visiškai sug
niuždytas ir nevertas šlovės ir 
Šventumo akivaizdoje. Tačiau 
Dievas įsikiša ir Serafimas de
gančia žarija atgailos ženk-
lan paliečia Izaijo lūpas. Pra
našas įvesdinamas į dieviš

kąją sferą. Trečiajame dra
mos veiksme Dievas prabyla 
pirmas, nes tikėjimas kyla iš 
Dievo apreiškimo bei iniciaty
vos. Dievas ieško tarp žmo
nių bendradarbių savo išga
nymo darbui. Izaijas. būda
mas kilnus, t iesus, didžia
dvasiškas ir drąsus, atsilie
pia: ,.štai aš, siųsk mane!" J i s 
niekuomet neatšauks to, ką 
pažadėjo. 

Apaštalo Pauliaus misija, 
panašiai kaip Izaijo, prasidėjo 
nuo Viešpaties šlovės apreiš
kimo. Tačiau šiame skaitinyje 
kalbama ne apie ekstazę. Pau
lius įrašo save į prisikėlusį 
Kristų regėjusių sąrašą. J i s 
yra grandis grandinėje, su
siejančioje su pirmutiniu iš 
apaštalų. Petru. Paulius, 
anksčiau persekiojęs Dievo 
Bažnyčią, dabar tikrai įsitiki
nęs prisikėlimo tiesa. Pauliui 
vienu momentu visiškai atsis
kleidė prisikėlimo prasmė. J i s 
įvyko neatsitiktinai, bet „kaip 
skelbė Raštai". Šiam skelbi
mui Paulius paaukojo visą gy
venimą: „Daugiau už juos vi
sus esu įdėjęs triūso" Apašta
las Paulius netaupo nei savęs, 
nei kitų. Perduodamas tikėji
mo ugnį Timotiejui savo gyve
nimo saulėlydyje Paulius sa
ko: „Prisimink prikeltąjį iš nu
mirusių Jėzų Kristų" (32 Tim 
2,8). 

Evangelijos skaitinyje atsis
kleidžia evangelistui Lukui 
būdingas vaizdas. Jėzus pasi
renka pirmuosius mokinius 
iš žvejų. Žvejo amatas reika
lauja drąsos ir kantrybės. J i s 
turi mokėti laukti ir pradėti 

vėl iš naujo vėl tą patį darbą. 
Žvejas privalo atsižvelgti į 
oro užgaidas ir pasitikėti Die
vu. Jėzaus mokiniui taip pat 
teks ilgai laukti ir dažnai 
gįžti tuščiais nusivylimo tink
lais. Tačiau išgirdęs mokytojo 
balsą jis atsako kaip anuomet 
Pet ras : „Dėl tavo žodžio už
mesiu tinklus". 

Petras neišvysto tokio di
dingo Viešpaties šlovės apsi
reiškimo kaip Izaijas, tačiau 
jo reakcija yra panaši . J is par
puola prie Jėzaus kojų, saky
damas: „Pasitrauk nuo ma
nęs, Viešpatie, nes aš nusi
dėjau!". Jis taip pat suvokia, 
kad Viešpats netur i nieko 
bendro su nuodėmingu žmo
gum. Petro atveju Viešpats iš
reiškia savo pasitikėjimą ne 
gestais, bei žodžiais: „Nebi
jok! Nuo šiol jau žmones žve
josi". Dievo atleidimas pakei
čia žmogiškąjį nevertumo su
vokimą. Tai yra atspir t ies mo
mentas būsimajai misijai. 

Jėzus, pranašaudamas Pet
rui apie būsimąją žmonių 
žvejonę, turėjo omenyje visus 
— gerus ir blogus, tyrus ir ne
tyrus. Po kurio laiko Jopės 
mieste Petrą ištiko dvasios pa
gava. Jis regėjo tars i didžiulį 
tinklą, kupiną įvairiausių 
švarių ir nešvarių gyvių. Die
vas šiam žydų žvejui leido su
vokti, nurodydamas, jog meilė 
apima žmones: „Ką Dievas 
apvalė, tu nevadink suteptu". 

Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr.l 

• Marijampolė. Sausio 4-5 
d. Marijampolės krašto skau
tai šio miesto katalikiškajame 
darželyje „Želmenėlis" suren
gė seminarą skautų vado
vams. Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centro referentė R. 
Gečaitė su seminaro dalyviais 
svarstė, kas yra tikroji laimė 
ir laimingas gyvenimas. 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALrrOMOOUO. NAMU, SVEKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frar* Zapots ir Off. Mgr. Aukse 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 W«a* 95th Street 
Tai. (706) 424-8654 

(773)581-8654 

GREIT PARDUODA 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui t d . 630-774-1025. 

Wiudow VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc nced 100 crews. 
No exp necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A. McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounting Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta i namus. 

Patyrusių mūrininkų brigada, 
turinti 20 metų darbo stažą, ieško 

firmų, kurioms reikalingi šie 
specialistai. Atlyginimas pagal 
susitarimą už padarytą darbą. 
Tel. 773-847-7420 vakarais. 

Parduodu darbų. Reikia 
prižiūrėti 65 metų moterį 

invalido vežimėlyje, gyventi 
kartu, kalbėti angliškai, vairuoti 
automobili. Tel. 708-957-5710 

arba 708-218-7521. 

RE/MAX 
REALTORS 

0FFC.I773) 22S- «7«1 
HOMC (70M 425 - 7U0 

.(7731 SKUBOS 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

sM* 
Alexander J. Mockus, 

LTD 
Realtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-6655 mob.: 773-259-3303 

Fax 773-767-9618 

Downers Grove parduodamas 
gražus, šviesus „condo".2 mieg., 2 
vonios, židinys, balkonas. Prie 
krautuvių ir parko — labai patogu 
pensininkams! Jūra Gvidas, Baird 
& VVarner, tel. 630-778-1855; 
namų tel. 630-548-1169. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

• Kupiškis. Gruodžio 29-30 
d. „Gyvenimo ir tikėjimo" in
stitutai čia vykusios mokslei
vių ateitininkų sąjungos žie
mos akademijos dalyviams ve
dė kursą „Krikščioniškasis at
sakas į AIDS". Vytauto Di
džiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto doktorantė 
A. ! :rinskienė, s. B. Mališ-
kaite SJE ir V. Raubaitė 
aiškino, koks turėtų būti 
krikščionio a tsakas \ AIDS ke
liamus iššūkius dvasiniu bei 
moraliniu aspektu. 

• Kaišiadorys. Gruodžio 28 
d. Kaišiadorių sielovados cen
tre buvo surengta penkių vys
kupijos parapijų vaikų choru 
šventė. Koncerto metu buvo 
įteikti padėkos raštai ir atmi
nimo dovanėlės aktyviausiems 
kolektyvams bei jų vadovams. 

• Kybartai. „Gyvenimo ir 
tikėjimo instituto darbuotojai 
sausio 5-7 d. Kybartų parapi
jos tikintiesiems vedė semi
narą „Socialinė ir pastoracinė 
tarnystė". 

• Vilnius. Gruodžio 16 d. 
vysk. A u d r s J u o z a s Bačkis 
pašventino . Jono kongrega
cijos Šv. Jono teologo vienuo
lyną prie J ė z a u s Kr is taus Iš
ganytojo bažnyčios. Iškilmėse 
dalyvavo daugiau kaip 300 
svečių, t a rp jų — Vienuolijos 
generalinis v ika ras t. Philippe 
Marie Mossu, Europos vika
riato v ikaras t. Pascal Haegel. 
vysk. Jonas Boruta SJ, 
Prancūzijos ir Belgijos amba
sadoriai, gausus būrys vienuo
lių ir kunigų. Gruodžio 18 d. 
vienuolyne aps i lankė ir paš
ventino jo koplyčios altorių 
vysk. J . Tunai t i s . 

• Marijampolė. Sausio 6 d. 
Marijampolės municipalinia
me dramos t ea t r e įvyko Vilka
viškio vyskupijos Caritas suor
ganizuotas renginys „Giedu ir 
dainuoju Dievui ir Tėvynei". 
Šioje apskri t ies mas tu sureng
toje šventėje dalyvavo apie 
300 moksleivių iš Marijam
polės. Šakių, Lazdijų, Kazlų 
Rūdos. Vilkaviškio, Kybartų ir 
kt. vietų. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
JAV Lietuvių Bendruome

nės tarybos vėliausioje (2000 
metų rugsėjo/spalio 29, 30, 1 
d.) LB finansinėje ataskaitoje 
Ramutis Pliūra (JAV LB 
Krašto valdybos iždininkas) 
priminė ir pabrėžė tarybos at
stovams, kad Bendruomenės 
Krašto valdybos pagrindinės 
savo dydžiu ir kone vieninte
lės pajamos yra Vasario — 16-
tosios aukos. Ši diena pagal 
tradiciją buvusi lietuvybės iš
laikymo išeivijoje, tvirto pasi
sakymo už Lietuvos nepri
klausomybę vajaus diena, pa
starųjų metų eilėje tapo labai 
atvira ir paranki pasinaudoti 
kitoms specialių visuomeninių 
paskirčių grupėms. Šios gru
pės, užuot panaudoję turimą 
energiją, entuziazmą ir suma
numą susiorganizuoti finan
sinės paramos būdus, pasiren
ka lengvą išeitį, būtent, jung
tis į tradicinį bendruomeninio 
lietuviško solidarumo vajų. 
Pamirštama, kad, nesugebant 
ar nerandant būdų savomis 
pastangomis atlikti užsibrėžto 
naudingo mūsų diasporai dar
bo, visuomet galima kreiptis 
pagalbos į LB K v-bą ar Lie
tuvių fondą, bandant pasiekti 
užsibrėžtų tikslų. Mūsų išliki
mas, kaip reikšmingo etninio 
vieneto, kartu ir visapusiškai 
naudingo mūsų tautai, yra tol 
įmanomas, kol liekame solida
rūs šiam etniniam vienetui, 
vieningai remdami jo veiklą. 

Toji veikla yra plati. Šian
dien ji jungia, apima 63 apy
linkes, padeda kurtis nau
joms, kur tik atsiranda savo 
kilmei reiškiančių prisirišimą, 
sentimentą, aktyviai palaiko 
lietuvybės kultūrinį gyvastin
gumą, siekdama jungti plačiai 
visoje Amerikoje išsisklaidžiu
sias lietuvių saleles. Jei lygin
tume prieš devynerius ar de
šimtį metų lietuvybės tęstinu
mui Krašto valdybai suauko-
jamas solidarumo pajamas su 
pernai ir apskritai pastarai
siais metais surenkamomis 
aukomis, matytume, kad jos 
vos ne vos siekia trečdalį to, 
kas būdavo suaukojama prieš 
8, 9 ar 10-tį metų. Surenkama 
maždaug tiek, kiek išleidžia
ma LB įstaigai Washington, 
DC. Tik su aukomis iš kitų 
šaltinių ar pripuolamai gau
namomis aukomis, įvertinan
čiomis Krašto valdybos darbus, 
ir savanoriško ir neapmokamo 
bendruomenei tarnaujančių 

darbo dėka yra įmanoma, 
drįsčiau sakyti, trūkumų su
pančiota mūsų bendruomenės 
veikla. Tai yra paradoksalu — 
LB yra monopolis išeivijoje 
savo apimties platumu ir savo 
atvirumu visai lietuvijai Ame
rikoje, nėra konkurencijos, ir, 
rodos, turėtų žydėti, o, trūku
mų slegiama, laikosi tik pa
siaukojančių ir daugeliu at
vejų savomis lėšomis varančių 
šios veiklos vagą. 

Neseniai laikraščiuose buvo 
Krašto valdybos vicepirminin
ko dr. Stasio Bačkaičio pa
ruoštas ir Krašto valdybos 
patvirtintas aukštojo mokslo 
sričiai remti trejų metų pla
nas. Tik su nuoširdžia bend
ruomenės parama Krašto val
dybai šis planas galėtų tapti 
pasididžiavimu mums visiems 
ir nauda lietuvybės išlaikymui 
mūsų lietuviškoje diasporoje. 
Tik su nuoširdžia bendruome
nės parama yra galima pla
nuoti kultūrinius įnašus apy
linkėms ir didesniems lietuvių 
telkiniams, skatinant lietu
vybės išlaikymą." Tik su nuo
širdžia bendruomenės pagalba 
ir solidarumu yra įmanoma 
išlaikyti lietuvių etninės ma
žumos, kaip reikšmingos ma
žumos, reikšmingai ir tinka
mai reiškiančios mūsų tautos 
ir bendruomenės interesus, ar 
tai būtų per LB, ar ALTą. 
Tam yra būtina LB įstaiga 
Washington, DC. Tik savo so
lidarumu, išlaikydami bend
ruomenę gyvą ir kūrybingą, 
išlaikysime ją dosnia vargs
tantiems ir pagalba savo 
tėvynainiams Lietuvoje. Kraš
to valdyba jau kreipėsi į apy
gardų, apylinkių valdybas, 
ruošiančias Vasario 16-tos mi
nėjimus, kad šiais metais pa
rodytų solidarumą savo lietu
vybės išlaikymo ateičiai, pa
skirtų šią dieną lietuvybės 
tvirtinimui JAV. Visiems ki
tiems reikalams, kaip jie be
būtų svarbūs, dar lieka dau
giau kaip trys šimtai dienų. 

J . Ardys 

* Valstybės t u r to fondas 
rengia pasiūlymus, kaip 
keisti privatizavimo tvarką 
toms įmonėms, kuriose valsty
bė valdo ne kontrolinius akci
jų paketus. Mažas akcijų kie
kis nevilioja pirkėjų, ypač kai 
jų kaina per daug pakelta. 

'Elta ' 

DEMOKRATŲ 
PAREIGŪNŲ IR SOVIETŲ 

KARIUOMENĖS 
„POKŠTAS" 

Besikeičiant JAV preziden
tūros pareigūnams, kraipėme 
galvas, skaitydami apie apga
dintas valdžios kompiuterių 
klaviatūras, atšvietimo apara
tuose paliktus clintoniško pa
sismaginimo posakius ir t.t., 
bei ta tema redaktorės D. Bin-
dokienės pastabas sausio 30 d. 
„Drauge". Šie „pokštai" tuoj 
pat priminė sovietų-rusų ka
riuomenės išsikraustymą iš R. 
Vokietijos, Lenkijos ir Če
koslovakijos. „Draugiški" so
vietų mužikėliai anuomet irgi 
pokštavo, prieš išvykdami iš 
kareivinių, išlupinėje elektros 
lizdus, jungiklius bei vandens 
čiaupus, pripylę cemento į ka
nalizacijos vamzdžius ir t.t. 
Kareivinės su pusiau lauki
niais kareiviais — kaip karei
vinės, bet toks baltakalnierių 
pareigūnų elgesys, uždarant 
savo kadencijos duris presti
žiniuose JAV valdžios pasta
tuose? 

Antanas Dundzila 
McLean, VA 

SIŪLOMAS „AKTORIUS" 

Buvusio JAV prezidento 
spaudos atstovo paskelbtas 
sumanymas statyti filmą apie 
lietuvius teroristus („Drau
gas", sausio 30 d. pirmasis 
puslapis) turėtų būti visų su 
džiaugsmu priimtas, tik sąly
ga, jog dabar darbo neturintis 
buvęs prezidentas Bill Clinton 
(Lietuvoj skaitantiems, Bilas 
Klintonas) vaidins vieną tero
ristų, ar gal net patį jų vadą. 
Aukštaūgis, žilstelėjęs švie
siaplaukis žaliūkas su tarsi 
kiek „trejų-devynerių" papu-
rinta nosim tokiai rolei ypač 
gerai tiktų ir užtikrintų filmo 
pasisekimą bei Lietuvos vardą 
„pagarsintų" tikrai daugiau, 
nei visi ligšioliniai skrydžiai 
patiltėm. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

GAILA ATSIMINIMŲ 

Gavusi „Draugą", pirmiau
siai skaitydavau Danutės Lin-
tartaitės-Petrauskienės atsi
minimus. Keliaudavau su ja 
kartu per Sibiro taigas, miš-

It makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp trsvri to Lithuania easier and more convement than SAS 
From Chicago. we offer claily service to Vilnius wth a hassle-free connection via 
Stockholm When you're ready to return, you'H enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhager. hub. Find out what a worid of difference SAS 
can make for your nert trtp. Just catl your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our vvebsrte at wwwscandinavian.rvet. 
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kus, šalčius ir bandžiau iš
gyventi jos iškentėtas kančias 
bei vargus. Iš tiesų tik ban
džiau suprasti, ką jie pergyve
no, ypač paskutinį, #44 apra
šymą apie jos tėvelį. Mums tai 
yra neįmanoma suprasti ar 
įsivaizduoti, ką jie pergyveno. 
Daug kartų mano protas ne
galėjo aprėpti ką mūsų žmo
nės ten iškentėjo. O kaip įdo
miai, nuoširdžiai ir gražiai ji 
visa tai aprašė. Be pykčio ar 
pagiežos. Trumpais, aiškiais, 
širdį ir sielą paliečiančiais, sa
kiniais. 

Gerai, kad jos kančios se
niai pasibaigė, bet labai gaila, 
kad pasibaigė jos atsiminimai 
tokioje baisioje ir liūdnoje vie
toje. Botų labai įdomu suži
noti apie tolimesnį jos ir visos 
šeimos gyvenimą. 

Juli ja Dantienė 
Exton, PA 

VALDOVŲ RŪMAI: 
SVAJONĖS IR TIKROVĖ 

Artėja Lietuvių fondo meti
nis suvažiavimas. Ligi šiol LF 
dalijo savo pelną palyginti 
nedideliais „trupinėliais". Man 
atrodo, kad šių metų LF me
tiniame suvažiavime turėtų 
būti pakeistas pelno skirsty
mo nuostatos. Būtent, kas me
tai skirti stambią paramą vie
nam svarbiam tikslui Lietu
voje. 

LF kas metai galėtų skirti 
pusę milijono dolerių Lietuvos 
valdovų rūmų atstatymo fon
dui. Tada LF galėtų raginti ir 
kviesti visus pasaulio lietu
vius šį darbą remti. 

Laukti nėra ko: ir po 5, ir po 
10, ir po 20 metų visam pa
saulyje vis dar bus skurdo ir 
vargo. Valdovų rūmų atstaty
mas Vilniuje būtų puiki dova
na Lietuvai. 

Antanas Klimas 
Rochester, N.Y. 

KODĖL LIETUVIAI 
PALIEKA TĖVYNĘ? 

Skaičiau Gintaro Venclaus-
ko laišką „Draugo" dienraščio 
18 numeryje, kuriame įis pei
kia Broniaus Nainio rašinius, 
nes juose yra per daug negaty
vumo. Norisi paprašyti Ginta
ro Venclausko, kad jis para
šytų straipsnius, iškeliančius 
dorybes Seimo narių, Aukš
tųjų valdžios žmonių, įmonių 
ir savivaldybių darbuotojų, 
nurodant, kad jie tas pareigas 
apsiėmė tik iš noro prikelti 
skurstančią tėvynę, bet ne dėl 
aukštų algų, mašinų, kelionių 
į užsienio valstybes. 

G. Venclauskas turėtų su
rinkti žinias, kodėl lietuviai 
palieka tėvynę ir išvyksta į 
jiems mažai pažįstamus kraš
tus. Reikia manyti, kad jie tą 
daro ne iš meilės nežinomam 
kraštui, bet nerasdami darbo, 
teisingumo ir apsaugos sava
jam krašte. 

Parašyti ilgesnį straipsnį 
reikia įdėti daug laiko, surink
ti teisingas žinias ir taip pat 
nurodyti, kas turėtų būti daro
ma, kad būtų išvengiama 
straipsniuose iškeltų blogybių. 

Ačiū iškiliesiems žurnalis
tams: Broniui Nainiui, Audro
nei V. Škiudaitei, Vytautui 
Volertui, Aurelijai Balašaitie-
nei ir dar keletui kitų už 
iškėlimą neigiamybių, vyks
tančių nepriklausomoje Lietu
voje. Iškėlimas neigiamybių ir 
asmenų, privers valdžios tar
nautojus dirbti tėvynės gero
vei, bet ne savo kišenių pildy
mui. 

Reikia tikėti, jog Gintaras 
Venclauskas paskaito ir Lietu
voje leidžiamus laikraščius, 
kuriuose ras, kad ir jų žurna
listai taip pat kelia panašius 
klausimus ir nereikėtų kaltin
ti Amerikoje gyvenančių žur
nalistų, kad jie, sėdėdami už 
Atlanto, užsiima tik kritika. 

Antanas Paužuol is 
Chicago, IL 

DRAUGAS, 2001 m. vasario 13 d., antradienis 

A* T A» 
ONAI GIRNIUVIENEI 

mirus, velionės sūnums dr. KĘSTUČIUI, dr. SAULIUI, 
dr. RAMŪNUI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

PADĖKA 
A. t A. 

IRENA CECILIJA MITKUTĖ 
Mūsų mylima Dukra iškeliavo Amžinybėn 2000 m. 
lapkričio 15 d. ir buvo palaidota lapkričio 24 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Nuoširdi padėka visiems, lankiusiems a.a. Irutę ligos 
metu, atsisveikinant laidotuvių koplyčioje, Milwaukee 
mieste. Dėkojame kun. Dennis Lewis už maldas ir 
paskutinį patarnavimą, gražias gėles ir aukas šv. Mišioms 
bei labdarai. 
Esame labai dėkingi kun. Jauniui Kelpšai už šv. Mišias 
Čikagoje ir religines apeigas kapinėse, A. Barniškiui ir 
chorui už gražias giesmes. Ačiū visiems, pareiškusiems 
mums užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje, aukas šv. 
Mišioms ir Lietuvos vaikučiams. Dėkojame Mitkų šeimai 
už šv. Mišias Lietuvoje ir visiems artimiesiems už 
pareikštas užuojautas. 

Nuoširdi padėka Brett laidotuvių direktoriams Milwaukee 
mieste už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Liūdintys tėvai, sesuo, broliai i r visi artimieji . 
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KONSTANCIJA PUZINIENĖ 

Mirė 2001 m. vasario 11d. ryte, sulaukusi 94 metų. 
Gyveno Čikagoje, IL. Gimė Lietuvoje, Kybartuose. 
Nuliūdę liko: dukra Aldona su vyru Vytautu Čepėnai, 

sūnus Algimantas su žmona Vilte Puzinai, dukra Živilė 
su vyru Rimvydu Tamošiūnai, anūkai Gintaras, Dalia, 
Rima, Darius, Daina, Gailė, Aras ir Raimundas, 16 
proanūkų, sesuo Klevusė Ramaškevičienė Lietuvoje. 

A.a. Konstancija buvo mylima žmona a.a. profesoriaus 
Jono Puzino. 

Laidotuvės privačios. 

Nul iūdę d u k r o s , sūnus , a n ū k a i , p roanūka i , 
sesuo. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

PADĖKA 
A. t A. 

ANTANUI GEDRIMUI 
Mūsų brangus Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė 2001 m. 
sausio 8 d. Palaidotas sausio 10 d. Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississauga, Ont. 
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui, 
kun. Juvenaliui Liaubai, už maldas-rožinj laidotuvių 
namuose, gedulingas šv. Mišias Aušros Vartų šventovėje 
ir palydėjimą į kapines. 
Esame dėkingi Juozui Krikštolaičiui — parapijos tarybos 
vardu ir Lionginui Paskui — Tėvynės sąjungos valdybos 
vardu tarusiems malonius atsisveikinimo žodžius 
velioniui laidotuvių namuose. Nuoširdi padėka giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, ypač iš toliau atvykusiems. 
Dėkojame už atsilankymą į laidotuvių namus, už 
pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir per spaudą, už 
gražias gėles, gausias aukas šv. Mišioms, įvairioms 
našlaičių šalpos organizacijoms, Kanados lietuvių fondui. 
Nuoširdžiai dėkingi EI. Gudinskienei, M. Povilaitienei, 
Zosei Rickienei, J. Krikštolaičiui už aukų rinkimą ir 
mieloms ponioms už pyragus. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie kuo nors prisidėjo 
palydint velionį Antaną į Amžino Poilsio vietą. 
Jūsų išsakyti raminantys paguodos žodžiai mus stiprino 
ir palengvino skausmo valandas. 

Giliai l iūd in t i žmona J a d z ė , vaikai : Aloyzas, 
Kris t ina, Vi tas , Aldona i r j u šeimos. 

A. t A. 
SOFIJAI VASIULIENEI 

mirus, velionės vyrui A D O L F U I , dukrai DALIAI 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Reda ir Juozas Ardžiai 

A . t A . 
VALERIJAI MISEVIČIŪTEI 

GERULIENEI 
mirus, jos vyrui, kun. dr. EUGENIJUI GERULIUI ir 
visai šeimai reiškiu gilią užuojautą. 

Vytautas Lapatinskas 
Seattle, WA 

Mielai sesei 

A . t A . 
STEFANIJAI BALIENEI 

mirus, reiškiame užuojautą sūnui KĘSTUČIUI su šeima 
ir visiems artimiesiems. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

Mielai sesei, ilgametei Lietuvos Dukterų draugijos narei 

A. t A. 
SOFIJAI VASIULIENEI 

išėjus j Dangiškuosius Sodus, reiškiame nuoširdžią ir gilią 
užuojautą skausme likusiems vyrui ADOLFUI, dukrai 
DALIAI su vyru ROBERT LEE bei visiems artimiesiems. 

Detroito Lietuvos Dukterys 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 14 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. pa
minėsime Vasario 16-ąją -
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Kalbės Bronius Nai
nys. Bus ir meninė programa. 
Nuoširdžiai kviečiame atvykti 
ir bendrai praleisti popietę 
šventiškai nusiteikus. Paben
drausime, bus bendri pietūs, 
kaip ir visada „Seklyčioje". 

„Lituanicos" skautų tun
to iškilminga sueiga vyks 
šeštadienį, vasario 17 d., 1:30 
vai. p.p. PLC. Lemonte. sporto 
salėje. Sueiga prasidės punk
tualiai. Visiems tunto nariams 
dalyvavimas privalomas. At
vykstame pilnose išeiginėse 
uniformose. Užkandžiai salėje 
po sueigos. Tėveliai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

iš arti ir t€>if 
VASARIO 16-OJI 
ELIZABETH, NJ 

Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas New Jersey lie
tuviams vyks sekmadienį, va
sario 25 d., Šv. Petro ir Povilo 
lietuvių parapijos salėje, 211 
Rpley Place, Elizabeth, NJ. Už 
Lietuvą melsimės 11 vai. r. šv. 
Mišiose. Po pamaldų persikel-
sime į parapijos salę. Kalbės 
žurnalistas inž. Antanas Dun-
dzila iš McLean, Virginia. 
Meninėje dalyje išgirsime ne
seniai iš Lietuvos atvykusių 
vaikų talentus. Bus parodyti 
ir momentai iš olimpinių JAV 
— Lietuvos krepšinio rungty
nių, o taip pat ir praėjusią va
sarą Toronto. Kanadoje, vyku
sios Lietuvių tautinių šokių 
šventes. Po programos bus 
bendros vaišės ir pabendravi
mas. 

Kviečiame visus atvykti į 
šią svarbią šventę. Negalintie
ji šiame minėjime dalyvauti, 
prašomi skirti auką Lietuvių 
Bendruomenei arba jūsų pasi
rinktai organizacija, čekius 
siunčiant iždininkui Rimantui 
Bitėnui. 36 Second St., Eliza
beth. NJ 07206. 

ADVOKATO PASKAITA 
NEW YORKE 

Lietuvių bendruomenė New 
Yorke rengia susitikimą, ku
riame bus aptariama imigraci
jos įstatymo pataisa ..Life Nr. 
245(1)". Ši pataisa palengvina 
statuso legalizavimą ir „Žalios 
kortelės" gavimą daugeliui į 
JAV atvykusių žmonių. 

Susitikime dalyvaus advoka
tas Jonas Janusas, kuris iš
dėstys šios pataisos esmę ir 
atsakys į 'visus dominančius 
klausimus. 

Susitikimas vyks kovo 4 d.. 
sekmadienį, 11:30 vai.r., tuoj 
po šv. Mišių Apreiškimo baž
nyčios salėje (70 Havemeyer 
Street. Brooklyne). Smulkesnė 
informacija tel. 718-951-4111 
(Donatas-. 

Meno mokyklėlėje Le
monte, PLC, pradeda veikti 
baleto klasė. Pamokėlė vyks 
kiekvieną antradienį, nuo 6:15 
iki 7 val.v. Dėstytoja - Klaipė
dos universiteto absolventė 
choreografė Diana Gudavičiū
tė. Pirmoji pamokėlė vyks jau 
šiandien, vasario 13 d. Priima
mi vaikai nuo 3.5 metų. 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose, Lemon
te, vyks šeštadienį, kovo 10 d. 
Susikaupimą ves kun. dr. Kęs
tutis Trimakas. Norintieji da
lyvauti prašomi registruotis 
pas Ireną Polikaitienę, tel. 
630-257-2022, arba pas Ramo
ną Kaveckaitę, tel. 708-499-
0687. 

Paaugliams Meno mokyk
lėlėje kiekvieną ketvirtadienį 
vyksta salės (sočiai ballroom-
dance) šokių pamokos. Priima
mi visi norintys. Pamokų lai
kas - nuo 7 iki 8 val.v. 

VASARIO 16~OJI BUS 
ŠVENČIAMA PLC 

Vasario 16-oji - mūsų visų 
visame pasaulyje gyvenančių 
lietuvių šventė. Esame neprik
lausomi, turime teisę tvarky
tis savarankiškai, ir nuo mūsų 
pasirinkto kelio priklausys 
Lietuvos ateitis ir gerovė. 

Jauni žmonės keliauja į už
sienį, ieškodami geresnio gy
venimo. Kiek daug jų gyvena 
mūsų apylinkėje! Norime ir 
kviečiame juos prisidėti prie 
mūsų tęsiamo darbo - išlaiky
ti lietuvybę už Lietuvos ribų ir 
viliamės, kad po metų, kitų 
šie jauni lietuviai ir jų vaikai 
grįš į Lietuvą geresniam gyve
nimui. 

Lietuvių bendruomenė rūpi
nosi ir rūpinasi lietuvybės iš
laikymu už Lietuvos ribų. 
Esame dėkingi daugeliui pa
siaukojusių žmonių, kurie tiek 
daug dirba, kad tą tikslą pa
siektų. Kviečiame visus jung
tis į Bendruomenės darbus, 
atvykti į ruošiamą Vasario 16-
osios minėjimą ir įrodyti so
lidarumą su tauta ir naujai at
vykusiais lietuviais. Mes visi 
esame vienos tautos vaikai. 

Vasario 18 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centre Vasa
rio 16-oji bus minima tokia 
tvarka: 10:30 val.r. vyks vėlia
vų pakėlimas ir gėlių padėji
mas, 11 val.r. - pamaldos Pal. 
J. Matulaičio misijoje, 12:30 
val.p.p. - akademinė ir me
ninė dalis Lietuvių fondo sa
lėje. Po minėjimo - kava ir už
kandžiai. 

Balandžio 1 d. metinis apy
linkės susirinkimas vyks tuoj 
po 11 val.r. šv. Mišių PLC sa
lėje. Atskiro pranešimo paštu 
taupant Išlaidas nesiųsime. 

Romas Kronas, 
JAV LB Lemonto apylinkės 

pirmininkas 

Lituanistinių mokyklų 
mokytojų darbo konferen
cijoje, sekmadienį, š. m. vasa
rio 25 d. PLC, Lemonte, ruo
šiamoje JAV LB Švietimo ta
rybos, dr. Algis Norvilas kal
bės tema „Tautinės sąmonės 
likimas išeivijoje". Konferen
ciją pradėsime 9 vai. r. dalyva
vimu šv. Mišiose Pal. J. Matu
laičio misijoje. Po Mišių —10 
vai. r. „Bočių menėje" vyks 
numatyta programa, kuri tu
rėtų baigtis maždaug 3 vai. 
p.p. Visi lituanistinių mo
kyklų mokytojai kviečiami šio
je darbo konferencijoje daly
vauti. 

Tradicini Užgavėnių šiu
pinį šeštadienį, vasario 24 d., 
6 vai. vakaro Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje ruošia ir 
visus atsilankyti kviečia Ma
žosios Lietuvos lietuvių drau
gija. Visų laukia atgaivos-pa-
bendravimo valanda, meninė 
programa, karšta vakarienė 
su garuojančiu šiupiniu ir šo
kiai. Šokiams gros muz. Ri
čardo Šoko estradinis orkest
ras. O kad šiupinio nepristig
tume, apie dalyvavimą iš ank
sto praneškite Ramūnui Bun-
tinui, tel. 630-969-1316. Visi 
laukiami. 

SKELBIA KONKURSĄ 

JAV LB Švietimo taryba 
skelbia 2001 metų rašinių ir 
piešinių konkursą. Visi moks
leiviai kviečiami dalyvauti. 

Vaikų darželiui ir pirmam 
skyriui skiriama iliustruoti 
Danutės Čiurlionytės eilėraštį 
„Kiškio dovana"; 

2-3 skyriams pritaikyti pie
šinį Aurelijos Busujokienės 
pasakai „Gandro ilgi batai"; 

4-5-6 skyriams pritaikyti pa
saką nurodytam Kristinos 
Bandžiulienės piešiniui; 

7-8 skyriams pasirinkti raši
niui iš šių temų: 

1.) pasaka Lietuvių tautosa
kos stiliumi; 

2.) „Šeštadieninė mokykla 
2000 metais". 

Aukštesniosios mokyklos vi
sų keturių klasių mokslei
viams siūlomos šios temos: 

„Vaikai vysk. M. Valančiaus 
kūryboje"; 

„Ką vertina lietuviai"; 
aprašymas J. Biliūno „Kliu

džiau" stiliumi. 
Kiekvienoj kategorijoje ski

riama po 3 pinigines premijas. 
Nurodytus tekstus, piešinius 
ir smulkesnę konkurso infor
maciją teikia Švietimo tarybos 
pirmininkė Dalilė Polikaitie
nę: 1501 Valecroft Ave., West-
lake Village, CA 91361. 

Konkurso medžiaga turi pa
siekti D. Polikaitienę iki š.m. 
kovo 31 d. 

MOTERŲ KLUBO 
TRADICIJA 

Bendrame Cicero LB ir ALTo Cicero Vasario 16-o.sios minėjime. Iš kaires: Šv. Antano parapijos kun. VVilliam 
Zimmer, ALTo pirmininkas advokatas Saulius Kuprys, JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkė Birutė 
Vindašiene, dr. Petras Kisielius, Cicero ALTo pirmininkas Stasys Dubauskas. 

CICERO LIETUVIAI ŠVENTE 
VASARIO 16-ĄJĄ 

Prasidėjo Vasario 16-osios 
minėjimų metas Čikagoje. Šį
met pirmieji šią šventę pa
minėjo Cicero lietuviai, kurie 
jau vasario 10-tą — šaltą šeš
tadienio popiete — susirinko 
prie miestelio rotušės. Ten Jū
ros šaulių „Klaipėdos" kuopos 
nariai iškėlė trispalvę ir Cice
ro miesto pareigūnai perskaitė 
tai progai skirtas proklamaci
jas. 

Mišios 

Kitą dieną, sekmadienį, — 
šv. Mišios Cicero Šv. Antano 
bažnyčioje. Ši lietuvių statyta 
bažnyčia prieš 75-erius metus 
buvo pašventinta Palaimintojo 
arkivyskupo Jurgio Matulai
čio, jam lankantis Amerikoje. 
Jo vizitas 1926 metais galėtų 
suteikti šiai bažnyčiai lietuvių 
tautos šventoves vardą. 

J bažnyčią susirinko gražus 
lietuvių būrys, kuriam atsto
vavo įvairios kartos ir įvairios 
imigracijos. Pari-.kos Mišias už 
Lietuvos lais\v laikė kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, kuris per 
savo pamokslą pabrėžė, kad 
kiekvienas iš mūsų. ar dvasiš
kis, ar pasaulietis, ar susituo
kęs, ar pavienis, esame pa
šaukti siekti šventumo. Tik 
tokia auka padės mūsų tautai 
keltis į šviesesnį rytojų. Mišių 
metu savo gražiu giedojimu ti
kinčiųjų širdis kėlė parapijos 
choras, vadovaujamas muz. 
Giedrės Kazakauskaitės ir Jo
nės Bobinienės. 

Minėjimas 

Po Mišių Šv Antano parapi
jos salėje vyko Lietuvos Ne-

Cikag"- Liet i\ i n otenj klubo nares. Lietuvos nepriklausomybės šventes 
ruošėjos. IS kaires: Praurime R.igienė. Mary Krauchunas ir Irena Buch-
binder. Šventes ruošimu taip pat rūpinasi ir klubo prezidente Birute Za
latoriene. 

Čikagos Lietuvių moterų 
klubo narės vasario mėnesio 
susirinkimą kasmet skiria 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės paminėjimui. Tad ir 
šįmet rengiamasi šiam susiėji
mui, ir, sakytume, dvigubai 
šventei - Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios paminėjimui. 

Šventė ruošiama vasario 21 
d., trečiadienį, Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus Ginta
ro salėje. Klubo narės kviečia 
viešnias ir svečius pas mus at
silankyti, pasisvečiuoti, papie
tauti ir arčiau pažinti viešnią 

programos atlikėją Eglę 
Juodvalkę. Tai - keturias kny
gas išleidusi poete, rašytoja, 
visuomenės veikėja. Paskuti
nioji E. Juodvalkes knyga 
„Cukraus kalnas" parašyta 
biografinėmis temomis - apie 
kūrybą, keliones, išgyveni
mus. Pasisvečiavimas su poete 
prasidės 11:30 val.r., pietūs -
12:30 val.p.p., po to - progra 
ma. Vietas užsisakykite skam
bindami Birutei Zalatorienei 
tel. 708-788-2781, Praurimei 
Ragienei tel. 730-529-0955 ir 
Irenai Buchbindcr tel. 773-
334-3343. M. K. 

priklausomybės paskelbimo 
minėjimas, surengtas bendro
mis ALTo ir Lietuvių Bend
ruomenės jėgomis. 

Susirinkusius pasveikino 
Lietuvių Bendruomenės Cice
ro skyriaus pirmininkas Min
daugas Baukus ir Amerikos 
Lietuvių Tarybos Cicero sky
riaus pirmininkas Stasys Du
bauskas. Aldona Zailskaite 
perėmė minėjimo vadovavimą. 
Amerikos ir lietuvių vėliavas 
įnešė Jūros šaulių kopos 
^Klaipėda'' nariai. Sugiedoti 
himnai, perskaitytas Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
Aktas ir tylos minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Susirinkusius sveikino Lietu
vių Bendruomenės Vidurio va
karų apygardos pirmininke 
Birutė Vindašiene. Taip pat 
sveikino parapijos klebono pa
vaduotojas kun. Vvilliam Zim
mer. stebėdamasis lietuvių 
ištverme ir tikėjimu. 

Paskaita 

Pagrindinę kalbą sakė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas advokatas Saulius 
Kuprys. Savo kalbą jis pradėjo 
samprotavimu, kode! tebemi
nima Vasario 16-oji. Pasak S. 
Kuprio, pagarba istorijai yra 
viena iš pagrindinių išraiškų, 
kuri nusako tautos moralinį ir 
dvasinį subrendimą. Tauta 
yra didžioji šeima, kuri yra 
tampriai surišta tėvystės ir 
brolystės ryšiais. Mūsų čia bu
vimas ir mūsų buvimas iš viso 
buvo sąlygotas tūkstančių 
sprendimų, kuriuos padarė 
mūsų protėviai'nuo pat žmo
nijos susikūrimo pradžios iki 

šiandien. Taigi mes turime su 
dideliu dėkingumu ir meile 
prisiminti tuos. kurie ilgus 
metus vargo ir sielojosi dėl tos 
ateities, kurią mes dabar gy
vename. Daugelis kovojo už 
teisybę, tiesą ir vylėsi, kad jų 
protėvių kraštas vel prisikels 
ir laisvė bei pagarba žmogui 
sugrįš į Lietuvos šalį. 

Po to S. Kuprys pabrėžė, 
kad nors Lietuvos išlaisvini
mas pasiektas, bet Lietuvos 
laisvė toli gražu neužtikrinta. 
Todėl ALTas kartu su JAV 
Lietuvių Bendruomene deda 
visas pastangas, kad darytų 
įtaką įvairioms JAV politi
nėms jėgoms, dėl Lietuvos 
priėmimo į NATO 2002 me
tais. Anot S. Kuprio, tai bus 
naudinga ne vien tik Lietuvai, 
bet ir visam Vakarų pasauliui. 

Baigdamas savo kalbą, adv. 
S. Kuprys visus kvietė į bend
rą darbą: ..Pradedame naują 
šimtmetį ir tūkstantmetį. Tai 
yra proga užmiršti senas nuo
skaudas: gyvenkime atlaidu
mo ir vienas kito supratimo 
dvasia. Tai ne ugningas iš-

ALTo pirmininkas advokatas Sau
lius Kuprys Vasario 16-osios minė
jime skaitė pagrindinę paskaitą. 

Cicero LB ir AL" •> suruoS!arn<> Vasario 16-osins minėjime meninę programa atliko ..Tėviškes" kapela. 

Dalis nepriklausomybes šventės minėjimo dalyvių Visos nuotraukos - Jono Kuprio 

šūkis į kovą, bet ramus ir nuo
saikus kelias, kuris suves mus 
visus į bendrą šeimą tarnau
jant gėriui, tiesai ir grožiui — 
tam, kam mes ir esame skir
ti". 

Linksmoji dalis 

Po paskaitos susirinkusius 
linksmino Stasės Jagminienės 
vadovaujama „Tėviškės" kai
mo kapela. Jų smagios dainos 
buvo minėjimo dalyvių priim
tos labai nuoširdžiai, pakėlė 
nuotaiką, visi net įsijungė į 
bendrą dainavimą. 

Minėjimui baigiantis, Min
daugas Baukus padėkojo pro
gramos dalyViams, visiems su
sirinkusiems ir ypač šeimi
ninkėms, kurios vaišino kava, 
skaniais sumuštiniais ir pyra
gais. Minėjimo proga aukų bu
vo surinkta Amerikos Lietu
vių Bendruomenei ir Ameri
kos Lietuvių Tarybai. Turime 
būti dėkingi abiejų šių orga
nizacijų Cicero skyriams už 
prasmingą ir vieningą Vasario 
16-osios dienos paminėjimą. 

Vida Kuprytė 

Visi tie, kuriems rūpi alko
holio problemos, dabar renka
si ketvirtadieniais 7 val.v. St. 
Adrian mokyklos kambaryje, 
7014 S. Washtenaw. Daugiau 
informacijos skambinant Jur
giui tel. 773-881-1451. 

Marąuette Parko lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyks va
sario 16 d., penktadienį, 6:30 
val.v. Švč. M. Marijos parapi
jos salėje. Nariai ir svečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes yra labai daug reikalų ap-
tarti. 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, be
globiams vaikams, vaikams su 
negalia, daugiavaikėms šei
moms bei studentams Lietu
voje. Aukojo: Ramunė Rač
kauskienė $240 tęsiant metinę 
paramą berniukui, Nijolė Kers-
nauskaitė $20, anoniminiai (M) 
$1,000, Clevelando vyr. sk. 
,,Židinys" (ižd. L. Apanius) 
$240, tęsiant mergaitės metinę 
parama, anoniminiai (T) $600. 
Labai ačiū! „Saulutė" (Sun-
light Orphan Aid for Lit-
huania), 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. Tel. 
847-537-7949 T a s ID#36-
3003339. 

• A.a. Adolfo Leono Je-
lionio atminimą pagerbiant, 
Sofija Jelionienė atsiuntė 
,,Saulutei", Lietuvos vaikų 
globos būreliui $210, kuriuos 
suaukojo: M. Černiūtė, D.R. 
Dirvoniai, M.H. Paškevičiai, N. 
Ambrozaitytė, V.F. Kaunai, 
R.T. Rudaičiai, L.S. Krutuliai, 
Z. Pocienė, J.S. Miknaičiai, R.B. 
Juodeliai, B.R. Kronai. „Sau
lutė" reiškia nuoširdžią užuo
jautą a.a. Adolfo Jelionio arti
miesiems ir dėkoja už auką 
padėti į vargą patekusiems 
Lietuvos vaikučiams. 

• Auu levo* Deveikienės 
atminimui Vida Maleiškienė 
atsiuntė Lietuvos vaikų globos 
būreliui „Saulutė" $340, ku
riuos suaukojo S. Prapuolenis, 
M.J. Pileckis, I-A. Draugelis, I. 
D. Tyūnėlis, A. R. Marchertas, 
D A. Laucius, A. V. Retneris, E. 
Černius, V. Graužinis. „Saulu
tė" reiškia užuojautą a.a. Ievos 
Deveikienės artimiesiems ir 
dėkoja už pagalbą vaikučiams 
Lietuvoje. 

• A.a. Liucinos Griga-
lauskienėa atminimą pager
biant, Jolanta Zubinienė at
siuntė suaukotus $280 „Sau
lutei", Lietuvos vaikų globos 
būreliui. „Saulutė" reiškia 
užuojautą a.a. Liucinos Grigą-
lauskienės artimiesiems ir 
dėkoja už auką padėti vargingai 
gyvenantiems vaikams Lietu
voje. 


