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Lietuvoje bus nagrinėjamos 
įtariamųjų karo nusikaltimais 

Lietuvos teismas leido 
suimti užsienyje 

gyvenanti (tariamąjį 
Vilnius-Vašingtonas, va

sario 19 d. (AP-BNS) — Vil
niaus miesto 2-osios apylinkės 
teismas paskyrė kardomąjį 
suėmimą karo nusikaltimais 
Lietuvoje įtariamam Antanui 
Gečui (Gecevičiui), kuris da
bar gyvena Didžiojoje Britani
joje. Šis teismo nutarimas 
buvo būtina sąlyga prašyti 
Didžiosios Britanijos išduoti 
įtariamąjį Lietuvai. 

A. Gečui (Gecevičiui), 
kuriam dabar 85-eri, bau
džiamoji byla Lietuvoje bu
vo iškelta dar sovietmečiu, 
1987-aisiais, tačiau tais pa
čiais metais ji buvo nutraukta. 
Byla atnaujinta 2000 m. va
sarį, gavus naujų duomenų, 
kad A. Gečas dalyvavo žydų ir 
kitų tautybių asmenų geno
cide Lietuvos ir Baltarusijos 
teritorijoje per II pasaulinį 
karą, kai tarnavo naciams pa
valdžioje policijoje. 

Anot teismo, visiškai aišku, 
jog A. Gečas dalyvavo operaci
jose, kuriose buvo žudomi ne
kalti gyventojai, konkrečiai — 
Baltarusijoje paskutiniaisiais 
trimis 1941 metų mėnesiais, ir 
taip įvykdė karo nusikaltimus 
prieš Sovietų sąjungos pilie
čius, tarp kurių buvo senyvo 
amžiaus žmonių, moterų ir 
vaikų. Teismas 1992 m. taip 
pat paskelbė, jog laiko įrodytu 
faktą, kad jaunesnysis leite
nantas A. Gečas (Gecevičius) 
buvo 12-ojo pagalbinio polici
jos bataliono 3-jo būrio vadas, 
ir tas būrys dalyvavo šešiose 
konkrečiose operacijose. 

Pats A. Gečas (Gecevičius) 
teisme teigė neįvykdęs jokių 
karinių nusikaltimų ir nieko 
nenužudęs. 

Kaip sakė Lietuvos Genera
linės prokuratūros Specialių 
tyrimų skyriaus vyriausiasis 
prokuroras Rimvydas Valen-
tukevičius, įtariamojo nusikal
timais asmens išdavimo pra
šymas Didžiajai Britanijai jau 
rengiamas ir galėtų būti iš
siųstas per porą savaičių. 

JAV teismas patvirtino 
sprendimą deportuoti dar 

vieną lietuvį 
Jungtinių Valstijų Apeliaci

nis teismas patvirtino spren
dimą deportuoti lietuvį, tarna
vusį naciams pavaldžiame 
batalione, kuriam priskiriama 
atsakomybė už 19,000 žydų 
nužudymą per II pasaulinį ka
rą. Apeliacinis teismas sutiko 
su prieš metus priimtu JAV 
Imigracijos tarnybos Apelia
cijų komisijos sprendimu de
portuoti Juozą Naujalį už tar
nybą 2-ajame Lietuvos apsau
gos batalione. 

81 metų pensininkas J. Nau
jalis dabar gyvena Čikagos 
priemiestyje. J. Naujalio ad
vokatas Charles Nixon sakė, 
kad jo klientas, kuris dėl ligos 
neišeina iš namų, dar neapsi
sprendė, ar apskųs teismo 
sprendimą. Jis gali prašyti su
rengti dar vienus svarstymus 
Imigracijos tarnyboje arba pa
teikti peticiją JAV Aukščiau
siajam teismui. 

Imigracijos tarnybos Apelia
cijų komisija pernai vasario 28 
dieną palaikė 1997 m. priimtą 
JAV imigracijos teisėjo spren
dimą deportuoti J. Naujalį į 
Lietuvą dėl jo tarnybos na
ciams pavaldžiame kariniame 
būryje vadu nuo 1941 metų 

bylos 
rugpjūčio iki 1943 lapkričio. 

J. Naujalio advokatas šį 
Imigracijos tarnybos Apelia
cijų komisijos sprendimą ap
skundė Apeliaciniam teismui. 
Apeliacinis teismas, patvirtin
damas Imigracijos tarnybos 
Apeliacijų komisijos sprendi
mą, nustatė, kad 2-asis Ap
saugos batalionas padėjo na
ciams vykdyti baudžiamuosius 
veiksmus Lietuvoje ir kaimy
ninėje Baltarusijoje. Per šias 
operacijas buvo nužudyta dau
giau nei 19,000 žydų vyrų, 
moterų ir vaikų. Tarp aukų 
buvo įtariamieji komunistai ir 
jų šeimos bei sovietų karo be
laisviai. 
J. Naujalis tikina esąs nekal

tas, nes per nacių operacijas 
tik saugojo geležinkelio stotis. 

Dar vienas buvęs 2-ojo Ap
saugos bataliono narys Anta
nas Mineikis buvo deportuo
tas į Lietuvą 1992 metais ir 
čia vėliau mirė. Trečiasis 2-ojo 
Apsaugos bataliono narys Ka
zys Čiurinskas neteko JAV pi
lietybės ir 1999 metais atvyko 
nuolat gyventi į Lietuvą. 

JAV teisingumo 
pareigūnas džiaugiasi 

„istoriniu" teismu 
Nacių persekiojimu visame 

pasaulyje užsiimančio JAV 
teisingumo departamento spe
cialiųjų tyrimų skyriaus (Of
fice or s pečiai investigations, 
OSI) direktorius EI M. Rosen-
baum teigia, kad žydų genoci
do dalyvio Kazio Gimžausko 
teismas buvo „istorinis įvy
kis". E. Rosenbaum dienraš
čiui „Lietuvos rytas" komenta
vo praėjusią savaitę priimtą 
Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendį, kuriame buvęs 
nacių bendradarbis Kazys 
Gimžauskas pripažintas kaltu 
vykdant Lietuvos žydų geno
cidą. 

„Tai nors ir ilgai trukęs, bet 
istorinis įvykis. Jūsų vyriau
sybės laimėjo šią bylą, tai — 
svarbi pergalė, dėl kurios 
abiejose Atlanto pusėse daug 
žmonių dirbo daug metų", 
sakė E. Rosenbaum. 

Iki šiol OSI vadovas Lietuvą 
vertindavo tik kritiškai: „Jei
gu pernai kas man būtų pasa
kęs, jog šiemet šiose bylose 
bus priimtas kaltinimas, aš ir 
kiti už Lietuvos ribų šias by
las tiriantys žmonės būtų pa
reiškę, jog taip neatsitiks". 

JAV pareigūnas dėkojo pro
kurorui Rimvydui Valentuke-
vičiui bei buvusiam generali
niam prokurorui Kaziui Pėd
nyčiai už jų indėlį tiriant K. 
Gimžausko bylą. OSI direkto
rius taip pat gyrė Vašingtone 
darbą baigiantį Lietuvos am
basadorių JAV Stasį Saka
lauską: „Jis pataisė dėl nacių 
bylų pakrikusius santykius 
tarp Lietuvos ir JAV vyriausy
bių". 

Be K Gimžausko, OSI tai
kiklyje buvo ir yra daugiau 
lietuvių — jau miręs Aleksan
dras Lileikis, Vincas Valka-
vickas, Antanas Gečas, Juozas 
Naujalis. 

E. Rosenbaum pareiškė viltį, 
jog K Gimžausko byla bus pir
moji iš daugelio pergalių šiose 
svarbiose bylose, kurias lai
mės Lietuvos valdžia ir žmo
nės. 

Daugelis Pamano kaimų sodybų nuo jas supančio aplinkinio passul. > atitvertos ..vandens siena". 

Pamaryje išsiliejęs Nemunas 
semia vis didesnius plotus 

Ši lu tė , vasario 19 d. (BNS 
— Šilutės rajone išsiliejus iš 
krantų Nemunui, jau apsem
tas 9,000 hektarų plotas. 

Pirmadienį Šilutės rajone 
apsemti 395 metrai kelio Šilu-
tė-Rusnė. Apsemtame kelio 
ruože vandens gylis yra apie 
49 centimetrus. Be to, apsem
ta apie 63 kilometrus rajoni
nių ir vietinių kelių, kur van
dens gylis yra nuo 30 iki 70 
centimetrų. 

Kaip pranešė Klaipėdos ap
skrities Civilinė saugos tarny
ba, pirmadienį Šilutės rajone 
iš viso buvo apsemta 9,000 
hektarų plotas, 7 kaimai ir 61 
sodybos, kuriuose iš viso gyve
na 282 žmogus. Iš Rusnės sa
los, kurioje gyvena 2,500 žmo
nių, Šilutę įmanoma pasiekti 
tik visureigiu automobiliu ar
ba traktoriais. 

Pirmadienį Šilutės rajone 
jau buvo neišvažiuojama per 
34 km kelių. 

Kaip sakė Šilutės rajono ci
vilinės ir priešgaisrinės tarny
bos viršininkas, nors vandens 
lygis krinta, tačiau kasdien 
vis daugiau sausumos teritori
jos yra apsemiama. Viršinin
ko teigimu, šiuo metu di
džioji vandens masė tvinsta 
prie Šilutės. Nemunas šioje 
vietoje 70 centimetrų viršijo 
kritinį lygį. 

Kasmet Nemunui patvinus, 
vanduo apsemia iki 47,000 
hektarų teritoriją bei 42 kai
mus Šilutės ir Pagėgių savi
valdybėse. 

Pasak Civilinės saugos tar
nybos, kovojant su potvyniu, 
vienas iš didžiausių vietos gy
ventojų rūpesčių yra pylimų 
priežiūra, kuriems pastarai
siais metais skiriama labai 
mažai dėmesio. 

Civilinės saugos tarnybos 
pareigūnai pripažįsta, kad su
stojus siurblinėms, gruntinis 
vanduo pakyla virš normos ly-

mų rūsių. 
Pernai vyriausybei skyrus 

tik nedidelę dalį numatytų lė
šų, šiemet SPAB „Šilutės pol-
deriai" pateko į nepavydėtiną 

Rolando Šalgevitiaus 'Elta! nuotr 

padėtį: už skolas energeti
kams antstoliai aprašė įmonės 
turtą. 

Praėjusiais metais vyriausy
bė patvirtino 2001-2006 m. 
pasirengimo potvyniams prog
ramą, bet pinigų jai vykdyti 
neskyrė. 

Seime skamba raginimai geriau 
prisistatyti NATO sostinėse 

Tuo tarpu G Vilnius, vasario 19 d. 
(BNS) — Kol Vakarų val
stybės tebederina savo nuosta
tas dėl NATO plėtros, Lietuva 
turėtų informuoti jas, kokį 
indėlį ji atsineštų į bendrą 
sąjungos saugumą, mano Lie
tuvos euroatlantinei integraci
jai vadovaujanti. užsienio 
reikalų viceministras Giedrius 
Čekuolis. 

Visuomenės informavimą 
NATO atstovai nurodė kaip 
vieną iš silpniausių Lietuvos 
pasirengimo narystei vietų. 
Lietuvos valdžia ne tik ketina 
geriau informuoti savo pi
liečius apie narystės NATO 
privalumus, bet ir aktyviau 
dirbti su NATO valstybių par
lamentais. 

Seimo komisijos posėdyje 
buvo nuspręsta artimiausiu 
metu ruošti parlamentinių 
ryšių grupių su Kanada, Por
tugalija, Vengrija ir Čekija 
steigimą. 

Vasario 26 d. Seimo NATO 
reikalų komisija ketina su
rengti Seimo parlamentinių 
ryšių grupių su NATO valsty
bių parlamentais vadovų su
sitikimą su naujuoju Lietuvos 
ambasadoriumi JAV Vygaudu 
Ušacku, o kovo pabaigoje — 
su Vilniuje reziduojančiais 
NATO valstybių ambasado
riais. 

Pirmadieni ryte spaudos 
konferenciją surengęs NATO 
komisijos narys Egidijus Va
reikis teigė, jog svarbu Va
karų bendrininkus daugiau 
informuoti apie švelnėjančią 
Rusijos nuostatą Lietuvos na

gi o, dėl to apsemiama dalis Ši- j-ystės NATO atžvilgiu. Rem 

* Lietuvos žydų bendruo
menės pirmininkas Simo
nas Alperavičius, komentuo
damas vasario 13 dieną su-

lutės miesto ir seniūnijos na-

rengtą antisemitiniais pasisa
kymais pagarsėjusio parla
mentaro Vytauto Šustausko 
spaudos konferenciją, kurioje 
jis gyrė žydų tautos išmintį 
bei vieningumą ir vadino 
„provokacija" žiniasklaidos 
pranešimus apie jo antisemi
tinius pasisakymus, teigia ne
matąs galimybių nei dabar, 
nei ateityje rasti bendrą kalbą 
su V. Šustausku. Pirmininko 
nuomone, V. Šustauskas „mė
to pėdas" po to, kai davė inter
viu Švedijos televizijai ir nepa
lankiai atsiliepė apie žydus bei 
Švedų investuotojus. <BNSI 

damasis Rusijos žiniasklaidos 
pranešimais, jis teigė, jog pa
staruoju metu šios valstybės 
kariškių ir politikų pasisaky
muose yra ženklų, jog Rusija 
rengiasi galimai Lietuvos na
rystei NATO. E. Vareikio tegi-
mu, šių metų sausio mėnesį 
Rusijos prezidentas Vladimir 
Putin su Karaliaučiaus srities 
gubernatoriumi Valdimir Je-
gorov aptarinėjo srities padėtį 
po to, kai Lietuva įstos į 
NATO ir ES, o Karaliaučiaus 
gubernatorius vasario mėnesį 
pareiškė, jog Lietuvai įstojus į 
NATO, niekas nepasikeis, 
kaip nepasikeitė į NATO įsto
jus Lenkijai. 

L^jTėvynėje pasižvalgius 

Čekuolis po 
NATO reikalų komisijos posė-. 
džio sakė, jog asmeniškai ne
mato Rusijos nuostatos su
švelnėjimo Lietuvos narystės 
atžvilgiu, tačiau įžvelgia atlai
desni Vakarų valstybių požiū
rį į Maskvos prieštaravimus. 

Tačiau abu — ir E. Vareikis, 
ir G. Čekuolis — teigia, jog 
Vakarai dar nėra galutinai ap
sisprendę dėl Lietuvos na
rystės NATO. 

G. Čekuolis pažymėjo, jog 
kovo pradžioje turėtų būti ofi
cialiai paskelbtas NATO ra
portas apie Lietuvos pasiren
gimą NATO. Neoficialiomis 
žiniomis, nors raporte turėtų 
būti ir kritiškų pastabų, ben
dras jo tonas bus palankesnis 
negu ankstesniojo raporto. 

* Vienas kairiųjų vadovų, 
Socialdemokratu part i jos 
pirmasis vicepirmininkas Čes
lovas Juršėnas palankiai ver
tina dešiniųjų partijų bandy
mus jungtis ir pabrėžia esmi
nę sąlygą — peržengtas ambi
cijas. Praėjusį šeštadienį įvy
kusiame pasitarime 13-os de
šiniųjų ir centro dešiniųjų par
tijų atstovai patvirtino dekla
raciją, kurioje įsipareigojo 
siekti vienybės. Taip pat nu
tarta šį pavasarį surengti kon
ferenciją, kurioje nustatyti de
šiniųjų ir centro dešiniųjų par
tijų bendro veikimo būdus ir 
vienijimosi principus. „Būtų 
gražu, jei dešiniosios partijos 
tikrai susivienytų, tuomet bū
tų aiškesnis vaizdas Lietuvoje, 
rinkėjams būtų geriau rinktis 
— aiškus kairysis blokas — 
susivienijusi Socialdemokratų 
partija, ir aiški dešinė pusė su 
dviem ar trimis partijomis", 
sakė Č. Juršėnas. i Eita i 

* I i Valstybės tu r to fon
do direktoriaus pareigų at
sistatydinusiam Stasiui Vait
kevičiui, pagrindiniam kon
servatorių privatizavimo vyk
dytojui, buvo dosniai sumokė
ta. S. Vaitkevičius iš pareigų 
atleistas „šalių susitarimu". 
išmokant įspūdingą kompen
saciją — pasak „Respublikos", 
jam išmokėta 125,000 litų, — 
nors tos sumos oficialiai nesu
tiko nurodyti nei dabartinis 
Turto fondo vadovas Povilas 
Milaiaaskas, nei pats Stasys 
Vaitkevičiui iciui 

* Šiam ministrų kabine
tui teks atsakomybė priva
tizuojant stambius objektus — 
energetikos įmones, bankus ir 
kt. Netrukus vyriausybė ren
giasi patvirtinti strateginį sa
vo veiklos planą, apimantį il
galaikės ekonominės plėtros ir 
investicijų tikslus. Tai Lietu
vos ministrų kabinete yra da
roma pirmą kartą. (Eita) 

* Naujasis ūkio minist
ras Eugenijus Gentvilas pa
reigas paradės eiti nuo kovo 2 
dienos, kai įsigalios vasario 15 
d. prezidento Valdo Adam
kaus pasirašytas dekretas dėl 
jo paskyrimo. i Eitai 

* Į Valstybines mokesčiu 
inspekcijos viršininko pos
tą kandidatuojantis kaunietis 
Rimantas Kručius atsisakytų 
pajamų deklaracijų. Informa
cinių technologijų specialistas 
R. Kručius dabartinę mokes
čių surinkimo tvarką įvardija 
kaip „marazmatine biurosi-
muliaciją". (Eita) 

* Buvęs didžiausio Lie
tuvoje Taupomojo banko 
vadovas R. Visokavičius įstei
gė konsultavimo firmą „Litua-
nus". „Respublikos" žiniomis, 
jis jau pasiūlė „Lituanus" pa
slaugas Turto fondui. 'Eitai 

* Darbo biržos duomeni
mis, nedarbas Lietuvoje 
sausį dar padidėjo 0.5 punkto 
ir pasiekė naują rekordą — 
13.1 proc, arba didžiausią ka
da nors valstybėje buvusį ne
darbo lygį. Oficialiais duome
nimis, Lietuvoje darbo ieškan
čių žmonių beveik dukart dau
giau nei Latvijoje ir Estijoje 
kartu sudėjus. <Eita> 

* Liberalų frakcijos narys 
Jonas Jučas pareiškė esąs 
įsitikinęs, jog specialiosios tar
nybos seka Seimo narius ir 
klausosi jų pokalbių telefonu. 

* Panevėžio miesto tary
bos narys konservatorius, 
bendrovės „Aukštaitijos van
denys" generalinis direktorius 
Rimantas Liepa išstojo iš Tė
vynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) ir tą pačią dieną 
įstojo į Algirdo Brazausko va
dovaujamą Socialdemokratų 
partiją. (Eita) 

* Centristai, dėl Vytauto 
Šustausko antisemitinių pa
reiškimų sukėlę ant kojų tei
sėsaugos institucijas, stebisi, 
jog parlamentinės partijos lin
kusios nepastebėti šio politiko 
išsišokimų. (Eita> 

* „Respublikai" pavyko 
sužinoti, jog šią savaitę Spe
cialiųjų tyrimų tarnyba per
davė Vidaus reikalų ministeri
jos Generaline inspekcijai su
rinktą medžiagą apie Vilniaus 
policijos vadovo Eriko Kalia-
čiaus veiklą. Vidaus reikalų 
ministro įsakymu atliekamas 
E. Kaliačiaus praeities tyri
mas. v Elta. 

* .Suvienytosios Social
demokratų partijos nariai 
teigia, kad daugėja norinčių 
stoti į didžiausią kairiosios pa
kraipos partiją. iEiu> 

* „Lietuvos energijos" 
rengiama sutartis su Rusi
jos bendrove „Iner RAO JES" 
dėl 7 mlrd. kilovatvalandžių 
elektros energijos eksporto į 
Rusiją ir Baltarusiją kelia 
abejonių dėl tokio eksporto fi
nansinės naudos. „Lietuvos 
energija" už vieną eksportuotą 
kilovatvalandę gaus 0.9 cento 
mokestį, kita dalis eksporto 
kainos teks Ignalinos atomi
nei jėgainei. <EIU> 

* „Lietuvos geležinkeliu" 
bendrovė siūlo nuo kovo 25 
d. uždaryti patį ilgiausią Eu
ropoje siaurąjį geležinkelį, tuo 
didžiai nustebindama Europos 
specialistus. Dvi dienas Lietu
voje viešėję Europos geležin
kelių federacijos „Fedecrail" 
atstovai siūlė lietuviams pa
rengti „siauruko" išsaugojimo 
projektą ir žadėjo Europos ge
ležinkelių federacijos paramą. 

* Je igu r inkimai vyktų 
kitą sekmadieni, 31.5 proc. 
apklaustųjų balsuotų už So
cialdemokratų partiją, 10.3 
proc. — už Liberalų sąjungą, 
9.0 proc. — už Naująją sąjun
gą, 6.2 proc. Už Tėvynės są
jungą (Lietuvos konservato
rius) balsuotų 6.2 proc. žmo
nių. (Elta! 

* Lietuvos žmonės vis dar 
pasitiki žiniasklaida, Baž
nyčia bei sveikatos apsauga, 
tačiau vis mažiau pasitiki vy
riausybe, teismais, Seimu, ko
merciniais bankais bei partijo
mis. Tai rodo apklausa, kurią 
atliko visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centras „Vil-
morus". Apklausos duomeni
mis, Lietuvos žiniasklaida 
pasitiki 67.6 proc., nepasiti
ki 8.3 proc. apklaustųjų. 
Bažnyčia pelnė 63 proc. ap
klaustųjų pasitikėjimą, o ja 
nepasitiki 14.1 proc. gyven
tojų. Trečiojoje vietoje — svei
katos apsauga, kuria pasitiki 
53.6 proc. apklaustųjų, nepasi
tiki 19 proc. asmenų. Ketvirto
joje vietoje esančiu prezidentu 
pasitiki 43.4 proc., nepasitiki 
— 27.4 proc. apklaustųjų. Lie
tuvos banku pasitiki 39.4 
proc, nepasitiki — 25.6 proc. 
gyventojų. 

* Vyriausybės „tūpčioji-
mas" ir delsimas priimti pri
valomą transporto priemonių 
savininkų civilinės atsakomy
bes įstatymą tapo ne tik kliū
timi pakeliui į Europos Sąjun
gą, bet ir gresia tapti akmeniu 
po Lietuvos vairuotojų kaklu. 
Pagal ES nuostatas, Lietuvai 
tapus ES nare, kiekvienas vai
ruotojas draudikams turės at
seikėti beveik po 1,000 litų 
kasmet. <Eitai 

* Lietuvos automobiliu 
verslininku asociacijos duo
menimis, sausio mėnesį par
duoti 405 nauji automobiliai 
— 15 proc. daugiau nei per 
2000 m. tą patį laikotarpį. 'Eitai 

* Būtinybę susieti litą su 
euru Lietuvos banko žinovai 
aiškina valstybes prekybos 
persiorientavimu į Europą, ta
čiau kol kas dolerio dalis pre
kyboje lieka labai didelė. Eita> 

* Opozicijos vadas Vyte
nis Andriukaitis piktinasi 
pernai Seime įvesta nauja 
tvarka — telefoninių pokalbių 
ribas viršiję parlamentarai už 
prakalbėtą viršytą laiką turi 
susimokėti patys. 

* Dešinieji pripažįsta. 
kad savo gretose netur i 
„charizmatinio". vienijančio 
vado. Gali būti, kad Tėvynės 
liaudies partijos vadovė Lai
ma Andrikienė imtųsi vado
vauti nedidelių dešiniųjų poli
tinių jėgų koalicijai, jeigu del 
jos pavyktų susitarti, tačiau 
joje tikrai nebūtų nei konser
vatorių, nei liberalų Eita 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
APSAUGA NUO PROSTATOS VĖŽIO 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
Vyrai, gana mums kvailioti, 

kai galime neprisivilioti vėžio 
į prostatą. Prostatos apsauga 
nuo tos mirtinos nelaimės yra 
galima, bet tik vyriškam vyrui 
tokia gėrybė yra pasiekiama. 
Ir štai dėl ko. 

Kai nerūkai, nuostabiai ati
tolini vėžį nuo plaučių. Nori, 
kad vėžys neįrėpliotų odon — 
nesikaitink saulėje. Gaila, kad 
kol kas neturime priemonės, 
apsaugančios nuo vėžio pros
tatoje, nes nežinoma, kas jį 
jon privilioja. 

Yra du dalykai, labiausiai 
viliojantys vėžį prostaton: tai 
vyro nesulaikomas amžius ir 
nenoras gyventi be veikiančių 
kiaušinėlių — kastratai pros
tatoje vėžio neaugina. Taip 
pat vyrai negali pakeisti savo 
rasės ir genų, kuriuos pavel
dėjo iš tėvų. 

Tik liaukimės mes, vyrai, 
dėl to nusiminti ir toliau 
snausti, niekuo savo prostatos 
neginant nuo vėžio. 

Mat, tikram vyrui yra gali
mas vyriškas padidintas apsi
gynimas nuo vėžio įlindimo 
prostaton. Tai yra sveiki kąs
niai, sveikas gyvenimas — ne-
rūkymas ir nekvėpavimas pri
rūkytu oru, negirtavimas, 
nuolatinis su pertraukom poil
siui darbas, na, ir reguliarus 
prostatos patikrinimas bei 
kraujo tyrimas (50...) PSA. 

Tai ir viskas, ką aš ir Tams
ta, mielas lietuvi, turi atlikti 
savos prostatos naudai, sau
gant ją nuo vėžio bei tokį ne
naudėlį ten susekant. 

Maistas sa l ina veži n u o 
pros ta tos 

Medicina jau žino, kad tau
kais riebus ir stambmenomis 
liesas kąsnis artina vėžį prie 
prostatos. Tai žinia yra gelbs
tinti ir moterims, kai jos valgo 
liesą ir stambmenomis gausų 
maistą — suserga daug re
čiau vėžiu krūtyje ir storojoje 
žarnoje. 

Todėl vyrams ir jų žmonoms 
dabartinė medicina įsako ryti 
vaisius — daržoves, augali
nius baltymus kaip (sojos pu
pelės, žirniai, riešutai, kiauši

nio baltymas, nugriebtas — 
liesas pienas, žuvis ir kartais 
liesa višta) ir riebalų — tik 
pora valgomų šaukštų aliejaus 
(canola, sėmenų, alyvų). 

Ar jau pastebėjote, kad 
mums visiems dabar saugan
tis ne tik nuo vėžio, bet ir nuo 
sklerozės, tai yra atakų širdy
je ir insulto smegenyse, reikia 
užčiaupti burnas gyvuliniams 
riebalams: taukams, spir
gams, lašiniams, saldžiam pie
nui ir jo riebalams — sviestui, 
grietinei ir visokioms mėsoms. 

Taigi, nuo beveik kūčiško 
stalo ne tik vėžys neria į savo 
urvą, bet ir sklerozė su širdies 
ataka ir smegenų insultu tik 
retkarčiais įsileidžiama. 

Stambmenos — sėlenos, vai
siai ir daržovės iki 9 kartų per 
dieną, yra tikra šluota, šluo
janti žarnų nuodingus chemi
kalus, viliojančius vėžį ne tik 
prostaton, bet ir į kitas kūno 
vietas. 

Tokios kopūstinės daržovės 
kaip kopūstai, brokoliai, ir cit
rininiai vaisiai bei pomidorai 
turi savyje vaistus — antioksi
dantus, kurie užsmaugia vė
žius. Išgerta kasdieninė stik
linė vaisių — daržovių sulčių, 
ypač citrininių ir pomidorų, 
vaduoja tokias tabletes, nes 
turi daugybe kitų gėrybių. 

Todėl pradėkime bendrauti 
ne su vėžius šeriančiu, bet nuo 
jų ginančiu kąsniu: kasdien 4 
kartus kramtykime vaisius, 5 
kartus daržoves: tas apima 
puodelį sulčių, bananą su ja-
vainiu pusryčiams, obuolį pie
tums, bulves su pupelėmis va
karienei. Salotomis gardžiuo
kimės daug kartų per dieną. 
Mes turime liautis vien vėžį 
viliojančiu maistu besigar
džiavę. 

Juk užteks bėgioti nuo per 
ankstyvų pakasynų, nuo vie
nos prostatinės giltinės aukos 
prie kitos tokios — pats laikas 
mums bėgti už akių prostatos 
vėžiui savo gyvenimo ir valgio 
sunormavimu. 

Šaltiniai: W. Scott McDoa-
gal, M.D. „Prostate Disease", 
1996. 

Sėkmės! 

SUTRIKUSIO INTELEKTO 
ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 

Veiklos t ikslai : 
Telkti Lietuvos Respublikoje 

gyvenančius sutrikusio inte
lekto vaikus, jaunuolius ir su
augusius, ypatingai jų šeimas, 
globėjus bei kitus jų interesais 
veikiančius asmenis ir skatin
ti visapusišką sutrikusio inte
lekto žmonių integraciją į vi
suomenę. 

Skatinti intelekto sutrikimo 
ekologinę, medicininę ir socia
linę prevenciją, kuo ankstesnį 
jo nustatymą, taip pat per me
dicininės, edukacinės, profe
sinės, t.y. socialinės sutrikusio 
intelekto žmonių reabilitacijos 
metodų plėtrą ir praktikinį jų 
įgyvendinimą. 

Padėti ginti sutrikusio inte
lekto vaikų, jaunuolių, ir su
augusiųjų bei jų šeimų teises, 
laisves ir orumą, realizuoti jų 
socialinius, kultūrinius ir ki
tokius poreikius. 

Veiklos uždaviniai: 
Bendradarbiauti su valsty

bės valdžios ir valdymo insti
tucijomis, kurių kompetencijai 
priklauso sutrikusio intelekto 
žmonių problemos, vykdant 
bendras sutrikusio žmonių in
tegracijos programas, padėti 
įgyvendinti humanistinę so
cialinės sistemos reformą. 

Bendradarbiauti su kitomis 

^ •*->- 1 
Lietuvos Seimo pirm. artūras Paulauskas apsilankęs Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. 
Šalia jo — šios ligoninės generalinis direktorius dr Antanas Vinkus. Eltos nuotrauka. 

visuomeninėmis organizacijo
mis ir privačiais asmenimis, 
kurie savo veikla prisideda 
prie minėtosios reformos. 

Bendradarbiauti su užsienio 
šalių organizacijomis, spren
džiančiomis sutrikusio inte
lekto žmogaus problemas, sie
kiant perimti ir įdiegti jų su
kauptą socialinės sistemos 
plėtros patyrimą. 

Kaupti ir teikti .Vilties" 
bendrijos nariams reikalingą 
teisinę, socialinę bei kitokią 
informaciją. 

Informacija išspausdinta .Vilties" 
lankstiniuke. 

Visus tikslus ir uždavinius, 
kiek teko matyti ir patirti, at
lieka pavyzdingai. Daug kartų 
rašiau, kad visados su kiekvie
nu apsilankymu randu man ir 
mūsų organizacijai naujovių. 
Bendrija „Viltis" — visuome
ninė organizacija, kurios pa
daliniai veikia 49-iuose šalies 
rajonuose ir miestuose. Orga
nizacija vienija per 10,900 na
rių — proto negalios žmonių, 
jų globėjų bei rėmėjų, specia
listų. 

„Viltis" yra nevyriausybinė 
organizacija, kuriai vadovauja 
Dana Migliova. Ji yra prezi

dento vaikų reikalų tarybos 
pirmininkė ir „Vilties" bendri
jos vadovė. 2000 m. „Viltis" 
mini savo dešimtmetį jubi
liejų. 

Taip sutapo, kad Lithuanian 
Mercy Lift irgi švenčia savo 
darbo veiklos dešimtmetį. Po 
apsilankymo prezidentūroje 
planuotam susipažinimui man 
patiko jų tikslingas darbas, jų 
veiklių žmonių energija ir 
darbštumas. 

Nusiskundimas buvo, kad 
neturi pakankamai pinigų ap
rūpinti visus padalinius trans
portu atvežti ir parvežti sutri
kusio intelekto vaikus bei 
žmones, kurie gyvena įvai
riose miesto arba kaimo vie
tovėse. Dirbantiems tėvams 
reikia išeiti iš darbo, juos at
vežti arba reikia laukti miesto 
autobuso. Valdžia neturi pa
kankamai pinigų nupirkti au
tobusiukus, kurie atliktų ir 
išspręstų šią transporto pro
blemą. Šiais metais Alma 
Adamkienė iš jos vardu 
įsteigto fondo nupirko vieną, o 
valdžia kiekvienais metais 
bando išrūpinti vieną. Su
spaudė mano širdį ir aš ten 
pat jiems prižadėjau, jei visa 
Lithuanian Mercy Lift valdy
ba pritars, nupirksime vieną 
autobusiuką. 

Grįžus per posėdį apibūdi
nau savo kolegoms, nutarėm 
užmegzti ryšį ir nupirkti auto
busiuką. Per mūsų posėdį nu
tarėm nupirkti naują, o jis 
kainuotų apie 36,000 litų. 
įsiterpė mūsų LML narė Ra
minta Vaitėnaitė-Jacobs ir 
pasiūlė prisidėti pusiau. 

Pradėjau susirašinėjimą ir 
buvo paskirtas tarpininkauti 
Raimondas Mikulėnas, Viešo
sios įstaigos „Vilties akimir
kos" direktorius, kuris yra 
„Vilties" bendrijos narys, ūk-
vedis. O aš tarpininkavimą 
perdaviau Ramintai Jacobs, 
kuri visą susirašinėjimą atliko 
sklandžiai. Mūsų susirašinė
jimas vyksta elektroniniu 
paštu, net tą pačią dieną kar
tais gauni atsakymą, nors yra 
8 valandų skirtumas tarp JAV 
ir Lietuvos. 

Pasinaudojome Mikulėno pa
tarimu, iš jo atsiųstų laiškų 
galėjome iš 8 išsirinkti pirki
mui autobusiuką. Mikulėnas 
patarė geriau pirkti du gerai 
išlaikytus, dyzelinius. Miku
lėnas baigęs Kauno Technolo
gijos institutą, praradęs dar
bą, persikvalifikavo studijuoti 
socialinius mokslus. Buvo pri
dėta, kaip JAV vadina, „Mat-
ching funds" iš LML. Perve-
dėm pinigus į „Vilties" są
skaitą ir, nuvažiavus į Lie
tuvą, padėjau nupirkti du au
tobusiukus. 

Po posėdžio „Vilties" bendri
jos įstaigoje Raimondas Mi
kulėnas nuvežė mane į Šeimos 
paramos centrą, kuris aptar
nauja suaugusiųjų socialinės 
reabilitacijos kryptimi, nu
kreipta į šeimas, kuriose gyve
na sutrikusio intelekto, raidos 
asmenys. Jeigu prieš mokyk
linio ir mokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo poreikiai iš da
lies patenkinami, tai tokių 
galimybių dar neturi vyresnių 
ar turinčių gilią kompleksinę 
negalę vaikų šeimos. Šeimos 
paramos centras padeda šioms 
šeimoms pereinamuoju laiko
tarpiu. To nebuvo daroma per 
sovietmetį. Čia darbuojasi Psi
chiatrijos mokslus baigęs ir 
parašęs keletą knygų šia 
tema, doc. dr. Dainius Pūras, 
kuris šiuo metu eina Vilniaus 
universiteto medicinos fakul
teto dekano pareigas. 

Gražią saulėtą dieną atsira
dome Alytaus mieste. Pro 
langą jau matė mūsų atvy
kimą ir atskubėjo pasitikti 
prie stovinčio autobusiuko. 
Pradėjau jaudintis, pamačius 
žmones su sutrikusiu intelek
tu raida, ir Mariją Laurina
vičienę, „Viltis" tarybos pir
mininkę Alytaus padalinyje. 
Stebuklas, stebuklas, ji karto
jo keletą kartų. Ji sakė, kai 
man paskambino iš Vilniaus, 
maniau, kad jie juokauja, nes 
mums mirtinai buvo reikalin
gas tas autobusiukas. O nau
dotojai šypsosi ir džiaugiasi 
palengvintu gyvenimu. Dar 
pridėjo, kad Užsienio reikalų 
ministras, Krikščionių demo-

Lietuvoa Dailės muziejau* direktorius Romualdas Budrys ir Lithuanian 
M«rcy Lift pirmininkė Pranė Šlutienė Vilniuje kalbėjosi apie naujos meno 
knygos išleidimą 

kratų partijos pirmininkas Al
girdas Saudargas sumokėjo už 
autobusiuko draudimą. Sma
gu žinoti, kad valdžios žmonės 
palaiko ir pritaria mūsų veiks
mams. 

Buvau nepaprastai sužavėta 
priežiūra, švara ir darbuotojų, 
mokytojų pasiaukojimu, pasi
šventimu ir kantrumu dirbti, 
auklėti ir gal kitus paruošti, 
kad jie galėtų apsigyventi vie
no kambario bute savaran
kiškai. Koks džiaugsmas jų 
autobusiuku! 

Alytaus rajono Makniūnų 
vidurinė mokykla 

Važiuojant per nuostabiau
sią Dzūkijos kraštą, pagalvo
jau, kad neveltui tas kraštas 
apdainuotas. Yra ir kitų pasi
keitimų, neberėžia akių ap
vogti, išdraskyti buvę milijo
ninės vertės kolūkiai. Jau jie 
turbūt naudojami šildyti tro
bas. Koks nuostolis, kad ne
mokėjo toliau naudoti. Jų pa
sigedau. Ypač, kad anais lai
kais stovėjo tvirti pastatai. 

Atvažiavome į kaimą, kurio 
lygio neturi daug Lietuvos 
kaimų. Kas tie Makniūnai. 
Tai apie 1,300 gyventojų, 328 
namų kaimas. Makniūnai yra 
kilę iš Raitininkų seniūnijos. 
Mokyklos istorijos lanksti
nuke rašo, kad apie XLX 
šimtmečio aštuntą dešimtmetį 
Raitininkuose atsirado darak-
torinės mokyklos. Apie 1904 
m. kai kurie vaikai lankė slap
tą lietuvišką mokyklą Mak-
niūnuose. Apie 1918 m. Raiti
ninkuose pas N. Barysą buvo 
įsteigta privati mokykla. Mo
kytojavo Andriušis ir A. Lu-
šinskaitė. Toliau ir toliau, 
1986 m. Raitininkų aštuon
metė mokykla buvo perorga
nizuota į Makniūnų vidurinę 
mokyklą. Toliau vyko tobulini
mai mokykloje. 

Mokykloje dalyvauja 160 
mokinių. Šiuo metu mokykloje 
dirba 29 darbuotojai, iš jų 17 
pedagogų. Didesnioji dalis, 
yra vyresnieji mokytojai. Mo
kyklą baigę, abiturientai pri
imti į aukštesniąsias mokyk
las didmiesčiuose, nebegrįžta į 
savo kaimą. 

šiame Dzūkijos krašte vei
kia integruota mokykla, skirta 
64 iki 21 metų, lengvesnių ir 
sunkesnių sutrikusio intelek
to, raidos žmonėms. Ji vadina
si integruota todėl, kad prisi
glaudusi tame pačiame 
pastate, kaip Makniūnų vidu
rinė mokykla. 

Kartojosi džiaugsmas, kad 
turi savo autobusiuką. Paleng
vino to kaimo gyvenimą, nes 
kiekvienas vaikas su negalia, 
arba sveikas, turi teisę lankyti 
mokyklą savo vietovėse, savo 
kaime. Transporto problema 
buvo išspręsta — jie atvežami 
ir parvežami. 
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Tame kaime veikia vieno 
bendrosios praktikos gydytojo 
kabinetas, du važinėja iš Aly
taus. Alytaus ligoninėje Mi
kulėnas sakė, kad pagaliau 
prisiprašė vieną stomatologę, 
kuri prižiūrėtų neįgalių dan
tis. Stomatalogai taip išpruso, 
įsivėlę į savo privačias prakti
kas, kai kurie su skolintais iš 
Pasaulio banko pinigais, kad 
neranda reikalo ir neaptar
nauja žmones, kurie neturi 
kuo sumokėti už patarnavimą. 
Jau matyti daugiau ir dau
giau žmonių su blogais danti
mis, ir yra skundų apie blogą 
priežiūrą. Taip pat bendrosios 
praktikos kabinete dirba vie
na felčerė. 

Kaime veikia biblioteka kuri 
turi kompiuterį ir įrengtas in
ternetas. Didžiuojasi savo kny
gų gausumu. 

Dzūkiškas vaišingumas pa
sirodė, kai atsisėdome prie 
stalo, ir vaišino vaišėmis, ku
rios auga jų krašte. Nustebau 
ragaujant Concord vynuogių 
vyno — jų naminė gamyba. 
Nemaniau, kad Michigan vy
nuogės augtų Lietuvoje. Nors 
nevalgau daug riebalų ir 
mėsos, neišvengiau paragauti 
pačių mokytojų keptos ruginės 
duonos, paragavau ir skaniai 
kvepančių lietuviškų lašinių. 
Ir dar reikėjo paragauti vyno, 
pagaminto iš dilgėlių. 

Įsigijau visos Lietuvos su
trikusio intelekto žmonių glo
bos bendrijos „Viltis" padali
nių sąrašą. Iš 47 padali-

. nių labiausiai reikalingi auto
busiukai šiuose miestuose: 
Anykščiai, Druskininkai, Elek
trėnai, Ignalina, Jonava, Jur
barkas (labai reikėtų dviejų), 
Klaipėda, Lazdijai, Pakruojis, 
Pasvalys, Radviliškis, Skuo
das, Šiauliai, Šiaulių raj., 
Telšiai, Ukmergė, Varėna, ir 
Vilnius (labai reikia dviejų). 

Jeigu buvusieji šių miestų 
gyventojai, arba organizacijos, 
norėtų padovanoti, arba tarp 
draugų ir giminių susitartų 
nupirkti vieną, dovana būtų 
labai įvertinta. Ne sutrikusio 
intelekto, raidos apsigimėlių 
kaltė. Ištieskime jiems ranka. 
Dabar, kai artėja metų pabai
ga ir jau kitiems rūpi, kiek 
reikės mokėti pajamų mokes
čių, labai gera proga prisidėti 
prie LML pastangų ir ap
rūpinti minėtus miestus auto
busiukais. Auka per LML yra 
nurašoma nuo mokesčių. Ant 
autobusiuko, aukotojo pagei
davimu, gali būti užrašyta, 
kas dovanoja. Šiuo reikalu 
galite skambinti, 773-238-
1536 arba rašyti, pranute 
@aol.com dienos metu. 

* K a u n o k a r o medicinos 
c e n t r o medika i nenustatė 
Balkanų regione tarnavusių 
Lietuvos karių sveikatos sutri-

EUGENE C DECKER DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prietnamą kairią. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angbškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Osk. Lawn, IL 
Tel. 706422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 8.791h Ava, Hfcfcory Hls, IL 
Tai. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 SRoberts Rd, Hickory Hls. IL 
1 myfta į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbama lietuviškai 
6918 W. Archer Ava. Sis. 5 ir 6 

Chicago, H. 60638 
Tel.775.229-9965 

Vajanfloj pagal susHarlmą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖZAPARACKAS 
DR.PAULKHEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tai. 708436-6622 
4149W.63rdSt. 

Tet 773-736-7709 

kimų. Karo medicinos tarny
bos vado pavaduotojas karių 
sveikatos priežiūrai majoras 
Saulius Katkus teigė, kad 
bendrieji karių klinikiniai ty
rimai jokio nerimo nesukėlė, 
visi duomenys yra geri. Ka- % 
riams buvo atlikti kraujo, šla
pimo tyrimai, buvo daromos 
rentgeno nuotraukos, kardiog
ramos. „Iš esmės visi kariai 
yra sveiki", teigė S. Katkus. 

(BNS) 

* Palygint i su 1990 me
tais , j aun imo , kal t inamo 
nusikaltimais, Lietuvoje pa
daugėjo beveik du kartus. 
Tarp visų asmenų, kaltinamų 
nusikaltimais, beveik kas ant
ras yra jaunas. 1990 m. 
100,000-6ų 16-29 metų jauni
mo teko 8S4 kaltinami padarę 
nusikaltimus, 1997 m. — 
1,802, 1998 m. — 1,798, o 
1999 m. — 1,807. 2000 m. pra
džioje daugiau nei pusės (56 
proc.) nuteistųjų, kalinčių 
laisvės atėmimo įstaigose, am
žius buvo iki 31 metų. CBNS) 



KAIP GALIME PADĖTI 
LIETUVAI PATEKTI I NATO 

ALGIS RIMAS 

NATO plėtimo eiga 

Pagrindiniai Lietuvos užsie
nio politikos siekiai, kuriuos 
pripažjsta visos pagrindinės 
partijos, yra patekti į NATO ir 
Europos Sąjungą. Nors šiuo 
metu ne visos NATO narės pa
lankiai žiūrėtų į tolimesnę 
NATO plėtrą, JAV, kaip galin
giausia NATO narė, turės 
daugiausia įtakos, kaip šis 
klausimas bus išspręstas. 
Mes, čia gyvenantys lietuviai, 
galime įtakoti JAV valdžią, 
kad ji remtų Lietuvos priėmi
mą į NATO ir paveiktų kitas 
NATO nares remti Lietuvą. 

Pagal dabartinius planus, 
būsimoji NATO viršūnių kon
ferencija vyks 2002 m. rudenį 
Prahoje. Tenai NATO sąjun
gininkai turėtų vienbalsiai pa
skelbti tolimesnę NATO plėt
ros eigą ir pakviesti tinkamai 
pasiruošusias valstybes įstoti į 
NATO. NATO narių sostinėse 
šie sprendimai bus daromi 
prieš konferenciją ir vyks de
rybos tuos sprendimus sude
rinti. Kad JAV galėtų tinka
mai vadovauti šiam procesui, 
JAV valdžia turėtų jau prieš 
šių metų rudenį nustatyti sa
vo politiką ir nutarti, ką pa
kviesti į NATO. 

Jeigu bus laikomasi pana
šaus tvarkaraščio kaip anks
čiau, valstybės, kurios bus pa
kviestos 2002 m. turėtų dar 
vienų metų laikotarpyje pa
ruošti įstojimo sutartis su 
NATO ir dar po vienerių me
tų, 2004 m., tos sutartys tu
rėtų būti patvirtintos visų 
NATO narių parlamentų/kon
gresų ir taip pat priimtos 
naujų kandidatų parlamentų. 
Jei tokia tvarka iš tikro bus 
įvykdyta, tai šie, 2001 m., yra 
ypatingai svarbūs Lietuvai ir 
mūsų visuomeninei veiklai. 

Pernai gegžės mčn. užsienio 
reikalų ministrai iš devynių 
norinčių įstoti į NATO valsty
bių susirinko Vilniuje ir pasi
rašė vadinamą Vilniaus dek
laraciją. Joje devynios valsty
bės pareiškė savo ryžtą išlai
kyti vakarietiškos demokrati
jos principus ir norą NATO 
valstybėms, kad kiekviena iš 
jų, kuri bus pasiekusi atitin
kamą pasiruošimo lygį, būtų 
2002 m. pakviesta NATO vir
šūnių konferencijoje įstoti į 
NATO. Ši Vilniaus devintuke 
susideda (nuo šiaurės iki pie
tų) iš Estijos, Latvijos, Lietu
vos, Slovakuos, Slovėnijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Makedo
nuos ir Albanijos. 

atmestų nė vienos pasiruošu
sios Baltijos valstybės. Aišku, 
būtų geriausiai, jeigu patektų 
visos trys. Bet, jei įeis nors 
viena, laimėtų visos, nes būtų 
peržengta RUSUOS užbrėžta, 
vadinama „raudonoji linija". 
Šiuo metu iš visų Baltijos 
valstybių Lietuva laikoma ge
riausiai pasiruošusi. 

Rusija, aišku, priešinasi 
bet kokiam tolimesniam 
NATO plėtimui ir ypač daro 
politinį spaudimą, kad nebūtų 
pakviesta Lietuva, Latvija ir 
Estija. NATO narės teigia, 
kad durys į narystę visiems 
kandidatams tebėra atviros ir 
kad jokia valstybė, kuri nėra 
narė, neturi veto dėl plėtimo. 
Darant sprendimus apie plėti
mą, Baltijos valstybių klausi
mas, atrodo, bus politiškai 
pats problematiškiausias. 

Yra nuomonių, kad reikėtų 
kuo greičiau priimti visas tris, 
nes tai užgautų Rusiją tik vie
ną sykį ir problema būtų iš
spręsta. Užtęsti Baltijos vals
tybių priėmimo klausimą dar 
daugiau išerzintų Rusiją, nes 
su kiekvienos valstybės pri
ėmimo svarstymu vis iškiltų 
konfliktas su Rusija. Kita nuo
monė yra, kad turėtų būti 
kviečiamos tik tos valstybės, 
kurios yra tinkamai pasiruo
šusios pagal sutartus su 
NATO standartus. Pastaroji 
nuomonė atspindi daugumos 
įsitikinimus. 

Šiuo metu atrodo, kad Skan
dinavų valstybės — Danija, 
Norvegija ir Islandija — remia 
visų Baltijos valstybių priėmi
mą. Lenkija stipriai remia 
Lietuvą ir Slovakiją. Mažai 
paramos tikimasi iš Vokieti
jos, Prancūzuos bei Britanijos. 
Kitų NATO valstybių politika 
dar ne visai aiški. 

NATO asamblėjos politinis 
komitetas, vadovaujamas bu
vusio sen. Roth, buvo pasiūlęs 
2002 m. pakviesti tris vals
tybes — Lietuvą, Slovakiją ir 
Slovėnįją. Pasiūlymas nepra
ėjo per NATO parlamentinę 
asamblėją, nes užkirto kelią 
dauguma NATO narių, kurie 
aiškino, kad išvardinti kan
didatus dar per anksti. Lietu
vos kaimynai latviai ir estai 
irgi nepritarė pasiūlymui, nes 
tai būtų užkirte jiems kelią 
2002 m. gauti tokius pakvieti
mus. 

Amerikos valdžios ir 
specialistų nuomonės 

Amerikos valdžioje plėtimo 
klausimas dar nėra išspręstas. 

Žiūrint iš Lietuvos perspėk- šiuo laiku už plėtimą ir įjun 
tyvos, būtų labai svarbu, kad girną visų trijų Baltijos valsty-
NATO pakviestų ne tik ge- bių yra stipriai pasireiškęs 
riausiai pasiruošusias, bet ne- respublikonų senatorius Jesse 
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Kaubojiškai? 

Vasario 16-osios šventėje, Detroit, MI, vykusioje vasario 11 d. Iš kaires: pagrindinis kalbėtojas, JAV LB Krašto 
valdybos Visuomeninių reikalų tarybos pirm. ir ALTo atstovas Washington, DC, ^Ugis Rimas su Detroito LB apy
linkės valdybos nariais — Audrone Kasputyte-Copes, pirmininku Valdu Piesciu, Virga Šimaityte ir Vilija Idze-
lyte. Jono Urbono nuotrauka. 

Helms, Senato užsienio rei
kalų komiteto pirmininkas. Jo 
demokratas kolega tame ko
mitete senatorius Biden dar 
nėra apsisprendęs. Helms pri
tarimas yra labai svarbus, nes 
jis gali stipriai nukreipti Se
nato požiūrį, kai Senatas 
svarstys patvirtinimo sutartį. 
Sen. Helms taipogi galės pa
drąsinti Bush vyriausybę iš
ryškinti savo politiką ir stip
riau užtarti NATO sąjunginin
kų tarpe Baltijos valstybių pa
kvietimą. Tokiems tikslams jis 
galėtų surengti Senato užsie
nio reikalų komitete viešą ap
klausą. 

Tikimės, kad kitas šalinin
kas būtų viceprezidentas Diek 
Cheney. Manoma, kad gyny
bos sekretorius Rumsfeld irgi 
pasisakytų už plėtimą su Lie
tuva. Valstybės sekretoraus 
Powell pozicija Lietuvos at
žvilgiu neaiški, nors jis yra pa
reiškęs nuomonę, kad Baltijos 
valstybių saugumo klausimas 
ir NATO plėtimas turės būti 
tinkamai išspręstas. Preziden
to Bush ir jo patarėjos Condo-
leeza Rice požiūriai šiais klau
simais yra neaiškūs, nors 
pastarosios mąstymai praei
tyje, kas link Rytų Europos 
politikos, buvo mums ne
palankūs. Tačiau tik pereitą 
savaitę Rice patvirtino prez. 
Bush politiką, kad NATO tu
rės plėstis, nors kandidatai 
bus išrinkti tik po susitarimų 
su sąjungininkais. Jos pagrin
dinis patarėjas Europos reika
lams yra Dan Fried, buvęs 
JAV ambasadorius Lenkijoje. 
Jis supranta mūsų interesus 
ir reiškė simpatijas Lietuvai. 

Žvelgiant į antraeilius pa
reigūnus, National Security 
Council ir Valstybės departa
mente turinčius įtakos šio 
klausimo svarstymui, Bush 
vyriausybėje matyti tie patys 
asmenys, kaip ir Clinton. Ka
dangi JAV vyriausybės spren
dimai plėtimo klausimu turė
tų būti sutarti ir išspręsti 

prieš šį rudenį, jie lems ir vyk
dys sprendimus. 

Valdžios valdininkams ir 
Kongresui gali įtakoti priva
tūs ir pusiau valdiški tyrimo 
institutai. Pavyzdžiui, libera
lios politikos Carnegie Foun
dation yra išleidęs studiją, ku
rioje daroma išvada, kad 2002 
m. iš viso nereikėtų plėsti 
NATO. Siūloma atidėti šį 
klausimą dar keliems me
tams. Populistinio CATO Ins
tituto nariai irgi nusiteikę 
prieš NATO plėtimą. Kai ku
rie šio klausimo tyrinėtojai 
National Defense institute 
žiūri abejingai į plėtimą. Vie
nas jų specialisto pasiūlymas, 
tai pakviesti į NATO visą Vil
niaus devyntukę, bet uždelsti 
keliems metams derybas dėl 
įstojimo sutarčių su bet kokia 
kandidate. 

Specialistai konservatyvių 
požiūrių American Enterprise 
institute ir Heritage Founda
tion traktuoja klausimą palan
kiau. Atrodo, kad patarimų iš 
įvairių požiūrių specialistų 
bus vis daugiau. Atrodo, kad 
politikų ir visuomeninių gru
pių nuomonė turės daugiau 
įtakos vyriausybės sprendi
mams, negu akademikų ir 
nuošalių specialistų patari
mai. 

Daug kalbama apie Kong
rese veikiančių Senato „Baltic 
Freedom Caucus", kuriam va
dovauja sen. Durbin ir „House 
Baltic Caucus", kuriam vado
vauja Kongreso atstovai 
Shimkus iš Illinois ir kng. Ku-
sinich iš Ohio. Juose ypač 
daug narių iš Michigan. Tie 
„Caucuses" turi labai svarbų 
vaidmenį, nes jų nariai yra 
palankūs Baltijos valstybėms 
ir aplamai jas remia. Tačiau 
Senate dabar yra tik 8 „Cau
cus" nariai, o NATO plėtimo 
sutarties ratifikacijai reikės 
67 balsų iš 100. Senato „Baltic 
Caucus" šiuo laiku trūksta 
respublikonų kopirmininko, 
nes juo buvęs, sen. Slade Gor-

ton pralaimėjo rinkimus Wa-
shington valstijoje. JAV LB ir 
kitos organizacijos remia sen. 
Gordon Smith iš Oregon, kad 
jis perimtų pareigas iš Gorton. 

Kongrese galima susilaukti 
dėl plėtimo kritikos iš tokių, 
kaip Karinių pajėgų komiteto 
pirmininko, respublikono se
natoriaus VVarner iš Virginia, 
respublikonų senatorės Kay 
Bailey Hutchison iš Texas, de
mokratų senatorių Bingaman 
iš New Mexico ir VVellstone iš 
Minnesota. NATO plėtimo 
klausimas, atrodo, peržengia 
JAV partines linijas ir ideolo
ginius įsitikinimus. Tačiau 
atrodo, kad dešinieji ir kairieji 
iš pietinių bei vakarinių vals
tijų yra labiau linkę priešintis 
plėtimui, o abiejų partijų nuo
saikieji iš rytų pakraščio ir 
vidurio vakarų valstijų linkę 
remti tolimesnį plėtimą, aiš
ku, jei tai nekainuos Amerikai 
per daug pažadų bei pinigų. 

Žodis apie Amerikos žinia-
sklaidą ir visuomenės nuomo
nę. NATO plėtimo klausimas 
dar nėra opus JAV žiniasklai-
dai ir neatrodo, kad būtų su
sidariusi bet kokia visuome
nės nuomonė šiuo klausimu. 
Tačiau tai gali labai greitai 
pasikeisti, jei valdžia pradės 
viešai kabėti apie NATO plė
timo sprendimus. Mažas bran
duolys šalininkų gali tikėtis 
susilaukti aštrių prieštaravi
mų iš įvairių specialistų ir ki
tokių, kurie patartų neužgauti 
Rusijos, tolimesniu NATO plė
timu ir neužsiimti daugiau at
sakomybės dėl Vidurio bei Ry
tų Europos valstybių saugu
mo. Jie siūlytų, kad Amerikos 
užsienio reikalų ir saugumo 
pirmumai turėtų būti daugiau 
nukreipti į Azijos, Pietų Ame
rikos bei Vidurinių Rytų kryp
tį, kur gresia neramumai ir 
karai, o ne į Europą, kuri pa
jėgia savo jėgomis tvarkyti sa
vo reikalus. 

Bus daugiau 

Praėjusios savaitės penkta
dienį naujasis JAV preziden
tas George W. Bush davė savo 
pirmąjį įsakymą: bombarduoti 
kai kurias Bagdado apylinkes, 
įtariamas sustiprintais prieš
lėktuviniais įrengimais, galin
čiais sukelti pavojų Amerikos 
ir kitų sąjungininkų žvalgy
biniams lėktuvams, patruliuo
jantiems Irako teritoriją. Tai 
buvo pirmas toks bombardavi
mas nuo 1998 m. Pagal taikos 
sutartį, pasirašytą po Persų 
įlankos karo, Irakas turėjo 
leisti Jungtinių Tautų komisi
jai periodiškai tikrinti ginklų 
gamyklas, sandėlius bei kitą 
įrangą, galinčią jį vėl padary
ti pavojingu tos geografinės 
srities taikai. 

Saddam Hussein prieš de
šimt metų taikos sutartį pasi
rašė ir pažadėjo viską, ko 
sąjungininkai norėjo. Tačiau 
tikrovė parodė visai kitokį 
veidą. JT inspektoriams buvo 
įvairiais būdais kliudoma at
likti savo darbą, o protarpiais 
reikėjo net bombų ir raketų, 
kad Irakas vykdytų sutarties 
sąlygas. Nedaug veiksmingos 
buvo ir vakariečių ekonominės 
sankcijos, kurių daugiausia 
laikėsi Amerika ir Didžioji 
Britanija, o kitos didžiosios JT 
valstybės, dalyvavusios Persų 
įlankos karo veiksmuose, su 
Iraku prekiavo „iš pastalės", 
kontrabandiniu keliu aprūpin-
damos Hussein net tokiomis 
pavojingomis „prekėmis", kaip 
dalys pasenusiems ginklams, 
o už tai gaudamos naftos iš, 
kaip atrodo, niekad neišsen
kančių Irako šaltinių. 

Nors karas su Iraku buvo 
pradėtas ankstyvesnio prezi
dento George Bush laikais 
(prisiminkime, kaip jis lanks
tėsi sovietijos valdovui Gor
bačiovui, nesiryždamas pri
pažinti Lietuvos nepriklauso
mybės, kad tik sovietai nesi
kištų į konfliktą su Iraku — 
žinoma, Saddam Hussein pu
sėje), demokratas prez. Bill 
Clinton ėjo tuo pačiu keliu, 
neatleisdamas varžtų. Clinton 
kadencijos metu taip pat rei
kėjo „ginklu priminti" Irako 
diktatoriui, kad JAV nesnau
džia. Suruošęs vienas kitas 
triukšmingas demonstracijas 
ir viešai pasmerkęs Amerikos 
imperializmą, Hussein vis dėl
to nusileisdavo ... iki kito kar
to. 

Atrodo, kad ir naujasis JAV 
prezidentas, dar nespėjęs nei 
išsipakuoti po persikėlimo į 
Baltuosius rūmus, turėjo 
griebtis bombų, kad Saddam 
Hussein neišsiaugintų dar di
desnius ragus. Ar prez. 

George W. Bush kaubojiška 
taktika Iraką tikrai įbaugino, 
ar jau pačioje jo kadencijos 
pradžioje bombardavimas bu
vo dar vienas sausas pagalys į 
niekad nesiliovusį rusenti ne
apykantos Amerikai laužą, 
šiuo metu galima tik spėlioti: 

Kadangi Artimuosiuose Ry
tuose susirėmimams tarp žy
dų ir arabų dar vis nematyti 
galo, o Vašingtonas (tai jau 
daug kartų įrodė) dažniausiai 
palaiko Izraelio pusę. priešiš
kumą Amerikai Irako bombar
davimas darsuaštrino. Juo la
biau, kad irakiečiai taip pat 
yra musulmonai, tad jiems pa
lankumą jau pareiškė dauge
lis arabų pasaulio valstybių, 
įskaitant Egiptą. Jordaną, 
taip pat palestiniečius, kurie 
yra ypač nepatenkinti naujuo
ju Izraelio ministru pirminin
ku. Nėra abejonės, kad JAV 
Valstybės sekretorius Colin 
Povvell turės ,,pilnas rankas", 
mėgindamas numaldyti susi
erzinusius arabus. Antra ver
tus, jis kaip kariškis, turėjo 
nemažai patirties ir su Sad
dam Hussein Persų įlankos 
karo metu. tai gal jam šis dar
bas bus lengvesnis negu bet 
kam kitam. 

Prez. George W. Bush savo 
sprendimu bombarduoti Irako 
priešlėktuvine įrangą iš pat 
pirmųjų kadencijos dienų pa
rodė „kietą ranką" ir tuo pa
čiu nesikeičiančią Amerikos 
politiką, nepaisant, kas atsi
sės į prezidento kėdę. Iš dalies 
ta kaubojiška taktika — pir
miau griebus ginklo, po to 
kalbėtis —gali būti veiksmin
ga, iš dalies — pavojinga. Ap
skritai, prez. G.W. Bush per
nelyg militaristinis tonas jau 
rado atgarsį Maskvoje. Juk 
Kremlius taip pat turi paly
ginti naują vadovą, tad ir 
Vladimir Putin nutarė savo 
„tvirtą valią" pademonstruoti 
naujais raketų bandymais: jei
gu Amerika įsitaisys prieš-
raketinę apsaugą. Rusija išras 
raketas, kurių toji apsauga 
nesustabdys... 

Penkios ilgų nuotolių rake
tos, galinčios nešti branduoli
nius užtaisus, pereitą savaite 
buvo iššautos ne vien iš sau
sumos bazių, bet iš jūros ir 
taip pat oro. Pentagonas ne
truko atsiliepti į Maskvos iš
šūkį: kode! Rusija protestuoja 
prieš Amerikos siekius savo 
saugumą sutvirtinti priešra-
ketine apsaugos sistema, jeigu 
jos teritorijoje bandomos nau
jos ilgų skrydžių raketos0 Ir 
tai tik ..naujo žaidimo" pra
džia... 

• 

NUO ABRAOMO IKI 
CLINTON 

ALEKSAS VITKUS 
Nr. l l 

Žydams priminus, 
jog 1947 metų Palestinos padalinimo plane buvo nu
matyta, kad Jeruzalė turėjo būti sutarptautinta, jie at
sikerta, kad „tai buvo kiti laikai". Su jais, galima saky
ti, sutinka ir JAV valstybės sekretorė Madaleine 
Albright: „Mieste, kurio tarptautinio statuso niekas 
nenori, būtų labai sunku tvarkytis". 

Atrodo, jog visas pasaulis, išskyrus gal Ameriką ir 
Izraelį, supranta, kad, nedavus palestiniečiams pride
ramo, garbingo ir teisingo sprendimo, tame regione ne 
tik nebus taikos, bet ramybes ir saugumo pačiai Izrae
lio valstybei. Antra vertus, jei politikai ir susitartų 
kaip Jeruzalę pasidalinti, abejočiau, ar tai reikštų tai
ką. Nepakantumas vienų kitiems ten yra toks didelis ir 
žmonės yra tiek įsitikinę savo tiesa, o priešininkų — 
klaida, kad leistų politikams, nors kartais ir gerų norų 
vedamiems, padaryti bet kokį, visiems priimtiną, 
sprendimą dėl Jeruzalės. Pabaisa 

Pastaba: Šis atkarpos intarpas buvo per autoriaus 
neapsižiūrėjimą praleistas, tad pridedame dabar. 

Dovydui mirus, Izraelio sostą perėmė ne jo vyriau
sias sūnus Adonyaa, bet vienas ii jaunesnių — Salia
monas, Batšebos sūnus. Saliamonas atleido Adonųui 

už jo pirmą bandymą tapti Izraelio karaliumi, bet. kai 
Adonijas paprašė Saliamono leidimo vesti Abišagą. tą 
gražią mergaitę, kuri miegodavo senojo jo tėvo Dovydo 
glėbyje ir tuo jį šildydavo, tą prašymą Saliamonas in
terpretavo kaip dar vieną mėginimą kaip nors perimti 
jo sostą. Saliamonas įsakė Adoniją, savo brolį, nužu
dyti. To paties likimo susilaukė ir Adonijo šalininkas 
Joabas, buvęs Dovydo kariuomenės vadas. 

Vieną naktį Saliamonas susapnavo, kad jį aplankė 
Dievas, kuris jam prižadėjo ilgą gyvenimą, garbę ir 
turtus. Maža to. Viešpats jam tarė: Jš tikrųjų suteikiu 
tau išmintingą ir įžvalgią širdį. Tokio kaip tu nebuvo 
prieš tave ir toks kaip tu nekils po tavęs". (1 Kar 3, 
12). Kartą pas karalių atėjo dvi prostitutės, kurios 
nesutarė, kuriai priklausė jų vienas gyvas likęs kū
dikis. Kai karalius pagrasino kalaviju perkirsti kūdikį 
.per pusę, paaiškėjo kas jo tikroji motina, ir karaliaus 
išmintis pasklido po visą kraštą. „Saliamono išmintis 
pranoko išmintį visų rytiečių ir išmintį viso Egipto. Jis 
buvo išmintingesnis už visus žmones". (1 Kar 5, 10). 

Saliamono valdžia apėmė visas karalystes nuo Eu
frato iki filistinų krašto, net iki pat Egipto ribos. Jos 
davė duoklę Saliamonui per visą jo gyvenimą. Taip 
Dievo palaimintas turtais, taika ir ramybe, Saliamo
nas pastatė didelę šventyklą, kurią jis pavadino Vieš
paties Namais. Statybos lažo tarnyboje dirbo 30,000 
vyrų, o netolimuose kalnuose dirbo 80,000 akmens
kaldžių ir 70,000 nešikų. Lažą ėjo tik neizraliečiai gy
ventojai, išlikę iš amoriečių, hetitų, jebusitų ir kitų pa
vergtų genčių, nes izraeliečiai buvo tik prižiūrėtojai. 

Lyg ir panašu į šiandieną? 
Didelė ir nepaprastai graži buvo ta šventovė. Kelių 

aukštų, 45 pėdų aukščio ir 90 pėdų ilgio, su laiptais, 
didžiuliu prieangiu, langais ir durimis. Pamatams bu
vo panaudoti tik tašyti akmenys. Laukinės ir vidujinės 
sienos buvo apmuštos kedro sijomis, atvilktomis net iš 
Libano, ir lentomis išgražintomis moliūgų bei žiedų 
taurelių raižiniais. Grindų asla buvo iš kipariso lentų, 
ant kurių buvo pastatyti du paauksuoti kerubai iš 
alyvos medžio. Šventovės vidus buvo aptrauktas gry
nu auksu. Viduryje stovėjo auksinis aukuras. Žvaki
dės, lempos, vainiklapiai, taurės, žnyplės, dubenys 
šlakstymui ir lėkštės smilkalams buvo iš gryno aukso, 
o puodai ir kiti reikmenys — iš blizgančio vario. Sidab
ro nesimatė, nes jis buvo laikomas per pigiu metalu. 
Pasibaigus statybai, kuri vyko net septynerius me

tus, į naująją Šventovę buvo kunigų ir levitų iškilmin
gai įnešta senoji Sandoros Skrynia, kurioje buvo dvi 
akmeninės plokštės, kurias į ją buvo įdėjęs Mozė. Čia 
Saliamonui jau antrąkart pasirodė Viešpats, jį per
spėdamas: „Jei tu ar tavo palikuonys... nesilaikysite 
mano įsakymų ir įstatų... tada aš išrausiu Izraelį iš 
žemės, kurią jiems daviau, ir Namus, kuriuos pašven
čiau savo vardui, atmesiu nuo savo veido. Izraelis taps 
patarle ir pajuoka visoms tautoms". (1 Kar 9, 6-7). 

Garsas apie Saliamono išmintį ir garbę pasklido po 
visas aplinkines tautas. Šebos karalienė iš tolimosios 
Arabijos (dabartinio Jemeno), aplankiusi Saliamoną ir 
atvežusi 120 talentų (apie 10,000 svarų) aukso, bran
gakmenių, kvepalų ir prieskonių dovanų, klausinėjo 

karalių įvairių klausimų, kol įsitikino, kad kalbos apie 
jo nepaprastą išmintį buvo tikrai teisingos. Saliamono 
išmintingi atsakymai yra sudėti į Patarlių knygą. Tai 
rinkinys sąmojingų posakių, kaip pvz.: „Šaukštu proto 
neįkrėsi". Manoma, kad iš tikrųjų tos patarlės atkelia
vo iš Mezopotamijos ar Egipto. Pasak etiopų padavimą 
Šebos karalienė tuo apsilankymu norėjusi iš Saliamo
no savo sostui įpėdinio ir tikėjosi sukurti Dovydo di
nastiją Etiopijai. Istorija nieko nesako ar jai pavyko. 

Nors buvo vedęs Egipto karaliaus — faraono dukrą. 
Saliamonas mylėjo ir daug svetimtaučių moterų, amo-
niečių, hetitų ir kitų. Nors Viešpats ir buvo izraelitus 
perspėjęs: „niekas iš jūsų nesijungs su jais" 11 Kar 11. 
2), Saliamonas prie jų prilipo su meile. Jis turėjo net 
700 karališko kraujo žmonų ir 300 sugulovių Jam 
pasenus, jo žmonos nusigręžė jo širdį į kitus dievus. 

Toks Saliamono elgesys supykino Dievą, ir jis jam 
tarė: „Kadangi tu taip norėjai, nesilaikei mano sando
ros ir įstatų, kuriuos tau daviau. a$ tikrai atplėšiu nuo-
tavęs karalystę ir atiduosiu ją vienam iš tavo tarnų". 
(1 Kar 11, 11). Saliamonas, aišku, nesilaikė nei įstaty
mo draudžiančio karaliui turėti didelį skaičių arklių 
(simboliškai — turtų) fĮst 17. 16). 

Taip ir atsitiko. Po 40 valdymo metų Saliamonas mi
rė 930 m. pr. Kristų. Po Saliamono mirties Dievas ati
davė Izraelį efraimiečiui Jeroboamui. jau ne iš Dovydo 
giminės. Saliamono sūnus Rechabeamas pasiliko ka
raliauti tik Judėjoje. Prasidėjo taip vadinamas dviejų 
karalysčių laikotarpis. 

Pa ba i era 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 
TIKROJI LAIMĖ 

6 eilinis sekmadienis 
Jeremijo pateikiama antite

zė tarp tikinčiojo ir bedievio 
gali mums pasirodyti supa
prastinta. Ar iš tikrųjų taip 
yra? Ar ši perskyra atitinka 
šiuolaikinę mūsų galvoseną? 
Šiandien kaip ir ankstesniais 
laikais žmogus privalo daryti 
aiškius pasirinkimus. Jei jis 
pasirenka save patį kaip visa 
ko matą ir vienintelį pažinimo 
šaltinį, jei Dievas išstumia
mas iš žmogaus širdies, kur 
priimami sprendimai, tuomet, 
anot pranašo, žmogus tampa 
„tarsi skurdus tyrų krūmokš
nis". Priešingai, laimingas tas 
žmogus, kuris pasitiki Viešpa
čiu. Tačiau šis tikėjimas neap
saugo mūsų nuo kančios. Ne 
vienas krikščionis yra paliudi
jęs, kad atradus Dievą teko 
iškentėti žymiai daugiau negu 
iki tol, tačiau šis kentėjimas 
tapo kitoks — tai vargiai 
išaiškinamas slėpinys. Jere
mijo gyvenimas puikiai atsk
leidžia šią tiesą. 

Skaitant Pirmojo laiško ko-
rintiečiams 15 skyrių galima 
suprasti Izaoko Siro pamoky
mą: „Vienintelė nuodėmė yra 
nejautrumas Prisikėlimui". 
Tais istorijos laikotarpiais, kai 
visuomenę užplūsta erotiz
mas, paprastai žmogus linksta 
neigti galutinę kūno šlovę. 
Tam, kad žmogus galėtų pri
imti visos asmenybės išaukš
tinimą, būtina gyventi Kris
taus Dvasia. 

Paulius niekuomet neapsi-
prato su prisikėlimo žinios 
naujove. Jis įžvelgia plačiai 
sklindančius prisikėlimo ži
nios atgarsius, apimančius ti
kinčiųjų, visų žmonių ir visa
tos gyvenimą. Paulius nesi
liauja stebėjęsis, kaip velykinė 
žinia perkeičia visą būtybę, ir 
ji tampa prisikėlusia būtimi. 

Luko evangelijos skaitinys 
panašus į Kalno pamokslą iš 
Mato evangelijos. Mato Evan
gelijoje Jėzus, mokydamas ant 
kalno, yra panašus į naująjį 
Mozę, atnešantį nepalygina
mai aukštesnės plotmės dva
sinį mokymą, negu Sinajaus 
kalne duotas Įstatymas. Lu
kas vaizduoja Mokytoją lygu
moje, norėdamas pabrėžti at
virą ir universalistinį Evan
gelijos skelbimo pobūdį. Apie 
Jėzų susirinkusioje minioje ne 
tik žydai, bet ir Fenikijos pa
jūrio gyventojai. Evangelistas 

Matas pabrėžia priešstatą 
tarp Įstatymo mokinių ir tobu
lo sekimo Jėzumi. Lukas ypač 
pabrėžia naująjį ir vienintelį 
Meilės įsakymą. Luko patei
kiamas mokymas lygumoje su
sideda iš keturių palaimini
mų, po kurių eina keturios an
titezės, grėsmingi įspėjimai. 
J is supriešina vargšus ir tur
tuolius, alkstančius ir sočiuo-
sius. 

Kai Naujajame Testamente 
kalbama apie turtą bei turtin
guosius neigiamąja prasme, 
turima omenyje vienas iš dvie
jų. Arba šie turtai būna įgyti 
neteisingai, tokiu atveju tur
tuoliai įspėjami „verkti ir rau
doti" (Jok 5, 1-6), antruoju at
veju turtuose įžvelgiama di
džiulė pagunda, verčianti pa
sitikėti medžiaginėmis gėrybė
mis, užuot pasitikėjus Dievu 
(Lk 12, 16-20; ypač 1 Tim 6, 
17). Tai, kad turtas nėra sa
vaime blogas dalykas, liudija, 
pavyzdžiui, to paties evange
listo Luko aiškiai palankiai 
vaizduojama scena pas turtin
gą muitininką Levį (Lk 5, 29). 
Analogiškai skurdas nėra sa
vaime geras dalykas ar abso
liuti vertybė. Tai galinga prie
monė, leidžianti pasitikėti 
vien Dievu. Vargšo būklė Bib
lijoje dažnai vaizduojama kaip 
pasitikėjimo Dievų sinonimas. 
Būti vargšu reiškia būti pri
klausomu nuo ^Viešpaties. 
Evangelistas Lukas, perteik
damas mokymą apie vargdie
nius ir turtuolius, •aori iškelti 
vienintelę absoliučią Dievo 
Karalystės vertybę. Žvelgdami 
į Dievo Karalystės tikrovę, su
gebėsime į medžiaginį turtą 
žvelgti tik kaip į sąlyginę ver
tybę. 

Evangelistas Lukas jautrus 
vargui ir socialinei nelygybei. 
Varguoliai yra pirmutiniai 
Jėzaus bičiuliai, jie pirmiausia 
reikalingi mūsų meilės ir pa
galbos. Lukas, būdamas gydy
tojas, yra pratęs susidurti su 
žmogiškąja kančia, jis pažįsta 
ir tikrąjį džiaugsmą. Vidurže
mio uostų bendruomenėse, ku
rioms Lukas rašė savo evange
liją, buvo daug tokių, kurie 
„pasaulio akims — žemos kil
mės", paniekinti, tarsi nesan
tys (plg. 1 Kor 1, 28). Jų kas
dienė duona buvo dažniau 
ašaros negu pasaulio malonu
mai. Tačiau jų laukia džiaugs
minga pabaiga: „Kas sėja aša
rodamas, ims derlių džiūgau-

Baigiant mokslo metus 2000 m. vasarą. į Kybartų Kr. Donelaičio vidurinės mokyklos brandos atestatų įteikimo 
iškilmes buvo pakviestas ir parapijos klebonas kun. V. Sukėnas (I iš dešinės). 

damas" (Ps 126, 5-6). O tie, 
kurie užsideda kaukes ir vai
dina žemiškojoje komedijoje, 
nes turi tam lėšų, — kas liks 
jiems, kai bus nuplėštos jų 
kaukės? Sakoma, kad nėra 
liūdnesnio žmogaus už klou
ną... 

Lukas kaip rafinuotas grai
kas jautriai išskiria pagarbos 

ir paniekos žeiKlus. Pasaulis 
gerbia turtuoliui ir niekina 
vargšus. Luko aplinkos krikš
čionys nepriklausė aukščiau
siems visuomenės sluoks
niams. Čia evangelistas pa
teikia dar vieną perskyrą, leis
damas rinktis: priimti garbę iš 
žmonių ar siekti Dievo garbes. 

Bažnyčios žinios. 2001 m. Nr. 1 

DVASINIS ATGIMIMAS 
LIETUVOJE 

Lietuviškomis temomis Vatikano išleisti pašto ženklai paminėti 
Krikščionybės jubiliejų. 

Gauname iš Lietuvos žinias, 
skaitome lietuviškuose laik
raščiuose apie sunkią tenykš
tę padėtį. Susidaro vaizdas, 
kad viskas ten labai tamsu. Iš 
tikrųjų tos tamsos yra daug: 
apiplėšimai, žmogžudystės, 
sukčiavimas, alkoholizmas, 
narkomanija ir visos kitos blo
gybės. Tačiau retai kur užtin
kame žinių apie šviesos pra
giedrulius, o jų visgi yra ne
mažai. II tikrųjų vyksta dva
sinė kova: šėtono pinklės 
skverbiasi į visas gyvenimo 
sritis, o iš kitos pusės Dievo 
Dvasia paliečia žmones ir tų 
šviesos spindulių matyti vis 
daugiau ir daugiau. Verta pri
siminti Evangelijos žodžius: 
„Šviesa spindi tamsoje, bet 
tamsa jos neužgoš" (Jn. 1:5). 
Praėjusią vasarą Lietuvoje vy
kęs Eucharistinis kongresas 
buvo vieša tos šviesos de
monstracija — tikėjimo liudiji
mas. Labiausiai visus nustebi
no jaunimo diena, kurioje da
lyvavo apie 10,000 jaunimo. 
Įvairių maldos būrelių Lietu
voje jau yra per 200. Į juos 
daugiausia renkasi jaunimas. 
Veikia organizacijos — ateiti-

'ninkai, skautai, fokolarai — ir 
kiti įvairūs religiniai judėji
mai. Apie juos būtų galima 
atskirai daug rašyti, bet mano 
tikslas šiame rašinyje daugiau 
pakalbėti apie katalikų bend
ruomenę „Gyvieji akmenys" ir 
jų misijinę veiklą Lietuvoje. 
Su jais man tenka jau eilę me
tų bendradarbiauti, kartu 
dirbti ir įvairiais būdais jiems 
padėti. 

„Ačiū Dievui, kad jie ne tik 
akmenys", — pasakė arki-
vysk. S. Tamkevičius. „Gyvųjų 
akmenų" bendruomenė susi
kūrė prieš 12 metų. Pirmąjį 
branduolį sudarė studentai ir 
kelios jaunos šeimos. Daugu
ma jų užaugo, visiškai nepa
žindami Dievo ir nieko bendra 
neturėjo su religija. Vienas po 
kito atsivertė ir dauguma jų 
buvo įsijungę į protestantų 
bendruomenes: sekmininkus, 
„Tikėjimo Žodžio" bažnyčią. 
Netoli Kauno, Garliavoje, bu
vo vienas jaunas kunigas, ku
ris juos ragino grįžti į Kata
likų Bažnyčią. Jie taip ir pa
darė. Susidarė būrys jaunų 
žmonių, kurie pasivadino „Gy
vieji akmenys". Daug kas 
klausia, iš kur tas pavadini
mas. Kitiems jis net nepatin
ka. Man renkant aukas jų 
veiklai, vienas tautietis To-

* 
ronte pasakė:, „Aš aukočiau, 
bet nepatinka tas vardas". 

Pirmame šy. Petro laiške 
skaitome: „Ženkite prie Jo, gy
vojo akmens, tiesa, žmonių at
mesto, bet Dievo išrinkto, 
brangaus. Ir jūs patys, kaip 
gyvieji akmenys statydinki
tės į dvasinius namus? (1 Pt. 
2:4-5). 

.Kaune jie sukūrė Katalikų 
evangelizacijos centrą, pradėjo 
leisti žurnalą „Gyvenimas 
šviesoje" (šiuo metu nebelei
džiamas). Vysk'.1 S. Tamkevi
čius, matydamas jų pozityvią 
veiklą, davė patalpas, kur jie 
galėtų turėti savo raštinę ir 
turėti susirinkimus. Vis dau
giau jaunimo ir vyresniųjų 
prisijungė ir dabar Kaune vei
kia 10 atskirų maldos būrelių, 
palaikančių ryšius su „Gyvai
siais akmenimi*". 

Šiuo metu ju veikla yra iš
plitusi visoje Lietuvoje. Kaune 
kas du mėnesiai, išskyrus va
sarą, Vytauto Didžiojo univer
sitete rengiamos Atsinaujini
mo dienos, į kurias iš visos 
Lietuvos atvyksta apie 1,200 
dalyvių, daugumas jaunesni 
negu 30 metų.Vienas jaunuo
lis iš Ukmergės rašo: „Mūsų 
maldos grupėje apsnūdimas. 
Didelė atgaiva Atsinaujinimo 
dienos Kaune. Visose lankau
si, vykstu su draugais, ir dva
siniai sustiprėjame". 

Kitą jų veiklą "apibūdina ši 
sausio 26 d. gauto laiško iš 
„Gyvųjų akmenų" ištrauka: 
„Sius metu esame labai užsi
ėmę. Raudondvaryje pradėjo
me Atsinaujinimo šventojoje 
Dvasioje seminarą. Tikėjomės, 
kad susirinks apie 60-80 žmo
nių, o jų suėjo net 170. Taip 
pat Šiuo metu padedame kur
tis maldos grupei Paštuvos 
parapijoje. Juos lankome kas 
antrą šeštadienį. Jau suplana
vome per Gavėnią pravesti se
minaro trečią dalį Šiauliuose. 
Seminarą jau užsisakė, jo lau
kia Vilnius ir Marijampolė. 
Atrodo, juo daugiau tų semi
narų vedame, tuo didesnis 
žmonėms noras tęsti. 

Bet čia dar ne viskas. Pra
ėjusią vasarą įsteigėme Evan
gelizacijos mokyklą, kuri pa
sivadino "Naujoji Sandora'. Tai 
jaunų žmonių grupė, daugu
ma studentai, kurie ruošiasi 
ateinančią vasarą vykti į kai
mus ir provincijos miestus liu
dyti Kristų. Kitas naujas pro
jektas, kuris tikrai reikalingas 
šiuo metu Lietuvai, — tai 
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Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romai tel. 630-774-1025. 

evangelizacinė laida per TV. 
Ji būtų rodoma per regijoni-
nes TV stotis sekmadienio va
karais nuo 6 iki 7 vai. Laidos 
tikslas — tarnauti žmonėms, 
gvildenant tikėjimo temas, 
skelbiant Evangeliją šiandie
niniais žodžiais, šių dienų kul
tūroje". 

Ir vėl laiško ištrauka: „Dė
kojame jums, kad dar bandote 
rinkti aukas. Labai prašome, 
kiek dar turite jėgų, padė
kite". 

Iki šiol jie galėjo tęsti savo 
misijinę veiklą tik mūsų auko
mis. Jau 3 metai leidžiamas 
kasdieninių mąstymų žurna
las „Žodis tarp mūsų", kuris, 
kaip ir kiti katalikiški leidi
niai, pats neišsilaiko. Kad bū
tų galima padengti Atsinauji
nimo dienų išlaidas, reikia su
rinkti 3,000 dol. metams, ke
lionėms su misijomis į provin
cijos miestus — vėl 3,000 dol. 
Pranuojamai TV laidai pridėti 
mėnesiui reikia 500 dol., arba 
6,000 dol. metams. Tos sumos 
didelės, bet ne tokios didelės 
kaip mūrinių bažnyčių staty
mui. Per Eucharistinį kongre
są skambėjo rūstus vysk. J. 
Borutos pamokslas apie žalą 
Bažnyčiai, kurią padarė rūpi
nimasis mūrinėmis bažnyčio
mis, kasdieniais, bet ne dva
siniais reikalais. 

Statykime gyvą dvasinę 
Bažnyčią, kurios Lietuvai taip 
labai reikia. Arkivysk. (dabar 
jau kardinolas) J. A. Bačkis 
Eucharistinio kongreso metu 
jaunimo Mišiose kalbėjo apie 
gyvas bendruomenes: „Žinau, 
kad jūs trokštate tokio bend
ravimo su Kristumi ir su bro
liais. Padėkite mums, vysku
pams ir kunigams, sukurti 
tokias bendruomenes''. „Gyvie-

Window YYashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
portaUon. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMabon Window YVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

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

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

34 m. mergina ieško bet 
kokio darbo. 

Vairuoja automobilį. 
TeL 773-471-5090, Giedrė. 

50 m. moteris gali prižiūrėti ir 
tvarkyti namus, slaugyti 

ligonį.Medicinos seselė. Turi 
geras rekomendacijas, vairuoja 

automobilį, kalba angliškai. 
Tel. 773-778-4144. 

ji akmenys" yra tokia bend
ruomenė. Padėkime jiems! 
Kiekvienas paaukotas doleris 
prisidės prie Lietuvos dvasinio 
atgimimo. Norintys gauti pa
kvitavimą dėl pajamų mokes
čio Amerikoje, prašomi aukoti 
per Religinę šalpą, 361 High-
land Blvd. Brooklyn, NY 
11207, pažymint, kad auka 
skiriama „Gyviesiems akme
nims". Kanadoje galima auko
ti per V. Kolyčių, 86 Glenhol-
me Ave., Toronto ON M6H 
3B1. Prisikėlimo parapija iš
duos kvitus dėl pajamų mo
kesčių. Statykime gyvąją Baž
nyčią Lietuvoje! 

Vincas Kolyčius 

POSĖDŽIAVO LIETUVOS VYSKUPAI 
2001 m. vasario 14 d. Kauno 

arkivyskupijos kurijoje įvyko 
plenarinis Lietuvos vyskupų 
konferencijos posėdis. 

Pradedant posėdį, į susirin
kusius vyskupus kreipėsi 
Apaštalinis nuncijus Lietuvoje 
arkivyskupas Erwin Josef 
Ender. Jis pasveikino kardino
lu paskirtą Vilniaus arkivys
kupą Audrį Juozą Bačkį bei 
informavo vyskupus apie ge
gužės mėnesį Taline vyksiantį 
Baltijos šalių vyskupų susiti
kimą. 

Posėdyje buvo aptarta būsi
mų derybų dėl sutarčių tarp 
Šventojo Sosto ir Lietuvos 
Respublikos įgyvendinimo ei
ga ir procedūros. Vyskupų 
konferencijai buvo pateiktos 
metinės Lietuvos „Caritas", 
katechetikos, šeimos ir infor
macinio centro ataskaitos. 

Taip pat buvo pristatytas 
instrukcijos dėl koncertų ir ki
tų renginių bažnyčiose projek
tas. Atlikus redakcinius patai
symus ši instrukcija artimiau
siu laiku bus paskelbta oficia
liai. 

Vyskupai svarstė, kaip botų 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
^REALTORS 
«FC.t773)2»-«7«l 

(TOM 425 - 7K0 

(mintais 
RIMAS L.STANKUS 

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

irta- ms 
Alexartder 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 

Fa* 773-767-9618 

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. 

galima suaktyvinti liturginės 
komisijos darbą, aptarė eku
meninės veiklos perspektyvas. 
Vyskupas R. Norvilą pristatė 
vasario pradžioje vykusios se
minarijos rektorių ir klierikų 
ugdytojų konferencijos pasiū
lymus vyskupų konferencijai. 
Vyskupai pritarė, kad būtina 
siekti aiškesnio seminarijų 
auklėtinių apsisprendimo, sie
kiant kunigystės. Buvo svars
tyta galimybė daryti pertrau
ką seminarijų studijose, ku
rios metu jaunuoliai užsiimtų 
socialine veikla, taip konk
rečiau ištirdami savo pašau
kimą. Konkretūs nuostatai 
šiuo klausimu bus priimti 
vėliau. 

Nutarta į kitą Lietuvos vys
kupų konferencijos posėdį pa
kviesti Lietuvoje veikiančių 
vienuolijų vyresniuosius, sie
kiant drauge aptarti vienuoli
joms aktualius klausimus. Ki
tas Lietuvos vyskupų konfe
rencijos posėdis laukiamas 
š.m. kovo 21 dieną Vilniuje. 

Ltotuvoft Vyskupų 
Kooforenetto* sekretoriau* 

Reikalingi darbininkai 
naktiniam parduotuvių valymui 
Indiar -. Michigan valstijose ir 

kitur. Tel. 773-476-2247, 
773-612-6136. Palikti žinutę. 

Window VVashers & Gutter 
Cleaners Needed! 

100 Teams Needed to start NOW 
Work Monday-Saturday 7a.m. - 4 p.m. 

Teams of 2-3 people 
men or women 

Mušt have own car & 
speak some Enelish 

No experience needed", will train. 
Make $300+ per week each person! 

Come today — Start tomorrow 
2101 Ogden Ave, 

Downers Grove, IL 60515 
(Zierbcrt Buildine) 

Enter in back of buiRling 
630-737-0100. 

POPIEŽIAUS KELIONĖS 
2001 METAIS 

Šiemet birželio 23-27 d. po
piežius Jonas Paulus II ketina 
aplankyti Kijevą ir Lvovą, kur 
gyvena dauguma Ukrainos 
katalikų. Vizitas į Ukrainą 
yra vienintelė suplanuota po
piežiaus kelionė į užsienį 2001 
m. Tačiau Vatikano atstovai 
praneša, kad svarstoma ir ki
tų kelionių galimybė. Gegužės 
mėn. popiežius galbūt vyks į 
Siriją, o grįždamas apsilankys 
Maltos saloje. Vatikanas taip 
pat svarsto apsilankymo Ka
zachstane ir Armėnijoje, iš 
kur gauti kvietimai, galimy
bes. Planuoto vizito į Graikiją 
popiežius greičiausiai atsisa
kys, nes šiais metais tai ga
lėtų pakenkti santykiams su 
vietos stačiatikių Bažnyčia. 
Kinijos vyriausybė tebėra 
priešiška popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitui į šią šalį. 
Italijos premjeras Giuliano 
Amato pranešė, kad, lanky
damasis Pekine, kalbėjosi su 
Kinijos premjeru Zhu Rongii 
apie galimą popiežiaus vizitą. 
Tačiau Kinija šią idėją atme
tė, primindama Vatikano 
„įžeidimą", paskelbiant 130 
Kinijos kankinių praėjusių 
metų spalio mėnesį. 

• Vilkija (Kauno rajonas). 
Sausio 25-29 d. Vilkijos žemės 
ūkio mokykloje vyko studentų 
ateitininkų sąjungos organi
zuota studentų ateitininkų 
žiemos akademija, kurios te
ma buvo: „Kas mes esame 
moderniame pasaulyje?". Aka
demijos dalyviai stengėsi per 
savo veiklą pažinti save, at
skleisti savo gebėjimus, leido 
akademijos laikraštį, klausėsi 
paskaitų, dalyvavo kūrybi
niuose vakaruose, bendravo 
su miestelio jaunimu. Nema
žai laiko buvo skirta ir dvasi
niam jaunimo atsinaujinimui. 

mailto:Pransee@aol.com


Gumbines bažnyčioje 2001 m. sausio 7 d. koncertuoja vietos lietuvių jaunimo „Nadruvelės" ansamblis. Antros 
eil. dešinėje vadovas Algirdas Kannilavicius. Nuotr. Sigito Šamborskio 

KARALIAUČIAUS SRITIES VAIKŲ 
ŠVENTĖ GUMBINĖJE IR 

TOLMINKIEMYJE 

šventė, birželio mėnesį Krante 
(Zelenogradskas) įvyks Kara
liaučiaus srities ir Lietuvos 
vaikų kūrybinių kolektyvų 
stovykla, o liepos mėnesį esa-

_ me pakviesti į Mažosios Lietu-
Atrodė, jog pati „Jau saulelė Šventę pagyvino Vilniaus dai- v o s kultūros šventę Klaipė-

vėl atkopdama budino svietą" nų klubo „Raskila" vedami į0;e 
vaikiški rateliai, žaidimai ir j^ūsų vaikų šventės rėmėjas 
šokiai. „Raskila" sausio 6-ąją 

ir sveikino Karaliaučiaus sri 
ties lietuvių vaikų kolektyvus, 
atvykusius į Gumbinę ir K. 
Donelaičio Tolminkiemį, kur 
2001 metų sausio 7 dieną įvy
ko Kalėdinis — naujametinis 
koncertas. Nuo pat ryto atvy
ko vaikų kolektyvas iš Gastų, 
vadovaujamas mokytojos Lo
retos Makaraitės, Aldonos 
Strojevos etnografinis vaikų 
ansamblis „Šešupė" iš Laz
dynų, na ir šventės šeiminin
kai bei organizatoriai — Gum
binės vaikų kolektyvas „Nad-
ruvėlė", vadovaujamas moky
tojo Algirdo Karmilavičiaus. 

Trys vaikų kolektyvai Laz
dynėliuose, K. Donelaičio gim
tinėje — ąžuolyne, prie pa
minklinio akmens deklamavo 
Donelaičio „Metų" ištraukas, o 
vadovas — Karaliaučiaus sri
ties lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Sigitas Šambors-
kis, tvirtino, jog prieš 287 me
tus sausio 1-ąją gimė lietuvių 
literatūros klasikas Kristijo
nas Donelaitis, prisiminė ne
lengvą Būrų dainiaus gyve
nimą bei kūrybinį kelią. 

O Donelaičio Tolminkiemio 
bažnyčioje mūsų jau laukė 
muziejaus darbuotojos ir, kar
tu su S. Šamborskiu, aprodė 
vaikams bažnyčią — muziejų. 
Vaikai ten susirinkusiems vie
tos žmonėms atliko nedidelį 
koncertėlį. Tolminkiemio baž
nyčios sienos jau seniai taip 
beskambėjo nuo vaikų balsų. 

Pakeliui atgal į Gumbinę 
sustojome feldmaršalo Pau
liaus dvare Trakėnuose, kur 
visi kartu apkabinome di
džiausią prūsų ąžuolą, ir kar
tu su vietiniu mokytoju Stasiu 
Rezgių, aplankėme vietos mo
kyklą. 

O Gumbinės evangelikų liu
teronų centre vaikučių jau 
laukė specialiai jiems paruoš
tos vaišės. 

Gumbinės evangelikų-liute
ronų bažnyčia prieš penkerius 
metus atstatyta Vokietijos 
Zalcburgiečių bendruomenės 
lėšomis. Šioje dar K. Donelai
čio laikus menančioje bažny
čioje kas sekmadieni meldžia
si ir vietos katalikai, kurių 
daugumą sudaro lietuviai. Iš 
Įsruties kas sekmadienį šv. 
mišias aukojantys vienuoliai 
pranciškonai tėvai Česlovas ir 
Valdemaras, noriai prisideda 
prie lietuviškų kultūrinių ren
ginių. Taip ir šį Trijų Karalių 
sekmadienį, kunigo Česlovo 
paskatinti, bemaž šimtas žmo
nių po Mišių pasiliko pasi
klausyti vaikų dainos ir lietu
vių liaudies instrumentų mu
zikos. Gastų, Lazdynų ir Gum
binės vaikų pasirodymus ly
dėjo džiugūs aplodismentai. 

tradiciškai dalyvavo Teplia-
voje vykusioje vietos lietuvių 
draugijos šventėje, tad pake
liui buvo pakviesti ir į Gumbi
nę. 

Vaikai buvo apdovanoti at
minimo dovanėlėmis, o vado
vai premijuoti. Visus lydėjo 
įspūdžiai, pakili nuotaika ir 
pageidavimas vėl susitikti. O 
progų tam dar numatyta. Tai: 
gegužės mėnesį Gumbinėje 
vyksianti lietuvių kultūros 

ir pagrindinis lietuviškosios 
vaikų ir jaunimo kolektyvų 
veiklos mecenatas nuo 1998 
metų yra Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija Čikagoje. 
Nuoširdžiausius naujameti
nius linkėjimus ir padėką 
siunčiame šio kilniaširdžių lie
tuvninkų sambūrio pirminin
kui Viliui Algirdui Trumpjo-
nui. 

Elena Galdikienė, 
Gumbinės lietuvių draugijos 

pirmininkė 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 

bai neigiamų vietinių gyven
tojų, nemažiau nemalonių lie
tuvių, atvykusių po II pat. 
karo, ir, žinoma, dabar. Bet 
didžioji dalis visų šių tryų 
grupių yra sąžiningi, patrio
tiški, puikūs žmones. Jiems 
labai nemalonu, kai pradeda
ma pravardžiuotis, kaltinti, 
pajuokti. Tas taikytina visų 
rasių ir tautybių žmonėms, ne 
tik lietuviams. 

Kam reikia tokius dalykus 
rašyti į laikraštį (juo labiau 
spausdinti)? Ko tuo siekiama? 
Ar norima pasirodyti, kad „aš 
esu geresnis už visus". Jėzus 
pasakė. „Kas be kaltės, tegul 
meta pirmą akmeni". Atrodo, 
kad pas mus tų „be kalcių, be 
jokių ydų" tikrai netrūksta. 
Mielosios sesės ir ponios, iš
sitraukite iš savo akių rąstus, 
o paskui ieškokite krislų pas 
kitus! 

Vincas K. Rutkauskas 
Darien, IL 

AR VISKAS SPAUSDINTINA 
„Psichologai sako, kad visuo

meninis darbas — terapija 
nuo visų psichologinių 
kančių". Vaje, vaje! Nežinojau, 
kad mūsų visa lietuviško gyve
nimo visuomeninę veiklą gali 
vairuoti psichologiniai supur
tyti žmonės... 

Šitokią „pavlovišką" empiri
nę prielaidą radau „Draugo" 
vasario 9 d. laidoj. Salia psi
chologinių atradimų, straipsnis 
taip pat nepabyojo rizikuoti 
įžeidžiančiais neseniai miru
sio žmogaus Šeimai prie
kaištais. Nemanau, kad mum, 
dar čia žemėje likusiems, yra 
duota teisė būti kitų teisėjais. 
To reikalauja krikščioniška 
etika, elementariausias man
dagumas ir teisėsauga. Jeigu 
„Bičiulystės" skilties sudary
toja to nesuvokė, dienraščio 
redakcija tokių straipsnių ne
turėtų spausdinti. 

Linda Germanienė 
Lisle,IL 

VERTINKIME VIENODU 
MASTU 

Amerikiečiai sako: kas tin
ka žąsiai, turi tikti ir žąsinui. 
Susidomėjęs skaičiau pasku
tinį „Bičiulystės" skyrių — 
visuomet jis įdomus — ir labai 
skaudžiai nuvylė aprašymas 
apie A. Jarūno laidotuves. 

Praėjusios savaitės Skautų 
skyriuje skaičiau „Sesės Ni
jolės" mintis, kurios nuskam
bėjo tokiu pat užgauliojimu: 
„Nemažai jų, kuriuos mes čia 
atvykstančius sutinkam, sim
patijų nesukelia. Neatsakin
gumas, neteisingumas, noras 
pasinaudoti ir pan. mus pyki-

Neabejoju, kad ten ne viskas na ir skaudina". Štai ir sudėjo 
šviesiai ir sklandžiai ėjo, bet visus „kačiukus į vieną pinti-
gal nereikėjo tų užgauliojimų, nę" ir nori paskandinti. Aš 
kurie skirti ne tik velionio nesu neseniai atvykęs — 
šeimai, bet ir apskritai už- šiame krašte jau gyvenu 50 
sienio lietuviams. metų. Per tą laiką sutikau la-

JOKTUBŪDU 

Švęsime Vasario 16, džiaug
simės nepriklausomybe ir gie
dosim Vinco Kudirkos sukurtą 
Lietuvos himną. Štai skaitau 
siūlymus jo žodi JMtule" pa
keisti į Dievą, atsikratyti pa
goniškų papročių, o kitas skai
tytojas sukūrė prie himno dar 
kelias eiles su Dievo vardo pa
minėjimu. 

Pakeiskim mūsų poetų eilė
raščių žodžius, pakeiskim mO-

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

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and more convenient than SAS. 
From Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hasste-tree connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'H en)oy same-day travel bacK to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a world of difference SAS 
can make foryour next tnp. Just cati your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or vtsit our website at www.scandinavian.net. 

SK744 
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SK943 
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sų himno žodžius, užmirškim 
apie Lietuvos praeiti, nes ji 
buvo pagoniška, pakeiskim 
lietuviškus vardus i žydiškus 
— Juozapas, Marija, Magdale
na, Ona, ir tai atlikę turėsim 
tikrą, krikščionišką Lietuvos 
valstybe. Neuzmirškim pa
keisti vėliavos, juk ten tik 
spalvos, ne kryžius. 

Neužmirškime, kad yra ne
mažai lietuvių, išpažįstančių 
kitus tikėjimus. Ar jie ne lie
tuviai? Iki Kristaus gimimo 
tik Šventas Raštas buvo tikra
sis tikėjimo kelrodis, kurį iš
pažino tik žydai, o dabar ir 
katalikai. Visas kitas pasaulis 
garbino įvairius dievus. Lietu
viai buvo pagonys, ar jie buvo 
blogesni už kitus žmones? 

Senais laikais, kada aš mo
kiausi lietuviškose mokyklose, 
-mus mokė apie didingą Lietu
vos praeitį, papročius, patrio
tizmą. Išbraukus didingą Lie
tuvos istoriją iki 1,400 metų, 
galėsim girdėti apie Lietuvos 
teritorijos mažėjimą, unijas, 
lenkų užmačias, caro laikus ir 
trumpą nepriklausomybės lai
kotarpi. Ar to mes sieksime? 
Nenoriu nuvilti V. Žadeikie-
nes, bet be Dievo rankos ir 
saulė kiekvieną dieną ne
tekėtų ir nesileistų. 

Baniutė Kronienė 
Clarendon Hills, IL 

DĖKUI! 

Padauguvos pradinės mo
kyklos mokytojai ir mokiniai 
dėkoja: .Vaiko vartai į moks
lą* organizacijos Detroito apy
linkės vadovei Valentinai 
Rauckienei už siuntos visą or
ganizavimą ir Dievo Apvaiz
dos lietuvių parapijos parapi
jiečiams (Saouthfield, Mich.), 
kurie tas dovanėles suaukojo 
ir persiuntimo išlaidas paden
gė. 

V.Karpavičiūtė 
Padauguva 

EILINIO ŽMOGELIO 
MINTYS APIE VALGYMĄ 

Mano mama mirė, sulaukusi 
be mėnesio 104 m. Turėdama 
100 m., gavo iš popiežiaus Jo
no Pauliaus II pasveikinimą ir 
žymenį. Tėvas — 90 m. Abu 
valgė viską, tik ne per daug. 
Apie cholesteroli ir kt. baisius 
dalykus neturėjo jokio suprati
mo. Tėvelis mirė plautių liga, 
mamytė dėl senatvės. Abu 
negėrė alkoholio ir nerūkė. 
Todėl man kiek keistai atrodo 
patarimai dėl valgymo. Sutin
ku su dr. J. Adomavičium, kad 
reikia valgyti daug daržovių, 
vaisių, gerti gausiai skysčių ir 
kuo mažiau vartoti riebios mė
sos. Nors mūsų garsusis krep
šininkas Arvydas Sabonis, 
paklaustas, ką valgo, atsakė: 
.viską, išskyrus akmenis, o 
labiausiai mėgstu lašinius". 
Taigi, kaip teigia senas rusų 
posakis: „kas rusui sveika, tas 
vokiečiui mirtis". Todėl nera
šykime visiems vienodų valgy
mo receptų. 

Po šių postringavimų drįsiu 
paskleisti, ką valgė mano šei
ma. Ant stalo virtuvėje visada, 
šalia druskos ir pipirų, mamy
tė laikė virtus raudonus bu
rokus. Juos valgydavome daž
niausiai su įvairia žuvimi nei 
su mėsa. O tėvelis — tai kas
dien didelę sūdytą riebią silkę 
iš statinės, trumpai nuplauda
mas tekančiu vandeniu iš van
dentiekio čiaupo. Valgydavo 
su virtomis bulvėmis su lupy
nom ir supjaustyta svogūno 
galva. Tačiau ne visuomet 
tokių Atlanto silkių pavykda
vo nusipirkti. Tada tėvui bū
davo juodos dienos. Man Ame
rikoje tokių skanių silkių ne
teko net paragauti, čia apsk
ritai žuvys brangios ir gal to
dėl matai valgomos. Jos su
maišomos su gausybe šiaip 
jau gerų, sveikų, skanių dar
žovių ir kitokių priedų. Tokias 
silkes ir kitas žuvis aš vadinu 
sugadintomis. O apie Nidos 
ungurius, išrūkytus, kvepian-
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čius pušimis ir kadagiais, tik 
pasapnuoju. 

Leisiu dar priminti, kad se
natvėje daktarai mamytei pa
tarė kasdien išgerti po mažą 
taurelę gero konjako. 

Beje, mamelė buvo iš 16 
vaikų, iš kurių išgyveno tik 6. 

Rimantas Juozas 
Sabataitis 
Chicago, IL 

• Klaipėda. Sausio 13 d. 
Klaipėdos katechetikos meto
diniame centre miesto tikybos 
mokytojams buvo surengtas 
seminaras „Gyvenimas — ti
kėjimas — naujas gyvenimas". 
Seminarą vedė mokytojos E. 
Auškalnytė ir D. Misiukonie
nė. 

• Telšiai. Sausio 21 d. Tel
šių katedroje buvo surengtos 
sakralinės muzikos ir bažny
tinių giesmių valandos. Rengi
nyje dalyvavo bažnyčių ir kul
tūros centrų chorai iš įvairių 
vyskupijos rajonų, Telšių ku
nigų seminarijos ansamblis ir 
svečiai iš Garliavos (Kauno 
rajj. Renginio pabaigoje gie
dojo jungtinis visų dalyvių 
choras. 

• Žygaičiai. Sausio 19 d. 
rajono etikos mokytojai rin
kosi į Tauragės rajone švie
timo skyriaus surengtą semi
narą ^Etika ir tikyba". Semi
nare paskaitas skaitė kun. R. 
Karpavičius. Prelegentas ak
centavo būtinybę nesupriešin-
ti etikos ir tikybos. 

A. t A. 
Lituanikos tunto skautas 

ANDRIUS RIMAS 
AUGUSTINAS 

Staiga mirė 2001 m. vasario 15 d. Florida Keys, FL, 
sulaukės 43 metų. 

Nuliūdę liko: žmona Diana Statkutė, gyvenanti Big Pine 
Key, FL; sesuo Rūta, broliai Saulius ir Albertas bei jų 
šeimos; dėdė Rimas Vaitkus ir jo žmona Aldona; žmonos 
sesuo Irena Statkutė Moomjian, vyras Mark ir jų sūnus 
Tyler, gyvenantys Boca Raton, FL; žmonos tėvai Olga ir 
Jurgis Statkai ir žmonos tetos, pusseserės ir pusbroliai, 
teta Marytė Steponaitienė, gyvenanti Kingston, Tasma-
nia, Australia, teta Elena Čižinauskienė ir jos vyras 
Edvardas, teta Nijolė Kaveckienė ir jos vyras Vytautas, 
pusseserės Marytė Traškaitė ir Ramoną Kaveckaitė, 
pusbroliai Edvardas Kaveckas ir Kęstutis Kaveckas, 
gyvenantis Los Angeles, CA. 

A.a. Andrius Rimas bus palaidotas privačiai Florida 
Keys,FL. 

Nuliūdę artimieji. 

Gilioje skausmo valandoje, išlydėjus mylimą Tėveli 

A t A . 
ADOLFĄ DIRGĖLĄ 

i Amžinybe, mielą Viktoriją su šeima užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Daiva, Pranas ir Alina Meilės 

A. tA. 
BRONIUI UNDERIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo sūnui 
RAMŪNUI, anūkams LINUI ir VAIVAI 
bei visai šeimai. 

Toronto sporto klubas ,,Aušra' 

A t A 
VALEI GERULBENEI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame mūsų dainos draugui, 
dr. kun. EUGENIJUI GERULIUI, dukrai LAIMUTEI, 
sūnums RIMUI, ANDRIUI ir jų šeimoms bei giminėms 
ir kartu liūdime. 

St. Petersburg vyrų vieneto,Aidas" religinė grupė 

Tauriai Lietuvos dukrai 

A . t A 
KONSTANCIJAI 

PUZINIENEI 
Amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai užjaučiame ir 
liūdime kartu su dukromis ALDONA, ŽIVILE, sūnumi 
ALGIMANTU ir jų šeimomis. 

Elena Galinienė 

Vida Galėnaitė 

Juozas Juršėnas 

Verutė Ringevičiūtė 

Marytė ir Edmundas Ringai 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Andrius Kubilius, Lietu
vos Respublikos Seimo narys 
ir buvęs Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas. šį 
penktadienį susitiks su Čika
gos lietuvių visuomene. Priė
mimas vyks Čikagos miesto 
centre šį penktadienį, vasario 
23 d.. 12 vai. Chicago Athletic 
Association pastate. Crystal 
Room. 12 South Michigan 
Avenue. Vietas užsisakykite 
skambindami j ALTo būstinę 
tel. 773-735-6677 tarp 11 
vai.r. ir 3 vai.p.p., faksu 773-
735-3946 arba e-paštu 

AltCenter@aol.com 
Visus maloniai kviečia Ame

rikos Lietuvių Tarvbos vaidy
ba. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 21 
d., trečiadienį. 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė iš ciklo 
..Mūsų miesteliai" - ^Žemai
čių Kalvarija". II dalis. Malo
niai kviečiame atvykti, susipa
žinti su Žemaitija ir įdomiai 
praleisti trečiadienio popietę. 
Iki pasimatymo ,,Seklyčioje"". 

Ištikimieji ..Margučio II" 
radijo klausytojai kovo 10 d., 
šeštadienį. 6 val.v. laukiami 
Jaunimo centre, kur ruošiama 
metinė „Margučio II" lėšų tel
kimo vakariene. Gros Stasės 
Jagminienės vadovaujamas 
liaudiškos muzikos ansamblis 
„Tėviškė". Pasižymėkite šią 
datą savo kalendoriuje ir būti
nai atvykite paremti radijo 
laidos, kurioje kas vakarą gir
dite lietuvišką žodį ir muziką. 
Bilietus jau galite įsigyti 
„Seklyčioje". 

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. 

Tradicinė Kaziuko mugė. 
šįmet jau 42-ji. ruošiama Či
kagos skautų ir skaučių, vyks 
sekmadienį, kovo 4 d. Pasau
lio lietuvių centre. Lemonte. 
Iškilmingas atidarymas vyks 
10 vai. ryto. Visuomenė kvie
čiama atsilankyti ir tuomi pa
remti lietuviško jaunimo 
skautišką veiklą. Kaip visada, 
vienetų paviljonuose galėsite 
įsigyti meniškų medžio dro
žinių, įvairių rankdarbių, nuo
stabiai išmargintų margučių 
ir kitokių puošmenų namams 
ir dovanoms įvairiomis progo
mis.Veiks laimikiais gausios 
lentynos, įvairūs žaidimai vai
kams. Išalkusių lauks valgyk
loje garuojantys lietuviški pa
tiekalai, kavinėn vilios tortai, 
pyragai ir kvapni karšta ka
va. Čia bus proga susitikti ir 
su ilgai nematytais draugais, 
pažįstamais, su jais pabend
rauti- Kviečiami ir laukiami 
visi! 

Dėmesio! Pasikeitė Ameri
kos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS) centro 
valdybos ir Čikagos skyriaus 
organizuojamo susitikimo su 
Andriumi Kubilumi vieta. Su
sitikimas vyks ne Balzeko mu
ziejuje, o vasario 23 d., penk
tadienį, 7:30 val.v. Bočių me
nėje, PLC. 

Eglė Juodvalkė atliks me
ninę programą Čikagos lietu
vių moterų klubo narių ruo
šiamoje Lietuvos nepriklauso
mybės šventėje, kuri vyks va
sario 21 d„ trečiadienį. 11:30 
val.r. - pasisvečiavimas, 12:30 
val.p .p. - pietūs, o po to - pro
grama. Bilietus užsisakykite 
skambindami Birutei Zalato
rienei tel. 708-788-2781, Prau-
rimei Ragienei tel. 730-529-
0955 ir Irenai Buchbinder tel. 
773-334-3343. 

Įdomių - retai atliekamų 
ir populiarių kūrinių progra
mą atliks Aušra Stasiūnaitė 
• mezzosopranas) ir pianistė 
Ginte Cepinskaitė šį sekma
dienį, vasario 25 d., 3 vai.p.p. 
Jaunimo centre Visi kūriniai 
yra lengvai ir maloniai klauso
mi, ypač daug bus tempera
mentingų tango ir bolero rit
mų. Skambės retos ispanų ir 
Lotynų Amerikos kompozito
rių E. Granados, M. L. Esco-
bar. M. Sandoval. o taip pat ir 
italų kūrėjų dainos. Daininin
kė yra paruošusi šių kūrinių 
tekstų vertimus, ji taip pat pa
pasakos apie šių dainų sukūri
mo aplinkybes (abi atlikėjos 
pačios ves koncerto progra
mą). Visos arijos iš pasaulio 
operų lobyno bus atliekamos 
lietuvių kalba - dainininkė 
ruošia mėgiamus Zibelio kup
letus iš C. Gounod operos 
..Faustas", „Habaneros" ariją 
iš G. Bizet operos „Carmen" ir 
kt. Žinoma, skambės ir lietu
vių kompozitorių kūriniai. A. 
Stasiūnaitė ir G. Cepinskaitė 
atliks lietuviškų, pusiau estra
dinių dainų ciklą, kurio su 
malonumu klausosi ir jauni, ir 
vyresni klausytojai. Jie išgirs 
kompozitorių T. Makačino, A. 
Bražinsko. M. Noviko kūri
nius apie gimtinę Lietuvą, 
taip pat ir dvi J. Juzeliūno su
tartines, pasižyminčias origi
nalia fortepijono palyda. At
liekant A. Raudonikio „Pasku
tinį tango", J. Cechanovičiaus 
„Meilės valsą", G. Gudauskie
nės „Jaunystę" ir J. Gruodžio 
„Rugiagėles", skambės J. Ce
chanovičiaus sukomponuotas 
orkestro pritarimas, skamban
tis iš įrašo. Nepraleiskite pro
gos pasiklausyti dainingų, ug
ningų, temperamentingų ir ly
rinių dainų, atliekamų Lietu
vos operos ir baleto teatro so
listės A. Stasiūnaitės ir St. Xa-
vier universiteto dėstytojos 
Gintės Čepinskaitės. Bilietai -
„Seklyčioje". 

BALFO CICERO SKYRIAUS METINIAME 
SUSIRINKIME 

Pirmininkė dėkojo kun. dr. 
Kęstučiui Trimakui už šv. Mi-

PARODA APIE PREZIDENTĄ V. ADAMKŲ 
Čiurlionio galerijos vado

vybė kiekvienais metais su
rengia jau tradicija tapusią 
vasario 16-osios parodą. Šie
met buvo surengta Džojos Ba
rysaitės paroda, kurioje foto-
grafiškai iliustruojami Lietu
vos Respublikos prezidento 
Valdo Adamkaus pastarųjų 
trejų metų susitikimai su už
sienio vadovais. įvairiais pa
reigūnais bei privačiais asme
nimis Lietuvoje ir užsienyje. 

Parodos atidaryme (vasario 
10 d.) pirmąjį žodį tarė Čiur
lionio galerijos direktorius Al
gis Janusas. Po to kalbėjo Lie
tuvos Respublikos generali
nis konsulas Giedrius Apuo
kas ir Lietuvos garbės konsu
las Vaclovas Kleiza. Algiman
tas Kezys paryškino Džojos 
Barysaitės darbuotę ir paro
doje eksponuojamas fotonuot
raukas. D. Barysaitė yra ofi
ciali Lietuvos preizdentūros 
fotografė. 

Arnas Ališauskas parodos 
kataloge rašo: ..Lietuvos Res
publikos Prezidento įstatymas 
kaip pagrindinį Prezidento 
galių ir veiklos lauką apibrė
žia užsienio politiką bei kraš
to saugumą. Tačiau realybė 

kasdien papildo ir koreguoja 
dalyvavimą šalies valdyme, 
nuolat įtraukia į naujas veik
los sferas, atneša naujų rū
pesčių. Nuotraukose matyti. 
kokios nuotaikos lydi Jo Eks
celenciją susitikimų su Lie
tuvos Seimo ir vyriausybės 
vadovais metu, pagerbiant 
šalies sportininkus ar prezi
dentūroje organizuojant ka
lėdinius renginius vaikų na
mų auklėtiniams. Kai žmogiš
koji laikysena sutampa su 
oficialia šalies vadovo pozici
ja, tikriausiai tada blyksteli 
tos akimirkos, kuriose rūpes
tį abejonę ir nežinią stelbia 
nuoširdi šypsena, dvasinė ši
luma ir pasitikintis žvilgsnis". 

Algimanto Kezio kataloge 
išsakytais žodžiais „Džoja Ba
rysaitė fotografuoja istorinės 
vertės vaizdus. Lietuvos kraš
to akiratyje vargu ar rasime 
daugiau tokios svarbos mo
mentų. Krašto prezidentinė 
veikla bei jos sprendimai ir 
pasiekimai toli prašoka dau
gelio kitų veiksniu siekius 
bei įtaką krašto gyvenimui ir 
gerovei. Ką šiandien sėjame, 
rytoj ar net kitame šimtme
tyje pjausime. Džojos darbo 

aidas jau dabar ima garsiai 
skambėti ir reikia tikėtis, kad 
jis skambės vis garsiau ir gar
siau, laiko tėkmei bėgant to-
lyn". 

Parodoje eksponuojamos 
135-kios spalvotos didoko for
mato fotonuotraukos. Parodą 
suplanavo ir eksponavo To
mas Kirvaitis. Jam talkinin
kavo Viktoras Paulauskas, 
Skirmantė Miglinienė ir kiti. 
Turtingą, spalvotomis nuo
traukomis iliustruotą kata
logą paruošė Algimantas Ke
zys. Parodą surengė Čiurlio
nio galerija ir Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras. 

Parodos atidaryme dalyvavo 
gera šimtinė žmonių. Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, susidėjus nepalankioms 
sąlygos, nespėjo atvykti į pa
rodos atidarymą. Tačiau jis 
teikėsi atsilankyti vasario 11 
d., sekmadienį, ir apžiūrėti 
surengtą parodą. Prezidentas 
išreiškė pasitenkinimą pavyz
dingu parodos sutvarkymu. 

Jaunimo centre, Čiurlionio 
galerijoje, surengta paroda 
tęsis iki vasario 28 d. Lietu
vių visuomenė kviečiama atsi
lankyti ir apžiūrėti retai pa
sitaikančio pobūdžio parodą. 

P. P t r . 
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Šaltai ir snieguotai žiemai 
siaučiant su baimingu lūkes
čiu Cicero BALFo valdyba lau
kė paskutinio sausio mėnesio 
sekmadienio — sausio 28 d. 
Paskutinis sausio mėn. sek
madienis nėra atsitiktinė die
na metiniam susirinkimui; tai 
jungiama su Palaimintojo ar
kivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties metinių paminėjimu. 
Arkivyskupas mirė 1927 m. 
sausio 27 d., o lankydamasis 
Amerikoje 1926 m. pašventino. 
Cicero Šv. Antano bažnyčią, 
kurioje daugumas dalyvių per 
50 metų priėmė Vedybų, Pir
mos komunijos sakramentus, 
krikštijo vaikus. Šios bažny
čios palaiminimas juos į gyve
nimą išleido, tėvus ar arti
muosius į amžinastį išlydėjo. 
Širdis riša brangūs prisimini
mai. 

Šv. Mišias už mirusius balfi-
ninkus ir gyvus aukotojus au
kojo kun. dr. Kęstutis Trima
kas, kuris pamoksle iškėlė Pa
laimintojo žemiško gyvenimo 
kelio geraširdiškus nuopelnus, 
prasmingais žodžiais įvertino 
BALFo veiklą. Auką prie alto
riaus atnešė B. Motuzienė ir 
A. Stepaitis. Prie Palaimintojo 
paveikslo gėles padėjo Č. Ba-
činskienė ir A. Didžiulis. 

Gėrėjomės parapijos choro 
atliktomis giesmėmis, kurios 
nešė sielą gaivinanti palaimi
nimą. Chorui vadovavo muz. 
Giedrė Nedveckienė ir Jonė 
Bobinienė. Choras pagiedojo 
„Padėkos giesmę Palaiminta
jam J. Matulaičiui", „Didis 
Dieve Visagali". „Giesmę į Pa
laimintą J. Matulaitį". 

Tuoj po šv..Mišių parapijos 
salėje vyko metinis susirinki
mas. Renginių vadovė ir tal
kininkės visus pavaisino su
muštiniais, kava ir kepiniais. 
Susirinkusius pasveikino sky
riaus pirmininkė dr. Bronė 
Motušienė. Kun. dr. Kęstutis 
Trimakas sukalbėjo maldą; 
paprašęs palaimos BALFo 
veiklai, savo žodį užbaigė visų 
dalyvių sukalbėtu „Tėve mū
sų". Susirinkimui pirmininku 
buvo pakviestas inž. Algirdas 
Stepaitis, sekretore — dantų 
gyd. Česlovą Bačinskienė. 

Skyriaus pirmininkė dr. 
Bronė Motušienė pranešė ži
nias apie skyriaus metinę 
veiklą. Pirmiausia išvardino 
valdybą: Bronė Motušienė — 
pirmininkė, Algirdas Stepaitis 
— vicepirm., Česlovą Bačins
kienė — sekretorė, Algirdas 
Didžiulis — iždininkas, Sigutė 
Žemaitienė — renginių vado
vė, Juozas Mikulis ir Albinas 
Mickus — atstovai įvairiems 
reikalams. Revizįjos komisiją 
sudarė: Olimpįja Baukienė, 
Stasys Bernatavičius ir Vikto
ras Motušis. Aukotojų skai
čius mažėja žmonėms mirš
tant. 2000-aisiais metais mirė: 
Birutė Skoruoskienė, Aldona 
ir Albinas Karaliūnai, Juozas 
Šabrinskas, Vincas Kulbokas, 
Algirdas Re vytis, Adomas 
Andrijauskas, Ona Remeikie
nė, Rima Skorubskaitė-Tamo-
šiūnienė. Šiais metais mirė: 
Lucina Grigaiauskienė. Miru
siųjų prisiminimas pagerbtas 
rimties minute — atsistojimu. 

Rudens vajus, kuris kas me
tai vyksta spalio mėnesį, yra 
didžiausias metų uždavinys, 
tačiau daros; vis sunkiau 
įvykdomas del besikeičiančių 
aplinkybių: rr.irtys, gyvenvie
čių keitimas, naujų šalpos or
ganizacijų įsisteigimas ir kt. 
Aukas per daug metų ir šie
met rinko: Č. Bačinskienė, O. 
Baukienė, St Didžiulienė, J. 
Mikulis, Br. Motušienė, V. 
Motušis, B. Novickis, E. Rad
vilienė, R. Rimkus ir S. Že
maitienė. Parašyta 60 laiškų, į 
kuriuos atsiliepė 46 aukotojai, 
atsiųsdami auką. Šimtininkų 
būrelis sumažėjo nuo 18 iki 
15. Šiandien nauju šimtininku 
įsijungė Boleslovas Novickis. 

šių auką ir gilias mintis pa
moksle. Dėkojo parapijos cho
rui už gražų giedojimą ir Pa
laimintojo pagerbimui pritai
kytas giesmes, dėkojo choro 
vadovei Giedrei Nedveckienei 
ir Jonei Bobinienei. Didelė 
padėka priklauso „Draugui" ir 
„Margučiui II" už susirinkimo 
garsinimą. Taip pat Vidai 
Kuprytei už žinių garsinimą 
bažnyčios biuletenyje. Dėkojo 
maisto aukotojai „Racine" ke
pyklai, Sigutei Žemaitienei ir 
talkininkėms už pusryčių ruo
šimą. Dėkojo visiems daly
viams, aukotojams, rėmėjams, 
graudino širdis, primindama 
varganos tėvynės reikalingus 
pagalbos žmones: ligonius, 
vaikus, negalių ar nelaimių 
ištiktuosius. Skurdo tėvynėj 
daug ir dar ilgai bus. Ji prašė 
tęsti aukas. Aukščiausias lai
mins mūsų pastangas, o po 
sunkių išbandymų Lietuvai 
nušvis graži ateitis. 

Iždininkas inž. Algirdas Di
džiulis pranešė, kad iki šiol 
rudens vajaus pajamų turime 
5,624 dol., skyriaus reikalams 
— 174.64 dol., nario mokesčio 
surinkta 190 dol., Vasario 16 
gimnazijai — 100 dol. Šimti
ninkai suaukojo 2,708 dol., t.y. 
apie 48 proc. viso vajaus. 

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Viktoras Motušis, kuris 
pareiškė, kad sąskaityba ve
dama tvarkingai, ir padėkojo 
iždininkui. 

Mindaugui Baukui pasiūlius 
ir susirinkimo dalyviams ploji
mu pritariant, valdyba ir revi
zijos komisija liko ta pati dar
buotis 2001-aisiais metais. 

Susirinkimo metu buvo pasi
rašytas sveikinimas BALFo 
centro valdybos pirmininkei 
Mariai Rudienei ir jos darbų 
palydovui inž. Antanui Ru
džiui. 

Susirinkimą aplankė kun. 
dr. Arvydas Žygas, savo žodyje 
linkėjo BALFui ir visiems 
dirbti dėl Lietuvos, nes tai yra 
mūsų privilegija ir pareiga. 
Susirinkimo pirm. inž. Algir
das Stepaitis padėkojo visiems 
susirinkusiems, baigė susirin
kimą visiems sugiedant tautos 
himną. 

Po susirinkimo vyko laimi
kių traukimas. Eleonora Rad
vilienė daug pasidarbavo, su
rinkdama vertingų laimikių. 
Ji ir Mėta Gabalienė išplatino 
bilietus ir tvarkingai vedė 
traukimus. Ačiū joms. 

Česlovą Bačinskienė 
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• A.a. d r . M a r y M. Ro-
meika atminimą pagerbdami, 
aukoja $25 Alphonsas Romeika 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
darbams Lietuvoje. Reiškiame 
užuojautą artimiesiems ir dė
kojame! L i t h u a n i a n Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel . 708-448-6173. 
Taz LD#36-3810893. 

• Militos i r Alekso Lau
raičių vestuvių proga drau
gai, paremdami Lithuanian 
Mercy Lift darbus Lietuvoje, 
aukoja: Vytas ir Stefa Prial-
gauskai ; P r a n a s ir Aldona 
Totoraičiai, Kęstutis ir Aurelija 
Kriaučiūnai, Benius ir Gražina 
Serapinai, Dana GierŠtikas, 
Albert Bartkus, Jonas ir Rūta 
Spurgiai, Stanley Žilevičius, 
Ramojus ir Janina Mozoliaus-
kai, Algis ir Stasė Damijo
naičiai, Vytautas ir Natalija 
Aukštuoliai, Albinas ir Regina 
Smolinskai, Vladas ir Valeria 
Plepiai, Elegius ir Aldona Ka
minskai, Romas ir Raaute Stro
piai, Ra imundas ir Regina 
Kristopaičiai, Mečys ir Janina 
Mikutaičiai , Vaikščiojimo 
grupė. Iš viso suaukota $1,045. 
Dėkojame! Li thuanian Mer
cy Lift, P.O. Boz 88, Palos 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
tuberkulioze (TB) sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukojo: $50 
Gražina Kenter, Danbury, CT; 
Helen Dawley, Arlington Hts., 
IL; Rom Leparskas, Warren, 
MI; Sophie Bražionis, Oak 
Lawn, IL; Leslie Vyžas, Bay-
onne, NJ; Monika ir Gytis 
Krikščiūnas, Chula Vista, CA; 
Joan ir Peter Bielskus, Hins-
dale, IL. $40 James ir Ann 
Druetzler, Homewood, IL. $35 
Janina ir Egidijus Radvenis, 
Los Angeles, CA. $30 John 
Kasputis, Bristol, CT; Sophie 
ir Paul Timbrook, Bradford, PA. 
$25 Davė Chesson, Bridgeport, 
CT; Alex ir Maria Blinstrubai, 
Summit , IL; Meta Linkus, 
Sunny Išles Beach, FL; Joseph 
ir Aldona Sodaitis, Ormond 
Beach, FL; Izabelė Ramanaus
kas, Daytona Beach Shores, FL; 
Danutė Augius, W. Roxbury, 
MA; Donna Kowalski, Granby, 
CT; Antanas Sužiedėlis, Was-
hington, DC; Leonard ir Carol 
Judickas, Cherokee Village, 
AR; Julia Chestna, Peoria, AZ; 
Ona ir Jonas Vaičekonis, Se-
verna Park, MD; Martha Fala-
bella, VVakefield, MA; Elena ir 
Paul Sluder, Littleton, CO; 
Jolyta ir Victor Suduikis, La-
fayette, CO; Karolina Kubilius, 
Willowbrook, LL; Anne Childs, 
Smithtown, NY. $20 Stanley 
Lukoševičius, Brooklyn, NY. 
$15 Aldona Zaunius , Wee-
hawken, NJ; Vida Bucmys, 
Cleveland, OH; Lilija ir Algird 
Pivaronas, Downers Grove, IL; 
Vic ir Stella Macys, Chipley, 
FL. $10 Budne ir Diane Reinke, 
Silver Springs, MD; Josephine 
ir Robert Lang, Minnetonka, 
MN, Joanna Stepas, Willoug-
hby Hills, OH; Elena ir Balys 
Kondratas, Quaker Hill, CT; 
Juozas Kriaučiūnas, Putnam, 
CT; Stella Boris, Stuart, FL; $7 
Genevieve Bugdonis, Jamaica, 
NY. $5 Brian Burba, Thomp
son, OH; Vai ir Aldona Martis, 
Chicago, LL Ačiū! Li thuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
488-6173. Taz LD#36-3810893. 

• Li thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
tuberkulioze (TB) sergančius 
ligonius Lietuvoje. Aukojo: 
$250 Leonas Kriaučeliūnas 
Foundation, Chicago, IL. $200 
Eugenia Bartkus, Bloomfield, 
CT; Aldona Ugenas, St. Pe-
tersburg, FL. $100 Bay Bridge 
Billards Inc. (per Albert Batu
kas) Brooklyn, NY; David Sa
vickas, Springfield, MA; Ma
rijonai Tėvai, Chicago, LL; Felix 
Klimaitis, Highlander Hts., 
OH; Dalia ir dr. Stanley Stra-
sius, Ann Arbor, MI. Ačiū! 
Lithuanian Mercy Lift, P.O. 
Boz 88, Palos Heigh ts , IL 
60463. Tel. 708-448-6173. Taz 
LD#36-3810893. 

• A.a. E d w a r d A. Lau
c iaus atminimą pagerbdami, 
tuberkulioze (TB) Lietuvoje 
sergantiems Šelpti, aukoja: 
$500 Stephanie E. Laučius 
Educational & Charitable Fou
ndation. Dėkojame! Li thua
nian Mercy Lift, P.O. Boz 88, 
Palos Heights, IL 60463. Tel. 
70*488-6173. Taz ID#36-3810893. 

• A-a. Walter J . Klemka 
atminimą pagerbdami, Angelą 
ir Michael Jerrick aukoja $25 
padėti Lithuanian Mercy Lift 
darbams Lietuvoje. Reiškiame 
užuojautą artimiesiems ir dėko
jame! Lithuanian Mercy Lift, 
P.O. Boz 88, Palos Heights, IL 
60463. TeL 708-488-6173. Taz 
ID#36-3810893. 

•A.a. Joseph Chase atmi
nimą pagerbdami, aukoja $25 
Francis ir Joseph Chase padėti 
Lithuanian Mercy Lift darbams 
Lietuvoje. Reiškiame užuojautą 
artimiesiems ir dėkojame! Lit
huan ian Mercy Lift, P.O. Boz 
88, Palos Heights, IL 60463 

• Li thuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas šelpti sunkiai 
sergantiems vaikams Lietuvoje. 
Aukojo: $300 Heidi Ann Nord-
brock, Chicago, IL. $100 Petras 
ir Auksė Kaufmann, Annadale, 
VA; Raymond Mikelionis, New-
castle, CA; John ir Josephine 
Žebrauskas, Newport, NC; Rev. 
Antanas Rubsys, Bronz, NY, 
Antanas Bakšys, W. Hartford, 
CT; Mary VVysocki, Hacken-
sack, NJ ir Barbara Vanrhee-
nen, Amaną, LA. $75 Marian ir 
Donatas Greb, Piedmont, CA. 
$57 New Buffalo Construction 
Co, Union Pier, MI. $50 Edward 
Valeska, Cincinnati, OH; Kos
tas ir Juze Norvilą, Brooklyn, 
NY; Vida ir Charles Murray, 
Burr Ridge, IL; Oscar ir Brone 
Kremeris, La Grange Pk., IL; 
Richard ir Carolina Pitman, 
Linwood, NJ; J. ir B. Lintakas, 
Oak Lawn, IL; John Gustaitis, 
EI Paso, Tx; Walter ir Raminta 
Sinkus, Lemont, LL; Daiva ir 
Frank Meilė, Chicago Ridge, IL; 
Jonas ir Gloria Sadunas, Los 
Alamitos, CA; Vytautas Bie
liauskas, PH.D., Cincinnati, 
OH; Danutė ir Vaclovas Me-
linauskas, Richmond Hts., OH; 
Aldona ir Vitalius Lekeckas, 
Burbank, LL; Matilda Kurapka, 
Putnam, CT. $35 Maksiminas 
Karaska, Frederickburg, VA. 
$25 Bertha ir Joseph Levonas 
Jackson Hts., NY; Vacys Ro-
ciunas, Independence, OH; Asta 
ir Vytautas Reitneris, Orland 
Pk., IL; Mindaugas ir Linnea 
Jatulis, Schenectady, NY; Vin-
cent Bigelis, Three Oaks, MI; 
Andrius ir Alice Butkunas, 
Farmington Hills, MI; Mrs. 
Frank Laucius, Bridgewater, 
NJ; Stasė ir Žemaitis, N. Ri-
verside, IL; Selma ir Al Bart
kus, Countryside, IL; Zigmas 
Dicpinigaitis, Woodhaven, NY; 
Joseph ir Stella Mikolaitis, Rio 
Rico, AZ; Anne Maluska, 
Worth, LL; Birute Blaževičius, 
Milford, DE; Jurgis ir Joyce 
Paliulionis, Western Springs, 
IL; A. ir V. Mikuckis, La Cana-
da, CA; Ramūnas Bigelis, Con-
gers, NY; John Melnick, Broad 
Brook, CT; Leopoldas Jasels-
kis, Chicago, IL; Leokadija 
Packauskas, Leland, NC; Vic-
toria Pikelis, Chicago, LL; Elena 
Zobrak, Reston, VA; Robert 
Novak, Los Angeles, CA; Janina 
ir Antanas Mačiulis, Danville, 
CA; dr. V. Dubinskas, Chicago, 
LL; Balys Milaknis, Arlington, 
VA$20 Vida Darąs, Naperville, 
LL; Vytas Dūkas, La Mėsa, C A: 
Danutė Krivickas, Clarks Sum
mit, PA; Isabel Cryer, Castro 
Valley, CA; Dalia ir Rimvydas 
Jakas, Norristown, PA: Martin 
Dowd, Burtonsville, MD; An-
cieta Giedraitis, Willowick, OH. 
$15 Zenon ir Elizabeth Prūsas, 
Chillicothe, OH; Anthony Mar
kus, Chicago, IL; Theresa ir 
Faustas Strolia, Oak Forest, IL; 
Joseph Navickas, Lowell, IN; 
John ir Ann Shurna, Orland Pk, 
IL; Richard Bat terham, 
Chicago Hts., IL; Tammy ir 
Edward Durbin, Bethesda, MD; 
Edward Mitchell, Honolulu, HI; 
Dalia Armonas, Mentor, OH; 
Gintautas ir Julija Gaška, 
Ypsilanti, MI; Frances Lau-
rence, Palo Alto, CA; Dalia 
Butėnas, Oak Lawn, LL. $10 Al 
Juskenas Park Ridge, IL; Al
bina ir Jonas Butvilą, La Gran
ge, LL; Eva Klevickas, Chicago, 
LL; Walter Budrun, Sturgeon 
Bay, WI; Aldona Masiulionis, 
Batavia, NY; Roman ir Aldona 
Zorska, Univ. Hts., OH; Charles 
Karbocius, Amsterdam, NY; 
Joseph Gumaskas, Simi Valley, 
CA. $5 Anthony Vaitekūnas, 
Annandale, VA; John Amroee, 
Lansdale, PA. Dėkojame! Lit
huanian Mercy Lift, P.O. Boz 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel. 706-448-6173. Taz ID#36-
3810883. 
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