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Lietuvos prezidentas — 
vakarietiškos valstybės 

garantas 
Vilnius, vasario 24 d. 

(BNS) — Per trejus metus pre
zidento poste Valdas Adam
kus buvo modernios, civilizuo
tos bei vakarietiškos Lietuvos 
garantas, teigia politologas, o 
buvęs V. Adamkus rinkimų 
oponentas Artūras Paulaus
kas prezidento veiklą vertina 
„stipriu ketvertu". 

Pirmadienį sukanka treji 
metai, kai V. Adamkus buvo 
prisaikdintas prezidentu. 

Kaip sakė Tarptautinių san
tykių ir politikos mokslų insti
tuto (TSPMD direktorius Rai
mundas Lopata, V. Adamkaus 
išrinkimą galima vadinti lai
mėjimu. Pasak jo, V. Adamkui 
pavyko tapti aktyviu preziden
tu. Politologo nuomone, prezi
dento populiarumas rodo, jog 
jo propaguojamos vertybės su
laukė dideles visuomenės da
lies pritarimo, nors iki šiol ir 
nepavyko įgyvendinti visų 
programinių nuostatų. 

„Matyti akivaizdus prezi
dento noras padaryti daugiau, 
nei įmanoma", sakė TSPMI di
rektorius. 

A. Adamkus visą preziden
tavimo laiką visuomenės nuo
mones apklausose yra tarp po
puliariausių trijų politikų. 

R. Lopatos nuomone, V. 
Adamkus nevengia atsako
mybės, o tai kartais skatina 
nepagrįstus žmonių lūkesčius. 

„Noras padaryti daugiau ne
gu įmanoma, kyla iš idealisti
nių prezidento paskatų, ir tai, 
žinoma, yra sveikintina", teigė 
R. Lopata. 

Jo teigimu, V. Adamkaus 
prezidentavimo metu nebuvo 
blaškymosi ar grįžimo atgal. 
J š to išplaukia visi pasieki
mai: esame kandidatai į Euro
pos Sąjungą bei vieni rim
čiausių kandidatų į NATO", 
interviu BNS teigė TSPMI di
rektorius. 

R. Lopatos manymu, už
sienio politikos klaidas per šį 
trejų metų laikotarpį lėmė 
„nesusikalbėjimas" tarp prezi
dentūros, Užsienio reikalų 
ministerijos, vyriausybės ir 
Seimo. Kaip pavyzdį, politolo
gas paminėjo pernai Seimo 
priimtą įstatymą dėl okupaci
jos žalos atlyginimo iš Rusijos, 
kuris sukėlė santykių su Rusi
ja atšalimą. „Problema ta, jog 
nesant aiškios ribos tarp vi
daus ir užsienio politikos, 

sąveika tarp institucijų yra 
sudėtinga", sake politologas. * 
Jo nuomone, tokioje situacijoje 
sunku tikėtis, jog prezidentas 
veiks be klaidų. 

Lygindamas prezidento san
tykius su praėjusios kadenci
jos konservatorių valdomu 
Seimu ir dabartiniu parlamen
tu, kur daugumą turi liberalai 
ir socialliberalai, politologas 
pastebėjo, jog šiuo metu nėra 
konfrontacijos, kuri kartais 
kildavo santykiuose su kon
servatoriais. 

1998 metais antrajame pre
zidento rinkimų rate V. Adam
kui pralaimėjęs dabartinis 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas iš esmės teigiamai 
vertina V. Adamkaus pas
tarųjų trejų metų veiklą. „Po 
Algirdo Brazausko kadencijos 
buvo įspūdis, kad prezidento 
pareigybė yra daugiau simbo
linė, reprezentacinė, kad ji ne
turi įtakos vidaus politikai. 
Manau, kad V. Adamkus vi
siškai paneigė tokias nuosta
tas", sakė Seimo pirmininkas. 

Anot jo, šiandien preziden
tas aktyviai dalyvauja politi
koje, nevengdamas net ir gana 
rizikingų žingsnių. A. Pau
lauskas paminėjo prezidento 
nuostatą dėl Gedimino Vag
noriaus vyriausybės. 1999 m. 
pavasarį V. Adamkus pareiškė 
nepasitikėjimą G. Vagnoriumi 
ir pasiekė, kad šis pasitrauktų 
iš premjero posto. 

Prezidentas V. Adamkus, 
pasak A. Paulausko, stebi po
litinius įvykius, juos projek
tuoja į ateitį. „Jis iš tikrųjų 
prezidentūrą padarė aktyvia 
politine institucija", sakė jis. 
Paklaustas, kaip vertina akty
vią dabartinio Lietuvos prezi
dento veiklą, A. Paulauskas 
sakė: „Nemanyčiau, kad visi 
prezidento veiksmai buvo šim
tu procentų sėkmingi. Buvo ir 
ne visiškai sėkmingų jo pasi
rodymų, bet žiūrint į visumą, 
trejų metų laikotarpį, aš ma
nau, kad jo veiklą būtų galima 
vertinti stipriu ketvertu". 

Kalbėdamas apie V. Adam
kaus ryšius su Seimu, A. Pau
lauskas tvirtino, kad preziden
tas pasiryžęs bendradarbiauti 
bei siūlosi padėti, tarpinin
kauti. „Prezidento santykiai 
su Seimu šiuo metu yra geri", 
teigė parlamento pirmininkas. 

Valdininkų išeitinės pašalpos 
yra nepagrįstai didelės 

Vilnius, vasario 26 d. 
i BNS) — Vyriausybė, siekda
ma griežtai apriboti išmo
kamų išeitinių pašalpų dy
džius, artimiausiu metu keti
na keisti atitinkamus teisės ir 
norminius aktus. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba praneša, jog premjeras Ro
landas Paksas apgailestauja 
dėl to. kad buvusiam Val
stybės turto fondo vadovui 
Stasiui Vaitkevičiui buvo iš-
mnketa didžiule išeitinė pa
šalpa Dabartinis Valstybės 
turto fondo vadovas Povilas 
Milasauskas praėjusią savaite 
patvirtino, kad S Vaitkevičiui 
buvo išmokėta 125.000 litų 
išeitine pašalpa. Pranešime 
pažymima, kad išeidamas iš 
Valstybes turto fondo. Vait
kevičius viešai teigo pasitrau
kiąs savo noru. Paprastai to
kiu atveju išeitine pašalpa 
nėra išmokama 

Tik paskirtas vyriausybes 

vadovu ir dar neturėdamas 
ministrų kabineto, R. Paksas 
užsiminė, kad šio fondo vado
vo S. Vaitkevičiaus dienos jau 
suskaičiuotos. Premjeras tei
gė, kad šiame poste norėtų 
matyti savo komandos narį, 
kuris vykdytų koalicinės vy
riausybės programą. 

Nelaukdamas, kol bus at
leistas, fondo vadovas bei vie
nas jo įkūrimo autorių S. Vai-
kevičius parašė atsistatydi
nimo pareiškimą. 

* Estijos nepriklausomy
bės dienią prie premjero 
Rolando Pakso nuosavo namo 
Vilniuje nebuvo iškelta Lietu
vos valstybine vėliava. Pagal 
galiojančią tvarką, jis, kaip 
namo savininkas, turėtų su
mokėti administracinę (iki 
200 litų) baudą. Tačiau sosti
nes viešoji policija teigė pra
ėjusį šeštadienį neužregistra
vusi vėliavos kėlimo pažeidi
mų. F.ltni 

Pigiau automobilius pirkę 
seimūnai pažeidė įstatymą 

Būreliais ir pavieniui žmones iš Lietnvoa Vatikano P;il;iiimninu. 
gėlių puokštes, rišo lietuviškas tautines juostas .Jo Eminencijom I 
ių kolegiją iškilmėse Romoje dalyvavo apie 200 žmonių iš Lietu. -

Į Vilnių sugrįžo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis 

Vilnius, vasario 26 d. 
(BNS) — Pirmadienį po pietų į 
Vilnių, iš Romos grįžo praėju
sią savaitę į kardinolus įšven
tintas Audrys Juozas Bačkis. 

Naująjį Lietuvos kardinolą 
Vilniaus oro uoste pasitiko ir 
pasveikino premjeras Rolan
das Paksas. 

„Džiaugiuosi sugrįžęs į Lie
tuvą ir dar kartą dėkoju Šven
tajam Tėvui, kad jis atkreipė 
žvilgsnį į Lietuvą ir pasirinko 
ją turėti savo atstovą tarp kar
dinolų. Norėčiau tikėti, kad 
taip bus ir ateityje", sakė A. J. 
Bačkis. 

Kardinolas pabrėžė, jog 

Bažnyčia nėra institucija ar 
ideologija. „Mes norime tar
nauti visuomenei ir gyvybei. 
Siūlome valdžiai dirbti ranka 
rankon, kad Lietuvos ateitis 
taptų šviesesnė", sakė kardi
nolas susirinkusiems jį pasvei
kinti. 

Iš oro uosto A. J. Bačkis nu
vyko į Aušros vartų koplyčią, 
kur aplankė Dievo motinos pa
veikslą. Tą pati kardinolas 
darė, kai tapo vyskupu ir at
vyko į Vilnių. 

Kovo 4 dieną per Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero 
švente vyks kardinolo A. J . 
Bačkio ingresas Vilniuje. 

Vytautas Šustauskas apie žydus 
kalbėjo „neatsakingai" 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 
— Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija pirmadienį nuspren
dė, jog Seimo narys Vytautas 
Šustauskas pasielgė neetiškai 
ir neatsakingai, interviu Šve
dijos televizijai užsipuldamas 
žydų tautybės asmenis. 

„Jo, kaip Seimo nario, pa
reiškimai turėtų būti argu
mentuoti, tikslūs ir garbingi", 
pirmadienį sakė komisijos pir
mininkė Dalia Teišerskytė. 

Dėl tarptautinį atgarsį sukė
lusių Seimo nario antisemiti
nių pareiškimų į komisiją 
kreipėsi Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. 

Etikos ir procedūrų komisija 
nusprendė informuoti Užsie
nio reikalų ministeriją, kad ši, 
savo ruožtu, informuotų Šve
dijos televiziją apie reportaže 
su V. Šustausku pateiktus kai 
kuriuos tikrovės neatitinkan
čius faktus. 

Komisijai užkliuvo tai, kad 
reportaže teigiama, jog Seimo 
narys Emanuelis Zingeris at
sistatydino dėl pernelyg silp
nos valdžios reakcijos į anti
semitinius pareiškimus. E. 
Zingeris į dabartinį Seimą ne
pateko, nes nebuvo išrinktas 
pagal Tėvynės sąjungos sąra
šą spalio mėnesį vykusių rin
kimų proporcinėje dalyje. 

Etikos ir procedūrų komisija 
taip pat pasmerkė V. Šus
tausko vadovaujamos Lietu
vos laisvės sąjungos gerbėjų 
rengtą Kaune išpuolį prieš 
Centro sąjungos (CS) atsto
vus, kurie dėl parlamentaro 
antisemitinių pareiškimų 
kreipėsi į Generalinę proku
ratūrą bei Teisingumo minis
terija 

Pasak spaudos pranešimų, 
V. Šustausko gerbėjai rengėsi 
kiaušiniais apmėtyti į Kauną 
ketinusius atvykti CS vado
vus. 

Sausio pabaigoje V. Šus
tauskas interviu Švedijos tele
vizijai paniekinančiai kalbėjo 
apie žydų tautybės asmenis. 
Šis interviu buvo parodytas 
prieš Stokholme vykusią tarp
tautinę konferenciją pakantu
mo klausimais. Šioje konfe
rencijoje dalyvavęs Seimo 
Žmogaus teisių komiteto pir
mininkas socialliberalas Gedi
minas Dalinkevičms buvo pri
verstas teisintis dėl V. Šus
tausko pareiškimu. 

Praėjusią savaitę Žmogaus 
teisių komitetas svarstė vals
tybės institucijų veiklą, užker
tant kelią tautines ir rasinės 
nesantaikos kurstymui. Komi
tetas paragino Valstybės sau
gumo departamentą skirti šiai 
problemai daugiau dėmesio. 

* „Aš ne teisėjas ir ne 
prokuroras. Tačiau už Ma
žeikius vis tiek kažkas turės 
atsakyti. Neįmanoma šitiek 
pinigų sukišti į veną sistemą, 
kai jie kruvinai reikalingi ki
tiems Lietuvos reikalams", sa
kė buvęs Lietuvos- prezidentas 
Algirdas Brazauskas, primi
nęs, jog susivienijime patik
rinimą pradėjo Valstybės kon
trolė, kuri tikriausiai patiks
lins nuostolius apibūdinančius 
skaičius. MM 

* „Mažeikiu naftos" per
nai patirtą 179 inln. Lt nuos
tolį bendrovės vadovai aiškina 
padidėjusiomis išlaidomis, 
skirtomis paskoloms grąžinti, 
palūkanoms mokėti ir žaliavai 
pirkti. <Eiu> 

ikje sveikino naująjį Lietuvos kardinolą, dovanojo 
rciinclo Audrio Juozo Bačkio įvesdinimo į Kardino-

Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotr. 

* Atviros Lietuvos fondas 
(ALF) Vilniaus griežtojo reži
mo pataisos kolonijai padova
nos daugiau kaip 200 knygų 
kolekciją. Sukomplektuotoje 
ALF leistų knygų kolekcijoje 
yra 254 knygų pavadinimai. 
Kolonijos bibliotekai knygos 
bus perduotos trečiadienį. Ko
lekciją sudaro vadovėliai, pe
dagoginė literatūra, verstinės 
socialinių ir humanitarinių 
mokslų knygos. Per dešimt gy
vavimo Lietuvoje metų ALF 
yra parėmęs ir išleidęs per 
8,000 pavadinimų knygų, in
formacinių leidinių, katalogų, 
vaizdo ir garso įrašų bei kom
paktinių plokštelių. IBNS 

* Vienas nuteistųjų 1991 
metu sausio 13-osios anti
valstybinio sąmokslo byloje, 
buvęs SSKP leidyklos direk
torius, 72-ejų metų Leonas 
Bartoševičius pirmadienio ry
tą buvo paleistas iš Laisvės 
atėmimo vietos ligoninės. Pu
santrų metų buvęs suimtas, 
nuteistasis ligoninėje praleido 
didžiąją dalį suėmimo laiko. 
Suėmus jį po nuosprendžio pa
skelbimo 1999 m. rugpjūčio 26 
d." ir uždarius į Vilniaus tardy
mo izoliatorių kalėjimą, svei
kata nuolat prastėjo. BNS. 

* Vyriausybė, tarp svar
biausių savo laimėjimu nu
rodanti dyzelinių degalų akci
zo kompensavimą žemdir
biams, pinigų šiam projektui 
gavo, atimdama juos iš stei
giamo fondo, iš kurio ūkinin
kams turėjo būti kompensuoti 
nuostoliai už bankrutuojan
čioms įmonėms pristatytą pro
dukciją. Žemės ūkio rūmų va
dovai tokį sprendimą pavadi
no skandalu. 

Vilnius, vasario 26 d. (BNS) 
— Seimo Etikos ir procedūrų 
komisija pirmadienį pažymėjo, 
jog Seimo nariai, kurie įsigijo 
„Mitsubishi" automobilius su 
išskirtine nuolaida, pažeidė 
etiką bei Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymo 
nuostatą, draudžiančią naudo
tis pareigomis asmeninei nau
dai gauti. 

Komisija nustatė, jog Seimo 
nariams išskirtines nuolaidas 
pasiūlė tik viena firma— 
„Mitsubishi" automobiliais 
prekiaujanti bendrovė „Vyta
ras". 

Tuoj po Seimo rinkimų spa
lio mėnesį bendrovė atsiuntė 
kiekvienam Seimo nariui pa
siūlymą įsigyti „Mitsubishi" 
automobilių su išskirtine, tik 
Seimo nariams taikoma 37 
proc. nuolaida. Tuomet Seimo 
narys Alvydas Sadeckas per
skaitė Seime pareiškimą, jog 
parlamentarai neturėtų priim
ti tokių pasiūlymų. „Aš neno
riu teigti, jog tai yra užslėptas 
kyšis, tačiau tai yra tam tikra 
papirkimo forma", tuomet sa
ke A. Sadeckas. 

Seimo Etikos ir procedūrų 
komisijos pirmininkė Dalia 
Teišerskytė po komisijos posė
džio žurnalistams teigė, jog 
bendrovė atsisakė nurodyti, 
kuriems Seimo nariams par
davė automobilius su šia nuo
laida. D. Teišerskytė teigė, jog 
Vyriausiosios tarnybinės eti
kos komisijos (VTEK) pirmi
ninko V. Andriulio nuomone, 
ši nuolaida turėtų būti verti

nama kaip dovana. 
Seimo narys gali priimti ne 

didesnę kaip 500 litų vertes 
dovaną, be to, jis turi apie tai 
paskelbti viešai. Todėl V. And
riulio nuomone, automobilius 
įsigiję parlamentarai turėtų 
deklaruoti jiems suteiktą nuo
laidą kaip dovaną bei grąžinti 
valstybei sumą, viršijančią 
500 litų. 

,Aš savo nuomonės neturiu, 
nes nesu teisininkė", sakė D. 
Teišerskytė. Etikos ir proce
dūrų komisijos pirmininkė tei
gė šį klausimą perduosianti 
svarstyti Seimo valdybai. Ji 
taip pat neatmetė galimybes, 
jog šį klausimą gali svarstyti 
ir VTEK 

Tuo tarpu VTEK informavo, 
jog VTEK Seimo komisijai pa
teiktoje išvadoje teigiama, jog 
VTEK negavo pakankamai in-' 
formacijos, o atsižvelgiant į 
gautą pirminę informaciją ir 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymą, rekomen
davo apsvarstyti Seimo narių, 
įsigijusių automobilius su len
gvatomis, tarnybinę etiką. 

VTEK atkreipė dėmesį į 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo nuostatas, 
kur yra numatyta valstybinė
se institucijose dirbančių as
menų prievoles nesinaudoti 
tarnybine padėtimi asmeninei 
naudai gauti. Taip pat at
kreiptas dėmesys į Seimo sta
tuto straipsnį, kuriame drau
džiama parlamentaro įgalioji
mą naudoti ne pagal paskirtį. 

Teismas leido suimti buvusį 
kandidatą \ „Sodros" vadovus 

• H 
* „LUKoil Baltija" vado

vas Ivanas Paleičikas ir so
cialdemokratų vadas Algirdas 
Brazauskas įsitikinę, jog di
džiausių „Mažeikių naftos" is
torijoje nuostolių priežasčių 
reikia ieškoti amerikiečių dar
be. Elta' 

* Seimo narys, konserva
torius Jurgis Razma užre
gistravo Vyriausybės įstatymo 
pataisas, kuriomis siūlo apri
boti vyriausybės kanclerio ga
lias ir perkelti į Kauną Žemės 
ūkio ministerrą. •E:ta 

* Fondai „šlavė" pinigus, 
tvirtina „Respublika". Pa
nevėžio savivaldybės kontro
lieriaus tarnyba, patikrinusi 
keturių Savivaldybės įsteigtų 
fondų veiklą, nustatė, kad Pa
nevėžyje 1999-2000 m. fondaf 
buvo išlaikomi iš savivaldybės 
biudžeto. Tai daryti draudžia 

Vilnius, vasario 25 d. 
(BNS) — Klaipėdos miesto 
apylinkės teismas sekmadienį 
10 parų leido suimti pikt
naudžiavimu tarnyba ir oficia
lių dokumentų suklastojimu 
įtariamą Klaipėdos miesto 
„Sodros" vadovą Viktorą Val-
cerį-

38 metų V. Vaiceris buvo su
laikytas penktadienį, Specia
liųjų tyrimų tarnybos (STT) 
Klaipėdos skyriaus tarnybi
nėse patalpose. Tą pačią dieną 
STT iškėlė bylą piktnau
džiavimo tarnyba ir oficialių 
dokumentų suklastojimu. Po 
įtariamojo sulaikymo vyko 
apklausos ir buvo atliekamos 
kratos. 

Atsižvelgus į neseniai Klai
pėdos policijos areštinėje vy-

Labdaros ir paramos įstaty
mas. iElta> 

* Kęstutis Marčiulionis 
NBA sutiktu pažaisti už 
dyką — „ten aukščiausias ly
gis, gali palyginti save su ki
tais", sakė jis. Kauno „Žalgirio" 
komandoje po 6 metų pertrau
kos vėl žaidžiantis JAV uni
versitetą baigęs K. Marčiulio
nis tokį savo sprendimą pako
mentavo: „Kai kurie užsienio 
klubų pasiūlymai finansiškai 
atrodė patrauklesni, bet man 
Žalgiris' pasiūlė geras sąly
gas. Svarbiausia, kad galiu 
daug žaisti, o komanda daly
vauja aukšto lygio varžybo
se", i Elta i 

* .Amerikoje jau įleidau 
šaknis. Ar negalvoju grįžti į 
Lietuvą? Nežinau, ką ten 
veikčiau", prisipažino geriau
sias praėjusio dešimtmečio 
Lietuvos plaukikas Raimun
das Mažuolis. Jis nuo 1998 
metų Floridos Atlanto univer-

" sitete studijuoja verslo admi
nistravimą ir informatiką.iEita> 

kusius neramumus ir siekiant 
užtikrinti tvarką ir saugumą, 
įtariamasis uždarytas į kitą 
areštinę. 

Sausio pabaigoje V. Vaiceris 
buvo įvardytas kandidatu į 
laisvą „Sodros" direktoriaus 
postą, atsistatydinus Aidui Pi-
kiotui. Tuomet šiai kandi
datūrai pritarė Valstybinio so
cialinio draudimo fondo ta
ryba. 

Pats V. Vaiceris maždaug 
prieš mėnesį iki sulaikymo 
žiniasklaidai buvo pripažinęs, 
kad specialiųjų tarnybų do
mėjimasis juo ir jo vadovauja
mu skyriumi buvo pagrindine 
priežastis, dėl kurios teko at
sisakyti pasiūlymo užimti 
Sodros" vadovo pareigas Vil
niuje. „Žinoma, tai turėjo di
delės įtakos. Nenoriu būti tarp 
tų pareigūnų, kurie pastaruo
ju metu 'nuskendo' dėl spec. 
tarnybų pažymų", tada sakė 
jis. Kita vertus. V. Vaiceris 
teigė nematąs savo veikloje 
nieko nusikalstamo. 

Dar sausio pabaigoje vienas 
liberalų atstovų spaudai tvir
tino, kad V. Vaiceris tikrai ne
taps „Sodros" direktoriumi, 
nes aiškėja kai kurie „kabliu
kai" jo ir jo vadovaujamo sky
riaus veikloje. Apie tuos 
„kabliukus" kalbėta ir viena
me Liberalų sąjungos valdy
bos posėdžių. Neoficialiomis 
spaudos žiniomis, vėliau V. 
Valceriui buvo leista suprasti, 
jog, siekiant išvengti būsimo 
skandalo, jis pats turėtų at
sisakyti „Sodros" vadovo pos
to 

KALENDORIUS 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KOJOS ŽAIZDA 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
._ 

Kojos žaizda sudaro trečią 
galūnės negerovę, dėl kurios 
kreipiamasi į chirurgą. Tik 
skausminga ir sutinusi koja 
dažniau pasitaiko. Praktikoje 
pasitaikiančios kojos žaizdos 
yra chroniškos ir pasikarto
jančios. Jos ir jų komplikacijos 
labiausiai suluošina. Tokių 
žaizdų priežiūra yra didelis 
reikalavimas iš paciento, gy
dymo sistemos ir visuomenės. 
Arterijų priskretimo ir cukra
ligės sukeltos kojų žaizdos su
daro didelį pavojų kojų nupjo
vimui. 

Nėra žinoma, kiek Ameriko
je yra tokių ligonių, bet dažnai 
minimas jų skaičius yra 
750,000, matyt, yra per ma
žas. 

Kojos žaizdos dažnėja su 
amžiumi. Daug taip serga jau
nesnių negu 60 metų. Per 
trečdalį tokių ligonių turi to
kias žaizdas, dar nesulaukę 50 
metų. Jų atsiradimas santy
kiauja su jų priežastimis. Pas 
jaunesnius negu 30 metų vy
rus ir moteris jos atsiranda 
dažnai po sužeidimo, ypač pas 
vyrus. Vyresniems negu 30 
metų jų santykis — vyrų su 
moterims — yra 1:2, 4 ir toks 
išlieka pastovus iki 80 metų, 
kai dar daugiau moterų taip 
sunegaluoja. Mat, jų venos ko
jose dažniau sunegaluoja, 
ypač giliosios užsikemša. 

Kojos žaizda dažniausiai gy
doma šeimos gydytojo, inter-
nisto, dermatologo ar krauja-

. gyslių bei plastikos chirurgo. 
Dėl daugelio priežasčių tokios 
žaizdos gydymas sudaro dideli 
keblumą. 

Per paskutinius keliolika 
metų iš esmės pagerėjo tų 
žaizdų atsiradimo priežasties, 

J ų gijimo biologijos, medžiagų 
jų gydymui ir naujų diagnoza
vimo priemonių supratimas ir 
chirurgiško gydymo būdai. 

Paciento įvertinimas 

Nors daugumą kojų žaizdų 
sukelia chroninė venų negero
vė, vis tik jų atsiradimai esti 
daugeriopos priežastys. Tai 
venų, arterijų padidintas 
kraujospūdis ir limfos takų 
negerovės, tai paties kraujo 
liga, tai uždegimai, tai me
džiagos apykaitos netvarka 
(cukraligė), tai augliai ir įvai
rios kitos, kaip vaistai, chemi
nis nudegimas — radiacija, 
trofinės ar paties žmogaus su
keltos žaizdos. 

Žaizdos įve r t in imas 

Šie klausimai padeda nusta
tyti žaizdos priežastį: 1. Kas 
sukėlė žaizdą kojoje? Sužeidi
mas, uždegimas, tromboflebi
tas, nušalimas, nudegimas, 
nuodinga medžiaga ar „con-
tact" dermatitas. Paties žmo
gaus sukelta žaizda chroniš
kai negyja ar kartojas ir yra 
daugybinė . 2. Kaip atrodė 
žaizda pradžioje? 3. Kaip grei
tai ji išsivystė? 4. Ar skaus
minga? 5. Ar šeimoje yra tokių 
ligonių? 

Venų išsiplėtimo sukel tos 
kojų žaizdos 

Buvo laikai, kai tokios žaiz
dos nebuvo gydomos, nes ma
nyta, kad nesveikas skystis 
pro jas turi išeiti iš kūno. Da
bar suprantamas venų išsiplė
timas ir jose esamų vožtuvų 
nepakankamumas. Tada ve
nos užsikemša, oda sukietėja, 
sutinsta, joje pigmento pagau
sėja, žaizda negili, jos dugnas 
granuliuotas, kraštai lengvai 
kraujuoja. Jos dažniausiai esti 
ant vidinio blauzdos apatinio 
trečdalio paviršiaus pavienės 
ar keletas jų. 

Arteriosklerozės sukelta 
žaizda kojoje 

Arterinės — mažakraujystes 
žaizdos kojose atsiveria skle
rozės paliestiems žmonėms. 
Tokie jau serga širdies arte
rijų užsikimšimu, smegenyse 
jų užakimu, cukralige nega
luojant, rūkant, per riebiai 
valgant, nesidarbuojant ir tu
rint padidintą kraujospūdį. 

Tokių koja pabalusi, šalta, 
ramumoje skausminga ir, to
liau paėjus, suskaustama, 
trukdanti miegoti bei žaizdai 
gyti. Pulsas pėdoje menkas ar 
pranykęs. Bet ir esąs pulsas 
neišjungia arteriosklerozės. 
Žaizda esti kaip išlupta, aplin
kinė oda žvilganti ir be plau-
kų. 

Didelių žaizdų 30-50 proc. 
pasikartoja, mat, sugyja su-
kietėjimu ir randais. 

Gydymas 
Kai kojos žaizda negyja nor

maliu keliu dėl uždegimo, ar
terijų užsikimšimo ar dėl esa
mų tų abiejų negerovių, ligo
nis esti suluošintas ir jam gre
sia kojos netekimas. 

Chroninės žaizdos kojoje 
tvarkymas vis dar yra sunkus 
ir toli dar iki standarto. Žino
vai susekė, kad šitoks gydymo 
planas yra naudingas tokiems 
ligoniams. 

1. Ramus gulėjimas lovoje. 
2. Sutinimo sumažinimas, 

kai užsitvenkimas sukelia 
žaizdą. 

3. Pagrindinės ligos tinka
mas tvarkymas: cukraligės, 
padidinto kraujospūdžio, skle
rozės... 

4. Vietinė žaizdos priežiūra. 
5. Gydymas vaistais — dau

giausia arterijas išplečian
čiais; kraujo perpylimas, ser
gant tam tikra mažakraujyste 
ir kortisoniniai vaistai, ser
gant vaskulitu, antiobiotikai 
— Pentoxyfilline ir Stanozdol 
gerina gijimą. 

6. 100 proc. suspausto de-
guonio įkvėpimas (Hyperbaric 
oxygen). 

7. Žaizdos dugno išvalymas. 
8. Arterinės kraujotakos ir 

veninio nepakankamumo at
statymas. 

9. Žaizdos padengimas oda. 
10. Žaizdos padengimas gy

vais audiniais (Socal flap): jis 
geresnis negu kojos nupjovi
mas, o po to protezas. 

Tai gydytojo darbas ligoni
nėje. 

Ligonio pareigos 

Jis turi normaliai gyventi: 
darbuotis — vaikščioti, nesi-
nuodyti alkoholiu, tabaku, ko
feinu, birzgalais; valgyti au
galinį maistą, padedantį kovai 
su skleroze, gydytis visas turi
mas ligas, įskaitant cukraligę, 
padidintą kraujospūdį ir skle
rozę. 

Pačią žaizdą reikia dažnai 
dengti drėgnais kompresais, 
dėti antibiotikus, naudoti sū-
kurines vonias. Per dvi-tris 
savaites sumažėja sutinimas 
ir uždegimas, ir kūnas ima pa
jėgti savo žaizdą gydyti. 

Daugelis mažų žaizdų (ma
žesnių negu 4 cm) gyja, mi
nėtai žaizdą tvarkant. 

Dideles (didesnes negu 8 
cm) žaizdas, šalia žaizdos iš
valymo, reikia padengti oda. 
Reikia kojos kulną ir kitas 
kaulą spaudžiamas vietas ap
saugoti. Naudoti avikailį ar 
vandens čiužinį, kai ligonis 
turi gulėti. 

Vietiniai žaizda prieš užde
gimą gydoma: 

1 proc. providone -iodine, 3 
proc. peroxidu, 0,25 proc. ace-
tic acid ir 0,5 proc. sodium hy-
pochlorite. 

Gyd. Algimantas Baublys, Šiauliuose garsėjantis kaip didelės kaktusų kolekcijos savininkas. Antano Dilio 
(Elta) nuotrauka. 

APIE ŠIĄ LIGĄ LIETUVOJE GIRDĖTA KIEK ŠVARUS ORAS IR 
PRIEŠ DEŠIMTMETĮ V A N D U O PABALTIJYJE 

Beveik prieš dešimt 
metų Lietuvoje jau buvo diag
nozuota kempinligė, nuo ku
rios mirė Klaipėdos rajono gy
ventojas. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
antradienį rašo, kad Klaipė
dos rajone, Dauparuose, gyve
nanti Zita Mažonienė 1992 m. 
palaidojo savo vyrą Valterį 
Mažoną, kurio mirties liudi
jime yra įrašyta, kad jo mir
ties priežastis — Creutzfeldto-
Jakobo liga, kuri populiariai 
vadinama kempinligė. 

Pasak dienraščio, tuomet V. 
Mažoną gydęs Klaipėdos 
„Raudonojo kryžiaus" ligo
ninės gydytojas Stanislovas 
Smolnikovas šią diagnozę nu
statė gana greitai, artimie
siems papasakojo apie gali
mus ligos simptomus ir apgai
lestavo, kad išgyti nėra jokios 
vilties. 

Moteris dienraščiui pasako
jo, kad dar 1988 m. pirmą 
kartą pastebėjo, kad jos vyras 
pradėjo keistis — sulėtėjo re
akcija, žvilgsnis tapo abejin
gesnis, kartais ilgėliau įsi
žiūrėdavo į vieną tašką, ne
girdėdavo, kas jam sakoma. 
Pasitaikydavo, kad jis perne
lyg jausmingai reaguodavo į 
paprastus dalykus, tarsi ne 
laiku nusišypsodavo. Pirmasis 
rimtas ligos simptomas buvo 
tekančios seilės. Kai tik vy
riškis išsižiodavo ką nors sa
kyti ar valgyti, iš burnos 
pliūptelėdavo skystis. Grįžus 
iš ligoninės 1991 m. rudenį V. 
Mažono sveikata dar labiau 
suprastėjo, buvo paralyžiuota 
dešinė ranka. 

Tvirto sudėjimo buvęs V. 
Mažonas sirgdamas visiškai 
sunyko, tačiau išliko sąmo
ningas beveik iki pat mirties. 
V. Mažonas mirė 1992 m. kovo 
27 d. būdamas 48 metų. 

Z. Mažonienė teigė neįsi
vaizduojanti, kur jos vyras 
galėjo apsikrėsti šia liga, nes 
šeima dažniausiai valgė kiau
lieną, tik kartais nusipirkdavo 

Apsauga nuo 
pasikartoj imo 

Aišku, kad gydytojas prižiū
ri tokios žaizdos gijimą na
muose ar ligoninėje. Išėjęs iŠ 
ligoninės, žmogus turi dėvėti 
atsakančius apavus ir priedus 
vaikščiojimui, turi drėkinti 
odą, saugoti nuo sutinimo ir 
tęsti cukraligės, padidinto 
kraujospūdžio tvarkymą bei 
vengti per riebaus maisto. 

Reikia saugotis neužsigauti 
kojos mechaniškai, chemiškai 
ar temperatūros nenormalu
mu. Pėdų specialistas, jei pats 
negali, tegul tvarko įaugusius 
nagus ir nuospaudas. 

Šaltinis: Minis Cohen, M.D., 
„Mastery of Plastic and Recon-
structive Surgery", Little, 
Brovvn and Co, 1994. 

jautienos. 
„Lietuvos ryto" teigimu, 

galėjo būti, kad Creutzfeldto-
Jakobo liga Lietuvoje sirgo ir 
nuo jos mirė keli žmonės. 
Tačiau iki šiol nėra veiks
mingų šios ligos ankstyvos 
diagnostikos metodų. Tiksliai 
liga nustatoma tik darant 
smegenų skrodimą. Prieš 10 
metų diagnozę daupariškiui 
nustatęs gydytojas S. Smolni
kovas pernai mirė nuo širdies 
ligos. 

„Tačiau abejoju, ar 1992 
metais neuroiogai galėjo tiks
liai nustatyti šią ligą", tvirtino 
Vilniaus universiteto Santa-
riškių ligonines neurologijos 
klinikos vadovas Valmantas 
Budrys. Jo teigimu, tokią ligą 
nustatant, būtini kompiute
rinės tomografijos ir magneti
nio rezonanso tyrimai. Anot 
gydytojo, nuo 1920 m. sergamu
mas šia liga pasaulyje beveik 
nesikeičia. Ja suserga ir vege
tarai, ir mėgstantys mėsą, 
Creutzfeldto-Jakobo .liga vie
nodai paplitusi ir valstybėse, 
kuriose galvijai serga kempin
ligė, ir Austrijoje ar Naujojoje 
Zelandijoje, kur ši galvijų liga 
dar niekam nežinoma. 

Nors nėra įrodyta, kad gal
vijų kempinlinge gali užsi
krėsti žmonės, manoma, kad 
ši liga plinta valgant užkrėstų 
galvijų mėsą. 

„Tikimybė susirgti šia liga 
— tai tas pats kas loterijoje 
išlošti vieną milijoną. Bent aš 
valgau jautieną, jogurtą, ir 
nežadu jų atsisakyti", prisi
pažino V. Budrys. (RVC} 

BŪTINOJI MEDICINOS 
PAGALBA 

UŽSIENIEČIAMS 
Nemokama būtinoji medici

nos pagalba į Lietuvą atvyku
siems užsieniečiams teikiama 
tais atvejais, kai valstybė, ku
rios piliečiu: tokia pagalba rei
kalinga, yra pasirašiusi su 
Lietuva atitinkamą sutartį. 
Kitais atvejais už pagalbą turi 
atsiskaityti pats pacientas, o 
jeigu pacientas yra apsidrau
dęs savanoriškuoju sveikatos 
draudimu, už jį moka apdrau
dusi įmonė. 

Dabartiniu metu galioja 
Lietuvos Respublikos ir Šve
dijos karalystes susitarimas 
dėl medicinos pagalbos teiki
mo laikinai viešintiems asme
nims. Kad užsieniečiams tei
kiama nemokama būtinoji me
dicinos pagalba būtų sparčiau 
reglamentuota tarpvalstybi
nėmis sutartimis. Sveikatos 
apsaugos ministerijoje sudary
ta nuolat veikianti šią sutartį 
rengianti grupė, kurios vadove 
paskirta ministerijos Asmens 
sveikatos skyriaus viršininkė 
Rima Vaitkienė. Numatyta 
sutarčių projektus parengti iki 
šių metų kovo mėnesio. (Eltai 
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Kaip pažymima šio regiono 
ekologijos apžvalgoje, pateik
toje š.m. sausio mėnesio vidu
ryje, oras ir vanduo Baltijos 
valstybėse gana švarus. Upių 
vanduo atitinka Europos val
stybių aplinkos kokybės reika
lavimus, bet Estijoje išme
tamas didžiausias Europoje 
anglies dvideginio kiekis vie
nam gyventojui. Lietuvoje jis 
mažesnis, bet geriausia padė
tis Latvijoje. 

Apžvalga pagrįsta 1996-
1999 metų duomenimis. Tai 
antroji apžvalga, kurioje lygi
nami trijų Baltijos valstybių 
aplinkos duomenys. Apžval
goje nurodyta, kad Estijoje 
išmetamo anglies dvideginio 
vienam gyventojui tenka 13,2 
tonos; Lietuvoje — 5,2 tonos, 
Latvijoje — 3,4 tonos. Viduti
nis rodiklis Europos Sąjun
goje — 8,9 tonos. Apskritai 
Baltijos kraštuose, palyginti 
su 1990 m., išmetamo anglies 
dvideginio suma sumažėjo 50 
proc. 

Latvijoje daugiausia naudo
jama atsinaujinamųjų energe
tikos išteklių. 1997 m. Latvi
joje jie sudarė 32 proc. visų 
energetikos išteklių, Estijoje 
— 10,5 proc., Lietuvoje — 6,2 
proc. 

Azoto dioksido išmetama 
vienam gyventojui per metus 
daugiausia taip pat Estijoje — 
32 kilogramai, Lietuvoje — 16 
kg, Latvijoje — 14 kg. 

Latvijoje daugiausia sunau
dojama medžiagų, ardančių 
ozono sluoksnį. 1995 m. duo
menimis, Latvijoje buvo su
naudota 730 tonų tokių me
džiagų, Lietuvoje — 430 t, Es
tijoje 130 t. Latvijoje daugiau
sia naudojama aerozolių, o 
Lietuvoje ir Estijoje — auši
nimo įrenginių. 

Apžvalgos duomenimis, Lat
vijoje didžiausia krovinių apy
varta uostuose, kelianti grės
mę aplinkai. Lietuvoje ir Esti
joje yra įrenginių naftos pro
duktų išsiliejimo padariniams 
likviduoti, o Latvijoje jų nėra. 

Lietuva labiausiai saugo 
gamtą. Saugomos teritorijos 
sudaro beveik 10 proc. visos 
Lietuvos teritorijos; Latvijoje 
— beveik 6 proc.; Estijoje — 3 
proc. (BNS) 

LIETUVOJE SVAIGINASI 
MOKSLEIVIAI 

Narkotinių medžiagų varto
jimo Lietuvoje rodikliai yra di
desni negu Europos vidurkis, 
ir turi tendenciją dar didėti. Ši 
išvada paremta tarptautinio 
Europos mokyklos alkoholio ir 
kitų narkotikų tyrimo duo
menimis, kurie š.m. vasario 
22 d. buvo pristatyti Švietimo 
ir mokslo ministerijoje. 

Pasak tarptautinio projekto 
koordinatorės dr. Aleksandros 
Davidavičienės, projektas vyk
domas kas ketveri metai nuo 

1995-ųjų. Naujausi duomenys 
surinkti 30 Europos valstybių 
1999 m. vykusio antrojo tyri
mo metu. Atrankos būdu ty
rime dalyvavo ir 250 Lietuvos 
mokyklų, buvo anonimiškai 
apklausta per 5,000 15-16 me
tų amžiaus moksleivių. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad 
per ketverius metus (1995-
1999) Lietuvoje narkotikų, al
koholio vartojimas ir rūkymas 
labai išaugo, nors visi Lietu
vos rodikliai, palyginti su kito
mis Europos valstybėmis, yra 
vidutiniški. Marihuanos ir 
hašišo rūkymas Lietuvoje ne
labai populiarus, bet kitokių 
narkotikų (amfetamino, LSD, 
„Ecstasy") vartojimo mastais 
lietuviai moksleiviai lenkia 
daugelį Europos valstybių. 
Labiausiai narkomanija papli
tusi didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose ir Visagine. 

Kovojant su narkomanijos 
plitimu, mokyklose svarbiau
sia mažinti narkotikų paklau
są, ugdyti vaikų sveikos gy
vensenos įgūdžius, atsparumą 
neigiamai draugų įtakai, mo
kėjimą įveikti įtampą be kvai-
šalų. Kol kas pedagogai, A 
Davidaivičienės teigimu, ne
pasirengę vykdyti šios pirmi
nės apsisaugojimo priemonės. 

Švietimo ir mokslo viceminis
tras Janas Dzilbo sakė, jog 
narkotikų prevencijai šįmet 
skirta 1 mln. litų. Ši programa 
bus dėstoma mokyklose, integ
ruota į kitus dalykus. Nema
žai vilties dedama į socialinius 
pedagogus. Nuo kitų mokslo 
metų įvairių tipų mokyklose 
bus 150 jų etatų, kuriems 
steigti skirta 786,000 litų. Nu
matoma, kad socialiniai peda
gogai dirbs su rizikos grupių 
vaikais, narkotikus vartojan
čių moksleivių tėvais. (Elta) 

ŽINIUONĖ NEPAMIRŠTA 

Šįmet sausio 26 d. sukako 
penkeri metai nuo biologijos 
mokslų daktarės Eugenijos 
Šimkūnaitės, vadintos vyriau
siąja Lietuvos žiniuone, mir
ties. Jos veiklą tęsia ir jos at
minimą įamžina E. Šimkū
naitės labdaros bei paramos 
fondas, įsikūręs Žiniuonės bu
vusiame bute Vilniuje. 

Fondas, įsteigtas 1997 m., 
įvykdė testamentinę E. Šim
kūnaitės valią — suremontavo 
jos butą, įrengė paminklinę 
ekspoziciją, atvirą mokslei
viams, studentams, biologijos 
mokytojams, vaistininkams, 
botanikams, kitiems lankyto
jams. Fondas taip pat rūpina
si E. Šimkūnaitės veikalų lei
dyba, tęsia daktarės bičiulių 
susitikimų tradiciją, skiria 
vardinę E. Šimkūnaitės sti
pendiją studentams, remia 
daktarės globotos neakivaiz
dinės jaunųjų vaistažolininkų 
mokyklos Vilniuje veiklą. 

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

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

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn. IL 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., rfctory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory HiHs. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
TeJ. 773-229-9965 

Vsiendoe pacjal tusBarimą 

ARASŽUOBĄM.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superfor. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNASSIDRYS.M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

Šiuo metu baigiami rinkti 
draugų ir bendradarbių atsimi
nimai apie E. Šimkūnaitę. Jie 
bus išleisti atskira knyga. 
Padedant Vilniaus pedagogi
nio universiteto studentams, 
peržiūrėtas ir gausus E. 
Šimkūnaitės rankraštinis pa
likimas. Nors pati daktarė 
savo archyvams neteikusi di
delės reikšmės, bet pirminę 
medžiagą ji spausdindavo ma
šinėle keliais egzemplioriais. 

Dr. Šimkūnaitės mirties 
metinės sausio pabaigoje pa
minėtos Tauragnuose, kur ji 
praleido savo vaikystę. Mies
telio kapinėse fondo pastango
mis sutvarkytas E. Šimkū
naitės kapas, pastatytas pa
minklas, i Elta i 

* Nuo šiol Plungės rajono 
ligoninėje besigydantys ir 
savo asmeninius televizorius 
palatose žiūrintys ligoniai už 
kiekvieną parą ligoninės kasai 
privalės sumokėti po 1 litą. 

i Elta i 
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LIETUVA 
Dešinieji jau baigia išsilai

žyti skaudaus rinkimų pra
laimėjimo žaizdas. Vis dau
giau pasigirsta balsų ir ragi
nimų susivienyti, kad būtų 
sustabdytas Lietuvos žengi
mas į kairę. Šalies politiniame 
gyvenime vis daugiau oligar-
chinės politikos atspalvių. Šį 
naują bruožą pastebėjo vienas 
Lietuvos konservatorių parti
jos vadų, ekspremjeras, Seimo 
narys Andrius Kubilius, 
šiuo metu viešintis JAV. Prieš 
kelionę su juo kalbėjosi žur
nalistas Jonas Albertavičius. 

— Susijungę LDDP ir so
cialdemokratai prakalbo, 
kad Lietuvoje atėjo metas 
socialdemokrat inei politi
kos krypčiai. Ka, Jūsų ma
nymu, nauja Lietuvai siūlo 
Socialdemokrat inė koalici
ja savo programoje? 

— Aš turiu pasakyti, kad iš 
tikrųjų naujos Socialdemokra
tinės koalicijos gimimas, susi
jungus LDDP ir senajai social
demokratų partijai, ir ypač A. 
Brazausko atėjimas į šitos 
partijos vadovus, Lietuvos po
litiniame spektre įneša pakan
kamai didelių permainų. Kai
riojoje pusėje atsiranda stipri 
politinė jėga, kuri tikrai ilgą 
laikotarpį turės didelę ir pas
tovią įtaką Lietuvos politi
niam gyvenimui. Turiu tiktai 
tiek pastebėti, kad, man atro
do, Lietuvos socialdemokratai 
tam tikra prasme vis dar per 
daug kvėpuoja praeities oru. 
Pasigilinus į jų idėjas, per
skaičius mintis, dėstomas jų 
programoje, aš pasigendu to, 
kas šiandien yra, sakysime, 
Europos socialdemokratų 
ideologija. Turiu pastebėti, 
kad Europoje skirtumų tarp 
socialdemokratų ir dešiniųjų, 
ypač kai kalbama apie ekono
miką, darosi vis mažiau. Jeigu 
paimsime tokius Europos so
cialdemokratų vadus, kaip 
Tony Blair ar Gerhard 
Schroeder, pamatysime, kad 
jie yra prisiekę rinkos ekono
mikos šalininkai. G. Shroeder 
Vokietijoje pakankamai sėk
mingai įgyvendina ir mokes
čių mažinimo programą, sie
kia, kad sumažėtų valstybės 
įtaka socialinėje sferoje. Šiuo 
požiūriu būtų gerai, kad mūsų 
socialdemokratai kiek galima 
daugiau perimtų tikrų euro
pietiškų socialdemokratijos 
idėjų. Ir taip pat, kad mūsų 
socialdemokratai būtų tokie 
pat Europos Sąjungos plėtros, 
Lietuvos integracijos į ES ša
lininkai, kokie yra Europos so
cialdemokratai, kurie valdo 
daugumą Europos Sąjungos 
valstybių ir kurių įtaka ES 
plėtros procesui yra milžiniš
ka. 

— Kai klausiau debatų 
Lietuvos televizijoje, susi
darė įspūdis, kad ideologi
ja partijoms jau nevaidina 
didelio vaidmens, Įtariu, 
kad socialdemokratija yra 
gera priedanga. O iš tik
rųjų juk eina kalba apie 
tai, kaip ateiti į valdžią ir 
privatizuoti likusius Lietu
vos ūkio strateginius ob
j ek tus . Visa esmė, matyt , 
yra čia? 

— Iš tikrųjų, aš negalėčiau 
to paneigti. Ypač LDDP atėjus 
į Socialdemokratų partiją, 
tapo visiškai aišku, kad tuo 
pačiu į kairiąją pusę atėjo la
bai stiprūs ir galingi finansi
niai interesai tos visuomenės 
grupės, kurią galima vadinti 
senosios nomenklatūros ar ko
munistinės nomenklatūros 
grupe. Ji sėkmingai išgyveno 
visas transformacijas ir, pasi
naudodama savo padėtimi, 
per šitą dešimtmetį sėkmingai 
organizavo savo privatų vers
lą. Ir, aišku, jiems rūpi tie 
paskutiniai skanūs kąsneliai, 
kurie dar yra valstybės ran
kose ir kuriuos, be abejo, rei
kia privatizuoti dėl to, kad ki
taip jie neatlaikys pasaulinės 
ir Europos konkurencijos. Per 
pastaruosius metus mes labai 
aiškiai pamatėme, kaip į Lie
tuvos politinį gyvenimą labai 
agresyviai įsiveržė tos finan
sinės grupės. Vienos jų eina 
su socialdemokratais, kitos — 
su socialliberalais ar libera
lais. Ir Lietuvos politiniame 
gyvenime šiandien galima ma
tyti tam tikrų oligarchinės po
litikos atspalvių. Jeigu paly
ginsime su Rusija, kur oligar
chai plačiai išsikeroję ir išgar
sėję, tai Lietuvoje mes ma
tome bent jau tokios politikos 
atspalvius, kai stambios fi
nansinės grupuotės ima dik
tuoti politikams, ką reikia da
ryti. Politika yra tik priedan
ga finansinėms grupuotėms 
siekti savų interesų. 

— Akivaizdu, kad naujoji 
Socialdemokratinė koalici
ja jau daro įtaka vyriausy
bei. Ar LDDP ir socialde
mokratų pavyzdžiu deši
nieji jungsis, vienysis? Ko
kia yra dešiniųjų taktika 
šiandien? Kokia ji turėtų 
būti, atsižvelgiant į susi
klosčiusią situaciją? 

— Iš tikrųjų kairieji stiprė
ja. Dešinėje pusėje tokio vaiz
do tuo tarpu nėra. Aš manau, 
kad permainos tikrai vyks ir 
dešinėje pusėje. Galbūt tam 
padės ir artėjantys prezidento 
rinkimai. Aš tikiuosi, kad de
šinė pusė sugebės pasiūlyti 
vieną kandidatą, kuris aiškiai 
deklaruotų, kad jis yra deši-
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Buvęs Lietuvos Respublikos premjeras, dabar Seimo narys Andrius Kubilius šiomis dienomis lankosi Čikagoje, 
kur turėjo keletą susitikimų su visuomene bei kai kurių organizacijų vadovybėmis. Ta pačia proga jis apsilankė 
ir „Drauge", lydimas inž. Teodoro Rudaičio ir arch. Alberto Kerelio Nuotraukoje iž kaires: T. Rudaitis, A. Kere
lis, „Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, Andrius Kubilius ir „Draugo" administratorius Valentinas 
Krumplis. Jono Kuprio nuotrauka 

nės pusės kandidatas. Iš kitos 
pusės, tam tikra prasme de
šinei pusei reikės aiškiau ap
sibrėžti. Ką mes matom šian
dien? Kad dešinėje pusėje atsi
rado ir apsimestinio, tariamo 
dešinumo, ypač susijusio su 
šiandienine valdžia. Lietuvos 
šiandieninė politika įgauna 
vis daugiau oligarchinės poli
tikos bruožų. Kur mes matom 
dar didesnį pavojų? Tai, kad 
visuomenės akyse iš dalies ši 
valdžia, vyriausybė yra pri
imama kaip dešiniųjų vyriau
sybė. Bet aš turiu pasakyti, 
kad oligarchinis ar naujalietu-
vių dešinumas turi tiktai kai 
kurio išorinio bendrumo ir 
panašumo su tikruoju dešinu-
mu. Rusijos oligarchai taip 
pat pasisakydavo už privatiza
vimą ar už mokesčių mažini
mą todėl, kad tai buvo jiems 
naudinga. Tikrasis dešinumas 
turi daug gilesnių savybių. Ir 
todėl aš tikiu, kad perspekty
voje ir liberalams pavyks aiš
kiau apsibrėžti, tuomet galbūt 
ir dešinės pusės paveikslas 
bus aiškesnis. 

— Dešiniosios bei centro 
pakraipos partijos nese
niai buvo susirinkę tartis, 
kaip veikti išvien. Ar joms 
pavyks susitarti? 

— Aš manau, bet kuriuo at
veju dešiniųjų apsibrėžimo ir 
vienijimosi procesas bus ilges
nis. Jis nebus išspręstas per 
vieną konferenciją ar vieną 
seminarą. Svarbiausias daly
kas čia bus artėjantys prezi
dento rinkimai ir dešiniųjų 
rinkėjų pusės (aš kalbu dau
giau apie tuos rinkėjus, kurie 
nori balsuoti už dešiniąją poli
tiką) didesnė savivoka. Per 
praeitus rinkimus mes ma
tėme: dalis rinkėjų, kurie 
1996 m. balsavo už mus, per 
praeitus rinkimus nuėjo bal
suoti už liberalus ar socialli
beralus. Galbūt tai yra požy
mis, kad jie norėjo kažko nau
jesnio, lyg ir modernesnio. Bet 
šiandien kyla klausimas, ar 
jie nenusivylė savo balsavi

mu? Ir kokios politikos šitie 
rinkėjai pareikalaus iš poli
tikų ateinančiuose rinkimuo
se? Aš tikiu, kad jie norės 
grįžti prie tikros dešiniosios 
politikos, kuri galbūt taip pat 
turi keistis, atsisakyti kai ku
rių savo įvaizdžio problemų, 
turi tapti daug modernesnė. 
Bet jinai taip pat pakankamai 
ženkliai skiriasi nuo to, ką aš 
dabar galėčiau pavadinti nau-
jalietuvių dešinumu. 

— Socialdemokratus pri
kėlė naujam gyvenimui jų 
vadas A. Brazauskas. J i e 
džiaugiasi, kad tokio vado 
neturi dešinieji. Lig šiol 
tas vadas, kaip atsvara 
kairiesiems, buvo, be abe
jo, prof. V. Landsbergis. 
Dabar ta vadų atsvara jau 
susvyravusi ir yra kairiųjų 
naudai. Ar egzistuoja de
šiniųjų vado, kuris galėtų 
suvienyti, problema? 

— AŠ sakyčiau taip. Visų 
pirma, kairioji pusė ir A. Bra
zausko sugrįžimas rodo vieną 
dalyką — kairioji pusė visada 
rėmėsi ne tiek kokiomis nors 
idėjomis, kiek iš tikrųjų kai
riosios pusės rinkėjų labai 
stipriu nostalgijos jausmu 
praeičiai. A Brazauskas labai 
tiksliai atitinka šitą motyvą, 
jis sugeba dar sustiprinti tą 
nostalginį jausmą. Nostalgija 
vėlgi būdinga absoliučiai dau
gumai tokias transformacijas 
išgyvenančių valstybių. Šiuo 
požiūriu nežinau, ar socialde
mokratinė pusė gali būti labai 
rami dėl savo ateities. Parti
jos, kuri remiasi tik rinkėjų 
nostalginiu jausmu, perspek
tyva taip pat nėra ilgaamžė. Ir 
todėl aš galėčiau prognozuoti, 
kad kairiajai pusei taip pat 
iškils vado problema. Galbūt 
ne per artimiausius kelerius 
metus, bet ji iškils. Socialde
mokratai turėtų šią aplinkybę 
išnaudoti ir pradėti galvoti 
apie naują vadą. 

Tuo tarpu negalėčiau kaip 
nors išsisakyti, ar dešinė pusė 
turi, ar ji prarado vadą. Iš tik

rųjų, per pastaruosius rinki
mus dešinieji rinkėjai lyg ir 
pasidalijo į dvi grupes — į 
tradicinius dešiniuosius rinkė
jus, kurie liko balsuoti už kon
servatorius ir prof. Vytautą 
Landsbergį, ir kita dalis, kuri 
nuėjo balsuoti už liberalus ar 
net socialliberalus. Šita situa
cija sako, kad reikia iš tikrųjų 
galvoti apie visus dešiniosios 
pusės problemos aspektus. 
Prezidento rinkimai sudaro 
galimybę dešinei pusei vieny
tis apie visų sutartą kandida
tą ir taip natūraliai žengti to
liau. 

— Bet konservatorių re
gionų pirmininkai jau la
bai aiškiai kelia klausimą, 
kad reikia keisti vadą. Tei
giama, kad, jeigu konser
vatorių konferencija būtų 
vykusi po rinkimų, neabe
jotinai nauju jų vadu būtų 
buvęs išrinktas A. Kubi
lius. 

— Galbūt mes dėl to ir esa
me konservatoriai, kad šiuo 
atveju nematome didelio rei
kalo kažkur skubėti. Mums iš 
tikrųjų daug svarbiau gerai 
apgalvoti ir matyti visas prob
lemos puses. Nesakyčiau, kad 
konservatorių partijoje būtų 
kažkokia labai jau aiški nuo
stata. Mes atvirai svarstome 
visas problemas, visus klausi
mus. Taip, yra konservatorių, 
kurie mano, kad reikia daryti 
tokias vadų permainas. Yra 
konservatorių, kurie mano, 
kad nereikia to daryti. Ta dis
kusija vyksta, ji yra pakanka
mai natūrali, ir tai nėra kas 
nors ypatingai nauja. Panašūs 
svarstymai buvo ir prieš Sei
mo rinkimus, ir dar anksčiau. 
Mes matome prof. V. Lands
bergio, kaip vado problemas: 
ir nuopelnus, ir tai, kad jis yra 
tapęs taikiniu visai kairiajai ir 
net platesnei opozicijai. Profe
soriaus įvaizdis, sakyčiau, pa
kankamai poliarizuotas: 

(Nukelta į 5 psl.) 
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Kinija nori olimpiados 
Buvusio komunistinės Kini

jos diktatoriaus Mao Tse Tung 
„amžinasis poilsis" šiuo metu 
turbūt nėra labai poilsingas. 
Juk proletarinė visuomenė, 
kurią jis stengėsi atitverti nuo 
kenksmingos užsienio įtakos, 
negaili pastangų, kad tik lai
mėtų to užsienio palankumą. 

Kinija trokšta būti vasaros 
olimpiados, numatytos 2008 
m., šeimininke. Olimpiadą 
prisivilioti Beidžingas mėgino 
ir 1996 m., bet nepavyko kaip 
tik dėl priežasties, dėl kurios 
ir dabar daug abejonių kyla. 
Nors 1996 m. olimpiada vyko 
Amerikoje, Atlanta mieste, bet 
Kinija iki šiol vadovavosi min
timi: kitą kartą bus kitaip. 
Štai atėjo ir tas kitas kartas. 

Rodos, per labai trumpą 
laiką Beidžingas kone neat
pažįstamai pasikeitė: žydi gė
lės — jei nėra gyvų, tai bent 
dirbtinės; žaliuoja žolė, nors 
kai kur cementinį grindinį ir 
reikėjo žaliai nudažyti, visur 
švaru, gatvėse atsirado nauji 
užrašai, nurodantys įvairias 
įstaigas, viešbučius ir lankyti
nas vietas, o taksi vairuotojai, 
parduotuvių darbininkai bei 
visokių paslaugų teikėjai pa
skubomis mokomi susikalbėti 
angliškai... 

Svarbiausia, stengiamasi 
paslėpti tai, kas Kinijai mestų 
bent mažiausią šešėlį. O pa
slėpti yra ką. Visų pirma nuol
atinius žmogaus teisių pažei
dimus, disidentų areštus, 
griežtą kontrolę visose gyveni
mo srityse. Aštri rakštis po 
komunistinės biurokratijos 
nagu yra ir Falun Gong ju
dėjimas, kurio jau nebeįma
noma nuslopinti. Juo labiau 
stengiamasi, tuo jis greičiau, 
skalsiau dauginasi, net iki to
kio laipsnio, kad penki Falun 
Gong nariai-pasekėjai, protes
tuodami prieš persekiojimą, 
neseniai mėgino Tiananmen 
aikštėje susideginti. Kinijos 
valdžia, mėgindama savo pi
liečius atgrasinti nuo įsijun
gimo į šį judėjimą, pirmuose 
laikraščių puslapiuose spaus
dino spalvotas apdegusiųjų 
nuotraukas, rodė televizijos 
žinių laidose. Tačiau kol kas 
pastangos nebuvo sėkmingos. 

Olimpinės ruošos komitetas, 
kurio pareiga nuspręsti būsi
mosios olimpiados vietą, pra
ėjusią vasarą lankėsi Beidžin-
ge ir buvo sutiktas „impera
toriškai". Komitetas nepasakė 
taip, bet nepasakė ir ne. 
Sprendimas nebus padarytas 
iki šios vasaros. Kinija vis tik 
viliasi, kad atsakymas bus tei
giamas. Nors užsienyje šiuo 

metu tuo klausimu vyksta 
karšti debatai. 

Galima sutikti, kad abiejų 
pusių šalininkai turi tvirtų ar
gumentų savo nuomonei pa
remti. Pagrindinė kliūtis — 
žmogaus teisių pažeidimai. 
Kinijoje jie vyksta nuolat — 
tai kasdieninis reiškinys. Nors 
ir stengiamasi areštus, kan
kinimus, persekiojimus bei 
kitus pagrindinius žmogaus 
teisių pažeidimus laikyti pas
laptyje, tačiau tokios paslap
tys paprastai neišlaikomos. 
Yra būdų ir kelių, kuriais jos 
pasklinda užsienyje, juo la
biau, kad visokias užtvaras 
dabar nesunku pralaužti nau
jąja technologija: internetu, 
elektroniniu paštu ir pan. Ne
snaudžia ir už Kinijos ribų gy
venantys disidentai. Todėl 
tvirtinama, kad ruošti olim
piadą Kinijoje būtų nemažes
nis nusižengimas prieš žmo
niškumą. 

Antroji medalio pusė: siū
lantieji, kad vis tik olimpiada 
turėtų vykti Kinijoje, tiki di
deliais pasikeitimais, kuriuos 
toks milžiniškas užsieniečių 
antplūdis atneštų šiam milži
niškam komunizmo lizdui. 
Olimpiadai pasibaigus, Kinija, 
nepaisant pastangų, jau nie
kuomet negalėtų grįžti prie 
pirmykščio gyvenimo būde. 

Bolševikinės okupacijos me
tais visai panašias diskusijas 
dažnai girdėdavome ir bendra
vimo su Lietuva atžvilgiu, Vie
na užsienio (ypač Amerikos) 
lietuvių visuomenės dalis bu
vo griežtai nusistačiusi prieš 
bet kokį sąlytį su tautiečiais 
už geležinės uždangos. Tiek 
griežtai, kad ilgainiui \vyko 
skilimas ir pačioje JAV Lietu
vių Bendruomenėje. Tačiau 
buvo ir priešingai galvojančių, 
kurie nepraleido progų (arba 
patys jų sudarydavo) susitikti, 
nuvykti, pasikviesti ir įvai
riais būdais palaikyti ryšį, ne 
tik asmeninį, bet ir kultūrinį, 
su Lietuva. Anuomet nei vie
ni, nei kiti sapnuote nesapna
vo, kad dar praėjusiame 
šimtmetyje Lietuva taptų lais
va. Bet šiandien į tą bendra
vimą ar visišką nusisukimą 
galime žvelgti iš tolimesnės 
perspektyvos. Kieno buvo tie
sa? Žinoma, dėl to taip pat 
kiltų karštų ginčų, bet visgi, 
pagal tai, ką šiandien girdime 
iš Lietuvos, galbūt reikėtų pri
pažinti, kad tie protarpiniai 
bendravimai atnešė daug nau
dos tautiečiams, aklinai atit
vertiems nuo Vakarų pasau
lio... 

TAUTOS VIENYBĖS 
IDĖJOS PROPAGAVIMAS 
„LIETUVOJE" 1912-1916 

METAIS 
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Tačiau tai negreitino katalikų suartėjimo su kito
mis srovėmis. Todėl neatsitiktinai K. B. Balutis, kal
bėdamas apie katalikų veikimą, ne kartą drąsiai pa
žymi, jų tarpe pastebimas klerikalizmo apraiškas. Jis 
atkreipia dėmesį, kad tautos tarpe yra ne vfeni katali
kai, bet ir protestantai bei laisvamaniai. Todėl, Bro
niaus įsitikinimu, tik tautiškumas, darbas Lietuvai ir 
savo žmonėms yra tas garantas vienybei. 

Tautininkų pastangos dirbti su 
katalikais ir socialistais 

1916 m. sausio 1-2 d. ALTS suvažiavime Filadelfijoje 
delegatų kalbos sukosi apie bendrą srovių veikimą, 
Lietuvos laisvės atgavimą ir jos žmonių šelpimą. Pri
imtoje rezoliucijoje pažymima: „Mes pripažįstame, kad 
pasėkmingiausiam darbui šelpimo Lietuvos žmonių, 
nukentėjusių nuo karo, ir kovojimui už Lietuvos liuo-
sybę, reikalinga yra visų lietuvių vienybė. Todėl atsie-
kimui šių dviejų didelių tikslų mes esame pasiryžę 
dėtis į koaliciją su visomis mūsų politiškomis srovė

mis, kaip lygūs su lygiais. Jei koalicija su visomis 
mūsų politiškomis srovėmis pasirodytų negalima, tai 
ant tų pačių išlygų mes dėsimės į bloką su bile kuria 
mūsų srove, kuri pripažįsta principus Lietuvos liuo-
sybės". Kad reikalai judėtų, išrenkamas komitetas iš 
J. O. Sirvydo, A. Rimkos ir dr. Dambrausko, deryboms 
su katalikų ir socialistų atstovais. Sausio 11 d. komite
tas jiems įteikė oficialų pakvietimą, prašydamas sau
sio 30 d. atvykti po tris jų atstovus į New Yorką pasi
tarti dėl bendro veikimo. Sausio 27 d. J. O. Sirvydas 
gavo iš jų atsakymus. Socialistai iš viso atsisakė siųsti 
savo atstovus, o kunigas F. Kemėšis katalikų vardu, 
atsisakydamas galimos koalicijos su socialistais, pažy
mėjo, jog „blokas su tautiečiais būtų labai pageidauja
mas. Bet vargiai ir jis galės įvykti kol lygybės principą 
kitaip suprasime mes ir Tamstos". Tiesa, sutiko at
siųsti į New Yorką du savo atstovus. Tokią katalikų 
srovės veikėjų pozicįją „Lietuva" įvertino kaip įtaru
mą. Savaitraštis „Darbininkas" net rašė, jog tautiečiai 
vieni patys nori vadovauti lietuvių visuomenei, nepai
sant, kad jie savo suvažiavime iškėlė šūkį „dirbkime 
kaip lygūs su lygiais". Bet katalikų, kaip didžiausio? 
išeivijos grupės, tai netenkino. Jie siekė bendrame or
gane didesnio savo atstovų skaičiaus nei tautininkai. 

Sausio 30 d. Brooklyn susitiko ALTS atstovai su ka 
talikų atstovais kunigu J. Dabužinsku ir kunigu J 
Staknevičiumi. Paaiškėjo, kad jie neturi įgaliojimo su
daryti susitarimą. Jie galėjo tik aptarti sąlygas ir visa 
tai pranešti saviškiams. Galutinės derybos ir priima
mi sprendimai — tai Tautos tarybos kompetencijoje 

Nepaisant tokios neaiškios delegatų padėties, vis dėlto 
buvo pradėti svarstymai. Iškilus klausimui dėl princi
pinių kliūčių vienybei, paaiškėjo iš katalikų delegatų, 
kad „ne tik su sandariečiais, bet ir su socialistais tam 
tikruose atsitikimuose jie, katalikai, pasiryžę veikti 
išvien". Buvo akcentuoti trys svarbiausi bendro veiki
mo objektai: aukų rinkimas, Lietuvos laisvės iškovoji
mas ir Lietuvos ekonominis atstatymas. Susitikime 
nusprendė sekanti srovių atstovų susitikimą sušaukti 
vasario 22 dieną New Yorke. 

Sutartu laiku katalikai delegatų neatsiuntė. To prie
žastis išdėstė Tautos tarybos sekretorius kunigas F. 
Kemėšis specialiame laiške ALTS komitetui. Iš laiško 
paaiškėja, kad jau įvykęs delegatų susitikimas Brook-
lyne neteisėtas, nes ALTS komitetas, deryboms su ki
tomis srovėmis, neturėjo įgaliojimų iš didžiųjų tauti
ninkų organizacijų, kaip SLA ir TMD, o tuo tarpu 
Tautos taryba turi įgaliojimus nuo visų didžiųjų lietu
vių katalikų organizacijų veikti politikos srityje. Taigi, 
ir čia, katalikų akimis žiūrint, vienų ir kitų politinės 
veikimo teisės nėra lygios. Tačiau tai daugiau buvo 
pretekstas tempti laiką, siekiant pakoreguoti tauti
ninkų šūkį „dirbkime kaip lygūs su lygiais" savo nau
dai. Tai parodo tolimesnė šių srovių santykių raida. 

New Yorke sandariečiams pavyko dar kartą susitikti 
su ankstesniais delegatais J. Dabužinsku ir J. Stakne
vičiumi. Jie, savo iniciatyva, pamėgino gauti iš Tautos 
tarybos įgaliojimus tartis su tautininkais. Tai matyt 
paveikė Tautos tarybos veikėjus, nes jie pranešė, kad 
įgaliojami F. Kemėšis, V. Bartuška ir J. Bielskis iš 

naujo tartis su tautininkais. Po kelių dienų, t.y. vasa
rio 24 dieną, Filadelfijoje įvyko tautininkų ir katalikų 
komitetų susirinkimas dėl galimo bendro darbo. Čia 
išrinko komisiją iš J. O. Sirvydo ir F. Kemėšio, kuri 
turėjo suderinti abiejų pusių pozicijas pagrindiniais 
minėtais trimis klausimais, parengti sutartį ir ją įteik
ti ALTS bei Tautos tarybos valdyboms patvirtinti. Pa
sitarimo metu katalikai savo iniciatyva parengė ir pri
ėmė, kaip galimos sutarties projektą, Memorandumą. 
Čia pažymėta, kad abi srovės gali bendrai dirbti per 
sukurtą aukščiausią organą — Amerikos lietuvių ta
rybą, į kurią renkami iš didžiųjų organizacijų. Taigi, 
pagal tuometinę abiejų srovių organizacijų padėtį 
Amerikos lietuvių taryba susidėtų iš 12 narių: 7 kata
likų ir 5 tautininkų. Tokiu būdu katalikai įgytų pir
mumą taryboje. Toliau memorandume sakoma, kad 
abi srovės sutarė gerbti vieni kitus, nekovoti prieš 
krikščioniškus principus. Numatytas ir abiejų fondų 
sujungimas tokiomis sąlygomis: Gelbėjimo fondas lik
viduoja savo veikimą ir įstoja į Tautos fondą, o visos 
aukos skiriamos vien tik šelpimui. Memorandumo 10 
punkte pažymėta, kad ši „sutartis tarp katalikų ir tau
tininkų srovių yra tik laikinė ir gali būti permainyta 
ar patvirtinta Visuotinuoju Seimu". 

Nepaisant sunkumų, pagrindinių srovių veikėjai, 
apsižodžiaudami spaudoje ir susirinkimuose, sunkiai 
artėjo vieni prie kitų. Tam įtakos turėjo ne tik karo 
padariniai Lietuvai, bet ir Europos lietuvių veikla, o. 
svarbiausia, stiprėjanti viltis atkurti Lietuvos valsty
bingumą. Pabaiga. 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

KRISTAUS PASNINKAS 
I Gavėnios sekmadienis 

Bažnyčia, įvesdama mus į 
Gavėnios metą, primena 
mums Viešpaties pasninką, 
kad mes, „žiūrėdami į savo ti
kėjimo vadovą ir ištobulintoją" 
(plg. Žyd 12, 1-3), nepailstume 
ir neapsileistume. „Mes gi tu
rime ne tokj vyriausiąjį kuni
gą, kuris negalėtų atjausti 
mūsų silpnybių, bet kaip ir 
mes, visaip gundytą, tačiau 
nenusidėjusį" (plg- Žyd 4, 15). 

Evangelijos pasakojimas 
apie gundytoją primena Jė
zaus išmėginimus, kartu paro
do Jį kaip nugalėtoją. Būda
mas tyruose jis patiria tris di
delius išmėginimus. Gundyto
jas žino žmogaus silpnąsias 
vietas, kurias apaštalas Jonas 
nusako kaip kūno geismą, 
akių geismą ir gyvenimo pui
kybę (plg. 1 Jn 2, 16). 

Piktoji dvasia, matydama 
Jėzų, išsekintą ilgo pasninko, 
kaip tik ir taiko į silpną vietą 
— duonos alkį. Pasak Evange
lijos, velnias jam tarė: „Jei tu 
Dievo Sūnus, liepk, kad šie 
akmenys pavirstų duona". Jau 
pats žodis „duona" išalkusiam 
Jėzui yra pagunda. Bet Jėzus 
ramiai ir tvirtai atsakė: „Žmo
gus gyvas ne viena duona, bet 
ir kiekvienu žodžiu, kuris išei
na iš Dievo lūpų" (Mt 4, 4). 
Šėtonas, lengvai sugundęs pir
mąjį Adomą uždraustu vaisiu
mi, susiduria su tvirtu antrojo 
Adomo pasipriešinimu. 

Deja, kitaip yra su kitais 
Adomo vaikais. Kaip Adomas 
lengvai suklupo matydamas 
viliojantį vaisių, taip ir jo vai
kai tebai greitai pasiduoda kū
niškumo pagundoms. Kūnas 
jautrus ir valgiui, ir kitiems 
pageidimams, ir žmogus, pa
sidavęs kūniškiems įgei-
džiams, greitai nueina Sūnaus 
palaidūno keliais. Gavėnios 
metu Bažnyčia šaukte šaukia: 
„Sugrįžkite jūs, aistrų vergai, 
palikite kiaulių jovalą, prisi
minkite Tėvo namus. Jis jūsų 
laukia su žiedu, jo namuose 
dar daug peniukšlių jaučių, 
kad galėtų jums puotą sureng
ti". 

Antrasis Jėzaus išmėgini
mas — pasaulio grožybės. 
Evangelijoje skaitome, kad 
velnias, padėjęs jį aukščiau, 
viena akimirka parodė jam vi
sas pasaulio karalystes ir ta
rė: „Duosiu tau visą jų valdžią 
ir didybę; jos man atiduotos, ir 
kam noriu, tam jas dovanoju. 
Taigi, jei parpuolęs ant žemės 
pagarbinsi mane, visa bus ta
vo". Labai dažnai žmogų įvei
kia šėtonas per žmogaus lan
gus — akis. Sv. Jonas akių pa
geidimą laiko viena iš svar
biausių žmogaus suklupimo 
priežasčių. 

Šiandien šėtonui nereikia 
rodyti pasaulio karalysčių. 
Mes patys jas susirandame. 
Žmogus sukūrė daug gerų da
lykų. Tarp jų — mūsų gyveni
mo reikme tapęs televizorius. 
Nuostabus žmogaus kūrybos 
laimėjimas. Bet kaip gaila, 
kad paprastai žiūrime ne tik 
tai. kas gera ir gražu. Kaip 
dažnai per akis velnias užnuo
dija mūsų sielas, palieka šir
dyje tuštumą. Jėzui pažįstama 
akių pagundos jėga ir jis sku
ba iš velnio atimti viltį sugun
dyti ji pasaulio grožybėmis. 
Jėzus pnminė, kam turi būti 
skirtas visas mūsų dėmesys: 
„Viešpatį, savo Dievą, tegar
bink ir jam vienam tetar
nauk". Kiek nedaug pasaulyje 
žmonių, kurie su Viešpačiu iš
drįsta tarti: „Viešpatį, savo 
Dievą, tegarbink" ir tuo gyve
nime vadovą ūkis". 

Bet dar neišnaudotas šėtono 
pagundų arsenalas, dar lieka 

pagunda, kuri parklupdė pir
muosius tėvus. Kaip elgėsi 
pirmieji žmonės? Dievas buvo 
davęs jiems tik vieną įsaky
mą, kad žmogus prisimintų 
priklausąs Dievui, kad neuž
mirštų, jog jis yra kūrinys. 
Vienas Dievas yra Kūrėjas, o 
tu, žmogau, neužmiršk, kas 
esi. Pirmieji žmonės to ne
turėjo užmiršti, kaip ir joks ki
tas žmogus, Ir vis dėlto tokio
mis didžiomis dovanomis ap
dovanoto žmogaus širdyje jau 
kirbėjo pagunda susilyginti su 
Dievu. Juk, rodos, tiek nedaug 
trūksta iki dieviškos garbės. 
Velnias pajuto šią silpną žmo
gaus vietą ir pačiu laiku pa
kišo pagundą: „Jūs tikrai ne
mirsite! Ne! Dievas gerai žino, 
kad kai tik užvalgysite, atsi
vers jums akys, ir jūs būsite 
kaip Dievas", ir pirmieji tėvai 
suklupo. Dabar šėtonas vėl 
nori pritaikyti savo patirtį. 

Velnias žino, kad tauta lau
kia Mesijo. Tikriausiai taip 
pat žino, kad prie šventyklos 
susirinkusios minios žmonių. 
Štai nužengtų dabar Jėzus 
nuo šventyklos šelmens — 
koks entuziazmas* kiltų: paga
liau nužengia iš dangaus tau
tų laukiamasis! Kad Jėzus ne
susvyruotų, žvelgdamas nuo 
šventyklos šelmens, velnias 
primena, jog Dievas saugos jį 
nuo pavojų: „Jis palieps savo 
angelams sergėti tave" ir „Jie 
nešios tave ant rankų, kad ne
užsigautum kojos į akmenį". 
Viešpaties atsakymas vėl la
bai trumpas: „Negundyk Vieš
paties savo Dievo". Derėtų 
mums įsidėmėti šiuos žodžius. 
Juk mes ne kartą gundome 
Dievą laukdami, kad jis už 
raus padarytų tai, ko mes per 
savo tingumą ar apsileidimą 
nepadarome, nors iš Dievo 
esame gavę pakankamai pri-

2000 m. liepos mėnesį Pažaislyje vyko Elektrėnų sociai:ai remtinų vaikų ..Dienos centro" stovykla. Šie vaikai 
atvažiuoja kasmet, seseles juos remia rūbais ir avalyne, jei turi. Nuotraukoje - stovyklautojai iš Elektrėnų su 
seselėmis (vaikų apvainikuotomis). Viduryje sėdi sesele Julita, aukščiau - seselė Juta, kuri yra Svečių namo ad
ministratorė 

gimtinių galių. 
Taigi ir puikybės gundymas 

velniui nepavyko. Tik, reikia 
pasakyti, jis turi daug paguo
dos iš nūdienos žmonių. Pa
žiūrėkime, kaip žmonės beato
dairiškai grumiasi dėl gar
bingų vietų. Tinka netinka, 
išmano neišmano, bet kopia 
per kitų galvas į aukštumas. 
Jie ir patį Dievą nustumtų, 
kad tik patys galėtų iškilti. 

Prisiminę Viešpaties 40 die
nų pasninką, pasekime savo 
Viešpačiu. Tiesa, jis tiek daug 
iš mūsų nereikalauja, bet vis 
dėlto padarykime — nors tai, 
ką galime. Sekmadieniais uo
liau dalyvaukime šv. Mišių 
aukoje, neužmirškime Susitai
kinimo sakramento, neapleis
kime rekolekcijų, karštai daly
vaukime priešvelykinėse pa
maldose, kad tyromis širdi
mis, atmetę visas piktosios 
dvasios pagundas, dalyvautu-
mem džiaugsmingoje Viešpa
ties Prisikėlimo šventėje. 
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„Meilė pamiršta, kas 
buvo bloga.-" (plg. 1 Kor 
13,5) 

„Štai keliaujame į Jeruzalę" 
(Mk 10, 33). Šiais žodžiais 
Kristus kviečia mokinius eiti 
drauge su juo keliu, vedančiu 
iš Galilėjos į vietą, kur jis 
įvykdys savo atperkamąją mi
siją. Ši kelionė į Jeruzalę, 
evangelistų atskleista kaip 
Jėzaus žemiškosios kelionės 
viršūnė, yra pavyzdys krikš
čioniui, besistengiančiam sek
ti savo Mokytoją kryžiaus ke
liu. Šiandien taip pat Kristus 
kviečia žmones „eiti į Jeruza
lę". Jis tai daro su ypatinga 
galia gavėnios metu, tuo laiko
tarpiu, kuris ypač palankus 
atsiversti ir atkurti visišką 
vienybę su Kristumi, giliai 
išgyvenant jo mirties ir prisi
kėlimo slėpinį. 

Gavėnia tikintiesiems yra 
tinkama proga įdėmiai ap
mąstyti gyvenimą. Šiandieni
niame pasaulyje greta atsida
vusių Evangelijos skelbėjų 
netrūksta pakrikštytų žmo
nių, kurie, išgirdę sunkų kvie
timą „eiti į Jeruzalę", tyliai 
priešinasi, o kartais netgi at
virai maištauja. Tai atsitinka 
tuomet, kai malda išgyve
nama veikiau paviršutiniškai, 
o Dievo žodis nedaro poveikio 
gyvenimui. Net Atgailos sa
kramentui daugelis teikia per 
mažai reikšmės, o sekmadie
nio Eucharistijos šventimą lai
ko tik atliktina pareiga. 

Kaip turime priimti atsiver
timo raginimą, kurį Jėzus 
skiria mums šios gavėnios 

metu? Kaip iš esmės perkeisti 
savo gyvenimą? Visų pirma 
turime atverti širdis jaudinan
tiems liturgijos žodžiams. Pa
sirengimo Velykoms laikotar
pis yra Dievo apvaizdos 
dovana ir brangi galimybė pri
siartinti prie jo, įsigilinant į 
save patį ir įsiklausant į jo 
balsą savo viduje. 

Kai kurie krikščionys mano, 
jog galima apsieiti be tos nuo
latinės dvasinės pastangos, 
nes nejaučia poreikio susidur
ti su Evangelijos tiesa. Jie, 
girdėdami žodžius: „Mylėkite 
savo priešus, darykite gera 
tiems, kurie jūsų nekenčia" 
(LK 6, 27), bando nureikš
minti jų prasmę ir „nukenks
minti" juos. kad netrukdytų 
jiems gyventi, kaip jie nori. 
Šiuos žodžius jiems atrodo la
bai sunku priimti ir nuosek
liai pritaikyti gyvenimą. Iš 
tikrųjų priimami rimtai šie 
žodžiai įpareigoja radikaliai 
atsiversti. Sužeistas ir įskau
dintas žmogus linkęs pasiduo
ti psichologiniams mechaniz
mams, įtaigojantiems savigai-
lą ir kerštą, nepaisant Jėzaus 
kvietimo mylėti priešą. Tačiau 
kasdieninė žmogiškoji patirtis 
labai aiškiai rodo, jog atleidi
mas ir susitaikinimas yra tik
ro asmeninio bei visuomeninio 
atsinaujinimo nepamainoma 
sąlyga. Tai tinka tiek santy
kiams tarp asmenų, tiek tarp 
visuomenių ar tautų. 

Gausūs tragiški konfliktai, 
slegiantys žmoniją, kartais ky
lantys iš neteisingai supran
tamų religinių motyvų, tarp 
tautų paliko neapykantos ir 

smurto rėžius. Būna taip. jog 
tie rėžiai iškyia tarp vienos 
tautos Jvairių grupuočių bei 
visuomenės frakcijų. Dažnai 
skausmingai jausdami savo 
bejėgiškumą matome, kaip 
naujai įsiplieskia konfliktai, 
atrodo buvę galutinai nura
minti, ir susidarome įspūdį, 
jog kai kurios tautos buvo 
įtrauktos į galingą prievartos 
sūkurį, reikalaujantį vis nau
jų aukų, ir kad nėra jokios 
konkrečios galimybės išspręsti 
tuos konfliktus. Iš visų pasau
lio žemynų girdimi raginimai 
siekti taikos lieka neveiksmin
gi: nepavyksta imtis reikiamų 
veiksmų, kurie nuvestų iki 
trokštamo susitarimo. 

Krikščionys šios nerimą ke
liančios situacijos akivaizdoje 
negali likti abejingi. Todėl per 
neseniai pasibaigusius jubilie
jinius metus prašiau Dievą at
leisti nuodėmes jo vaikams. 
Suvokiame, jog krikščionių 
nusižengimai, deja, užtemdė 
jo skaistų veidą. Tačiau pasi
tikėdami Dievo, kuris, kai at
gailaujame, pamiršta, kas bu
vo bloga, gailestingąja meile 
taip pat žinome, jog visuomet 
galime su nauja viltimi leistis 
į tolimesnę kelionę. Dievo mei
lė įgyja aukščiausią išraišką 
būtent tuomet, kai nedėkingas 
ir nuodėmingas žmogus iš 
naujo grąžinamas į pilnutinę 
bendrystę su Dievu. Atsižvel
giant į tai, „atminties nuskais
tinimas" yra visų pirma kvie
timas tikėti Dievo gailestingu
mu, tai yra išpažinimas, kurį 
Bažnyčia įvairiais lygmenimis 
turi nuolat pripažinti savasti
mi ir įtikinamai atnaujinti. 

Vienintelis kelias į taiką yra 
atleidimas. Atleidimo priėmi
mas ir dovanojimas leidžia su
teikti naują kokybę žmonių 
santykiams, nutraukia neapy
kantos ir keršto spiralę, su
trauko blogio grandines, kaus
tančias priešininkų širdis. 
Kraštams, siekiantiems susi
taikinimo ir visiems trokš
tantiems taikaus žmonių bei 
tautų sambūvio, nėra kito ke
lio kaip atleidimas — priima
mas ir dovanojamas. Koks 
išganingų pamokymų turtas 
glūdi Kristaus žodžiuose: „My
lėkite savo priešus ir melskite 
už savo persekiotojus, kad bū
tumėte savo dangiškojo Tėvo 
vaikai; jis juk leidžia savo sau
lei tekėti blogiesiems ir gerie
siems, siunčia lietų ant tei
siųjų ir neteisiųjų" (Mt 5, 44-
45)! Meilė mus įskaudinu
siems nuginkluoja priešininką 
ir gali netgi kovos lauką pa
versti solidaraus bendradar
biavimo vieta. 

Su Šiuo iššūkiu susiduria 
konkretūs žmonės, taip pat 
visuomenė, tautos ir visa žmo
nija, ypač šeimos. Nelengva 
atsiversti į atleidimą ir susi-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
32081/2 Weet 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 
Romui tel. 630-774-1025. 
Window YVashers Needed! 

40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
ha ve valid dri ver' s license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L. A- McMahon Window VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

taikinimą. Susitaikyti gali bū
ti sunku net tuomet, kai kon
fliktas radosi dėl mūsų pačių 
kaltės. Jeigu kaltas yra kitas, 
susitaikinimas gali būti suvo
kiamas kaip nepagrįstas paže
minimas. Kad galima būtų 
žengti susitaikinimo žingsnį, 
pirmiausia būtina nueiti vidi
nio atsivertimo kelią; reikia 
turėti drąsos nuolankiai pa
klusti Jėzaus įsakymui. Jo 
žodis nepalieka abejonių: ne 
tik tas, kuris yra priešiškumo 
priežastis, bet ir tą priešišku
mą patiriantis privalo siekti 
susitaikinimo (plg. Mt 5, 23-
24). Krikščionys turi sudaryti 
taiką net ir tuomet, jei jau
čiasi esą auka, neteisingai 
įžeisti ir užgauti. Pats Kristus 
taip elgėsi. Jis laukia, kad mo
kinys seks jo pėdomis, taip 
prisidėdamas prie brolio atpir
kimo. Mūsų epochoje atleidi
mas vis labiau pasirodo kaip 
nepamainomas tikro visuo
meninio atsinaujinimo mat
muo bei taikos įtvirtinimo 
pasaulyje sąlyga. Bažnyčia, 
skelbdama atleidimą ir priešų 
meilę, suvokia praturtinanti 
dvasinį visos žmonijos pavel
dą, nauju būdu ugdanti san
tykius su kitais; šis naujas 
būdas yra nelengvas, tačiau 
viltingas. Bažnyčia taip pat 
suvokia, jog čia gali tikėtis 
savo Viešpaties pagalbos, nes 
jis niekuomet neapleidžia tų, 
kurie sunkumų akivaizdoje 
kreipiasi į jį. 

„Meilė pamiršta, kas buvo 
bloga..." (plg. 1 Kor 13, 5). 
Šiais Pirmojo laiško korintie-
čiams žodžiais apaštalas Pau
lius primena, jog atleidimas — 
tai viena iš kilniausių meilės 
formų. Gavėnios metas yra pa
lankus laikas giliau suprasti 
šią kilnią tiesą. Per Susitaiki
nimo sakramentą Tėvas su
teikia mums Kristuje savo at
leidimą, o tai ragina mus gy
venti meilėje žvelgiant į kitą 
ne kaip į priešą, bet kaip į 
brolį. 

Tegu šis atgailos ir susitai
kinimo laikas paragina ti
kinčiuosius mąstyti bei veikti 
vadovaujantis tikra meile, at
vira visiems žmogaus aspek
tams. Ši vidinė nuostata leis 
jiems nešti dvasios vaisių (plg. 
Gal 5, 22) ir su atnaujinta 
širdimi teikti medžiaginę pa
galbą stokojantiems. 

Širdis, suvienyta su Dievu ir 
artimu, yra didžiadvasiška. 
Šventomis gavėnios dienomis 
Bažnyčioje surinktos aukos 
įgyja ypatingą prasmę, nes tai 
nėra vien tik davimas iš per
tekliaus, nuraminant savo są
žinę, bet solidariai prisiimama 
atsakomybė dėl pasaulyje eg
zistuojančio vargo. Matydami 
daugelio mūsų brolių bei se
serų skausmingus veidus ir 
suvokdami jų patiriamus ken-

Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 
metų amžiaus darbininkai, 

sunkiam darbui Skokie 
kraustymo kompanijoje. 

Atlyginimas $8-512 per vai. 
Tel. 847-675-6617, Alvidas, 
3555 W. Howard, Skokie. 

Reikalingi taksi vairuotojai. 
Pats apmokau. Skambinti 

tel. 847-774-6643 arba 
630-739-0144. 

Reikalinga moteris, užauginusi 
savo vaikus, padėti prižiūrėti 
naujagimį, tvarkyti namus, 

gaminti maistą ir gyventi kartu. 
Privalo susikalbėti angliškai. 

Darbas šiauriniame priemiestyje. 
Tel. 312-850-0595, 

skambinti darbo dienomis 
nuo 11 v.r. iki 7 v. v., Anelė. 
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Suinteresuoti skambinkite 

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

Fax 773-767-9618 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Tel.: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 
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P R A N S K E V I Č D J S 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

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

tėjimus, esame raginami pa
sidalyti bent dalimi mūsų 
gėrybių su tais, kurie patiria 
sunkumus. Gavėnios auka 
tampa dar apstesnė, jeigu ją 
teikiantis asmuo išsilaisvina 
nuo pagiežos ir abejingumo, 
nes tai yra kliūtys, trukdan
čios bendrystei su Dievu ir 
broliais. 

Pasaulis laukia iš krikščio
nių nuoseklaus bendrystės ir 
solidarumo liudijimo. Šiomis 
aplinkybėmis labai daug pa
aiškina apaštalo Jono žodžiai: 
„Jei kas turėtų pasaulio turtų 
ir, pastebėjęs vargo spaudžia
mą brolį, užrakintų jam savo 
širdį — kaip jame pasiliks 
Dievo meilė?" (1JN 3, 17). 

Broliai ir seserys! Šv. Auk
saburnis, aiškindamas, ką Jė
zus kalbėjo apie kelionę į Je
ruzalę, primena, jog Jėzus ne
nuslepia nuo mokinių jų lau
kiančių kovų bei reikalavimų. 
Anot jo, savojo „aš" atsižadė
jimas yra sunkus, bet įmano
mas, jei atsižvelgsime į Dievo 
pagalbą, suteikiamą mums 
„per bendrystę su Kristaus as
meniu" (PG 58,619). 

Štai kodėl per šiųmetę ga
vėnią noriu paraginti visus ti
kinčiuosius karštai ir pasiti
kint melstis Viešpačiui, kad 
leistų kiekvienam iš naujo pa
tirti jo gailestingumą. Tik ši 
dovana padės mums priimti ir 
vis džiaugsmingiau bei didžia
dvasiškiau gyventi Kristaus 
meile, kuri „nepasiduoda pik
tumui, pamiršta, kas buvo blo
ga, nesidžiaugia neteisybe, su 
džiaugsmu pritaria tiesai" (1 
Kor 13,5-6). 

Turėdamas tai mintyje pra
šau Gailestingumo Motiną 
globoti visą tikinčiųjų ben
driją, einančią gavėnios keliu, 
ir kiekvienam širdingai sutei
kiu apaštališkąjį palaiminimą. 

Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 3 

JAUNIMO STOVYKLOS 
PAŽAISLYJE 

Lietuvos jaunimas (ypač 
Kauno) labai domisi Pažaislio 
vienuolynu. Pagal vienuolyno 
išgales, seserys kasmet rengia menį ją Švenčiant 

jaunimo stovyklas .,gatvės 
vaikams" (benamiams), alko
holikų tėvų vaikams ir ki
tiems nelaimingiems. 

Galbūt jaunimo organizaci
jos iš JAV, Kanados ir Austra
lijos norėtų Pažaislyje sureng
ti savo jaunimui stovyklas? 
Pažaislis galėtų priimti apie 
80 asmenų. Susidomėję šiuo 
pasiūlymu prašome kreiptis 
šiuo adresu: Lietuvos Šv. Ka
zimiero seserų kongregacija. 
T. Masiulio 31, Pažaislis, 3014 
Kaunas, Lietuva; Pažaislio tel. 
745 6485, fax 745 8647. 
Prašome kreiptis į ses. Virgi
niją arba ses. Jutą. 

DEGUČIŲ BAŽNYČIAI — 
75 

2000 m. gruodžio 29 d. De
gučiuose paminėtas prieš 75 
metus pastatytos bažnyčios ju
biliejus. Šventėje dalyvavo Za
rasų dekanas kun. V. Kapo
čius, Salako klebonas kun. V. 
Juškėnas. Antalieptės klebo
nas kun. J. Tamošiūnas, Za
rasų meras K. Zalcckas. vice
meras A. Dumbrava, kiti sve
čiai, daug parapijiečių. Šia 
proga Zarasų dekanas kun. V. 
Kapočius pašventino suremon
tuotą parapijos salę, kurioje 
tuo metu buvo atidaryta degu-
tiškių meno darbų paroda. 

Po sovietų okupacijos Degu
čius atgaivino kun. Algirdas 
Dauknys, nuo 1989-ųjų šeše
rius metus aptarnavęs šią pa
rapiją iš Antalieptės. Nuo 
1995 m. nedidelę 230 tikin
čiųjų bendruomenę aptarnau
ja Antazavės klebonas kun. 
Remigijus Kavaliauskas. 

• Tauragė. Sausio 26 d. čia 
įvyko Tauragės rajono švieti
mo skyriaus organizuotas se
minaras rajono tikybos moky
tojams tema „Liturgijos vaid
muo krikščionių gyvenime". 
Seminarą vedė Rekolekcinio 
veikimo organizacijos vyr. 
koordinatorius kun. R. Karpa
vičius. Rekolekcijų vadovas 
analizavo liturgijos kilmę, 
reikime ir Bažnyčios vaid-

file:///lexander
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PRANEŠIMAS BUVO N'E 

VISAS 

Vasario 17 dienos .,Draugo" 
pirmajame puslapyje išspaus
dintam Eltos pranešime apie 
Lietuvos ambasadoje Vašing
tone buvusį iškilmingą diplo
matinį priėmimą praleista, 
kad ambasadorius Stasys Sa
kalauskas tame priėmime 
pirmąjį kalbėti pakvietė JAV 
Lietuvių Bendruomenes Kraš
to valdybos pirmininką Algi
mantą Geėį. Savo t rumpam 
ir sklandžiam žody gausiai 
susirinkusiems svetimtau
čiams pabrėžęs Vasario 16-
osios sukakties reikšmę, A. 
Gečys Lietuvių Bendruome
nės vardu padėkojo ambasa
doriui už Bendruomenei ir 
Amerikos lietuviams visada 
rodytą prielankumą ir už jo 
gražų, nuoširdų ir art imą 
bendradarbiavimą. Su darbą 
Amerikoje baigiančiu ir iš
vykstančiu ambasadorium ir 
Jū ra t e Sakalauskiene pirmi
ninkas taip pat atsisveikino 
ir negalėjusio priėmime daly
vauti PLB pirmininko Vy
tauto Kamanto vardu. 

Suprantama, kad dideliais 
pasaulio nutikimais užsiė
musiai Lietuvos žiniasklaidos 
tarnybai tokia smulkmena, 
kaip kad pagrindinės išeivi
jos organizacijos pirmininko 
kalba Lietuvos ambasadoje 
neverta paminėjimo, tačiau iš
eivijos lietuviams toks įvykis 
yra reikšmingas ir, šalia dau
gelio kitų, kai kurių mums 
niekad net negirdėtų, bet tik
riausiai svarbių ten kalbėju
sių asmenų — JAV LB pirmi
ninkas pagrindiniam išeivijos 
laikraštyje vietos turėtų ras
ti. 

A r v y d a s B a r z d u k a s 
Falls Church/VA 

ANGELAI VIRŠ VILNIAUS 

Vokiečių filmų režisierius 
Wim Wenders 1987 ir 1997 
metais pastatė filmus apie sie
na padalintą ir jau laisvą Ber
lyną, kur angelai iš viršaus 
nusileidžia žemyn žmonėms 
padėti. Tokie pastebimi ange
lai dabar Lietuvoje yra kard. 
A. J . Bačkio ir V. Adamkaus 
asmenyje, kurie savo asme
niškais pavyzdžiais veda žmo
nes į Vakarų pasaulio galvo

seną ir tvarką. J ie nusileido 
Vilniuje be išankst inių pa
sekėjų ir turėjo patys vieni 
surast i kelią. 

Valdas Adamkus paliko Či
kagą ir išsikėlė Lietuvon. J i s 
vadovavo JAV gamtosaugos 
penktojo rajono veiklai nuo 
1981 iki 1997 metų. Štai 
„USEPA Region 5 30 Years of 
Environmental Progress" lei
dinys, išleistas šiais metais , 
sako. jog Valdas Adamkus pa
s tūmė Ameriką susi rūpint i 
Didžiaisiais Ežerais. Čia jo 
pėdos stipriai įmintos. O Lie
tuvoje kard. Bačkis ir prez. 
Adamkus (ir kiti čia neįvar
dinti angelai) savo darbą pa
vyzdingai atl ieka. 

S a u l i u s Š i m o l i ū n a s 
Detroit, MI 

S T I P R I VALSTYBE. 
M O D E R N I LIETUVA 

(Atkelta iš 3 psl.) v r a 

pakankamai daug rinkėjų, ku
rie labai aukš ta i jį vert ina, ir 
yra labai daug rinkėjų, kurie 

j au nebe racionaliai, o tiesiog 
emociškai jo neapkenčia. 

— S u į v a i z d ž i u , k u r i s y r a 
s u k u r t a s v i s u o m e n ė s a k y 
se , r e i k i a s k a i t y t i s . B e t ga 
l i m a t a m t i k r a t a k t i k a , 
k a i p , s a k y s i m , d a r a n k s 
č i a u p a s i e l g ė s o c i a l d e m o k 
r a t a i , i š r i n k ę A. S a k a l ą 
p a r t i j o s g a r b ė s p i r m i n i n 
k u . G a l b ū t p a n a š i u k e l i u 
g a l ė t ų e i t i i r k o n s e r v a t o 
r i a i ? 

— Aš t ikrai būčiau nelinkęs 
dabar svarstyti įvairių takt i 
kos variantų. Noriu pasakyt i , 
kad labai dažnai yra dvi pu
sės, ir šiuo atveju, konkrečiai 
— yra V. Landsbergis, ir yra 
rinkėjai. Mes negalim nematy
ti to, kad, sakysim, V. Lands
bergio ir rinkėjų santykiuose 
yra ne tik V. Landsbergio, bet 
yra ir rinkėjų problemos. V. 
Landsbergis keiksmažodžiu 
buvo tapęs 1992 metais , prieš 
ir po Seimo rinkimų, tačiau 
1996 m. jis buvo išr inktas po
puliariausiu Lietuvos politi
ku. Per tą laiką, mano įsitiki
nimu, labiau pasikeitė rinkė
jai , negu, sakysime, prof. V. 
Landsbergis. Aš kaTtoju, mes 
nelinkę daryti skubių išvadų. 
Svarstom, mąstom. diskutuo
jam, matome skir tumą t a rp 

1992-ųjų ir 2000-ųjų metų. 
Bet iš tikrųjų šiuo atveju par
tija galvoja apie prezidento 
r inkimus. Ir, man atrodo, tai 
ir yra tam t ikras mūsų takt i
kos kelias, kuriuo eidami, mes 
tu rės ime spręsti pačias įvai
r iausias partijos problemas — 
įvaizdžio, partijos s t ruk tūrų , 
vadų ir 1.1. 

— Š i a n d i e n p o l i t i k u i r 
p a r t i j ų p r o g r a m o s e n ė r a 
L i e t u v o s a t e i t i e s v iz i jos . 
G a l b ū t dė l t o t i e k d a u g 
p e s i m i z m o ? 

— Iš tikrųjų gal mes Lietu
voje išgyvename tokį laiko
tarpį , kai žmonėms nebeuž
t enka kantrybės galvoti apie 
rytojų ir matyti tą penkmečio 
a r dešimtmečio ateitį. Žmones 
nori šiandien ir dabar, tuoj gy
vent i geriau. Ir galbūt j ie ne
bemoka racionaliai girdėti kai 
kur ių argumentų, nes, kai kal
bi apie ateitį, turi kalbėti į 
žmogaus protą, o ne į jo širdį. 
Lietuvoje mes daugiau apie 
politiką sprendžiam širdimi, 
ne protu. Čia yra mūsų bėda. 
Bet ta Lietuvos ateitis, man 
atrodo, yra pakankamai aiški, 
j i yra pakankamai šviesi ir 
perspektyvi. Aš paminėčiau 
du svarbiausius dalykus, ku
rie veiks Lietuvos gyvenimą 
— pirma, tai yra narystė ES . 
Tai pakeis gyvenimą visoke
riopa prasme ir privers mus 
pačius keistis. Ir an t r a s daly
kas , kas vyksta visame pasau
lyje — naujų technologijų, 
naujos ekonomikos revoliucija. 
Mes tam tur ime būti ta ip pat 
labai gerai pasiruošę. Šitos 
perspektyvos, mano įsitikini
mu, leidžia mums kalbėti apie 
t r i s pagrindinius dalykus, 'ko 
Lietuva turi siekti. Sau aš for
muluoju labai paprastai : visų 
pirma, tai stipri valstybė, st ip
ri bendruomenė, moderni Lie
tuva . 

Je igu labai t rumpai keliais 
žodžiais pasakyti apie kiek
vieną šitų nuostatų, ta i stipri 
vals tybė darosi vis aiškiau su
p ran t amu poreikiu šiandienos 
Lietuvoje, sprendžiant pačias 
įvairiausias: ir nedarbo, ir 
ekonomikos vystymosi, ir so
cialines problemas. Todėl, kad 
ta i , ką mes matome šiandien 
valstybės gyvenime, galime 
įvardyti kaip daugelį prob
lemų, kurias sukuria silpna 
valdžia, silpnas valdymas, 
si lpna valstybe. Aš čia neturiu 
omeny kokios nors „stiprios 
rankos" ar panašių motyvų. 
Padirbęs metus vyriausybėje. 

aš matau, kad tai iš tikrųjų 
yra vienas iš svarbiausių pir
mumų. Mes dažnai sakom: 
svarbiausi dalykai — nedar
bas, žmogaus saugumas ir 1.1. 
Bet jeigu valstybe neturi tin
kamų, stiprių instrumentų 
.sprę>ti šitoms problemoms, 
jeigu valstybe yra paskendus: 
savo begalinėse diskusijose ir 
negali priimti efektyvių spren
dimų, jeigu vyriausybė negali 
žmonėms pateikti aiškios vizi
jos, ko ji siekia, mes neišsprę-
sim nei nedarbo, nei kitų so
cialinių problemų. 

Antras dalykas — stipri 
bendruomenė. Iš tikrųjų, šian
dien tam t ikra prasme mes vis 
dar gyvename .sovietines vi
suomenes gyvenimą. Lietuvoje 
labai silpnai auga pilietinė 
visuomenė, kun būtų reikli ir 
vyriausybei, ir valstybei, ir 
kuri įtakotų visuomenės narių 
elgseną.' Mes galime žengti į 
priekį tik kartu su bendruo
menes augimu. Tegul tai būtų 
kaimų ir kaimelių, miestuose 
gyvenančių žmonių, gatvių, 
namų, įvairių asociacijų bend
ruomenės, kurios suteikia vi
suomenei tarpusavio ryšį ir 
gyvybingumą. Ir trečias daly
kas — moderni Lietuva, tapu
si visaverte ES ir NATO nare. 
Bet a i visą laiką pirmiausia 
pabrėžiu E S , nes ES suteiks 
modernizacijos impulsą Lietu
vai. NATO užtikrina saugumą 
ir j o garantijas, kurios yra 
būtinos. Antra vertus, Lietu
va, besikeičianti kartu su glo
baliniais ekonomikos poky
čiais. Tai leistų Lietuvai tapti 
tikra, modernia valstybe. 

— E i l i n i a m žmogui š i an 
d ien d a r s u n k i a i suvokia
ma, k o k i a b u s n a u d a iš t o s 
ES i r k o k i e pas ike i t imai 
l auk i a? 

— Žmonės sako: vengrai ar 
estai gyvena geriau, negu 
mes, jie geriau tvarkosi. O jau 
Vokietija, Didžioji Britanija ar 
Švedija — mums toli siekia
mos kelrodės žvaigždės. Iš vie
nos pusės, mes lyg ir pavydim 
toms valstybėms, iš kitos pu
sės sakom — o ko mums ten į 
tą ES? Ir tokiu būdu mes ne
suprantam vieno paprasto da
lyko: kad pavydim toms vals
tybėms, kurios moka vaidyti 
savo ekonomiką, tvarkyti so
cialinius reikalus pagal tam 
tikras bendras taisykles. Mes 
lyg ir norime patys praeiti 
visą šitą kelią ir visiškai sava
rankiškai išmokti pamokas. 
Sakau, kad tai yra klaidingas 

požiūris, nes, tapdami ES na
riais, nori ar nenori, mes turė
sime šitas taisykles išmokti 
labai greitai ir labai greitai tu
rėsime jas pradėti taikyti sa
vo gyvenime. Ir tai yra vie
nintelis kelias, kuriuo eidama 
Lietuva, gali daug greičiau pa
siekti pažangos ir saugios 
geroves visiems. Tai duoda ES 
savo visiems nariams. 

— J ū s ų v iz i to \ J A V t iks 
las? 

— Pagrindinis tikslas — 
kvietimas dalyvauti Los An
geles lietuvių bendruomenės 
organizuojamos Vasario 16-
osios minėjime. Be abejo, šalia 
to, aš tikiu, kad bus progų su
sitikti su ten gyvenančiais lie
tuviais. 0 po Los Angeles lau
kia Čikaga. Mums to ryšio iš 
tikrųjų labai reikia, ir labai 
reikia paramos — visų pirma, 
išminties, mokėjimo tvarkytis 
vakarietiškai. Per tuos ketve
rius metus, kai mes buvome 
valdžioje, turėjome visą būrį 
puikių JAV Lietuvių Bendruo
menės atstovų, kurie dirbo 
kar tu su mumis įvairiose in
stancijose: tai ir šiandieninis 
kariuomenės vadas generolas 
Jonas Kronkaitis, ir buvęs 
viceministras Romas Kilikaus-
kas, ir dabartinis Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Visa tai yra milžiniška para
ma Lietuvai, žengiant t ikrai 
nelengvu reformų, pertvarkos 
keliu, ir tos paramos mums 
reikia daugiau. 

— J ū s t en s u s i t i k s i t e i r 
su a tvykė l i a i s iš L i e t u v o s , 
t e n d i r b a n č i a i s a r i e š k a n 
č i a i s da rbo . E m i g r a c i j a i š 
L i e t u v o s į g a u n a t i k r a i 
g r ė s m i n g ą mas tą . J a u n e 
r e t a i i r p a t y s va ldž io s vy
r a i , Seimo n a r i a i , n e s i t i k ė 
d a m i , kad č i a b u s g e r i a u , 
s t e n g i a s i s a v o v a i k u s iš
s i ų s t i sve tur . 

— Be abejo, yra emigracija, 
kurią lemia pakankamai skur
dus gyvenimas Lietuvoje, lygi
nant su tomis galimybėmis, 
kurios yra išsivysčiusiose ša
lyse. Bet. aš sakyčiau, yra ir 
tokia emigracija, kuri skatina
ma noro pažinti pasaulį, gauti 
daugiau žinių pasisemti pa
tirties, kuri yra sukaupta išsi-
vysčiusiame pasaulyje. Ir to
kia emigracija yra naudinga. 
Aš tikrai tikiu, kad didelė da
lis jaunų žmonių grįš į Lie
tuvą su patirtimi, kuri čia bus 
ypač reikalinga. Per tą laiką ir 
Lietuva pasikeis, atsiras daug 
daugiau galimybių pritaikyti 
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Šiandien Užgavėnes.. Jų metu įvairiuose pasaulio kraštuose ruošiami 
karnavalai, įprasta linksmintis, daug valgyti, kad pakakti; per visą 
Gavėnią. Lietuvių tradicijos nuo šurmulingo Užgavėnių ..šventimo" taip 
pat neatsilieka. Tarp užgavėninių lietuviškų kaukių labai populiarus yra 
„velniai" ir „ožiai" Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka. 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes rou"><j-trip trave! to L.'iuama easter and more convenient tnan SAS. 
From Chicago. we offer daily service :o Vilnius wth a hassie-free connection via 
Stockholm. W>en you're ready to re'urn. you'll enjoy same-day travei back to 
Chicago througr our Copenhagen h ib. Fmd out what a wond of difference SAS 
cari make for your next tnp. Just cati your Trave) Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www.scandma\, an.net. 
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Vakaruose sukauptas žinias, 
plėsis privatus verslas. .Aš ne
sakyčiau, kad emigracija iš 
Lietuvos yra vien tiktai kaž
kas bloga ir neigiama. Matyt, 
mes irgi turėsime susitaikyti 

su ta XXI amžiaus pasaulio 
tendencija, kad gyvenimas ar 
Vilniuje, ar Ženevoje, ar Čika
goje pasidarys vos ne mūsų 
kasdienybe. 

— Dėku i už p o k a l b į . 

Ir vėjo šlamesys sodely jazminų. 
Ir meilė, ir skausmai —jau amžinai nurimę, 
Ir pėdos praeities negrįžtančių dienų... 

B Brazdžionis 

A. t A. 
VYTAUTAS ŠUMSKIS 

Su d i d e l i u s k a u s m u p r a n e š a m e d r a u g a m s ir 
pažįstamiems, kad 2001 m. vasario 24 d., e idamas 45-
uosius gyvenimo metus, staiga mirė mums visiems brangus 
Vytautas, gimęs Čikagoje. 

Giliai nuliūdę liko: mama Nemira, sesuo Dalia ir jos 
vyras Thomas, draugė Paulina, tetos, pusseserės, pusbrolis 
ir daug kitų giminių, gyvenančių Lietuvoje. 

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 3 
iki 8 v.v. Brady Gili laidojimo namuose, 2929 W. 87 St. 
Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 1 d. Iš laidojimo 
namų 10 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos šv. 
Mišios. Po Mišių a .a . V y t a u t a s bus p a l a i d o t a s Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoš i rdž iaus ia i kviečiame d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti lietuviškai labdarai. 

Brangus sūnau, Tu man buvai geras ir tikėjausi 
paguodos ateityje, bet Dievas lėmė tokį Tavo likimą... 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.Petku8runeralhomes.com 

A.tA. 
Sesuo M. LAURA HORAN, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2001 m. vasario 24 d. Šv. 
Juozapo name, Villa Joseph Marie, Holland, Pennsylva-
nia, sulaukusi 92 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Worces-
ter, Massachuse t t s . Vienuolyno įžaduose išgyveno'68\ 
metus. 

Nuliūdę liko šv . Kazimiero seserys, jos sesutė Beatriče 
Logie, gyvenanti Holland, Pennsylvania, taip pat kiti 
giminės ir pažįstami. 

A.a. Laura buvo sesuo a.a. M. Sylvia, SSC ir a.a. M. 
Emiliana, SSC. 

Velionė pašarvota trečiadienį, vasario 28 d. nuo 1 v.p.p. 
iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd, Chicago, IL. Mišparai mirusiems bus trečiadienį, 
vasario 28 d. 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios ketvirtadienį, 
kovo 1 d. 9:30 v.r . Šv. Kaz imiero seserų vienuolyno 
koplyčioje. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių šv. Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

N u l i ū d ę i v . Kaz imiero se serys i r š e i m a . 

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

y-.-y^jvnr AirVTr\ 

PADĖKOS MALDA ATSISVEIKINANT SU 
A.tA. 

VALERIJA GERULIENE 
Mūsų mylimas Dieve Tėve! Nuoširdžiai dėkoju Tau. 
Viešpatie, už 51 metus, kuriuos gražiai praleidome, 
laimingai gyvendamas su mano mylimu Valužėliu! 
Būk jos kilniai sielai tėviškai maloningas per amžius! 
Taipgi, Viešpatie, teikis palaiminti visus, kurie, 
atsisveikindami su miela Vale, gražiai išlydėjo ją su 
maldomis, giesmėmis, gėlėmis, aukomis, užuojautomis. 
To nuolankiai meldžiame per mūsų Viešpatį ir Brolį Jėzų 
Kristų. 

Nuliūdęs Eugenijus su šeima. 

Po ilgos ir sunkios ligos 

A . t A . 
JONUI DITKUI 

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
REGINĄ ir posūnį BRUNO su šeima, Lietuvoje dukrą 
AUDRONĘ ir brolį EDVARDĄ bei kartu liūdime. 

Buvusios liepnjietės: A. Balbakirnė O Bacevičienė 
D. Keršienė, S. Vaškienė 

http://www.scandma/
http://an.net
http://www.Petku8runeralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Rytoj, trečiadieni, vasario 
28 d., yra Pelenų diena — 
prasideda Gavėnia. Ta proga 
Katalikų Bažnyčia tikintie
siems primena Gavėnios pas
ninko nuostatas. Gavėnios 
penktadieniais ir Pelenų 
dieną visi katalikai — sulaukę 
14 metų amžiaus — privalo 
susilaikyti nuo mėsos ir mė
siškų valgių. Griežtas pasnin
kas yra du kartus per Ga
vėnią: Pelenų dieną ir Di
dįjį penktadienį. Tas dvi 
dienas visi tikintieji nuo 18 iki 
59 metų amžiaus ne tik turi 
susilaikyti nuo mėsos ar mė
siškų valgių, bet valgyti sočiai 
tik vieną kartą per dieną, o du 
kartus galima lengvai užkąsti. 

Autobusas į Kaziuko mu
gę, Čikagos skautų ir skaučių 
rengiamą PLC, Lemonte, sek
madienį, kovo 4 d. iš Mar-
ąuette Parko, nuo 69-tos ir 
Washtenaw gatvių sankryžos 
išvyks 9 vai. ryte. Norintieji 
šia paslauga pasinaudoti pra
šomi iki kovo 2 d. užsiregis
truoti pas Ramoną Kaveckai-
tą, tel. 708-499-0687, vakarais 
nuo 7-10 v.v. 

SŠ<<?įi>£msBi 

• Velykin ių s i u n t i n i ų 
talpintuvas išvyksta kovo 6 
d-, antradienį. B ALTIA EXP-
RES8, 7269 S. Harlem Ave. 
Tel; 800-772-7624. 

• 25 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te*- 6u sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
708-386-0M6. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

A.a. aktorė Eglė Vilutie-
nė, buvusi ilgametė „Margu
čio" bendradarbė ir Čikagos 
lietuvių teatro artistė, sekma
dienį, vasario 25 d., mirė Day-
tono Beach Shores, Floridoje. 

A.a. inž. Vytautas Šums-
kis, netikėtai staiga mirė šeš
tadienį, vasario 24 d. Studijų 
metais buvo nuoširdus „Mar
gučio" radijo bendradarbis, 
priklausė jaunimo organizaci
joms. Plačiau bus paskelbta 
mirties pranešime. 

Herkus Mantas - vienas 
žymiausių didžiojo 1260-1275 
m. prūsų sukilimo prieš Kry
žiuočių ordiną vadų. Filmas 
apie Herkų Mantą buvo su
kurtas dar sovietinėje Lietu
voje - lietuviams pavyko pra
slysti pro sovietinės cenzūros 
barikadas. Stebint Manto ir 
jo žmonos krikščionės vokietės 
santykius bei esminę sukilimo 
eigą, žiūrovas išsineša daug 
neišspręstų klausimų, kuriuos 
galima būtų sugretinti su da
bartine Lietuva. Šį filmą kovo 
2 d., penktadienį, 2 val.p.p. 
Lemonte, Bočių menėje, pa
matyti kviečia LB Lemonto 
apylinkės socialinių reikalų 
skyrius. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus aukoja
mos šį šeštadienį, kovo 3 d., 
9:30 val.r. seselių motiniškaja
me name, 2601 W. Marąuette 
Road, Chicago. Mišias aukos 
kunigas Michael Yakaitis, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos klebonas. Dalyvaus Šv. 
Kazimiero seselių rėmėjos. 
Kovo 4-ąją seselės kviečia vi
sus dalyvauti šv. Mišiose, vyk
siančiose šv. Kazimiero šven
tėje. 

Amerikos Lietuvių Tarybos suruoštame susitikime su LR Seimo nariu Andriumi Kubiliumi linksma: nusiteikė 
uš kairės1: Stanley Balzekas. jaunesn., Andrius Kubilius. Regina Gailiešiūtė ir ALTo pirmininkas Saulius Kup
rys. Jono Kuprio nuotr. 

gaunant nepriklausomybę — 
LDDP. Kai kurie balsuotojai 
būna vedini tam tikros nostal
gijos. Po to viskas persiverčia 
ir vėl valdžia išrinktais kraš
to laisvintojų. O per ketvirtus 
rinkimus jau yra išrinkta vi-

ALTO SURUOŠTAME SUSITIKIME 
SU A. KUBILIUMI 

Čikagos miesto centre penk
tadienį, vasario 23 d. Ameri
kos Lietuvių Taryba surengė 
susitikimą ir pietus su buvu
siu Lietuvos Respublikos mi
nistru pirmininku ir dabarti
niu Lietuvos Seimo nariu 
Andriumi Kubiliumi. J puoš
nią Chicago Athlctic Associa-
tion krištolo salę susirinko 
miesto centre dirbantys profe
sionalai: advokatai, inžinie
riai, vadybininkai, finansų 
specialistai bei lietuvių visuo
menės veikėjai. Tarp dalyvių 
buvo seselių kazimieriečių. 
Lietuvos Vyčių, tautininkų, 
ateitininkų, neo-lituanų, 
skautų ir naujai \ Ameriką at
vykusiųjų atstovai. Priėmime 
dalyvavo LR generalinis kon
sulas Giedrius Apuokas, kon
sulato pareigūnė Lina Skers-
tonaitė ir garbės konsulai Vac
lovas Kleiza bei Stanley Bal-
zekas. 

Po pabendravimo ir skanių 
pietų Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas advokatas 
Saulius Kuprys visus pasvei

kino, pristatė svečią Andrių 
Kubilių ir jo ž-r.oną Rasą, pa
kvietė prelegentą tarti žodį. 

Andrius Kubilius, laisvai 
kalbėdamas angliškai, pradėjo sai naujai suformuota grupe, 
savo kalbą, pasidžiaugdamas kaip dabar Lietuvoje naujai 
proga prabilti į Čikagos vi- sudaryta mažumos koalicija, 
suomenę. A. Kubilius bendrais Taigi Lietuvoje gan tiksliai 
bruožais apibudino "Lietuvos Hur.tington kartojasi išdėsty-
dabartinę politinę ir ekonomi
nę būklę, kas buvo pastarai
siais metais pasiekta ir kokią 
jis numato Lietuvos artimiaur 
sią ateitį. 

Kubilius nesistebėjo nese
niai Lietuvoje įvykusiųjų rin
kimų rezultatais. Jis paste
bėjo, kad, anot žymaus polito
logo Huntington, lietuviai ren
ka savo vadus pagal formulę, 
kuri kartojasi ir kituose Rytų 
Europos kraštuose, būtent, 
per pirmuosius rinkimus, 
valstybei atgavus nepriklau
somybę, valdžia yra išrinkta iš 
laisvintojų grupės; Lietuvos 
atveju, iš Sąjūdžio. Per kitus 
rinkimus yra nusiviliama pir
mąja valdžia, tai yra išren
kami tie, kurie valdė prieš at-

ta politine evoliucija. 
A. Kubilius paminėjo du rū

pesčius — Lietuvoje valdžia«*r 
politinės partijos yra dar per
nelyg silpnos — tai sukelia pa
vojų, kad partijos ir politikai 
gali lengvai būti įtaigojami 
įvairių jėgų. Yra taip pat rū
pestis, kad rusų kapitalas fi
nansuoja kai kurias politines 
akcijas Lietuvoje ir gali įtai
goti Lietuvos politinį procesą 
kraštui kenksminga kryptimi. 
A. Kubilius pabrėžė, kad įsto
jimas į NATO suteiks Lietuvai 
ekonominį tvirtumą, o priėmi
mas į Europos Sąjungą — tei
sinį pastovumą. 

Po kalbos A. Kubilius atsa
kinėjo į jam užduotus klausi
mus. VValter Drakis, Serra In
ternational Fondo vedėjas, pa
klausė apie bažnyčios padėtį 
Lietuvoje. Atsakydamas į 
klausimą, A. Kubilius paste
bėjo, kad neseniai Lietuvoje 
įvykusioje apklausoje, užklau
sus, „kuria institucija labiau
siai pasitikite?", lietuviai į 
pirmą vietą iškėlė Bažnyčią, o 
į antrą — spaudą. 

Inž. Algirdas Stepaitis už
davė klausimą Juokia pramo
ne pasižymi Lietuva?" Be kitų 
šakų, A. Kubilius išvardino 
tekstilę, telekomunikaciją ir 
transportą, t.y. prekių tarp 
Europos ir Rusijos vežimas. 

Ateityje perspektyvos yra ge
ros, kad būtų išvystytos bio
technologijos pramone, lazerių 
gaminimas ir kompiuterių 
programų vystymas. * 

Dr. Zansitis, Lietuvos Vyčių 
veikėjas, paklausė apie mafi
jos veikimą Lietuvoje. Prele
gentas paaiškino, kad korup
ciją galima padalinti į dvi 
rūšis: reketininkai, kurie 
trukdo smulkiesiems versli
ninkams, ir stambieji kyšinin
kai, kurie korumpuoja val
džios institucijas. Tačiau yra 
pragiedrulių, tarp jų — nese
niai išleisti įstatymai, liečian
tys interesų konfliktus ir „lo-
bizmą". 

„Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis iškėlė 
klausimą apie dvigubą piliety
bę; Stanley Balzekas — apie 
turizmą. Buvo ir kitų klausi
mų į kuriuos svečias atvirai 
atsakė. 

Dalyviai skirstėsi patenkinti 
susitikimu su Aidriumi Kubi
liumi, gavę progą išgirsti pas-
kutinias žinias iš Lietuvos ir 
įžvalgią jos analizę. Daugelis 
sakė, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba turėtų ir ateityje su
ruošti panašius susitikimus, 
kuriuose platesniai amerikie
čių visuomenei būtų pristato
mi Lietuvai rūpimi klausimai. 

Vida Kuprytė 

Dalis svečių, dalyvavusių Amerikos Lietuvių Tarybos suruoštame susitikime su buvusiu Lietuvos Respublikos 
ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi Čikagos miesto centre. Iš kairės: Nerijus Šmerauskas. Vytas Čuplins-
kas, Aušrelė Sakalaitė, Jeronimas Gaižutis, Kazė Požarniukienė, Matilda Marcinkienė, A. Kubiliaus žmona 
Rasa Kubilienė. Saulius Kuprys. Birutė Vindašienė, Andrius Kubilius, Albertas Kerelis, Indrė Biskytė, garbes 
konsulas Vaclovas Kleiza, generalinis konsulas Giedrius Apuokas, Marijus Prapuolenis, Lina Skerstonaitė ir 
garbes konsulas Stanley Balzekas, jaunesn. 

* 2001 metų JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba. I eilėje: Palmira Gyliene, Anei* Ramanauskienė, Salomė
ja Daulienė (pirm.), Elena Majauskienė, Marija Kinčienė. II eilėje: Vytas Stanevičius. Danguolė Ilginyte, Algi
mantas Barniškis. Sigita Šlutienė. Jonas Gradinskas, Alina Vadeišienė, Mečys Mikutaitis. 

Zigmo Degučio nuotr. 

VASARIO 16-JI BRIGHTON PARKE 
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telkinys nuo 1953 m. LB įsi
kūrimo šioje apylinkėje nėra 
praleidęs nė vieno Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo. 
Taip ir šįmet. Jis įvyko vasa
rio 18 d. Žiemos šalčiui negai
lestingai spiginant skruostus, 
lietuviai ryžtingai rinkosi 
švęsti savo tėvynės 83-ąją ne
priklausomybės šventę. Para
pijos kieme prie lietuviško 
kryžiaus šviesiai plevėsavo 
vėliavėlės, visuomenei skel
biančios ypatingą šios parapi
jos dieną. 

Iškilmės prasidėjo 10:30 vai. 
Mišiomis Švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Miiių procesijoje žygiavo Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
ir Gen. T. Daukanto jūrų šau
lių kuopos nariai. Paskui juos 
sekė jaunimas su savo mažom 

jaunių atstovai su savo plaka
tu, gėlių ir Mišių aukų nešė
jai. Procesijai einant, parapi
jos choras, vadovaujamas Al
gimanto Barniškio, džiaugs
mingai giedojo „O. Kristau, 
pasaulio valdove". Tai — mei
lės ir dėkingumo už Tėvynės 
laisvę išraiška. 

Mišias laikė ir šventei pras
mingą pamokslą sakė kun. 
Jaunius Kelpšas. Mišių litur
giją duetais paįvairino solistai 
A. Bamiškis ir Vladas Kybar
tas, giedodami „Ave Maria" ir 
kun. T. Markevičiaus „O, Die
ve, koks geras esi". Solistė Ni
jolė Griciūte giedojo Simo Ra
čiūno „Šiluvos Švč. Mergelei 
Marijai" (muz. Danguolio 
Jakšto). Mišių aukojimo dova
nos taip pat buvo reikšmingos 
šiai šventei. 

Be duonos ir vyno buvo ne
šama bažnytiniai ir tautiniai 
simboliai su prašymais: „Šv. 
Raštas — tai Dievo Žodis. Die
ve, apšviesk mūsų protą, kad 
jį suprastume; Rūpintojėlis — 
Kristau Rūpintojėli, neuž
miršk artojų žemės puošusios 
laukus, laimink iš aukštos pa
dangės jų sodybas ir namus 
(žodž. P. Beinariaus); Varpos 
— Dieve, tu visuomet laiminai 
ir laimini Lietuvą, palengvink 
skurdą, kenčiančiųjų vargą; 
Tautine juosta — Visagali 
Dieve, lai ši simbolinė juosta 
apjuosia ir suvienija po visą 
pasaulį išblaškytus mūsų tau
tiečius; duona ir vynas — Jė
zau, Tu esi mūsų sielų penas, 
stiprink mus, kad būtume ver
ti Tavęs". Mišios baigėsi visai 
bažnyčiai giedant „Apsaugok 
Aukščiausias". 

Salėje oficialioji dalis buvo 

trumpa, pradėta Amerikos ir 
Lietuvos himnais, kuriuos ve
dė Marytė Kinčienė. Žuvusių 
už Lietuvos laisvę pagerbime 
buvo uždegtos trys žvakės: 
viena už 1918 m. paskelbtą 
nepriklausomybę kovojusius, 
antra — už 1991 m. sausio 13-
osios aukas ir trečioji už ko
munistų persekiojimuose nu
kankintus brolius, seses. 

Buvo perskaityti 1918 m. 
vasario 16 d Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo ir 
1990 m. Lietuvos nepriklauso
mos valstybes atstatymo ak
tai, lietuvių rezoliucija, skirta 
Amerikos prezidentui, sena
toriams, atstovams. Taip pat 
Illinois gubernatoriaus George 
H. Ryan proklamacija, skel
bianti Vasario 16-ąją Lietuvių 
diena Illinois valstijoje. Pat
riotinę ir politiškai svarbia 
kalbą sakė Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas Saulius 
Kuprys. Jis ragino niekuomet 
nenustoti rėmus Lietuvos rei
kalais dirbančių organizacijų 
taip budint Lietuvos laisvės 
sargyboje. Buvo trumpa, bet 
svari kalba Dalyviai reiškė 
pritarimą gausiais plojimais. 

Meninę dalį atliko solistė 
Adriana Karkaitė, kilusi iš To
ronto, mokslus ėjusi New Yor-
ke, dabar dirbanti muzikinės 
terapijos specialiste su neįga
liais vaikais Elgine. Yra dai
navusi Toronte, New Yorke ir 
Čikagoj. Programoje akompa
nuojant Manigirdui Motekai-
čiui Adriana dainavo: S. Šim
kaus „Plaukia sau laivelis", 
„Pas močiutę augau" (liaudies 
daina, ar. S. Šimkaus), „Ty
kiai, tykiai" (liaudies daina, 
ar. Broniaus Budriūno), „Tė
vas su motina savo" (liaudies 
daina, ar. Vlado Jakubėno), 
„Graži Tėvyne mano" (žodž. B. 
Savicko, muz. Aleksandro Ka-

s čanausko), „Lietuva" (žodž. J. 

Dainavo Adriana Karkaitė 
Marcinkevičiaus, muz. G. Sa-
vinienės). 

Minėjimas baigėsi visiems 
dainuojant „Lietuva brangi". 
Dalyviai dar neskubėjo namu
čių, o užkandžiaudami šneku
čiavosi, dalindamiesi įspū
džiais ir naujienomis. Visi 
džiaugėsi nepatingėjo atvykti 
i Brighton Parką atšvęsti Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės. Rengėjai visiems dėkojo ir 
ragino dar pabūti, pabendrau
ti. D. S. 

Klierikas Nerijus Šmerauskas uždegi žvakutę už 1991-aisiais metais 
Sausio 13 d. Vilniuje žuvusius televizijos bokšto gynėjus. 

Jono Kuprio nuotr. 

Brighton Parko Vasario 16-osios minėjimo dalyviai. Jono Kuprio nuotr 


