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Per avariją Būtingėje dingo 
šimtai toną naftos

Vilnius, gruodžio 3 d. 
(BNS) — Praėjus savaitei po 
avarijos Būtingės terminale, 
bendrovė „Mažeikių nafta” 
pasigedo 328 tonų naftos — 8 
kartus daugiau, nei, kaip skel
biama, galėjo išsilieti į Balti
jos jūrą.

Pasak dienraščio „Respub
lika”, bendrovės atstovai tiki
na, kad toks kiekis teršalų ne
galėjo patekti į Baltijos jūrą, 
tačiau jie negali tvirtai atsa
kyti, kur dingo nafta.

Lapkričio 23-sios naktį, kai 
kraunant Novergijos tanklaivį 
„Catherine Knutsen”. trūko 
viena povandeninė žarna, į 
jūrą galėjo patekti apie 40 
tonų naftos. Tokius duomenis 
„Mažeikių nafta” pateikė 
atsižvelgusi į surinktų teršalų 
kiekį ir naftos plėvelės plotą. 
Tačiau bendrovės vamzdynų 
ir terminalo operacijų direk
torius Glen Eraer nelaimę 
tiriančiai darbo grupei pra
nešė, kad skirtumas tarp naf
tos kiekio, išpumpuoto iš ter
minalo ir patekusio į tank
laivį, yra 328 tonos. Jis 
pabrėžė, kad šis skaičius nėra 
tikslus dėl sistemos spaudimo

* „Mažeikių naftos” pa
rengtos naujos Standartinių 
naftos ir naftos produktų ga
benimo vamzdynu taisyklės 
pykdo Rusijos naftos tiekėjus 
ir kyla pavojus, kad nuo kitų 
metų Lietuva gali nebegauti 
naftos bei prarasti pajamas už 
jos tranzitą. Nuostoliuose 
skendinčiai JAV bendrovės 
„Williams International” val
domai „Mažeikių naftai” atsi
vertų dar viena nuostolių 
versmė. (LR,Elta)

* Lietuvai suprantamas 
Europos Sąjungos noras, 
kad Ignalinos atominė elek
trinė (IAE) būtų uždaryta ne 
vėliau kaip 2009 metais, pa
reiškė premjeras Algirdas 
Brazauskas naujajam Didžio
sios Britanijos ambasadoriui 
Lietuvoje Jeremy Hill, kuris 
pirmadienį atvyko susipažinti 
į vyriausybę. Pasak premjero 
atstovės spaudai Nemiros 
Pumprickaitės, A. Brazauskas 
pažymėjo, kad Lietuva tikisi 
kitąmet baigti derybas su ES 
dėl narystės, o sunkiausi dar 
laukiantys derybų ratai yra 
dėl žemės ūkio ir energetikos. 
Prerąjeras atkreipė britų am
basadoriaus dėmesį į Lietuvai 
dėl Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo iškilsiančias 
problemas — naujų darbo 
vietų sukūrimo ir elektros 
energijos pabrangimo. IAE pa
gamina daugiau nei 70 proc. 
Lietuvos elektros energijos.

* Partija „Socialdemokra
tija 2000” valdybos posė
dyje kritikavo Socialdemo
kratų partijos vadovo Algirdo 
Brazausko vadovaujamos vy
riausybės darbą. Kaip teigia
ma išplatintame pranešime, 
partijos valdybos nuomone, 
vyriausybė „pratęsė Adolfo 
Šleževičiaus vyriausybės, vyk
džiusios turtingų lobistinių 
grupių užsakymus, tradicijas' 
ir prioritetus”. „Privatizacija 
ir dalyvavimas ‘būsimo turto’ 
dalybose yra aiškūs šios vy
riausybės veiklos prioritetai”, 
teigia „Socialdemokratija 
2000” valdyba. Pasak „dutūks- 
tantininkų”, socialiniai klausi
mai, švietimas, sveikatos sri
tis šiai vyriausybei yra poduk
ros vietoje, o rinkiminių pa
žadų vykdymas tapo neįvyk
domu dalyku. (BNS)

kraunant tanklaivį bei tempe
ratūrų skirtumo, taip pat dėl 
įprastinių prietaisų paklaidų, 
įjungiant ir išjungiant krovos 
sistemą.

„Mažeikių naftos” Komuni
kacijos tarnybos viršininkas 
Tadas Augustauskas teigė, 
kad dingęs kiekis naftos yra 
nedidelis, nes vamzdynas yra 
10 km ilgio, daugiau nei pusės 
metro skersmens ir jame telpa 
„kur kas daugiau nei 10 tonų”. 
Pasak T. Augustausko, kiek 
tiksliai per paskutinę avarįją 
išsiliejo naftos ir kiek patirta 
nuostolių, bendrovė galės at
sakyti tik tuomet, kai bus nus
tatytos avarijos priežastys ir 
atnaujintas terminalo darbas.

Seimo jūrinių reikalų ir 
žuvininkystės komisijos pirmi
ninkas, socialliberalas Riman
tas Valčiukas praėjusią savai
tę pareiškė, kad per avariją 
Būtingės terminale į jūrą 
galėjo patekti daugiau kaip
300 tonų naftos.

Su prezidentu Valdu Adam
kumi susitikęs aplinkos mi
nistras Arūnas Kundrotas pa
reiškė, kad per avariją į jūrą 
išsiliejo mažiausiai 40 tonų 
naftos. Tai patvirtino ir Bū
tingės naftos terminalą nau
dojanti „Mažeikių nafta”.

Manoma, tai — didžiausia 
pastarojo meto avarija.

* Klaipėdos uoste laikomi
pavojingi chemikalai. Spė
jama, kad nešvariame versle, 
susijusiame su šių medžiagų 
pervežimu, dalyvauja ir aukšti 
Aplinkos ministerijos parei
gūnai. Klaipėdos miesto vice
meras Vidmantas Plečkaitis ir 
AB „Klaipėdos laivų remon
tas” direktorius Naglis Putei
kis pateikė dokumentus, ilius
truojančius pesticidų atsidūri
mo uoste seką. (K, Elta)

* Vyriausybė patvirtino 
valstybės sausumos sienos 
su Latvija žemėlapį ir detalų 
sienos aprašymą, tuo žengda
ma paskutinį žingsnį sausu
mos sienos su Latvija atkūri
mo istorijoje. Formaliai Lietu
vos ir Latvijos sienos žymėji
mas bus laikomas baigtu, kai 
žemėlapį ir aprašymą patvir
tins dar ir Latvijos vyriausy
bė. 1999 m. vasarą pasirašyta 
sutartis dėl 22.3 kilometrų il
gio jūros sienos su Latvija dar 
nepatvirtinta Latvijos parla
mente. Lietuva šią sutartį pa
tvirtino 1999 m. rudenį. (Bnsi

* Lietuvos ir Rusijos val
džios atstovų susitikime 
Maskvoje susitarta šiek tiek 
sumažinti geležinkelio įkai
nius į Klaipėdos ir Karaliau
čiaus uostus gabenamiems 
kroviniams. „Protokolai dar 
nepasirašyti, tačiau Rusija ža
da 2-3 JAV dol. sumažinti ge
ležinkelio krovinių į Lietuvą, 
tarifus su sąlyga, jog mes su
lyginsime savo tarifus krovi
niams, gabenamiems į Klaipė
dą ir Kaliningradą”, sakė 
„Lietuvos geležinkelių” gene
ralinis direktorius Jonas Bir- 
žiškis. (BNS)

* Telšių rąjono tarybos 
valdančioji koalicija, kuriai 
priklauso 13 Naujosios są
jungos, Valstiečių ir Socialde
mokratų partijų atstovų, su
kėlė politinę krizę. Prieš tu
rėjusį įvykti rajono tarybos 
posėdį keturi socialdemokra
tai pareiškė išstoj antys iš koa
licijos bei atsisakantys daly
vauti posėdžiuose tol, kol bus 
nuverstas meras, sociallibera
las Danielius Rūšys. (LR, Elta)

Pirmąją žiemos dieną, šeštadienį, Vilniaus miesto savivaldybė visus vil
niečius ir miesto svečius pakviet į įspūdingą Kalėdų eglutės įžiebimo ce
remoniją. Gražuolę Kalėdų eglę Vilniaus vandentiekio 500 metų jubilie
jaus proga miestui padovanojo bendrovė „Vilniaus vandenys”. Katedros 
aikštėje Kalėdų eglės įžiebimo šventė prasidėjo „Keistuolių" teatro spek
takliu. Po to „keistuoliai” į sceną pakvietė Vilniaus merą Artūrą Zuoką ir 
bendrovės „Vilniaus vandenys” generalinį direktorių Bronių Miežutavi- 
čių, kurie įžiebė eglę. Skambant Richardo Vagnerio kūriniui „Valkirijų 
skrydis”, sostinės dangų nutvieskė spalvotos ugnies salvės, į orą pakilo 10 
juostų, supintų iŠ baltų ir mėlynų balionų. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Premjero Algirdo Bra

zausko patarėjas Arvydas 
Juozaitis sostinės mokyklų di
rektoriams pareiškė, jog jau 
pradėta mokyklų pertvarka 
turi būti sustabdyta. Toks 45 
metų filosofo pareiškimas 
ypač nustebino švietimo ir 
mokslo ministrą socialliberalą 
Algirdą Monkevičių: „Apie re
formas turi spręsti ne pa
tarėjas, o premjeras arba mi
nistras. Kol juo esu, reformos 
nestabdysiu”. (LR,Elta)

* Socialdemokratams at
sidūrus valdžios „olimpe”, 
partijos vadovybė ėmėsi orga
nizuotai spręsti partijos bi
čiulių įdarbinimo klausimą. 
400 socialdemokratų pareiškė 
norą gauti geresnę vietą vals
tybės tarnyboje. (R, Elta)

* Stojimo į Europos Są
jungą sąlygomis suskato 
domėtis ir kaimo inžinieriai. 
Kai kurių nuomone, prisitai
kyti prie naujų reikalavimų 
bus nelengva, nes absoliuti 
dauguma traktorių, savaeigių 
kombainų ir kitos žemės ūkio 
technikos atsivežta iš buvu
sios Sovietų sąjungos.

(KD,Elta)
* Panevėžio rajone lap

kričio 30 d. buvo atkasti
dar dviejų žmonių kūnai, ku
rie, kaip spėjama, yra nusikal
tėlių, pagrobusių ir nužudžiu
sių buvusį „Mažeikių naftos” 
vadovą Gediminą Kiesų, jo sū
nų Valdą bei vairuotoją Al
fonsą Galminą. Palaikų ne
įmanoma atpažinti, nes jie la
bai suirę, tačiau greičiausiai 
tai yra 26 metų Giedriaus Liu
barto ir 27 metų Egidijaus Bu
čio kūnai. Lavonų užkasimo 
vietas, kaip spėjama, parodė 
buvęs „tulpinių” gaujos narys, 
sutikęs bendradarbiauti su 
teisėtvarkos pareigūnais. Pra
ėjusią savaitę buvo atkasti 
dviejų „tulpinių” gaujos narių 
palaikai. (R, bns>

* Lietuvos banko specia
listai pristatė pirmuosius 
būsimojo lito „inkaro” — vie
ningos Europos Sąjungos (ES) 
valiutos euro banknotų pa
vyzdžius. Visaverte atsiskaity
mo priemone Senajame že
myne jie taps nuo kitų mėtų 
sausio pirmosios, o jau nuo 
gruodžio vidurio naujųjų pi
nigų bus galima įsigyti ir ko
merciniuose Lietuvos bankuo
se. (KD.Elta)

* Nors Lietuvos krikš
čionys demokratai (LKD) 
paskelbė susijungę su Lietu
vos politinių kalinių partija 
(LPKP), šios neįtakingos poli
tinės organizacijos tarybos pir
mininkas Zigmas Medinec- 
kas tai neigia, o idėjos auto
rius pavadino apsišaukėliais.

(LR,Eite)
* Nepaisant skeptiško kai

kurių politikų ir dalies vi
suomenės nusiteikimo, mote
rys socialdemokratės pasiry- 
žusios „prastumti” įstatymo 
pataisą, pagal kurią partijos 
būtų įpareigotos į savo rinki
minius sąrašus įrašyti tam 
tikrą kiekį moteriškos lyties 
kandidačių. (KD.Elta)

* Kaune vėl įkliuvo netik
ros valiutos platintojai, pri
klausantys organizuotam nu
sikaltėlių pasauliui. Kauno or
ganizuoto nusikalstamumo ty
rimo tarnyba (ONTT) pradėjo 
puolimą prieš padirbtų dolerių 
platinimu įtariamus Kauno 
nusikalstamo pasaulio atsto
vus. Pirmasis šioje operacijoje 
sulaikytas Vilįjampolės gru
puotei priskiriamas vienas iš 
senųjų „daktarų” gaujos narių 
— 40-metis Stanislovas Iva
nauskas, turintis Psicho pra
vardę. Kauno miesto apy
linkės teismas leido jį suimti 
mėnesiui. Pareigūnų teigimu, 
artimiausiu metu sulaikytų)ų 
gali būti ir daugiau.

(KD,LR,Elta)

* Opozicinės Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) vadovas Vytautas Lands- ‘ 
bergis ragina kitais metais pa
grindiniu užsienio politikos 
tikslu paskelbti narystę 
NATO ir vardan šio tikslo pa
miršti tarpusavio nesutari
mus. „Vyrai ir moterys, mote
rys ir vyrai, kas su kuo susipy
kęs, kas kam pavydi, ar kur 
kas kam skersai kelią perėjo, 
ar turto nepasidalino, ar 
įtakos vietos sferų nepasidali
no — viskas į antrinę vietą, 
nes kitaip mes galime ne
laimėti. Paskutinė finišo tie
sioji”, ragino V. Landsbergis. 
„Vieneriems metams susika
binkime už rankų. Tada vėl 
laimėsime”, pridūrė jis. (BNS)

* Krašto apsaugos mini
sterija planuoja nuo kitų 
metų Lietuvos aukštosiose 
mokyklose rengti specialistus, 
reikalingus krašto apsaugos 
sistemai. Už šias studijas 
KAM mokės aukštosioms mo
kykloms iš savo biudžeto. 
Numatoma, kad kiekvienais 
metais krašto apsaugos siste
mai reikėtų po 4-5 lakūnus, 
turinčius lakūnų-mėgėjų leidi
mus, ir skrydžių vadovus, 2-3 
aviacijos inžinierius, 4-5 sta
tybų, automechanikos, pra
monės įrenginių inžinierius, 
1-2 bendrosios praktikos gydy
tojus ir po vieną per penkerius 
metus terapeutą bei psi
chiatrą. Pirkdama mokymo 
paslaugas, krašto apsauga pa
rems švietimą. (BNS)

* Prezidentas Valdas
Adamkus su žmona Alma, 
apsilankę Vilniaus „Vagos” 
knygyne, išrinko beveik 100 
knygų A. Adamkienės labda
ros fondo globojamiems kaimo 
vaikams. Šios knygos, kaina
vusios apie 1,000 litų, bus 
atiduotos „Coca-Cola” Kalėdų 
karavanui. (LR, Elta)

* Daugėjant atsiskaitan-
čiųjų mokėjimo kortelėmis, 
prekybininkai teigia patirian
tys nuostolių, todėl siūlo nus
tatyti minimalią pirkimo 
sumą, už kurią galėtų pirkėjai 
atsiskaityti kortele arba leisti 
išsiimti grynuosius pinigus 
parduotuvėse. (VŽ, Elta)

* Statistika liudija, jog 
šiemet lietuvių namuose at
sirado beveik dvigubai dau-. 
giau kompiuterių nei pernai, o 
įmonės pernai jų įsigijo 19 
proc. daugiau. Sparčiausiai 
populiarėja nešiojamieji kom
piuteriai, kurių pardavimai 
šiemet padvigubėjo, o kišeni
nių kompiuterių paklausa 
padidėjo daugiau kaip 400 
proc. (VŽ.LR.Elta)

* Lietuvos rinkos daly
viai numato, jog Lietuvos 
ekonomika plėsis lėčiau, nei 
nurodo Finansų ministerija, 
tačiau teigia, kad ūkis pa
mažu atsigauna. (VŽ,KD,Elta)

* Kauno „Žalgiris” dar 
nepraranda vilčių, jog ko
mandoje šį sezoną rungty
niaus LKL ir Eurolygoje įre
gistruotas geriausias Lietuvos 
visų laikų krepšininkas bei 
klubo bendrasavininkas Arvy
das Sabonis, kuris baigti* 
karjerą yra pažadėjęs pirmo
joje savo komandoje — „Žal
giryje”. Buvęs NBA klubo 
„Portland Trail Blazers” 220 
cm ūgio „centras”, kuriam šio 
mėnesio viduryje sukaks 
37-eri, pastaruoju metu leng
vai treniruojasi Ispanijoje.

* Lietuvos ledo šokėjų
pora Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas „Grand Prix” 
serijos varžybose „NHK Tro- 
phy” Japonijoje užėmė II vie
tą. (LR,Elta)

,4^ Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

VR |//Z agentūrų praneSimais)

Jeruzalė. Vakarų Jeruzalėje vėlyvą šeštadienį dviem palesti
niečių savižudžiams susprogdinus tris bombas, žuvo '10 žmonių. 
Išpuolis, atsakomybę už kurį prisiėmė kovotojų grupuotė „Islamo 
Jihad’as”, sukėlė Vašingtono pasipiktinimą ir Izraelio grasinimus 
keršyti. Mažiausiai 170 žmonių buvo sužeisti per sprogimus, kurie 
sudrebino barų, restoranų ir kavinių rajoną tuo metu, kai jauni Iz
raeliečiai vakare linksminosi. „Galiu patikinti, jog šį kartą mes 
atsakysime, ir atsakas atitiks šio baisaus nusikaltimo mastą”, te
levizijai CNN tvirtino Izraelio ministro pirmininko Ariel Sharon 
atstovas spaudai Raanan Gissin. JAV taikos pasiuntinys Artimuo
siuose Rytuose Anthony Zinni palestiniečių vadui Yasser Arafat 
pareiškė, kad jis turi suimti atsakingus už šį „blogio teroro aktą”. 
Policija tvirtino, kad buvo iš anksto įspėta apie sprogimus. Jos tei
gimu, išminuotojai apžiūrėjo vietą maždaug 90 minučių iki išpuo
lio, tačiau nieko nerado.

Haifa. Šiauriniame Izraelio Haifos uostamiestyje, viešajame au
tobuse sekmadienį susisprogdinus įtariamam palestiniečių savi
žudžiui, 15 žmonių žuvo ir maždaug 40 buvo sužeisti. Atsakomybę 
už sprogdinimą prisiėmė radikalus palestiniečių islamistų judė
jimas „Hamas”, paskelbęs, jog jį įvykdė karinis sparnas „Ezzedine 
al-Qassam Brigades”. „Sprogimo banga buvo tokia, kad aukos ne
spėjo net riktelti. Niekas nešaukė pagalbos. Buvo visiškai tylu. 
Vienus liko tik uždengti, o kitus išgabenti”, Izraelio radijui pasa
kojo įvykio liudininkas. Mažiausiai 17 iš 40 per išpuolį sužeistų 
žmonių buvo kritinės būklės.

Gaza. Izraelis, atsakydamas į palestiniečių savižudžių išpuo
lius, per kuriuos savaitgalį žuvo 25 žmonės, pirmadienį raketomis 
apšaudė palestiniečių taikinius šiaurinėje Gazos miesto dalyje. Iš 
Izraelio sraigtasparnių buvo paleista mažiausiai 10 raketų. Į gat
ves plūstelėjo panikos apimti žmonės. Tuo tarpu CNN pranešė, 
kad kelios raketos pataikė į palestiniečių vado Yasser Arafat būs
tinę. Vyriausiasis palestiniečių derybininkas Saeb Erekat pirma
dienį kreipėsi į JAV su prašymu priversti Izraelį nedelsiant nu
traukti Gazos bombardavimą. S. Erekat sakė, kad Izraelio minist
ras pirmininkas Ariel Sharon „turėtų žinoti, jog kraujas šaukiasi 
kraujo”. Jis taip pat pranešė, kad per puolimą buvo sunaikinti keli 
Y. Arafat sraigtasparniai.

Vašingtonas. Paklaustas, kaip JAV prezidentas George W. 
Bush vertina Izraelio sprendimą keršyti palestiniečiams, Baltųjų 
rūmų atstovas spaudai Ari Fleischer sakė: „Akivaizdu, kad Izrae
lis turi teisę gintis. Prezidentas tai puikiai supranta”. A. Fleischer 
pridūrė, kad palestiniečių vadas Yasser Arafat nedelsdamas pri
valo imtis konkrečių veiksmų, siekdamas sustabdyti panašius iš
puolius.

Vašingtonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld sek
madienį Talibanui šiurkščiai nurodė, kad jis turi pasiduoti arba 
žūti ir kad kilpa aplink talibus užsiveržia, tačiau taip pat perspė
jo, kad JAV pajėgoms gresia vis didesnis pavojus. „Jei jie nepasi
duos, bus nužudyti, — sakė jis apie islamistų judėjimą, kuris Af
ganistaną valdė dar prieš kelias savaites. — Kilpa užsiveržia, ta
čiau likusi užduotis yra ypač purvina ir nemaloni”. JAV lėktuvai 
Kandaharo apylinkes bombarduoja jau ne vieną dieną. Be to, dau
giau kaip 1,000 JAV jūrų pėstininkų maždaug 110 km į pietvaka
rius nuo miesto įsteigė priešakinę bazę. Pasak D. Rumsfeld, Tali- 
bano rėmėjai užsieniečiai, tarp kurių yra arabų, pakistaniečių, ki
nų ir čečėnų kovotojų, yra labiausiai pasiryžę gintis ir net nužudė 
kai kuriuos pasiduoti norėjusius talibus.

Islamabadas. JAV specialiųjų pajėgų kariai sraigtasparniais 
nuskrido į Afganistano rytus, kur amerikiečių karo lėktuvai bom
bardavo olų labirintą, kuriame, manoma, slapstosi Osama bin La
den, pirmadienį pranešė žinių agentūra „Afghan Islamic Press”. 
Maždaug 20 amerikiečių karių anksti sekmadienį nusileido Jala- 
labade ir rengėsi Tora Boros olose ieškoti žmogaus, kuris kaltina
mas rugsėjo 11-osios atakomis JAV.

Kabulas. Kalėjime Afganistano šiaurėje laikoma daugiau kaip 
3,000 talibų, paimtų į nelaisvę per kovas aplink Mazari Sharif ir 
Kundūzą, pirmadienį pranešė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
Komiteto (TRKK) pareigūnas. Nors apie Mazari Sharife pasidavu
sius ar į nelaisvę paimtus talibus nepranešama, Afganistano Šiau
rės sąjungos pareigūnai nurodė, kad Kundūze pasidavė apie 5,000 
talibų ir 750 kovotojų užsieniečių.

New Yorkas. Vienas autoritetingiausių pasaulio savaitraščių 
„Time” rimtai svarsto Saudi Arabijos milijonieriaus Osama bin 
Laden kandidatūrą į „Metų žmogaus” vardą. Internetinis laikraš
tis www.ntvru.com praneša, kad žurnalo vyriausiasis redaktorius 
James Kelly sakė, jog, be šios, svarstomos dar 12 žmonių kandida
tūros, tačiau jų neįvardijo. Jis taip pat pranešė, kad rinkdama 
„Metų žmogų”, žurnalo redakcinė kolegija nepaiso visuomenės ga
limos neigiamos nuomonės.

Groznas. Į Grozną atvykusi Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos (ETPA) delegacija pirmadienį apibūdino čečėnų suki
lėlius kaip „laisvės kovotojus”, kuriuos reikia paskatinti eiti į de
rybas, kad būtų sureguliuotas 2 metus Čečėnijoje trunkantis gink
luotas konfliktas. Šitokiu apibūdinimu ETPA delegacija rizikavo 
užsitraukti Rusijos nepasitenkinimą. ETPA delegacijos vadovas 
lordas Frank Judd sakė, jog labai svarbu „paskatinti tuos laisvės 
kovotojus, kurie rengia politinius sprendimus”. Kremlius atsisakė 
komentuoti F. Judd pastabą. Rusijos valdžios atstovai čečėnų se
paratistus vadina „teroristais”.

Tokyo. Japonija sekmadienį oficialiai sveikino sosto įpėdinio 
žmonos, princesės Masako pagimdytą mergaitę, pradžiuginusią
ekonomikos nuosmukio slegia
mus gyventojus. Spaudos tema 
tapo naujoji tėvų pora, o fotog
rafijose šypsojosi 41 metų sosto 
įpėdinis Naruhito, kai išėjo iš li
goninės, kur gimė kūdikis.

KALENDORIUS
Gruodžio 4 d.: Šv. Jonas Damas

kietis; Barbora, Vainotas, Žvaigždi- 
kis.

Gruodžio 5 d.: Dalija, Eimintas, 
Gratas, Gražutė, Geisvilė, Sabas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
STRĖNŲ SKAUSMAI 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Strėnų skausmas yra daž

niausias pas ambulatorijon 
ateinančiuosius — jomis skun
džiasi 80-90 proc. jų. Tokie li
goniai dažniausiai lankosi pas 
gydytoją ir strėnų skausmas 
daugiausia jų suluošina, dar 
45 metų nesulaukus. Svarbus 
yra ligonio mediciniškas ap
klausinėjimas ir toks ištyri
mas, idant būtų susekta kita, 
visame kūne esanti, liga, su
kelianti skausmą strėnose.

Mediciniškas
apžiūrėjimas

Gydytojų darbas yra ištirti 
viso kūno ligą, kuri gali sukel
ti skausmą strėnose; susekti 
nervinį sužalojimą; susekti 
skausmų priežastį jose ir at
skirti mechanišką skausmą 
nuo nemechaniško.

Ligos istorija

Ligonis privalo talkinti gy
dytojo apklausoje. Gydytojo 
darbas: 1. suseka sužalojimo 
mechanizmą, jo atsiradimą ir 
užsitęsimą; 2. skausmo pasto
vumą: su pertraukomis, nuo
latinis ar didėjąs, ar pranyks- 
tąs; 3. skausmo pasiskirsty
mas: vietinis, išsiplėtęs ar ra- 
dijuojantis; 4. skausmo epizo- 
diškumas: ar panašiai strėnos 
skaudėjo praeityje; 5. kas didi
na skausmą; 6. padėties įtaka 
skausmui: kuri padėtis didina 
ar mažina skausmą; 7. esamas 
ar nesamas išijas (sciatica) — 
spaudžiamas nervas; 8. ar su
triko žarnų, ar šlapimo pūslės 
veikla; 9. ar anksčiau ligonis 
gydėsi vaistais bei priemo
nėmis ir kaip sekėsi ar nesi
sekė.

Gydytojo apžiūrėjimas '
1. Jis stebi paciento laikyse

ną ir vaikščiojimą.
2. Judėjimas tikrinamas, su

lenkiant šlaunikaulį (tai strė
nų centras L2, paliestas ner
vas); kelio ištiesimas (L3); 
čiurnos aukštyn lenkimas 
(L4); didžiojo piršto aukštyn 
lenkimas (L5) ir čiurnos lenki
mas žemyn (S. 1).

Strėnų gydymas

A. Ne kortisoniniai vaistai 
sumažina uždegimą ir skaus
mą. Jie patariami vartoti ašt
riais atvejais (per 14-21 dienų) 
ir chroniškais. Jų yra dešimt 
nuryjamų:

Ibuprofen: 400-800 mg tris
kart per dieną;

Ansaid: 100 mg du ar tris 
kartus per dteną;

Clinoril: 150 mg dukart;
Daypro: 600 mg kartą;
Feldene: 20 mg kartą;
Indociir. 25-50 mg du ar tris 

kartus per dieną;
Lodinę: 300 mg tris kartus 

per dieną; 400 mg du kartus;
Naprosyn: 375 mg tris kar

tus ar 500 mg du kartus;
Relafen: 500 mg du kartus 

ar 1 g kartą;
Voltaren: 50 mg du ar tris 

kartus per dieną.
B. Narkotiniai vaistai 

skausmui.
Juos trumpai galima vartoti 

— tik ne ilgiau 7-10 dienų: 
Percocet, Vicondin ir Darvocet.

C. Raumenis atpalaiduojan
tieji.

Jie irgi trumpai — ne ilgiau 
7-10 dienų vartojami aštriais 
atsitikimais:

Flexeril: 10 mg tris kartus;
Soma: 350 mg keturis kar

tus per dieną;
Robaxin: 750 mg keturis 

kartus per dieną;
Norflex: 100 mg du kartus;
Parafon forte: 500 mg ketu

ris kartus per dieną.
Atsimintina pensininkams: 

jie ryja mažesniais kiekiais — 
tik 1/2 ar 1/3 patariamos do
zės visų — ir narkotinių, ir 
raumenis atpalaiduojančiųjų.

D. Fizinis mechaniškas gy
dymas. Jis atliekamas gydyto
jui tariantis su fiziniu terapis- 
tu.

E. Operacija.
1. Skaudančios strėnos rei

kalauja operacijos tada:
a. kai vis didėja nervinis pa

kenkimas;
b. kai luošinančiai skauda 

koją ir išryškėja nervų paken
kimas;

c. kai be operacijos negerėja 
strėnų stovis po reikiamų ty
rimų (myelograma);

d. kai stipriai nervai su
spausti ar pagalvėlė stipriai 
išsivertusi ir sukelianti jaut
rumo bei judesio negalavimus, 
kai nepadeda ne operacinis 
gydymas per 6 savaites. Žino-

SPORTININKŲ SVEIKATA
35 metų gydytojas Dalius 

Barkauskas — nuo 1996 me
tų Lietuvos olimpinės rinkti
nės vyriausiasis gydytojas. 
Sporto medicinos pasaulyje 
D. Barkauskas darbuojasi jau 
beveik dešimt metų. D. Bar
kausko nuomone, anksčiau 
vos ne aksiorria laikytas posa
kis, jog didžiosios sportininkų 
pergalės susideda iš 10 pro
centų talento ir 90 proc. dar
bo, tapo labai diskutuotinas. 
„Pergalėse yra 70-80 procen
tų genetikos, 15 procentų tre
niruočių ir gyvenimo būdo, 5- 
10 procentų charakterio, eko
logijos ir kitų aplinkybių vai
sių. Tai nereiškia, kad užten
ka gimti su čempiono marški
nėliais. Taip dirba daugybė 
sportininkų, o laimi labiausiai 
gamtos apdovanoti”, — teigė 
gydytojas. Jis teigia, kad šiuo
laikinis sporto mokslas jau 
pataria, kaip kilti meistriš
kumo laiptais nedidinant krū
vių, kurie jau ir taip pasiekę 
kritinę ribą. Dabar jau sako
ma: sunkiai dirbti moka dau
gelis, bet ne mažiau svarbu 
išmokti ilsėtis. Sportininkai 
labiausiai pavargsta nuo spe
cifinių krūvių. Bėgikas bėga, 
bėga, bėga. Plaukikas plaukia, 
plaukia, plaukia. Žaidėjai va
landų valandas praleidžia su 
kamuoliu. Nuolat dirginama 
tam tikra smegenų žievės zo
na, ir dėl to sportininkai pa
vargsta ne tik fiziškai. Dar 
daugiau — psichiškai. Atsi-

Skulptūra prie Palangos ligoninės.

tina, kad išsiveržusios pagal
vėlės natūrali eiga yra sugrįži
mas vieton. Tik kai nervo su
spaudimas negerėja, pavie
niais atvejais operuojama iš
siveržusi pagalvėlė (disc her- 
niation surgery). Mat, net 60 
proc. pagalvėlės išsiveržimų 
nesukelia strėnų skausmų.

Atsimintina:
1. Kad po strėnų skausmų 

sugrįžtama tik į mėgstamą 
darbą.

2. Kad kreiptumėm dėmesį į 
nusiminimą, kai strėnų skaus
mas tampa chroniška nege
rove.

3. Būtinai nutraukti narko
tikus ar raumenis atpalaiduo
jančius vaistus po 7-10 dienų.

4. Stuburo šonan iškrypi
mas (scoliosis) 80 proc. nieko 
bendra neturi su strėnų 
skausmu. Tada jo priežasties
ieškoma kitur.

5. Strėnų skausmų sunkūs 
atvejai gydomi psichiatrų ar 
raumenų-kaulų sužeidimų 
specialistų.

6. Kai ligonis turi „Worker’s 
Compensation”, advokatai ir 
apdraudos įstaigos reikalaus 
visai tikslių ligos duomenų.

Šaltinis: „The Resident’s 
Guide to Ambulatory Care”, 
4th Edition Anadem Publi- 
shing 2000.

randa persitreniravimo simp
tomų. Visiškai jų išvengti ka
žin ar įmanoma. Bet atitolin
ti ir sumažinti galima, laiku 
pereinant į kitą — aktyvaus 
poilsio — režimą; „Visiems 
sportininkams sveika pakeis
ti amplua. Pavyzdžiui, žaidė
jams ir lengvaatlečiams — 
paplaukioti baseine, padirbėti 
treniruoklių salėje, plauki
kams —pabėgioti ir panašiai”,
— teigia gydytojas D. Bar
kauskas. Pasak jo, sporto 
mokslas ir medicina pataria 
treneriams rinktis treniruo
čių krūvius taip, kad nepa
kenktų sportininkų geneti
nėms savybėms, jas paryškin
tų ir kad siekdami vieno iš 
sėkmės komponentų nesuž
lugdytų kito. Visapusiškai pa
rengti žaidėjus, kuriems rei
kalinga ir jėga, ir ištvermė, ir 
nepriekaištingas judesių ko
ordinavimas, yra labai didelis 
menas.

Sportininkus gydytojas ly
gino su lenktyniniais auto
mobiliais, kuriems reikia vi
sai kitokios priežiūros negu 
tiems, kuriais važinėjama 
mieste. Net jėigu sportinin
kai valgo geriausią maistą, 
jiems reikia papildomų degalų
— maisto papildų, koncent
ruotų biologiškai aktyvių me
džiagų. Bet jų negalima var
toti nuolat — tik kritiniais 
laikotarpiais, kai žūtbūtinai 
reikia atgauti jėgas. Dozuoti 
tuos preparatus sportinin
kams turėtų gydytojai ir nie
kas kitas. Dar niekas iki galo 
neištyrė, kaip tų priedų varto
jimas, tuo labiau — perdozavi
mas, gali atsiliepti ateityje”, 
sakė D. Barkauskas. „Spor
tas tapo komercija. Sportas 
jau seniai yra ir valstybės po
litika. Kadangi vien treniruo
tėmis šiais laikais didžiosios 
pergalės nepasiekiamos, vis 
daugiau lėšų — milijonai, mi
lijardai dolerių — investuo
jama į sporto mokslą, medi
ciną, farmakologiją", — teigė 
D. Barkauskas. Ilgai sporto 
medicinos madas pasaulyje 
diktavusiems amerikiečiams 
atsirado labai rimti konku
rentai — australai, prieš Sid
nėjaus olimpines žaidynes į 
elitinio sporto mediciną ir far
makologiją investavę milžiniš
kus pinigus, kurie jau atsipir
ko Australijos sportininkų 
olimpinėmis pergalėmis Sid
nėjuje ir dar ilgai duos perga
lės vaisių. Jau prieš porą 
metų populiariausia sporto 
medicinos knyga buvo austra-

Sveikas maistas — kopūstinių šeimos augalai. Lietuvoje kartais pasitai
ko ir daugiagūžių kopūstų, kaip šis, užaugintas Avižieniuose (netoli Vil
niaus), turėjęs net 28 gūžes. Eltos nuotr.

NEMIGA IR MIEGUISTUMAS
Miego sutrikimai ir patologi

nis mieguistumas vargina 
įvairaus amžiaus žmones, ta
čiau tai ypač dažni senėjimo 
proceso palydovai. Nemiga pa
sireiškia įvairiai, bet visada 
sukelia poilsio jausmo stoką 
ryte. Kai kuriems žmonėms 
sunku užmigti. Kitiems sunku 
išmiegoti visą naktį, dar kiti 
dažnai prabunda naktį ar la
bai anksti ryte. Visa tai gali 
pasireikšti nuovargiu dienos 
metu, snauduliu, kuris sutri
kimą dar labiau pasunkina. 
Dažnai nemiga yra trumpa
laikė ir susijusi su kokiomis 
nors ypatingomis aplinkybė
mis. Tam tikrais atvejais, jei 
užsitęsia ilgiau nei 3 savaites, 
tokia nemiga gali virsti lėtine.

Senstant miego pobūdis daž
nai keičiasi^ jis praranda vien
tisumą. Naktiniai prabudimai 
dažnai kompensuojami, nu- 
snaudžiant: dieną. Nuovargis 
paskatina anksti gultis, tačiau 
jei vargina somatinės ar psi
chikos ligos, praeina daug lai
ko, kol užmiegama. Taip susi
daro ydingas ratas: bloga svei
kata — blogas miegas.

Dienos mieguistumu pasi
reiškia kai kurios somatinės 
ligos. Tai miego apnėja, lydi
ma garsaus knarkimo, jei yra 
obstrukcinės kilmės. Miego 
apnėja — tai kvėpavimo sus
tojimas, trunkantis ilgiau nei 
10 sekundžių dėl viršutinių 
kvėpavimo takų praeinamumo 
sutrikimo. Ji dažniausiai pasi
reiškia nutukusiems ar tiems, 
kurių aukštas kraujo spaudi
mas. Jauname amžiuje miego 
apnėja būdingesnė vyrams, ta
čiau vėlesniame amžiuje, tarp 
moterų ji pradeda dažnėti. 
Garsus knarkimas nėra liga, 
tačiau jis gali labai trikdyti ki
tų žmonių miegą. Žmonės apie 
miego apnėją dažnai nežino, 
tačiau gali jausti nuovargį, 
mieguistumą dienos metu ir 
galvos skausmą ryte. Negydo
ma miego apnėja gali turėti 
rimtų pasekmių sveikatai. 
Esant šiam miego sutrikimui, 
dažniau sergama širdies ir 
kraujagyslių ligomis, būna pa
didėjęs kraujo spaudimas, gali 
ištikti insultas, infarktas, pa
blogėti inkstų funkcija ar net 
įvykti staigi mirtis. Dėl mie
guistumo dienos metu pablo
gėja žmogaus sugebėjimas val
dyti mašinas ir vairuoti, tai 
tampa pavojinga gyvybei.

lų parašyta ir išleista. Per 
Sidnėjaus olimpines žaidynes 
savo geriausią sportinę formą 
pasiekė tik 15 procentų, o fi
naluose — tik 5 procentai vi
sų olimpiečių.

Pagal Lietuvos spaudą
L.T.

Jūsų gydytojas miego sutri
kimo pobūdį dažnai gali nu
statyti vien tik iš apklausos, 
tačiau kai kada gali prireikti 
apklausti ir žmogų, su kuriuo 
jūs miegate (jei toks yra), nes 
kai kurių miego sutrikimų 
priežastys išryškėja tuomet, 
kai miegate. Kai reikia stebėti 
atidžiau, gali tekti kreiptis į 
miego klinikas, kuriose miego 
metu specialiais prietaisiais 
registruojama įvairių organų 
veikla, ir tai padeda spręsti 
apie miego struktūrą bei efek
tyvumą.

Ką reikėtų žinoti
• Nemigos gydymas praside

da sukuriant palankią aplinką 
miegui. Jūsų gydytojas gali 
padėti pašalinti kai kurias 
priežastis, sukeliančias nemi
gą, tačiau norint pakeisti blo
gus miego įpročius, reikia ir 
jums bendradarbiauti.

• Jūsų gydytojas taip pat 
gali ieškoti ligų, galinčių su
trikdyti miegą. Jūsų miegą 
gali trikdyti, nors ir nedidelis, 
kaulų ir raumenų sistemos 
ligų sukeltas skausmas. Nak
tiniai kvėpavimo sutrikimai 
dėl širdies ir plaučių ligų taip 
pat gali pabloginti miegą. Kita 
būdinga priežastis — tai žar
nyno ir šlapimo pūslės ligos. 
Visų šių ligų simptomai die
nos metu gali būti vos pastebi
mi, tačiau nakties metu jie 
gali paryškėti ir trikdyti mie
gą. Todėl savo gydytojui turė
tumėte papasakoti apie visus 
savo negalavimus.

• Kai kurie vaistai gali su
kelti nemigą, kurios galima 
išvengti pokoreguojant jų var
tojimo laiką.

• Dažni naktiniai prabudi
mai jus gali varginti dėl noro 
šlapintis, todėl šį sutrikimą 
galite palengvinti skysčių ger
dami dieną, o ne prieš pat ei
dami gulti. Tačiau tai turėtų 
būti daroma keičiant savo gė
rimo įpročius, bet ne ribojant 
reikalingų skysčių kiekį.

• Užmigimą gali sutrikdyti 
rūkymas.

• Migdomieji vaistai turi bū
ti vartojami tik jūsų gydytojui 
patarus.

• Gydant miego apnėją gali 
prireikti keisti gyvenimo bū
dą. Svarbu sumažinti svorį, 
mesti rūkyti, riboti alkoholio 
vartojimą. Gali padėti kai ku
rie vaistai. Reikia gydyti ligas, 
sukeliančias nosies užgulimą 
arba taikyti nemedikamentinį- 
gydymą (specialiais prietai
sais).

Miego higienos taisyklės

• Eikite gulti ir kelkitės tuo 
pačiu laiku (kiek tai įmano
ma).
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• Venkite prisnūsti dieną.
• Gulkitės tik tuomet, kai 

ketinate miegoti. Lovoje ne
skaitykite ir nežiūrėkite tele
vizoriaus. Jei negalite užmig
ti, kelkitės ir užsiimkite kokia 
nors veikla, kol vėl pąjusite 
nuovargį ar norą miegoti.

• Eikite miegoti ramiai nu
siteikę. Stenkitės nesusįjau- 
dinti prieš pat eidami gulti.

• Paruoškite miegui tinka
mą aplinką: patogi lova, pa
kankamai užtamsintas kam
barys, tinkama kambario tem
peratūra. Venkite triukšmo.

• Neikite gulti alkani ar tuoj 
pat po kokių nors fizinių pra
timų arba emocinio sukrėti
mo.

• Negulkite per anksti. Ryte 
labai ilgai nemiegokite.

... • Prieš eidami gulti nerūky
kite, venkite sunkiai virški
namo ar daug prieskonių tu
rinčio maisto.

Kreipkitės į gydytoją, jei:

• Dienos metu jaučiatės 
ypač pavargęs, dažnai snūdu
riuojate.

• Jei nemiga tęsiasi ilgiau 
nei savaitę. Kai kuriems 
žmonėms nemigą sukelia ko
kia nors gretutinė liga, kurią 
reikia gydyti.

• Jei jūsų kvėpavimas nu- 
trūkstamas, sunkus ir garsiai 
knarkiate.
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ŠOKOLADAS IR 
ŽALINGI ĮPROČIAI

Naujas smegenų aktyvumo 
tyrimas gali padėti paaiškinti, 
kodėl kai kurie žmonės turi 
žalingų įpročių. Viename tyri
me . naudojant pozitroninę 
emisinę tomografiją buvo ma
tuojamas smegenų aktyvumas 
tų žmonių, kurie valgė šoko
lado, ypač atkreipiant dėmesį 
į tas smegenų sritis, kurios, 
galvojama, yra atsakingos už 
žalingus įpročius ir valgymo 
sutrikimus. Nustatyta, kad 
valgant šokoladą kaip apdo
vanojimą, buvo aktyvinamos 
visiškai kitos smegenų sritys 
nei piktnaudžiaujant ir val
gant per daug šokolado.

Tyrimo autoriai teigia, kad 
žalingus įpročius tirti yra su
dėtinga, nes nėra atliktų ty
rimų dar prieš susiformuojant 
žalingam įpročiui, todėl nega
lima nustatyti, kurios smege
nų funkcijos pasikeitė.

KAMIENINĖS 
LĄSTELĖS PRADĖTOS

AUGINTI IŠ 
RIEBALINIO AUDINIO

Uždraudus tyrimams naudo
ti embrionines kamienines

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-6230 
www.centertorsurgeryandbreasthealth.com

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarjmui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

8525 S.79th Avė., Hickory Hillš, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hillš, IL 
1 mylia j vakarus nuo Hartem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Ste. S ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285

ląsteles, plastinės chirurgijos 
atstovai džiaugiasi suradę ki
tą išeitį. Jie priartėjo prie ka- 
mieninių ląstelių gamybos iš 
suaugusių asmenų riebalinių 
ląstelių, gautų riebalus atsiur
biant. ........ .

Prieš metus buvo pranešta 
apie tyrimus, kurių metu la
boratorijoje naudojant riebalų 
ląsteles, gautas riebalų atsiur- 
bimo procedūros metu, buvo 
sėkmingai išaugintos kremz
lės ir kaulinės ląstelės. Šian
dien šie eksperimentai iš Petri 
lėkštelių jau perkelti į žiurkių 
organizmus ir gaunama tei
giamų rezultatų.

Dar vienas naujas pasieki
mas — tai riebalinių ląstelių 
sugebėjimas mėgintuvėliuose 
gaminti nervines ląsteles. 
Mokslininkai džiaugiasi, kad 
jau po 6-12 mėn. šie tyrimai 
bus atliekami su stambesniais 
gyvūnais ir tikisi po 2-5 m. 
pradėti tyrimus su žmonėmis.

http://www.centertorsurgeryandbreasthealth.com


NAUJAS VAŠINGTONO 
POSŪKIS
BRONIUS NAINYS

Daugelio Vakarų politikų 
lauktas JAV prezidento Geor
ge Bush ir Rusijos prezidento 
Vladimir Putin pasitarimas, 
lyg ir žadėjęs lemtingus 
sprendimus, atrodo, juos šiek 
tiek nuvylė. Iš tris dienas Te- 
xas valstijoje virš Bush ūkio 
tūnojusio didžiulio politinio 
debesio stambūs lašai neiškri
to. Ar tokia nelaukto talibų 
sužlugimo, ar kitų priežasčių 
įtaka lėmė viešai skelbtas sau
sokas ir jau seniai žinomas iš
vadas, kol kas sunku pasaky
ti. Nesinorėtų tikėti, kad jos 
būtų tik dar vienas akių dū
mimas, panašus į Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Tačiau, 
antra vertus, norisi klausti, 
kodėl reikėjo tokios didelės 
trijų dienų „pompos”, jeigu už
teko tenkintis tik pakartoji
mu, jau kelis kartus skelbto, 
Vašingtono-Maskvos nuomo
nių skirtumo dėl Bush ketina
mos JAV priešraketinės gyny
bos įrangos ir beveik visiško 
nutylėjimo nesutarimų dėl 
NATO plėtros į rytus. Tiesa, 
spaudos konferencijoje, JAV 
lietuvio Rimo Mikšio išpro
vokuotas, Putin pakartojo 
ankstesnį savo pareiškimą, 
jog jis neprieštarauja Baltijos 
valstybių priėmimui į NATO, 
bet ir nepamiršo priminti, jo 
nuomone, šios karinės orga
nizacijos plėtros beprasmiš
kumo. Tačiau pasitarimo išva
dose apie šį klausimą nebuvo 
nė žodžio.

Nieko naujo nei ypatingo ne
paskelbta nė apie Maskvos pa
galbą Vašingtonui kovojant su 
terorizmu. Rusija pritaria 
JAV kovai prieš terorizmą ir 
ją remia — buvo pakartota jau 
ankščiau žinoma bendrybė.

Lapkričio 28 d. Seattle, WA, oficialiai atidarytas Lietuvos garbės konsu
latas. Atidarymo iškilmėse dalyvavo įvairūs diplomatai, valdžios bei ver
slo atstovai. Buvo atvykęs ir Lietuvos ambasadorius JAV-ėms Vygaudas 
Ušackas (kairėje), kuris garbės konsului Vytautui Lapatinskui įteikė kon
sulato iškabą. Zitos Petkienės nuotr.

Kažkur dingo spalio 30-tą 
„DEPKA — Net Weekly” 
skelbtos žinios (gal tik ne
pagrįsti gandai?) apie JAV 
ginkluojamą Rusijos kariuo
menę karui Afganistane. Ne
jaugi nieko daugiau nebuvo 
nei svarstyta, nei sutarta?

Šalia Jungtinių Tautų vei
kiančios, Tarptautinės žmo
gaus teisių lygos direktorė 
Catherine Fitzgerald sampro
tauja kitaip. Ji rimtai baimi
nasi, kad šiame pasitarime, 
kai kurių JAV žurnalistų pa
vadintame „gražia Bush-Putin 
draugystės pradžia”, žmogaus 
teisės Čečėnijoje galėjo būti 
palaidotos ir jų kova dėl lais
vės išduota. Apie tai praneša 
lapkričio 18-tą Vašingtone iš
platintame straipsnyje priva
tus žurnalistas Jeffrey Dono- 
van, tikindamas, kad Putin 
čečėnų laisvės kovotojus lygi
na su bin Laden teroristais ir 
Bush jam pritaria. Tame raši
nyje cituojama Catherine Fitz- > 
gerald teigia, jog JAV prezi
dentas, Šanhajuje Rusijos pre
zidentui priminęs, kad kova 
su terorizmu nereiškia slopini
mo tautinių mažumų veiklos, 
savo ūkyje tai pamiršo ir teigė 
svečiui, esąs patenkintas jo 
pažanga Čečėnįjoje. Prieš Ru- 
sijos-JAV vadovų susitikimą 
Catherine Fitzgerald, kartu 
su Vašingtone veikiančios, 
žmogaus teisių pažeidimus pa
saulyje stebinčios, grupės di
rektoriumi Tom Malinowski 
jiems abiems parašė laišką, 
faktais įrodydami rusų kariuo
menės nuo 1994 metų vykdo
mą terorą Čečėnijoje ir reika
lavo laisvės kovotojų žudynes 
sustabdyti. Kol kas jokio at
garsio nesulaukė. Padėties pa

Seattle, WA, lapkričio 28 d. įvykusiame Lietuvos garbės konsulo Vytauto Lapatipsko priėmime, į Šventę atvy
kusį LR ambasadorių Vygaudą Ušacką sveikina „Lietučio” tautinių Šokių grupės šokėjos. Pirmoje eil. iŠ kairės: 
Viktorija Sullivan ir Mėta Landytė Cianelli; II eil.: Raminta Rankytė, Maure Harrison, amb. USackas, Ieva 
Gaurytė, Katie Jonės. Zitos Petkienės nuotr.
blogėjimą Čečėnijoje rado ir 
tame krašte įvykius tyrinė
janti Norvegijos Helsinkio 
grupė. Tad, jeigu Fitzgerald ir 
Malinowski stebėjimai bei 
prielaidos tikslios, klausimas: 
ar JAV prezidento Bush iškil
mingas pareiškimas „daugiau 
nei miunchenų, nei jaltų” jau 
blėsta? Kur tada ir Varšuvoje 
jo pareikštas pritarimas Balti
jos valstybių įstojimui į 
NATO? Putin gali ir nesiprie
šinti, bet ar Bush būtinai turi 
jas siūlyti ir remti?

Nors nesinori tikėti, kad už 
tų, beveik iš anksto viešai ži
nomų pasitarimo išvadų, slėp
tųsi kokie nors ypatingesni, 
net ir Lietuvą liečiantys, „ne
žinomieji”, tačiau visiškai į tai 
numoti ranka gal nevertėtų. 
Putin laimėjimų juk ne vien 
tik Čečėnijoje siekė, Rusijos 
vadovas mielai juos semtųsi ir 
Baltijos kraštuose, jeigu tik 
tokių galimybių atsirastų. O 
Bush šiuo laiku turi daug di
desnių rūpesčių plačiuose Vi
durinių Rytų vandenyse negu 
Baltijos jūroje. Netikėta ir 
ypatingai šiurpi Amerikos tra
gedija rugsėjo 11-tą, taip pat 
ir vėlesni jos padariniai, pa
saulio politikų mąstysenoje 
jau daug ką pakeitė ir dar 
daugiau gali pakeisti. O stai
gus talibų fronto Afganistane 
sužlugimas ko gero ir Bush- 
Putin susitikimo darbotvarkę 
sumakalavo. Rusija Amerikai 
tapo mažiau reikalinga. Tokiu 
atveju mes galėtumėm būti 
ramesni ir jaustis saugesni.

Bet taip pat aišku, kad ta
libų fronto sužlugimas dar 
nieko neišsprendė. Nors Bush 
mano įtariamą teroristų vadą 
Osama bin Laden nučiupęs už 
uodegos, bet taip pat žino, kad 
terorizmas nesibaigs ir jį pa
gavus arba nužudžius. Pas
kiausiais žvalgybų duomeni
mis, jo sukurta terorizmo sis
tema driekiasi mažiausiai dar

bent per dvidešimt musulmo
nų kraštų. Kaip tuos daigus 
išrauti? Ir šis klausimas tur
būt įtakojo taip pat šiek tiek 
netikėtai staigų ir stiprų JAV 
posūkį kita kryptimi — tikres
ne ir aiškesne. Daugelio poli
tikų seniai laukiama, o pas
kiausiu laiku uoliau siūloma, 
palestiniečių — Izraelio santy
kių sunormavimo linkme. 
Nors apie palestiniečių ne
priklausomą valstybę buvo 
kalbama nuo pat Izraelio įsi
kūrimo pradžios, tačiau nie
kas rimtai tokio užmojo ne
siėmė. Neatrodė, kad ką ge
resnio duotų ir sustiprėjusioS 
kalbos po rugšėjo 11-tos trage
dijos. Tačiau, kaip prieš kelias 
dienas pasirodė, tokiam žings
niui JAV prezidentas Bush, 
savo padėjėjų patariamas, 
rimtai ruošėsi ir ryžosi jį ženg
ti. Tai išryškino dėl čia minėtų 
priežasčių užmojį paskubinusi 
JAV Valstybės sekretoriaus 
Collin Powell kalba Louisville 
universitete lapkričio 19-tą. 
Jis kietais žodžiais patvirtino 
Vašingtono apsisprendimą to
kią nepriklausomą Palestinos 
valstybę kurti ir tuo būdu su 
arabų kraštais paveikiau siek
ti susipratimo. Įtikinančiai 
skambėjo Powell žodžiai, ragi
nantys Izraelio vadus sustab
dyti gyvenviečių statybą pa
lestiniečių žemėse ir taip baig
ti taiką kliudančias okupacijos 
užgaidas. Palestiniečių vadovą 
Yasir Arafat jis kvietė sustab
dyti savižudiškus teroro veiks
mus ir areštuoti nusikaltė
lius. Izraelio vadovus įtaigavo 
nesipriešinti Palestinos vals
tybės kūrimui, o palestinie
čius — pripažinti Izraelį tei
sėta valstybe. Tik tokia išeitis 
tegali sukurti pastovią taiką 
šioje pasaulio dalyje, ir Va
šingtono pareiga rūpintis jos 
įgyvendinimu, Valstybės sek
retoriaus žodžiuose ryškėjo 
JAV nusiteikimas.

Turbūt nė vienas JAV vador 
vauj antis politikas šiuo klau
simu taip dar niekada nekal
bėjo. Ir vargu, ar būtų kalbė
jęs, jeigu ne rugsėjo 11-toji ir 
po jos Artimuose Rytuose su
siklosčiusi tokia padėtis. Lin- 
kėkim tik, kad toji kalba taptų 
joje išryškintais veiksmais. O 
taip padaryti bus labai sunku. 
Nors, spaudos žiniomis, kalbai 
pritarė abi besiginčijančios ša
lys, tačiau kažin ar jos Collin 
Powell siūlomo sprendimo iš 
tikrųjų nori? Izraelio premje
ras dar visiškai neseniai teigė, 
kad naujas gyvenvietes statyti 
jam būtina numatytam milijo
nui į Izraelį gyventi persikel
siančių žydų, o jo žemėse vie
tos nėra. Nustačius valstybių 
sienas, Izraelis daugiau pales
tiniečių žemių okupuoti nebe
galėtų. Palestinos nepriklau
somybė ir Izraelio pripažini
mas teisėta valstybe palesti
niečiams užgesintų viltis, ka
da nors grįžti į savo senas so
dybas, iš kurių jie buvo iš
kraustyti, Izraeliui kuriantis. 
Tačiau suvokdami, kad dabar
tinėmis sąlygomis jie to irgi 
niekad nepasieks, Collin Po- 
well pasiūlymui arabai leng
viau pritars. Jeigu ir kiti Ame
rikos vadai supras, kad toks 
sprendimas yra JAV pagrindi
nis koziris laimėti karą prieš 
terorizmą, ir Bush pradėtą po
litiką rems, arabų kraštai te
rorizmo kurstytojus gal ir pa
tys sunaikins.

Generolo George Marshal 
planas nuo komunizmo okupa
cijos, taigi ir nuo pražūties, iš
gelbėjo Europą po Antrojo pa
saulinio karo. O šiam pavojui 
po 50 metų žlugus, kito žy
maus Amerikos kario, genero
lo Collin Powell, siūlomas pla
nas gali išgelbėti nuo teroriz
mo ir pačią Ameriką. Spaus- 
kim nykštį, kad jis būtų įvyk- 
.dytas.
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Danutė Bindokienė

Pakartoti kartais reikia 
ir žinomus dalykus

„Draugas” yra likęs vienin
telis lietuviškas dienraštis, 
leidžiamas už Lietuvos ribų. 
Šią vasarą jis šventė 92-ąjį 
gimtadienį — taigi, jau sulau
kęs brandaus amžiaus. Įkur
tas kaip katalikiškas laik
raštis, savo linijos neatsisakė 
ir vėliau, perkeltas į Čikagą, 
patekęs į nuoširdžią t. mari
jonų globą. Nors keičiasi lai
kai ir bendradarbiai, nuo tos 
katalikiškos-krikščioniškos li
nijos „Draugas” niekuomet 
nenukrypo. Tačiau, metams 
slenkant, verta kai kada pri
minti tai, ko neturėtume pa
miršti. Tad norime pacituoti 
„Draugo” leidėjų — Lietuvių 
katalikų spaudos draugijos di
rektorių tarybos pirm. dr. Pet
ro Kisieliaus žodžius, kokia 
„Draugo” paskirtis ir siekiai.

„Tai vienintelis išeivijos 
dienraštis, tad jo vertė yra la
bai aiški. Jis yra visos išei
vijos veiklos, ypač kultūrinės 
ir politinės, atspindys. Jo mo
ralinė atsakomybė išeivijai ir 
visai mūsų tautai yra ir labai 
didelė, ir labai sudėtinga.

Šioji atsakomybė ‘Draugą’ 
įpareigoja nusistatyti aiškią 
spaudos kryptį ir yra pribren
dęs metas veikti pagal nusta
tytos krypties programą.

Per visą gyvavimo laiko
tarpį ‘Draugui’ rūpėjo — ir 
rūpi, ne vien išeivija, bet ir 
Lietuva, ypač jos sunkiausiuo
se laikotarpiuose — Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos okupaci
jose. Neišleidžiama iš ‘Drau
go’ akiračio ir dabarties ne
priklausoma Lietuva su gau
siomis jos išorinėmis bei vi
dinėmis problemomis.

Štai vienas pirminių šio 
meto spaudos uždavinių: iš
eivija valstybės pagrinde mato 
tautą. Lietuvai tauta tarsi ne
egzistuoja. Valstybės vadovų 
bei Seimo narių kalbose negir
dime žodžio tautybė. Lietuvai 
rūpi pilietiškumas, ji skelbia
si auklėjanti pilietį. Tarp pi
lietiškumo ir tautiškumo sam
pratos ‘tyvuliuoja visas Atlan
tas’. Prieškarinė Lietuva auk
lėjo — ir dabar turėtų būti 
auklėjamas — tautiškai susip
ratęs Lietuvos valstybės pilie
tis. Valstybė buvo kuriama 
ant tautos pagrindo. Juk ne 
kitataučiai liejo kraują už Lie
tuvos nepriklausomybę 1918 
m. ar 1941-ųjų sukilime.

‘Draugo’ vedamieji turi nuo
latos nagrinėti šią ir kitas te
mas. Čia ne vieno žmogaus 
nuomonė, darbas ir sprendi
mas. Tokius sprendimus dary

ti turėtų specialus direktorių 
komitetas, drauge su vyriau
sia redaktore. Ši grupė žmo
nių būtų atsakinga už ‘Drau
go’ kryptį laikraščio leidėjams 
ir savininkams. Neturint 
krypties mechanizmo, kartais 
atsiranda neaiškumų, kam 
laikraštis priklauso, kyla pa
vojus, kad bus pamiršti tikrie
ji jo savininkai.

Tarp kitų uždavinių yrą la
bai svarbus švietimas, mokyk
la, auklėjimas išeivijoje ir 
ypač Lietuvoje. Nepriklauso
mos (1918-1940 m.) Lietuvos 
mokyklose ant sienų kabojo 
vysk. A. Baraifausko, Mairo
nio, vysk. M. Valančiaus, dr. 
J. Basanavičiaus, dr. V. Ku
dirkos portretai. Kokioje Lie
tuvos mokykloje dabar jie 
kabo? Kur dingo malda mo
kyklose? Kodėl tiek daug 
žudymų ir nusižudymų jauni
mo tarpe?

Tai vis temos, kurias ‘Drau
gui’ verta analizuoti, disku
tuoti, skatinti visus susipratu
sius lietuvius plačiau šiomis 
temomis susidomėti.

Ateinantieji metai atneš 
Lietuvos prezidento, savival
dybių rinkimus. Ir iš ‘Draugo’ 
pirmojo, ir iš kitų puslapių 
turėtų būti aišku, ko mes sie
kiame, ką mes remiame". Šiais 
klausimais ‘Draugui’ teks 
tvirtai pasisakyti”.

Šias savo mintis dr. Kisie
lius išsakė neseniai įvykusia
me „Draugo” leidėjų — Lie
tuvių katalikų spaudos drau
gijos — posėdyje. Su jomis 
verta susipažinti if”’mūsų 
skaitytojams, nes jos — ir 
dienraščio redakcijos credo. 
Kiti, su dienraščio leidyba su
siję, reikalai yra kasdien iš
dėstomi „Draugo” metrikoje, 
jo antrajame puslapyje. Tiek 
mūsų bendradarbiai, • tiek 
skaitytojai turėtų kartas nuo 
karto į tuos sakinius žvilg
telėti, tuomet galėtume iš
vengti kai kurių nesusiprati
mų ar susierzinimų, ypač 
kiek tai rišasi su atsiųstos 
medžiagos spausdinimu, re
dagavimu, skelbimų turiniu ir 
pan. Ne kiekvienas, redakcijai 
atsiųstas, sakinys jau būtinai 
bus išspausdintas — tai ne 
„cenzūra”, o atranka, kad ne
būtų prasilenkta su dienraš
čio linija.

Primename, kad šiose skil
tyse netrukus skaitytojai pa
matys ir kitas pavardes, ne 
vien vyr. redaktorės (kaip bu
vojau eilę metų). Lauksime jų 
komentarų!

GYVENIMAS BE TĖVYNĖS
Iš vokiečių kareivio Heinricho Rossmano — 

lietuvių partizano „Povo” dienoraščio

Nr 14 HEINRICHAS ROSSMANAS

1948 m. balandžio 14-oji. Vėl gavome blogą žinią. 
Nedidelėse partizanų dienos kautynėse su rusais ant 
vieno kalno žuvo keturi mūsų dalinio partizanai: Vyte
nis, Vytautas, Klajūnas ir Vasaris.

1948 m. balandžio 28-oji. Žvirblis ir aš stovime prie 
lango ir stebime, kaip šeimininkas beria į dirvą sėklą, 
o Pranukas akėja. Kai grįžęs Pranukas pasakė, kad 
jau girdėjo gegutę, mums tapo aišku, jog ilgiau ne
beištversime alsioje slėptuvėje. Nutarėme vėl gyventi 
miške. Paskutinį kartą pavakarieniavome „Tėviškėje” 
ir ėmėme krautis daiktus. Mūsų šeimininkai buvo la
bai nusiminę, ypač šeimininkė, nes ji neturėjo savo 
vaikų. Aišku, mes šeimininkams pažadėjome greitai 
ateiti. Atsisveikinant jie visi trys palydėjo mus iki 
vartų.

Valtimi perplaukėme Memelį, ėjome į „Imperiją”. 
Įėję į bunkerį, viską sudėjome į savo vietas: aulinius 
batus — ant vienos lentynos, rašymo reikmenis ir 
akordeoną — ant kitos. Stalą mums atstojo nulei
džiamos sieninės spintos durys. Ant primuso pasiga
minome gardaus valgio, pavalgę atsigulėme ant šiau
dų miegoti. Miegojome ligi pietų. Nubudęs atkėliau

bunkerio dangtį, užlipau į viršų, netoli bunkerio at
sisėdau ant žemės ir ėmiau dairytis aplinkui. Bunke
ris buvo kalne, apaugęs tankiais krūmais. Ramiomis 
dienomis galėdavome palikti jį atidengtą, nebijodami, 
kad čia užklys piemuo ar koks kaimo gyventojas. Kal
no papėdėje buvo matyti kai kurie ūkininkų namukai, 
žaliuojantys laukai ir pievos, besiganančios karvės. 
Popietę praleisdavome saulėtoje aikštelėje netoli bun
kerio. Mes arba rašydavome, arba užsiimdavome kuo 
nors kitu. Retkarčiais pasižiūrėdavome į baltą skepetą 
ant sodo tvoros. Ji mums sakydavo, ar yra ten rusų, ar 
ne. Nuo birželio pabaigos pas mus apsigyveno trečias 
draugas — partizanas Švyturys, kuris pas mus persi
kraustė iš kito miško. Švyturys vyresnis nei aš, jis ty
lus ir labai geras bičiulis.

Partizano gyvenimas labai pavojingas. Aš savo kny
goje jau padėjau daug kryželių, rodančių, kiek žuvo 
partizanų. Tačiau mirtis dar nėra tokia baisi, neseniai 
įvyko kai kas baisesnio. Partizanas Mindaugas gyvas 
pateko į nelaisvę, nuo tos dienos ir prasidėjo tragedija. 
Mindaugas išdavė „Lietuvaitę”. Sūnus, jaunas gražus 
kokių dvidešimties metų vaikinas, buvo nušautas, kai 
puolė bėgti, o visa šeima kartu su penkiomis mer
gaitėmis — suimta. Slėptuvė, laimei, buvo tuščia. Min
daugas tą ūkininką išdavė rusams. Kasdien ateidavo 
naujos šiurpios žinios: partizanai bėga iš slėptuvių, 
ūkininkus meta į kalėjimus, kiti palieka namus ir 
bėga. Mindaugas išdavė viską: kur partizanai susitik
davo, kur degtinę gėrė ir t.t. Kas buvo Mindaugas? Jis 
buvo ištikimas partizanas. Vieni kalbėjo viena, kiti —

kita.
1948 m. liepos 17-oji. Vėl žuvo du partizanai — Vai

dotas ir Bijūnas, kuriuos rusai bunkeryje užmėtė gra
natomis. Mūsų bunkeris, kurį vadiname „Geru regi- • 
niu”, kalne yra gražioje vietoje. Mums pakanka saulės, 
šviesos, ir vietovė graži, tačiau pradėjome bijoti, nes 

tapo pastebimi takeliai, kurių jau niekaip negalima 
buvo užmaskuoti. Nusprendėme kasti naują bunkerį. 
Geras bunkeris turi atitikti tris neginčijamas sąlygas: 
pirma, jis turi būti netoli šalutinio, mažai važinėjamo 
kelio, antra, aplink — tankus miškas, ir trečia, kad 
būtų vietos išraustai žemei. Tris dienas ieškojome, kol 
pagaliau miške radome vietą, atitinkančią tas tris 
sąlygas. Laimei, dirvožemis smėlinis, jį lengva k^sti ir 
po juo šilčiau negu po moliu. Po dienos mes jau bu
vome po žeme, bet reikėjo pripjauti ir pritampyti 
rąstų.

1948 metų rugsėjo pabaiga. Ilgai truko, kol baigėme 
savo statybą. Iš kažkur gavome virbų, kuriais ap
dengėme lubas ir apkalėme sienas, tad mūsų naujojo 
bunkerio lubos ir sienos bus sausos. Pasidarėme didelį 
stalą, sieninę spintą, lentynas, išvietę. Tai atėmė daug 
naktų. Pagaliau mūsų buveinė buvo baigta, ir mes 
persikraustėme, viską sudėjome į savo vietas. Dabar 
turime didelį rūpestį; kur mums dingti žiemą. Min
daugas išdavė daug žiemos slėptuvių, ir gyventojai da
bar bijo namuose slėpti partizanus. Nutarėme žiemą 
likti bunkeryje. Mes ilgam laikui apsirūpinome maisto 
produktais ir indais vandeniu. Iš mūsų bunkerio iki 
kelio išrausėme požeminę perėją ir ten sukalėme di

delį dangtį. Kai pasnigs, mums reikės eiti į kaimą pa
pildyti vandens ir maisto produktų atsargų. Sustabdy- 
sime ūkininką, kuris rogėmis parveš mus atgalios, už
maskuos mūsų dangtį, ir iki lapkričio pabaigos mes 
būsime padarę visus būtinus darbus.

Mūsų požemio statinys yra maždaug 18 metrų ilgio 
ir susideda iš bunkerio vasarinių durų, žieminio kori
doriaus, kur sudėtos bulvės ir įrengta išvietė, bei žie
minių durų. Bulvių buvo sukaupta 10 centnerių, sta
tinėje buvo pasūdyta pusė kiaulės ir avies, stovėjo du 
bidonai su vandeniu, 20 litrų žibalo primusui ir lem
pai, buvo žirnių, kopūstų, baltų miltų ir t.t. Jei pa
snigtų, pas mus viskas buvo parengta.

Kažkam davėme užduotį nupirkti mums radiją, pra
ėjusią naktį mes ją parsinešėme. Pastatėme salone. 
Sureguliavus, išgirdau vokiškus žodžius, kurių ne
girdėjau puspenktų metų. Tai buvo laida iš tėvynės 
vokiečių karo belaisviams ir vokiečiams svetimoje ša
lyje. Mano išgirsti žodžiai buvo maždaug tokie: „Tė
vynė jūsų dar nepamiršo. Jūsų tėvynė galvoja apie jus 
ir laukia jūsų”. Aš atsiklaupiau prieš radiją ir žiūrėjau 
į jį, tarsi jame matyčiau savo artimuosius tolimoje 
tėvynėje, ir galvojau, kad tai kalba jie. Kūnas nuėjo 
pagaugais, ir aš iš laimės bei nuoskaudos pravirkau.

Lapkričio pabaigoje pas mus atėjo ketvirtas draugas 
— Dragūnas. Jam aštuoniolika metų, bet jis aukštes
nis ir stipresnis už mane. Vaikino namuose buvo 
slėptuvė, kurią išdavė Mindaugas. Jo motina buvo ka
lėjime, dvi seserys pabėgo, o Dragūnas dabar buvo 
mūsų partizanas. Bus daugiau



4 DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 4 d., antradienis

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IRPASAULYJE

JERUZALĖS GRIŪTIS IR 
IŠAUKŠTINIMAS

I Advento sekmadienis

Pirmajame skaitinyje skam
ba mintis apie taiką. Religijos 
ir tikėjimo santykis su taika 
kaip niekad aktualus.^ Tikroji 
taika neįmanoma be Dievo žo
džio pažinimo, tiksliau, to Žo
džio, kuris tapo kūnu. Jėzus 
Kristus yra ta Šventykla, į ku
rią eina visos tautos.

Kadaise iš Jericho į Jeruzalę 
keliaudavusiemt maldinin
kams, išvydusiems virš Alyvų 
kalno jos bokštus, Šventasis 
miestas galėjo atrodyti tarsi 
pastatytas tarp dangaus ir že
mės. Gal ši vizų a įkvėpė nuo
stabią Izaijo pranašystę apie 
visuotinę taiką? Izaįjas nuolat 
iškelia Jeruzalę kaip idėją, ne
pavaldžią kariūnų ar politikų 
galiai. Pranašas regi simboli
nę Jeruzalę nepriklausomą 
nuo istorinių bei geografinių 
aplinkybių. Ziono kalno iš
aukštinimas (plg. Ps. 48) pa
teikiamas kaip priešingybė 
Babelio bokšto (Pr. 11, 1-9) ir 
kitų kulto „aukštumų” staty
bai. Vienas Dievas gali suteik
ti kulto vietoms tikrą šven
tumą. Pranašas regi Dievo 
miestą, kuriam nebereikia gy
nybinių įrengimų ir nuolat iki 
kraujo kautis su Izraelio prie
šais. Tai atviras miestas, į ku
rį žengia visos tautos sutikti ir 
garbinti visų žmonių Dievą. 
Jeruzalės iškėlimas — tai pa
ties Jahvės išaukštinimas (Iz 
2, 11-17). Žmonės, įgyvendin
dami brolybę, atsisakys ginklų 
ir perkals juos į darbo įran
kius: „viena tauta nebekels 
kalavijo prieš kitą, nebebus 
mokomasi kariauti”. Izaijas 
pirmasis prabyla apie galutinį 
išganymą visoms tautoms. 
„Pradžios knygos” pažądas 
(Pr. 12, 3; 27, 29) pirmąkart 
taikomas Zionui. Pranašas nu
rodo šio nuostabaus taikos 
plano židinį, kilsiantį iš Jokū
bo namų: .Ateikite, gyvenki
me Viešpaties šviesoje”. Žodis 
apie „daugelį” tautų prana
šauja, kad už tą „daugelį” po 
šimtmečių bus išlietas Jahvės 
Tarno kraujas.

Jeruzalės šventykla vaiz
duojama ne tiek kaip stati
niai, kur aukojamos Senojo 
Testamento aukos, bet veikiau 
kaip vieta, kur kiekvienas 
žmogus gali paklusti Dievo 
žodžiui. Tikroji Jahvės šven
tykla yra kažkas kita negu ak
menų pastatas, apie tai pra
našauja Jeremijas (Jer 7) ir 
Jėzus (Mt 21).

Šventasis- Paulius „Laišką 
romiečiams”, tarsi atsiliepda
mas į visuotinio išganymo pra
našystę, skelbia mums malo
nės Evangeliją. Tik nuo mūsų 
priklauso, ar priimsime šią iš
ganymo tikrovę, nes mums ga
rantuojama Dievo geradarybė. Bažnyčios žinios, 2001 m., Nr. 21

Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai Mišių už mirusiuosius metu. Iš kairės: seselė Laima Kabišaitytė, 10 
skyriaus moksleivės Asta Lapinskaitė, Karolina Grauslytė, Agnė Gedvilaitė ir Aušra Bužėnaitė.

Giedrės Elekšytės nuotr.

Perėjimas iš nuodėmės nak
ties baigiasi: „diena prisiarti
no”. Pauliaus vartojamas 
„tamsos” įvaizdis, kaip ir kitur 
Šventajame Rašte, turi nei
giamą prasmę ir simbolizuoja 
blogį. „Naktis” šiuo atveju la
biau reiškia turintį praeiti lai
ką, po kurio išauš Kristaus 
atėjimo „diena”. Krikštu mes 
priklausome šviesos pasauliui, 
esame apsiginklavę „Dievo 
ginklais” (Ef 6, 11-27). Turime 
mokėti pasinaudoti šiais gink
lais, gindamiesi nuo nuodė
mės tamsybių, nuolat tykan
čių pagauti mus į savo spąstus 
ir bijančių tik vieno dalyko — 
šviesos. Kristus yra šviesa. 
Esajne raginami apsivilkti 
Kristumi, atsiduoti svaiginan
čiam prisikėlimo aiškumui ir 
leistis persmelkiami jo Dva
sios. Vienu žodžiu, privalome 
tiesiog išgyventi krikštą, kad 
jis būtų ne tik tolimos praei
ties 'įvykis, bet ir kiekvienos 
dienos šventė. Kiekviena mū
sų gyvenimo akimirka yra 
Dievo amžinybėje. Kiekvienas 
sprendimas, kai renkamasi 
tarp tamsybių ir šviesos, yra 
Žmogaus Sūnaus atėjimo 
ženklas. Apaštalas Paulius 
dažnai atkreipia dėmesį į tą 
laiko tarpsnį tarp Jėzaus įsi
kūnijimo ir jo šlovingojo apsi
reiškimo. Šis laikas skirtas 
žmonėms atsiversti (Apd 3, 
19-21; Rom 11, 25; 2 Kor 6, 2). 
Šis šventojo Pauliaus tekstas 
Bažnyčios istorijoje žymus 
tuo, kad jis žaibas nušvietė 
šventojo'Augustino širdį: „kai 
tik pabaigiau skaityti tą min
tį, tartum saugios šviesos kas 
įliejo man į širdį — visos abe
jojimo tamsybės išsisklaidė” 
(„Išpažinimai”, VIII, 12).

Adventu prasideda A skaiti
nių ciklas, kuriame daugiau
sia Evangelijos ištraukų patei
kiama iš Evangelijos pagal 
Matą. Matas nėra toks talen
tingas literatas kaip Lukas. 
Jis nesigriebia vaizdingų deta
lių ir įmantrybių, tačiau pra
byla svariais, lengvai įsime
namais teiginiais. Iš visų trįjų 
sinoptikų Matas skiria dau
giausia dėmesio pasaulio pa
baigos temai. Šios Evangelijos 
rašymo laikais ankstyvojoje 
krikščionybėje tolydžio silpnė
jo greitos paruzijos lūkesčiai. 
Susitaikyta su mintimi, kad 
Viešpaties grįžimo gali tekti 
palaukti ilgesnį laiką. Evange
listas Matas pabrėžia budru
mo ir vidinio pasirengimo 
nuostatą, išlaikant atvirumą 
Viešpačiui ir laukiant jo atėji
mo. Apokaliptiniame vaizde 
Žmogaus Sūnaus atėjimas su
siejamas su Jeruzalės sugrio
vimu. Skaitinyje kalbama apie 
neregėto masto gamtos katas
trofas, ženklinsiančias pasau
lio pabaigą: „Saulė užtems,

Seselių pranciškiečių rėmėjų seimo, įvykusio Čikagoje (t. marijonų vienuolyno patalpose) Čikagoje š.m. spalio 
14 d., dalyviai.

mėnulis nebeduos šviesos, 
žvaigždės kris iš dangaus ir 
dangaus galybės bus sukrės
tos”. Šiame fone vaizduojama 
paruzija: žemės tautos „pama
tys Žmogaus Sūnų, ateinantį 
dangaus debesyse su didžia 
dangaus galybe ir šlove”. Po to 
vyks didysis pasaulio teismas: 
„Jis pasiųs savo angelus, ku
rie (...) surinks jo išrinktuo
sius iš visų keturių šalių”. 
Šiam teismui pavaizduoti tin
ka toliau Mato aprašyta pas
kutiniojo teismo scena, kur 
pagal artimo meilės kriterijų 
atskiriami gerieji ir blogieji 
(Mt 25, 31-46).

Evangelistas Matas būsimų- 
jų įvykių ženklus perteikia tri
mis palyginimais: sprogstan
čio figmedžio, tvano ir į namus 
įsilaužusio vagies. Evangelis
tas moko, kaip pasirengti ir 
kaip elgtis norint patekti tarp 
Viešpaties išrinktųjų. Šiame 
skaitinyje pateikiama tarsi 
glausta šių pamokymų san
trauka. Pirma, pasaulio pabai
ga tikrai ateis. Tai yra taip 
tikra, kaip saulės patekėjimas 
ar pavasario atėjimas po žie
mos: „Pasimokykite iš palygi
nimo su figmedžiu: kai jo šaka 
suminkštėja ir sprogsta lapai, 
jūs žinote, jog artinasi vasa
ra”. Panašiai pasaulio pabaigą 
galima lyginti su rudeniu: 
„Tarytum baisaus vėjo purto
mas figmedis mestų dar ne
prinokusius vaisius” (Apr 6, 
12).

Antras dalykas, pasaulio pa
baiga ateis visiškai netikėtai. 
Bus panašiai kaip Nojaus die
nomis: „Žmonės nieko nenu
manydami valgė, gėrė, vedė ir 
tekėjo (...), kai užėjo tvanas ir 
visus nusinešė”. Trečia, nuo 
žmonių akių paslėpta tai, kaip 
atrenkami žmonių likimai. Iš 
dirbančių viename lauke ar 
malančių vienomis girnomis 
vieni paimami, o kiti palieka
mi. Šventųjų „likutis” sudarys 
naują tautą, panašiai kaip no- 
jaus šeimyna davė pradžią at
naujintai žmonijai. Ketvirta, 
net ir Bažnyčioje pernelyg 
lengvai pamirštama nuolati
nės parengties nuostata. Įspė
jimas, kad Viešpats ateis tarsi 
vagis naktį, tinka ir visai 
bendruomenei. Advento para
ginimas budėti reiškia įspėji
mą nepražiopsoti Jėzaus atėji
mo ir drauge kvietimą pasi
rengti jam. Budriesiems Kris
tus bus lauktas svečias (Apr 3, 
20-21).

KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJA 
ŠVENTĖ ATKŪRIMO DEŠIMTMETĮ
Spalio 6 dieną Kauno jėzui

tų gimnazija minėjo mokyklos 
atkūrimo 10-ąsias metines. 
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias Kauno Pranciškaus 
Ksavero (jėzuitų). bažnyčioje 
koncelebravo arkivyskupas S. 
Tamkevičius, SJ, ir tėvai jė
zuitai.

Apžvelgęs Bažnyčios poky
čius po Vatikano II Susirinki
mo, kun. A. Saulaitis, SJ, pa
žymėjo, kad šiandien Bažny
čia yra kiekvieno namai, ku
riuose galima dalytis gėriu, 
taika, ramybe. „Mūsų laukia 
atsakomybė vienas už kitą ar
timo meilės ir pagalbos tarny
bose, kur sekdami Kristumi 
turime ištiesti ranką kitiems”, 
— sakė tėvas A. Saulaitis, ak
centuodamas Šv. Rašto žodžių 
svarbą nūdienos žmogui.

Po šv. Mišių gimnazijos 
bendruomenė ir svečiai pasi
džiaugė gimnazijos kieme mo
kyklos moksleivių surengta 
rudens gėrybių muge, apžiū
rėjo naująsias mokyklos patal
pas, aplankė parodas, pasako
jančias apie mokyklos kasdie
nybę ir šventes'.

Šventinis minėjimas Ad ma- 
jorem natus sum vyko Kauno 
arkivyskupijos konferencijų 
salėje. Pirmasis atkurtos mo
kyklos direktorius kun. A. Ba
niulis, SJ, prisimindamas šios 
gimnazijos ištakas, sakė, kad 
mokyklą pertvarkant į katali
kiškąją gimnaziją vadovautasi 
Vatikano II Susirinkimo dva
sia. Kaip katalikiškajai mo
kyklai būdingus požymius bu
vęs mokyklos direktorius ak
centavo krikščioniškąją laisvę 
ir meilę. Sykiu kun. A. Baniu
lis, SJ, pasidžiaugė, kad nors 
pirmieji atkurtosios gimnazi
jos žingsniai buvo nelengvi, 
visų bendromis pastangomis 
pavyko įtvirtinti Vatikano II 
Susirinkimo numatytą katali
kiškos mokyklos misiją ir už
megzti bendradarbiavimo ry
šius su katalikiškomis mokyk
lomis Lietuvoje bei užsienyje.

Dabartinis gimnazijos direk
torius kun. G. Vitkus, SJ, ap
žvelgė mokyklos tikslus, lai
mėjimus ir viltis per dešimtį 
jos gyvavimo metų. Pasak jo, 
jėzuitų gimnazija, kurianti 
bendruomenę, remdamasi jė
zuitų švietimo principų pavel
du, stengiasi ugdyti kūrybin
gą, atsakingą ir išsilavinusį 
žmogų, demokratinės valsty
bės pilietį, siekiantį socialinio 
teisingumo ir skiriantį savo 
gabumus visuomenės ir Dievo 
tarnybai. Pabrėžęs katalikiš
kos mokyklos ypatybes — aiš
kią ir nedviprasmišką orienta
ciją į Evangeliją ir joje atran
damą Kristaus asmenį bei 
kiekvieno asmens vertingumo 
pabrėžimą, — kun. G. Vitkus 
pasidžiaugė, kad visi pasta
rųjų 10 metų kiekybiniai ro
dikliai rodo, jog mokyklai ne
blogai sekėsi lygiuotis į ge
riausių Kauno ir Lietuvos mo
kyklų gretas. Iš 370 abiturien
tų 92 proc. įstojo į aukštąsias 
mokyklas. Per 10 atkurtos mo
kyklos gyvavimo metų gim
nazijoje buvo skiriamas ypa
tingas dėmesys ugdymo siste
mai ir katalikiškai bendruo

menei kurti. Kasmet mokyto
jai ir moksleiviai dalyvauja 
advento ir gavėnios rekolekci
jose, apmąstydami savo gyve
nimo kryptį, santykį su Dievu 
ir žmonėmis. Nuo 1999 metų 
Kulautuvoje vyksta mokytojų 
ir moksleivių organizuojamos 
savaitgalio rekolekcijos 7 kla
sių moksleiviams ir 1-3 klasių 
gimnazistams. Gimnazija 
bendradarbiauja ne tik su Lie
tuvos katalikiškomis mokyklo
mis, bet yra užmezgusi ryšius 
su Karaliaučiaus krašto lietu
vių bendruomenėmis. Nema
žai gimnazijos moksleivių da
lyvauja atjautos projekte, 
padėdami neįgaliems, seniems 
žmonėms pasijusti visaver
čiais visuomenės nariais. No
rint padėti kitiems, reikia to
bulėti ir patiems. Apie tai by
loja mokyklos moksleivių ir 
mokytojų laimėjimai respubli
kinėse olimpiadose, konkur
suose, debatuose. Pasak gim
nazijos direktoriaus, mokykla 
ir ateityje stengsis reaguoti į 
šiuolaikinio gyvenimo kelia
mus iššūkius. „Mes privalome 
aukštai iškėlę laikyti savo žy
gio vėliavą, ant kurios užrašy
ta: Ad majorem natus sum, pri
simindami, kad esame mokyk
los bendruomenė, kurios kiek
vieną narį asmeniškai pažįsta 
ir myli Dievas”, — sakė kun. 
G. Vitkus, SJ.

Kun. A. Saulaitis, SJ, kalbė
damas apie jėzuitų mokyklos 
misiją pasaulyje, pabrėžė sa
viugdos ir bendruomenės ug
dymo svarbą. Pasak prelegen
to, vienas svarbiausių jėzuitiš
ko auklėjimo bruožų — tar
nystė. Tai patvirtina ne tik 
šiandien, bet ir anksčiau bai
gusių jėzuitų mokymo įstaigas 
žmonių prisiminimai.

Minėjimo metu buvo parody
ta męksleivių dramos būrelio 
vadovės režisierės E. Remei
kienės parengta sceninė kom
pozicija „Žydrosios paukštės”, 
skambėjo moksleivių folkloro 
ansamblio dainos. Jėzuitų 
gimnazijos bendruomenę svei
kino Kauno švietimo ir ugdy
mo skyriaus, Lietuvos para- 
plegikų asociacijos, Panemu
nės senelių namų, Lietuvos 
katalikiškų ir pasaulietiškų 
mokyklų, Kauno slaugos ligo
ninės atstovai. Kauno švieti
mo ir ugdymo skyriaus atsto
vas V. Mažeika ir Kauno jė
zuitų gimnazijos direktorius 
kun. G. Vitkus, SJ, geriau- 
siems mokyklos mokytojams 
įteikė padėkos raštus ir padė
kojo už kūrybingą ir prasmin
gą darbą. Šventė baigėsi aga- 
pe ir vakarone Kauno jėzuitų 
gimnazijoje.
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VIDINIO IŠGYDYMO 
PAMALDOS

Prieš dvejuą metus, po eg- 
zorcisto kun. R. Pereiros lan
kymosi Lietuvoje, vidinio iš
gydymo pamaldas nutarta tęs
ti savo jėgomis. Švč. M. Mari
jos Ėmimo į dangų (Vytauto 
Didžiojo) bažnyčioje kiekvieno 
mėnesio antrąjį pirmadienį 
gausus tikinčiųjų būrys kartu

Paslaugos Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODAELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS,

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1Z2 West 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visi!' variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

švenčia Eucharistiją, adoruoja 
Švč. Sakramentą, maldos tar
nautojai meldžiasi už žmones 
užtariamąja malda. Vidinio 
išgydymo pamaldų organizavi
mo ėmėsi „Naujosios sando
ros” bendruomenė, prie jų pri
sidėjo ir kitos bendruomenės 
bei maldos grupės. Anot Vy
tauto Didžiojo bažnyčios rek
toriaus kun. K. Rugevičiaus 
malda tikrai gali išgydyti 
žmogaus sielos žaizdas. Vidi
nio išgydymo pamaldose kas 
mėnesį dalyvauja 5-7 kunigai 
ne tik iš Kauno arkivyskupi
jos, bet ir iš Vilniaus, Telšių, 
Vilkaviškio vyskupijų. Tokios 
pamaldos imtos organizuoti ir 
kitose Lietuvos vietovėse: Mi
roslavo (Alytaus r.), Kazlų Rū
dos, Panevėžio šv. Petro ir 
Pauliaus bei Kauno šv. Anta
no Paduviečio bažnyčiose.

• Spalio 3 d. Kaišiadorių 
vyskupijos Sielovados centre 
surengta Kunigų pastoracinio 
ugdymo diena, kurios metu 
buvo gvildenama sakramen
tinės katechezės tema. Sės. 
Viktorija Plečkaitytė, pasitelk
dama Bažnyčios dokumentų

Geriausia kalėdinė dovana— 
DRAUGO prenumerata!

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų
pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
Siųskite:

Vardas, pavardė__ —__ —___________________________________

Adresas —---------------- ------ ------------------------------------------------------------

Miestas, valstija, zip^eode------------------------------------------------------------

Dovanoja:

Vardas, pavardė----------------------------- --------------------------------------------

Adresas_______________________ ___________________________

Miestas, valstija, zip code _______

RE/MAX 
REALTORS

0FFC.1773) 229 • 8761 
HOME (7081 425 - 7160 
MOBIL (7731 590-0205

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

Siūlo darbą

Reikalingi darbuotojai 
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo $1,500 iki 

i $1,800. Tel. 615-554-3161.
Siūlomas darbas prižiūrėti 

paralyžiuotą moterį Mičigane.
Reikia turėti vairuotojo 

pažymėjimą, gerai mokėti anglų
kalbą, kartu gyventi. Darbą 

pradėti sausio mėn. Kalbėti su
Tami, tel. 734-482-4847.

Parduoda

SŪDYTOS SILKĖS 
IŠ KANADOS!

Užsisakykite šventėms 
jau dabar!

20 svarų statinaitė — $35!
8 svarų statinaitė — $21! 

Skambinkite: 
708-687-5627. 
Pristatome UPS.

mintis, kalbėjo apie rengimą 
Susitaikinimo ir Eucharistijos 
sakramentams. Kaišiadorių _ 
vyskupijos kurijos sekretorius 
kun. Gediminas Tamošiūnas, 
remdamasis Bažnyčios teisės 
nuorodomis, apžvelgė rengimo 
Krikšto, Eucharistijos ir Su
tvirtinimo sakramentams ' ga
limybę. Vysk. Juozapas Matu
laitis supažindino su sielova
dos programos gairėmis. Pre
latas Jonas Jonys kunigams 
pristatė Kaišiadorių vyskupi
jos iniciatyva išleistą naują 
knygą „Kunigo Nikodemo 
Švogžlio-Milžino gyvenimas ir 
kūryba” (sudarytoja J. Kil- 
čiauskienė).

V



PRANCIŠKONAI NEATSISAKO 
DARBUOTIS LIETUVIŲ 

SIELOVADAI
Vysk. Paulius Baltakis, pri

klausydamas pranciškonų vie
nuolijai, nuolat susiduria su 
klausimais ir priekaištais dėl 
Kultūros židinio New Yorke. 
Šiuo raštu jis atsiliepia į JAV 
LB Religinių reikalų pirm. 
sės. Margaritos Bareikaitės 
laišką. Vysk. P. Baltakis pa
geidavo, kad atsiliepimas būtų 
išspausdintas „Drauge”, nes 
paaiškina Kultūros židinio ir 
jo padėtį. (Redakcija)

Ačiū už atsiųstas JAV LB 
Religinių reikalų komisijos re
zoliucijas, priimtas LB suva
žiavime š.m. spalio 11-12 d. 
Čikagoje, bei prašymą aptarti 
su tėvų pranciškonų vadovybe 
nemalonią padėtį ryšium su 
Kultūros židinio pardavimu.

Džiugu girdėti, kad LB ski
ria deramą dėmesį religiniam 
išeivijos lietuvių gyvenimui. 
Ypatingai malonu, kad yra at
kreiptas per ilgai uždelstas 
dėmesys naujausiai imigrantų 
bąngai bei prisiminimas, kad 
religinis švietimas yra šešta
dieninių mokyklų programos 
dalis. Visiems žinoma, kad 
daugeliui jaunimo tai yra vie
nintelė proga gauti nors pa
grindines religinio auklėjimo 
žinias. Gaila, kad ne visose 
mokyklose yra dėstoma tiky
ba, tarp jų ir mūsų New 
Yorke.

Savaitgalį, lapkričio 17-18 d., 
turėjau progą susitikti su tėvų 
pranciškonų vadovybės atsto
vais ir supažindinti juos su 
Jūsų laišku bei minėtom Reli- 
ginių reikalų komisijos rezo
liucijomis.

Prieš — pora pastabų.
Kaip žinote, pagal bažnyti

nę teisę, kai šv. Sostas paski- 
ri^vĮęnpolį vyskupu, jis yra 
automatiškai išimamas iš vie
nuolijos vadovybės jurisdikci
jos ir tampa tiesiogiai priklau
somas šv. Tėvui. Vyskupas — 
vienuolis pasilieka ordino na
rių, bet netenka aktyvaus ir 
pasyvaus balso, teisės daly
vauti vienuolijos gyvenimo bei 
veiklos reikaluose.

Mano padėtis šiame, su Kul
tūros židiniu susietame, rei
kale yra ypatingai komplikuo
ta:

1. Man buvo pavesta rūpin
tis naujo vienuolyno — Kul
tūros židinio statyba, lėšų or
ganizavimu ir pačia statyba 
bei per .10 metų jį administ
ruoti.

2. Kaip vyskupas, privalau 
nešališkai rūpintis lietuvių 
išeivijos religiniu bei, bent iš 
dalies, kultūriniu-socialiniu 
gyvenimu.

3. Kadangi esu pranciško
nas, ne vienam gali instinkty
viai atrodyti, kad ginčytame 
reikale neišvengiamai palai
kysiu pranciškonų pusę, apsi
sprendžiau šiame reikale 
griežtai laikytis bažnytinės 
teisės potvarkių ir nedalyvau
ti tėvų pranciškonų pasitari
muose su Kultūros židinio kor
poracija.

Tiesa, kai pranciškonų vado
vybė dėl dramatiškai pasikei
tusios padėties Lietuvoje ir 
išeivijoje, svarstydama apaš
talavimo pirmumus, nutarė 
parduoti Brooklyn vienuolyno 
— Kultūros židinio kompleksą 
ir sušauktame New York Lie
tuvių Bendruomenės susirin
kime buvo priimtas pasiūly
mas sudaryti ad hoc komitetą, 
susidedantį iš dviejų Lietuvių 
Bendruomenės atstovų, dviejų 
Kultūros židinio korporacijos 
ir dviejų tėvų pranciškonų, su
tikau ir aš į jį įsijungti. Tačiau 
šį ad hoc komiteto idėja kaž
kaip buvo pamiršta ir visi pa
sitarimai dėl Kultūros židinio 
ateities vyko tik tarp dviejų 
tėvų pranciškonų atstovų ir 
dviejų Kultūros židinio korpo
racijos. Aš, suvokdamas savo 
kaip vyskupo-pranciškono spe

cialią padėtį, nutariau pasi
traukti į šalį, kaip reikalauja 
bažnytinė teisė.

Pasitarimas dėl Religinių 
Reikalų komiteto

rezoliucijų

Posėdyje dalyvavo tėv. Placi
das Barius, OFM, atstovau
jantis pranciškonų provinci
jolą, tėv. Benediktą Jurčį, 
OFM, tėv. Pranciškus Ged
gaudas, OFM, Brooklyn vie
nuolyno viršininkas bei Kultū
ros Židinio administratorius, 
ir aš.

1. Tėvų pranciškonų atsto
vai pakartotinai pareiškė, jog 
jie supranta lietuvių visuome
nės jausmus ir norą pasilaiky
ti Kultūros židinį — salę, bet 
apgailestavo, kad, persike
liant iš Bushwick į Highland 
Blvd., taupant lėšas, salė buvo 
fiziniai sujungta su vienuoly
nu ir atsirado pačiame 5 na
mų komplekso viduryje. Ir da
bar, norint parduoti vienuo
lyną bei kitas nebenaudoja
mas ar iš dalies naudojamas, 
patalpas, nėra galimybės iš
skirti salę ir ją perleisti lietu
vių visuomenei.

2. Konkrečiomis datomis tė
vų pranciškonų atstovai nu
rodė jų dėtas pastangas, be 
advokatų ir su advokatų tarpi
ninkavimu, pasiekti abiejom 
pusėm priimtiną susitarimą, 
bei apgailestavo, kad K.Ž. kor
poracijos naujoji vadovybė 
pasirinko teismus ir neetišką 
taktiką per žiniasklaidą bei 
specialiais pareiškimais išeivi
jos visuomenei ir Lietuvos 
Respublikos valdžios atsto
vams teikti netikslią, pran
ciškonus diskriminuojančią, 
informaciją.

3. Pranciškonų a£stovai taip 
pat apgailestavo, kad JAV LB 
vadovybė bei kai kurie visuo
menės veikėjai tik po teismų, 
nepalankių Kultūros židinio 
korporacijai sprendimų, ėmėsi 
tarpininkavimo iniciatyvos su 
neslepiamu akcentavimu, kad 
dėl visų nesusipratimų yra 
kalti pranciškonai. Tiesa, 
pranciškonų atstovai gan tei
giamai įvertina, nors ir labai 
pavėluotą, dabartinio JAV LB 
Krašto valdybos pirmininko 
Algimanto Gėčio iniciatyvą bei 
jo pasisakymą „Drauge” (2001, 
rugpjūčio 24), tačiau jie laiko 
nepriimtinu JAV LB tarybos 
pirmininkės R. Narušienės 
prašymą „Dirvos” redakcijai, 
kad po jos „Dirvoje” išspaus
dinto laiško tėvams pranciš
konams, nebūtų patalpintas 
tėvo Pranciškaus Gedgaudo, 
OFM, jai pasiųstas atsakymas, 
kuriame, pagal A. Gečį, „daly
kiškai išdėstyti motyvai, pri
vedę siekti Kultūros židinio 
pardavimo” („Draugas”, 2001 
rugp. 24).

4. Kaip tame atsakyme R. 
Narušienei bei kituose oficia
liuose pareiškimuose, tėvų 
pranciškonų atstovai pakarto
jo, kad šį skausmingą spren
dimą parduoti vienuolyno- 
Kultūros židinio kompleksą jie 
padarė po ilgų, net trijose ka
pitulose (visuotiniuose susirin
kimuose) svarstymų. Sumažė
jus sielovadinei pagalbai lietu
viškose parapijose ir nebetu
rint jaunimo pamaldų Kultū
ros židinyje (jos nutrauktos 
dėl stokos lankytojų prieš 17 
metų) bei užsidarius spaustu
vei, pranciškonų vadovybė 
jaustųsi pareigą peržiūrėti apaš
talavimo pirmumus ir nu
spręstų, kad būtų neatsa
kinga išimti iš pokomunis
tinėje tėvynėje dirbančius jau
nus kunigus ir atsiųsti į New 
Yorką, kur dar veikia 3 lietu
viškos parapijos ir į kurių sek
madienines pamaldas teatsi- 
lanko tik po 20-80 lietuvių.

{ A. Gečio užuominą apie ga-

JAV LJS valdyba. Iš kairės: Marius Petrušonis, Daina Žemai taitytė, Kristina Jonušaitė, Moacir de Sa Pereira.
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DIDYBĖS MANIJA

Kaip „Draugas” rašo, didy
bės manijos kaina — 100 mili
jonų.

Lietuvos valstybės įkūrėjo 
Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejaus proga, vy
riausybė užsimojo išleisti per 
100 milijonų litų, mokesčių 
mokėtojų pinigų. Už juos ke
tinama pastatyti tiltą, atnau
jinti Vilniaus Gedimino pros
pektą, išleisti įvairių knygų, 
surengti keletą parodų bei 
konferencijų.

Anot premjero patarėjo Ar
vydo Juozaičio, „valstybė turi 
žinoti, jog ji egzistuoja”.

A. Juozaiti, valstybė tikrai 
geriau egzistuos, jeigu jūs 
tuos 100 milijonų litų, iš mo
kesčių mokėtojų surinktų pi
nigų, pirma išleisite badaujan
tiems, išalkusiems, sergan
tiems ir vargstantiems 
Lietuvos vaikams pavalgydin
ti!

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

„MARGUČIO II” 
KLAUSYTOJAMS

Kad šios šventės būtų geros,
Dosniai remkime „Margutį”,
Nekreipkim dėmesio, kad

karas,
Neleiskime „Margučiui”

žūti.
Dėkim dolerį ar litą
Į krepšelį pakabintą
Ant tvirtos šakos eglutės
Ten, kur supasi žvakutės.
Rytis, Dalia ir Emilija
Šaltam orui ar lietui lyjant
Radijo laidas mums paruoš,
Jas klausykim visados.

Robertas Mingėla,
Čikaga

limybę įsteigti misiją naujau
siai imigrantų bangai, pran
ciškonų atstovai priminė, kaip 
reagavo buvę New York klebo
nai, kai prieš 30 metų buvo 
pasiūlyta įvesti jaunimo pa
maldas Kultūros židinyje: ,Ar 
norite sužlugdyti mūsų ir taip 
silpnėjančias parapijas”?

5. Pranciškonų atstovai pa
kartojo ir savo ankstyvesnius 
pareiškimus, kad jie ir toliau 
rems, pagal galimybes, lietu
vių bendruomenės religinę, 
kultūrinę bei socialinę veiklą 
ir, jeigu kada nors atsiras rea
li galimybė, Atnaujins sielova
dinę tarnybą, kaip darė iki 
šiol ir tęsia Floridos St. Pe- 
tersburge, Maine Kennebunk- 
porte bei Kanados Toronte, 
Hamiltone, St. Catharines.

6. Galop pranciškonų atsto
vai išreiškė viltį, kad, kai už
sibaigs vis naujais motyvais 
atnaujinami teismai bei suma
žės visuomenę kiršijanti ne
tiksli informacija, su pozityviu 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybės tarpininkavimu, grįš 
per 50 metų puoselėtas nuo
širdus bendradarbiavimas ir 
vėl visi vieningai darbuosis 
dėl bendros visos išeivijos ir 
tėvynės gerovės.

Paulius A. Baltakis, OFM 
Vyskupas lietuviams 
katalikams išeivijoje

IR NUOMONĖS
KAS KALTAS?

Kaip suprasti lapkričio 16 d. 
numeryje trečiame puslapyje 
išspausdintą Žilinsko nuo
trauką jaunimo, sumigusio 
ant suolo su primityviai mora
lizuojančiu ir, atsižvelgiant į 
nuotrauką, su ironišku užra
šu: „Jeigu studentija tinkamai 
pasiruoš ateities iššūkiams ir 
neišlakstys iš tėvynės 'žales
nių lankų ieškoti’, galima tikė
tis šviesaus Lietuvos ryto
jaus”? Kitame numeryje žila
galviai susėdę dar viename 
savo nesibaigiančių „posėdžių” 
nuogastauja: „kur mūsų jauni
mas?” Drįsčiau paklausti, ka
da paskutinįsyk pasistengta 
tą jaunimą įtraukti į svarbes
nes „suaugusiųjų” organizaci
jas su tikrom pareigom, užuot 
suvarius jį į kažkokius, grynai 
simboliškus, .jaunimo foru
mus” ir „sąjungas”? Drįsčiau 
klausti, kas kaltas dėl to, kad 
didžioji dalis mūsų lietuviškas 
mokyklas baigusio jaunimo 
vos bepakalba lietuviškai? 
Kaip toks jaunimas turi jung
tis į rimtesnę lietuvišką 
veiklą, nebemokėdamas kal
bos?

O į pigų moralizavimą apie 
išvykimą iš Lietuvos pasaky
siu taip: jeigu nors dešimtis 
tų, kas, dainuodami „grįšim 
grįšim”, netolimoje praeityje 
vis akindavo jaunimą statyti 
tautą virš visko, patys šian
dien grįžtų į Lietuvą, tai la
biau padėtų Lietuvai, negu 
draudimai jaunimui vykti į 
užsienį. Kur dingo visi tie vy
resnės kartos patriotai, žadėję 
grįžti Lietuvon? Kur tupi tie, 
kurie smerkia šiandienos lie
tuvius už išvykimą?

„Grįšim, grįšim ten, kur
teka

Nemunėlis ir Neris,
Tik negrįšim, jeigu lygis
Pragyvenimo nukris”.

Darius Udrys
Los Angeles, CA

KLAIDA ŠAUKIASI 
KOMENTARŲ

Minint LB 50-ties metų su
kaktį, tiek šia proga išleis
tuose leidiniuose, tiek „Čiur
lionio” galerijoje, jubiliejinėje 
LB parodoje, tarpe pagerbtų
jų organizacijų SALFASS 
buvo pristatytas, įvertintas ir 
net neminimas. Toks ignoravi
mas užgavo daugelį LB narių, 
juolab šalfiečius. Žurnalistai 
P. Petrutis, Ed. Šulaitis ir V. 
Grybauskas stipriai reagavo 
„Draugo” skiltyje į šį nesusip
ratimą. Kyla klausimas: kodėl 
tokie reiškiniai pasitaiko Lie
tuvių Bendruomenėje, kurią 
mes taip vertiname? Gal LB 
veikėjai mažai ar visai nieko 
nežino apie ŠALFASS orga
nizaciją? Ar tik tendencingai 
(abejoju) tai buvo ignoruota?

Nesmerkdamas nei LB va
dovybės, nei jubiliejaus rengė
jų, nei apie tai rašančių, jau
čiu pareigą papildomai išsi
tarti šiuo klausimu — nesu
sipratimu, pritardamas minė
tų žurnalistų pasisakymams.

Vardan tiesos ir geranoriš
kumo, apibūdinu: „ŠALFASS”
— Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjunga. Kaip ir LB, per pusę 
šimtmečio puoselėjusi naudin
gą veiklą mūsų visuomenės 
ir tautos reikalams.

Per daugelį metų esu šios 
sąjungos aktyvus narys. Da
lyvavau daugelyje pasaulio 
lietuvių žaidynių (kalnų slidi
nėjime ir tenise). Stebėjau 
org. darbuotojų atliktus dide
lius darbus. SALFASS subūrė 
lietuviškąjį jaunimą, įsteig
damas didžiuosiuose Ameri
kos miestuose sporto klubus, 
kurie liko ir dabar veiklūs, 
sutraukdami 700 ir daugiau 
jaunuolių varžyboms. Krepši
ninkai, V. Grybausko ir jo tal
kininkų paruošti varžytis bet 
kur su geriausiomis tautinė
mis - olimpinėmis komando
mis, Kanadoje, Europoje, Pie
tų Amerikoje, Australijoje. Vi
sur sukovojo puikiai. Visur 
ten Lietuvos vaikai išdidžiai 
nešė mūsų trispalvę, skambė
jo Lietuvos himnas. Garbingai 
buvo reprezentuota Lietuva,
— ar tai nėra svarbu LB ir 
Lietuvai, nors dar buvusiai 
nelaisvėje?

Nepamirštamas man epizo
das IV PL žaidynių metu Kau
ne, laisvės rytojui galutinai 
dar neišaušus. Eisenoje iš ka
tedros į žaidynių stadioną žy
giavo gausi Amerikos lietu
vių sportininkų grupė, kurios 
priešakyje buvo vadovai Val
das Adamkus su Vytautu 
Grybausku.

Šimtatūkstantinė kaunie
čių minia mus sutiko su ova
cijomis, — „Sveikiname at
vykusius”, su gėlėmis ir 
džiaugsmo ašaromis... Tai bu
vo sportininkų eisena, virtu
si ryžtinga laisvės demonstra
cija. Okupantai tiktai su ke-
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It’s Scandinavian

A. t A.
PIJUS MITKUS

Mirė 2001 m. lapkričio 25 d., sulaukęs 94 metų.
Gyveno Bridgeview, IL. Gimė Lietuvoje, Mažeikių 

mieste. Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: žmona Margarita Mitkienė-Petkutė bei 

giminės Lietuvoje ir Amerikoje.
Velionis buvo pašarvotas pirmadienį, gruodžio 3 d. nuo 

4 v.p.p. iki 8 v.v. Marąuette Chicago laidojimo namuose, 
2533 W. 71 St., Chicago, IL. Laidotuvės įvyks antradienį 
gruodžio 4 d. Iš Marąuette Chicago laidojimo namų 10 
v.r. velionis bus išlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos Sv. ‘ 
Mišios už jo sielą. Po Mišių laidotuvės privačios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

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

arba www.petkusfuneralhomes.com

„Po mėlynu dangum — gyvenimas, 

gyvenimas, meilė ir mes 

Kaip amžinos Būties sruvenimas 

į laiko gelmes. ”
Adomas P. Jasas

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
ADOMAS JASAS

Su meile ir ilgesiu prisimename brangų Tėvelį, kurio 
netekome prieš vienerius metus. Nors iškeliavo 
Amžinybėn, Jis tebegyvena mūsų širdyse ir mintyse. 
A.a. Adomo atminimui šv. Mišios bus atnašaujamos 
šeštadienį, 2001 m. gruodžio 15 d., 9 v.r. Tėvų Marijonų 
koplyčioje, 6336 S. Killboum Avė., Čikagoje. - IlT
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir kartu su mumis prisiminti ir 
pasimelsti už a.a. Adomą.

Dukros — Lilija ir Birutė

liais lėktuvų skrydžiais, drįso 
trukdyti iškilmes stadione, 
Vytauto Landsbergio kalbos 
metu.

Visos PL žaidynės — iš
vykos buvo reikšmingos Lie
tuvai, LB-nei ir ŠALFASS na
riams. Pagarba išvykų vado
vams: Valdui Adamkui, V. 
Grybauskui, A. Rugieniui, Pr. 
Gvildžiui, A. Bielskui, R. Dir- 
voniui ir jųjų talkininkams! 
Pagarba ir visiems pasišven- 
tusiems sportinės veiklos dar
buotojams, kurie niekad per 
pusę šimto metų nesurado 
laiko pailsėti. A

Tai tik trumpa apybraiža, 
tik dalis veiklos ir atliktų

Chicago

How easy is it to 
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport And when retu rning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freąuent flyer program.

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

reikšmingų darbų Lietuvių 
Bendruomenei ir Lietuvos 
naudai.

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
junga — ŠALFASS visada bu
vo ir lieka veikli, dinamiška. 
Esu įsitikinęs, kad ŠALFASS 
buvo ir yra reikšmingiausia 
mūsų organizacija išeivijoje, 
suteikusi didelės naudos, dau
geliui fiziniu, tautiniu bei mo
raliniu atžvilgiu. Neabejoju, 
kad ir ateityje liks tvirta prin
cipuose ir veikloje, nepaisant 
viešų įvertinimų ar neįverti
nimų.

Al g. Nakas
Sunny Hills, FL

SAS
Scandinavian Airlines

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.scandinavian.net
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T. marijonų vienuolyno 
koplyčioje (prie „Draugo” 
pastatų) kiekvieną sekmadie
nį ir šventadienį 9 vai. ryte 
yra aukojamos šv Mišios lietu
vių kalba. Visuomenė kvie
čiama Mišiose dalyvauti.

„Pasinėrimas i gamtos 
groži daug kartų grįžta gaivia 
įkvėpimo banga. Labai mėgstu 
piešti peizažus, giraitėje jau
čiuosi kaip pagonių šventyklo
je po lapijos kupolu, kur ka
mienai kaip kolonos”, - apie 
savo ryšį su gamta pasakoja 
žinoma lietuvių grafikė Ra
munė Vėliuvienė, atvykstanti 
į savo parodos atidarymą, ku
ris ruošiamas gruodžio 8 d., 
šeštadienį, 5 vai.p.p. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Le
monte. Dailininkė, 1972 m. 
baigusi grafikos studijas Vil
niaus dailės institute, kuria 
estampus oforto technika, 
iliustruoja knygas. Jos darbų 
bus galima įsigyti ir per paro
dos atidarymą Lietuvių dailės 
muziejuje. Atvykite!

ATSISVEIKINIMAS 
SU KLEBONU
M. YAKAIČIU

Lapkričio 18 d., sekmadienį, 
Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos parapijiečiai po 10:30 
val.r. šv. Mišių skubėjo į para
pijos salę klebonui Michael 
Yakaičiui palinkėti Visagalio 
palaimos jo naujuose darbuose 
užėmus University of Chicago 
Calvart House direktoriaus 
pareigas ir padėkoti už visus 
jo darbus ir pastangas dirbti 
su visai parapijiečiais.

Klebonas M. Yakaitis buvo 
pasiryžęs ne tik tęsti buvusio 
klebono Jono Kuzinsko dar
bus, bet stengėsi išlaikyti šią 
parapiją lietuvišką, kviesda
mas kunigus iš Lietuvos - 
kun. Rimantas Gudelis studi
juoja siekdamas daktaro laips
nio ir yra labai reikalingas ir 
labai nuoširdus su visais para
pijiečiais.

Šią atsisveikinimo popietę 
parapijiečius linksmino Stasės 
Jagminienės dainos palydint 
akordeono garsams. Vaišes 
paruošė Lietuvos Vyčių nariai.

Naujojo klebono Jono Ku
zinsko nuoširdūs linkėjimai 
parodė, kad ir per trumpą (4 
su pusę metų) klebonavimo 
darbą šioje parapijoje kun. M. 
Yakaitis buvo gerbiamas ir 
mylimas.

Atsisveikinimo vaišėse ne
trūko geros nuotaikos, nes 
Stasės Jagminienės dainos su
jungė visus parapijiečius.

Klebonas M. Yakaitis savo 
atsisveikinimo žodyje išreiškė 
nuoširdžią padėką. Jo žodyje 
skambėjo didelė pagarba jo 
lietuviškai kilmei (iš jo tėvo 
pusės) ir maldos dėl tėvų že
mės Lietuvos ir visų parapijie
čių.

Vyčių garbės narė Estelle 
Rodgers kunigui įteikė padėkos 
žymenį su nuoširdžiausiais 
linkėjimais.

Buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų”. Parapijiečiai dar ilgai 
svečiavosi ir bendravo.

Anelė Pocienė

Klebono Michael Yakaičio išleistuvėse. Iš kairės: Mary Anna Greičius, Anelė Pocienė, Estelle Rodgers, kun. Mi
chael Yakaitis, Leonas Paukšta, Ann Paukšta, Aida Dorcak, Alexandras Mockus, Genovaitė Pivoris ir Julija Za- 
karka (taip pat dalyvavo Mickey Petroshius, Alvina Giedraitis, Antanas Paužuolis, Liucija Maldonienė).

Prieš porą savaičių Či
kagos ir apylinkių lietuvius 
sukrėtė šiurpi žinia, kad auto
mobilio avarijoje žuvo trys 
jauni lietuvaičiai, o su jais va
žiavusi mergina Giedrė Da- 
nasaitė kritiškai sužeista. 
Šiuo metu Giedrė atgavusi 
sąmonę, gydoma Loyola ligo
ninėje 2160 S. First Avė, May- 
vvood, IL 60153 (palatos nr. 
7402). Iš Lietuvos atvyko jos 
mama, bet susidūrė su ne
mažai problemų, tarp kurių 
yra ir finansinė, ir gyvenamo
sios patalpos būtinumas, nes 
kol kas (iki šios savaitės ket
virtadienio) moteris prisiglau
dusi pačioje ligoninėje. Gal at
sirastų geraširdžių tautiečių, 
gyvenančių Maywood, Mel
rose Park ar kitose ligoninei 
artimose apylinkėse, kurie ga
lėtų Danutę Danasienę ir jos 
dukrelę laikinai priglausti? 
Iki šios savaitės ketvirtadie
nio galima skambinti ligo
ninės tel. 708-216-7487, vėliau 
bevieliu (mobile) vienos gera
širdės merginos tel. 630-881- 
6405. Neatsisakykime nelai
mės ištiktoms tautietėms pa
dėti.

Algimanto Kezio parodos
„Chicago 2001: Architectural 
Fragments” atidarymas vyks 
gruodžio 7 d., penktadienį, 
nuo 6 iki 8 val.v. Čikagos ar
chitektūros muziejuje „Chica
go Athenaeum” Schaumburge 
(190 S. Roselle Rd.). Kaip pa
siekti šį muziejų? Važiuoti 290 
greitkeliu (Eisehower Exp- 
ressway) į vakarus, išsukti į 
Higgins Road pietų pusėn, po 
to Roselle Road kairėn iki 190 
S. Roselle, kur ir vyks paro
da.

„Kad beglobių vaikučių 
centro kalėdinis stalas juos 
visus nudžiugintų”, - sako 
Dalia ir Jurgis Anysai, per 
„Vaiko vartų į mokslą” orga
nizaciją pasiųsdami Naujosios 
Akmenės dienos centrui savo 
finansinę paramą. Tikimės, kad 
geradarių auka tikrai pradžiu
gins daugiau kaip šimtą alka
nų vaikų, kai šie susės švęsti 
Kalėdas, rasdami ant stalo 
daugiau negu tik kasdieninę 
sriubą su riekele duonos.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje” gruodžio 5 
d., trečiadienį, 2 vai.p.p. bus 
rodoma filmajuostė „Stovi na
melis ant vištos kojelės”. Gir
dėsime ir pasidžiaugsime jau
nos lietuvaitės solistės Nerin
gos Nekrašiūtės puikiu daina
vimu. Neringa dalyvavo tarp
tautiniame konkurse Sankt 
Peterburge, atstovavo Lietu
vai Rusijoje, laimėjusi laurea
tės vardą. Koncertavo Vokieti
joje ir Amerikoje. Lietuvos TV 
vaikų redakcija pagal žiūrovų 
laiškus Neringą išrinko popu
liariausia metų -dainininke. 
Maloniai kviečiame atvykti 
pasiklausyti ir paįvairinti tre
čiadienio popietės laiką.

Mielas, dosnus ir drau
giškas Kalėdų senelis jau 
apsigyveno Ford City apsipir
kimo centre (7601 S. Cicero 
Avė.). Jį aplankyti galite kiek
vieną dieną.

Šią savaitę jau pradėsime 
spausdinti jūsų atsiųstus 
kalėdinius sveikinimus. Jei 
dar nesuskubote įteikti savo 
norimo pasveikinimo, pasku
bėkite! Tai padaryti galite 
paštu arba atvykdami į admi
nistraciją bei pridėdami 15 
dol. auką, už kurią tarsime 
nuoširdų ačiū! ,

Visus - didelius ir mažus
- kviečiame pasidalinti kalė
dine nuotaika šį sekmadienį, 
gruodžio 9 d., 2:45 vai.p.p. 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
(57-oji gatvė ir Lake Shore 
Drive), kalėdinių eglučių paro
dų salėje, kur vyks renginys 
„Kalėdos pasaulyje ir šviesų 
šventė”. Koncertuos tautinių 
šokių grupė Lietuvos Vyčiai, 
atvyks nenuilstantis pagrindi
nis grupės vadovas, 53 metus 
iš eilės šioje šventėjų dalyvau
jantis Frank Zapolis, šokių 
mokytojos Lidija Ringienė, 
Daiva Kamberos, chor. Ligija 
Tautkuvienė, muz. akomp. 
Diana Vidugirienė, vaikų cho
ras „Lakštutė”, vadovaujamas 
Dalios Gedvilienės, solistės 
Agnė Gedvilaitė ir Dalia Ged
vilienė, kanklininkių grupė 
(vadovė Genė Razumienė) ir 
Kalėdų senelis John Rada- 
vich. Tai bus puiki proga ne 
tik prisiminti mūsų apeigas, 
bet ir susipažinti su kitų pa
pročių tradicijomis. Pasirody
mai vyks nuo 11 val.r.

Šį šeštadienį, gruodžio 8 
d., - Švč. M. Marijos Nekalto
sios prasidėjimas, bažnyčios 
šventė. Visiems privaloma da
lyvauti šv. Mišiose. Mišių 
tvarka Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje (6820 
S. Washtenaw) bus tokia: 
penktadienį, gruodžio 7 d., 7 
val.v. Mišios bus laikomos 
angliškai; šeštadienį, gruodžio 
8 d., 7 val.r. - lietuviškai; 8 
val.r. - angliškai; 9 val.r. - lie
tuviškai, 5 val.p.p. - lietuviš
kai. Taip pat privalomos sek
madieninės šv. Mišios, kurios 
vyksta 8 ir 10:30 val.r.

Gruodžio 8-10 d., šeštadie
nį, sekmadienį ir pirmadienį, 
vyks dvasinis susitelkimas 
Pal. J. Matulaičio misijoje Le
monte (smulkesnių žinių atra
site misijos leidžiamame kas
savaitiniame žiniaraštyje arba 
tel. 630-257-5613). Beverly 
Shores Šv. Onos kopų parapi
joje (St. Ann of the Dunes, 
Beverly Shores, tel. 219-879- 
7565) vienos dienos dvasinis 
susitelkimas ruošiamas gruo
džio 16 d. 1 val.p.p. Čia gali 
atvykti svečias kunigas iš Lie
tuvos. Dvasinis susitelkimas 
(rekolekcijos) taip pat vyks 
tėvų jėzuitų kolpyčioje (2345 
W. 56th, tel. 773-737-8400). 
Šio susitelkimo metu visur iš
pažinčių bus klausoma prieš ir 
po šv. Mišių. Susitelkimas tė
vų jėzuitų koplyčioje prasidėjo 
praėjusį savaitgalį, jo tąsa - 
gruodžio 15-16 d., kai atvyks 
svečias iš Lietuvos. Šeštadie
nį, gruodžio 15 d„ šv. Mišios 
bus aukojamos 4 val.p.p., sek
madienį, gruodžio 16 d., - 10 
val.r.

Maria Vilutis, gyvenanti 
Saint Petersburg, FL, atsily
gindama už kalėdines atviru
tes, „Draugo” dienraščio leidy
bai paaukojo 100 dol. Ačiū už 
dosnumą!

MAŽLIETUVIAI APŽVELGĖ SAVO 
VEIKLĄ

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugijos visuotinis narių su
sirinkimas lapkričio 4 d. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose subūrė nemažą 
būrelį vienminčių iš Čikagos 
ir jos apylinkių. Susirinko jie 
čia apžvelgti draugijos veiklą 
ir pasidalinti tą veiklą liečian
čiomis mintimis. Draugijos 
pirmininkas Vilius Trumpjo- 
nas pradėjo susirinkimą narių 
ir svečių pasveikinimu, pasi
džiaugdamas dar vis gausiu jų 
dalyvavimu susirinkime. Jo 
pasiūlyta darbotvarkė buvo 
vienbalsiai priimta. Po to jis 
susirinkimo dalyviams pri
statė svečią iš Lietuvos Povilą 
Pūkį, evangelikų-liuteronų 
Vilniuje leidžiamo „Liuteronų 
balsas” redaktorių, tuo laiku 
viešėjusį Amerikoje.

Po to draugijos sekretoriaus 
Jurgio Lampsačio, perskaity
tas praėjusio narių susirinki
mo protokolas dalyvių buvo 
priimtas be pataisų.

Draugijos pirmininkas Vi
lius Trumpj onas, tęsdamas 
valdybos veiklos apžvalgą, 
prisiminė valdybos narių ak
tyvų darbą ruošiant Mažosios 
Lietuvos fondo narių suvažia
vimą š.m. birželio 9-10 d. vy
kusį Čikagoje. Šia proga jis 
pasiūlė paremti Tautos ir Lie
tuvių fondus, kurie anksčiau 
remdavo ir Mažosios Lietuvos 
veiklą. Pasiūlymas buvo vien
balsiai priimtas. Vilius 
Trumpj onas atkreipė susirin
kusiųjų dėmesį į jo paties pa
ruoštus ir salės sienose iška
bintus plakatus, žemėlapius ir 
nuotraukas su draugijos re
miamų mokyklų mokiniais 
Mažojoje Lietuvoje. Šiose nuo
traukose buvo galima paste
bėti mokinių skaičių augimas. 
Nuotraukos vaizdžiai išryški
na Karaliaučiaus Krašto mo
kyklų ir organizacinių vienetų 
lietuvišką veiklą. „Jos pasako 
daugiau, negu tartas žodis”, 
— sakė pirmininkas.

Draugijos iždininkei Emai 
Žiobrienei dėl sveikatos neda
lyvaujant susirinkime, jos 
pranešimą apie draugijos ka
sos stovį teko perskaityti pa
čiam draugijos pirmininkui. 
Besiklausant apie draugijos ir 
Karaliaučiaus bei Lietuvnin
kų fondų kasų stovius, šilti 
pietūs nekantriai laukė valgy
tojų. Senu papročiu, prieš pra
dedant vaišes, iš Klaipėdos 
miesto kilęs kun. Valdas Auš
ra pakvietė Viešpatį Dievą 
būti svečiu jų tarpe ir palai
minti patiektą maistą. O po to 
visi stojo į eilę ir Danutės 
Trumpjonienės, Stasės Pur- 
vinienės ir Laimos Ardickie- 
nės buvo aptarnaujami gar
džiai kvepiančiu valgiu.

Pasistiprinę pietumis, drau
gijos nariai ir jų svečiai galėjo 
vėl atidžiai klausyti draugijos 
pirmininko Viliaus Trumpjono 
pranešimo apie jo patirtus 
įspūdžius šį rudenį keliaujant 
po Lietuvą ir Karaliaučiaus 
kraštą. Šiais metais jis ten 
lankėsi jau antrą kartą, norė
damas asmeniškai ištirti lietu
viškumo apraiškas mokyklose 
ir organizaciniuose vienetuo
se, išgirsti jų problemas ir pa
geidavimus. Jam teko paste
bėti, kad lietuviška veikla 
sunkiai vystosi, ypač jei nėra 
nuolatinio vadovo. Mokytojai, 
vykstantys į Karaliaučiaus 
kraštą dėstyti lietuvių kalbą, 
pasienyje patiria daug sun
kumų. Jie turi ne tik ilgai 
laukti, bet ir apsimokėti už 
sienos peržengimą.

Mažosios Lietuvos lietuvių 
draugija, iš vajaus metu su
rinktų pinigų parėmė 17 jau
nimo būrelių ir 26 įvairius 
renginius, ekskursijas bei sto
vyklas. Ateityje nutarta ruošti 
vasaros stovyklas Lietuvoje, 
kur jaunimui būtų geresnės

sąlygos išmokti lietuvių kalbą. 
Nors vajus vykdomas tik du 
kartus per metus, atsiliepimas 
į jį retėja. Todėl šį rudenį buvo 
išsiųsta mažiau laiškų negu 
anksčiau, nes gautos aukos 
nebepadengia net pašto išlai
dų.

Draugija remia ir lietuvnin
kų bendriją „Mažoji Lietuva”, 
kurios dabartinė vadovė yra 
Rūta Mačiūnienė. Bendrija 
darbuojasi švietimo baruose, 
rengiami minėjimai ir paskai
tos, ruošiamos ekskursijos į 
Donelaičio Tolminkiemį ir 
Rambyną, kur Vydūno draugi
jos iniciatyva tvarkomos Bitė
nuose esančios kapinaitės. 
Tad ir ji projektų įgyvendini
mui ieško rėmėjų.

Kurtas Vėlius pasakojo apie 
įspūdžius iš birželio mėnesį 
savo kelionės po Lietuvą. Jo 
dėmesys buvęs daugiau skir
tas krikščionybės reikalams, 
jo pastangos skiriamos Lietu
vos evangelikų-liuteronų baž
nyčiai, kuri dažnai susiduria 
su dideliais sunkumais. Jam 
teko dalyvauti įvairiose baž
nytinėse ir kapinių šventėse 
bei jaunimo sambūriuose. Lie
tuvninkų bendruos pirminin
kės Rūtos Mačiūnienės pa
kvietimu jis dalyvavęs ir lie
tuvninkų suėjime Klaipėdoje.

Po kai kurių kiek aršesnių 
diskusijų vyko draugijos nau
jos valdybos rinkimai. Slaptu 
balsavimu, Angelikai Dudė
nienei, Laimai Ardickienei ir 
dr. Martynui Buntinui su
skaičiavus surinktus balsus, į 
naująją Mažosios Lietuvos lie
tuvių draugijos valdybą buvo 
išrinkti: Vilius Trumpjonis, 
kun. Valdas Aušra, Ramūnas 
Buntinas, Ema Žiobrienė ir 
Jurgis Lampsatis, o Kurtas 
Vėlius liko kandidatu. Revizi
jos komisija liko ta pati į ją su
daro Lilija Buntinienė, Angeli- 
ka Dūdėnienė ir Danutė 
Trumpj onienė.

Draugijos nariai, išrinkę 
naują valdybą, galėjo pereiti į 
kitą salę ir stebėti vaizdąjuos- 
tę „Kultūros metraščiai — lie
tuvninkai”, kurios atskirus 
vaizdus apibūdino Vydūno 
premijos laureatas dr. Domas 
Kaunas. Vaizdajuostėje matė
si Klaipėdos Krašto laukai, 
upeliai, išlikę namai, kapinės 
ir Rusnės bažnyčia. Deja, ne
besimatė javais banguojančių 
laukų, kaip prieškariniais 
metais, atrodė viskas apleista, 
viskas apaugę piktžolėmis. 
Dauguma lietuvninkų gražių
jų ūkių dingę nuo žemės pa
viršiaus. Vietinis lietuvninkas 
Plonaitis vaizdajuostėje pasa
koja apie komunistų valdymo 
laikus, kai viskas buvo naiki
nama, kai iš Didžiosios Lietu
vos į Klaipėdos kraštą atsikėlę 
naujieji gyventojai pravar
džiavo vietinius lietuvninkus 
vokiečiais arba naciais, saky
dami „kas ne katalikas, tas ne 
lietuvis”. Vaizdajuostės gale 
dar žvilgsnis į evangelikų pa
maldas nepaminėtose kapinė
se, kuriose susirinkusieji ben
drai gieda vieną iš senųjų 
giesmių: „Kaip niekingas, pra- 
puolingas ėst žmogaus šis am
žius”. Tą patvirtino ir matyta
sis filmas. 'Valteris Bendikas

Skelbimai

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 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. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

Pipirų ratelio „pipirinkai” Danielius, Erikas, Petras, Gytis su mokytoja 
Egidija Nefiodoviene.

Į Pipirų ratelį kviečiame 
vaikučius (nuo 15 mėnesių iki 
4 metų), kurie nori geriau pra
mokti lietuviškai, susidrau
gauti su kitais vaikais ir susi
pažinti su kitomis lietuviško- 

■ mis šeimomis. Pamokėlės 
vyksta dvi valandas vieną ry
tą per savaitę. Dienas galima 
pasirinkti - pirmadienį, antra
dienį, trečiadienį ai’ penkta
dienį. Su vaikučiu pamokėlę 
lanko mama ar tėvelis. Šį ru

2001 m. rugpjūčio -lapkričio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” 

aukojo:

a.a. Adelės Baltrušaitienės atm.: Ona Adomaitienė
- $50;

a.a. Stasės Gudelienės atm. (papild.): Steven ir 
Victoria Scarinzi - $30. Iš viso - $40;

a.a. Bronės Švipienės atm.: Raminta ir Vladas 
Sinkai, Aleksas Lauraitis -$55;

a.a. Bronės Gruodienės atm.: Edward, Vicki ir 
Jennifer Hinshaw, Ireną ir Remigijus Valaičiai, Kęstutis 
ir Onutė Paulikai, Natalia ir Vytautas Aukštuoliai, Elena 
Draudvila, Giedrė ir Juozas Končiai, Stasė B. Bacevičienė, 
Stefa Grikenienė, Milita ir Aleksas Lauraičiai, Gražina ir 
Jonas Rimkūnai, Margarita ir Vaclovas Momkai, Vytas ir 
Violeta Kriščiūnai- $395;

a.a. kun. Fabijono Kireilio atm. (papild.): Vacys ir 
Cecilia Mitkus - $30. Iš viso - $80;

a.a. Marijos Polteraitienės atm.: Hedwig Kontrimas
- $50.

a.a. Adolfo Merkevičiaus atm.: Valerija 
Patalauskienė, Anatolijus ir Victoria Viskantas, Anna 
Selenis - $80;

a.a. Onos Juraitienės atm.: Aldona ir Pranas 
Totoraičiai - $20;

a.a. Vytenio Petrušio atm. (papild.): Eugenija 
Liaugaudas, Irona Rimavičius, Vitalis Petrušis - $150. IŠ 
viso - $250.

a.a. Elenos Antanaitienės atm.: Regina 
Petrauskienė, Laima Patašienė, Jūratė ir Zenonas 
Mereckiai, velionės šeima - $100;

a.a. dr. Alinos A. Domanskienės atm.: Vytautas ir 
Joana Grybauskai, Barbara R. Plikaitis, Halina 
Bagdonienė, Audronė Petrušienė, Aldona Sobieskienė, 
Domanskių šeima - $515;

a.a. Danutės Petrauskienės atm.: Valerija 
Patalauskienė, Matas Baukys, Alfonsas Lukas, Aldona ir 
Robertas Tamulioniai, Vita ir Viktoras Memenai, Antanas 
Osteika, Taura ir Vitas Underiai - $160;

a.a. Vytauto Kavecko atm.: Zita Baltramonas/ 
Algirdas Mikalajūnas - $25;

a.a. Salomėjos Grigaitienės atm.: Matas Baukys ir 
šeima - $10;

a.a. Onos Ščiukas atm. (per Aldoną Meiluvienę): 
Irena Rimavičienė - $40;

a.a. Grasilijos Meiluvienės atm.: Dana ir 
Algimantas Dulksnys, Irena Kairytė, Irma Laisvėnaitė, 
Nijolė ir Leonas Maskaliūnas, Jolanta ir Vytautas 
Mikūnas, Lakštuonė ir Gintautas Vėžys - $300.

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis” padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams.

„Lietuvos Vaikų viltis”, 2711 W. 71 st Street, 
Chicago, IL 60629.

denį į Pipirų ratelį buvo užsi
rašę 58 mokiniai, ir jau ketvir
ti metai, kai ratelio užsiėmi
mus veda Egidija Nefiodovie- 
nė. Jei kas nors norėtų prisi
dėti prie Pipirų ratelio veiklos, 
antrą gruodžio savaitę 10 vai. 
r. kviečiame užsukti į darželio 
kambarį, kuris yra Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, arba 
paskambinti ratelio direktorei 
R. Tįjūnėlytei - McCarthy tele
fonu: 630-725-0711.




