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Prezidentas kviečia 
amerikiečius investuoti 

Lietuvoje

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

žinių agentūrų pranešimais)

Vilnius, sausio 21 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus per JAV televizijos laidą 
pakvietė Amerikos verslinin
kus investuoti Lietuvoję bei 
pareiškė tikįs Lietuvos pa
kvietimu į NATO šių metų ru
denį.

Pirmadienį JAV televizija 
NBC rodė laidą „One on One”, 
kurioje V. Adamkų kalbino 
vienas žymiausių JAV po
kalbių laidų vedėjų John 
McLaughlin, pranešė prezi
dento spaudos tarnyba.

Prezidentas pokalbyje pa
brėžė, kad Lietuvoje nuosek
liai rengiamasi narystei 
NATO ir kad šiam tikslui pri
taria tiek politinis elitas, tiek 
ir dauguma visuomenės. V. 
Adamkus teigė tikįs, kad šių 
metų lapkritį vyksiančiame 
NATO viršūnių susitikime 
Prahoje Lietuva bus pakviesta 
prisijunti prie sąjungos.

V. Adamkus užtikrino, kad 
tapusi NATO nare Lietuva ir 
toliau išlaikys dalykiškus kai
myninius santykius su Rusija.

Tėvynėje pasižvalgius
* Lietuvos užsienio rei

kalo ministras Antanas Va
lionis praėjusią savaitę įvyku
sius vizitus į Rusiją ir JAV va
dina ypač sėkmingais. Mask
voje A. Valionis lankėsi kaip 
Europos Tarybos (ET) Mi
nistrų komiteto pirmininkas, 
o į Vašingtoną lydėjo prezi
dentą Valdą Adamkų. „JAV 
administracijos pareigūnai, 
kurie dalyvauja panašaus 
pobūdžio susitikimuose, sakė, 
jog JAV prezidento susi
domėjimas Lietuva buvo ne
įprastai didelis”, sakė A. Va
lionis. „JAV administracija 
išreiškė pritarimą ir paramą 
Lietuvos pažangai ruošiantis 
narystei NATO, todėl, jeigu 
nenuleisime rankų ir toliau 
rimtai dirbsime, turėsime la
bai dideles galimybes Prahoje 
būti pakviesti į NATO”, teigė 
Lietuvos diplomatįjos vado
vas. (BNS)

* Sukako lygiai penki mė
nesiai, kai iš valstybės kapi
talo rinkos išnyko susivieniji
mo „Mažeikių nafta” vertybi
niai popieriai. Naftos bendro
vės akcininkai gyvena ne
žinioje — nuo praėjusių metų 
rugpjūčio 21 d. jie negali nei 
pirkti, nei parduoti akcįjų. 
Tuo tarpu „Mažeikių naftos” 
nuostoliai artėja prie 200 mln. 
litų ribos. <lr, eiu)

* Lietuvos kaimą, kur gy
vena beveik 33. proc. Lietu
vos žmonių, ateityje gali 
ištikti socialinis sprogimaš, 
nes vos keletas tūkstančių 
ūkininkų moka įmokas į Vals
tybinį socialinio draudimo 
fondą. „Sodros” vadovas Da
lius Prevelis pripažįsta, kad 
nemokantys įmokų kaimo gy
ventojai ateityje pensijos ne
turėtų tikėtis. (LR, siu)

* Trakų savivaldybės ta
rybos nariai, nepaisydami 
konkurso sąlygų pažeidimų, 
priėmė sprendimą patvirtinti 
susitarimą su UAB „Deltima” 
dėl Trakų šilumos ūkio atnau
jinimo, modernizavimo ir 
šilumos gamybos. Bendrovė 
„Deltima” teturi 10,000 litų 
įstatinį kapitalą ir neturi 
jokių bankų garantįjų. <lž, eiu>

Atsakydamas į klausimus 
apie investicinę aplinką, V. 
Adamkus sakė, kad ameri
kiečių investicijos yra laukia
mos Lietuvoje. Valstybės va
dovas kvietė amerikiečius ne 
tik investuoti, bet ir atvykti 
pamatyti Lietuvą.

Laida buvo filmuojama pra
ėjusią savaitę, per V. Adam
kaus vizitą Vašingtone, kurio 
svarbiausias akcentas buvo 
susitikimas su prezidentu 
George Bush.

Be to V. Adamkus susitiko 
su Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) valdančiuoju direktoriu
mi Horst Kohler, kuris infor
mavo apie TVF parengtą stu
diją, nagrinėjančią trijų Bal
tijos valstybių įsijungimą į 
NATO ir Europos Sąjungą. 
TVF nuomone, Lietuva, Latvi
ja ir Estija yra pajėgios finan
suoti stojimo į NATO ir Euro
pos Sąjungą reikmes ir įgy
vendinti su naryste ES ir NA
TO susijusias bei ekonominį 
pastovumą užtikrinančias 
priemones.

* Siekiant riboti politinę 
korupciją, Nacionalinėje ko
vos su korupcija programoje 
siūloma uždrausti juridiniams 
asmenims finansiškai remti 
politines partijas. Socialde
mokrato Gedimino Kirkilo 
nuomone, vykdant šią nuos
tatą, partijoms pritrūks pi
nigų rinkimams. Su šia nuo
mone nesutinka Seimo Kon
servatorių frakcijos seniūnas 
Andrius Kubilius: „Galima 
daugiau remti iš valstybės 
biudžeto, galima apriboti kai 
kurias reklamos rūšis, kad 
partijoms reikėtų išleisti ma
žiau pinigų”, sakė jis. <r, Eita)

* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas norėtų, 
kad būtų atnaujintas jo paties 
prieš metus pasiūlytas, tačiau 
kai kurių parlamentarų iš
juoktas politikų ir valstybės 
tarnautojų etikos kodekso ren
gimas. (LR, Elta)

* Klaipėdos darbo birža 
per mėnesį išduoda po 
5,000-6,000 bedarbių pažymų. 
Maždaug trečdaliui šių žmo
nių pažymos reikalingos pri
reikus kreiptis į medicinos 
įstaigas, siekiant kompensa- 
cįjų už šildymą, norint gauti 
nemokamą maitinimą vai
kams. Darbo biržos parei
gūnai daro prielaidą, jog apie 
30 proc. bedarbių pažymų 
prašančiųjų dirba nelegaliai.

* „Žalieji visada tvirtino,
kad nafta liesis, ir ji liejasi. 
Mes vienareikšmiškai tvirti
name, kad ji liesis ir ateityje, 
todėl vienintelis teisingas ke
lias — Būtingės naftos termi
nalo uždarymas”, teigia Lietu
vos žaliųjų judėjimo pirminin
kas Rimantas Braziulis, at
sakydamas į spaudoje žalie
siems pareikštą kritiką, kad 
jie neprotestuoja dėl terminalo 
avarįjų. (K, Eit*)

* 2001-aisiais Seimui pa
keitus Seimo narių darbo 
sąlygų įstatymą, parlamenta
rai nuo sausio 1 d. neteko pri
vilegijos nemokamai gauti tar
nybinį automobilį. Vietoje to 
jiems išmokama piniginė kom
pensacija kelionės išlaidoms 
padengti. <lž, Eita)

Jungtinių Valstijų prezidentas George W. Bush (dešinėje) sausio 18 d. Baltuosiuose rūmuose priėmė Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų. Džojos Barysaitės-Eltos nuotr

Vašingtone prezidentas taip 
pat dalyvavo Lietuvos amba
sadoje surengtuose pietuose 
su apie 20 žinomų JAV bend
rovių atstovais.'

Sausio 18 d. prezidentas bu
vo susitikęs su gynybos sekre
toriaus pavaduotoju Paul Wol-

* Įgyvendindama Euro
pos Sąjungos teisės reikala
vimus, Lietuva įveda naują — 
oro tranzitinių — vizų rūšį. 
Tokios vizos ES valstybėse 
naudojamos kaip vienas kovos 
su nelegalia migracija būdų, 
jos išduodamos tręčiųjų „ne
saugių” valstybių piliečiams, 
kurie lėktuvais tranzitu vyks
ta per jų teritoriją. Siūloma už 
tokias vizas rinkti konsulinį 5 
JAV dol. mokestį ir išdavinėti 
jas Lietuvos diplomatinėse at
stovybėse ar konsulinėse įs
taigose. Pagal projektą, su to
kiomis vizomis užsieniečiai 
galėtų būti tik Lietuvos oro 
uostų teritorijoje, bet ne ilgiau 
kaip 48 valandas. ibnsi

* Nekilnojamojo turto
rinka Kaune vangiai reaguo
ja į busimąjį lito susiejimą su 
euru. Pasak miesto nekilnoja
mojo turto agentūrų atstovų, 
tik nedidelė dalis žmonių, 
neapsispręsdami, kuria valiu
ta paversti savo santaupas, 
skubiai investuoja į nekilno
jamąjį turtą. Tačiau prekei
viai nekilnojamuoju turtu pri
pažįsta, kad gali tekti per
skaičiuoti parduodamų ob
jektų kainas naująja Europos 
valiuta.. Atsargūs miestiečiai, 
laukdami lito susiejimo su 
naująja Europos valiuta, ne
skuba investuoti į nekilno
jamąjį turtą, nes prisimena 
pamoką, gautą Rusijos krizės 
metu. (KD, eiu)

* Uždarumo skraistę pra
skleisti Įpareigosiantis As
mens duomenų teisinės ap
saugos įstatymas jau sukėlė 
nerimą visų specialiųjų tar
nybų vadovams. Rengiamos 
įstatymo pataisos nustatys, 
kad specialiosios tarnybos, 
tarp kurių yra ir Valstybės 
saugumo departamentas bei 
Specialiųjų tyrimų tarnyba, 
privalės leisti Valstybinei duo
menų apsaugos inspekcįjai 
tikrinti, kaip jos saugo duome
nis apie asmenis. <lr,eiu)

* Kauno darbo biržos 
žinovai spėja, kad šiemet ne
darbas mieste turėtų Ženkliai 
sumažėti. Pasak Darbo biržos 
vadovo, pastebima, jog miesto 
ekonomika atsigauna. Pernai 
ne tik bankrutavo mažiau 
įmonių negu užpernai, bet ir 
įsteigta daugiau nauju. (R, nu>

fowitz, su kuriuo aptarė stoji
mo į NATO klausimus ir Lie
tuvos dalyvavimu antiteroris- 
tinėje koalicijoje. Po susitiki
mo V. Adamkus padėjo vaini
ką prie paminklo rugsėjo 11- 
osios Pentagono aukoms.

Prezidentas JAV liks iki sa

* Lietuvos jūreivystės 
kolegijai Įteiktas tarptauti
nis kokybės pažymėjimas ISO 
9001:2000. Vienintelė Lietu
voje aukštoji jūrinė mokykla 
tapo ir vienintele mokslo 
įstaiga, pelniusia tokį aukštą 
tarptautinį įveikimą. Šio ko
kybės pažymėjimo dar neturi 
ir nė viena Baltijos valstybių 
aukštoji mokykla. (K, Eita)

* Lozanoje (Šveicarija) 
pasibaigusiose Europos dai
liojo čiuožimo čempionato šo
kių ant ledo varžybose Lietu
vos šokėjai Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas 
užėmė ketvirtąją vietą.

(LR, KD. Elta)

* Po pusantrų metų tru
kusios kraupios nežinios į 
amžino poilsio vietą atgulė 
trys Panevėžio banditų aukos. 
Sekmadienį Mažeikių rajone 
Geidžių kapinėse buvo palai
dotas Gediminas Kiesus ir jo 
sūnus Valdas. Šeštadienį tose 
pačiose kapinėse netoliese 
buvo palaidotas ir kartu su 
Kiesais nužudytas jų vairuoto
jas Alfonsas Galminas.

* Į laisvę už užstatą buvo 
paleistas Kiesų bylos kalti
namasis panevėžietis Sigitas 
Raišelis. Sausio 18 d. turėjo 
būti pratęstas S. Raišelio 
suėmimo terminas, tačiau į 
teismą jis taip ir nebuvo at
vežtas. S. Raišelis buvo paleis
tas į laisvę už 15,000 litų 
užstatą. Generalinėje proku
ratūroje jam buvo pateikti ge
rokai švelnesni kaltinimai. Iki 
šiol jis buvo kaltinamas ben
drininkavimu dėl tyčinio nu
žudymo, tačiau šie kaltinimai 
buvo panaikinti. Dabar S. 
Raišelis kaltinamas nepra- 
nešimu apie žinomai padarytą 
nusikaltimą, t. y. jis kaltina
mas, kad nepranešė pa
reigūnams apie Kiesų ir jų 
vairuotojo nužudymą. Už tai 
numatyta laisvės atėmimo 
bausmė iki 2 metų. <r, bns>

* Lukiškių kalėjime ban
dė pasikarti Kiesų bylos kal
tinamasis Virginįjus Baltušis. 
Suimtąjam, kuris buvo pra
radęs sąmonę ir nebekvėpavo, 
pareigūnai darė dirbtinį kvė
pavimą, širdies masažą. Ke
lias dienas Laisvės atėmimo 
vietų ligoninėje gydytas V. 
Baltušis buvo grąžintas į 
Lukiškių kalėjimą. (r, bns)

vaitės vidurio, o ketvirtadienį 
pradės dviejų dienų pirmąjį 
oficialų Lietuvos vadovo vizitą 
Meksikoje. Po to prezidentas 
liks Meksikoje tradicinių atos
togų Ramiojo vandenyno pa
krantėje. Į Vilnių prezidentas 
grįš vasario 13 dieną.

Artėjant rinkimams, 
konservatoriai
„eina į liaudį**

Vilnius sausio 21 d. (BNS) - 
Opozicinė Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) par
tija žada dažniau susitikti su 
rinkėjais ir įsiklausyti į jų 
rūpesčius. Kaip pranešė Tė
vynės sąjungos — konservato
rių frakcijos Seime narė Rasa 
Juknevičienė, konservatoriai 
pastaruoju metu pradėjo ilga
laikę akciją „Sakyk, žmogau!”.

„Politikai, įsisukę į didelį 
darbų tempą, dažnai numoja 
ranka į jų požiūrio nesupran
tančią visuomenę. Nėra kito 
kelio — būtina keisti gyveni
mo būdą mums, politikams”, 
teigė R. Juknevičienė. „Politi
kams pavojinga užsidaryti 
vien Seime ir vyriausybėje”, 
sakė ji, nes taip prarandamas 
ryšys su visuomene ir kasdie
niai žmonių rūpesčiai daž
niausiai juntami tik iš televi- 
zijos ekrano ir laikraščių pus
lapių. „Jei tik sėdėsi Vilniuje, 
skaitysi laikraščius, gali iš
protėti nuo įspūdžio apie Lie
tuvą”, sakė konservatorė.

* Lietuvos liberalų są
jungos (LLS) Kaupo rąjono 
taryba išreiškė nepritarimą 
partijos valdybos sprendimui 
pašalinti iš sąjungos Seimo 
narį Vladą Žalnerauską. Kau
no rajone į Seimą išrinktas V. 
Žalnerauskas gruodžio pabai
goje kartu su dar 10 liberalų 
pasitraukė iš Liberalų frakci
jos ir įkūrė Nepriklausomą 
frakciją. 1995 m. į LLS įstojęs 
V. Žalnerauskas iš partijos 
buvo pašalintas sausio 16 d. 
Kauno rąjono liberalai prane
šė, jog rengiasi kreiptis į LLS 
etikos komisiją dėl, jų nuomo
ne, pažeistų partįjos įstatų.

* Lietuvos karinės jūrų 
pąjėgos (KJP) šiemet gali 
gauti nauju krantinių karo 
laivams. Anksčiau vyriausybė 
ketino KJP kaip karinio uosto 
teritorijai atiduoti susivieniji
mo „Klaipėdos terminalas” 
dvi krantines bei prie jų esan
tį 1.5 hektaro valstybinės že
mės sklypą. Tačiau Klaipėdos 
uosto direkcija su tokiu siūly
mu nesutiko ir pasiūlė vyriau
sybei derėtis su susivienijimu 
dėl piniginės kompensacijos.

Tokyo. Didžiosios pasaulio valstybės-rėmėjos pirmadienį paža
dėjo suteikti daugiau kaip 1.5 mlrd. dolerių karo nuniokotam Af
ganistanui atstatyti bei įveikti sunkią padėtį, kuri lėmė „ai Qae- 
da” susikūrimą. Laikinasis Afganistano vadovas Hamid Karzai 
pažadėjo sukurti patikimą vyriausybę šiam uždaviniui įgyvendin
ti, tačiau pridūrė, jog jam skubiai reikalingos lėšos jaunai admi
nistracijai sustiprinti. Europos Sąjunga, Japonija, Saudi Arabija 
ir JAV paskelbė apie minėtą pagalbos suteikimo įsipareigojimą 
daugiau kaip 60 valstybių ir tarptautinių organizacijų delega
tams, kurie susirinko duoti pradžią ilgam Afganistano atstatymui, 
kuris, pagalbos žinovų skaičiavimais, per 10 metų atsieis maž
daug 15 mlrd. dolerių.

New Yorkas. Per Kundūzo apsiaustį praėjusių metų gruodį 
JAV leido iš šio miesto evakuoti Pakistano kariškius ir žvalgybos 
patarėjus, tačiau operacija tapo nevaldoma ir kartu su pakistanie
čiais pabėgo kažkiek talibų bei „al-Qaeda” kovotojų, rašoma žur
nale „The New Yorker”. Remdamasis anoniminiais JAV žvalgy
bos pareigūnais, žurnalo apžvalgininkas Seymour Hersh teigia, 
kad paimti pakistaniečius nakties metu atskrisdavo lėktuvai ir 
kad šiai operacijai pritarė George W. Bush administracija, norė
jusi padėti svarbiam Vašingtono sąjungininkui, Pakistano vadovui 
generolui Pervez Musharraf išvengti politinės krizės. Lėktuvai iš 
Kundūzo į Pakistano šiaurės vakarus už maždaug 320 km skrido 
specialiu oro koridoriumi, kurį nustatė JAV centrinė vadovybė, 
teigė vienas Centrinės žvalgybos valdybos (ČIA) pareigūnas. JAV 
ir Pakistano pareigūnai atsisakė patvirtinti šį pranešimą, o JAV 
gynybos sekretorius Donald Rumsfeld jį paneigė.

Kandaharas. Maždaug 20,000 afganų genčių kovotojų yra pasi
rengę pulti Vakarų Afganistane esantį Herato miestą kilus nepa
sitenkinimui, kad vietos lauko vadas Ismail Khan įsileidžia Irano 
kovotojus bei plėšia prekybininkų vilkstines. Kandaharo žvalgy
bos vadovas Hąji Gullalai apkaltino Irano kovotojus kišantis į Af
ganistano vidaus reikalus ir palaikant Herato lauko vadą I. Khan. 
Kandaharas keletą kartų įspėjo, reikalaudamas nutraukti šią 
veiklą, teigė jis.

Stokholmas. JAV pajėgos Afganistane sulaikė vyriškį, įtariamą 
priklausius Osama bin Laden vadovaujamam teroristų tinklui „ai 
Qaeda”. Švedų tautybės asmuo, kurio tapatybė neatskleidžiama, 
buvo perkeltas i JAV karinę bazę Kubos Guantanamo įlankoje. 
Vis didėjant tarptautiniam bendruomenės susirūpinimui dėl elge
sio su Guantanamo įlankoje laikomais belaisviais, Švedijos užsie
nio reikalų ministrė Anna Lindh išreiškė viltį, jog su įtariamu 
švedu bus elgiamasi humaniškai bei laikantis tarptautinių susita
rimų. Savaitgalį išplatintose fotografijose matosi JAV karinėje ba
zėje laikomi „ai Qaeda” ir Talibano nariai su antrankiais ir užriš
tomis akimis.

Islamabadas-Deli. Prie bendros sienos dislokuoti Indijos ir 
Pakistano kariai sekmadienį apsikeitė ugnimi iš šaunamųjų 
ginklų, tuo tarpu Indija pareiškė, jog kaimyninė valstybė nededa 
pakankamai pastangų, kad pažabotų radikalius islamo kovotojus. 
Nepaisant pažangą diplomatiniuose abiejų valstybių santykiuose 
atspindinčių ženklų, išryškėjusių po reikšmingos Pakistano prezi
dento Pervez Musharraf kalbos ir JAV Valstybės sekretoriaus Co- 
lin Powell vizito, Indija pareiškė dar nesanti pasirengusi atitrauk
ti savo karines pajėgas nuo fronto linijos.

Berlynas. Per lapkričio mėnesį įvyksiantį NATO viršūnių susi
tikimą Prahoje į sąjungą gali būti pakviestos 7 naujos narės, pir
madienį rašo dienraštis „Berliner Zeitung”. Remdamasis „infor
muotais atstovais Briuselyje”, laikraštis praneša, kad NATO dip
lomatai kol kas dar neapsisprendė dėl „didžiojo sprogimo”, tačiau 
jau yra praktiškai užtikrinta, kad Slovakija, Slovėnija, Latvija, 
Lietuva ir Estija bus pakviestos įstoti į NATO.

Kolomna (Maskvos sritis). Rusija sukūrė Prieštankinį raketų 
derinį „Chrizantema-S”, neturintį atitikmens pasaulyje ir arti
miausiais metais galintį nebijoti konkurencijos. Naujasis prieštan
kinis raketų derinys iškart gali šaudyti į kelis taikinius ir būti 
naudojamas bet kokiu oru ir ištisą parą, jam netrukdo dūmai. Jo 
esmė— labai didelė raketos kumuliacinės kovinės dalies smogia
moji galia, didelis šaudymo nuotolis (iki 6,000 metrų), tikslumas ir 
greitis. Kumuliacinė kovinė raketos dalis pajėgi veiksmingai ata
kuoti šiuolaikinius ir kuriamus naujus tankus su dinamine apsau
ga. Raketa skrieja viršgarsiniu greičiu.

Kanbera. Didžiausioje ir nuošaliausioje Australijos Vumeros 
stovykloje laikomi imigrantai, protestuodami prieš pernelyg ilgai 
trunkantį dokumentų dėl vizos išdavimo tvarkymą, praėjusį tre
čiadienį pradėjo bado streiką. 189 stovykloje laikomi afganistanie
čiai atsisako valgyti ir gerti vandenį. 55 jų netgi užsisiuvo lopas. 
Trims 12-15 metų jaunuoliams prireikė skubios medicininės pa
galbos ligoninėje, kur jiems buvo perkirptos siūlės, duota maisto 
bei vandens.

Ramala, Vakarų Krantas. Palestiniečių prezidentas Yasser 
Arafat pirmadienį sakė, kad Izraelis, nusiuntęs tankus ir karei
vius į palestiniečių valdomą Tulkarmo miestą Vakarų Krante, 
„peržengė visas ribas”. „Tai labai pavojinga. Tai Izraelio agresijos 
prieš Palestinos savivaldą plano įgyvendinimas”, sakė jis Ramalos 
mieste, iš kurio jam neleidžiama išvykti. Izraelio kareiviai Rama- 
loje yra apsupę visas jo įstaigas. Y. Arafat pareiškė visomis išga
lėmis sieksiąs įsteigti palestiniečių valstybę su sostine Rytų Jeru
zalėje, net jeigu tai kainuotų jam gyvybę.

Vašingtonas. JAV prezidento George W. Bush prezidentavimo 
laikotarpiu jį remiančių žmonių 
skaičius yra didžiausias per 40 
metų. Pasak „CBS News” ap
klausos, jo veiklą teigiamai ver
tina 82 proc., neigiamai — 11 
proc. amerikiečių. Respublikoną 
prezidentą palaiko 66 proc. de
mokratų.

KALENDORIU8
Sausio 22 d.: Sv. Vincentas kanki

nys; Anastazas, Aušrius, Aušrys, 
Džiugas, Gadentas, Skaistė, Vincas.

Sausio 23 d.: Algimantas, Gailige- 
das. Gailys, Gundė, Idefonsas, Rai
mundas.
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sveikatos klausimais
RŪKYMO POVEIKIS ŽMOGAUS 

SVEIKATAI

rizmą, periferinių kraujagys
lių pažeidimą, skatina cukri
nio diabeto komplikacijų atsi
radimą, kepenų cirozę ir vėžį, 
ūmines ir lėtines kvėpavimo 
organų infekcijas, skrandžio ( 
opą, pneumotoraksą ir kt.

Tabako rūkymas lemia 85 
proc. plaučių vėžio, 85 proc. 
lėtinės obstrukcinės plaučių li
gos (LOPL), apie 70 proc. vir
šutinių kvėpavimo takų ir 
stemplės vėžio, apie 50 proc. 
širdies ir kraujagyslių ligų, 
skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos opaligės atvejų.

Tabako rūkymo sukelti po
kyčiai tiesiogiai priklauso nuo 
cigarečių skaičiaus bei rūky
mo trukmės. Vieneri „pakelių 
metai” (pack year). — tai 20 
surūkytų cigarečių per dieną 
vienerius metus.

Pypkės rūkymas lemia tuos 
pačius patologinius organizmo 
pokyčius kaip ir cigarečių rū
kymas.

Rūkymo poveikis 
kvėpavimo organams

Po 10-20 rūkymo metų pa
kinta visi bronchų gleivinės 
elementai. Virpamąsias epite
lio ląsteles pakeičia metapla- 
zavusios ląstelės be virpamų
jų plaukelių. Jos negeba paša
linti smulkiųjų dalelių, mik
roorganizmų, gleivių. Rūkalių 
bronchų gleivinėje randama 
daugiau taurinių ląstelių, pa
didėja bronchų liaukos. Jos 
gamina tirštesnį kitokios bio
cheminės sudėties sekretą, 
kuris nepadengia viso bronchų 
epitelio paviršiaus. Todėl di
delė gleivinės paviršiaus dalis 
lieka neapsaugota nuo bakte
rijų prisitvirtinimo. Prie epite
lio prisitvirtinusios bakterijos 
sukelia lokalų gleivinės užde
gimą. Susidaro sąlygos pato
geniniams mikroorganizmams 
kauptis (kolonizuoti) kvėpavi
mo takuose.

Rūkymas skatina monocitų, 
limfocitų, eozinofilų kaupimą
si bronchų gleivinėje. Šios ląs
telės gamina interleukiną-8, 
tumoro nekrozės faktorių a 
(TNF a) ir kitas medžiagas, 
kurios skatina neutrofilų mig
raciją iš kraujo į plaučius. Dėl 
rūkymo sutrikus normaliai 
neutrofilų apoptozei, į aplinki
nius gleivinės audinius paten
ka neutrofilų granulėse proin- 
flamaciniai citokinai ir proteo- 
liziniai fermentai. Išsiskirian
tis akroleinas ir acetaldehidas 
skatina interleukiną-8 atsipa
laiduoti ir iš bronchų epitelio 
ląstelių, o interleukinas-8 pats 
skatina kvėpavimo takų glei
vinės uždegimą.

Kvėpuojamųjų bronchiolių 
infiltracija mononuklearinė- 
mis ląstelėmis (limfodtais, al
veoliniais makrofagais) — 
ankstyviausi jaunų rūkalių 
pokyčiai. Dauguma makrofa
gų yra pigmentuoti. Net po 
vienkartinės tabako dūmų in- 
haliacijos makrofaguose atsi
randa būdingų intarpų, vadi
namųjų „rūkalių intarpais”. 
Jų dar išlieka daugiau kaip 
dvejus metus jau metus rūky
ti.

Rūkymo sužadintas uždegi
minių ląstelių „priplūdimas” į 
plaučius — pradinis fibrozės 
ir plaučių emfizemos veiksnys. 
Plaučių fagocitai — vieni svar
biausių plaučių emfizemos pa- 
togenezei. Įkvėpti tabako dū
mai, skatindami atsipalaiduo
ti elastazes iš neutrofilų ir al
veolinių makrofagų, sukelia 
trumpalaikį elastozinį plaučių 
pažeidimą.

Tabakas — tai ir veikliųjų 
deguonies junginių šaltinis. 
Šie deguonies junginiai stip-

Nikotino poveikis

Farmakokinetinės nikotino 
savybės lemia fiziologinę Sme
genų priklausomybę ir rūkan
čiojo elgesį. Nikotinas tiesio
giai didina norepinefrino kon
centraciją kraujyje ir dofami- 
no koncentraciją. smegenyse, 
sukelia energijos antplūdį, 
anoreksiją, padeda susikaupti, 
pagerina akių ir rankų koor
dinaciją, taip pat stimuliuoja 
simpatinę nervų sistemą, su
traukia vainikines širdies 
kraujagysles. Nikotino kon
centracijos pusperiodis yra 2-4 
valandos. Po 6-8 valandų niko
tino koncentracija sumažėja 
75 proc. Tuomet žmogus stip
riai pajunta abstinencijos 
simptomus.

Nikotino nutraukimo 
simptomai

Nerimas, įtampa, dirglu
mas, depresija, kintanti nuo
taika, nuovargis, sutrikęs mie
gas, sutrikusi dėmesio kon
centracija, pagerėjęs apetitas 
(alkis), svorio prieaugis, pra
kaitavimas, drebulys, galvos 
svaigimas.

Nikotino abstinencijos simp
tomai greitai progresuoja. 
Stipriausi būna praėjus 24-36 
valandoms po paskutinės su
rūkytos cigaretės. Ryškiausi 
nikotino abstinencijos simpto
mai trunka 7-10 dienų. Vėliau 
maždaug per dvi savaites jie 
pamažu išnyksta.

Rūkaliams greitai atsiranda 
priklausomybė nuo nikotino. 
Pradėjus rūkyti, per kelerius 
metus nuo 2-3 surūkytų ci
garečių per dieną padaugėja 
iki 15-50 cigarečių. Nikotino 
koncentracija kraujo serume 
turėtų priklausyti nuo nikoti
no koncentracijos tabake, su
rūkomų cigarečių skaičiaus, 
rūkymo būdo, tačiau iš tikrųjų 
ji rūkalių kraujyje išlieka be
veik stabili, nepriklauso nuo 
surūkomų cigarečių dydžio, 
skaičiaus. Negaunantys pa
kankamai cigarečių rūkaliai 
stengiasi (kartais nesąmonin
gai) išgauti maksimalų nikoti
no kiekį iš cigaretės, t.y. įkve
pia giliau ir dažniau. Taip 
rūkaliai iki 50 proc. gali su
mažinti cigarečių skaičių, ta
čiau įkvepia tokį pat nikotino 
kiekį.

Daugumoje populiariausių 
cigarečių 6-11 mg nikotino. 
Paprastai rūkančio žmogaus 
organizme absorbuojama 13 
mg nikotino. Žmogus, surū
kantis pakelį cigarečių per 
dieną, paprastai absorbuoja 
20-40 mg nikotino per dieną.

Vadinamųjų silpnų, švelnių 
cigarečių rūkymas sukelia to
kius pat neigiamus simpto
mus, todėl kai kurie Pasau
linės sveikatos organizacįjos 
ekspertai rekomenduoja už
drausti žmones klaidinančius 
užrašus „lengvos”, „švelnios” 
(light, mild) ir kt. ant cigare
čių pakelių.

Ištyrus nikotino ir jo meta
bolito — kotinino koncentra
ciją seilėse ir šlapime, nusta
tyta, kad pasyvus rūkymas 
prilygsta 0,1-2 surūkytoms 
cigaretėms per dieną.

Metus rūkyti, pamažu nor
malizuojasi organizmo funkci
jos.

Rūkymo sukeltos ligos

Tabako rūkymas tiesiogiai ir 
netiesiogiai sukelia LOPL, 
plaučių, gerklų, burnos, lūpų, 
kasos, stemplės, skrandžio, 
šlapimo pūslės, kaulų čiulpų, 
gimdos kaklelio vėžį, korona
rinę širdies ligą, aortos aneu

„ Vilties angelo” Vilniuje dienos centro vaikai užsiėmimų metu su Rita Vencloviene.
, Aldonos Kamantienės nuotr.

ŠITAIP PINIGUOČIAI ŽUDO VAIKUSriai inaktyvuoja aj-antitripsi- 
ną (svarbiausią proteolizinių 
fermentų inhibitorių). Rūkant 
lėtėja neutrofilų migracija iš 
plaučių kraujagyslių į plaučių 
audinį, o tai didina elastolizinį 
plaučių pažeidimą.

Taigi rūkymas sukelia gali
nių bronchiolių infiltraciją al
veoliniais makrofagais ir juos 
aktyvina. Makrofagai išskiria 
neutrofilų chemotaksio fakto
rių, leukotrieną B4, interleuki
ną-8 ir kt. Dėl to padidėja ne
utrofilų skaičius kvėpavimo 
takuose. Makrofagai ir neutro- 
filai gamina proteazes bei de
guonies radikalus. Proteazes 
skaido jungiamojo audinio 
elastiną. Pažeistas jungiama
sis audinys galėtų atsinaujinti 
(regeneruoti), tačiau tabako 
rūkymas slopina liziloksidazę, 
kuri būtina elastino moleku
lėms susijungti. Net jei pro- 
teazių ir veikliųjų deguonies 
junginių kiekis nėra padi
dėjęs, izoliuotoje mikroaplin- 
koje gali pasireikšti proteazių 
inhibitorių nepakankamumas. 
Kai fagocitai glaudžiai susi
jungia su kvėpavimo takų epi
teliu arba jungiamojo audinio 
skaidula, tarp jų susidaro „ki
šenė”, į kurią fagocitinė ląs
telė išskiria proteazes ir de
guonies radikalus, o pastarieji 
labai lokaliai pažeidžia jun
giamąjį audinį.

Rūkymas slopina kai kurių 
profesinių kenksmingų me
džiagų (asbesto dalelių) pasi
šalinimą iš kvėpavimo takų ir 
taip didina jų uždegimą.

Rūkant daugiau histamino 
išsiskiria iš putliųjų ląstelių. 
Eozinofilų skaičius pogleivyje 
atitinka surūkytų cigarečių 
skaičių. Po tabako dūmų 
įtraukimo padidėja bronchų 
reaktyvumas.

Tabako rūkymas veikia kvė
pavimo takų ir plaučių imuno- 
kompetentines ląsteles. Taba
ko rūkymas sutrikdo ląstelinį 
ir humoralinį imunitetą. Rū
kymas slopina makrofagų 
baktericidinį aktyvumą. Su
mažėja. alveolinių makrofagų 
geba pateikti antigeną T lim- 
focitams. Rūkymas taip pat 
mažina natūralių naikintojų 
aktyvumą, sutrikdo ląstelių 
tarpusavio sąveiką.

Rūkalių bronchų gleivinėje 
aptinkama metaplazavusių 
taurinių ląstelių. Neaišku, ar 
taip atsitinka dėl tiesioginio 
rūkymo poveikio, ar dėl rūky
mo sukelto uždegimo. Nusto
jusių rūkyti, bet dar skrep- 
liuojančių žmonių proksimalių 
bronchų ir bronchų liaukų 
uždegiminiai pokyčiai yra di
desni negu neskrepliuojančių. 
Tai metusiųjų rūkyti skrep- 
liavimas rodo išlikusį kvėpavi
mo takų uždegimą.

Apie 15 proc. rūkalių suser
ga lėtine obstrukcine plaučių 
liga (LOPL). 80-90 proc. ser
gančiųjų LOPL — rūkaliai. 
Daugiau negu pusė rūkalių, 
rūkiusių 10 metų, skrepliuoja.

1978 metais ištirti 5,204 34 
mažų Lietuvos miestų 40-59 
metų vyrai. Po 12 metų 307 jų 
susirgo lėtiniu bronchitu. 232 
jų reguliariai rūkė, 49 —

Cigarečių gamintojams yra 
labai svarbūs jauni rūkoriai, 
mat senieji arba miršta, ar 
meta rūkę. Cigarečių gamin
tojų gyvavimas priklauso vien 
nuo jaunų įpratėlių rūkyti. 
Dauguma rūkorių pradeda rū
kyti nuo 12-16 metų. Jei jau
nuolis nepradėjo rūkyti iki 18 
metų, tai jis ir ji greičiausiai 
niekada nerūkys. Todėl tokius 
būtinai reikia apsaugoti nuo 
per ankstyvos mirties, gautos 
per cigaretės malonę.

Tabako gamintojai savo su
važiavime tvirtino, kad jie ga
mina ir parduoda leistiną ga
minį, kurį per milijardą rūko
rių pasaulyje kasdien naudo
ja-

Tame suvažiavime jie ne
minėjo fakto, jog rūkymas vy
rauja, sukeldamas priešlaikir 
nę mirtį, atsirandant vėžiui 
burnoje, plaučiuose, stemplė
je, inkstuose, kasoje, šlapimo 
pūslėje ir gimdos kaklelyje, o 
taip pat priartina priešlaikinę 
mirtį širdžiai.

Taip pat tame rūkymo pla
tintojų suvažiavime nebuvo 
minimas Pasaulinės sveikatos 
organizacijos tvirtinimas, kad 
tabakas prieš laiką numarins 
200 milijonų tų, kurie dabar 
dar vaikai. Pagaliau tabako 
rūkymas išmarins 10 proc. 
visų žemės gyventojų.

Tabako pramonė ir Ameri
kos valdžia skatina pasaulio 
vaikus rūkyti. Jei amerikiečiai 
žinotų tikrą rūkymo žalą ir 
būtų visuomeniški, jie nustotų 
taip žmonėms kenkę.

Cigarečių gamintojai ener
gingai reklamuoja rūkymą ne 
tik čia ir Lietuvoje, bet ir pla
čiame pasaulyje. Pasaulio vai
kai įviliojami rūkyman, kas 
yra baisus įprotis, panašus į 
kokainą.

Žmonių nuomonė būtų pąjė- 
gesnė už pelnagaudžių rekla
mas, jei jie energingai prie
šintųsi rūkymui. Prašykime 
prezidentų čia ir Lietuvoje su
stabdyti cigarečių rūkymo rek
lamas. Žinoma, pinigas čia 
viską lemia. Rašykime prezi
dentui G. Bush šiuo adresu:

anksčiau rūkė ir tik 21 — nie
kada nerūkė. Pastarųjų metų 
tyrimai, atlikti Didžiojoje Bri
tanijoje ir JAV, suteikė dau
giau duomenų apie tabako rū
kymo įtaką galimybei susirgti 
lėtine obstrukcine plaučių liga 
(LOPL).

Nerūkančių suaugusių žmo
nių FEV (forced acpiratory uo
lume in I sec. — forsuoto iš
kvėpimo tūris per pirmąją se
kundę) mažėja apie 30 ml per 
metus. Rūkalių FEV mažėja 
vidutiniškai apie 60 ml per 
metus. Tačiau 15-20 proc. rū
kalių nustatomas padidėjęs 
jautrumas tabakui. Jų FEV 
mažėja du kartus greičiau ne
gu vidutiniškai rūkaliams. 
Metus rūkyti, sulėtėja plaučių 
funkcijos blogėjimas, sumažė
ja lėtinės obstrukcinės plaučių 
ligos pavojus.

Rūkymas 2-4 kartus padidi-

The White House, Washing- 
ton, DC 20500.

O mes savu pavyzdžiu išsau
gokime vaikus iki 18 metų 
nuo rūkymo — tik tada būsi
me savo pareigą atlikę. Sėk
mės.

Jonas Adomavičius, M.D.

NAUJA ALTERNATYVA 
MAMOGRAFIJAI

Virginia universiteto moksli
ninkai teigia, kad naujas laze
rinės mamografijos tipas gali 
būti efektyvesnis už įprastinę 
mamografiją nustatant krūtų 
auglius. Tik ką baigtas 200 
moterų, kurioms reikėjo atlik
ti biopsiją dėl krūties vėžio, 
tyrimas, vertinęs naujo meto
do veiksmingumą. Kadangi ty
rimo rezultatai daug žadan
tys, FDA iš karto leido atlikti 
antrąjį 500 moterų tyrimą ke
turiuose centruose. Diagnos
tinės kompiuterinės technolo
gijos pagrindu veikiančio me
todo galimybės bus išbandytos 
ir toms moterims, kurioms yra 
krūtų gerybinių pakitimų.

Naudojant šį naują prietai
są, vienos krūties tyrimas (la
zerio spinduliu 360 laipsnių 
aplink krūtį) trunka 8 min. 
Kadangi naudojami lazerio, o 
ne rentgeno spinduliai, pa
cientės nejaučia nemalonaus 
spaudimo ir nėra apšvitina
mos. Tyrėjai tikisi, kad lazeri
nė mamografija užfiksuos pa
kitimus, kurie nustatomi 
įprastinės mamografijos metu. 
Šio metodo privalumas tas, 
kad jam neturi įtakos audinio 
tankumas, dėl ko bus galima 
tirti moteris, kurių krūtų au
dinys yra labai tankus ir 
įprastinė mamografija buvo 
tik riboto jautrumo.

PLAUČIŲ OPERACIJA 
PADIDINA MIRTIES

RIZIKĄ?

Emfizema sergantiems pa
cientams, kurie gydomi opera
ciniu būdu, yra didesnė rizika 
numirti nei tiems, kurie gydo
mi neoperaciniu būdu. Nors

na riziką susirgti visuomenėje 
įgyta prenumonija ir daugiau 
negu du kartus padidina ri
ziką susirgti su dirbtine plau
čių ventiliacįja susijusia hos- 
pitaline pneumonija. 50 proc. 
rūkalių serga lėtiniu bronchi
tu.

Rūkaliai vidutiniškai 20 
kartų dažniau serga plaučių 
vėžiu. Jiems kasmet didėja 
plaučių vėžio pavojus. Metus 
rūkyti, šis pavojus stabilizuo
jasi. Tačiau sulaukus 75 metų, 
plaučių vėžio pavojus vėl pa
didėja. Šio reiškinio priežastis 
neaiški. Taigi metimas rūkyti 
neatmeta plaučių vėžio pavo
jaus, tik jį stabilizuoja. Apsk
ritai plaučių vėžio pavojus 
žmonėms, metusiems rūkyti, 
yra daug mažesnis negu tiems 
asmenims, kurie ir toliau rū
ko.
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plaučių tūrį mažinančios ope
racijos vertinamos kaip prie
monė, galinti pagerinti plau
čių funkciją ir gyvenimo koky
bę, naujausias tyrimas rodo, 
kad jos gali kelti grėsmę em
fizema sergančių pacientų 
išgyvenamumui.

Tyrime, kuriame dalyvavo 
1,033 pacientai, plaučių tūrį 
mažinanti operacija (jos metu 
20-35 proc. patologinio plaučių 
audinio pašalinama) lyginta 
su medikamentiniu gydymu, 
kurio metu skirta vaistų, iš
plečiančių kvėpavimo takus, 
mikstūrų nuo kosulio, antibio
tikų, inhaliatorių ir pratimų. 
Po 30 dienų konstatuota, kad 
mirties dažnis po operacijos 
buvo 16 proc., palyginti su 0 
proc. medikamentinio gydymo 
grupėje. Be to, palyginti su 
konservatyviai gydyta grupe, 
pacientams po operacijos buvo 
tik šiek tiek geresnė plaučių 
funkcija ir fizinio krūvio tole
rancija, tuo tarpu gyvenimo 
kokybė išliko tokia pati. Di
džiausia mirties po operacijos 
rizika buvo tiems pacientams, 
kurių plaučių tūris buvo labai 
mažas. Tyrėjai siūlo pacien
tams, kuriems yra didelė ope
racijos rizika, rinktis alterna
tyvius gydymo būdus, nes rizi
ka numirti po operacijos yra 
didesnė nei galima nauda, 
rašoma žurnale „New England 
Journal of Medicine”.

RADIACIJA IR 
SMEGENŲ VĖŽYS

Naujausias tyrimas (kol kas 
in vitro) rodo, kad egzistuoja 
ryšys tarp radiacijos ir sme
genų vėžio rizikos. Buvo tiria
mi pacientai, sergantys būdin
giausiu smegenų vėžio tipu — 
glioma. Tyrime dalyvavo dau
giau kaip 200 žmonių, ser
gančiųjų šia liga. Prieš bet 
kokį jiems taikytą gydymą bu
vo paimti kraujo mėginiai, ku
rie buvo lyginami su sveikų 
žmonių mėginiais. Visi mėgi
niai (leukocitai arba limfoci- 
tai) paveikti y radiacija. Nu
statyta, kad glioma sergančių 
pacientų mėginiuose po povei
kio y spinduliais buvo daug 
daugiau chromoąpmų pažeidi
mų nei sveikiems asmenims. 
Buvo padaryta preliminari iš
vada, kad y radiacija ir žmo
gaus organizmo nesugebėji
mas ištaisyti radiacijos sukel
tus DNR pažeidimus gali pa
didinti smegenų vėžio riziką, 
tačiau konstatuota, kad reikia 
tolimesnių tyrimų.

NAUJA PRIEMONĖ
PADEDA DIAGNOZUOTI 

APENDICITĄ

Klinikinių bandymų metu

buvo tirti monokloniniai an
tikūnai, pažymėti radioakty
viu izotopu (techneciu 99). Jie 
naudoti vaizdinei infekcinio 
proceso diagnostikai. Tyrimo 
jautrumas diagnozuojant 
apendicitą — 90 proc., speci
fiškumas — 87 proc. • .

Ši nauja medžiaga, pavadin
ta LeuTech, patekusi] kraujo
taką, susįjungia su pęptrofi- 
lais, kurie, kaip žinomą; kau
piasi infekcinio proceso nr už
degimo vietoje. Stebint , gama 
kamera, akumuliavęs „ Leu
Tech matomas, kaip-ryški dė
mė. LeuTech leidžia paneigti 
apendicito diagnozę 95 proc. 
tikslumu, kas duoda 'chirur
gams galimybę saugiaitfleisti 
ligonius, kuriems šį$ tyrimas 
nepatvirtino apendicito ,diag
nozės, į namus.
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PARODYTAS DĖMESYS IR 

PAGARBA LIETUVAI

Su Čikagoje sausio 19 d. viešėjusiu Lietuvos Respubli
kos prezidentu Valdu Adamkum kalbasi Algis Zaparac
kas.
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Danutė Bindokienė

Žaidžiant pagal 
diplomatijos taisykles

Visų pirma norėčiau pri
minti, ypač mūsų jaunajai 
kartai, kad 1956 m. birželio 
15 d., Valdo Adamkaus inicia
tyva, buvo suorganizuota 
40,000 parašų peticijos įtei
kimas JAV viceprezidentui 
Richard Nixon jo įstaigoje 
Washington, DC; 2001 m. rug
sėjo 11 d., turėjęs įvykti prez. 
V. Adamkaus pasimatymas su 
JAV prez. George W. Bush 
buvo atšauktas dėl teroristų 
išpuolių Pentagone ir New 
York Pasaulio prekybos cen
tre. Prez. Valdas Adamkus 
išpuolių metu buvo JAV sau
gumo priežiūros tarnybos nu
vežtas į Lietuvos ambasadą, o 
rytojaus dieną JAV kariniu 
lėktuvu išskraidintas iš Ame
rikos ir laimingai grįžo į Vil
nių.

Gruodžio mėn. Baltųjų rū
mų pranešime žiniasklaidai 
buvo teigiama, kad su prez. 
Bush Lietuvos prezidento su
sitikimui data paskirta š.m. 
sausio 23 d. Ta data vėliau, 
Lietuvai sutikus, buvo pa
keista į sausio 17-tą.

Įvykusiame susitikime buvo 
parodytas nepaprastas dėme
sys ir pagarba ne tik Lietuvos 
prezidentui, bet ir delegacijai, 
kurią sudarė Lietuvos kariuo
menės vadas gen. mjr. Jonas 
Kronkaitis Prezidentūros ve
dėjas R. Meiliūnas, preziden
to patarėjas Raimundas Mie
želis, prez. užsienio reikalų 
patarėjas Albinas Januška, 
užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis ir Lietuvos am
basadorius JAV-se Vygaudas 
Ušackas.

Iš žymių amerikiečių pa
reigūnų susitikime dalyvavo: 
prezidento Bush patarėjas 
Scooter Libby, kabineto vado
vas Andrew Card, Valstybinio 
saugumo sekretorė Condoleez- 
za Rice, Valstybės departa
mento pasekretorė Europai ir 
Eurazįjai Elisabeth Jonės, 
Nacionalinės saugumo tary
bos vyriausias Europos ir Eu
razijos direktorius Daniel 
Fried.

Tęsiant Bush šeimos tradi
ciją ir parodant ypatingą dė
mesį kviestiniams svečiams, 
JAV prez. žmona Laura Bush 
pakvietė Almą Adamkienę ka
vutei. Kartu dalyvavo JAV 
užsienio sekretoriaus Colin 
Powell žmona, JAV ambasa
doriaus Lietuvai žmona Ma- 

'riella Tefft ir LR ambasado
riaus žmona Loreta Ušackie- 
nė.

—Gerbiamas Prezidente, 
Jūs daug kartų buvote Va
šingtone, dalyvavote įvai
riuose priėmimuose, posė

džiuose, pasikalbėjimuose, 
bet, kaip minėjote mūsų 
telefoniniame pokalbyje 
sausio 17 d., tuoj po susiti
kimo su prez. George W. 
Bush, jautėte pasitenkini
mą, kad susitikimas buvo 
ypatingas, sėkmingas ir 
viltingas Lietuvai. Malo
nėkite pakomentuoti tą su
sitikimą.

—Aš dabar, jau iš trijų 
dienų perspektyvos, žvelgiu į 
tą susitikimą ir dar gyvenu 
tomis pačiomis pakiliomis 
nuotaikomis, kuriomis gyve
nau, išėjęs iš Baltųjų rūmų po 
susitikimo. Lietuvai buvo pa
rodytas išskirtinis dėmesys, 
tiek paties prezidento, tiek ir 
visos aplinkos.

Ryte, prieš mūsų susiti
kimą, Alma buvo, Lauros 
Bush kvietimu, atvykusi į jų 
butą antrame Baltųjų rūmų 
aukšte. Almą lydėjo amb. 
Ušacko žmona Loreta. Taip 
pat į šį specialų susitikimą 
buvo pakviesta JAV užsienio 
sekretoriaus Colin Powell 
žmona ir JAV amb. Vilniuje 
žmona Mariella Tefft. Visą va
landą buvo nuoširdžiai ben
draujama.

Joms tenai kalbant, buvo 
toks netikėtas momentas, nes 
apsilankė prezidentas George 
W. Bush, norėjęs būtinai pa
sisveikinti su Alma. Kadangi 
prezidentas buvo pasiruošęs 
bėgimui, jis dėvėjo sportine 
apranga.

Kaip man pasakojo Alma, 
Laura Bush priminė prezi
dentui, kad sportinė apranga 
šiame susitikime netinka. 
Prezidentas atsakė, jog, suži
nojęs, kad „mūsų namuose 
lankosi Lietuvos prezidento 
žmona, turėjo ateiti ir su ja 
pasisveikinti”, nes po pietų 
susitiks su prez. Adamkum. 
Keletą minučių pabendravo ir 
išėjo.

Tiek mūsų, tiek ir ameri
kiečių tarpe šis šeimyninis 
dėmesys buvo visai natūralus. 
Betgi yra faktas, kad mūsų 
valstybės istorijoje tai pirmas 
nuo 1918 m. kartas, kuomet 
Baltuosiuose rūmuose įvyko 
formalus JAV ir Lietuvos pre
zidentų priėmimas susitiki
mas Baltuosiuose rūmuose.

Jis buvo numatytas tik 
apie 20-25 minučių trukmės, 
bet užtruko 45 minutes. Dė
mesys buvo geras ypač tiesio- 
giame pasikalbėjime tarp 
prez. Bush ir manęs. Buvo pa
minėtas platug klausimų 
spektras. Kalbėta apie Lietu
vos žemės ūkį, žinoma, domi
navo NATO, Lietuvos moks
las, socialiniai reikalai, kul-

Po susitikimo Baltuosiuose rūmuose Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų ir LR užsienio reikalų ministrą An
taną Valionį išlydi JAV prezidentas George W. Bush (dešinėje). Džojos Barysaitės (Elta) nuotrauka.

tūra ir prekyba su JAV. Prezi
dentas Bush buvo be galo ge
rai informuotas. Jis yra kon
kretus, nori aiškios nuomo
nės, taupo žodžius ir kon
krečiai eina prie reikalo. Po
kalbyje buvo jaučiama žmo
giška šiluma, kurią sunku pa
justi per oficialus kanalus ar 
stebint prez. Bush televizijoje. 
Mes išėjome be galo patenkin
ti pasikalbėjimo eiga ir rezul
tatais.

—Gyvendami Amerikoje, 
Lietuvos įvykius matome, 
girdime ir skaitome, nes jie 
mums labai svarbūs. Lietu
vai prezidento G. W. Bush 
ir jo vyriausybės parodytas 
draugiškumas, dėmesys 
bei palankumas — tai Lie
tuvos užsienio politikos li
nijos nuopelnas ir suge
bėjimas, ypač pertvarkant 
Lietuvos karines pąjėgas 
pagal NATO poreikius. Tai 
buvo galima pastebėti ir iš 
Jūsų delegacijos, kadangi 
joje dalyvavo Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. mjr. 
Jonas Kronkaitis, kuris 
yra JAV užsienio sekreto
riaus Colin Powell klasės 
draugas. Kokią reikšmę tu
ri asmeniški ryšiai?

—Nėra jokios abejonės, kad 
asmeniški ryšiai turi didelės 
įtakos, ypač bendraujant su 
žmonėmis. Aš nemanau, kad į 
galutinius sprendimus tie ry
šiai turi j takos, bet kontak
tams, svarstant klausimus ir 
bendravimui jie daug padeda. 
Jie viską pateikia visai kitoj 
šviesoj, negu tuo atveju, jeigu 
pirmą kartą susitikus su as
menimis, jų prieš tai ne
pažįstant. Bendravimas ir 
kalba yra tuomet oficiali, šal
toka. To nejaučiame, kai susi
tinka žmonės, kurie kartu dir
bo ar mokėsi.

—Prezidente, Jūs taip 
pat turite artimus ryšius

su JAV Apsaugos sekreto
rium Don Rumsfeld ir vice- 
prez. Diek Cheney. Ar tu
rėjote progos su jais pa
bendrauti?

—Viceprezidento Cheney 
šiuo metu Vašingtone nėra, o 
saugumo sumetimais neskel
biama, kur jis yra. D. Rums
feld buvo išvykęs, tačiau Pen
tagone kartu su gen. Kron- 
kaičiu ir mūsų delegacija bu
vome susitikę su pirmuoju 
sekretoriumi Paul Wolfowitz, 
kuriam išdėstėme mūsų ka
riuomenės pasiruošimą pagal 
NATO reikalavimus, svars
tėme tolimesnį dalyvavimą, 
ypač prieš terorizmo akcijas. 
Iš jų išgirdome samprotavi
mus apie aktyvų Lietuvos da
lyvavimą NATO veiksmuose 
ir išreikštą pasitenkinimą, 
kad, nors Lietuva yra maža, 
ne tik deklaruoja savo nusi
statymą prieš terorizmą, bet 
tai aiškiai savo veiksmais pa
rodo — pvz., dalyvaujant Ko- 
sove ir Bosnijoje, tiek ir da
bar, paskirdama visą medi
cinos komandą, kuri yra pasi
ruošusi, pagal reikalą, vykti į 
Afganistaną.

—Ar teko susitikti su 
Amerikos žydų organiza
cijų atstovais?

—Taip, teko kokį pusva
landį su jais kalbėtis. Jiems 
ypač rūpi Torų, religijos šven
tųjų raštų, grąžinimo klausi
mas, dėl kurio iki šio laiko 
buvo tariamasi ir, man atro
do, kad jau esame prie galuti
nio susitarimo. Sausio 27 d. iš 
Izraelio ir Amerikos atskren
da delegacija Torų perdavimo 
ceremonijoms Vilniuje. Tas 
klausimas yra jautrus ir ak
tualus žydams Izraelyje, bet 
buvo užklausimų ir iš Ameri
kos sluoksnių, kaip tas klausi
mas bus išspręstas.

Jeigu norite manęs paklaus
ti, ar buvo kalbėta dėl vadi

namųjų nuolatinių procesų ir 
išdavimo lietuvių, kurie, pa
gal juos, kaltinami žydų geno
cidu, tai tas klausimas visai 
nebuvo paminėtas.

—Artėja Lietuvos prezi
dento rinkimai. Ar Jūs esa
te nusprendęs dalyvauti 
šiuose rinkimuose, kaip 
kandidatas antrai kadenci
jai?

—Aš į tą klausimą turiu 
savo pažiūrą, tačiau laikysiuosi 
to, ką esu anksčiau pasakęs. 
Prieš mano akis labai sun
kaus darbo metai. Juk bus 
daromi milžiniški sprendimai 
dėl Lietuvos ateities, būtent 
jos įstojimas į Europos Są
jungą, pakvietimas į NATO. 
Ir čia reikalingas ne kandida
tas, vienoks ar kitoks, bet dir
bantis savo darbą preziden
tas. Dėl to aš esu apsispren
dęs dirbti iki savo kadencįjos 
pabaigos ir tiktai prieš rinki
mus padaryti galutinį spren
dimą.

—Ką norėtumėte specia
liai pasakyti Amerikos lie
tuviams?

—Aš manau, kad Amerikos 
lietuvių įtaka ir darbas per 
tiek metų yra stipriai išryš
kėjęs. Apie įnašą ir nuopelnus 
aš nekalbėsiu. Ir Jūs, ir aš 
juos žinome, nes ir aš tuo 
metu buvau Jūsų eilėse, ir 
stengiausi kartu darbuotis 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo reikalams. Ir toliau 
reikalinga Jūsų pagalba, 
šiais, 2002-aisiais metais. Rei
kalinga Jūsų aktyvi akcįja, 
kalbant ir raginant Kongreso 
narius, o ypač senatorius, 
prašant jų balsų Lietuvos pa
kvietimui į NATO. Pabrėžiu 
— ta akcija svarbi ypač JAV 
Senate, kur tik kelių senato
rių balsų skirtumas nuspręs 
Lietuvos ateitį.

Dėkojame prez. V. Adam
kui už malonų pokalbį.

Klausimai tie patys: ar Lie
tuva bus pakviesta kandidate 
į NATO, ar Europos Sąjunga 
teiksis ją įsukti į savo „už
darą ratelį”? Jeigu šiemet ne
pavyks įgyvendinti šių siekių, 
tai tikrai ne dėl Lietuvos 
kaltės, nes pastangos ir lėšos, 
nukreiptos pasiruošimui na
rystėms, pralenkė galbūt dau
gelio lūkesčius.

Tačiau, kaip žinome, ne vis
kas priklauso tik nuo pasi
ruošimo, bet ir nuo užsienio 
didžiųjų valstybių, ypač jau 
priklausančių organizacijoms, 
į kurių vartus taip neatlai- 
džiai beldžiasi Lietuva ir ki
tos, iš sovietų imperijos „glo
bos” išsivadavusios, tautos. 
Šiuo atveju svarbu atkreipti 
dėmesį ir į matomas, arba 
bent lengvai suvokiamas, nuo
monių sroves, o dar labiau į 
tas, kurias sunku numatyti.

Politika yra nepastovi, kaip 
pavasario oras: čia ji palanki, 
gaivinanti viltis; čia vėl tas 
viltis sunaikina ir pažeria 
naujų, tiesiog kaprizingų rei
kalavimų, tarytum įsitikinusi, 
kad bus galima apsieiti be 
paskutinio griežtojo „ne”, nes, 
besistengiančiam susigaudyti 
didžiųjų valstybių politiniuo
se klystkeliuose, nusibos ir jis 
pats pasitrauks.

Galbūt dar rašalas nebuvo 
nudžiūvęs po 1990 m. Kovo 
Vienuoliktosios aktu, kai Lie
tuvos vadai pareiškė norą 
įvesti savo nepriklausomybę 
atkūrusią valstybę į tarptau
tines Vakarų organizacijas ir 
taip užtikrinti jos saugumą. 
Niekas juk nenorėjo, kad pasi
kartotų šiurpieji okupacijų 
dešimtmečiai... Labiausiai pa
geidaujama buvo narystė 
NATO, ir prieš beveik dvylika 
metų ji atrodė labiausiai ne
pasiekiama.

Tačiau šiandien viltys daug 
tikresnės: atlikti paruošia
mieji darbai, yra konkreti da
ta, kuomet gali įvykti Lietu
vos siekių išsipildymas. Tad 
ko dar reikia?

Ogi to, kas šiuo metu ir da
roma: diplomatijos ir asmeni
nių kontaktų iš Lietuvos pu
sės; uždavinių, kuriuos priva
lo atlikti užsienio, ypač Ame
rikos, lietuviai.

Daug kartų buvome raginti 
kreiptis į savo atstovus bei 
senatorius, prašyti, kad pa
remtų Lietuvos narystę 
NATO, bet kažkaip vis kai 
kam tie prašymai „neužsi
registruoja”. Gal tai apskritai 
lietuvio nerangumas, gal kitos 
priežastys, bet dabar ne lai
kas atsisakinėti vien dėl to, 
kad „ne mano organizacija

prašo”...
Praėjusi savaitgali Vašing

tone lankėsi Lietuvos prezi 
dentas su gan nemažu buriu 
kitų svarbių valstybes pa 
reigūnų, įskaitant ginkluotų 
pajėgų vadą. Kai buvo pa
skelbta, kad šie asmenys ai 
vyksta į Ameriką, vė! pasigir
do niurnėjimų — ar reikia be 
reikalo valstybės pinigus 
švaistyti tokioms kelionėms? 
Juk apčiuopiamos naudos iš 
jų nedaug, tik suteikia besi- 
lankanties proga „pasiblizgin 
ti”.

Žinoma, praeityje buvo ir 
tokių atvejų, kai iš gausios de
legacijos, kaip lietaus iš to pa
tarlės didelio debesio, nebuvo 
ypatingų rezultatų. Tačiau ne 
šį kartą. Nepamirškime, kad 
susitikimas buvo inicijuotas 
Vašingtono, o svečių grupei 
vadovavo Lietuvos preziden
tas ir kariuomenės vadas (jau 
nekalbant apie kitus svarbius 
asmenis). Susitikimas vyko 
pačiuose Baltuosiuose rūmuo
se, Pentagone ir kitose įstai
gose. Be to, Lietuvės prezi
dentą galėjo stebėti ir televizi
jos žiūrovai, kuomet jis kal
bėjosi su John McLaughlin. 
Taigi, galima sakyti, Lietuva 
gavo netikėtai daug dėmesio, 
o prez? Valdas Adamkus mo
kėjo išnaudoti susitikimus bei 
pokalbius, pristatydamas savo 
tautos reikalus ir atsakyda
mas į pateiktus klausimus. 
Lietuviams dėl savo preziden
to tikrai nereikėjo raudonuoti 
— jis buvo visapusiškai vaka
rietiškas, šiltas ir korektiškas, 
kaip ir kiti asmenys, su juo 
atvykę į Amerikos sostinę.

Kaip jau ne kartą šiose skil
tyse pažymėjome, aukštųjų 
valstybės pareigūnų kelionės į 
užsienį, vizitai pas įvairių 
šalių tolygius ar aukštesnius 
asmenis (jeigu jie suteikia au
dienciją) visuomet yra tam 
tikra „plunksna prie kepurės” 
tautai, kuriai svečiai atsto
vauja. Šiuo metu Lietuvai to
kie susitikimai ypač svarbūs 
—- ji tūri būti matoma, ir juo 
labiau — teigiamoje šviesoje. 
Prez. Adamkus, kariuomenės 
vadas Kronkaitis, užsienio 
reikalų ministras Valionis, o 
taip pat ambasadorius Ušac
kas yra ypač tinkami Lietu
vos reprezentatoriai. Tad rei
kia išnaudoti kiekvieną su
teiktą progą, kad Lietuvos 
vardas nuolat skambėtų JAV 
bei kitų įtakingų užsienio po
litikų pasąmonėje. Kai ateis 
laikas pasisakyti už Lietuvą, 
šie asmenys tą teigiamai var
dą prisimins.

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI 
IR PROBLEMOS

Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės 

posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių oentre,
spalio 9-10 d.

Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Nr.7

Tie patys eks
pertai pastebėjo, jog moksli
niai tyrimai Lietuvoje dažnai 
neturi įtakos svarbių tschnolo- 
gįjv kūrimui. PO 1990 metų 
buvo susidariusi nuomonė, 
kad viską reikia sugriauti, 
technologijas gausime ir galė
sime ii karto žengti į modernų 
pasaulį. Bet pasirodė, kad nie
kas nieko neduoda. Pamatė
me, kad reikia dalyvauti pro
jektuose. patiems kuiU. pla- 
nuoti ir pradėti gamybą. Tam 
dabar ieškome gerų modelių, 
geros patirties užsienyje. Ban
dome sukurti struktūras prie

vyriausybės, kurios šiuos tiks
lus paremtų ir padėtų juos 
įgyvendinti.

Mokslo ir studįjų finansavi
mas ii vyriausybės yra per 
mažas. Jeigu Europos Bend
ruomenės standartas yra 1.6 
proc. BVP, tai Lietuvoj* jis ne
siekia net 1 proc. Jis yra vie
nas paskutiniųjų Europoje, 
pralenkiantis tiktai Kiprą ir 
Lsnkįją. Pugsl gaunamą pa
ramą, Lietuvos biudžetas šiuo 
metu suteikia Lietuvos uni
versitetams tik 60.9 proc. rei
kalingų išlaidų. 30.6 proc. uni
versitetai užsidirba patys- Ki-

tus gauna iš kitų šaltinių. 
Tačiau pramonės parama, dėl 
aiškių priežasčių, yra labai 
maža.

Kauno Technologijos univer
sitetas, kaip vienas svariausių 
ir pažangiausių technologijos 
universitetų Baltįjos valstybė
se, su daugiau kaip 17,000 
studentų, suteikia galimybe 
plačiam bendradarbiavimui siį 
užsieniu. Universitete galima1 
siekti mokslinio bakalauro 
laipsnio rusų, vokiečių, anglų 
bei prancūzų kalba. Šiuo uni
versitetas bando pritraukti 
studentus aukšto paruošimo 
lygio studįjoms iš užsienio, 
ypač lietuvių kilmės. Pvz., at
vyksta iš Sibiro rusiakalbiai 
su lietuviškomis pavardėmis. 
Ilgainiui jie pramoksta lietu
vių kalbą ir tampa piliečiais. 
Bet į universitetą atranda ke
lia jau studentai ir ii įvairių 
pasaul'io kraštų, pvz., Italįjos, 
Pietų Amerikos ir arabų kraš
tų. Atvykstantiems lietuvių 
kilmės studentams mokslo iš
laidos yra apmokamos.

Ištraukos ii prof. Stasio 
Vaitekūno, Klaipėdos uni
versiteto rektoriaus, kal
bos.

Klaipėdos universitetas, 
įkurtas prieš dešimt metų, 
šiandieną turi apie 8,000 stu
dentų. Jis yra unikalus Lietu
voje — atlieka didelę vakarų 
Lietuvos regionio švietimo, 
kultūros, ir socialinės bei eko
nominės veiklos funkcįją. Tai 
svarbu srityje, kurioje labai 
trūksta inteligentuos.

Lietuvos universitetai ken
čia ne tiek dėl finansinių ne
priteklių, kiek dėl stokos 
konstruktyvių idėjų. Jie ken
čia ypač dėl to, kad kas metai 
sparčiai daugėja studentų 
skaičius, o finansavimas ba
zuojamės praeitų metų stu
dentų skaičiumi. Švietimo mi
nisterija turėtų sudaryti ilga
laikį planą, kuria numatytų 
metiniai didėjantį biudžetą to
kiam prieaugliui finansuoti.

Mus taip pat neramina švie
timo ministerįjos biurokratų 
pasakymai, kad nėra poreikių

vienai ar kitai specialybei pa
gal darbo biržos prognozę. Čia 
darbo birža, dėl ten tarnau
jančių žemos kvalifikacįjos 
žmonių, nesugeba nuspėti 
ateities specialistų poreikių. 
Todėl, į darbo biržos progno
zes reikėtų žiūrėti gana kri
tiškai ir vadovautis ilgalai
kiais, gerai apgalvotais pla
nais.

Tarpuniversitetinė konku
rencija yra sveikintinas ir rei
kalingas dalykas, bet tuo pa
čiu reikalaujantis atsižvelgi
mo į nauju regioninių univer
sitetų finansinius poreikius, 
palyginus juos su jau seniai 
ęusiformavusiais universite
tais. Į tokių regioninių univer
sitetų ugdymą, daug dėmesio 
kreipia, pvz., tiek Suomįja, 
tiek Svedįja. Ten regionuose 
įsteigti universitetai tampa 
ekonominiais varikliais. Pas 
mus tas lyg ir suprantama, 
bet, kai laikas ateina finansų 
skirstymui, į tai neatsižvel
giama, nes, kaip tą padaryti, 
šiandieną dar niekas nežino,

Kuriant neuniversitetines ko
legijas, pasekmės atrodo buvo 
mažai apgalvotos, pvz., kiek 
tas gali pakenkti universite
tams ir mokslo kokybei.

Nemažą susirūpinimą kelia 
švietimo ministerįjos reikala
vimai gimnazistams per anks
ti pasirinkti specializaciją. 
Bendro lavinimo mokykla tu
rėtų vaikui duoti gerus ir pla
čius pagrindus taip, kad nebū
tų jam užkirstas kelias į aukš
tąją mokyklą. Per ankstyvas 
spedalizacįjos reikalavimas 
siaurina gimnazisto bendrą 
išsilavinimą. Todėl visos baka
lauro studijos turėtų būti la
itai plačios. O magistrantūro- 
ja jie jau galėtų studįjuoti pa
sirinktą specialybę. Tai yra 
ypač aktualu šiandieną, grei
tai besikeičiančios rinkos po
reikių sąlygomis.

Nauji doktorantūros reikala
vimai spausdinti straipsnius 
cituojamuose užsienio žurna
luose kelia didelį susirūpini
mą dėl Lietuvos mokslininkų 
ateities. Tokių pareikalavimų,

kaip dabar įstatyme priimti, 
niekur pasaulyje nėra. Reikia 
kuo skubiausiai sugrąžinti iki 
šiol buvusius disertacinius ko
mitetus, taip kaip jie priimti 
Vakarų pasaulyje, prieš pa
darant neatstatomą žalą 
Lietuvos mokslo sistemai.

Ištraukos iš prof. Kęstu
čio Makariūno, Lietuvos 
Mokslo tarybos pirminin
ko, pranešimo.

Lietuva žengia į Vakarus 
jau ne pirmą kartą. Nuskur
dusi ir nualinta, šalis su di
dele viltimi bando grįžti į Va
karų ekonomiką, dažnai nesu
prantanti, kad didelės konku- 
rencijos aplinkoje, net ir nepa 
prastai geri planavimai, di
delis darbas, už mėnesio gali 
sužlugti, atsiradus naujam 
konkurentui, arba rinkai pa
sikeitus. Po ilgų studijų pri
ėjau išvadą, kad tiek valsty
bės, tiek visuomenės klestėji
mo pagrindas yra finansinis 
kapitalas ir intelektualinis 
kapitalas. (B d )
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

DIEVO AVINĖLIS

2 eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio liturginiuo
se skaitiniuose mums prabyla 
pranašas Izaijas, apaštalas 
Paulius ir Jonas Krikštytojas. 
Jie visi skirtingomis epocho
mis ir aplinkybėmis savaip 
kalba apie Jėzų. Jonas Krikš
tytojas du kartus prisipažįsta: 
„Aš jo nepažinojau” (Jn 1, 
31.33). Paulius paaiškina, kad 
jis yra „Dievo valia pašauktas 
Kristaus Jėzaus apaštalas”. 
Per Izaįją atėjo apreiškimas 
apie Viešpaties tarną. Visi šie 
skirtingi liudijimai įmanomi 
tik tiesiogiai įsikišant gyva
jam Dievui.

Pirmasis skaitinys yra iš 
Viešpaties tarno giesmių. Vie
nas šio Viešpaties tarno bruo
žas išlieka pastovus: jis egzis
tuoja kitiems. Jis yra Tarnas. 
Ketvirtojoje giesmėje (Iz 52,
13-53, 12) aprašoma, kaip šis 
Tarnas kenčia ir miršta dėl 
kitų nuodėmių. Ankstyvoji 
Bažnyčia šiame paveiksle 
įžvelgė Jėzų. Šio sekmadienio 
skaitinyje Tarnas ne tik subu
ria Izraelio likučius pasibai
gus Babilono tremčiai. Jis taip 
pat vadinamas tautų šviesa, 
taip išganymas įgauna pasau
linį mastą. Ketvirtojoje Vieš
paties tarno giesmėje aprašo
mas vedamas pjauti ėriukas 
(Iz 53, 7). Evangelijos skaiti
nyje Jonas Krikštytojas paliu
dija: „Štai Dievo Avinėlis, ku
ris naikina pasaulio nuodė
mę”. Izraelio vardas reiškia 
„teparodo Dievas savo jėgą”. 
Šis vardas buvo suteiktas Jo
kūbui, visą naktį kovojusiam 
su angelu (Pr. 32, 23-30). Po 
Babilono tremties šis vardas 
teko likučiui, susibūrusiam 
Jeruzalėje. Iš izraelitų likučio 
Dovydo giminės gimęs Dievo 
Sūnus Jėzus buvo atmestas 
savo tautos, tačiau jam vienin
teliam visiškai tinka pranašo 
žodžiai: „Tu esi mano tarnas, 
(...) Izraeli, per tave savo šlovę 
apreikšiu!” Nuo Jėzaus prasi
deda naujasis Izraelis, iš pra
džių apėmęs iš žydų kilusius 
krikščionis, vėliau Viduržemio 
jūros pagonis. Šventasis Pau
lius vadina visuotinę Bažnyčią 
„Dievo Izraeliu" (Gal 6, 16).

Keletą sekmadienių iš eilės 
girdėsite apaštalo Pauliaus 
„Pirmojo laiško korintiečiams” 
ištraukas. Šiandien skaitoma 
įžanga į šį laišką. Paulius ad
resuoja jį Dievo bendrijai Ko
rinte. Achajos sostinė Korin
tas anuomet turėjo daugiau 
kaip pusę miljono gyventojų, 
iš kurių trys ketvirtadaliai bu
vo vergai. Šiame Viduržemio 
jūros uoste maišėsi įvairių ra
sių, tautų ir religijų žmonės. 
Šis miestas Romos imperijoje 
tapo prabangos, linksmybių,

Praėjusių m«*tų gruodžio 23 d Čikagos Brighton Parko Švč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje po Sv. 
Mi4ių vyko susitikimas su kunigais i* Lietuvos IS kairės kun Žydrūnas Kulpys, kun Jaunius KelpSas, monsin
joras Alfonsas Svarinskas, kunigas Vaidotas Labaftauskas ir Nerijus Šmerauskas Romo Eidukevičiaus nuotr.

taip pat prostitucijos simboliu.
Ir štai Korinte atsiranda „Die
vo bažnyčia” — krikščionių 
bendruomenė, turinti ryšį su 
visuotine Bažnyčia. Naujai įti
kėjusieji šventieji „šaukiasi 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus vardo”.

Jono evangelijoje Jėzaus 
krikštui suteikiama dar gi
lesnė prasmė negu sinoptinėse 
evangelijose. Jėzus krikštu 
pašvenčiamas atperkamąjai 
misijai. Nekaltasis, Teisusis 
be nuodėmės miršta už kitų 
nuodėmes: „Štai Dievo Avinė
lis, kuris naikina pasaulio 
nuodėmę”. Šiuose žodžiuose 
telpa visos pasaulio nuodė
mės. Atperkamoji galia apima 
visą laiką ir erdvę. Jėzus pasi
rinkęs savo mirties valandos 
laiką, kai šventykloje Velykų 
vakarienei buvo pjaunami avi
nėliai (Jn 18, 28; 19, 31-37), 
norėjo pabrėžti, kad jis yra ta
sai Avinėlis, kuris išlaisvina 
žmones ir atveria naująją san
dorą (Lk 22, 20). Ankstyvoji 
Bažnyčia, išreikšdama prisi
kėlimo pergalę, vadina Jėzų 
Velykų Avinėliu, įveikusiu 
mirtį, nuodėmę ir blogį. Pet
ras savo laiške kalba apie at
pirkimą „brangiuoju krauju 
Kristaus, to avinėlio be kliau- 
dos ir dėmės” (lPt 1, 19). „Ap
reiškimo knygoje” aprašomas 
avinėlio vestuvių pokylis: „Pa
laiminti, kurie pakviesti į Avi
nėlio vestuvių pokylį” (Apr 19, 
9).

Jonas Krikštytojas du kar
tus pareiškia nepažįstąs Jė
zaus. Juk jie buvo giminaičiai. 
Ką tai turėtų reikšti? Pažinti 
Jėzų — tai atpažinti jį kaip 
Mesiją. Jono evangelijoje 
veiksmažodžiai „pažinti”, „ma
tyti” ir „tikėti” vartojami sino- 
nimiškai. Čia pat Jonas Krikš
tytojas du kartus pareiškia: 
„aš mačiau”. Jonas Krikštyto
jas matė Dievo dvasią, nusi
leidžiančią ant Jėzaus iš Naza
reto (Plg. Iz. 11, 2; 42, 1; 61, 1). 
Visi keturi evangelistai aprašo 
Dvasios nužengimą, tačiau tik 
evangelistas Jonas pažymi, 
kad ji pasiliko virš jo”. Jėzus 
gauna ir teikia Dvasią be sai
ko (Jn 3, 34). Viešpats duoda 
ženklą Jonui Krikštytojui: 
„Ant jo pamatysi nusileidžian
čią ir pasiliekančią Dvasią, tas 
ir bus”. Taigi Jonas gali būti 
tikras: „Aš tai mačiau ir liudi
ju, kad šitas yra Dievo Sū
nus”. Jonas Krikštytojas kalba 
apie ateisiantį po jo. Jėzus yra 
kiek jaunesnis už Joną ir kol 
kas beveik niekam nežinomas. 
Tuo tarpu Jonas skelbdamas 
sutraukia didžiules minias. 
Pirmtakui skirta „mažėti”, o 
Jėzui — „augti”. Šis pasikeiti-

VII-VIII a. paveikslas „Šv. Kazimieras” atnaujintoje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene”.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

„BŪK UOLUS m ATSIVERSK”
Gruodžio 16 d. Kaune, Vy

tauto Didžiojo universitete, 
katalikų bendruomenė „Gyvie
ji akmenys” surengė Atsinau
jinimo dieną „Būk uolus ir at
siversk” (Apr 3, 19). Rėnginyje 
dalyvavo maždaug tūkstantis 
žmonių iš įvairių Lietuvos vie
tovių.

Atsinaujinimo diena pradėta 
šlovinimo giesmėmis ir malda. 
Pirmąją konferenciją „Per vė
lai Tave pamilau”, remdamasi

mas vyksta ne dėl didesnio do
rybių laipsnio ar stebuklada
rio šlovės. Jėzus, nors gimęs 
vėliau už Joną, „yra už jį pir
mesnis”. Jonas tai suvokia 
ypatingo apreiškimo dėka. Jo
nas Krikštytojas nusako Jė
zaus misiją dvejopai: Jis nai
kina pasaulio nuodėmę” ir 
„krikštija Šventąja Dvasia”. 
Evangelistui Jonui ypač svar
bu pabrėžti Jono Krikštytojo 
užduotį liudyti. Evangelistas 
įterpia Jono Krikštytojo liudi
jimą į Evangelijos prologą, su
telkiantį teiginius apie įsikū
nijusį Žodį. Vėliau evangelis
tas Jonas dar kartą pasitelkia 
Jono liudijimą (Jn 3, 22-30). 
Evangelistas neprimena 
Krikštytojo dvejonių, kai šis 
būdamas kalėjime siuntė mo
kinius pasiklausti Jėzaus, ar 
jis tikrai yra paliudytasis Me
sijas. Tai nėra atsitiktinis da
lykas. Evangelistas Jonas taip 
nusako savo Evangelįjos tiks
lą: ji surašyta, „kad tikėtumė
te, jog Jėzus yra Mesijas, Die
vo Sūnus, ir tikėdami turėtu
mėte gyvenimą per jo vardą” 
(Jn 20, 31). Įsikūnijęs Žodis 
yra slėpinys, jis turi būti at
skleistas ir paliudytas. Pa
čiam Krikštytojui reikėjo ap
reiškimo, įgaliojančio liudyti. 
Krikščioniškam tikėjimui įsi
kūnijusiam Žodžiu ir šiandien 
tebėra reikalingas liudijimas.

Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 24

Bažnyčios tėvo Augustino 
mintimis, vedė sės. Benedikta 
Rollin, RA. Prieš pradėdama 
kalbėti apie šv. Augustiną, 
prelegentė trumpai pristatė 
klausytojams, kas yra Bažny
čios tėvai. Anot jos, Bažnyčios 
tėvai — tai Bažnyčios tikėjimo 
liudytojai. Jie tarsi nutiesė til
tus nuo Naujojo Testamento 
iki teologijos, kitaip tariant, 
Bažnyčios tėvai įkultūrino ti
kėjimą, išreiškė jį naujaip, to 
meto kultūrai tinkamu būdu. 
Visiems Bažnyčios tėvams bū
dinga tikėjimą grįsti Šventuo
ju Raštu. Toliau sės. Benedik
ta apžvelgė vieno iš Bažnyčios 
tėvų — šv. Augustino atsiver
timo kelionę, remdamasi jo 
veikalu — „Išpažinimai”. Si 
knyga — tai Augustino dialo
gas su Dievu ir malda Jam. 
„Augustinas Dievo akivaizdoje 
išskleidžia visą savo praeitį. 
Jis atpažįsta savo praeityje jį 
mylintį ir jo ieškantį Dievą”, 
— teigė kalbėtoja. Augustinas 
savo širdyje įžvelgė nuolatinį 
Dievo troškimą. Anot sės. Be
nediktos, „Išpažinimai pir
miausia yra Dievo meilės, o ne 
nuodėmių išpažinimas”. Au
gustino patirtis mums įdomi, 
nes jis joje įžvelgia begalinį 
Dievo gerumą ir gailestingu
mą. Sės. Benedikta Rollin, RA, 
apžvelgdama Augustino gyve
nimo kelią, kvietė klausytojus 
iš jo pasimokyti, kaip žvelgti į 
savo praeitį, ragino susirinku
siuosius nebįjoti į savo širdį 
įsileisti Kristų, mūsų vidinį 
mokytoją ir gydytoją. Būtent 
Kristus yra „kelias vidun ir į 
kitus”. Anot sės. Benediktos, 
mūsų atsivertimo matas — 
konkreti meilė Kristaus — 
Galvos kūno nariams. Konfe
renciją j> užbaigė žodžiais: 
„Kristus mus kviečia grįžti į 
Tėvo namus, esančius mumy
se, ir priimti save, visą savo 
egzistenciją bei praeitį ir jam 
atiduoti”.

Po pirmosios konferencijos 
užgesinus šviesas ir tik sce
noje palikus pleventi žvakių 
liepsneles buvo giedama mal- 
da-meditacija pagal šv. Augus
tino žodžius „Tu mus sukūrei 
sau, o Viešpatie, ir nerami 
mūsų širdis, kol neatsiilsės 
Tavyje".

Antrąją konferenciją •Atvi
rumas — Atsivertimas — At
sakomybė šiandien” vedė tė
vas Elijas Leyda, PJ. Tėvas 
Elijas akcentavo, kad mes gy
vename „falsifikuotos meilės 
laikais”. Anot jo, meilė, kuri 
siekia suvedžioti, nėra tikra. 
Kalbėtojas kvietė atpažinti 
tikrąją meilę, kurios ženklas 
— visiškai atsidavimas Dievo 
meilės slėpiniui mumyse. 
Anot t. Elįjo, turime mylėti to
je vietoje, kurioje esame. Kal
bėtojas „standartine pagunda”

įvardijo mintis, kad pražiop
sojome savo gyvenimo tikslą, 
kai šeimos tėvas bodisi savo 
gyvenimu ir svąjoja apie vie
nuolystę, o vienuolis guodžia
si turįs šiokią tokią specialybę 
ir taip galįs būti bent kiek 
„naudingas” kitiems. T. Elijas 
pabrėžė, kad atsivertimas pir
miausia yra Dievo darbas mu
myse, o mes dažnai linkstame 
jį nusavinti, priskirti sau. Tė
vas Elijas ragino pripažinti 
Dievo veikimą mumyse ir no
rėti su meile atsiduoti Dievui, 
kuris mums pats atsiduoda 
Eucharistijoje. Jis akcentavo 
tiesos liudijimo pačiu gyveni
mu svarbą.

Po pietų pertraukos Atsi
naujinimo dienos dalyviai su
siskirstė į darbo grupes. Dau
guma žmonių liko salėje, kur 
buvo meldžiamasi užtarimo 
malda ir kunigai klausė išpa
žinčių. JLectio divina” darbo 
grupę vedė br. kun- Severinas

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA NETEKO DAR 
VIENO GANYTOJO

2001 m. gruodžio 9 d. po 
sunkios ir ilgos ligos mirė Pa
nevėžio vyskupijos kurijos 
generalvikaras, jubiliatas pre
latas Kazimieras Dulksnys. 
Šiais metais tai jau penktas 
kunigas, Panevėžio vyskupi
joje iškeliavęs į amžinybę.

Parapįjiečių meilę ir pa
garbą kunigui liudijo gausybė 
žmonių, šaltą vėjuotą dieną 
susirinkusių į gruodžio 12 d. 
laidotuves. Laidotuvių šv. Mi
šias Panevėžio katedroje au
kojo vyskupai Juozas Preik
šas, Juozas Tunaitis ir Juoza
pas Matulaitis, 48 kunigai ir 
gausus Vilniaus kunigų semi
naruos klierikų būrys. Pa
mokslą pasakė kan. Bronius 
Antanaitis, apžvelgdamas pre
lato gyvenimo kelią, jo tarnys
tę Dievui, tautai ir kiekvie
nam žmogui. Pamokslininkas 
pabrėžė, kad prelato siela 
buvo dieviškas spindulys, su
siliejęs su žemišku kūnu, ak
centavo ištikimo ir nuoširdaus 
jo gyvenimo kelią, gerumo įsi- 
kūnįjimą, nes jis visą gyve
nimą švytėjo gerumu, visiems 
buvo geras ir visi jam buvo 
geri. Kalbėdams apie prelato 
asmenybę, skatino ir visus su
sirinkusius pamąstyti, kad ir 
mes būtume geresni, mokė
tume taikiai sugyventi. Kan. 
B. Antanaitis ragino visus 
melsti, kad prelato vieta ne
liktų tuščia, kad atsirastų 
gerų šeimų, sugebančių išau
ginti gerų kunigų, kurių taip 
reikia Lietuvai.

Prelatas Kazimieras Dulks
nys gimė 1910 m. vasario 9 d. 
Kupiškio parapijoje Juozo ir 
Monikos Dulksnių šeimoje, 
kurioje be jo augo dar du bro

Paslaugos

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapote ir O«. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba Uetuviškal. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 Weet 96th Street • 
Tel. (708) 424-8664

(773)681-6664

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Holocheris, OFM, Išganymo 
istorijos panoramą toliau ap
žvelgė Artūras Lukaševičius, 
darbo grupę jaunimui „Kaip 
Dievas prakalbo man?” vedė 
br. kun. Paulius Vaineikis, 
OFM.

Po darbo grupių salėn susi
rinkę renginio dalyviai šventė 
Eucharistiją. Įvadą į liturgiją 
vedė Benas Ulevičius. Šv. Mi
šių koncelebracijai vadovavo 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ. Mišių homi
lijoje ganytojas pabrėžė: „ne 
žodžiai, bet darbai turi kalbėti 
apie mūsų gyvenimą su Kris
tumi”. Arkivyskupas susirin
kusiuosius kvietė dar labiau 
ieškoti Kristaus, dar labiau 
jame įsišaknyti, kad, anot 
apaštalo Pauliaus, „Kristus 
per tikėjimą gyventų jūsų šir
dyse, ir jūs, įsišakniję ir įsi
tvirtinę meilėje, galėtumėte 
suvokti kartu su visais šven
taisiais, koks yra plotis ir il
gis, ir aukštis, ir gylis, ir pa
žinti Kristaus meilę, kuri pra
noksta visokį žinojimą, kad 
būtumėte pripildyti visos Die
vo pilnybės” (plg Ef 3,17-18).
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liai ir keturios seserys. Kazi
mieras mokėsi Kupiškio pra
džios mokykloje, Rokiškio 
gimnazijoje ir Kauno kunigų 
seminarįjoje. 1953 m. birželio 
15 d. arkivyskupas metropoli
tas Juozapas Skvireckas Kazi
mierą Dulksnį įšventino kuni
gu. Vikaravo Ramygaloje, 
Pasvalyje. Klebono pareigas 
ėjo Tauragnuose, Rokiškyje 
(kartu ir dekano) ir Pa
nevėžyje Šv. Apaštalų Petro ir 
Povilo parapijoje. Nepaisant 
saugumierių spaudimo, atsi
sakė pasirašyti raštą už so
vietų siūlomą tautinę baž
nyčią, pasmerkti popiežių, tad 
sovietinei valdžiai jis buvo ne
patikimas. 1957 m. buvo areš
tuotas ir ištremtas į Mordo- 
vįją. Po dvejų metų sugrįžo į 
Lietuvą, tačiau Religinių 
kultų įgaliotinis neleido dirbti 
Panevėžio vyskupijoje, tad 
teko dirbti altarista Mer
kinėje. Žmonių raštų net į 
Maskvą dėka, kun. K. Dulks- 
niui pagaliau 1963 m. leista 
sugrįžti į Panevėžio vyskupiją 
— jis paskiriamas Krekenavos 
klebonu. Po 20 metų — 1983 
m. išrinktas Panevėžio vysku
pijos kapituliniu vikaru, šias 
pareigas ėjo 6 metus, kol Pa
nevėžys pagaliau gavo vys
kupą. Naujai paskirtas vysku
pas Juozas Preikšas kun. K. 
Dulksnį paskyrė Panevėžio 
vyskupijos kurijos generalvi
karu — šias preigas užėmė iki 
mirties.

Prelatas Kazimieras Dulks
nys palaidotas Panevėžio Ra
mygalos gatvėje esančiose ka
pinėse, kunigams skirtuose
kapuo“ Dr. Aldona

Vasiliauskienė

Alteraative Home care looking
for responsible come-and-go, live 
in care givers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card” 

reųuired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Nori issinuomot

Ieškau išsinuomoti butą 
Vilniuje šiais metais balandžio ir 
gegužės mėnesiais. Esu tvarkinga 

ir neseniai baigusi universitetą. 
Skambinkite tei. 440-423-0830

arba degesyte@aol.com
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V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus 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.

PAMALDOS UŽ TAIKĄ 
IR KRIKŠČIONIU

VIENYBĘ

Kasmet sausio 18-25 d. skel
biama krikščionių vienybės 
savaitė, kurios metu vyksta 
ekumeninės pamaldos, daly
vaujant kitų krikščioniškų 
konfesijų atstovams. Lietuvos 
Vyskupų konferencijos eku
meninės tarybos iniciatyva, 
šiais metais pamaldos už 
krikščionių vienybę rengia
mos šiose vietose:

sausio 21 d. Šiauliuose Šv. 
Jurgio bažnyčioje; sausio 23 d. 
Kaune Stačiatikių bažnyčioje; 
sausio 24 d. Vilniuje Šv. Jonų 
bažnyčioje pagrindinės eku
meninės pamaldos, kurioms 
vadovaus kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis, dalyvaus liute
ronų vyskupas Jonas Kalva- 
nas, stačiatikių ortodoksų ar
kivyskupo sekretorius tėvas 
Vitalij Karikov; sausio 24 d. 
Klaipėdoje Šv. Juozapo Darbi
ninko bažnyčioje; sausio 25 d. 
Kaune Švč. M. Marijos į dan
gų ėmimo (Vytauto) bažny
čioje; sausio 27 d. Panevėžyje 
liuteronų bažnyčioje.

Taip pat, popiežiaus Jono 
Pauliaus U. raginimu, didžių
jų pasaulio religijų vadovų su
sitikimo Asyžiuje išvakarėse 
sausio 23 dieną visose Lietu
vos vyskupįjų katedrose ir kai 
kuriose kitose bažnyčiose vy
ko maldos budėjimai, kurių 
metu melstasi už taiką pasau
lyje bei būsimojo susitikimo 
sėkmę.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
sekretoriatas

• Lapkričio 8-11 d. Krikš
čioniškojo visuomenės ugdymo 
centras Jaunimo centre su
rengė jaunimo vadovų tobuli
nimosi kursus, kuriuos vedė 
Lingeno (Vokietija) katalikiš
kojo švietimo centro referen
tas Josefas Santelis. Panašaus 
pobūdžio seminarai Lietuvoje 
organizuojami jau ketvirtus 
metus. Kursuose jaunimo va
dovai iš įvairių parapįjų ir 
krikščioniškųjų organizacįjų 
mokėsi darbo grupėse metodų, 
veiklos pristatymo visuomenei 
būdų.

f f '

• Lapkričio 7 d. Klaipėdos 
galerijoje atidaryta pramingu

’ Leonardo Gutausko paveikslų 
paroda. Tapytojo kūriniuose 
atsispindi Šventojo Rašto mo
tyvai — apsireiškimai švč. 
Mergelei Marijai, šv. Onai, 
duonos ir žuvies padauginimo 
stebuklas, Kristaus įžengimas 
į Jeruzalę ir kt Gediminas 
Numgaudis, OFM, atsakė į 
daugybę klausimų apie šiuo
laikinio meno sakralumą.

i
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Buvo 1945 m. rudens pra
džia. Karas jau pasibaigęs, 
steigiasi vaikų darželiai, mo
kyklos ir gimnazijos. Tuo me
tų gyvenome Flensburge — 
Vokietijoje. Sužinojusi, kad ne 
per toli Luebecke steigiama 
gimnazija, nuvykau įsitikin
ti, ar tai ne gandai. O taip! 
Bus gimnazija, bus bendrabu
tis mokiniams, mokslai tuoj 
prasidės!

Sugrįžusi pareiškiau tė
vams, kad žūtbūt man reikia 
baigti gimnaziją, nes liko tik 
vieni metai — 8Ąa klasė. Tė
vą! .tam pritarė, bet, nenorė
dami pasilikti vieni tarp sve
tinių, ( o gal bijodamiesi ma
ne vieną išleisti), išvyko drau
ge su manim. Jie apsigyveno 
pabėgėlių lageryje netoli mo
kinių bendrabučio. Lageryje 
gyveno įvairios tautybės: len
kai, jugoslavai, serbai, estai, 
latviai, lietuviai ir gal dar 
kiti. Jugoslavai ir lenkai pasi
keisdami kas vakarą rengda
vo šokius. O ko jaunimui dau
giau reikia?

Prasidėjo mokslas. Buvo nu
statytos geležinės drausmės 
taisyklės direktoriaus, kurio 
ir pavardė buvo Geležinis. Vie
na tų taisyklių buvo — šokius 
galima lankyt, tik direktoriui 
leidus.

Po poros savaičių einu iš 
bendrabučio aplankyti neto
li gyvenančių tėvų. Man beei
nant sustabdė buvęš Alytaus 
gimnazijos bendraklasis vardu 
Alfonsas. Atpažinau jį iš labai 
jau riestos nosies. Sakėsi, kad 
mažas būdamas smarkiai puo
lė ir susiraukšlėjo nosies 
kremzlė. Sakė „žinovės gyduo
lės”, kad išaugs. Deja, neišau
go, neišsitiesė, o dėl to ir jis 
pergyvendavo. Pirmieji jo žo
džiai buvo: „neišduok manęs, 
Genute”. Nustebau. Jis pa- 
kgietfc^pasivaikščioti į miškelį; 
kurio buvo ne per toli. Čia 
vaikštinėti buvo mieliau, negu 
po miesto griuvėsius.

Jam esant septintoje klasė
je buvo įkurta vietinė rinktinė 
—„plechavičiukai”. Gimnazi
jos vadovybė išdavė 7-klasių 
pažymėjimus, nes buvo likę 
tik pora mėnesių iki mokslo 
metų pabaigos. Likvidavus 
rinktinę jo būrys buvo apvilk
tas vokiškom uniformom ir 
išvežtas į Vokietiją darbams. 
Teko valyti miesto griuvėsius, 
dirbti prie oro uostų atstaty
mo ir kitų įvairių darbų. Mais
tas prastas, darbas varginan
tis, o jis, būdamas linksmo 
būdo, ir turėdamas neblogą 
balsą, mėgdavo dainuoti. Dai
nuodamas užmiršdavo sunkią 
būtį. Kartą užtraukė „Deut- 
chland deutchland euber 
alles...” Išgirdo kam nereikėjo 
girdėti, ir jis buvo suimtas, 
pristatytas į gestapą, žiauriai 
tardytas, daužytas. Nusivilkęs 
švarką (baltinių neturėjo) pa
rodė nugaroje randus nuo mu
šimo bizūnu. Po to buvo per
keltas į koncentracįjos lagerį, 
iš kurio pasibaigiant karui 
jam pavyko ištrūkti. Prisi
taikė prie pabėgėlių grupės, 
ir,- neturėdamas jokių doku
mentų, pasivadino Juozaičiu, 
pasilikdamas tą patį vardą. 
Jis prašė manęs, kad paliu
dyčiau, jog jis tikrai mokėsi 
Alytaus miesto gimnazijoje ir 
buvo septintoje klasėje, bet 
neišduočiau, kad jo dabar ki
ta pavardė.

Ir kaip tik laiku! Už poros 
dienų šaukia mane direkto
rius Geležinis į mokytojų 
kambarį. Prisipažinsiu, kad 
ėjau drebėdama, nes nežino
jau, dėl ko jis prisikabins prie 
manęs. Gal prie šokių salės 
durų pamatė (o tai buvo už
drausta), gal per vėlai sugrį
žau iš pasivaikščiojimo su sa
vo mielu draugu Kęstučiu. įė
jus ( kambarį, jis tuojau pa
klausė: „Ar mokėsi Alfonsas 
Alytaus gimnazijoje su tavi
mi?" „Taip jis mokėsi Alytaus

gimnazijoje, bet ne toj pačioj 
klasėje, nes Alytaus miesto 
gimnazija buvo išmėtyta po 4 
vietas dėl patalpų trūkumo, 
tai jis mokėsi berods Pulko 
gatvėje”. — O tai kaip žinai, 
kad jis mokėsi, jeigu net ki
toje vietoje buvo gimnazijos 
klasės, jeigu nebuvote kartu?” 
„Nors mes buvome išskirs
tyti, bet susitikdavom šokiuo
se, sporto aikštėje”. Staiga 
man pasidarė karšta. Prisimi
niau, kad tai buvo karo me
tas ir netiko linksmintis, kai 
žūsta kariai fronte. Mes, apei
dami tą potvarkį, ruošdavome 
„robaksus” (šokius kurios nore 
moksleivės bute). Ir jeigu di
rektorius žino, kad šokių va
karėliai buvo uždrausti kaip 
man pasiteisinti?” — „Tai 
tamsta garantuoji, kad jis 
mokėsi Alytaus gimnazijoje, 
lankė septintą klasę, pavasarį 
išėjo į ’pleachavičiukus?’ 
— Taip, garantuoju”, — atsa
kiau. Ar melavau? Juk jis ma
nęs neklausė, kokia buvo jo 
pavardė, tik minėjo Alfonsą...

Nuoširdžiai lankė Alfonsas 
gimnazijos kursą. Neturint ar
timų, akys pakrypo ir širdis 
palinko į vieną septintokę. 
Dažnai po pamokų išeidavo 
abu pasivaikščioti į miškelį.

Vieną vėlyvą popietę, man 
beruošiant pamokas — kokia 
laimė, kambaryje buvau vie
na, nes bendrabutietės kažin- 
kur išsivaikščiojo — ateina to 
Alfonso nužiūrėta mergužėlė 
pas mane verkdama. Kas įvy
ko? Žodis po žodžio išklausi- 
nėjujos verkimo priežastį. Ji 
su Alfuku vaikštinėjo po miš
kelį ir staiga priėjo rusų uni
forma ginkluotas kareivis. Nė 
vienas nemokėjo rusiškai. Ka
reivis jai liepė grįžti atgal, o 
Alfonsą nusivedė su savimi. 
Raminau, kad apklausinės ir 
paleis.. Deja, viena, antra, tre
čia diena, o Alfonso nėra.

Mokytojai nekreipė dėme
sio, nes dažnai mokiniai su 
tėvais keldavosi į kitą stovyk
lą, o mudvi nedrįsome pasa
kyti. Sunerimau aš. Vadinasi 
čia arti yra rusų valdoma zo
na. Tiek kelio traukiantis ir 
vėl prie jų nugaros! Išgirdusi, 
kad Spakenberge steigiama 
gimnazija, o tai jau netoli 
Stamburgo, nuvažiavau apsi
dairyti. Taip, atidaryta gimna
zija, bet dar priima moki
nius. Sugrįžusi paaiškinau tė
vams, kodėl noriu persikelti 
į kitą gimnaziją. Nagi netoli 
Hamburgas, pramogų did
miesčio gyvenimas ir t.t. Kitą 
dieną anksti rytą jau stovėjau 
su tėvais ir keliais ryšuliais 
prie bilietų kasos. Nustebau, 
kai radau būrį mokinių, kurie 
norėjo vykti į naują gimnaziją, 
bet nelabai susigaudė kaip nu
vykt, nutarė sekti mane. O ta 
mergužėlė liko laukti Alfon
so...

Ėjo metai, viską nusinešda
mi į praeitį ir apnešdami lai
ko dulkėmis. Tragiškas Alfon
so dingimas neišėjo iš mano 
atminties. Nusprendžiau, kad 
reikia nuvažiuoti į Alytų, per
žiūrėti archyvus, kokia buvo 
Alfonso tikra pavardė, nes aš 
neprisiminiau, o gal iš viso 
nežinojau, nes vadindavomės 
vardais. Gal surasiu artimus 
ar gimines ir galėsiu papasa
koti visą įvykį.

Nuspręsti buvo lengva, bet 
įvykdyti sunku. Nuvykusi ieš
kojau, kur yra Alytaus gimna
zijos archyvai. Deja, miestas 
buvo apgriautas, dingo ir ar
chyvai, ir dienynai. Be to, die
nynus laiko 15 metų, po to 
sunaikina. Susipažinau su vie
na Alytaus miesto savivaldy
bės tarnautoja. Ji parūpino 
adresus, telefonus, kur galima 
ką nors sužinoti, o ir pati tei
ravosi. Viena pažįstama tei
ravosi pas buvusį „plechavi- 
čiuką”. Deja, jo būryje tokiu 
vardu nieko nebuvo. Taip ir 
labai gerus norus turint, nieko

Lietuvos viešbutis Vilniuje. Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
KODĖL KASPARAITIS 

TURĖTŲ BŪTI RUSAS?
Mane nustebino Algirdo

Skudzinsko iš Baltimore, MD, 
laiško („Draugas”, 2002 m. 
shusio 8 d.) antraštė „Ar Kas
paraitis rusas”, bei jo kai ku
rios mintys.

Tame laiške autorius, pasi
telkęs savo bendradarbius, sa
kančius jog Kasparaitis yra 
rusas (jie būk tai taip pareiškė 
išgirdę Kasparaitį televizijos 
apklausinėjime). O didžiau
sias įrodymas buvęs Baltimo- 
rės laikraščio „Sun” sporto 
skyriuje matytą žinia, kur 
prie Dariaus Kasparaičio yra 
pridėta Rusija, o prie latvio 
Sandis Ozlinsk — Latvija.

Visų pirma — aš labai abejo
ju, kad televizijoje Kasparaitis 
pasisakė, kad jis rusas, nes, 
tai būtų didelė netiesa. Gal jis 
paminėjo, kad yra žaidęs Sov. 
Sąjungos, vėliau Nepriklau
somų Valstybių Sandraugos ir 
Rusijos rinktinėse, ir kai kas 
gerai nenugirdo. Arba apskri
tai nedarė tarp šių dviejų vi
siškai nepanašių sąvokų skir
tumo.

, Dariaus Kasparaičio, vieno 
geriausiųjų NHL — Š. Ameri
kos profesionalų lygos gynėjų, 
veiklą šiame kontinente ste
biu jau nuo 1992 metų, kuo
met jis čia pradėjo rungty
niauti. Pradžioje New York

nesužinojau, kokia buvo Al
fonso pavardė. Gimnazijos mo
kinių, su kuriais drauge mo
kėmės, gyvi tik keli, bet, jeigu 
nesimokė toje pačioje klasėje, 
tai kitos klasės mokinių pa
vardžių ir nežinojom.

Ir koks buvo tavo, Alfonsai, 
likimas?

Eugenija Barškėtienė

From Chicago we offer daily servtce to Vilnius 
wlth a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out Just how easy we can make your 
next trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mileage credit 
wtth United’s Mileage Plūs" or SAS' 
EuroBonus1" freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

It’s Scandinavian

„Islander” komandoje, o nuo 
1996 m. — Pitsburgo „Pen- 
guins” klube. Darius yra pa
žįstamas ne kaip rusas, o lie
tuvis. Esu matęs amerikiečių 
spaudoje nemažai aprašymų 
apie jį, kur jis visada pristato
mas lietuviu.

Tačiau būdamas geru žaidė
ju, jau nuo seno yra kviečia
mas ir žaidžia Rusijos ar ki
tais vardais anksčiau pasiva
dinusiose ledo ritulio rinkti
nėse (jis žais ir Salt Lake City 
įvykstančioje olimpiadoje) ir 
1992 m. yra laimėjęs olimpinį 
aukso medalį. Jis yra vienas iš 
trijų lietuvių aukso medalistų 
žiemos olimpiadose (kiti juos 
iškovojo irgi ne Lietuvos rink
tinėse).

Taip pat čia reikia daryti 
skirtumą tarp lietuvių ir lat
vių ledo ritulininkų. Latvijos 
Rygos komanda jau ir sovie
tiniais laikais dalyvavo TSRS 
aukščiausios lygos pirmeny
bėse. Joje daugumą žaidėjų 
sudalė rusai. Ątgavus Latvijai 
nepriklausomybę gana daug 
tų rusų liko ir toliau Latvijai 
atstovauti. Dabar Latvijos 
rinktinė (su savo rusais) žai
džia olimpiadose bei pasaulio 
pirmenybėse.

D. Kasparaitis, na ir, žino
ma, kitas, Amerikoje žai
džiantis profesionalas — Dai
nius Zubrųs, mielai atstovau
tų Lietuvai, jeigu ji turėtų le
do ritulio komandą, pasaulio 
aukščiausio lygio varžybose.

Nenuostabu, kad JAV žur
nalistai, kurie dažnai neskiria 
tautybės nuo pilietybės, maty
dami, jog Kasparaitis žaidžia 
Rusijos rinktinėje, prie jo pa
vardės kartais prideda žodelį 
„Rusija”. Tačiau tas labai ma
žai ką pasako, nes ir krepši
ninkus — Šarūną Marčiulionį

bei Arvydą Sabonį ilgą laiką 
šiame krašte pristatydavo ru
sais. Bet, kada jie olimpiadose 
pradėjo rungtyniauti Lietuvos 
rinktinėje, net ir nelabai geo
grafijoje bei politikoje išma
nantys Amerikos sporto žur
nalistai praregėjo. Gaila, kad 
Kasparaičiui žaisti Lietuvos 
rinktinėje tokių galimybių nė
ra. Nors neoficialiose rungty
nėse praėjusiais metais jis ir 
Zubrus yra pasirodę Lietuvos 
rinktinėje, jau nekalbant apie 
didelę šių vyrų finansinę pa
ramą Lietuvos ledo rituliui.

Be reikalo taip greitai A. 
Skudzinskas „kapituliavo” 
prieš savo bendradarbius.

Edvardas Šulaitis
Cicero, IL

TONY SOURCREAM?

Kad ir pavėluotai, bet atsku
bu į pagalbą „Draugui” ir N. 
Udriui, kuris šiose skiltyse 
(lapkričio 6) teisėtai pasibjau
rėjo lietuvių žurnalistų iki ne- 
atpažinimo iškraipytais, fone
tiškai rašomais žmonių ir vie
tovių vardais Lietuvos spau
doje: Juta (merginos vardas?), 
Danas Kvailas (gal, durnius?), 
Šakilis Onylis (krepšininkas) ir t.t.

Siūlau todėl „Draugo” pusla
piuose suamerikonint visus 
lietuviškus vardus. Pvz.: Ro
landas Paksas — Roland Pax, 
Artūras Paulauskas — Art 
Paulsen, Remigijus Motuzas
— Reggie Motz, Algirdas Mon
kevičius — Algie Monk, 
„Ąžuoliuko” Alnis Kiškis — Al 
Hare, muz. Vytautas Miškinis
— Vito Forester, amb. Vygau- 
das Ušackas — Veggie Usher, 
kons. Giedrius Apuokas — 
Sunny Owl ir t.t. Na, o buvęs 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona — nėra ko kalbėt — 
aiškiai — Tony Sourcream.

Charles (Karolis) 
Ruplėnas 

Chicago, IL

A. t A.
IRENA MAKŠTUTIENĖ

Mirė 2002 m. sausio 19 d., 6:30 v.r.
Gyveno Palos Heights, IL. Gimė Lietuvoje, Vilniuje.
Nuliūdę liko: vyras dr. Juozas Makštutis, duktė Renata 

Stenglein, žentas Richard, anūkai Kristen Armbruster su 
vyru Thomas, Lisa Rizzo Thomas ir Michael Stenglein, 
proanūkė Jessica Rizzo.

Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 22 d., nuo 8 
v.r. iki 9:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

A.a. Irena bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdęs vyras ir duktė su šeima
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

arba www.petkusfuneralhomes.com

A. t A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEI- 

THARP
netikėtai mirus, netekus vienintelės dukros, giliame 
skausme ir liūdesyje pasilikusius tėvus dr. EUGENIJĄ 
ir inž. KAZIMIERĄ KRIAUČIŪNUS, velionės šeimą 

ir visus gimines nuoširdžiausiai užjaučiame ir dalinamės 
skausmu.

Marija ir Balys Raugas

A. t A.
ONAI ŠLEŽEVIČIŪTEI- 

JANKAUSKIENEI
Lietuvoje mirusios brolį dr. ADOLFĄ ŠLEŽĄ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame.

■‘s ’ A ' ' f,
Marytė ir Kazys Ambrozaičiai

Zuzana Pupienė - 
Aldona ir Juozas Brizgiai; *

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisijos pirminin
kas, socialdemokratas Algi
mantas Salamakinas vakar 
viešai pareiškė, kad Ekonomi
kos komiteto pirmininko Vik
toro Uspaskich veiksmai kelia 
grėsmę demokratijai Lietu
voje. A. Salamakiną papiktino 
V. Uspaskich kreipimasis į 
Seimą apsvarstyti Etikos ir 
procedūrų komisijos pirminin
ko kompetencįją. <lr, kd. eiu>

* Vienam žymiausių Lie
tuvos teatro režisierių, Vil
niaus mažojo teatro įkūrėjui 
Rimui Tuminui sausio 20 d. 
sukako 50 metų. Jubiliejaus 
proga jį pasveikino premjera" 
Algirdas Brazauskas. Reikš
damas padėką už R. Tumino 
nuopelnus Lietuvos kultūrai, 
vyriausybės vadovas palinkėjo 
režisieriui stiprios sveikatos ir 
neblėstančios kūrybinės ener
gijos. (Eltai

I I

http://www.scandlnavian.net
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Dailininkė Irena Šaparnienė su savo piešimo pamokėlių dalyviais Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejuje.

MENO PAMOKOS
BALZEKO MUZIEJUJE

Šiuo metu Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje Čikagoje 
trečiadieniais ir šeštadieniais 
vyksta dailės pamokos mokyk
linio amžiaus vaikams. Pamo
kas veda dailininkė Irena Ša- 
pamienė.

Vaikų ir jų tėvų pageidavi
mu, pasibaigus pirmajai pa
mokų sesijai, pamokos bus 
pratęstos. Prisijungti galės ir 
nauji mokiniai.

Registracija naujai pamokų 
sesijai vyks vasario 13 d., tre
čiadienį, 4:30 vai. popiet 
tiems, kurie norės pamokas 
lankyti trečiadieniais, ir vasa
rio 16 d. šeštadienį, 11 vai. 
ryto tiems, kurie pamokas no
rės lankyti šeštadieniais.

Registracija ir informacija 
skambinant šeštadienį į mu
ziejų tel. 773-582-6500.

Vasario 9 d. 1 vai. popiet 
įvyks pirmąją sesiją baigusių
jų mokinių meno darbų paro
da Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Visi kviečiami daly
vauti ir pasidžiaugti vaikų 
pastangų meno srityje vai
siais.

Joseph E. Paliulis, gyve
nantis Daytona Beach Shores, 
FL, atsidėkodamas už kalėdi
nes atvirutes, „Draugą” remia 
100 dol. Labai dėkojame!

TYLOS MINUTĖ - KRITUSIEMS UŽ 
LIETUVOS LAISVĘ

Šeštadienį, Sausios 13-osios 
išvakarėse, Čikagos lituanis
tinėje mokykloje įvyko šios įsi
mintinos dienos paminėjimas.

Mokytoja Vida Baliutavičie- 
nė susirinkusiems priminė, 
kas vyko Lietuvoje prieš vie
nuolika metų. Tylos minute 
pagerbėme kritusius už Lietu
vos laisvę.

Prisiminimais apie kruvi
nuosius įvykius Lietuvoje pa
sidalino vilnietė direktorės pa
vaduotoja Laima Apanavičie-

Čikagos lituanistinės mokyklos 8 klasės mokiniai IS kairės: AdomaR Stėigvila, Justina KadiSaitė, Gediminas 
Bielskus. Živilė Badaraitė ir Tomas Mačiulis Kristinos Radaraitės nuotr.

Vytauto Didžiojo šauliu 
rinktinė sausio 27 d., sekma
dienį, 12 vai. Šaulių namuose, 
2417 W. 43rd Str., ruošia 
linksmas Užgavėnes. Gros Al
gimantas Barniškis, veiks ba
ras, bus įvairaus maisto, lote
rija. Visi kviečiami.

Dr. Janina Jakševičienė- 
Yoksha, gyvenanti Oak 
Lawn, IL, atsilygindama už 
kalėdines atvirutes, mūsų 
laikraštį remia 50 dol. auka. 
Tariame nuoširdų ačiū!

Broniaus Nainio knygos „Lietuvai ir lietuvybei” pristatymo vakare daly
vavo dr. Meilutė Biskienė (kairėje) ir Lietuvių dailės muziejaus direktorė 
Dalia Šlenienė.

nė ir tuo metu JAV gyvenusi 
mokytoja Rūta Jautokienė. 
Mokyklos administratorė Vir
ginija Bužėnienė pasirūpino 
aparatūra, tad susirinkusieji 
turėjo galimybę pamatyti fil
muotą medžiagą apie krau
piuosius įvykius prie TV bokš
to Vilniuje naktį iš sausio 12- 
osios į sausio 13-ąją. Šią video 
juostą tuoj po minėtųjų įvykių 
Lietuvoje 1991 m. į Čikagą 
atvežė Algirdas Kuprys.

Tylūs ir susimąstę skirstėsi

Mažosios Lietuvos Lietu
viu draugijos Čikagoje ju
biliejinis — 50-sis metinis 
Šiupinio vakaras šeštadienį, 
vasario 9 d., rengiamas Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus 
„Gintaro” salėje, 6500 South 
Pulaski Rd.

Vakaras bus pradėtas atgai
va 6 v.v. Meninę programą 7
v.v. atliks muz. Ričardo šoko 
vadovaujamas moterų ansam
blis. Po to — vakarienė su tra
diciniu mažlietuvišku šiupi
niu, vaizdžiai aprašytu Kristi
jono Donelaičio „Metuose”. Po 
vakarienės šokiai, grojant Ri
čardo šoko estradiniam or
kestrui. Visi kviečiami atsi
lankyti ir maloniai praleisti 
vakarą. Apie dalyvavimą pra
šoma iš anksto pranešti Ra
mūnui Buntinui, tel. 630-969- 
1316.

Roza Razauskienė, gyve
nanti Dearborn Heights, MI, 
prasitęsdama prenumeratą, 
„Draugą” remia 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame!

Illinois Lietuviu Respub
likonu lygos metinis nariu 
susirinkimas sekmadienį, 
vasario 3 d., 12:30 vai. p.p. 
„Bočių menėje”, PLC, Lemon
te. Visi nariai ir susidomėjusi 
visuomenė kviečiami dalyvau
ti.

Stojamieji egzaminai į
Maria aukštesniosios mokyk
los 8 skyrių mergaitėms vyks 
sausio 26 d., šeštadienį, nuo 8 
val.r. iki 12 vai. Daugiau in
formacijos tel. 773-925-8686 
(ext. 181). Maria mokykla, 
švenčianti 90 metų gyvavimo 
jubiliejų, įsikūrusi Marųuette 
Parke, 6727 S. California Avė.

moksleiviai bei pedagogai. 
Kiekvienas prisiminėme savo 
asmeninius bei artimųjų išgy
venimus, juk tomis dienomis 
nebuvo nė vieno abejingo, visa 
beginklė tauta, susikibusi už 
rankų ir dainuodama stojo į 
nelygią kovą už savo ir atei
ties kartų likimą. Nors šiuo 
metu ir esame toli, bet visiems 
mums, nesvarbu, kur begy
ventume, kaip ir kiekvienam 
lietuviui labai brangi tėvynės 
Lietuvos Laisvė.

Jolanta Banienė
ČLM spaudos atstovė

Į astuonias šeštadieniais 
rengiamas sodininkystės 
pamokas, vyksiančias The 
Garfield Park Conservatory, 
kviečia Building Urban Gar- 
dens (BUG) organizacija, sie
kianti pateikti žinių ir parody
ti, kaip įgyvendinti jas prak
tiškai, prižiūrint augalus, gė
les ir vaisius organiškai trę
šiamoje žemėje. Nuo sausio 26 
d. iki kovo 16 d. pamokų daly
viai sužinos apie dirvožemių 
ypatybes, bus papasakota, 
kaip prižiūrėti prie namų 
esančius darželius, kaip elgtis 
su sėklomis, kaip sodinti atsi
žvelgiant į metų laikus. Čia 
taip pat bus paaiškinta, kaip 
išdėstyti, suplanuoti sodą ar 
darželį, kaip organiškai tręšti 
ir saugoti jį nuo kenkėjų bei 
vabzdžių. Pamokoms, kurios 
vyks nuo 9:30 val.r. iki 12 vai., 
galima užsiregistruoti tel. 
773-638-1766. The Garfield 
Park Conservatory įsikūrusi 
300 N. Central Park, Chicago.

Lietuvos Vyčių šokėjai 
atliks meninę programą „Lie
tuvos prisiminimų” pokylyje, 
kurį rengia Lietuvos Vyčių 
Amerikos vidurio vakarų apy
garda. Šventėje, kuri vyks va- 

.sario 3 d., sekmadienį, 4:30 
val.p.p. Martiniųue pokylių 
salėje, bus pagerbta „Lietu
vos Vaikų vilties” savanorė 
Marija Krauchunienė. Pokylio 
rengėjai kviečia užsitikrinti 
vietas, skambinant Evelinai 
Oželienei tel. 773-254-7553 
arba Algirdui Braziui tel. 708- 
361-5594.

JJf arti ir toli

* Rusijos mieste Mur
manske sausio 19 d. buvo pa
minėtas Murmansko lietuvių 
bendrijos įkūrimo 10-metis. 
Renginyje dalyvavo Murmans
ko lietuvių bendrijos nariai, 
srities administracijos Tauti
nių mažumų komiteto parei
gūnai, lenkų, totorių-baškirų, 
žydų, ukrainiečių, baltarusių, 
dagestaniečių, gruzinų, vokie
čių, rusų kultūros bendrijų at
stovai. (BNS)

Skclhimiti

• 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 pasauliui

„Yra ir pareigų,
Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite 
DRAUGĄ savo draugams, vaikams, 
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems 
(pirmą kartą pre
numeruojant tik 
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime 
gražų pranešimą, 
kad Jūs
užprenumeravote 
DRAUGĄ jų vardu.

Siųskite:
Vardas, pavardė__________

Adresas

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas_______

Miestas, valstija, zip code

Fotomenininkas Algimantas Kezys.

PASIPLEPĖJIMAI SU ALGIMANTU 
KEZIU

Gruodžio 7 dieną Čikagos vų ribotumų.
architektūros muziejuje atida 
ryta paroda „Čikagos archi
tektūros fragmentai”, kurios 
autorius — Algimantas Kezys, 
teologas, fotomenininkas, me
notyrininkas, žurnalistas, pa
rodų organizatorius, galerijos 
savininkas, knygų leidėjas, 
kultūros ir visuomenės vei
kėjas ... ir neišsenkanti asme
nybė.

Rašydama šį straipsnį, per
verčiau daug spaudos leidi
nių, kuriuose radau įdomų 
interviu su Algimantu Keziu. 
Vieną trumpą ištrauką norė
čiau pacituoti. „Negalima su
stoti. Reikia ieškoti, nors ir 
niekad nerasi. Bet jeigu su
stoji, pasmerki save dvasi
niam vegetavimui. Kartoji tas 
pačias formules ir jos tau atro
do labai brangios, bet tikru
moje kartoji tai, ką mintinai 
išmokai, bet ne galvoji. Galvo
jimas — tai pati didžiausia 
dovana žmogui. O jei atsisa
kai galvoti, tai lendi į žemę 
kaip tas kurmis”, — tai Algi
manto Kezio žodžiai.

Ieškojimų ir atradimų, savi
graužos ir pasitenkinimo, 
pasikapstymų savyje būsena
— nuolatinis kūrybos varik
lis. O kas atsitinka su žirfo- 
gumi, kai jis žino, ko nori, 
suvokia, kad dabar ir jam 
yra gerai? Prieš parodos ati
darymą uždaviau kelis klau
simus Algimantui Keziui.

— Menininkai — tai ypa
tinga kasta? «

— Noriu pasakyti, kad aš
— jokia kasta, nes kasta — 
gyvensenos arba mąstysenos 
skirtingumai nuo kitų ir pa
našumai su tos kastos vidaus 
gyvensenos ypatumais. Ne 
norėčiau, jeigu kas nors pri 
skirtų mane kokiam nors ra 
tui. Kiekvienas ratas turi sa

Dr. P. Kisielius

-

— Ar bandote apibūdinti 
savo kūrybą?

— Tai yra fotografija.
— Kiek savo kūryboje 

esate racionalus ir kiek in- 
tuityvistas?

— Man anksčiau fotografija 
buvo vos ne pranašo tiesa. 
Vėliau nuo tokių užmojų nu
tolau. Kartais netikėtai paten
ku į savotišką transą. Ir 
dabar stengiuosi nuolat į jį 
papulti. Tačiau dabar man 
šis transas ne toks jau svar
bus, jau nebeįdomus. Norisi, 
kad fotografuodamas patir
čiau keliolika įvairių transų 
— iš vieno į kitą, išneri — pa
sitvarkai. Tai keli niurktelė- 
jimai. Tačiau tas galutinis pa- 
sitvarkymas man yra būti
nas, tai savotiškas pasižiūrė
jimas iš šono.

— Kas jums yra fotografi
ja?

— Man fotografija — tai ma
tymas. Kada menininkas ta
po, jis sukuria paveikslą. 
Fotografijoje — atvirkščiai, tu 
turi pamatyti paveikslą. Tai 
ir yra didžiausiais indėlis šio
je srityje — matymas.

— Kokią reikšmę turi 
šiuolaikinės fotografijos 
kontekstas, kitos meninės 
išraiškos priemonės?

— Aš manau, kad fotogra
fija eina ranka rankon su 
kitais menais. Ji keičiasi, to
bulėja, eina atgal, panašiai 
kaip ir menai, kur šiandien 
yra atrasta daug naujovių. 
Kai kurie naudoja senas tra
dicijas, priemones, ir jiems 
yra gerai, bet daugelis fotogra
fų sukuria naujas, nematytas 
idėjas, tačiau jiems sunkiau 
įsiskverbti. Man pačiam įdo
mu suvokti nepažintą sritį. 
Tai suteikia manevro laisvę.

— Kaip įsivaizduoji at
sinaujinimo galimybes?

— Aš manau, kad nuolatos 
ieškant naujovių, yra 
mažesnis pavojus papulti į 
jau sukurtas formas, prasmės 
kodus. Meno vartotojas tiek 
„prisivalgęs” informacijos, kad 
fotografija jam gali atrodyti 
kaip kažkas labai užzulinta. 
Galbūt elektroniniai dabar
čiai adekvačios meninės iš
raiškos priemonės ir turi atei
tį, kadangi yra dar neišsisė- 
musios. Jos suteikia galimy
bę būti pirmaeiliu, kurti vi
siškai individualų meną.

— Kas jums pačiam 
svarbu fotografijoje?

— Man pačiam fotografijoje

• J Naujas 2002-ųjų metų Algimanto Kezio kalendorius.

svarbu yra dokumentalumas, 
nuo kurio ir nepabėgsi. Kai 
kas nukrypsta ir pradeda 
kurti nutolusį nuo dokumen- 
talumo vaizdą, tai yra fotog
rafija, bet jau neatitinka savo 
esmės. Nukrypsta į kitus me
nus, kurių jau nelabai gali
ma pavadinti fotografija.

— Ar svarbu, kaip jus 
vertina?

— Gali atsistoti keliasde
šimt tūkstančių kritikų ir 
šaukti: „Tu darai šlamštą”. 
Bet jeigu aš kiekvieną kartą 
tą „šlamštą” darydamas sau 
pasakau — „aš tų valandų, 
kurias praleidžiu fotografuo
damas, nekeisčiau nei į šim
tą kitų veiklos rūšių” — tai ką 
man reiškia tos tūkstančių 
nuomonės? Ne todėl, kad jie 
blogi, ar aš blogas. Būčiau 
neteisus, jei sakyčiau, kad virš 
visko pakilęs plasnoju. Taip 
nėra. Kiekviena nuomonė 
kažką reiškia. Bet yra sąžinės 
momentas pačiam prieš save. 
Padarei darbą, ir žinai, kad 
niekas jo bjauriau už save 
patį neišpeiks, nes niekas iš 
šalies „neįlįs” į jo minusus. 
Kai atsiskaitai su savimi, tada 
svarbi ir kitų nuomonė. Jei 
kažkam darbas patiko — ge
rai, vadinusi yra ryšys su kaž
kuo.

— O kaip pats vertinate 
savo darbus? Kokį save 
juose matote?

— Į bet kurį savo darbą pa
sižiūrėjęs, nesvarbu, seniau ar 
dabar darytą, iš karto prisi
menu būseną, kokios aš bu
vau, kai fotografavau. Tai — 
momentinis ryšys, kaip aš pa
dariau tą darbą, ir ar aš bu
vau patenkintas, ar nepaten
kintas juo. Jei darbas senes
nis — tai matau save tokį, 
koks tada buvau, dabar aš 
toks — ir matau save tokį. Tai 
nėra baisu, nei gera, tai taip 
pat, kaip rytą prieiti prie 
veidrodžio.

— Ar galite dirbti pagal 
užsakymą?

— Ne. Užsakymas mane su
žlugdo. Pagal užsakymą turi 
daryti kitų idėjas. Jeigu bū
čiau daręs pagal užsakymą, 
tai būčiau labai turtingas. 
Užsakymai — laiko ir savęs 
gaišinimas, manęs tai nedo
mina.

Norėtųsi keletą sakinių pa
rašyti apie šią parodą. Paro
doje „Čikagos architektūri
niai fragmentai” išryškėja Al
gimanto Kezio gebėjimas de
rinti nuoseklų darbą ir žais
mingumą; tai vienas jo ta
lentų. Darbai žavi nuosaikiu, 
rafinuotu estetizmu, aukšta 
spalvine kultūra. Puikiai te- 
chiškai atlikti darbai sklei
džia magiškas metafizinio vir
pulio bangas, kuriose objektas 
lydosi su objektu, išorinis pa
saulis — su menininku.

Pabaigai norėtųsi pridėti, 
kad Algimanto Kezio parodos 
atidarymas buvo tikrai gra
žus renginys. Renginio atida
ryme kalbėjo Lietuvos konsu
las Giedrius Apuokas. Gražiai 
nuskambėjo Čikagos archi
tektūros muziejaus direkto
riaus Cristian K. Narbiewicz- 
Line kalba. Parodos atidary
me grojo „Omega-Jazz” kvar
tetas, vadovaujamas Robert 
Dodson.

Eurika Lipnickas
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