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Baltijos laisvės sambūrį papildė 
dar vienas JAV senatorius

Vašingtonas, vasario 18 d. ma NATO plėtrai ir numato-
(BNS) — Lietuvai pažymint 
Valstybės atkūrimo dieną, į 
Baltijos valstybių rėrtiėjų gre
tas įstojo JAV senatorius, res
publikonas George Allen.

Kaip pranešė Jungtinis 
Amerikos baltų tautinis komi
tetas (Joint Baltic American 
National Committee, JBANC), 
apie savo apsisprendimą užsi
rašyti į JAV Senato Baltijos 
laisvės sambūrį senatorius G. 
Allen paskelbė praėjusį ketvir
tadienį Vašingtone vykusiame 
priėmime Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga.

JBANC pažymi, kad per vie
nerius darbo JAV Senate me
tus G. Allen buvo vienas akty
viausių NATO plėtros šali
ninkų. Pernai balandį jis kar
tu su 16 kitų senatorių pasi
rašė laišką prezidentui George 
W. Bush, ragindamas paremti 
NATO plėtrą. Senatorius G. 
Allen taip pat buvo vienas 
rėmėjų Laisvės įtvirtinimo 
akto, kuriame reiškiama para

Ambasadorė prie NATO siekia 
JAV paramos Lietuvai

Vilnius, vasario 18 d. (BNS) 
— Lietuvos ambasadorė prie 
NATO Gintė Damušytė JAV 
žiniasklaidos atstovams bei 
politikams pristatė Lietuvos 
pasiruošimą narystei NATO ir 
siekė didesnės paramos Lietu
vos pakvietimui į sąjungą.

Vasario 8 d. pradėjusi ke
lionę po JAV miestus, amba
sadorė vasario 12 d. Detroite 
susitiko su dienraščio „Detroit 
News” redakcinės kolegijos 
nariais. Susitikime buvo ap
tartas Lietuvos pasirengimas 
narystei NATO bei dabartinių 
ir naujų narių įsipareigojimai 
išsiplėtusioje organizacijoje. 
Vasario 15 d. ambasadorė su-

JAV neįsileido karo 
nusikaltimais

įtariamo lietuvio
JAV teisingumo departa

mentas pranešė, kad penkta
dienį Dorvalo tarptautiniame 
oro uoste Montrealyje JAV 
imigracijos inspektorius nelei
do Lietuvoje gimusiam, dabar 
Kanados pilietybę turinčiam 
Joseph Kisielaičiui, įtaria
mam talkinus naciams vykdy
ti nusikaltimus II pasaulinio 
karo metais, įlipti į Floridą 
skridusį lėktuvą.

Pasak pranešimo, parei
gūnas rado J. Kisielaičio pa
vardę JAV tarpžinybinėje sie
nos kontrolės duomenų bazėje. 
Į sąrašą J. Kisielaitis buvo 
įtrauktas 1984 metais Specia
liųjų tyrimų tarnybos nurody
mu.

Maždaug prieš 20 metų J. 
Kisielaitis gyveno Masachu- 
setts valstijoje. 1984 m. Bos
tone buvo pradėta jo deporta
vimo procedūra, tačiau tais 
pačiais metais, dar prieš teis
mo posėdį, J. Kisielaitis 
išskrido į Kanadą ir dabar gy
vena Quebeke.

Pranešime teigiama, kad 
per ankstesnes apklausas J. 
Kisielaitis pripažino, kad tar
navo naciams pavaldžiame 
Lietuvos apsaugos policijos 
batalione, kuris nužudė tūks
tančius žydų, moterų, vaikų 
karo belaisvių dabartinėje Lie
tuvos ir Baltarusijos teritori
joje. Bylose prieš kitus šio ba
taliono narius buvo pažymėta, 
kad 1941 m. spalį batalionas 
dalyvavo 11,000 žmonių žu
dynėse.

mas padidintas karinis finan
savimas narystės sąjungoje 
siekiančioms valstybėms, tarp 
jų — Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai. Šį aktą jau priėmė JAV 
Kongreso Atstovų rūmai, jį 
dar turi apsvarstyti Senatas.

Į Senato Baltijos laisvės 
sambūrį, be G. Allen, susibūrė 
dar 7 nariai — steigėjas ir vie
nas pirmininkų demokratas 
Richard Durbin, bendrapirmi- 
ninkis respublikonas Gordon 
Smith, demokratai Joseph 
Lieberman, Dianne Feins- 
tein, respublikonai Charles 
Grassley , George Voinovich ir 
Peter Fitzgerald.

Panašiame JAV Kongreso 
Atstovų rūmuose veikian
čiame Baltijos sambūryje yra 
beveik 70 narių. Jiems pirmi
ninkauja ištikimas Lietuvos 
bičiulis, Kongreso narys res
publikonas John Shimkus ir 
demokratas Dennis Kucini- 
chius.

sitiko su Margaret A. Hickey, 
senatoriaus Peter G. Fitzge
rald valstijos įstaigos vadove 
ir vyriausia patarėja.

Ambasadorė prašė senato
riaus palaikyti Lietuvos pa
kvietimą į NATO bei padėti 
užsitikrinti JAV Kongreso 
pritarimą Lietuvos priėmimui.

Tą pačią dieną G. Damušytė 
susitiko su dienraščio „Chi
cago Tribūne” redakcinės tary
bos nariu Storer H. Rowley, 
rašančiu tarptautinių santy
kių ir saugumo klausimais. 
Ambasadorė dienraščio atsto
vui pristatė Lietuvos indėlį į 
Europos pastovumą, dalyva
vimą NATO vadovaujamose 
operacijose bei pasidalino min
timis apie NATO ateitį.

Per šių metų lapkritį Pra
hoje vyksiantį NATO vadovų 
susitikimą Lietuva tikisi gauti 
pakvietimą prisijungti prie 
NATO.

* Opozicinės Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovo, Seimo nario Vy
tauto Landsbergio nuomone, 
ES ir Lietuva neturėtų sutikti 
pasirašyti atskiro susitarimo 
su Rusija dėl Karaliaučiaus 
srities ateities, nes tai gali 
tapti pretekstu Maskvai vil
kinti ES plėtrą. „Tegu Rusija 
mąsto, kaip elgtis, kad to 
krašto gyventojai Europos 
Sąjungos viduryje turėtų dau
giau galimybių bendrauti”, 
sakė V. Landsbergis. Pasak jo, 
„visos kortos yra Rusijos va
dovų rankose”. V. Landsbergio 
nuomone, tiek Lietuvos, tiek 
Europos Sąjungos politikai ne
turėtų pasiduoti Rusijos ban
dymams primesti jiems Kara
liaučiaus srities problemą.

* Lenkijos lietuviai prašo
Lenkijos prezidentą ir 
premjerą skirti daugiau dė
mesio lietuviškam švietimui, 
nemažinti kultūrinių renginių 
finansavimui skirtų lėšų bei 
iškelti iš Punsko sveikatos 
centrą prieš -3 metus įsikū
rusią pasienio užkardą. Tai 
sakoma Lenkijos prezidentui 
Aleksander Kwasniewski ir 
premjerui Leszek Miller ad
resuotuose dokumentuose, ku
rie buvo priimti sekmadienį 
Punske pasibaigusiame Lenki
jos lietuvių bendruomenės at
stovų ketvirtajame suvažia
vime. (BNS)

Tėvynėje pasižvalgius

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

žinių agentūrų pranešimais)
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Nepriklausomybės dieną — Vasario' 16-ąją —Vilniuje prie Signatarų namų 
įvykusiame minėjime su švente susirinkusiuosius iš balkono sveikino konser
vatorių vadovas, Seimo narys Vytautas Landsbergis. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

* Neseniai Romoje akre
dituoto naujojo Lietuvos 
ambasadoriaus Italijoje Edmi- 
no Bagdono pastangomis Ro
moje gyvenantys lietuviai 
bene pirmą kartą po Neprik
lausomybės atkūrimo turėjo 
progos susiburti, pabendrauti 
ir drauge atšvęsti Vasario 
16-ąją. (LR, Elta)

* Geriausias visų laiku 
Lietuvos krepšininkas Ar
vydas Sabonis vėl atsidūrė 
NBA klubo „Portland Trail 
Blazers” akiratyje. Klubo va
dovai per NBA Visų žvaigž
džių savaitgalį prieš savaitę 
Philadelphia (JAV) derėjosi su 
A. Sabonio agentu dėl lietuvio 
sugrįžimo į komandą, kuriai 
jis atstovavo. Anot Italijos ir 
Ispanijos žiniasklaidos, „Bla
zers” generalinis vadybinin
kas Bob Whitsitt buvo susiti
kęs su krepšininko iš Lietuvos 
agentu Herb Rudoy ir tarėsi, 
kaip galima būtų įkalbėti 37 
metų 220 cm ūgio vidurio puo
lėją vėl užsivilkti Portlando 
klubo aprangą.

* Bendrovė „Mažeikiu 
nafta” modernizavimo dar
bams šiemet planuoja išleisti 
apie 80 mln. JAV dol. Nuo de
rybų su Rusijos verslove 
„Jukos” priklausys, ar įmonei 
reikės imti paskolas, nes kol 
kas rekonstrukcijai naudoja
mos nuosavos lėšos. Norint, 
kad „Mažeikių naftos” produk
cija atitiktų 2004 m. įsi
galiosiančius naujus ES reika
lavimus kurui, į įmonės mo
dernizavimą reikia investuoti 
apie 400 mln. dol.

* Po žemdirbiu savivaldos
atstovų susitikimo su prem
jeru Algirdu Brazausku Že
mės ūkio rūmų tarybos pirmi
ninkas Jonas Ramonas pa
reiškė atsistatydinąs. Kaip 
priežastį jis nurodė vieningos 
nuomonės tarp Rūmų prezi
diumo narių nebuvimą. Ta
čiau posėdyje prezidiumo na
riai vienbalsiai balsavo, kad 
palaiko J. Ramono veiklą at
stovaujant žemdirbių intere
sams ir nepritarė jo atsista
tydinimui. (KD, Elta)

* Daugiatūkstantinė mi
nia Vilniaus Katedros
aikštėje, Lietuvos trispalvės 
vaikų ir suaugusiųjų rankose, 
publikos pamėgti dainininkai 
scenoje ir visus gaubianti pa
kili nuotaika — taip Vasario 
16-osios vakarą atrodė sos
tinė, kur pirmą kartą per dvy
lika atkurtos nepriklauso
mybės metų buvo surengta 
šventė visam miestui „Dai
nuojanti Lietuva”. <lr, r, Eita)

* Nors „Mažeikių nafta” 
pernai ritosi į nuostolių be
dugnę, jos valdytoja JAV ben
drovė „Williams Internatio
nal” už valdymo paslaugas 
uždirbo net 11 mln. litų dau
giau negu užpernai. Mažeikių 
įmonei, patyrusiai 277 mln. 
litų nuostolių, šios paslaugos 
pernai kainavo 55 mln. litų.

* Kovo 4 d. Seimo kance
liarija rengia susidėvėjusio 
turto varžytines, kurių- metu 
tikimasi gauti per 100,000 
litų. Varžytinėse bus siūloma 
įsigyti senų lietuviškų televi
zorių, neveikiančių faksų, te
lefono aparatų ir kitos orga
nizacinės technikos. Taip pat 
tikimasi išparduoti atsargines 
detales VAZ, GAZ ir kitiems 
rusiškiems automobiliams. 
Jas pardavus, pirmiausia bū
tų ištuštintas sandėlis. Šiek 
tiek pajamų tikimasi ir parda
vus baldus, buitinę techniką, 
elektros prekes. (Eita)

* Klaipėdos ligoninės
neurochirurgas Aleksandras 
Kukanovas gavo papeikimą už 
tai, kad nepaskyrė tinkamo 
gydymo ligoniui, kuris vėliau 
mirė. Ligonis namuose krito ir 
susižeidė galvą. Nuvežtą į li
goninę vyriškį apžiūrėjęs gy
dytojas nepastebėjo kraujo iš
siliejimo į smegenis simpto
mų ir ligonį paleido narnos. 
Kitą dieną vyriškį namuose iš
tiko koma. Atvežtam į ligoni
nę vyrui medikai nebegalėjo 
pagelbėti. Sveikatos apsaugos 
ministerija tikrins A. Kukano- 
vo profesinę kompetenciją, 
prokuratūra spręs, ar kelti 
baudžiamąją bylą. <bns>

Spin Boldak. Aukštas nugalėto Afganistano Talibano judėjimo 
ministras pirmadienį kritikavo laikinąją vyriausybę, kad jai nepa
vyksta pažaboti augančios anarchijos, ir tvirtino, jog netrukus gy
ventojai ims reikalauti šio konservatyvaus islamistinio judėjimo 
grįžimo į valdžią. „Netrukus mes atnaujinsime savo veiklą Afga
nistane, nes dėl esamos padėties žmonės privers mus tai padary
ti”, sakė barzdą pasitrumpinęs ir būtino talibų atributo — juodo 
tiurbano — nedėvintis besislapstantis buvęs Talibano vidaus rei
kalų ministras ir aukštas Šiaurės Afganistane veikusios kariuo
menės vadas mula Abdul Razzak. „Padedami 40,000 mūsų karei
vių, mes užtikrinome saugumą visoje valstybėje, tuo tarpu Karzai 
vyriausybei nepavyko palaikyti taikos net Kabule”, pridūrė A. Ra
zzak.

Vašingtonas. Buvęs Talibano vidaus reikalų ministro pavaduo
tojas Haji Abdul Samat Khaksar yra pasirengęs kalbėtis su Cent
rinės žvalgybos tarnybos (ČIA) pareigūnais ir perduoti jiems infor
maciją, kuri galėtų padėti sučiupti besislapstantį talibų režimo 
vadą mulą Mohammad Omar, pranešė žurnalas „Time”. Nepai
sant pasiryžimo bendradarbiauti, JAV ČIA pareigūnai dar neiš
reiškė noro jo išklausyti. Šiaurės sąjungos pajėgoms pasidavęs 
buvęs ministro pavaduotojas JAV kariniams pareigūnams jau at
skleidė nemažai žvalgybinės informacijos. Mainais už bendradar
biavimą su ČIA Khaksar nori, jog jo šeimai būtų leista saugiai 
persikelti į jo pasirinktą vietą.

Deli. JAV pirmadienį pareiškė, jog reikia dėti didesnes pastan
gas normalizuoti gyvenimą Afganistane ir jo laikinąjį režimą, nes 
Osama bin Laden teroristinė organizacija „ai Qaeda” vis dar kelia 
grėsmę, nepaisant ją globojusio Talibano judėjimo žlugimo. JAV 
štabų vadų komiteto pirmininkas, generolas Richard Myers teigė, 
kad „Afganistane vis dar lieka pavojus. Jis išliks dar kurį laiką, 
kol mes sugausime bent dalį likusios vadovybės ir pabandysime 
užtikrinti saugesnę padėtį”.

Teheranas. Apie 150 užsieniečių, pastaruoju metu suimtų Ira
no pasienyje su Pakistanu, nepriklauso teroristų tinklui „ai Qae- 
da”, pirmadienį pranešė Irano užsienio reikalų ministras Kamai 
Kharazi. „Įmanoma, jog kai kurie iš šių asmenų galėjo remti vie
ną ar kitą grupuotę, tačiau remdamasis tardymo duomenimis, ga
liu teigti, jog jų tarpe nėra nei vieno ‘ai Qaeda’ nario”, pridūrė jis.

Vašingtonas. Irako prezidento Saddam Hussein režimas, kuris 
sudaro tarptautinės „blogio ašies” centrą, turi būti nušalintas nuo 
valdžios, sekmadienį pareiškė aukšti JAV pareigūnai. Tai jie sakė, 
nepaisydami JAV sąjungininkių Europoje bei Artimuosiuose Ry
tuose susierzinimo, kurį joms sukeldavo anksčiau pasakyti pana
šūs JAV pareiškimai. Nors pastaruosiuose valstybinio saugumo 
patarėjos Condoleezza Rice, gynybos sekretoriaus pavaduotojo 
Paul Wolfowitz ir valstybės sekretoriaus Colin Povvell pareiški
muose atvirai neskelbiamas karas Bagdado režimui, jų idėja yra 
Aiški — S. Hussein atėjo laikas pasitraukti.

Kabulas. Saudi Arabijoje suimti du įtariamieji, kaltinami Afga
nistano aviacijos ir turizmo ministro Abdul Rahman nužudymu, 
kurie šiomis dienomis turėtų būti perduoti Afganistano pareigū
nams. Iš pradžių liudininkai teigė, jog A. Rahman mirtinai sumu
šė įpykusių piligrimų minia, kuriai teko dvi dienas užtrukti Kabu
lo oro uoste, tačiau vėliau laikinasis premjeras Hamid Karzai pa
reiškė, jog ministrą, siekdami asmeninio keršto, nužudė aukšti 
saugumo pareigūnai.

Tokyo. JAV prezidentas George W. Bush pirmadienį išreiškė 
tvirtą paramą Japonijos premjerui Junichiro Koizumi ir jo sulėtė- 
jusioms ekonomikos reformoms, nors Japonijos vadovas ir sakė, 
kad jo valstybė prarado pasitikėjimą savimi. „Esu tikras šio žmo
gaus sugebėjimu vadovauti”, sakė G. W. Bush per bendrą spaudos 
konferenciją su J. Koizumi, kurio mažėjantis populiarumas iškėlė 
klausimų dėl jo sugebėjimo iki galo įvykdyti reformas.

Haga. Slobodan Miloševič pirmadienį Jungtinių Tautų karo nu
sikaltimų tribunole Hagoje baigė skaityti savo įžanginį gynybos 
pareiškimą, pasiskelbdamas „doru nugalėtoju” šiame teisme, kur 
jis verčiamas kovoti prieš Vakarus. Buvęs Jugoslavijos preziden
tas tvirtino esąs patenkintas, kad turėjo galimybę kreiptis į „Didį
jį prisiekusiųjų teismą, atstovaujantį visuomenės nuomonei”. Jei 
kaltinimai S. Miloševič būtų įrodyti, jam grėstų kalėjimas iki gy
vos galvos.

Jeruzalė. Po sekmadienį įvykusio naujo savižudžio sprogdinto
jo bandymo įvykdyti išpuolį Izraelyje vyriausybės atstovas spau
dai įspėjo palestiniečių vadą Yasser Arafat, jog „Palestinos savi
valda privalo suprasti, kad nuo šiol niekas, sugautas aktyviai da
lyvaujant teroristinėje veikloje, neliks nenubaustas”. Jis teigė, 
kad tai galioja ir pačiam Y. Arafat, jeigu bus nustatytas tiesioginis 
ryšys tarp jo ir savižudžių sprogdintojų.

Londonas. Vienas svarbiausių NATO uždavinių — suteikti 
naują prasmę santykiams su Rusija, teigė NATO generalinis sek
retorius George Robertson. „Daug metų mes buvome atsargūs 
bendrininkai. Kartais mes efektyviai bendradarbiavome, pavyz
džiui, taikos palaikymo operacijose Balkanuose, kartais pykomės, 
kaip tai buvo per konfliktą Kosove, o paprastai žvelgėme vieni j 
kitus įtariai, kas buvo būdinga šaltojo karo laikotarpiui”, sakė 
NATO vadovas. Tačiau po rugsėjo 11-osios teroro išpuolių JAV 
viskas pasikeitė, ir „susidarė visiškai naujos aplinkybės Rusijos ir 
NATO santykiams”, sakė G. Robertson.

Murmanskas. Rusijos generalinis prokuroras Vladimir Ustinov 
pareiškė, kad tiriant baudžiamąją bylą dėl atominio povandeninio 
laivo „Kursk” žūties, išaiškinta rimtų pažeidimų, kuriuos padarė 
ir Šiaurės laivyno vadovybė, ir pati nuskendusio laivo įgula. Kal
bėdamas apie „tradicinį rusišką aplaidumą”, generalinis prokuro
ras nurodė, kad išaiškėjo, jog laivo „Kursk” įgula jau daug metų 
plaukdavo į jūrą, neįjungusi avarinio antenos iškėlimo sistemos. 
Be to, neveikė ir avarinio plūduro signalizacija, rasta ir kitų pa
žeidimų.

* Salt Lake City gyve
nančių gydytojų Vilijos Avi- 
žonytės ir škoto Grego Mc Com 
namuose Lietuvos olimpinė de
legacija drauge su vietiniais lie
tuviais ir jų svečiais, paminėjo 
Vasariol6-ąją.

* Olimpinių žaidynių daili
ojo čiuožimo turnyre po origi
naliosios programos penktojoje 
vietoje tebėra Lietuvos ledo šo
kėjų pora Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas. I vietą iš
saugojo 2000 m. planetos čem
pionai ir 1998 m. Nagano žie
mos olimpiados bronzos medali
ninkai iš Prancūzijos — Marina 
Anissina ir Gvvendal Peizerat. 
Antri rusai Irina Lobačiova ir 
Ilja Averbuch, o planetos čem
pionai italai Barbara Fusar Poli 
ir Maurizio Margaglio užima III 
vietą.

* Lietuvos sportininkai, 
prastai pasirodantys olimpi
nėse žaidynėse, nelinkę kaltinti 
savęs, o ieško išorinių nesėkmių 
priežasčių. Biatlonininkas Liu
tauras Barila 10 km sprinto 
lenktynėse prašovė net 5 kartus 
iš 10 ir užėmė tik 82-ąją vietą 
tarp 86 dalyvių. Tokie rezulta
tai neprilygsta tiems pasieki
mams apie kuriuos buvo galvo
jama prieš olimpiadą. Tikėtasi, 
jog L. Bardai pavyks patekti į 
30-tuką. Jo treneris Vilius Rep
šys nesėkmę teisino tuo, kad jis 
susirgo angina. Apie šį chroniš
ką Liutauro negalavimą prieš 
olimpiadą kalbėjo ir sporto me
dikai, tačiau tikėtasi, kad vis
kas bus gerai. Pašalinių prie
žasčių po nesėkmingo starto 15 
km lenktynėse surado ir vyrai 
slidininkai. 52-ąją vietą užėmęs 
Vladislovas Zybailo teigė, kad 
jam ir 59-uoju likusiam Vadi
mui Gusevui nepavyko tinka
mai parinkti slidėms tepalų, 
nes atšilo oras...

* Iš pradžių buvo medaliai, 
po to tyrimas, o po to naujas 
sprendimas ir visa tai tikriau
siai baigsis griežta dailiojo čiuo
žimo teisėjavimo reforma. Sek
madienį įteikus antrą aukso 
medalių komplektą kanadiečių 
dailiojo čiuožimo sportinei porai 
Jami Sale ir David Pelletier, 
buvo siekiama užglaistyti skan
dalą, kilusį dėl tariamai neob
jektyvaus teisėjavimo. Dabar vi
sus kankina klausimas, ar buvo 
daromas spaudimas prancūzei 
teisėjai Marie-Reine Le Gougne, 
kuri praėjusį pirmadienį savo 
lemiamą balsą atidavė rusams 
Jelena Berežnaja ir Anton Si- 
charulidze. Dėl rusų pergalės 
kilus visuotiniam pasipiktini
mui, teisėjos įgaliojimai buvo 
sustabdyti, o II vietą užėmil
siems kanadiečiams įteiktas an
tras aukso medalių komplektas.

* Salt Lake City per olim
piadą gerokai padaugėjo... 
benamių. Pagrindinė to prie
žastis — savininkų noras pasi
pelnyti. Pasirodo, į žiemos olim
pines žaidynes atvykę turistai 
už butą, kurio nuoma šiaip sie
kia 800 dol. per mėnesį, dabar 
moka daugiau kaip 1,000 dol. 
per savaitę.

* Į olimpiados antros sa
vaitės varžybas liko nepar
duota tik 6 proc. bilietų. Tai 
reiškia, kad pardavę bilietus or
ganizatoriai gali tikėtis gauti 
189 mln. dol.

KALENDORIUS '
Vasario 19 d.: Belina, Konradas, 

Nida, Šarūnas, Zuzana.
Vasario 20 d.: Aidas, Amata, Auk

suolė, Eitvydė, Leonhs, Visgintas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
MOTERS ŠIRDIES APSAUGA (1)

JONAS ADOMAVIČIUS M.D.

DRAUGAS

Vos prieš dešimtmetį širdies 
liga buvo laikoma vien vyrų 
negerovė, nieko bendra netu
rinčia su moters širdimi. Ke
letas gydytojų, daugiausia 
moterys, išsklaidė tokią ne
tiesą, nurodant gydytojams ir 
jų pacientams, jog moters 
širdis yra lygiai taip sužei
džiama kaip ir vyrų.

Yra trys kardiologės, kurios 
atliko gyvybę palaikančius ty
rimus. Tai Nieca Goldberg, 
JoAnn Manson ir Lori Mosca.

Širdies apsaugos darbas 
prasideda namuose. Štai kaip 
jos atlikdavo tokį darbą.

Kardiologe gydytoja Nieca 
Goldberg dirba Lenox Hill 
ligoninėje New Yorke. Ji toje 
ligoninėje tvarko moters šir
dies sveikatos programą. Tai
gi, jos patarimai tinka visoms 
moterims, įskaitant ir lietu
ves.

Ji 43 metų, pėsčia eina dar
ban ir daug kur kitur. Po ke
lias mylias dviračiu važiuoja, 
sportuoja. Taip elgiasi ir jos 
vyras — radiologas. Ji prisi
pažįsta, kad neturi vairuotojo 
leidimo ir tvirtina, kad „tu
rėti automobilį yra didžiau
sias pavojus širdžiai, ir aš 
taip pasakau savo pacien
tams”.

Minėtoje ligoninėje ji suor
ganizavo moters širdies ap
saugos programą. Mat, kai ji 
mokėsi 1980 metais, gydyto
jai, netikėjo, jog moters širdis 
gali sirgti. Kai ji rezidentavo 
ir moterys skundėsi širdies 
atakos negerumais visi gydy
tojai sakydavo: ,,O, tas yra

MITAI APIE SENATVĘ
Senų žmonių sergamumui ir 

mirštamumui didžiulę įtaką 
daro gyvenimo stilius ir elge
sio įpročiai. Vis dėlto dar pla
čiai paplitusi nuomonė, kad 
senyvame amžiuje sveikatos 
blogėjimas yra neišvengiamas, 
kad seni žmonės yra nepa
jėgūs arba nenori keistis, at
sisakyti žalingų įpročių, laiky
tis gydytojo nurodymų. Stereo
tipai, mitai, įsišakniję tiek 
tarp pagalbą teikiančių profe
sionalų, tiek tarp pačių pa
cientų, trukdo ir vieniems, ir 
kitiems.

Seni žmonės linkę gydytis 
patys, nesikreipdami į gydymo 
įstaigas, nes nebeturi vilties, 
kad jiems pagerės. Jei vis dėl
to į gydytojus kreipiamasi, 
svarbiu faktoriumi tampa tai, 
kiek žmogus pritaria paskir
tam gydymui. Žinoma, kad su
tikimas laikytis gydytojo nuro
dymų yra neužtikrintas, kai 
žmogus nepakankamai žino 
apie sutrikimų kilmę, medika
mentų poveikį arba nepajėgus 
prisiminti dozavimo. Egzistuo
ja stereotipinis požiūris, kad 
užmaršumas vyresnio am
žiaus žmonėms yra natūrali 
būsena. Tačiau iš tikrųjų dau
gumos senų žmonių kognity- 
vinės funkcijos susilpnėja pa
lyginti nedaug. Tiesa ta, kad 
blogas kontaktas su ligoniu 
pirmiausia yra nulemtas skur
daus medikų bendravimo su 
savo senais pacientais.

Apie ilgalaikės hospitalizaci- 
jos žalą pagyvenusiems pa
cientams rašyta daug. Mažai 
dėmesio buvo skiriama trum
palaikės senų žmonių hospita- 
lizacijos žalai nagrinėti. 20-50 
proc. pacientų po gydymo ligo
ninėje lieka įvairių lėtinių su
trikimų, kuriuos nulemia ne 
sveikatos būklė, bet socialinė 
izoliacija. Panagrinėkime pa
vyzdį: pagyvenusi našlė, ser
ganti lėtiniu osteoartritu ir 
lėtiniu obstrukciniu bronchi-

nepaprasta!”. Ji, dar pirmo 
mėnesio internė, buvo papra
šyta pažiūrėti toje ligoninėje 
dirbančią 38 metų moterį, ku
riai staiga suskaudo širdį. 
Pradžioje niekas netikėjo, kad 
ji gavo širdies ataką, nors visi 
žinojo, kad ji rūkė du pakelius 
kasdien. '

Toji kardiologė ne tiek rū
pinasi, kad keletas gydytojų 
nenustato širdies ligos diag
nozės, bet jai labai rūpi mote
rų nesupratimas, kas joms 
darytina širdies ligos išvengi
mui.

Savo knygoje „Women are 
not Small Men” ji nurodo joms 
kelią į širdies sveikatą. Joje ji 
sako: „Tai visiška širdies ap
saugos programa”. Bet svar
biausias jos pranešimas yra 
šis: „Norėdama sumažinti šir
dies susirgimo pavojų, pra
dėk su darbavimusi — vaikš
čiok, tai bus svarbiausias 
žingsnis, kurį tamsta gali 
žengti”.

Tas kardiologės gyvenime 
darbas — vaikščiojimas dau
giau reiškia už apsaugą nuo 
susirgimo širdimi. Ji tvirti
na: „Vaikščiojimu ir darbavi
musi aš sutvarkau įtampą; tai 
yra tas laikas, kai būnu viena 
ir ką nors nuveikiu sau”. Ji 
ir čiuožia. O kada mūsiškės 
apleis perekšlės vištos gūžtą? 
Aišku, juo greičiau — tuo jų 
širdims geriau.

Sėkmės!
Šaltinis: „Walking”. The

Magazine of Smart Health 
and Fitness, July-August

2001, vol. 16, No. 5.

tu, dėl plaučių infekcijos pa
guldoma į stacionarą. Iki ligos 
ji buvo pajėgi lėtai vaikščioti 
su lazdele, pati savarankiškai 
susitvarkyti namuose, kai 
kartą per savaitę jai būdavo 
šiek tiek padedama. Po kelių 
dienų, praleistų ligoninėje, ji 
visiškai pasveiko, tačiau pra
rado ankstesnį savo mobilu
mą. Ji pradėjo sunkiai atsisto
ti, nedidelio fizinio krūvio me
tu dusdavo. Paklausus apie iš
rašymą iš ligoninės, ji pasakė, 
kad grįžti į namus nepajėgi: 
„Aš išgyvenau du pasaulinius 
karus ir dabar noriu būti tin
kamai prižiūrėta”. Šis pavyz
dys puikiai iliustruoja situa
ciją, kada pacientas yra pajė
gus judėti ir grįžti į namus, 
bet tam nėra motyvuotas. Tai 
ypač būdinga tiems, kurie gy
vena vieni ir tik tokiu būdu 
susilaukia artimųjų dėmesio 
ar pagalbos.

Kitas paplitęs stereotipas 
yra, kad senas žmogus yra ne
kompetentingas arba nepajė
gus priimti sau svarbių spren
dimų ar pasirūpinti savimi. 
Toks požiūris būdingas ne tik 
plačiajai visuomenei, bet, są
moningai ar pasąmoningai, ir 
medicinos darbuotojams. Tai 
gali būti išreiškiama pesimis
tiniu požiūriu į paciento fizinę 
būklę, pajėgumą ar gydymo 
bei gyvenimo prognozes. Taip 
pat — priimant sprendimus 
už pacientą. Darbuotojai gali 
pradėti elgtis globojančiai ir 
„infantilizuoti” savo pacientus, 
nesuteikdami jiems informaci
jos ir galimybės pasirinkti net 
ir ypač svarbiais klausimais. 
Seniems žmonėms, kurie akty
viai nedalyvauja priimant to
kius sprendimus arba nesutin
ka su jais, yra didesnė dez
orientacijos, apatijos, serga
mumo ir mirties rizika. Se
nam žmogui svarbu suteikti 
tiek informacijos, kad jis būtų 
pajėgus pasirinkti ir prisiimti

BALFo darbuotojai retkarčiais susirenka ir pabendrauti. Priekyje iš kairės vieno tokio (prieškalėdinio) paben
dravimo metu: Valentina Gudienė, Kastutė Venckus, Milda Vieraitienė; II eil.: Jonas Vyšniauskas, Vanda Bu- 
kaveckienė, Simas Naujokas, Jeronimas Tamkutonis, Zenonas Vieraitis.

VAISTININKAS PATARIA
Kokiais vaistais gydytis su- takų ligas ir nosiaryklės už-

sirgus įvairiomis peršalimo li
gomis? Norėčiau daugiau su
žinoti apie ežiuolės ir cinko 
preparatus.

Atšalus ir pabjurus orams, 
labai padaugėja sergančiųjų 
peršalimo ligomis. Šias ligas 
sukelia kaskart vis kiti viru
sai, nuo kurių nėra nei specifi
nio gydymo, nei efektyvių ap
sisaugojimo priemonių (pvz., 
skiepų). Gydytis patariama, 
atsižvelgiant į simptomus. Jei 
kūno temperatūra pakyla 
aukščiau nei 38° C, geriama 
antipiretikų (acetaminofeno, 
acetilsalicilo rūgšties ar kt.). 
užpuolus slogai, vartojama la
šų į nosį, kurių veikliosios 
medžiagos sutraukia nosies 
gleivinės kraujagysles ir maži
na gleivinės paburkimą. Kai 
skauda gerklę ir kamuoja sau
sas kosulys, siūlomos įvairios 
čiulpiamos tabletės ar pas
tilės. Esant keliems simpto
mams, efektyvūs sudėtiniai 
preparatai, mažinantys visus 
peršalimo ligų simptomus. 
Laikantis tinkamo režimo, 
peršalimo ligos nepalieka jo
kių pasekmių ir nesukelia 
komplikacijų. Tačiau sloga, 
perštinti gerklė ar kosulys su
kelia nepatogumą dirbančiam 
žmogui. Juk nekarščiuodamas 
retas iš mūsų gali sau leisti 
gydytis namuose.

Todėl žmogus, besirūpi
nantis savo sveikata, žino, 
daug būdų, kaip pagerinti 
imuninę sistemą ir išvengti 
peršalimo. Vieni vartoja daug 
vaisių ir daržovių, kiti — pa
pildomą vitamino C tabletę, 
treti — ežiuotės preparatų ar 
česnako. Vieni populiariausių 
imunomoduliatorių — purpu
rinės ežiuolės (Echinaceae pal- 
lidae) preparatai. Pastebėta, 
jog jie labai veiksmingai gydo 
pasikartojančias kvėpavimo

atsakomybę už pasekmes savo 
sveikatai. Net ir pacientui su
tikus, kad iš ligoninės būtų 
išrašomas į namus, senam 
žmogui ir po trumpalaikės 
hospitalizacijos grįžimas atgal 
kelia įtampą. Kad pacientas 
lengviau įveiktų psichologinį 
barjerą, jam grįžus iš 'ligoni
nės būtina pagalba, kuri lei
džia reikšmingai sumažinti re- 
hospitalizacijų skaičių.

Visi žinome, kad sveikata 
bet kuriame amžiuje yra nu
lemta sąveikos tarp biologi
nių, psichologinių ir socialinių 
faktorių, bet senatvėje šis ry
šys yra dar glaudesnis ir 
reikšmingesnis. Todėl teikiant 
pagalbą reikia visa tai įver
tinti. Svarbi ir paciento lytis, 
ir kultūriniai bei socioekono- 
miniai faktoriai. Daugelis se
nų žmonių palaipsniui ar iš 
karto susiduria su tokiais 
stresais, kaip išėjimas į pen
siją, netektys, socialinės ar 
materialinės padėties, gyvena
mosios vietos kitimas, įvairios 
ligos bei mobilumo sumažėji

degimus, anginą, sinusitą, 
bronchitą. Jie puikūs nusilpu
sio ar nepakankamo imuniteto 
stimuliatoriai. Yra duomenų, 
kad ežiuolės sultys stimuliuo
ja žaizdų gijimą. Šiuolaikinė 
medicina šiuos preparatus 
siūlo ne tik peršalimo ligoms 
gydyti, bet ir profilaktikai.

Mūsų organizmui labai ver
tingas mikroelementas yra 
cinkas. Jis yra nieku kitu 
žmogaus organizme nepakei
čiama medžiaga, įeinanti į 
daugiau kaip 50 fermentų su
dėtį ir dalyvaujanti apykaitos 
procesuose. Cinkas pagerina 
žaizdų gijimą, plaukų, nagų, 
kaulų augimą. Veiksmingas 
gydant odos ligas. Taip pat 
reguliuoja kraujospūdį, repro
dukcines funkcijas, menstrua
cinį ciklą. Gerai žinomos jo sa
vybės, stiprinančios apsaugi
nes organizmo funkcijas. 
Drauge su vitaminu C, cinkas 
didina organizmo atsparumą 
infekcinėms ligoms, užtikrina 
normalų imuninės sistemos 
funkcionavimą.

Vaistinės siūlo platų tokių 
preparatų pasirinkimą. Gali
ma rinktis vien cinko tabletes, 
cinko ir vitamino C tabletes. 
Ežiuolės preparatų yra įvairių 
formų: skysti ekstraktai, tab
letės, pastilės. Vitamino C yra 
beveik visų kompleksinių vita
mininių preparatų sudėtyje ir 
maisto papilduose. Yra ir vie
nos askorbo rūgšties tablečių.

Reikia pasakyti, kad efekty
viausi yra sudėtiniai prepara
tai, turintys visų aukščiau 
minėtų veikliųjų medžiagų. 
Kol kas rinkoje toks vaistas 
yra tik vienas, tai Echina-Zink 
C-vit. tabletės. Jos vartoja
mos, pajutus pirmuosius per
šalimo ligų simptomus. Gy
dantis siūloma sučiulpti po 
vieną tabletę keturis kartus

mas, ir visa tai veikia jų svei
katos būklę.

Klaidingai galvojama, kad 
seniems žmonėms neveiks
minga psichoterapija. Jos tiks
lai turi būti aiškiai apibrėžti, 
bet ne pernelyg pesimistiniai 
senų žmonių keitimosi atžvil
giu. Seni žmonės daugiau ar 
mažiau būna įsitikinę, kad jie 
yra nenaudingi, kad jų ateitis 
yra negailestingai niūri ar be
viltiška. Terapijoje siekiama 
parodyti ryšį tarp minčių ir 
nuotaikos. Labai svarbus ir 
šeimos palaikymas. Senstan
tis žmogus šeimoje iš domi
nuojančios pozicijos pereina į 
priklausomą. Tai keičia visą 
šeimos modelį. Jaunesniems 
šeimos nariams gali kilti įvai
rių jausmų — nuo užuojautos 
iki pykčio savo senstantiems, 
kartais depresiškiems ir pri
klausomiems tėvams. Paleng
vinti šiuos jausmus ir pakeisti 
šeimos požiūrį, kuris trukdo 
sveikti, galėtų padėti šeimos 
terapija.

Gydymo mertas, 2001, Nr. 12

per dieną. Geriausia būtų šio 
preparato vartoti peršalimo 
ligų profilaktikai, paprastai 
siūloma sučiulpti vieną dvi 
tabletes per dieną kelias sa
vaites, po to daryti savaitės, 
dviejų pertrauką.

Sveikas žmogus, 2001, lapkr./ 
gruodis

VISIEMS REIKIA GERO MIEGO
Beveik trečdalį gyvenimo 

mes praleidžiame miegodami. 
Tie, kurių nekamuoja miego 
sutrikimai, vargu ar susi
mąsto apie miego prigimtį ir 
jo reikšmę — juk miegas yra 
tik miegas. Tačiau, susidūrus 
akis į akį su nemiga, pradeda
ma galvoti ir apie patį fiziolo
ginį miego mechanizmą.

Kas tai yra — miegas?

Miegas — tai ypatinga orga
nizmo būsena, kuri priklauso 
nuo centrinės nervų sistemos 
veiklos paros ritmo. Jo metu 
intensyviai atsinaujina ir kau
piasi žmogaus organizmo 
funkciniai ir fiziologiniai iš
tekliai.

Miego trukmė ir jo poreikis 
priklauso nuo daugelio fakto
rių, visų pirma — nuo žmo
gaus amžiaus ir jo indivi
dualių savybių. Naujagimiai 
miega 16-20 valandų per parą, 
suaugusieji — 7-8 valandas, 
na, o pagyvenusiems žmo
nėms užtenka ir 6 valandų 
miego. Yra žmonių, kurie visą 
gyvenimą miega labai trum
pai, tačiau jaučiasi pailsėję, 
darbingi, geros nuotaikos. Ta
čiau esama ir miegalių, kurie 
taip ir negali išsimiegoti. Mie
go poreikį, jo trukmę ir koky
bę dažnai lemia žmogaus fi
zinės ir psichikos savybės.

Nemiga — tai lyg 
bausmė!

Nemiga — tai ne tik būsena, 
kai sunkiai užmiegama. Net ir 
užmigęs, naktį dažnai pabun
da, vėl bando užmigti ir taip 
kasnakt. O ryte, aišku, jau
čiasi nepailsėjęs, išsekęs, dirg
lus. Nemiga — tai lyg bausmė 
be nusikaltimo, kuri dažniau 
aplanko vyresnius žmones: 28 
proc. vyresnių nei 65 metai 
žmonių sunkiai užmiega arba 
labai anksti pabunda. Tai — 
pusantro karto dažniau nei 
jauni žmonės.

Ar verta kalbėti, kad nemi
ga stipriai veikia žmogaus gy
venimo kokybę? Žinoma! Juk:

• kenčiantiems nuo nemigos 
4 kartus dažniau vystosi de
presija;

• nemiga gali sukelti rimtų 
organizmo sutrikimų, o ypač 
paveikti širdį;

• neišsimiegojęs žmogus ne
gali reikiamai įvertinti pavo
jingų situacijų (vairuodamas, 
dirbdamas su mechanizmais);

• nevisaverčio miego pa
sekmė — sunkiai įveikiami 
kasdieniai darbai. Dėl to su
mažėja darbo našumas, daž
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niau vėluojama į darbą, nere
tai visa tai atsiliepia ir karje
rai.

Kodėl sutrinka miegas?

Miego sutrikimai — tai bū
dinga mūsų gyvenimo būdo 
pasekmė. Įtemptas darbas, 
psichinis ir fizinis persitempi
mas, darbas naktinėmis pa
mainomis, kelionės, kai kerta
mos laiko juostos, besaikis 
darbas su kompiuteriu — visa 
tai skatina miego sutikimų 
atsiradimą. Nemigą sukelia 
alkoholio vartojimas, kava, 
rūkymas, piktnaudžiavimas 
kai kuriais vaistais. Nemigą 
dažnai lydi lėtinės ligos — 
skrandžio opa, astma, širdies 
veiklos sutrikimai, neurozės, 
depresija ir t.t.

Ar verta save guosti, kad ne
miga kamuoja milijonus žmo
nių? Visiškai ne! Tai — jūsų 
gyvenimas. Tik jūs galite nu
spręsti gyventi ir miegoti koky
biškai, ar ir toliau kęsti ne
migą bei jos pasekmes.
Sveikas žmogus, 2001 m. lapkritis/

gruodis

* Kauno medicinos uni
versiteto Akušerijos ir gine
kologijos klinikoje šią savaitę 
pirmą kartą Lietuvoje gimė 
kūdikis iš užšaldyto embriono. 
Naujagimio lytis ir tėvai ne
skelbiami etikos sumetimais. 
Atšildytas embrionas moteriai 
Vaisingumo klinikoje Vilniuje 
buvo įsodintas 2001 metais. 
Vaisingumo klinikos duomeni
mis, nevaisingoms poroms, 
norinčioms susilaukti vaikų, 
Lietuvoje tik pernai pradėta 
taikyti dar viena nauja iš pa
galbinio apvaisinimo būdų 
procedūra, kai embrionai 
įsodinami į moters gimdą. Sta
tistikos departamento bei epi
demiologinių skaičiavimų duo
menimis, Lietuvoje yra apie 
50,000 nevaisingų šeimų. Kas
met jų padaugėja 2,000. (BNS)

* Lietuvos AIDS centro 
socialinių ligų kabineto
„Demetra”, įkurto prieš trejus 
metus, medikai rūpinasi gat
vės prostitučių sveikata. Čia 
konsultuoja psichologė, bend
rosios praktikos gydytojas, gi
nekologė, dermatovenerolo- 
gas. Specialistų pagalba priei
nama ir narkomanams, kurie 
ateina pasikeisti švirkštų. 
Konsultuojama, tiriama ir gy
doma anonimiškai bei nemo
kamai. (KD. Elta)

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.cenlerf0rsur9eryandbreasthealth.com

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

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

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

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hillš, IL 

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė? 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

■^^^Valandos^pagal^susitanmą^^

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000 

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285

* Gyventojų skaičius Lie
tuvoje pernai sumažėjo
11,500. Statistikos departa
mento direktoriaus Algirdo 
Šemetos teigimu, šis skaičius 
prilygsta Varėnos miesto gy
ventojų skaičiui. 2001 m. Lie
tuvoje net 8 proc. sumažėjo 
gimstamumas. Praėjusiais 
metais gimė 2,649 kūdikiais 
mažiau nei 2000 metais. Tai 
didžiausias sumažėjimas per 
pastaruosius 3 metus. Pernai 
vėl padidėjo mirtingumas, nes 
mirė 1,400 žmonėmis daugiau 
nei 2000 metais. Pernai iš Lie
tuvos išvyko maždaug 3,000 
žmonių daugiau nei atvyko. 
Remiantis išankstiniais gy
ventojų surašymo duomenimis 
Lietuvoje šiuo metų gyvena 3 
mln. 482,000 žmonių. ibns)

administracijaOdraugas.org
aOdraugas.org
rastineOdraugas.org
skelbimaiOdraugas.org
http://www.cenlerf0rsur9eryandbreasthealth.com


PREZIDENTO RINKIMŲ 
RATAS ĮSISUKA

Moderniųjų krikščionių de
mokratų sąjungos (MKDS) 
valdyba 2002 m. vasario 5 d. 
paskelbė kreipimąsi į vidurio 
dešiniųjų politinių partijų va
dovus „Dėl galimo bendradar
biavimo rengiantis prezidento 
rinkimams”. Vasario 12 d. 
Seime įvyko pirmasis pasitari
mas, kuriame dalyvavo visų 
pakviestųjų partijų — Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių), Liberalų, Krikš
čionių demokratų (vadovau
jamų dr. Kazio Bobelio), Cen
tro sąjungos ir besikuriančios 
Rolando Pakso liberalų de
mokratų partijos — atstovai. 
Likus valandai iki pasitarimo 
pradžios Centro sąjunga pa
skelbė pareiškimą žiniasklai- 
dai, kad tai populistinis 
žingsnis (o užkulisiuose kal
bama, kad centristai išsigan
do, jog modernieji krikščionys 
demokratai, patys nesiūlantys 
savo kandidato į prezidentus, 
neatimtų jiems Valdo Adam
kaus siūlymo kandidatu į pre
zidentus autorystės). Konser
vatoriai, pasibaigus pasitari
mui, pareiškė, kad jie iš prin
cipo pritaria konsultacijoms 
dėl bendro kandidato. Kaip 
pasitarimą vertina patys ini
ciatoriai, „Draugui” pasakoja 
MKDS pirmininkas, buvęs di
sidentas ir buvęs Seimo narys 
Vytautas Bogušis.

— Kaip vyko pasitarimas, 
ko pasiekta?

— Susitikimas vyko Užga
vėnių dieną ir, kaip man atro
do, Moderniųjų krikščionių 
demokratų sąjunga iškepė po
litinį blyną. Tas blynas, nors 
pirmasis, bet tikrai neprisvi
lęs, tik gal kiek apskrudęs. 
Visų politinių partijų vadai, 
kurie politiškai (nė juridiškai) 
yra iškelti savo organizacijų 
kaip galimi kandidatai į pre
zidentus arba patys apie tai 
yra pareiškę, atsiuntė savo 
atstovus. Pasitarimas už už
darų durų truko apie valandą. 
Buvo įvairių pamąstymų, ži
noma, buvo ir skepticizmo. 
Vienaip ar kitaip pavyko susi
tarti, kad iniciatorių pateiktą 
komunikatą iki kovo 1 d. 
svarstys visų partijų vykdo
mosios institucijos ir duos at
sakymus. Po to susitiksime 
vėl. Jeigu minėtų partįjų 
sprendžiamosios institucijos 
pritartų, pirmiausia būtų su
darytos konsultacinės darbo 
grupės, kurios parengtų rin
kimų taktiką. K. Bobelio ats
tovai atėjo iš anksto nusistatę, 
kad jie kels savo kandidatą ir 
kad jiems labai svarbūs savi
valdos rinkimai. (Sprendžiant 
iš politinių veiksmų Seime, 
atrodo, kad valdančioji daugu
ma sudvejins prezidento ir sa
vivaldos rinkimus. Tokiu at

veju partijoms svarbu kelti sa
vo kandidatą ir aktyvinti savi
valdos rinkimus). Pasitarime 
hipotetiškai buvo iškeltas 
klausimas, ar ta vienijimosi 
ašis negalėtų būti dabartinis 
prezidentas Valdas Adamkus, 
kuris apklausų lentelėse šiuo 
metu užima aukščiausią pozi
ciją. Skeptiškai dėl to pasisa
kė K. Bobelio atstovai. Skepti
cizmo buvo ir centristų pusė
je. Modernieji krikščionys de
mokratai mano, kad reikia pa
rengti strategiją su 3-4 va
riantais. Iš pirmo pasitarimo 
galima buvo justi, kad dėl 
Valdo Adamkaus kaip nepar
tinio kandidato, lengviausia 
susitarti. Kitos galimybės: 
Valdas Adamkus nedalyvauja, 
iš dešinės yra beveik 8 kandi
datai, o iš kairės 1-2. Reikia 
parengti strategiją, kad ne
įvyktų taip, kaip jau įvyko 
Seime, kur pasikeitė daugu
mas liberalų, Naujosios sąjun
gos ir moderniųjų krikščionių 
demokratų valdžia griuvo ir, 
galima, sakyti, kad liberalai 
atidavė socialdemokratams 
valdžią ant padėklo. Tą val
džią, kurios jie net nenorėjo, 
nebuvo tam pasiruošę. Nors 
Valdas Adamkus dėjo daug 
pastangų, bet naujoji politika 
tesugebėjo valdžios vairą iš
laikyti 9 mėn. Kaip bebūtų 
keista, mūsų iniciatyvą pa
laikė liberalai. Kažkuria pras
me idėją palaikė ir konserva
torių atstovė Rasa Juknevi
čienė, tik jos buvo kita takti
ka. Sakė, kad galima dėl to 
kalbėtis. Manau, kad reikia 
išnaudoti visas galimybes. O 
jeigu ir nesusitarsim, tai ne
bus pikta, kad nebuvo bandy
ta. Bet tikiu racionaliu protu 
ir manau, kad dar gali įvykti 
daug nenumatytų dalykų, su
krėtimų, o lietuviai tik po su
krėtimų bando vienytis.

— Centro sąjungos pirmi
ninkas Kęstutis Glaveckas 
po pasitarimo „Žinių radi
jui” sakė, kad 8 kandidatai 
nuo kairiųjų gali atimti 
daugiau balsų negu vienas.

— Tai lengva dūmų uždan
ga. Jeigu savivaldybės ir pre
zidento rinkimai vyks vienu 
metu, žmonių aktyvumas bus 
didesnis, ateis daugiau bal
suoti. Demokratijoje tai pozi
tyvu, tačiau pagal politines 
analizes, Lietuvoje veikia įdo
mus dėsnis: juo didesnis rin
kėjų aktyvumas, tuo balsavi
mo rezultatai palankesni kai
riajai pusei, juo mažesnis ak
tyvumas, tuo geresni centro 
dešinei. Tai yra dėl to, kad 
dešinieji turi pastovius savo 
rinkėjus, kurie pareigingai 
balsuoja. Nuo centro į kairę 
rinkėjai išsibarstę. Gali atsi
tikti, kad prezidento rinkimų

ALTo Čikagos skyriaus ruoštame Lietuvos Nepriklausomybės šventės paminėjime vbsario 10 d. Maria gimnazi
jos salėje, Dariaus-Girėno ir Don Varnas Amerikos Legiono nariai (iš kairės): John Rapšys, Al Galinaitis, Bru
no Mikėnas, svečias, JAV senatorius (D-Ill.) Richard Durbin, Clifford Glass, Bruce Neberieza, Lietuvos Respu
blikos garbės konsulas Palm Beach, FL, neatpažintas asmuo, John Yerkes. Kartu minėjime dalyvavo legiono 
nariai Edvardas Pocius, Julius Lintakas ir Don Dausino.

tebus tik vienas ratas. Jeigu 
kairėje bus tik vienas kandi
datas, o dešinėje 8, hipote
tiškai svarbu, kad kairysis 
laimės iš pirmo karto. Tai pa
rodė Lenkijos rinkimai: deši
nėje buvo gal 7 kandidatai. 
Vien „Solidarumas”, nors bu
vo susiblokavęs su Valstiečių 
partija ir Seime turėjo beveik 
daugumą, nesusitaręs iškėlė 4 
kandidatus. O iš kairės buvo 
vienas A. Kwasniewski.. Jis 
laimėjo pirmame rate. Taip 
buvo ir Rusijoje, Putin taip 
pat pralaimėjo pirmame rate. 
Na, bet, tarkim, kad įvyks 
antrasis ratas. X kairysis kan
didatas išeis su X dešiniuoju 
kandidatu. Tarkim, kad deši
nysis bus V. Adamkus. Dėl ko 
mums tartis, juk ir taip aišku, 
kad centro dešinė balsuos už 
jį. Jeigu mes nesusitarsim, į 
antrąjį ratą išeiti V. Adamkui 
sutrukdo koks nors kandida
tas, sakykim K. Glaveckas, 
atimdamas 3-5 proc. balsų. 
Prielaida — į antrąjį ratą išei
na du kairieji. Ką renkamės? 
Mažiausią blogybę. Arba, tar
kim, A. Kubiliui į antrą ratą 
išeiti pritrūksta 3-5 proc., ku
riuos paims E. Gentvilas, ir į 
antrą ratą išeina dr. K. Bobe
lis. Jo populiarumas didelis. 
Dėl ko mes tada tariamės? 
Išties bus didelių abejonių. 
Jeigu kairiųjų kandidatas bū
tų A. Paulauskas, jo užsienio 
politika aiški ir nuosekli, jis 
tęsia konservatorių pradėtą li
niją, sutartą visų politinių 
partijų. Juokaudamas galiu 
pasakyti, jeigu jis, kalbėda
mas Europos Sąjungos pabaig
tuvėse su vertėju pasisakys ką 
nors ne taip, profesionalūs 
Seimo vertėjai jo pasisakymus 
pakoreguos, kad Lietuvai jie 
būtų naudingi. Deja, dr. K. 
Bobelio vertėjas nepataisys — 
jis pats kalba angliškai ir vo
kiškai. O tai, ką jis kalba,

mums Europos Sąjungoje nė
ra naudinga. Variacijų gali 
būti ir daugiau. Štai dėl- jų 
mes ir turime tartis ir susitar
ti, nes per savo trumparegystę 
lengva ranka ant sidabrinio 
padėklo kairei galima atiduoti 
ir prezidento instituciją, kaip 
atidavėm Seimą ir Vyriausy
bę. O jeigu ji laimės dar ir sa
vivaldos rinkimus? Atrodo, 
kad jau visi yra apsidilginę, 
bet ir toliau nuogi krenta į tas 
pačias dilgėles.

— Gal lietuviai vadų tau
ta?

— Kad yra daug vadovų, gal 
ir nėra blogai. Kita vertus, 
išanalizavus pokomunistinės 
erdvės valstybes, pasirodo, 
kad Lietuva niekuo neišsiski
ria: čia 40 partijų (3, 4 mln. 
gyventojų), o Lenkijoje — 320 
partijų (beveik 38 mln.). Pro
porcijos tos pačios. Tik liūdna, 
kad politiniu partijų vadai, 
kurie yra aktyviausia visuo
menės dalis, neieško kompro
misų ir nekelia sau tikslo. 
Bent jau pieštų laimės žiburį: 
viršūnėje Lietuva ir Lietuvos 
ateitis. Visi nori būti genero
lais, o ta kariuomenė tokia pa
drika, išsiblaškiusi.

— O kaip su pačiais 
krikščionimis demokra
tais, ar yra vilties, kad jie 
suartės, ir kas turėtų įvyk
ti, kad jie pradėtų tartis?

— Krikščioniškosios sociali
nės doktrinos plotmėje skir
tumų tarp mūsų nėra, nebent 
strategijoje ir taktikoje. Pag
rindas — nesusikalbėjimas. 
Po 3-4 metų tie kampai apsi- 
gludins. Įtakos turės prezi
dento, savivaldos rinkimai. 
Jeigu K. Bobelio partija per 
savivaldos rinkimus gaus 
daug mandatų, žinoma, mes 
su jais nesusikalbėsime, bet 
jeigu jie žiauriai praloš prezi
dento ir savivaldos* rinkimus, 
tada tikiu, kad norės sėsti

prie derybų stalo. Kiek mes 
bandėm — per 10 kreipimusi 
esam parašę K. Bobelio parti
jai, bet tai buvo šauksmas ty
ruose. O K. Bobelio populiaru
mas didelis, ir tai yra feno
menalu. Aš neturiu atsakymo 
(gal istorija atsakys): žmogus 
per 10 metų nėra pateikęs nei 
vieno įstatymo projekto, dau
giausia praleidęs posėdžių 
Seime, o yra vienas populia
riausių Lietuvoje.

— Dėkojame už atsaky
mus.

Kalbėjosi
Audronė V. Škiudaitė

PARKAS KGB AUKŲ 
ATMINIMUI

Tuskulėnų dvaro teritorija, 
kur buvo palaidotos KGB au
kos, taps rimties parku.

Vilniaus savivaldybės Mies
to plėtros departamentas pa
rengė Tuskulėnų rimties par
ko ir teritorijos nuo Žirmūnų 
tilto ir Žirmūnų gatvės detalų 
planą. Vilniaus miesto taryba 
pritarė šio plano sprendi
mams.

Buvusio Tuskulėnų dvaro 
teritorijoje numatoma statyti 
kupolo formos koplyčią su ko- 
lumbariumu, kuriame bus 
perlaidoti KGB aukų palaikai. 
Bus sutvarkyta parko teritori
ja, įrengta upės krantinė, at
gaivinamas išlikęs tvenkinys. 
Taip pat numatoma atstatyti 
ir restauruoti buvusio dvaro 
pastatus bei Šv. Teresės kop
lyčią, ir juose įkurti Lietuvos 
genocido memorialinį muziejų.

Tvarkant teritoriją, ne tik 
bus išsaugoti vertingi senojo 
parko želdiniai, bet ir sodina
mas naujas parkas. Numatyta 
pertvarkyti mašinų stovėjimo 
aikšteles. Plakuojama teritori
ja iš viso užima 71,502 kv. 
metrus. (Elta)
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Danutė Bindokienė

Vis ta politika!
Jau seniai girdisi būgšta

vimai, kad busimuosiuose Lie
tuvos prezidento rinkimuose 
politinė švytuoklė vėl gali 
pasvirti į kairę. Ne paslaptis 
kad kairiosios partijos neblo
gai susigiedojusios ir, reikalui 
esant, traukia tą pačią gies
mę. Jų tikslas aiškus: į prezi
dentūrą įsodinti savo kandi
datą ir „savuosius” įtvirtinti 
savivaldybių įstaigose. Tai bū
tų didelis laimėjimas kairie
siems ir didelis žingsnio „at
gal” Lietuvai.

Ar dešinieji'ir kiti, kuriems 
ne prie širdies kairiųjų par
tijų siekiai, yra susirūpinę sa
vo ateitimi, o tuo pačiu ir Lie
tuvos rytojumi? Ar jie jau pa
siruošę žūtbūt konsoliduotis, 
išsirikiuoti už vieno kandida
to į prezidentus, bendromis 
jėgomis jį remti ir užblokuoti 
įielią kairiesiems?

Atrodo, kad tai ir logiška, ir 
vienintelis galimas būdas pa
stūmėti Lietuvos valstybę Va
karų link. Deja, taip toli gra
žu nėra. Asmeniškos ambici
jos ir savos grupuotės (ar par
tijos) siekiai daug svarbiau, 
negu visos šalies gerovė.

Vasario pradžioje Vilniuje 
buvo sušauktas dešiniųjų jėgų 
pasitarimas kaip tik šiuo tiks
lu: pasvarstyti, ar nebūtų 
įmanoma pasiūlyti kandidatą, 
Už kurį be „didelių skausmų” 
galėtų balsuoti ir modernieji 
krikščionys, ir tradicinis jų 
branduolys. (Kaip reikėtų tą 
krikščionių demokratų grupę 
pavadinti, jeigu anie „moder
nieji”? „Atsilikusieji”?) Gal 
prisijungtų ir K. Bobelio vado
vaujama frakcija, ir net dalis 
liberalų, centristų, konserva
torių... Žodžiu, susidarytų jau 
visai svari politinė jėga, kuri 
galėtų susiremti su Brazaus
ku, Paulausku ar kuriuo kitu 
kairiųjų kandidatu.

Jeigu paskelbus, kad toks 
susitikimas įvyks, ir kas jame 
bus svarstoma, vienas kitas 
optimistas drįso puoselėti vil
tis, kad galbūt — tik galbūt — 
šį kartą bus pasiekta teigiamų 
rezultatų, skaudžiai apsivylė.

Nebuvus posėdžiuose ir ne
girdėjus diskusijų, tik apie jas 
skaičius Lietuvos spaudoje 
(kurios apybraižas dažnai rei
kia priimti su „žiupsneliu 
druskos”), galima buvo susi
daryti įspūdį, kad kiekviena 
partija atėjo iš anksto nusis
tačiusi, kaip elgsis, ką kalbės 
ir jokiu būdu nesutiks su bet 
kurios kitos siūlymais... Juo 
labiau, kad nei viena nesutiko 
atsisakyti savo kandidato, nors 
iš esmės jam laimėti galimy
bių nenumatoma.

„Lietuvos rytas” įsitikinęs, 
kad tai kažkaip moderniųjų 
krikščionių demokratų kaltė, 
nes pasitarimą inicijavo jų va
das V. Bogušis, „kuris atsto
vauja tik krikščioniškoms ver
tybėms ir niekam daugiau”. 
Tas pats „krikščioniškų verty
bių atstovas” Vytautas Bo
gušis, po pasitarimų davęs 
pasikalbėjimą „Draugo” ben
dradarbei Audronei V. Škiu- 
daitei, stengiasi paaiškinti, 
dėl ko, jo nuomone, susitarti 
nepavyko, ir dėl ko galbūt ne 
viskas prarasta: jeigu nebe
liks kitos išeities, visuomet 
galima „ištraukti kortą iš ran
kovės”, kurioje įrašytas dau
geliui net liberalų, socialde
mokratų, centristų, konser
vatorių priimtinas kandidatas 
— Valdas Adamkus.

Jeigu Lietuvoje partijos, 
partijėlės, jų frakcijos ir gru
pės negali susitarti dėl rin
kimų, kurie juk nėra taip la
bai toli (tik pagalvokime, kaip 
iš anksto prezidento ir ki
tiems rinkimams ruošiamasi 
Amerikoje, nors čia iš esmės 
yra tik dvi politinės partijos), 
tai ką turi galvoti užsienyje 
gyvenantys lietuviai? Besibai
giant Brazausko kadencijai, 
daugelio simpatijos krypo į 
Tėvynės sąjungos/Lietuvos 
konservatorių partijos kandi
datą, labai čia populiarų ir 
gerbiamą Vytautą Landsbergį.

Tik, atrodo, užsienio lietu
viai gerai nesuvokė, kiek veik
sminga Lietuvoje buvo kairių
jų jėgų propaganda prieš V. 
Landsbergį. Kai jis skaudžiai 
pralaimėjo pirminį rinkimų 
ratą, didžioji dalis išeivijos 
paramos nukrypo į Valdą 
Adamkų. Šiandien matome, 
kad nebuvo apsirikta. Bet Tė
vynės sąjunga/Lietuvos kon
servatoriai pralaimėjimo smū
gio, atrodo, negalėjo atlaikyti. 
Nepaisant daugumos Seime, 
nepaisant koalicijos su krikš
čionimis demokratais, pakriko 
„kaip Samuolio bitės ir vi
siškai išsikvėpė”. O juk su tu
rima jėga galėjo tiek daug 
naudos padaryti savo kraštui! 
Tą pat galima pasakyti ir apie 
krikščionis demokratus. Už
uot dirbę savo tautos labui, 
pradėjo tarp savęs kapsėtis, 
skaldytis, kol pagaliau subiro 
į daug neveiksmingų dale
lyčių. Nejaugi niekas nemato 
toliau savo nosies galo? Ne
jaugi jau Lietuvos politikoje 
sumaniai darbuotis tegali kai
rieji? O gal jie turi kažką, kas 
pataria, diriguoja ir nukreipia 
norima kryptimi? Baisu spė
lioti, kas tas „kažkas” yra, bet
turbūt kiekvienas nujaučia...

SENATVĖS DEMENCIJA
(Alzheimer liga)

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Nr.4
Buvo manoma, kad amyloidas veikia tiesiog 

degeneruojančiai neurofibrilas ir jų tinklą ir užmuša 
smegenų ląsteles. Dabar to amyloido rasta cerebros
pinaliniame skystyje ir kraujyje. Tyrinėtojai pradėjo 
galvoti, kad amyloido veikimas gali būti ir netiesiogi
nis, bet per kraujo apytaką ir cerebrospinalinį skystį,
t.y. lyg ir metabolizmo keliu.

Tyrinėjant toliau tų nuosėdų susidarymą, rasta, kad 
šitam procese dalyvauja trys genai ir jų yra 21-ame, 
14-ame ir 1-ame chromozomuose. Bet šitie trys nenor
malūs, genai, esą minėtuose chromosomuose, sukelia 
demenciją palyginti retai ir tik jaunesniame amžiuje. 
Dauguma senatvės demencijos atsitikimų sukeliama 
kitų genų ir jie esą 9-ame chromosome. Visi tie bio
cheminiai procesai yra dar tyrimų stadijoje. Genų ty
rinėjimas senatvės demencijos diagnostikoj dar nenau
dojamas, nes jis yra brangus ir dar nėra klasifikuotas. 
Senatvės demencijos išsivystymui ar etiologijai, be 
minėtos biochemijos, yra dar ir daugiau faktorių, kaip 
galvos sužeidimai, nervinės ligos, sąmonės netekimai, 
šeimos istorįja, paveldėjimas, mityba ir kiti.

Senatvės demencija pas moteris yra 1.5-3 kartus 
dažnesnė negu pas vyrus. Pas moteris su mėnesinių

pabaiga baigiasi ir estrogeno gamyba arba pagamina
ma jo labai mažai. Pas vyrus testosteronas ir estroge
nas gaminamas visą gyvenimą. Vyrų ir moterų smege
nys yra tokie patys. Viena populiari teorija sako, kad 
moterų smegenys yra bilateralūs, o vyrų unilateralūs 
ar asimetriški. Demencijos ligos metu patofiziologiniai 
smegenų pakitimai pas vyrus ir pas moteris yra tokie 
patys. Estrogeno veikimo mechanizmas į smegenis dar 
nėra žinomas. Yra manoma, kad jis veikia daugiau į 
organizacinę ir veikimo smegenų sritis, į organizacinę 
ir veikimo smegenų sferas ir paliečia daugiau semoti- 
nę vardų atmintį. Estrogeno trūkstant, atsiranda se- 
motinės atminties deficitas.

Baltimorėje buvo tirta 514 moterų. Vienos jų, mėne
sinėms pasibaigus, gavo estrogeno, o kitos negavo. 
Grupėje iš negavusių estrogeno senatvės demencija 
susirgo 54 proc. daugiau negu gavusių estrogeno. Ki- 

‘ tas tyrimas parodė, kad tos moterys, kurios dėl kokių 
nors priežasčių buvo gydytos estrogenu, senatvėje 
gavo senatvės demencijos 24 proc. mažiau negu tos, 
kurios estrogeno negavo. Yra aprašyta nemažai atsiti
kimų, kur senatvės demencija buvo gydyta estrogenu 
ir gauta lyg ir pagerėjimų ar^Įigos proceso sulėtėjimų. 
Estrogenas yra steroidinis hormonas su daugybe vei
kimo būdų ir savybių. Tikras jo veikimo mechanizmas 
dar nėra žinomas. Biocheminės ir. neurofiziologinės 
studijos leidžia manyti, kad protą ir atmintį estroge
nas veikia ryšyje su cholinu ir serotoninu, pagerina 
smegenų kraujo apytaką, pagerina lipoproteinų pasi
keitimą. Estrogenas demencijos problemoje darosi

reikšmingas. Bet jo dozė, vartojimo būdas — nuolati
nis ar ciklinis, naudotinas vienas, ar kombinacijoje su 
progesteronu — dar nėra nustatyta. Dabar šita tema 
labai daug dirbama ir studijuojama.

Senatvės demencijos ligos metu vyksta generalinė 
smegenų atrofija. Ne visos smegenų dalys vienodai pa
liečiamos. Vienose smegenų dalyse tie pakitimo proce
sai daugiau išreikšti, kitose mažiau. Cholinerginė sis
tema, kurioje acetylcholinas veikia kaip neurotrans- 
miteris demencijos ligoje yra stipriausiai paliestas. 
Enzimai, kurie dalyvauja acetylcholino gamyboje, sin
tezėje yra sumažėję 58-90 proc. ir acetylcholino paga
mina žymiai mažiau. Kilo mintis acetylcholino kiekį 
senatvės demencijos metu kokiu nors būdu padidinti. 
Pasirodo, kad jo padidinimas smegenyse kokiu nors 
būdu iš šalies yra neįmanomas. Prieš 20 metų buvo 
pastebėta, kad visoje smegenų veikloje, be teigiamai 
veikiančių enzimų, yra ir neigiamai veikiančių. Vienas 
neigiamai veikiančių enzimų yra cholinesterase enzi
mas. Jis naikina arba degraduoja acetylcholiną. 
Pradėta ieškoti būdų kaip to enzimo veikimą su
mažinti ir tuo būdu padidinti smegenyse acetylcholino 
kiekį. 1991 m. buvo atrastas enzimas cyclooxigenase 
(COX). Jo yra dvi formos: COX-1 ir COX-2. Šitų en
zimų yra visame kūne. Ypač jų daug yra inkstuose ir 
smegenyse. Vieni tų enzimų veikia fiziologiškai, kiti 
patologiškai. Smegenų bei jų dalių funkcija ir smege
nyse vykstą biocheminiai procesai yra labai kompli
kuotas vyksmas.

Visų tų funkcįjųpr metabolizmo procesuose paskuti

niu laiku surasti junginiai, vadinamieji laisvi radika
lai. Vieni tų medžiagų yra oksidai, kiti antioksidai, ku
rie paprastai naikina oksidus. Labai svarbūs yra laisvi 
radikalai, oksidais vadinami. Jie organizmui nereika
lingi, nuodingi. Visų tų funkcinių, biocheminių ir me- 
tabolinių procesų eigoje atsiradę laisvi radikalai tuo
jau čia pat kitų junginių yra destruktuojami, panai
kinami. Šitas procesas vadinamas dar antioksidacija, 
ir tos medžiagos vadinamos antioksidais. Antioksidai 
atsiranda, taip pat vykstant tiems patiems proce
sams. Be to, organizmas jų gauna su maistu vitamino 
C ir vitamino E formomis. Todėl vitaminas C ir vita
minas E kartais veiklos atžvilgiu vadinami antioksi
dais.

Bet jei dėl kokių nors priežasčių, pvz., dėl defektingo 
enzimų ar genų veikimo, laisvi radikalai nesunaikina
mi ar nepakeičiami, tai jie paveikia destruktyviai kū
no ar smegenų ląsteles. Manoma, kad smegenų ląste
lės gali gyventi 100 ar daugiau metų. Pasikeitusios ne
normalios sąlygos ir nenormalūs biocheminiai proce
sai, jų amžių sutrumpina. Neurologijos mokslininkai 
Carol A. Kineaid-Colton, Georgetown universiteto Me
dicinos mokyklos prof., sako: „Kada mes žiūrime į de
mencijos liga sirgusio smegenis, laisvų radikalų oksi
dacinio proceso pakenkimo pėdsakus aiškiai matome”. 
Dabar yra rasta, kad laisvų radikalų atsiradimui daug 
reikšmės turi genai. Genas, kurį yra suradę Teepu 
Siddiųue Northvvestern universitete ir Robert Brovvn 
Hardvard universitete, normaliai pagamina labai stip
rų antioksidą, vadinamą superoxide dismutare. (B.d.)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

GUNDYMAI
I Gavėnios sekmadienis

S K E
Paslaugos

A 1

Gavėnios pradžioje Bažnyčia 
ragina krikščionių bendriją iš 
naujo pasitikrinti savo tikėji
mo pagrindus. Gimdymais dy
kumoje pavaizduotas pavojus 
tikėjimui tyko nuolatos. Šį pa
vojų patiria ne tik lerigvai pa
siduodantys vartotojiškos ap
linkos pasiūloms, bet ir geri 
krikščionys, suvokiantys Die
vo tautos atsakomybę. Žmo
gus, siekdamas laimės, natū
raliai siekia saugumo, kurį 
nori įtvirtinti stabiliais, nekin
tamais ir numatomais daly
kais. Atrodo saugiau pačiam 
pasirūpinti savo išganymu, 
negu pasitikint laukti Dievo 
iniciatyvos. Šių dienų žmogui 
pagunda manipuliuoti Dievu 
per technologijos priemones 
įgauna naujas formas. Viena 
iš tokių pagundų yra ateiz
mas.

Išrinktąja! tautai teko dvejo
pa pagunda. Pirma, jeigu Jah
vė iš daugelio kitų tautų išsi
rinko vieną, — argi tuo pačiu 
nebūtų suteikęs jai saugumo 
garantijų ir gausių palaimi
nimų. Kita gundymų forma 
kyla pasineriant grynai į teo
rinius svarstymus: ar ištiki
mybė Sandorai pasiekiama 
vien žmogiškomis pastango
mis, ar laukiant jos kaip atei
tyje būsimos Dievo dovanos.

Naujojo Testamento autoriai 
pabrėžia Jėzaus gundymų dy
kumoje ir žydų tautos klajonių 
bei išbandymų dykumoje są- 
sąją. Čia pirmąkart piktasis 
patiria pralaimėjimą. Jėzus, 
būdamas alkpnas po keturias
dešimties dienų pasninko, 
nesinaudoja savo kaip Mesįjo 
galiomis. Jis nenori skelbti 
Gerosios Naujienos tik stebuk
lais. Jėzaus pergalė paradok
sali tuo, kad, žmogiškai žvel
giant, atrodo panaši į nesėk
mę. Pradėdamas viešąją tar
nystę Jėzus dar kartą patvirti
na įsikūnijimo pasirinkimą. 
Tėvo valios vykdymas yra viso 
Jėzaus veikimo principas. Tik
rasis išėjimas, perėjimas „iš 
šio pasaulio pas Tėvą”, vyko 
vadovaujant ne Mozei, bet 
Kristui, kuris paskui save nu
sivedė daugybę išgelbėtų nu
sidėjėlių.

Bažnyčia, pasitikėdama

Lietuviškas kryžius prie Švč. Trejybės parapijos klebonijos Hartforde.

Kristaus pergale, sekdama jo 
pavyzdžiu, tęsia jo misįją. Di
dysis priešininkas šėtonas, 
nors įveiktas Jėzaus prisikė
limu, tebeturi galią gundyti 
Bažnyčią. Šėtonas nuolat gun
do ją nusigręžti nuo visuotinės 
išganymo misįjos ir susitelkti 
vien į žmogiškąsias priemo
nes. Bažnyčios pergalės laidas 
glūdi Žodyje. Krikščionys indi
vidualiai gali pasiekti pergalę, 
laikydamiesi Dievo žodžio. 
Krikščionį stiprina eschatolo
ginė pergalės perspektyva.

Įtampa dėl nuodėmės būdin
ga ne tik asmeniniam krikš
čionio gyvenimui, bet ir Baž
nyčios, sudarytos iš nuodė
mingų žmonių, institucijai. 
Nors Bažnyčia nėra tapati ją 
sudarančių žmonių sumai, 
kartais krikščionys kolekty
viai padaro didelių klaidų. 
Viena jų — krikščionių susi
skaldymas. Vis dėlto jokia ko
lektyvinė klaida negali su
griauti iš Viešpaties kylančio 
Bažnyčios šventumo.

Gavėnios skaitiniai kviečia 
prisiminti svarbiuosius išga
nymo istorijos etapus. Pir
mųjų žmonių pora pasidavė 
pagundai siekti laimės be Die
vo. Žmogus, pasidavęs puiky
bei, paneigia savo priklauso
mybę nuo Dievo. Adomas ir 
Ieva savo jėgomis nori siekti 
to, kas rezervuota vien Dievui. 
Biblinis autorius pabrėžia ne 
konkrečią nuodėmės rūšį, bet 
pačią nuodėmės prigimtį. Tai 
nėra vien su lyties sfera susi
jęs nusikaltimas. Iki nuodė
mės žmonės buvo nuogi, bet 
nejautė gėdos (Pr 2, 25).

„Laiške romiečiams” vėl 
grįžtama prie gimtosios nuo
dėmės. Apaštalas Paulius pa
teikia savo teologinę įžvalgą 
apie blogio paženklintą pir
mųjų žmonių istoriją. Pau
liaus pasakojime svarbiausia 
vieta tenka Jėzui. Malonės 
perteklius leidžia geriau su
vokti nuodėmingos žmonijos 
vargingumą. Jėzus išlaisvino 
mus iš nuodėmės pasmerki
mo. Bausmės solidarumą pa
keitė kur kas stipresnis šven
tumo solidarumas. Apaštalas 
Paulius tvirtina, kad iš tikrų
jų pirmutinis žmogus yra ne

„Vaiko Tėviškės namai” ir keli jų gyventojai. Baniutės Kronienės nuotrauka

Adomas, bet Jėzus Kristus, 
kuriame ir per kurį visa su
tverta, po to atkurta (Kol 1, 
15-20). Žmogiškoji egzistencįja 
nėra absurdiška, ji turi pras
mę. Laiminga kaltė, davusi 
mums tokį Atpirkėją!

Bažnyčia įspėja krikščionis, 
kad krikštas neapsaugo nuo 
išbandymų. Dvasinė kova daž
niausiai vyksta be regimų liu
dininkų, niekas neužrašo vi
dinio dialogo. Evangelistai ne
būtų išgalvoję Jėzaus gundy
mų istorijos, jeigu jis nebūtų 
pats jos papasakojęs saviš
kiams, — galbūt prieš pasku
tinį šėtono puolimą Getsema- 
nės sode. Iš tikrųjų visame Jė
zaus žemiškajame gyvenime, 
panašiai kaip ir .kiekvieno 
krikščionio gyvenime, buvo 
daugybė išbandymų ir vidinės 
kovos. Mums nuolat tenka 
rinktis. Tačiau būna tokių mo
mentų, kai dvasinė kova tam
pa nepaprastai intensyvi.

Evangelistas Matas pertei
kia Jėzaus gundymus kaip 
teologinį dokumentą. Trimis

SUGRIEŽTINTOS KAI KURIOS 
BAŽNYTINĖS NORMOS

Vatikanas paskelbė naujas 
bažnytinės baudžiamosios tei
sės normas, susijusias su 
dvasininkų seksualiniu pikt
naudžiavimu nepilnamečiais 
ir kitais sunkiais nusižen
gimais. Nuo šiol visi vietiniai 
vyskupai įpareigoti pranešti 
apie tokius nusižengimus 
Tikėjimo mokslo kongregaci
jai, taip pat pailgintas tokių 
seksualinių nusižengimų se
naties terminas. Naujieji 
nuostatai paskelbti naujau
siame Vatikano Actą Apostoli- 
cae Sedis leidime. Jie įsigalio
jo tame pačiame leidinyje pa
skelbus Jono Pauliaus „Motu- 
proprio „Saramentorum sanc- 
titas tutela”. Tikėjimo mokslo 
kongregacijos parengtos nor
mos dar 2001 metų gegužės 
mėnesį nepaskelbtu laišku lo
tynų kalba buvo išsiuntinėtos 
visiems vietinių Bažnyčių vys
kupams ir pašvęstojo gyveni
mo bendruomenių vadovams.

Tikėjimo mokslo kongrega
cijos laiške skiriamos trys 
„sunkių nusižengimų” (delicta 
graviora) kategorijos: nusižen
gimai Eucharistijos šventu
mui, išpažinties šventumui ir 
dorovei. Pastarasis apibrėžia
mas kaip „dvasininko nusi
žengimas šeštajam įsakymui 
įtraukiant jaunesnį negu 18 
metų asmenį”. Anksčiau baž
nytinė teisė numatė 16 metų 
amžiaus ribą. Dėl senaties 
nustatoma, jog už seksualinį 
nusikaltimą galima teisiškai 
persekioti dar dešimtį metų 
nuo to laiko, kai nukentėju
siajam sukako 18 metų. Iki 
šiol bažnytinė teisė numatė 5 
metų senaties terminą.

'toliau nustatoma, kad visi 
dvasininkų delicta graciora iš

scenomis vaizduojama, kaip 
velnias siekia nukreipti Jėzų 
nuo mesijinės užduoties vyk
dymo, prasidėjusio krikšto 
momentu. Jėzus vykdo Tėvo 
valią, atlikdamas viską, „kas 
reikalinga teisumui” (Mt 3, 
15). Jis nebus zelotų, fariziejų 
ar sadukiejų Mesijas, nebus 
toks teisusis keršytojas, kokiu 
jį įsivaizdavo Jonas Krikšty
tojas. Jėzus atėjo kaip vargšų, 
nuolankiųjų ir nelaimingųjų 
Mesijas. Todėl jis pats nuo
lankus ir beturtis. Po velnio 
gundymo Jėzui ne kartą tenka 
atsakyti į klausimus, kuriais 
abejojama jo pasirinkto kelio 
teisingumu. Mesiju suabejoja 
jo pirmtakas Jonas (Mt 11, 2- 
3), apaštalas Petras nori ap
saugoti nuo kentėjimų ir mir
ties (Mt 16, 22-23). Jėzus ne
pasidavė piktojo gundymams, 
nenusigręžė nuo savo kelio dėl 
žmogiškų abejonių. Tėvo žodis 
Jėzui reiškia nepalyginamai 
daugiau negu žemės balsas.

Bažnyčios žinios, 2002 m. Nr. 1

esmės tenka Tikėjimo mokslo 
kongregacijos kompetencįjai, 
tačiau ši, jei nėra ypatingų 
aplinkybių, perleidžia teismo 
procesą vietiniams vyskupijų 
teismams. Tačiau Tikėjimo 
mokslo kongregacįja visais at
vejais yra vienintelė apelia
cinė instancija.

„Sunkiu nusižengimu” taip 
pat laikytinas „Eucharistijos 
šventimas su dvasininkais, 
priklausančiais bažnytinėms 
bendruomenėms neišlaikiu
sioms apaštališkosios įpėdi
nystės ir nepripažįstančioms 
kunigystės šventimų sakra
mentiškumo”. Tuo Tikėjimo 
mokslo kongregacįja aiškiai 
atskiria protestantų bendruo
menes nuo ortodoksų, senųjų 
rytų ir senkatalikių Bažnyčių, 
išlaikiusių apaštališkąją įpė
dinystę (iš apaštalų kylančią 
vyskupo tarnybą) ir pri
pažįstančių sakramentinius 
kunigystės šventimus. Iki šiol 
bažnytinėje teisėje buvo nu
matyta: „Katalikų kunigams 
draudžiama švęsti Eucharis
tiją kartu su kunigais ir parei
gūnais, priklausančiais Baž
nyčioms ir bažnytinėms ben
drijoms, nesančioms visiškoje 
bendrystėje su Katalikų Baž
nyčia”.

„Sunkūs nusižengimai”, mi
nimi Tikėjimo mokslo kon
gregacijos tekste, taip pat yra 
Eucharistijos išniekinimas, iš
pažinties paslapties sulaužy
mas ir išpažinties panaudoji
mas seksualinių veiksmų sie
kimui. Vietiniai bažnytiniai 
teismai įpareigoti, užbaigus su 
delictum gravium susijusį 
teisminį procesą, atitinkamus 
aktus nedelsiant perduoti 
Tikėjimo mokslo kongregaci
jai. BŽ, 2002, Nr. 1

PLUNGĖ
• Plungės miesto vysku

po M. Valančiaus katali
kiškos pradinės mokyklos ir 
Plungės dekano kun. D. Stul
pino iniciatyva šios mokyklos 
auklėtinių tėvai yra įtraukti į 
programą „Tėvų mokykla”. 
Šios programos esmė — kartą 
per mėnesį organizuoti tė
vams įvairias konferencijas. 
Sausio 24 d. toks susitikimas 
vyko su Telšių vyskupijos Re- 
kolekcinio veikimo organizaci
jos vyr. koordinatoriumi kun. 
R. Karpavičiumi. Susitikimo 
tema „Šventasis Raštas na
muose: dalytis Gerąja Naujie
na su vaikais”. Prelegentas, 
atskleidęs istorinių bei kul
tūrinių aplinkybių svarbą 
skaitant Šventąjį Raštą, nu
rodė Bibliją kaip susitikimo su 
Dievu vietą. Būtent tėvai yra 
pirmieji, kurie perduoda Ge
rąją Naujieną vaikams.

KAUNAS
• Sausio 6 d. Šv. Jurgio

konvento koplytėlėje tradi
ciškai apžvelgti nuveiktus 
darbus bei apsvarstyti naujus 
sumanymus susirinko Kauno 
arkivyskupijos pasauliečių 
pranciškonų brolija. Ta proga 
šv. Mišias aukojo mons. Vy
tautas Vaičiūnas, OFM, ir kun. 
Severinas Holocheris, OFM 
Aptarę, kaip geriau galima 
būtų atsiliepti į šiandien ke
liamus iššūkius ir numatę at
eities gaires, broliai ir seserys 
šventė agapę, bendravo. Sau
sio 22 d. buvo susirinkusi 
Kauno arkivyskupijos pasau
liečių pranciškonų taryba, su
sirinkime dalyvavo dvasios 
asistentas mons. V. Vaičiūnas 
ir Lietuvos pasauliečių pran
ciškonų nacionalinis ministras 
Paulius Nerijus Čapas.

• Sausio 13 d. po sumos 
šv. Mišių pal. J. Matulaičio 
namuose surengtoje poetinė
je muzikinėje kompozicijoje, 
skirtoje Laisvės gynėjų dienai 
paminėti, dalyvavo įvairių 
Kauno mokyklų jaunieji at
likėjai. Skambėjo folkloro an
samblio „Kaukutis”, Kauno 
1-osios muzikos mokyklos so
listės R. Misiukaitės, smuiki
ninkų ansamblio, Vaišvydavos 
ir „Atžalyno” vidurinių mo
kyklų duetų atliekamos dai
nos ir instrumentiniai kūri
niai. Vaikų ir moksleivių lais
valaikio rūmų dramos studija 
„Teatrapilis” (vadovė A. Jan
kauskaitė) parodė poetinę 
kompoziciją.

KLAIPĖDA

• Dvasinės pagalbos jau
nimui centro (DPJC) atstovai 
jau penkeri metai dalyvauja 
Pietų Amerikos kraštų lietu
vių jaunimo suvažiavimuose. 
Šiemet toks suvažiavimas vy
ko sausio 2-16 d. Argentinoje. 
Jame dalyvavo, patirtimi dali
josi ir mokymus vedė DPJC 
darbuotoja Nijolė Pilipavičie
nė.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBIUO. NAMŲ, SVEIKATOS,

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

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

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.

Idarbinimo agentūra BALTICA 
omi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių šei

mose, statybose ir t.t. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 

gyventi. Pažintys su Amerikos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-377- 
6562. E-mail: info@usa-baltica.coni

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos

Tel.: 773 935 0472 
Pgr.: 708 901 9343 

E-mail: Pransee@aol.com

GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių 

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

namus.

Tai - Jūsų laikraštis
M> RAUGAS

TMB LITHUANIAN WOBID-WIDB DAILY

DĖL MIŠIŲ PATARNAUTOJU
Dieviškojo kulto ir sakra

mentų kongregacija patvirtino 
vyskupų teisę leisti savo vys
kupijose mergaitėms patar
nauti per šv. Mišias, tačiau sy
kiu nurodė, kad jie negali 
įpareigoti kunigų kviesti šiai 
tarnybai mergaites. Apie tai 
kalbama 2001 m. gruodžio pa
baigoje Kongregacijos leidi
nyje Notitiae paskelbtame 
dokumente, kuriuo atsakoma į 
neįvardyto vyskupo paklau
simą, ar vyskupas „gali savo 
kunigus įpareigoti priimti 
moteris tarnauti prie alto
riaus”.

Pasak Kongregacijos, vysku
po teisė leisti mergaitėms ar 
moterims patarnauti per šv. 
Mišias jo vyskupijoje jokiu 
būdu neturi užkirsti kelio būti 
patarnautojais vyrams, pir
miausia berniukams, ir tikrai 
nereiškia, jog jis gali įparei
goti kunigus kviesti šiai tarny

• Sausio 18 d. daug žmo
nių susirinko į Šv. Juozapo 
Darbininko bažnyčią atsisvei
kinti su vysk. J. Kaunecku, 
kurį popiežius Jonas Paulius 
II paskyrė naujuoju Panevėžio 
vyskupu. Ta proga vyskupas 
ir penkiolika Klaipėdos deka
nato kunigų šventė Eucharis
tiją. Per pamokslą vysk. J. 
Kauneckas dėkojo klaipėdie
čiams, sakė mylįs Žemaitiją, 
tačiau kaip Viešpaties karei
vis turįs eiti ten, kur siun
čiamas. Jo Ekscelencijai pa
dėkos žodį tarė vicedekanas 
kun. B. Talaišis, Šv. Juozapo 
Darbininko parapijos tarybos 
bei Dvasinės pagalbos jauni
mui centro darbuotojai.

PRIENAI
• Sausio 3 d. Prienų para

pijos bendruomenės kateche- 
zės centras surengė seminarą 
„Ateikite visi”. Seminaro refe
rentai — Vilniaus arkivysku
pijos Šv. Kryžiaus Atradimo 
(Kalvarijų) parapijos kateche
tai tikybos vyr. mokytoja J. 
Biktimirovaitė, VPU pradinio 
ugdymo magistrantė J. Jaku
tytė ir Vilniaus arkivyskupijos 
Šv. Juozapo kunigų seminari
jos III kurso klierikas Ž. Kuzi- 
nas — seminaro dalyvius su

Dedame medines grindis, 
darome „deck”, staliaus ir 
kitus smulkaus remonto 

darbus. Aukšta darbų kokybė, 
žemos kainos.Turiu draudimą. 

Tel. 773-254-0759; 
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS

TEL. 773-585-6624

Siūlo darbų

Advokato raštinei pilnam darbo 
laikui reikalinga darbuotoja. 

Gerai kalbanti angliškai ir 
lietuviškai, gerai dirbanti su 
kompiuteriu ir turinti darbo 
leidimą. Tel. 773-284-0100.

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

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

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

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

reguired. Tel. 630-654-6580.

Ieško darbo

Gailestingoji sesuo ieško 
darbo. Gali gyventi kartu ir 

prižiūrėti ligonį.
Tel. 708-447-0890.

bai mergaites. Cituodama 
1994 m. Vatikano dokumentą, 
kuriuo pirmą kartą moterims 
ir mergaitėms buvo leista pa
tarnauti prie altoriaus, Kon
gregacija sykiu pareiškia, jog 
„derėtų tęsti garbingą tradi
ciją, pagal kurią patarnauto
jais būtų berniukai”. „Išlieka 
pareiga remti berniukų pa
tarnautojų grupes, ir daugiau
sia dėl to, kad tai nuo neatme
namų laikų padeda skatinti 
pašaukimus į kunigystę”.

Kongregacija pabrėžia, kad 
vyskupas gali spręsti, ar leisti 
mergaitėms savo vyskupijoje 
būti patarnautojomis, nepri
klausomai nuo to, kokio po
žiūrio šiuo klausimu laikosi 
gretimos vyskupijos ar vietinė 
vyskupų konferencija. Be to, 
Kongregacija primena, kad 
patarnauti per šv. Mišias gali 
tik tie tikintieji, kurie paskirti 
parapijos klebono. bž,20O2, Nr. i

pažindino su Vilniaus arkivys
kupuos Katechetikos centro 
programa, pagal kurią vaikai 
rengiami švęsti Susitaikinimo 
ir Eucharistijos sakramentus. 
Taip pat buvo dalijamasi jau 
turima bendruomenių patirti
mi katechizuojant vaikus, tar
tasi, kaip su vaikais švęsti li
turgiją. Seminaro metu na
grinėti ir tėvų susitikimų bei 
švenčių organizavimo klausi
mai.

KAIŠIADORYS
• Sausio 22 d. teologijos 

mgr. Artūras Lukaševičius 
paskaita „Pastoracinės kate- 
chezės metodologiniai pagrin
dai” Kaišiadoriai sielovados 
centre Kaišiadorių vyskupuos 
kunigų pastoracinio ugdymo 
dieną pradėjo trisdešimties 
valandų programą kateche
tams bei kunigams. Programa 
siekiama supažindinti su šian
diene pastoracinės katechezės 
teorija ir praktika Bažnyčioje, 
padėti pasirengti katechetinei 
veiklai parapijoje.

• Piktų žodžių kulkomis su
trumpinama ir meilės žvaigž
dė.

mailto:Pransee%40aol.com
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MAŽOSIOS LIETUVOS 
PATRIARCHAS?

Jau ne vieną kartą skaitome 
„Drauge” ir kitoj lietuvių 
spaudoje sveikinimus visuo
menei iš vadinamo „Mažosios 
Lietuvos patriarcho” Kurto 
Vėliaus. Jis taip prisistato ir 
net prašo, kad jis būtų taip 
pristatytas lietuviškai visuo
menei. Čikagos Mažosios Lie
tuvos lietuvių draugijos valdy
ba prašė mūsų garbingą 
bendražygi įrodyti, kokio akto 
pagrindu, jam buvo suteiktas 
toks oficialus titulas. Ponas 
Vėlius yra valdybai pristatęs 
du dokumentus, pagal kuriuos 
jis sako, kad buvo padarytas 
„patriarchu”. Abu dokumentai 
yra sveikinimai Kurtui Vėliui, 
pažymint jo amžiaus 80-metų 
(2000 m. kovo mėn.). Abu do
kumentai, pagarbiame kreipi
nyje, poną Kurtą Vėlių pava
dino Mažosios Lietuvos pat
riarchu. Tie sveikinimai buvo 
gauti iš prof. Vytauto Lands
bergio, tuomet LR Seimo pir
mininko, ir akad. prof. Zigmo 
Zinkevičiaus Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos pir
mininko.

Čikagos Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijos valdyba ne
sutiko, kad tie sveikinimai 
buvo oficialaus titulo suteiki
mas, o tik mandagumą reiš
kiantys kreipiniai. Ponas Vė
lius su tuo nesutiko ir prašė, 
kad mes kreiptumės į sveikin
tojus. Tą ir padarėm. Abu at
sakė, kad jie tik kreipėsi į ju
biliatą labai pagarbiai ir me
taforiškai ir kad tokio oficia
laus titulo Lietuvoje nesutei- 
kinėjama. Mūsų laiškus ir at
sakymus esame perdavę ponui 
Vėliui, bet matome, kad jis vis 
tiek neatsisako vadintis „Ma- 
žosięs Lietuvospatriarchu”.

Nerasdami kitokio būdo iš
kilusiai situacijai išspręsti, ga
lim visuomenę tuo klausimu 
tik painformuoti.

Vilius Trumpjonas 
Valdybos pirmininkas

PER DAUG LAPIŲ 
VIŠTIDĖJE

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę 1991 m. kovo 11 die
ną, visi lietuviai laukė geres
nių naujienų iš tėvynės. Deja, 
diena po dienos, mėnuo po 
mėnesio atpasuodavo neko
kios žinios. Iš pradžių užsienio 
lietuvių spaudoje, vėliau ir iš 
Lietuvoje spausdinamos. Už
sienio lietuvius pradėję lanky
ti įvairūs atstovai, iškalbingai 
pasakodavo, kas buvę blogai, 
dabar jau viskas gerėja. Gau
davome artimųjų rašytų laiš
kų, ne per daug džiugių. Juo 
tolyn, žinios iš Lietuvos skam
bėdavo kukliau. Ką gi, gyveni
mas sunkus, laukta pagerėji
mo. Beveik masiški bėgimai iš 
Lietuvos nieko gero nepra
našavo.

Tikrai esamą Lietuvoje pa
dėtį parašė Ona Voverienė 
„Draugo” Nr. 16, 2002 sausio 
24 d., straipsnyje „Penktosios 
kolonos veikla Lietuvoje ak
tyvėja”. Autorė cituoja Lietu
voje leidžiamą spaudą, dau
giausia „Lietuvos aidą”, tuo 
tvirtinanti spausdinamas ži
nias. Ačiū „Draugo” redakci
jai, išdrįsusiai tokį straipsnį 
spausdinti. Jį perskaitę, per 
daug gerai galvoję apie dabar
tinę Lietuvą, susimąstę pakeis 
vien teigiamą nuomonę apie 
šiuolaikinę nepriklausomą 
Lietuvą, kuri skandinama 
raudoname purve.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, C A

ENCIKLOPEDIJOS 
VAIKAM ŽEMĖLAPIS

Parašiau trumpą aprašymą 
2001 m. Lietuvoje išleistos 
knygos „Enciklopedija vai
kams apie Lietuva”, „Draugo” 
redaktore išspausdino jį sau

sio 26 d. laidoj. Ši mano raš
liava buvo spausdinta litera
tūros, mokslo ir meno priede, 
jaučiaus ypatingai pagerbta. 
Tačiau tam žavesio azarte, 
versdama enciklopedijos pus
lapius, analizuodama nuo
traukas ir aprašymus, lėkte 
pralėkiau 15 psl. išspausdin
tą įdomų žemėlapiuką. Turėjo 
būti nedidelė Europos žemė
lapio versija, bet kompiuteris, 
atrodo, sukūrė visai kitą Euro
pos realybę. Žiūrint plika 
akim (patinka man šis išsi
reiškimas), žmogus matai, kad 
Vokietija užkariavo Lenkiją. 
Nebėra Varšuvos, Krokuvos, 
„pončkų” ir „koliackų”. Puf... ir 
dingo.

Bet tai dar ne karo galas. 
Prancūzija užkariavo Vokie
tiją! Galima fantazuoti, kaip 
pulkai prancūzų, nešini vyno 
buteliais, suvalgė visas vokiš
kas dešras, kumpius ir persi
valgę pasiliko, o kiti vis jų 
laukė sugrįžtant į Prancūziją. 
Taip dabar žemėlapyje yra 
pažymėtos dvi Prancūzijos. Ir 
žinok žmogau, kuris suvalgė 
kurio dešras ir išgėrė vyną? 
Tačiau gerai tai, kad žalioj 
žemėlapio spalvoj geltona 
akute šviečia Lietuva.

Neretai ir mūsų spaudoj ga
lima rasti žmogaus bei techni
kos „paklydimų”. Reikia tik 
mokėti šypsotis ir nenuvertin
ti veikalo. Enciklopedija yra 
verta ne tik malonaus pavar- 
tymo, bet taip pat yra tinka
ma medžiaga lituanistiniam 
auklėjimui.

Liuda Germanienė 
Lisle, IL

VIENINTELĖ PARAMA 
JAV BENDRUOMENEI

Pagal JAV LB taisykles ir il
galaikę bendruomeninę tradi
ciją Vasario 16 proga, tą vie
nintelį kartą metuose gautos 
aukos, skiriamos JAV LB 
Krašto valdybos veiklai finan
suoti.

Kai JAV LB apylinkės ar 
apygardos metų bėgyje suor
ganizuoja gegužines, balius ir 
kitokius gerą pelną duodan
čius renginius, krašto valdy
ba, išsisklaidžiusi po visą 
Ameriką, tų galimybių neturi. 
Jai besirūpinant LB veiklos 
palaikymu padaliniuose, no
rint dalyvauti šio krašto vals
tybiniame gyvenime ryšium 
su Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymu ir parama tėvų že
mei, reikia nemažai lėšų. Di
delę dalį JAV LB veiklos fi
nansiškai remia Lietuvių fon
das, bet organizacines, admi
nistracines išlaidas tenka pa
dengti savomis pastangomis. 
Tos savos lėšos per eilę metų 
buvo ir yra krašto valdyboje 
gaunamos Vasario 16 auko
mis.

Vasario 16 - Kovo 11 dienų 
minėjimas akademine forma 
sudaro nedideles išlaidas, ku
rias apmokėjus, liūto dalis lie
ka JAV LB Krašto valdybai, 
jos iždui. Vasario 16 minėjimą 
rengiant puošnių pokylių su 
linksmybėmis forma, renginio 
pajamų liūto dalį suėda paties 
renginio išlaidos ir JAV LB 
Krašto valdybai lieka tik tru
piniai. Tokio šių metų minėji
mo Lemonto apylinkėje bilietų 

.kaina yra 40 dolerių asmeniui. 
Ar nuo puotos kas liks JAV 
LB Krašto valdybai? Ar gali
ma tikėtis, kad tokios puotos 
dalyvis pridės antrą 40 dole
rių, kaip Vasario 16 auką JAV 
LB Krašto valdybai? Iš ko 
Krašto valdyba galės gyventi 
visus metus su Vasario 16 mi
nėjimo trupiniais, jei iš viso jie 
bus JAV LB iždui atiduoti?

Lietuvos laisvės atstatymo 
džiaugsmą galima išreikšti ir 
be prabangių pokylių, tas lė
šas skiriant JAV LB Krašto 
valdybai.

Bronius Juodelis
Willowbrook, IL

Gražią akciją, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dienai, drauge su. 
Čikagos lit. mokyklos 9-tos klasės mokiniais suruošė mokyt. Hedvina 
Dainienė. Akcijos tikslas — piniginėmis aukomis paremti Lietuvos Val
dovų rūmų atstatymą Vilniuje. Mokyt. Dainienė parengė akcijos nuo
statų stendą, suruošė estetišką dokumentinės bei vaizdinės medžiagos 
apie Valdovų rūmus parodėlę. Akcija vyks visą vasario mėnesį. Lit. mo
kyklos mokiniai kviečia visus prisidėti prie istorinio paveldo 
išsaugojimo. Nuotraukoje (iš kairės): Gytis Stankevičius, Brigita Grab- 
liauskaitė, mokyt. Hedvina Dainienė ir Vytautė Žukauskaitė.

Kristinos Badaraitės nuotrauka.

ŠEIMININKĖS DOMISI 
SKYRELIU

Sveikinu „Draugo” vyr. re
daktorę Danutę Bindokienę, 
įvedusią laikraštyje skyrelį 
„Šeimininkės kertelė”. Šis sky
relis ras platų atgarsį besido
minčioms kulinarijos menu, 
tarp tokių, kurios vis nori pa
pildyti savo žinių skryneles, 
kurios vis nesibodi virti, kepti, 
naujus receptus išbandyti. 
Toks skyrelis kaip tik suteikia 
galimybę visoms šeiminin
kėms pasidalinti savo patirti
mi, savo žiniomis, o ir tų žinių 
visados per mažai. Juk kulina
rijos menas yra toks pats pla
tus ir margas, kaip ir pats gy
venimas.

Maistas — sveikatos ir ener
gijos šaltinis. Tinkama mityba 
padidina atsparumą įvairiems 
organizmo sutrikimams, prail
gina žmogaus amžių, pakeičia 
jo energiją. Ji turi didžiulę 
reikšmę nervų sistemai, o per 
šią — ir visam organizmui. Ir 
priešingai, netinkama mityba 
gali laikinai, o kartais nepa
taisomai suardyti sveikatą. 
Todėl labai svarbu visomis ku
linarijoje leistinomis priemo
nėmis žadinti valgytojo apeti
tą. Reikia tiekti skanius, ge
rus ir valgytojo mėgstamus

it’s Scandinavian Scandinavian Airlines

Mylimam vyrui

A.fA.
Dipl. inž. STASIUI BUDĖJUI
mirus, kolegei ONUTEI TUNKŪNAITEI-BUDEJIĖNEI, 
jos giminėms ir visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime netekę malonaus draugo.

Buvę Pabaltijo Universiteto studentai
• ' .-Z’’.-. 1

patiekalus. Tik daugiau laiko 
praleidžiant virtuvėje, kiek
viena šeimininkė išvystys sko
nio pojūčius, o tuo pačiu ir jos 
šeimos nariai pajus juos. To
kie jau nebegalės valgyti bet 
ką ir bet kaip pagamintą 
maistą, o gera šeimininkė iš 
nieko kažką visados padarys. 
Tuo labiau, kad šiuolaikinė 
technika taip yra palengvinusi 
visų šeimininkių darbą, kad 
yra tik malonumas sukiotis 
virtuvėje.

Reikia tik džiaugtis, kad 
„Draugas” skyrė trečiadienio 
puslapyje šeimininkėms kam
pelį, kurį apsiėmė pravesti 
Adelė Lietuvninkienė. Tad šis 
skyrelis pateko į labai geras ir 
patikimas rankas. Taip, kaip 
visados yra laukiamas „Drau
gas” su Nijolės Voketaitienės 
sezoniniais madų aprašymais, 
taip dabar daugelio jis bus

A. t A.
ALGIUI JARUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame tėveliams 
DANUTEI ir PRANUI.

Janina ir Vytautas Peseckai
Beverly Shores, IN

Artimiausios šv. Mišios už a.a. Tėvus bus vasario 2- • 
d., 9 vai. ryto, Šv. Antano bažnyčioje, Cicero.

Jų buvę bendražygiai Lietuvių Skautų Sąjungoje ir’ 
BALFe bei buvę mokiniai ir kiti bičiuliai bei pažįstami 
prašomi velionius prisiminti maldoje.

Sūnūs — Arūnas ir Algimantas su -e ima

A STAR ALLIANCE MEMBER VL Z
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Chicago

How easy 
As easy as

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
wlth a hassle free eonneetion 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 trip to Vilnius. And remember, when you 
travel vvith SAS, you can earn mileage credit 
vvith United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ frequent flyer program.

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

laukiamas trečiadieniais su 
Adelės gundančiais patieka
lais, kulinariniais patarimais.

Nijolė Nausėdienė
Lemont, IL

NATO IR LIETUVA —
kas Kaltas?

Lietuva skundžiasi, kad 
NATO vis atideda jos priėmi
mą į šią apsigynimo organiza
ciją. Jie pamiršta, kad vėlei 
išsirinko buvusius sovietinius 
vadeivus ar vadeivas valdyti 
kraštą. NATO negali tokiems 
kraštams patikėti visų (ar 
bent kai kurių) savo karinių 
ir politinių paslapčių.

Lietuvos karinis pasiruoši
mas nėra jau taip blogas, bet 
kitų kraštų t.y. Latvijos ir Es
tijos, nėra pakankamas. Lietu
va šiuo metu yra geruose san
tykiuose su Lenkija, NATO 
nare, su ja turi bendrą sieną. 
Ir turi geresnes galimybes il
gainiui patekti į NATO eiles.

Pasiskaičius Onos Voverie
nės, dr. Povilo Jakučionio ir 
kitų rašeivų straipsnius 
„Drauge”, matyti silpna Lietu
vos padėtis atsilaikyti prieš 
Rusijos ir Baltarusijos užma
čias. Žinoma, jei NATO nu
spręs, kad reikia apsaugoti 
Baltijos ir Skandinavijos kraš
tus nuo Rusijos bei kitų slavų 
šalių veržimosi į Vakarus, 
Pabaltijos valstybės bus tada 
priimtos į NATO eiles, su tam 
tikru garantu Rusijos trans
portui į Karaliaučiaus sritį. 
Pagyvensim pamatysim, kaip 
čia bus. Jonas Rugelis

Maywood, IL
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A. t A.
JUOZAS BĖKERIS

Mirė 2002 m. sausio 28 d. Velionis mirė namuose, 13 
Mill Rd., #9, Durham, NH 03824.

A.a. Juozas nuo 1949 m. iki 1999 m. gyveno Gardner,. 
MA.

Gimė Lietuvoje, Juodopėje, Rokiškio apskrityje.
Nuliūdę liko: žmona Bronė, duktė Violeta su vyru

Malcolm McNeill, anūkai Adomas ir Jenna, brolis Vilius 
Latvijoje ir kiti giminės Amerikoje bei Lietuvoje.

Velionis palaidotas Šv. Jono kapinėse, Gardner, MA 
Giliame skausme liūdinti šeima

A. t A.
Sesuo ANGELA MARIE 

JANUS, SSC
Mūsų mylima seselė, sulaukusi 87 metų amžiaus, mirė 

2002 m. vasario 15 d., Šv. Kazimiero seselių motiniškame 
name, 2601 W. Marųuette Rd., Ghicago, IL.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Petro parapijos, South Bos
ton, MA. Vienuolyno įžaduose išgyveno 68 metus.

Nuliūdę liko Šv. Kazimiero seserys ir artimieji giminės: 
sesuo Michaeline Lukas, gyvenanti Spring Hill, FL, 
pusseserė Loretta Janus, gyvenanti Neponset, MA, jų 
šeimos bei kiti giminės ir pažįstami.

Velionė buvo pašarvota sekmadienį, vasario 17 d. nuo 
1 v.p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marųuette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems vyko 
sekmadienį, vasario 17 d., 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios buvo 
aukojamos pirmadienį, vasario 18 d., 9:30 v.r. Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po Mišių velione 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji

Laidotuvių direkt. Lack & Sons Funeral Home.
Tel. 708-430-5700.

* Lietuvos ambasadorius 
Izraelyje Alfonsas Eidintas 
Jeruzalėje įteikė skiriamuo
sius raštus valstybės prezi
dentui Moshe Katzav, kuris 
šiemet žada apsilankyti Lietu
voje. Izraelio prezidentas pa
dėkojo Lietuvai ir jos vado
vams už išsaugotas ir žydų re
liginėms bendruomenėms per
duotas toras bei perdavė savo 
nuoširdžią padėką visiems, 
kurie gelbėjo žydų kultūros 
paminklus. A. Eidintas pažy
mėjo, kad 309 torų perdavi
mas yra Lietuvos žmonių ir 
valstybės geros valios aktas.

A. t A.
ONA IR PRANAS ZAILSKAI

Prieš 20 metų, 1982 m. vasario 22 d., Viešpats 
pasišaukė a.a. ONĄ ZAILSKIENĘ, o 1988 m. sausio 21 d. 
jos vyrą a.a. PRANĄ ZAILSKĄ;

PADĖKA 
A. t A.

ALFONSAS PAUKŠTĖ
Nuoširdi padėka Šauliams, palydėjusiems a.a. ALFONSĄ 
PAUKŠTĘ į Amžino poilsio vietą.
Dėkoju Gaidas-Daimid laidojimo namams už paskutinį 
patarnavimą.
Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Kelpšai už aukotas šv. Mišias 
bažnyčioje ir velionio palydėjimą į paskutinę kelionę. 
Ačiū visiems, kurie dalyvavo koplyčioje ir laidotuvėse 
Labai ačiū.

Jadvyga Jakštas ir šeima-

http://www.scandinavian.net
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Tai - Čikagos lituanistinės mokyklos septintokės su savo pačių pasiga
mintomis Užgavėnių kaukėmis. Šią kalendorinę šventę vaikai mokykloje 
atšventė vasario 9 d., o „Racine Bakery”, kaip ir kasmet juos vaišino ska
niai iškeptomis spurgomis. Kristinos Badaraitės nuotr.

Antrojo literatūrinio kon
kurso laureatams premijų 
Įteikimas vyks kovo ll-osios 
šventės proga kovo 10 d. 4 
val.p.p. Jaunimo centre. „Lie
tuvių balsas” kviečia visus 
dalyvauti retoje šventėje ir 
vietas prie stalų užsisakyti iš 
anksto laikraščio redakcijoje, 
2624 W. 71st St., Chicago, IL 
60629. Po šventės iškilmių 
bus ir gardi vakarienė.

„Draugo” krautuvėlėje galite įsigyti 
tikrų velykinių margučių. Atvykite 
pasirinkti!

VELYKAIČIŲ
MARGINIMO PAMOKOS

Velykinių kiaušinių margi
nimo pamokos Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje šiais 
metais vyks šeštadienį, kovo 
16 d., 11 val.r. ir 1 val.p.p. 
Kiaušinius marginti mokys il
gametė velykinių kiaušinių 
marginimo pamokų Balzeko 
lietuvių muziejuje vedėja liau
dies menininkė Uršulė Astrie- 
nė. Reikia atsinešti svogūnų 
lukštais dažytų kietai virtų 
kiaušinių, o skutinėjimo pei
liukus ir instrukcijas suteiks 
muziejus. Pamokos - moka
mos. Pamokų kainas susižino
site, o taip pat ir iš anksto 
užsiregistruosite skambinda
mi tel. 773-582-6500.

Cicero Medžiotojų ir žuvautojų klubo nariai per medžioklės iškylą 2002 m. vasario mėnesį. Diena praėjo links
mai ir draugiškai - gerai pasportavome ir prigaudėme daug fazanų.

Linas Rimkus, gyvenantis 
Ellicot City, MD, prasitęsda
mas „Draugo” prenumeratą, 
siunčia ir 50 dol. auką, už 
kurią nuoširdžiausiai dėkoja
me!

Prašant Imigracijos įstai
gos pratęsti vizą - legalaus 
buvimo Amerikoje laiką, yra 
vartojama 1-539 forma. Ši for
ma buvo atnaujinta 2001 m. 
rugsėjo 4 d. Seną formą, kuri 
išleista 1998 m. spalio 13 d., 
Imigracijos įstaiga vizos pratę
simui priims tik iki š. m. kovo 
30 d. Pildant vizos pratęsimo 
formą, atkreipkite į tai dėme
sį. Vizos pratęsimo mokestis 
INS įstaigai pasilieka tas pats 
- 120 dol. JAV LB Socialinių 
reikalų įstaiga „Seklyčioje” 
(2711 W. 71st Str., Chicago; 
tel. 773- 476-2655) turi naujas 
vizų pratęsimo formas.

Dr. K. G. Ambrozaitis, gy
venantis Chesterton, IN, dė
kodamas už kalėdines atvi
rutes, „Draugą” remia 50 dol. 
auka. Labai jums dėkojame!

Pasaulinės kovinių menų 
žaidynės ir 5-oji Azijos kul
tūros mugė „Arnold Battle of 
Columbus 2002" vyks vasario 
22-24 d. Greater Columbus 
Convention Center, Colum
bus, Ohio (daugiau informaci
jos internete www.wuma.com). 
Į šias varžybas iš Čikagos 
vyks ir vasario 23 d. taekwon- 
do rungtyse dalyvaus Linas 
Kevličius, busimojo kovinės 
savigynos klubo „Combat 
Fighters Club”, kurio planuo
jama vieta būtų Jaunimo cent
ras (5620 S. Claremont Avė.), 
savininkas ir įsteigėjas. Šį 
sporto klubą sponsoriuos ne
pelno siekianti organizacija 
„Combat Self Defense Institu
te of USA”. Norintys prisidėti 
prie klubo atidarymo, skam
binkite Linui tel. 773-581- 
7374.

Irena Polikaitienė regist
ruoja visps, norinčius dalyvau
ti Gavėnios susikaupime, kurį 
šeštadienį, kovo 9 d., 9 vai. r. 
ruošia Ateitininkų namai ir 
Skautų akademikų sąjūdis. I. 
Polikaitienės telefonas — 630- 
257-2022. •

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje (6820 S. 
Washtenaw) sekmadienį, va
sario 24 d., po 10:30 val.r. šv. 
Mišių vyks „Chicago Lawn/ 
Marąuette Manor” knygos pri
statymas. Knyga plačiai ilius
truoja lietuvių gyvenimą. Visi 
kviečiami prie vaišių pasik
lausyti įdomių autorės įspū
džių apie apylinkę.

Algis Strimaitis, gyvenan
tis Chicago, IL, prasitęsdamas 
prenumeratą, „Draugo” iždą 
papildė 50 dol. Nuoširdžiau
siai dėkojame!

Žurnalistas Edvardas Šu
laitis daug dėmesio skiria 
sporto reportažams, kurių 
klausydamiesi sporto mėgėjai 
sužino apie lietuvių sporti
ninkų laimėjimus ir bendrą 
veiklą. E. Šulaitis vasario 20 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. at
vyks į „Seklyčią” ir parodys 
video juostą sporto tema. Šį
kart išgirsime ir pamatysime 
Lietuvos krepšinio žvaigždę - 
Arvydą Sabonį ir jo nueitą 
kelią bei ateities planus su 
„Žalgirio” komanda. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami įdo
miai praleisti popietę. Atvyki
te!

Paroda, pavadinta „Lie
tuvos jaunieji fotografai 
šiandien”, veiks vasario 23 d. 
- kovo 31 d. Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre. Parodos atida
rymas - vasario 23 d., šešta
dienį, 6 val.v.

Halina Dilys, gyvenanti 
Chicago, IL, prasitęsdama 
prenumeratą ir dėkodama už 
„Draugo” kalendorių, mūsų 
laikraštį remia 100 dol. auka. 
Esame labai dėkingi!

Kovo 8 d. 7:30 val.v. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
juje (6500 S. Pulaski Rd.) ati
daroma ukrainiečių meninin
kų paroda. Dalyvauja skulp
torius Yevhen Prokopov, daili
ninkai Anatoliy Khmara, Eri
ka Komoinyi, Yuri Skorupsky, 
Alexander Tkachenko. Paroda 
rengiama Ukrainos nepriklau
somybės 10-mečio proga.

Teodoras Mitkus, gyve
nantis Chicago, IL, atsilygin
damas už „Draugo” kalėdines 
atvirutes ir kalendorių, mūsų 
laikraštį parėmė 100 dol. Ta
riame nuoširdų ačiū!

Į trečiąjį sporto vakarą
atvykti kviečia Čikagos šiau
rėje gyvenantys lietuviai - 
JAV LB Waukegan/Lake 
Gounty apylinkė. Vasario 23 
d., šeštadienį, nuo 7:30 val.r. 
iki 10:30 val.v. „Center Club” 
(200 W. Golf Rd., Libertyville, 
IL) bus galima pažaisti krep
šinį, tinklinį, raketbolą, pa
plaukioti baseine bei pasikai
tinti pirtyje. Smulkesnė infor
macija skambinant Giedriui 
Damašiui tel. 847-362-8675.

balandžio 1

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

Siųskite:

Vardas, pavardė_________________________________________

Adresas -------------------------
■y"" •

Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:

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

Adresas__________________________________ ________________

Estrados dainininkas iš Vilniaus Vytautas Šiškauska's.
, E. Šulaičio nuotr.

DAINININKO VYTAUTO ŠIŠKAUSKO 
SUGRĮŽIMAS

Miestas, valstija, zip code

Lietuvių Jaunimo centro 
metinis narių susirinkimas
šaukiamas š. m. vasario 24 d., 
sekmadienį, 11 val.r. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Visi kviečiami dalyvauti, taip 
pat mielai laukiame ir naujų 
narių. Nuo mūsų visų priklau
so Jaunimo centro išlaikymas, 
Jaunimo centro rytojus. Lau
kiame!

Amerikos lietuvių inži
nierių ir architektų sąjun
gos (ALIAS) Čikagos skyrius 
visus kviečia į slidinėjimo iš
vyką, kuri rengiama vasario 
23 d., šį šeštadienį, Alpine 
Valley, WI, slidinėjimo bazėje. 
Bazę pasiekti galima važiuo
jant 1-90 greitkeliu į šiaurę iki 
išėjimo 43 East, tada - apie 30 
mylių iki Bowers Rd. Juo pa
važiavus apie 1/4 mylios pietų 
kryptimi, išvažiuokite į D ke
lią, sukite kairėn ir važiuokite 
1 mylią iki Alpine Valley. Vyk
stame individualiai, susitik
sime 1 vai. prie baro. Bazės 
telefonas - 800-227-9395 arba 
adresas internete
www.alpinevalleyresort.com 
Smulkesnė informacija tel. 
630-257-1858.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
2002 m. sausio 10 dieną 

Brighton Parke, Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo para
pijos salėje vyko Lietuvių Ben
druomenės Užgavėnės.

Na, ir ruošiamės! Birutė 
Juodvalkienė, Sigita Šlutienė, 
Valė Railienė, Palmira Gilienė 
— visos kepėme blynus. O bly
nų tai buvo visokių rūšių - že
maitiški, bulviniai, mieliniai 
blynai su obuoliais, paprasti 
mieliniai blynai. Blynų kva
pas buvo jaučiamas net ir gat
vėje.

Gal kai kam kils mintis, kas 
tie žemaitiški blynai? Ogi vie
na eilė tarkuotų bulvių, kita 
eilė mėsos (jautienos arba 
kiaulienos) ir ant viršaus kita 
eilė tarkių - taip ir kepti.

Marytė Kinčienė tarkavo 
bulves. Salomėja Daulienė, 
kaip visados lakstė, rūpinda
masi, kad tik viskas gerai pa
sisektų.

Be skanių bynų, kepėme ir 
spurgas. Taip pat turėjome 
kavutės, pyragų ir keptų obuo
lių. Cecilija Mitkuvienė ir vėl 
atnešė skanų pyragą, kuris la
bai greitai pradingo.

Užgavėnės buvo puikios. 
Oras buvo gražus. Sulaukėme 
labai gražios publikos. Ne tik 
mūsų parapijiečių lietuvių, 
bet ir svetimtaučių. Atrodo, 
kad visiems patinka lietuviški 
blynai. Ne veltui dainuojama: 
„Blynai, bulviniai blynai, tai 
skanumynai visų lietuvių”.

Zinaidos Irutės Dargie
nės dailės darbų paroda (ne
austinė tekstilė, šilkografija) 
veiks vasario 23 d. - kovo 10 
d. Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemonte. Parodos atidarymas 
- vasario 23 d„ šeštadienį, 6 
val.v.

„Unclaimed property” -
pamirštas banko sąskaitas, 
darbo apmokėjimo čekius, 
draudimo išmokas, neišnaudo
tus dovanų sertifikatus, nekil
nojamos nuosavybės, niekada 
neatitekusios teisėtiems pa
veldėtojams, dokumentus 
kviečia atsiimti Illinois valsti
jos iždininkė Judy Baar To
pinka. Mūsų valstija yra su
kaupusi daugiau kaip milijar
dą dolerių turto, priklausančio 
daugiau kaip milijonui valsti
jos gyventojų. Du kartus per 
metus yra publikuojamas ofi
cialus pamiršusių savo nuosa
vybę žmonių pavardžių sąra
šas. Norėdami susižinoti, ar 
sąrašuose nėra jūsų pavardės, 
galite ateiti į „Draugą” ir pasi
tikrinti. Laikui bėgant „Drau
ge” abėcėlės tvarka spausdin
sime šį sąrašą, ieškodami lie
tuviškų pavardžių.

Blynų ir spurgų beveik visi 
nešėsi į namus. Mes visos 
džiaugėmės, kad mūsų darbas 
gerai sekėsi. Greitai dirbome. 
Skubėjome greitai viską su
tvarkyti, kad galėtume daly
vauti Maria gimnazijoje vyk
siančiame Vasario 16-osios 
minėjime. Juk tai - mūsų tau
tos šventė!

Labai nustebome, kai išėjus 
į lauką, mus pasveikino at
šiaurus vėjas su žiemos snie
guolėmis. Nors žiemužė mus 
gąsdino, tačiau mes vis tiek 
atlikome savo pareigą ir daly
vavome Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime.

Taip ir užbaigėme Užgavė
nes.

Stasė Viščiuvienė

Sausio 27 d. po šv. Mišių Brighton Parko Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos salėje (iš kairės): kun. 
Jaunius Kelpšas, Viktorija Masienė, Daiva Barčienė, Andrius Malakauskas (tą dieną visus vaišinęs vėdarais), 
Renatas Žinis, Arvydas ir Rima Bruniai. Romo Eidukevičiaus nuotr.

Estrados dainininkas vilnie
tis Vytautas Šiškauskas Čika
goje nėra naujokas — jis nuo 
1991-ųjų šį miestą jau spėjo 
aplankyti šeštąjį kartą. V. Šiš
kauskas, ne vien tik daininin
kas, bet ir kompozitorius, šie
met sausio pabaigoje atvykęs 
pas savo artimuosius į Čikagą, 
kartu atsivežė ir dovanų — 
naują savos muzikos bei dainų 
kasetę ir kompaktinę plokšte
lę — „Sugrįžtu”.

Pirmoji V. Šiškausko kom
paktinė plokštelė, pavadinta 
„Vasaros prisiminimai”,prieš 6 
metus buvo išleista Čikagoje. 
Ji rado nemažai klausytojų — 
ne vien tik užsienio lietuvių 
tarpe, bet ir Lietuvoje.

V. Šiškausko dainos yra gir
dimos koncertuose, per radiją 
ir televiziją. Vytautas dažnai 
jas dainuoja pats, bet dabar jo 
sukomponuotas dainas atlie
ka ir kiti žinomieji estrados 
atlikėjai, pavyzdžiui, Stasys 
Povilaitis.

V. Šiškauskas per praėju
sius kelerius metus yra daug 
koncertavęs ir didžiausiuose 
Lietuvos miestuose, ir mieste
liuose. Vytautas kartu su ki
tais kompozitoriais — Stasiu 
Liupkevičiumi (.Armonikos” 
ansamblio vadovu) ir Algirdu 
Motuzą, sudarę „dainuo
jančių kompozitorių trio”, 
2001 m. spalio pabaigoje 
pradėjo koncertų seriją Kėdai
nių rajono miesteliuose. Apie 
šiuos pasirodymus bei pačius 
atlikėjus plačiai rašė Lietuvos 
spauda, daugiausia „Valstie
čių laikraščio” kultūrinis pus
lapis (2002 m. sausio 3 d.).

Labai populiarūs buvo Vy
tauto koncertai su Ona Valiu
kevičiūte, su „Estrados žvaigž
džių” kolektyvu bei kitais. Rei
kia pasakyti, kad paskutiniai
siais metais jis buvo vienas 
populiariųjų estrados dainų 
atlikėjų Lietuvoje.

Čikagoje, susitikus su šiuo 
įdomiu dainininku bei kompo
zitoriumi, jis daug papasakojo 
apie savo praeities veiklą Lie
tuvoje. Jis dainuoja ir groja

nuo pat jaunystės: 10 metų 
praleido Ąžuoliuko” kolekty
ve, 3 metus J. Talat-Kelpšos 
aukštesnioje muzikos mokyk
loje, 7 metus mokėsi groti 
smuiku. Vytautas parodė 
daug iškarpų iš Lietuvos 
spaudos, kuri apie jį yra iš
spausdinusi ilgus rašinius su 
nuotraukomis, gerais jo kūry
bos įvertinimais.

Beje, Čikagos apylinkėse jau 
kuris laikas gyvena jo sesuo 
(irgi dainininkė) Virginija ir 
jos dukra Eglė, kuri ilgoką 
laiką čia turėjo baleto studiją. 
Vilniuje gyvenanti Vytauto 
mama Albina irgi yra muzika
li, dainavusi ir tebedainuojan- 
ti įvairiuose Vilniaus cho
ruose.

Dar grįžtant prie naujojo V. 
Šiškausko muzikos ir dainų 
albumo „Sugrįžtu”, reikia pa
sakyti, kad jį sudaro 12 paties 
dainininko sukurtų dainų. Jei
gu anksčiau išleistame albu
me vyravo nostalgiškos dai
nos, tai naujame —jau girdėti 
linksmesnės gaidos. Pats dai
nininkas geriausiai nusiseku
siais kūriniais vadina šiuos: 
Ateina metas”, „Mūsų tango”, 
„Svajonių mergaitė”.

Albumą galima įsigyti Čika
goje, skambinant telefonu 
708-430-1008. Pats daininin
kas ir kompozitorius Čikagoje 
viešės iki kovo pabaigos. Tada 
turi grįžti Lietuvon, nes ba
landžio 1 d. dalyvaus pasiro
dyme Kauno Sporto halėje.

Ed. Šulaitis

Skelbimai

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

http://www.wuma.com
http://www.alpinevalleyresort.com



