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Štame
numeryje:
Kas žinotina apie 
artritą?

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
moralė, melai ir 
kandidatai į prezidentus; 
lietuvio kareivio 
nuotykiai Maroke, deja, 
jati baigiasi.

3 psl.

Kun. K. Ambrasas, SJ: 
atsiverkime Dievo 
Motinos prašymui; 
Sigita Šimkuvienė apie 
kun. Joną Riktėraitį.

4 psl.

Skaitytojai siūlo keisti 
laidotuvių apeigas, 
rašo apie Antano 
Mikaląjūno iš Floridos 
pagerbimą ir pagalbą 
Lietuvos mokyklai.

5 psl.

Popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikinimas 
Čikagos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo 
lietuvių parapijos 
75-mečio proga; 
„Draugas” skelbia 
k lėdinių atvirukų 
konkursą.

6 psl.

[Sportas
* Tarptautinių „Engen 

Grand Prix” lengvosios atle
tikos varžybų finale Pietų Af
rikos Respublikoje Lietuvos 
disko metikas, 30-metis olim
pinis čempionas Virgilijus 
Alekna užėmė IV vietą.

* Dvejų pastarųjų metų 
NBA čempionai Los Angeles 
„Lakers” krepšininkai sėk
mingai pradėjo lygos atkrinta
mąsias varžybas. Sekmadienį 
pirmosiose Vakarų konferenci
jos ketvirtfinalio rungtynėse 
„Lakers” 95:87 nugalėjo Port- 
land „Trail Blazers” komandą 
ir pirmauja serijoje iki trijų 
pergalių 1:0.

* Pirmąją pergalę Stan
ley taurės varžybų Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalyje 
iškovojo Šiaurės Amerikos na
cionalinės ledo ritulio lygos 
(NHL) reguliariojo sezono nu
galėtojas Detroit „Red Wings” 
klubas, įveikęs Vankouver 
„Canucks” komandą. Vakarų 
konferencijos ketvirtfinalio 
rungtynėse Chicago „Black- 
hawks” ledo ritulininkai na
mie 0:4 pralaimėjo St. Louis 
„Blues” komandai.

Štame
numeryje:

“„Mažeikių naftoje” pir
madienio vakarą vienoje iš 
krosnių nugriaudėjo sprogi
mas. Nukentėjusių nėra, žalos 
aplinkai nepadaryta.

* Opozicija vėl prakalbo 
apie nepasitikėjimą sveika
tos apsaugos ministru.

* Lenkija skirs pinigų 
lenkiškos mokyklos priesta
to Lentvaryje statybai.

* Seimo narys Rolandas 
Pavilionis pralaimėjo bylą 
prieš kelių policininkus.

Lietuvą pakeliui į Europą
Vincas Šalčiūnas

Atgavusi nepriklausomybę, 
Lietuva susirūpino dėl iš Rytų 
gresiančio pavojaus savo sau
gumui. Vakarų Europa, nors 
ir jautėsi saugi po NATO 
skraiste, sutarė jungtis į Euro
pos Sąjungą, kad per savo eko
nominio potencialo ugdymą 
galėtų gerinti visų piliečių 
gyvenimą. Netrukus ji ėmėsi 
plėsti savo ribas ir priėmė na
rėmis keletą valstybių, o ki
tas, kurios pareiškė norą vė
liau įsijungti, paskelbė kandi
datėmis. Lietuva tapo viena tų 
kandidačių.

Ne vien saugumas pastūmė
jo Lietuvą į tokį skubotą ap
sisprendimą. Priėmus Lenkiją 
į ES, Lietuva stebėjo savo kai
mynės nuotaikas, laimėjimus 
bei problemas ir, iš jų pasimo
kiusi, galėjo visa tai panaudo
ti savo apsisprendimui.

Nukelta į 3 psl.

Pirmadienio vakarą į Lietuvą su 
oficialiu vizitu atvyko Austrijos 
prezidentas Thomas Klestill.

* Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) tarybos nariai 
pasiūlė Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) vadovybei iš
samiau informuoti darbuoto
jus apie jų ateities perspekty
vas po jėgainės sustabdymo. 
Posėdyje buvo pateikta infor
macija apie IAE saugos ir ko
kybės užtikrinimo tarybos at
liktą elektrinės darbuotojų ap
klausą, kuri parodė, kad elek
trinės darbuotojai yra labai 
sunerimę. Darbuotojai tvirti
no, kad jiems trūksta informa
cijos visais šiais klausimais.

(BNS)

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

žinių agentūrų pranešimais) ,

EUROPA

Jean-Marie Le PenParyžius. Europos valsty
bių vyriausybės ir žinia
sklaida pirmadienį negalėjo 
atsigauti nuo sukrėtimo, kurį 
joms sukėlė Prancūzuos kraš
tutinių dešiniųjų vado Jean- 
Marie Le Pen pergalė sekma
dienį vykusiuose prezidento 
rinkimuose ir patekimas į 
antrąjį, lemiamą rinkimų ra
tą. „Prancūzijos gėdos diena”, 
skelbė populiarus Didžiosios 
Britanijos laikraštis „The 
Sun”, komentuodamas pirmąjį 
rinkimų ratą, kurio metu J.-
M. Le Pen surinko 17 proc. 
balsų ir privertė iŠ tolesnės 
rinkimų kovos pasitraukti so
cialistų premjerą Lionei Jos-
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Prezidentūroje tarėsi (iš kairės) socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė, vaiko teisių kontrolierė 
Gražina Imbrasienė, prezidentas Valdas Adamkus ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Aloyzas Saka- / 
las. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Prezidentas siūlo kurti teisių 
apsaugos instituciją

Vilnius, balandžio 22 d. 
(BNS) — Artimiausiu metu 
prezidentas Valdas Adamkus 
siūlys įsteigti centrinę vaiko 
teisių apsaugos instituciją, 
kuri užtikrintų įvairių institu
cijų veiklą įgyvendinant vaiko 
teisių apsaugą.

Siūlomas Vaiko teisių ap
saugos pagrindų įstatymo pa
taisas V.Adamkus pirmadienį 
aptarė su socialinės apsaugos 
ir darbo ministre Vilija Blin
kevičiūte, Seimo Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto pirmi
ninku Aloyzu Sakalu ir Vaiko 
teisių apsaugos kontroliere 
Gražina Imbrasiene.

Kaip po susitikimo su šalies 
vadovu žurnalistams sakė po
kalbio dalyviai, prieš metus 
panaikinus Lietuvos vaiko tei
sių apsaugos tarnybą, kai ku
rios jos vykdytos funkcijos liko 
niekam nepriskirtos, todėl da
bar siūloma steigti visas jas 
apimančią instituciją. Aiški- 
namąjame rašte teigiama, kad 
centrinės institucįjos kompe- 
tencįja būtų analizuoti Lietu
vos vaiko teisių apsaugos 
būklę, metodiškai vadovauti

pin. „Tai, kas atsitiko Pran- 
cūzįjoje, atstumia... Šiandien 
Europa... užsitraukė gėdą”, - 
rašo „The Sun”.

Varšuva. JAV Valstybės de
partamentas ir Centrinė žval
gybos valdyba (ČIA) perspėjo, 
kad užsieniečiams „lankytis 
Lenkijoje — rizikinga”. „Len
kija — pagrindinė amfetamino 
gamintoja, čia klesti automo
bilių vagystės, vidury dienos 
galima tapti nusikaltėlių au
ka, be to, daugėja nusikaltimų 
rasiniu pagrindu”, teigiama 
šių JAV institucįjų interneto 
svetainėse.

Budapeštas. Opozicįjoje 
buvę Vengrįjos socialistai pir
madienį šventė nedidele balsų 
persvara pasiektą pergalę vi
suotiniuose rinkimuose ir tiki
si, kad jiems vadovaujant, 
valstybė įstos į Europos Są
jungą (ES). Socialistai, ku
riems vadovauja būsimasis 
premjeras Peter Medgyessy, 
sekmadienį antrąjame lemia
mame parlamento rinkimų 
rate įveikė valdančiąją prem
jero Viktor Orban konservato

visoms valstybinėms vaiko tei
sių apsaugos institucijoms, 
teikti pasiūlymus vyriausybei 
ir Seimui dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų projektų ir dėl 
praktinių vaiko teisių apsau
gos problemų sprendimų.

Pasak aiškinamojo rašto, 
naujoji institucija nebūtų ne
seniai įsteigtos Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriaus įstai
gos atitikmuo, nes pagrindinis 
Vaiko teisių apsaugos kontro
lieriaus uždavinys — tirti 
skundus dėl vaiko teisių pa
žeidimų įvairiose srityse.

V. Blinkevičiūtė sakė, kad 
naujosios šios institucijos pa
galba būtų sustiprinta vaiko 
teisių apsauga savivaldybėse, 
prie savivaldybių tarybų su
darant vaiko teisių apsaugos 
tarnybas. Pasak jos, iškilus 
konfliktams, centrinė institu
cija teiktų konsultacįjas, 
dirbtų užkardymo darbą, ku
rie, ministrės nuomone, yra 
svarbiausias siekiant išvengti 
smurto prieš vaikus.

Prezidento patarėjas Darius 
Kuolys teigė, kad per pasta
ruosius metus sparčiai didėja

rių partįją.
Magdeburg. Vokietijos kanc
lerio Gerhard Schroeder so
cialdemokratai sekmadienį 
patyrė skaudų pralaimėjimą 
buvusios komunistinės Sak- 
sonįjos-Anhalto žemės rin
kimuose, kurie laikomi pasku
tiniu išbandymu prieš rugsėjo 
mėnesį įvyksiančius visuotin
ius rinkimus. Socialdemo
kratų partija smarkiai atsiliko 
nuo krikščionių demokratų ir 
surinko kiek mažiau balsų nei 
buvę komunistai.

Roma. Į JAV Katalikų Baž
nyčią užgriuvusių kaltinimų 
dėl pedofilijos sūkurį patekęs 
kardinolas, kurį Romoje pasi
tiko didžiulis žurnalistų bū
rys, pirmadienį išreiškė viltį, 
kad šios savaitės pasitarimai 
Vatikane nurodys naują kryp
tį sprendžiant susidariusią 
krizę. Bostono kardinolas Ber- 
nard Law atrodė susirūpinęs, 
kai jį pasitiko didžiulis, pop
muzikos žvaigždžių sutiktu
vėms labiau būdingas žur
nalistų ir fotografų būrys. B. 
Law, kuris kaltinamas tuo, 
kad žinodamas apie kai kurių 
kunigų pedofiliją, jų neatsk
leidė, o kilnojo iš vienos para
pijos į kitą, neatsakinėjo į

rizikos grupės šeimose gyve
nančių vaikų skaičius. Šiuo 
metu, pasak jo, Lietuvoje yra 
43 ,000 vaikų, gyvenančių to
kiose šeimose, kuriems rei
kia papildomos priežiūros. D. 
Kuolio teigimu, būtinybę

Dokumentai iš Lietuvos padėjo 
atimti JAV pilietybę iš nacių

talkininko
Vašingtonas, balandžio 22 

d. (BNS) — Lietuvos archy
vuose rasti dokumentai padėjo 
atimti JAV pilietybę iš pa
garsėjusio nacių talkininko, 
kurio kaltės įrodinėjimas už
truko du dešimtmečius, pa
žymima JAV Teisingumo de
partamento Specialiųjų ty
rimų skyriaus direktoriaus Eli
M. Rosenbaum laiške Gene
ralinės prokuratūros Specia
liųjų tyrimų skyriaus vyriau
sią) am prokurorui Rimvydui 
Valentukevičiui.

Kaip pranešė Generalinė 
prokuratūra, laiške dėkojama 
už bendradarbiavimą ir pa
ramą tiriant JAV gyvenančio 
John Deinjanjuk, dar žinomo 
kaip Ivan Deinjanjuk, bylą.

Lietuvos generalinė proku
ratūra perdavė JAV Teisingu

Kardinolas Bernard Law
klausimus apie slaptą šio 
mėnesio kelionę į Romą, ku
rios metu su popiežiumi Jonu 
Pauliumi II aptarė galimą 
savo atsistatydinimą.Stokholm. Švedijos tele- 
komunikacįjų įrangos gamin
tojas „Ericsson” pirmadienį 
pranešė pirmąjį šių metų ket
virtį patyręs nuostolių ir 
pažadėjo iki kitų metų pabai
gos darbuotojų skaičių suma
žinti 20,000, o dabartiniams 
akcininkams išplatinti 30 
mlrd. kronų vertės nauju ak
cijų.
_______ RUSIJA_______

Maskva. Lenkijos ambasa
dorius Stefan Meller pirma
dienį atvyko į Rusįjos URM ir 
įteikė Lenkįjos užsienio politi
kos žinybos notą dėl to, kad 
buvo neįsileistas į Rusįją kata

NATO gerai įvertino Lietuvos 
pasirengimą narystei

Briuselis-Vilnius, balan
džio 22 d. (BNS) — NATO są
jungininkai teigia, kad Lietu
va sėkmingai užbaigė trečiąjį, 
paskutinį prieš NATO viršū
nių susitikimą Prahoje, pasi
rengimo narystei ratą.

Kaip pranešė Lietuvos 
URM, pirmadienio pavakarę 
Briuselyje vykusiame Šiaurės 
Atlanto Tarybos susitikime su 
Lietuvos užsienio reikalų ir 
krašto apsaugos ministrais 
Antanu Valioniu ir Linu Lin
kevičiumi buvo aptartas Lie
tuvos pasiruošimas narystei 
NATO pagal valstybių kandi
dačių įgyvendinamą Narystės 
veiksmų planą ir patvirtinta 
metinė Lietuvos pažangos ata
skaita.

NATO valstybės teigiamai 
įvertino Lietuvos regioninį 
bendradarbiavimą, gerus san
tykius su kaimynais, pasieki
mus informuojant visuomenę

steigti tokią instituciją nurodė 
ir tarptautinės organizacįjos, 
priekaištavusios Lietuvai, kad 
niekas nėra atsakingas už 
valstybės politikos vaiko tei
sių srityje formavimą, vadova
vimą ir vykdymą.

mo departamentui dokumentų 
originalus iš Lietuvos centri
nio valstybinio archyvo apie 
įtariamojo tarnybą naciams II 
pasaulinio karo metais. Šie 
dokumentai buvo pateikti teis
mui Cleveland'e kaip vienas iš 
J. Demjanjuk kaltės įrodymų, 
ir iš šio asmens buvc^&timta 
JAV pilietybė. Teisingumo de
partamentas teisme įrodė, kad 
J. Deinjanjuk per II pasaulinį 
karą tarnavo sargybiniu nacių 
stovyklose Sobibore, Maida
neke bei Flosenburge.

Teismas pripažino, kad J. 
Deinjanjuk dalyvavo „procese, 
kurio metu tūkstančiai žydų 
buvo nužudyti, uždusinant 
juos anglies viendeginiu”.

Teismas nusprendė, kad J. 
Deinjanjuk nuslėpė savo tar
nybą naciams... , ,Nukelta j 2 psl.

likų vyskupas Jerzy Mazur. 
Praėjusį penktadienį Šv. Juo
zapo vyskupijos Irkutske va
dovui J.Mazur sugrįžtant į 
Rusįją pasieniečiai, „panai
kino vizą, galiojusią iki 2003 
metų sausio”.Gegužės 27 d. Maskvoje 
numatyta atidaryti pirmąją 
nuolatinę karinę NATO mi- 
sįją, kurioje dirbs 12 žmonių.
Į --------- JAV.................

Karachi. JAV žurnalisto 
Daniel Pearl pagrobimo ir 
nužudymo bylos pagrindinis 
įtariamasis, Didžiojoje Brita
nijoje gimęs Sheikh Omar pir
madienį Pakistano teisme pa
reiškė esąs nekaltas dėl jam 
pateiktų kaltinimų. Sh. Omar 
pakartojo, kad atsisako pri
pažinti „britų įstatymus” ir 
pareikalavo jį teisti pagal isla
mo įstatymus.
—Ari'rriufrE' ttw vrrST— AK JI IMJUkcJ 1 K Y J. Al

Nabulus, Vakarų Kran
tas. Po tris savaites trukusios 
ir daugybę gyvybių nusine- 
šusios okupacijos Izraelio pa
jėgos sekmadienį pąjudėjo iš 
nuniokoto Vakarų Kranto Na
bulus ir Ramalos miestų, 
tačiau pastarąjame savo būs
tinėje tebelieka apsuptas pa

apie įsijungimo į NATO darbą. 
Šiuo metu narystei NATO pri
taria maždaug 60 proc. visuo
menės apklaustųjų.

Anot pranešimo, NATO ats
tovai sveikino ir ragino tęsti 
Lietuvos kariuomenės refor
mą, kuria siekiama tinkamo 
santykio tarp užsibrėžtų tiks
lų ir skiriamų lėšų bei stipri
namas būsimas Lietuvos įna
šas į NATO kolektyvinę gyny
bą.

Kaip pranešė KAM, NATO 
ambasadoriai išsakė teigiamų 
vertinimų apie atliktus dar
bus ir vykstančias permainas. 
Lietuva buvo pagirta už pra
dėtą ginkluotųjų pajėgų struk
tūrų pertvarką — orientaciją i 
mobilias, greitai perdislokuo
jamas pajėgas, domėtasi, kuo 
dar Lietuva galėtų prisidėti 
prie taikos palaikymo operaci
jų- Nukelta į 2 psl.

Konservatoriai siūlo 
atstatydinti Rolandą

Pavilionį
Opozicinė Tėvynės sąjungos- 

konservatorių frakcija siūlo 
valdančiosios daugumos atsto
vams atstatydinti Švietimo, 
mokslo ir kultūros komite
to (ŠMKK) pirmininką Ro
landą Pavilionį, nes jo veiks
mai, konservatorių vertinimu, 
prieštarauja ir strateginiams 
užsienio politikos tikslams.

„Komiteto pirmininko postas 
nesuderinamas su oponavimu 
strateginei užsienio politikos 
krypčiai — narystei NATO”, 
pirmadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencįjoje pa
reiškė Konservatorių frakcįjos 
seniūno pavaduotojas Arvydas 
Vidžiūnas.

„Artūras Paulauskas ir 
Česlovas Juršėnas turėtų kuo 
greičiau atsisakyti R. Pavilio
nio paslaugų ŠMKK pirminin
ko poste. Mūsų frakcijai tokių 
abejonių nekyla”, teigė kon
servatorius.

R. Pavilionis praėjusią sa
vaitę žiniasklaidai prisipažino 
ketinąs rinkti parlamentarų 
parašus po siūlymu skelbti 
referendumą dėl Lietuvos sto
jimo į NATO. Nukelta į 2 psl.

lestiniečių vadas Yasser Ara
fat.

Gaza. Pirmadienį per Gazos 
Ruožą nusirito smurto banga, 
nusinešusi trįjų palestiniečių 
gyvybes, nors kiek anksčiau 
Izraelio ministras pirminin
kas Ariel Sharon paskelbė, jog 
tris savaites trukusi plataus 
masto karinė operacįja Va
karų Krante jau baigta. Pales
tiniečiams mėginant sugrįžti į 
įprastas gyvenimo vėžes, di
plomatiniame fronte Izraelio 
vadai įspėjo, jog žydų valstybė 
turi grumtis, kad išsiveržtų iš 
izoliacįjos.Jeruzalė. Prancūzuos kraš
tutinių dešiniųjų vado Jean- 
Marie Le Pen pergalę pirma
jame prezidento rinkimų rate 
pirmadienį Izraelis sutiko su 
pasibaisėjimu. Visuomeninio 
Izraelio radįjo teigimu, J.-M. 
Le Pen yra „neofašistas, rasis
tas, antisemitas bei ksenofo- 
bas”.

Ramala, Vakarų Krantas.
Palestiniečių vadas Yassir 
Arafat, pirmadienį susitikęs 
su JAV Valstybės sekretoriaus 
pasiuntiniu William Burna, 
pareikalavo visiško Izraelio 
pajėgų atsitraukimo iš Vakarų 
Kranto.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAS ŽINOTINA
iŠ lotynų kalbos kilęs žo

dis artritas reiškia sąnario už
degimą. Artritu neretai vadi
namos visos reumatinės li
gos, kurių šiuo metu žinoma 
per 100. Reumatinės ligos su
kelia sąnarių skausmą, su
stingimą ir patinimą, ilgainiui 
atsiranda sąnariu braškėji
mas, sutrinka jų judrumas, iš
ryškėja deformacijos, vietinis 
skausmas. Kartais liga ne
apsiriboja vien sąnariu ir api
ma raumenis, kaulus, saus
gysles, raiščius bei vidaus or
ganus.

Artritas ir skausmas
Dažniausias reumatinės li

gos simptomas yra skausmas. 
Artritas gali sukelti ūminį ar
ba lėtinį skausmą. Ūminis 
skausmas — laikinas. Jis gali 
trukti kelias sekundes ar va
landas, bet visada praeina, 
kai pažeidimas sugyja. Lėtinis 
skausmas pasireiškia sergant 
lėtinėmis reumatinėmis ligo
mis, tokiomis kaip osteoartri
tas, reumatoidinis artritas, lė
tinė podagra ar kt. Artrito su
keltą lėtinį skausmą ligoniai 
vaizdžiai sutapatina su nuo
latiniu stipriu dantų skaus- 
rųu. Jis dažnai trunka savai
tes, mėnesius, metus ar net 
visą gyvenimą. Kartais sti
prus skausmas trukdo atlikti 
paprasčiausius kasdienius 
veiksmus: atsikelti iš lovos, iš
trinti galvą, pasišukuoti, apsi
vilkti, uždaryti duris, pasiga
minti valgį, susitvarkyti bu
tą, įlipti į autobusą ir t.t. Dėl 
skausmo mažėja sergančio 
žmogaus judrumas, fizinis ak
tyvumas. Sąnariai laikomi to
kioje padėtyje, kurioje mažiau 
skauda. Sergantis žmogus gali 
tapti priklausomas nuo aplin
kinių ir šeimos narių. Todėl 
labai svarbu laiku pradėti gy
dyti artritą ir jį lydintį skaus
mą.

Kas serga artritu?

Osteoartritas — tai pati 
dažniausia reumatinė liga, o 
reumatoidinis artritas — reu
matinė liga, dėl kurios pacien
tas dažniausiai tampa invali
du. Tyrimai rodo, kad artritu 
serga 33 proc. visų moterų ir 
25 proc. vyrų. Sergamumas- 
reumatinėmis ligomis nuolat

kj Trumpai apie viską
* Netrukus Lietuvoje gali 

atsirasti teisės aktas, pagal 
kurį valdžia galėtų atsilyginti 
informatoriams, suteikusiems 
kokių nors žinių apie mokes
čių vengėjus. Seimo Biudžeto 
ir finansų komiteto pirminin
kas socialdemokratas Algirdas 
Butkevičius rengiasi kreiptis į 
vyriausybę, kad ši pavestų su
kurti nutarimo projektą, kuris 
reglamentuotų atlyginimo už

Vilniuje vykusiame Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje „Naujasis 
Baltijos šokis 2002" Lietuvos nacionaliniame dramos teatre buvo pagerbta žy
mi šiuolaikinio šokio puoselėtoja ir pedagogė Kirą Daujotaitė. Eita

APIE ARTRITĄ
didėja. Lėtinis artrito sukel
tas skausmas yra pagrindinė 
daugelio šalių sveikatos pro
blema — jis lemia nedarbin
gumą, neįgalumą, apriboja 
kasdienį aktyvumą ir labai 
pablogina gyvenimo kokybę.

Kas sukelia artritą?
Kai kurie žmonės mano, kad 

šaltas ir drėgnas oras gali 
būti artrito priežastis. Tačiau 
meteorologinės sąlygos artrito 
nesukelia. Tikroji priežastis 
daugeliu atvejų lieka neaiški. 
Skausmą, sergant artritu, gali 
sukelti vidinio sąnario apval
kalo sinovijos uždegimas, 
sausgyslių ar raiščių pažeidi
mas, raumenų spazmas ar 
silpnumas, kaulo pakitimas ir 
kt. Artrito sukeltas skausmas 
kiekvienam žmogui labai indi
vidualus. Jis priklauso nuo są
nario uždegimo ir pažeidimo 
pobūdžio. Vieniems žmonėms 
skausmas stipriausias ryte at
sikėlus iš lovos, kitiems — po 
ilgalaikio fizinio krūvio. Kiek
vieno žmogaus skausmo juti
mo slenkstis yra skirtingas ir 
skirtingai toleruojamas skaus
mas. Šios savybės priklauso 
nuo įvairių žmogaus organiz
mo fizinių ir emocinių ypatu
mų. Depresija, nerimas, padi
dėjęs pažeistų sričių jautru
mas, kurį sukelia uždegimas 
ar audinių pažeidimas nule
mia skausmo stiprumą.

Kaip gydytojas gali 
įvertinti skausmą?

Skausmas — subjektyvus, 
unikalus pojūtis, kurio negali
ma pamatyti. Skausmo stip
rumui matuoti naudojamos 
10 taškų skalės, kuriose 0 taš
kų reiškia — „nėra skausmo”, 
o 10 taškų — „nepakeliamas 
skausmas”. Pacientas gali 
įvertinti skausmo stiprumą 
tam tikru skaičiumi. Skaus
mo pobūdį padeda išaiškinti 
apibūdinimas žodžiais: kanda, 
duria, degina, maudžia ir kt. 
Visa tai padeda gydytojui dau
giau sužinoti apie skausmą, 
kurį kenčia ligonis.

Kadangi tikslus skausmo 
apibūdinimas neretai svarbus 
diagnozei nustatyti ir gydy
mui parinkti, gerai, kai pa
cientas rašo skausmo dienyną,

suteiktą vertingą informacįją 
tvarką. <lr, Eita)

* „Esu toks pat žmogus 
kaip visi, mano jausmai ly
giai tokie pat kaip visų ir 
visiškai nesutinku su tais, net 
save politikais vadinančiais 
žmonėmis, kurie mano, kad 
politinis veikėjas, pareigūnas 
neturi asmeninio gyvenimo. 
Tai nonsensas. Tai žiauru. Tai 
— laukinis požiūris”, teigia

kuriame vieną ar dvi savaites 
prieš konsultaciją su gydyto
ju fiksuoja skausmo pojūčius. 
Svarbu kas dieną parašyti si
tuacijas, kurios sukelia 
skausmą ar keičia jo intensy
vumą, pobūdį ir reakcijas į 
skausmą. Pavyzdžiui, „pirma
dienio naktį aštrus kelių są
narių skausmas, kurio prie
žastis greičiausiai buvo inten
syvūs namų ruošos darbai, 
trukdė miegoti, antradienį 
ryte dėl skausmo buvo sunku 
atsikelti iš lovos. Tačiau išgė
rus vaistų ir palaikius ledo 
maišelį ant kelių sąnarių, pa
vyko susidoroti su skausmu”.

Kai pacientas pirmą 
kartą dėl sąnario 
skausmo kreipiasi į

gydytoją

Gydytojui svarbu išsiaiškin
ti ligos priežastį, eigą, skaus
mo trukmę, stiprumą, pobūdį, 
atsiradimo dažnį, sustiprinan
čius ir palengvinančius veiks
nius, sužinoti, kokių vaistų 
jau buvo vartota skausmui 
malšinti. Gydytojas apklausia, 
apžiūri pacientą ir atlieka ty
rimus, kurie gali padėti nu
statyti ligą, skausmo priežastį.

Kas gali gydyti sąnarių 
sukeltą skausmą?

Dažniausiai reumatine liga 
sergantį žmogų gydo reumato- 
logas ir bendrosios praktikos 
gydytojas, kartais reikalinga 
ortopedo, kineziterapeuto, re- 
abilitologo, ergoterapeuto, psi
chologo ar kitų specialistų pa
galba. Labai svarbu, kad gy
dymo procese aktyviai daly
vautų ir pacientas.

Kaip gydomas artrito 
sukeltas skausmas?

Nėra vieno gydymo metodo, 
kuris būtų efektyvus visiems 
artritu sergantiems žmonėms. 
Dažniausiai gydytojas kiekvie
nam pacientui sudaro indivi
dualų gydymo planą.

Ūminis skausmo 
malšinimas

• Vaistai. Kai nėra uždegi
mo, tinka nuskausminamasis 
vaistas acetaminofenas. Jis 
saugus vartoti iki keturių ar 
net šešių kartų per dieną.

Prieš 100 metų susintetinus 
aspiriną, jis tapo vienu iš daž
niausiai vartojamų vaistų. 
Kasmet jo nuperkama per 
45,000 tonų. Tačiau dėl dažnų 
nepageidaujamų poveikių 
skrandžiui jis netinka artrito

premjeras Algirdas Brazaus
kas išskirtiniame interviu 
„Respublikai”. (R, Eita)

* Antradienį prasidėju
siame Šiaurės Europos 
krepšinio lygos (NEBL) fi
nale „Kalnapilis” drauge su 
organizatoriais pristatys nau
jovę — amerikietiško stiliaus 
prekybą alumi. Varžybų žiūro
vams nebereikės blaškytis ir 
alaus ieškoti užkulisiuose 
esančiuose baruose. Žiūro
vams alų tiesiai į Vilniaus 
sporto rūmų tribūnas prista
tys simpatiškos „Kalnapilio” 
merginos”. (Eita)

Interneto gražuolių 
rinkimų nugalėtoja —

kaunietė
Tris savaites trukusiame 

dizaino grupės „Reprobaltos” 
konkurse „Tapk modeliu” in- 
ternautai gražiausia išrinko 
18-metę kaunietę, „Rasos” 
gimnazijos moksleivę Ievą Zu- 
bavičiūtę.

Konkurso organizatorių tei
gimu, daugiau nei 2,000 inter- 
nautų balsavo specialiame 
konkurso tinklapyje už stilin- 
giausią merginą iš trijų kon
kurso finalininkių.

Tai — pirmasis tokio pobū
džio konkursas Lietuvos inter
nete, kur galėjo dalyvauti ir 
laimėti visos savo nuotrauką 
internetu atsiuntusios madin
gos panelės, o simpatiškiausią 
išrinko Lietuvos internautai.

(Elta)

sukeltam skausmui ir uždegi
mui gydyti. Tokiais atvejais 
geriau rinktis kitus nesteroi
dinius vaistus nuo uždegimo.

• Šiluma ir šaltis malšina 
skausmą, o ką geriau pasi
rinkti, priklauso nuo artrito 
rūšies. Todėl verta pasitarti 
su gydytoju ar kineziterapeu- 
tu. Slapia šiluma (šilta vonia 
ar dušas) ar sausa šiluma 
(karšta pūslė), uždėta ant 
skausmingos srities 15 min., 
sumažina raumenų įtempimą, 
palengvina judesius. Ledo 
maišelis, susuktas į rankš
luostį ir uždėtas 15 min. ant 
skausmingos vietos, sumaži
na patinimą. Šaltis netinka, 
kai sutrikusi pažeistos vietos 
kraujotaka.

• Šilumos ar šalčio pojūtį 
gali sukelti ir tepalai. Jie dir
gina odoje esančias nervų ga
lūnėles ir numalšina skaus
mą. Tepalus patariama varto
ti 3-4 kartus per dieną švel
niai įtrinant į odą. Geriausiai 
tinka kapsaicino, dimetilsu- 
foksido ir metilsalicilato turin
tys tepalai (pavyzdžiui, Ben 
Gay).

• Specialios priemonės
(įtvarai, supinatoriai ir orte- 
zai) leidžia sąnariui pailsėti ir 
apsaugo jį nuo pažeidimo. Šios 
priemonės, kad nenusilptų 
aplink sąnarį esantys raume
nys, neturėtų būti dėvimos il
giau negu 2-3 vai. per dieną.

•Transkutaninė elektri
nė nervo stimuliacija (TENS) 
— tai metodas, kuriuo nestip
rūs elektriniai impulsai siun
čiami arti odos paviršiaus 
skausmingoje srityje esan
čioms nervų galūnėlėms. Taip 
užblokuojamas skausmo in
formacijos plitimas į smegenis 
ir skausmo pojūtis sumažėja.

• Lengvas raumenų ma
sažas pagerina kraujotaką, 
sušildo sujaudintą sritį. Artri
to pažeisti sąnariai labai jaut
rūs, todėl masažą atliekantis 
specialistas turi gerai išma
nyti ligą.

Osteoartritas, reumatoidinis 
artritas, kaip ir daugelis kitų 
reumatinių ligų, yra lėtinės 
ir dažnai trunka visą gyveni
mą. Kaip gydyti lėtinį skaus
mą ir išlaikyti gerą sąnarių 
funkciją bei gyvenimo kokybę, 
dažnai reikia tartis su gydyto
ju.

Lėtinio skausmo 
malšinimas

• Vaistai. Nesteroidinai 
vaistai nuo uždegimo malšina

* Kaune, Aleksoto aero
drome, po savaitę truku
sios kelionės nusileido kau
niečio Viktoro Ramono pilo
tuojamas lėktuvas, kuriuo jis 
vienas atskrido iš Pietų Afri
kos Respublikos (PAR). V. Ra
monas leidosi Namibijoje, Ga
bone, Mali, Kanarų salose, 
Prancūzįjoje, Vokietijoje. V. 
Ramonas yra Kauno aeroklu
bo narys. Anot klubo direkto
riaus Algimanto Žentelio, tai 
pirmas kartas, kai lietuvis 
lėktuvu parskrido iš Afrikos. 
Iki šiol lietuviai ten yra skrai
dinę parduoti lėktuvus „AN- 
2”. (kD, Elta)

* Prieš kelias savaites Vo
kietijoje už cigarečių kon
trabandą 44 mėnesiams nu
teistas Barcelonos olimpinių 
žaidynių prizininkas, krepši
ninkas Romanas Brazdauskis. 
Lietuvos sporto pasaulyje tai 
buvo netikėta, tačiau krepši
nio sporto veteranai neatmeta 
galimybės, jog R. Brazdauskio 
atvejis gali pasikartoti. (R, Eita)

* Klaipėdoje statant krui
zinių laivų terminalą, šią 
savaitę pradėta gilinti uosto 
vidinė akvatorija tarp akcinių 
bendrovių „Klaipėdos laivų re
montas” ir „Baltijos laivų sta
tykla”. Kaip ir tikėtasi, sujudi
nus dugną, į paviršių pliūp
telėjo įvairiausių teršalų. Kad 
teršalai nepasklistų po visą 
uosto akvatorįją, teritorija bu
vo užtverta boninėmis užtva

skausmą ir uždegimą, t.y. pa
grindinius artrito simptomus, 
ir gali būti vartojami tiek ūmi
nio, tiek ir lėtinio skausmo at
veju. Tačiau dauguma šios 
grupės vaistų, ilgiau juos var
tojant, žaloja skrandžio ir žar
nyno gleivinę, gali sukelti pil
vo skausmus, viduriavimą ar 
net skrandžio žarnyno opas. 
Tokios neigiamos gydymo pa
sekmės dažnai pasireiškia vy
resnio amžiaus žmonėms, taip 
pat tiems, kuriems jau yra bu
vusi skrandžio ar žarnyno 
opa, kurie serga lėtinėmis li
gomis (širdies ir kraujagyslių, 
plaučių, cukriniu diabetu), 
vartoja hormonų ar aspirino. 
Todėl nesteroidinius vaistus 
nuo uždegimo būtina vartoti 
su maistu, užsigerti pilna stik
line vandens. Jais gydantis 
reikia vengti nikotino, alkoho
lio ir kavos bei kitų skrandžio 
gleivinę dirginančių veiksnių.

Kitos gydymo 
priemonės

• Antsvoris didina krūvį 
kojų sąnariams. Tyrimų išda
vose rekomenduojama suma
žinti antsvorį: jo turinčioms 
moterims sumažinus kūno 
svorį 10 kg, labai sumažėja 
kelių sąnarių osteoartrito ti
kimybė, kai vienas kelio są
narys jau pažeistas, sumažėja 
kitos pusės sąnario ligos ri
zika.

• Plaukimas, vaikščiojimas 
ar kiti neintensyvūs fiziniai 
pratimai gali numalšinti sąna
rių skausmą ir sustingimą.

• Savijauta pagerėja nu
kreipus dėmesį nuo skausmo, 
daugiau laiko skiriant mėgs
tamai veiklai (pavyzdžiui, 
klausantis muzikos). Kartais 
gelbsti relaksacija, pokalbiai, 
meditacija, įvairūs psichologi
niai metodai.

• Sąnarių tausojimo ir 
saugojimo technikos padeda 
išvengti grubių sąnarių defor
macijų. Svarbu darbui naudo
ti stambesnius ir stipresnius 
sąnarius bei raumenis. Rei
kia vengti ilgalaikės vienos 
kūno pozos, racionaliai derin
ti darbą ir poilsį, planuoti 
būsimus veiksmus iš anksto, 
dažnai ilsėtis, mažinti krūvį, 
gerai išsimiegoti ir kt.

• Kartais reumatinės li
gos gydomos chirurgiškai. 
Dažniausiai tai daroma, kai 
liga labai progresavusi. Esant 
reikalui, pažeistas sąnarys pa
keičiamas protezu.

Daugelis žmonių ieško kitų

romis. Naftos produktus nuo 
vandens paviršiaus rinks spe
cialus laivas. (K, Eita)

* Vos dienai praėjus po 
prezidento žmonos Almos 
Adamkienės ir prezidento pa
tarėjo žmonos Dalios Mieže
lienės kelionės duobėtomis 
Kretingos gatvėmis, į rajono 
savivaldybę paskambino pre
zidentūros atsakingas darbuo
tojas ir pasiteiravo, ar mieste 
nereikėtų vieną kitą gatvę pa
taisyti. Dabar rąjono savival
dybė su viltimi laukia konkre
tesnių pasiūlymų. Galbūt kar
tais verta garbingus svečius 
nukreipti ne į naujutėlaičius 
kvartalus, ką tik išasfaltuotas 
gatves, o leisti susipažinti su 
kliūčių ruožais, kur net pra
bangiausiu Jaguaru” važiuo
jant, kaulai braška? <k, Eita)

* Loterijų apyvarta išau
go 10 proc., pelnas sumažėjo 
penktadaliu.

* Lietuvos žemės ūkio 
bankas pradės platinti
„VISA” mokėjimo korteles.

* Lietuvos bėgikė Živilė 
Balčiūnaitė sekmadienį už
ėmė aukštą IV vietą viename 
iš prestižiškiausių pasaulyje 
Hamburgo maratone.

* Odesoje (Ukraina) vy
kusiame tarptautiniame 
jaunių graikų ir romėnų imty
nių turnyre vilnietis Svajūnas 
Adomaitis svorio kategorijoje 
iki 50 kg iškovojo III vietą.
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artrito gydymo būdų: specia
lių dietų, maisto papildų, ho
meopatinių vaistų, procedū
rų ar kt. Nors šie metodai ga
li būti nekenksmingi, iki šiol 
nėra jų efektyvumą patvirti
nančių tyrimų. Kai kurie al
ternatyvūs gydymo metodai 
gali padėti kovoti su skaus
mu, sumažinti įtampą, padėti 
susigyventi su lėtine liga. Ta
čiau nereikia atsisakyti ir pa
grindinio gydymo.

Med. dr. Margarita 
Pileckytė

„Sveikas žmogus”, 2002, 
sausis-vasaris

Dokumentai iš 
Lietuvos padėjo JAV 

teisėsaugai
Atkelta iš 1 psl.

Eli M. Rosenbaum laiške
Lietuvos kolegoms dėkoja 
jiems ir Lietuvos vyriausybei 
„už ypatingai svarbų indėlį 
padedant mums pasiekti šią 
pergalę”. Anot laiško, svarbus 
įrodymas, patvirtinantis J. 
Demjanjuk bendradarbiavimą 
su naciais, buvo karo metų vo
kiečių rašytinis dokumentas, 
nurodantis, kad šis asmuo tar
navo SS sargybiniu Maidane
ko koncentracijos stovykloje. 
Būtent šis dokumentas buvo 
aptiktas Lietuvos Centri
niame valstybiniame archyve 
ir perduotas amerikiečiams.
NATO gerai įvertino 

Lietuvos pasirengimą 
Atkelta iš 1 psl.

Posėdyje buvo iškelta ir 
klausimų apie Lietuvos ekono
mikos augimo perspektyvas, 
kaip bus kovojama su nedar
bu, kokių imtasi antikorupci
nių veiksmų.

Šiaurės Atlanto Tarybos na
riai — NATO valstybių amba
sadoriai domėjosi, ar Lietuva 
bus pajėgi įvykdyti kariuome
nės modernizavimo progra
mas — įsigyti naujos techni
kos ir ginkluotės, nes nuo to 
priklauso pasirengimas daly
vauti tarptautinėse operaci
jose.

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.centerforsurgeryandbreastheallh.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ 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 Hllls, IL
Tel. (708) 598-6l0f’?' 

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 Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

Susitikimo metu ministras 
A. Valionis pristatė Lietuvos 
pasiekimus santykiuose su 
kaimynais, tvirtą visuomenės 
paramą, visų parlamentinių 
partijų susitarimą dėl 2 proc. 
skyrimo gynybos biudžeto fi
nansavimui, kovos su korupci
ja ir terorizmu veiksmus bei 
Lietuvos žingsnius, vykdant 
reformas dėl pasiruošimo .pri
siimti narystės įsipareigoji
mus.

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius pabrėžė gy
nybos reformą ir pasiryžimą ją 
įgyvendinti, remiantis atitin
kamais ištekliais.

Konservatoriai siūlo 
atstatydinti Rolandą 

Pavilionį
Atkelta iš 1 psl.

Konservatoriai tikisi, jog jų 
pasiūlymą parems ir dalis val
dančiosios daugumos atstovų. 
„R. Pavilionis kelia problemų 
ne tik mums, bet ir val
dančiajai daugumai”, teigė A. 
Vidžiūnas. Konservatorius 
taip pat priminė, jog praėjusią 
savaitę ŠMKK vadovas pikti
nosi per dideliu dėmesiu žydų 
temai Lietuvos pristatymo 
Frankfurto knygų mugės pro
gramoje, buvo įsivėlęs į kon
fliktą su kelių policija, sukėlė 
sumaištį kalbininkų bendruo
menėje, panoręs pakeisti du 
trečdalius Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos narių.

mailto:a%40draugas.org
mailto:a%40draugas.org
mailto:rastine%40draugas.org
mailto:skelbimai%40draugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreastheallh.com
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Atkelta iš 1 psl.
Tuo

pačiu pradėjo aiškėti narystės 
privalumai bei galimybės pa
sinaudoti Europos šalių pa
siektais laimėjimais ir daug 
ką sau pritaikyti, kas padėtų 
pakelti Lietuvos žmonių gyve
nimo lygį. Narystės apsispren
dimą delsiant, gali atsitikti, 
kad ES šalių kandidačių sąra
šą netikėtai uždaro, ir Lietuva 
lieka už durų! Dėl to buvo 
padarytas sprendimas, kurį 
daugelis laiko per dideliu 
„skubėjimu į Europos glėbį”.

Negana, kad šalis kandidatė 
pareikštų norą įstoti į ES, bet 
ji turi atitikti narystės reika
lavimams ir įrodyti, jog ji yra 
kvalifikuota būti nare. Šiuo 
metu Lietuva kaip tik yra tos 
kvalifikacijos derinimo su ES 
reikalavimais derybų procese, 
kurį tikisi užbaigti iki šių me
tų pabaigos. Kol kas Lietuva 
yra viena iš 12 valstybių kan
didačių, labiausiai tose dery
bose pažengusi, nes jau yra 
užbaigusi 18 iš 31 derybų sky
rių ir kelis įpusėjusi. Tačiau 
yra likę keli patys sunkiausi 
derybų objektai, kaip Ignali
nos atominės jėgainės uždary
mas, žemės ūkio reforma ir kt. 
Sėkmingai visas derybas už
baigusi, Lietuva bus pasiruo
šusi tapti tikrąja ES nare 
2004 metų gale.

Tektų suminėti kelis narys
tei pasiruošimo aspektus, ku
rie duoda vilčių, kad tikslas 
bus pasiektas. Pirmiausia, vi
sos Lietuvos politinės partijos 
bei grupuotės yra pasirašiu
sios deklaraciją, pagal kurią 
Lietuva turi siekti geresnio pi
liečių gyvenimo lygio per na
rystę Europos Sąjungoje. Res
publikos prezidentas ir prem
jeras aktyviai šį reikalą re
mia. Lietuvos Seimas skiria 
daug laiko įstatymų derinimui 
su ES reikalavimais. Prie Už
sienio reikalų ministerijos vei
kia sudarytas Europos Komi
tetas narystės reikalams koor
dinuoti ir deryboms su ES 
sekti. Už derybų eigą atsakin
gas yra užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis ir 
vyr. derybininkas Petras 
Auštrevičius. Lietuvoje besi
lanką aukšti ES pareigūnai 
užgiria Lietuvos daromą de
rybų ir įstatymų suderinimo 
pažangą. Kai kurie net patiki
na, kad Lietuvos narystė jau 
užtikrinta. Žodžiu, visas Lie
tuvos politinis aparatas tvirtai 
žengia užsibrėžtu keliu į ES.

Europos šalių gyvenimo 
standartai yra kitokie, nei ry
tų Europos šalių — kaip Lie
tuva — kurios išgyveno ilgą 
alinimo laikotarpį Sovietų Są
jungos „globoje” ar jos įtakoje.

Dėl to ES statomi reikalavi
mai nėra lengvai suderinami 
su realiu Lietuvos žmonių gy
venimu. Derybininkams reikia 
didelio budrumo svarstant vi
sus pliusus ir minusus, kad 
rezultatas abiems pusėms bū
tų priimtinas. Dėl to ir dery
bos gali užsitęsti apie porą 
metų.

Lietuvos politinis aparatas 
įsitikinęs, jog, esant Europos 
Sąjungoje, Lietuvos ekonomi
nis gyvenimas žymiai pagerės. 
Bet vienų politikų gerų norų 
neužtenka. Dar nėra aišku, 
kaip pasisakys visa tauta refe
rendume dėl įstojimo į ES. Kol 
kas žmonių pritarimas nėra 
padrąsinantis, net keliantis 
susirūpinimą.

Žmonių nuomonės dėl ES 
narystės yra labai nevienodos, 
ir iš jų susidaryti galutinę iš
vadą šiuo metu dar neįmano
ma. Pavyzdžiui, visuomenės 
tyrimų agentūra „Vilmorus”, 
apklaususi Lietuvos piliečius, 
ar bus naudingas Lietuvos 
įstojimas į ES, rado, kad 2000 
m. kovą už tai būtų balsavę 67 
proc. apklaustųjų, 2001 m. va
sarį — 55 proc. ir 2002 m. 
kovą — 49 proc. Taigi pritari
mas kasmet mažėja!

Agentūra „Baltijos tyrimai”, 
apklaususi Baltįjos šalių pi
liečius, rado, kad referendume 
už narystę Lietuvoje balsuotų 
51 proc., Latvijoje — 47 proc. 
ir Estijoje — 39 proc. Taigi, 
„euroskeptikų” yra nemažai 
visose Baltijos valstybėse. Tuo 
tarpu bendras narystės šali
ninkų vidurkis tarp visų šalių 
kandidačių yra 59 proc. Sun
ku suvokti, dėl ko į ES narys
tę taip skeptiškai žiūri Balti
jos valstybės. Manoma, kad 
jose buvo per mažai pateikta 
žmonėms informacijos apie 
narystės reikšmę ir naudą. 
Susirūpinusios Lietuvos įstai
gos pradėjo tuo reikalu visuo
menės švietimą specialiuose 
susirinkimuose. Yra žmonėse 
ir kitų negatyvių savybių, 
kaip vienas pilietis rašo: „liau
dis per baili, šalta, apatiška”, 
dėl kurių kyla ES baimė.

Europai didelį skeptiškumą 
rodo Lietuvos žemdirbiai, kai
mo gyventojai. Jie mano, kad į 
Lietuvą atvykę užsienio tur
tingi verslininkai nukonku
ruos dar nespėjusius atsigauti 
Lietuvos ūkininkus. Kiti ma
no, kad konkurencija verčia 
pasitempti, jungtis su kitu 
kaimynu ūkininku. Dirbančių 
žemės ūkyje Lietuvoje esą žy
miai per daug (gal 3-4 kartus 
daugiau, negu kitose šalyse). 
Klausimas labai rimtas ir dėl 
to jis sukelia karštas diskusi
jas, net demonstracijas su 
smurto veiksmais.

K. Vanago (Elta) nuotr,Motociklistai dunda Vilniaus gatvėmis — pavasarinio sezono atidarymo proga

Lietuva yra smulkių ūkinin
kų kraštas. Daugelis yra 3 ha 
savininkai. Dėl to ir žemės 
ūkio produkcija negali būti la
bai naši. Tą ūkinę bėdą patai
syti galėtų padėti ES žem
dirbių patirtis ir parama. Kitų 
didelių sunkumų dėl ES na
rystės sudaro Černobylio tipo 
Ignalinos atominė elektrinė, 
visoje Europoje laikoma ne
saugia. Lietuva jau yra suti
kusi iki 2005 m. sustabdyti jos 
1-jo bloko darbą, tačiau Euro
pos Komisija reikalauja, kad 
ir antrasis jos reaktorius būtų 
uždarytas iki 2009 m. Lietu
vai tokią sąlygą priimti ne
lengva, nes šalis netektų 70 
proc. savo energijos šaltinio ir 
jos uždarymo kaštai būtų ne
pakeliami Lietuvos iždui.

Kokia yra Lietuvos pozicija 
narystės ES reikalu? Jos dery
bininkai tvirtina, jog Ignalinos 
jėgainė, su Europos šalių kelių 
milijonų dolerių pagalba, jau 
yra patobulinta ir daugiau nė
ra „čemobylinė”, bet saugi 
elektros jėgainė, saugumo at
žvilgiu niekuo nesiskirianti 
nuo daugelio atominių elektri
nių Europoje. Jos uždarymo 
kaštai turėtų būti ne tik Lie
tuvos, bet ir visos Europos 
našta. Be jos Lietuvos ūkis la
bai nukentėtų. Lietuvos pi
liečių tarpe šiuo opiu reikalu 
taip pat kyla įvairių diskusįjų. 
Vieni mano, jog atominė jėgai
nė yra saugi ir jos uždaryti ne
reikia. Kažkas pasiūlė ją pa
dovanoti kokiai įtakingai 
Amerikos firmai, nes tik ame
rikiečių valdoma elektrinė iš
kart taptų patikima ir moder
ni. Yra ir labai pozityviai re
miančių stojimą į ES bet ku
riomis priemonėmis, nes „vis 
tiek bus geriau, nei dabar”. 
Arba vėl: „Jei už mus geriau 
gyvenantys kviečia prie jų pri
sijungti ir žada padėti juos 
pasivyti, tai ir vykimės!”

Pagaliau pati Europos Ko
misija panoro sužinoti šalių

kandidačių visuomenės nuo
taikas, polinkius ir kaip jos 
jaustųsi tapusios narėmis. 
„Gallup” tyrimų organizacijos 
priežiūroje buvo vienodai ap
klausinėti visų 12 kandidačių 
piliečiai. Tyrimų rezultatus 
nustačius ir juos sugretinus 
su kitų valstybių duomenimis, 
paaiškėjo gan niūri išvada: 
„Lietuviai yra vieni labiausiai 
nepatenkinti gyvenimu ir di
džiausi pesimistai tarp kandi
datų į Europos Sąjungą, ne- 
sididžiuoja savo tautybe, ne
pasitiki savo parlamentu ir 
nesinaudoja šiuolaikinėmis in- 
formacįjos technologijomis”.

Apklausą atlikusi, „Baltijos 
tyrimai” agentūra nustatė, jog 
Lietuvoje gyvenimu patenkin
tų yra tik 39 proc., Latvijoje — 
55 proc., Estijoje — 50 proc. 
Labiausiai patenkinti yra Slo
vėnijos gyventojai — 85 proc., 
o bendras visų šalių kandida
čių gyvenimu patenkintų vi
durkis yra 52 proc. Kyla klau
simas, kodėl gyvenimu nepa
tenkintų Lietuvoje yra dau
giau, nei kitose šalyse, kai tuo 
tarpu Lietuvoje daugiau šei
mų turi butą, spalvotą TV, vi
deo ar foto aparatūrą, vasar
namį, automobilį (ir net du), 
negu kitų valstybių kandida
čių šeimos? Į tą klausimą 
kažkas atsakė, jog taip yra dėl 
to, kad lietuvių siekiai yra di
desni, negu dabarties Lietuvos 
žmonių gyvenimo realybė gali 
duoti.

Lietuvoje 52 proc. apklaus
tųjų mano, kad jų gyvenimas 
per 5 pastaruosius metus pa
blogėjo, Latvįjoje — 35 proc., 
Estijoje — 3 proc. Turkijoje 
taip manančių yra 56 proc., 
Bulgarijoje — 55 proc. Kad gy
venimas Lietuvoje po 5 metų 
pagerės tikisi 27 proc., kad 
nesikeis — 31 proc., kad pa
blogės — 26 proc. Latvijoje ir 
Estįjoje optimizmo yra dau
giau.

Europos narystei gali pa

kenkti Lietuvos politinis ne
pastovumas, dažnas vyriausy
bių pasikeitimas (ši jau dvy
liktoji!), ne tiek valstybės in
teresų, kiek savo tikslų pai
sančių partijų daugybė, nesu
gebėjimas išsirinkti patikimą 
valdžią. Europa jau dabar 
spaudžia vyriausybę suvaldyti 
valdininkijos korupcįją. Gir
dime ir apie mokesčių nesu- 
mokėjimą, kontrabandą, nar
komaniją, pasaulyje aukščiau
sią savižudybių rodiklį, pinigų 
plovimą ir t.t. Visa tai gali 
nepatikti kultūringoms ir do
roms Europos šalims, kurios 
lems naujų ES narių priėmi
mą.

Vis dėlto Lietuva gali tikėtis 
šviesesnės ateities būdama 
Europos Sąjungos šeimoje. 
Pirmiausia, kad Lietuvos 
žmonių dvasinė būsena, nors 
bolševikinių idėjų labai suža
lota, nėra pati blogiausia Eu
ropoje. Laikui bėgant, sovieti
nių mąstymas, kad „buvo ge
riau” ir kad „valdžia turi duo
ti, bet ne gauti”, išnyks. Paga
liau yra vilčių, kad tradicinė 
Europos pilietinė disciplina 
teigiamai paveiks ir Lietuvos 
piliečių apatišką nuotaiką, at
neš pasitikėjimą, gerins gyve
nimo lygį ir ugdys pilietišką 
pareigingumą.

* Kauno miesto biudžete 
bus ieškoma daugiau kaip 1 
mln. litų švietimo įstaigų ap
saugai pagerinti. Pagal pa
rengtą projektą mokyklas 
turėtų saugoti apsaugos tar
nybų vyrai ir signalizacijos. 
Dabartinė Kauno mokyklų ap
saugos sistema yra pasenusi 
ir neveiksminga, mokyklos 
liko bene vienintelės miesto 
įstaigos, kurių nesaugo profe
sionalai. Dauguma švietimo 
įstaigų nepajėgia užtikrinti 
moksleivių saugumo poilsio 
vakarų metu, o vagišiai įsi
gudrina apšvarinti ir sargų 
saugomas mokyklas. (Eita)
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Danutė Bindokienė

Kas nutiko Mikę, gali 
atsitikti ir Algirdui...

Antra vertus, jis galbūt ir 
nežino... Komunistinės siste
mos mokyklose, kurias teko 
lankyti dabartiniam Lietuvos 
premjerui, juk nebuvo kalba
ma apie garsųjį Žemaičių vys
kupą Motiejų Valančių. Joks 
mokytojas nebūtų drįsęs mo
kiniams pasiūlyti Valančiaus 
„Vaikų knygelę”. Taigi apie 
joje aprašytą Mikę melagėlį, 
mėgusį apgaudinėti, A. Bra
zauskas tikriausiai nežino, nė
ra girdėjęs ir tos apysakaitės 
galo, kai Mikė pagaliau susi
laukė nemalonaus atpildo už 
visus savo melus...

Šio mėnesio pradžioje, pagal 
„Vilmorus” atliktas apklau
sas, Lietuvos gyventojai pasi
sakę, kad „šalies prezidentu 
labiausiai norėtų matyti da
bartinį premjerą”. Taip ir ne
žinia, ar juoktis, ar liūdėti, 
pamačius tokių apklausų tei
ginius Lietuvos spaudoje. Kas 
gi tie apklaustieji? Ar tai „sa
viškiai”, į kuriuos kaskart 
kreipiasi duomenų rinkėjai, 
žinodami, kad gaus tuos pa
čius, papūgiškai pakartotus 
atsakymus? Jeigu ne, tai tuo
met reikėtų pripažinti, kad 
Lietuvos žmonės yra arba už
uomaršos, arba tikri „buka
galviai”, o su tuo jokiu būdu 
nesinori sutikti.

Kiek dar kartų buvęs Lietu
vos prezidentas, o dabar — 
premjeras, galės apgaudinėti 
savo piliečius, kad jie pagaliau 
nuo jo nusisuktų? Argi žmo
nės jau užmiršo jo „medžiok
lę” su Latvijos vadovu, ir jos 
metu pasirašytą Lietuvai ne
naudingą sutartį? Ar nebeat
simena (juk tai nebuvo taip 
seniai) „slaptos” kelionės į 
Maskvą su Lubiu? O gal ne
trukus atminties miglos pa
skandins ir „slaptas” atosto
gas Egipte su svetima žmona? 
Pamirš ir jo patarėjo A. Juo
zaičio kenksmingus postrin
gavimus? Visai kaip toje pasa
koje — „ką premjeras pada
rys, viskas bus gerai...”

Atrodo, kad ministras pir
mininkas žaidžia spbą žai
dimą, išmoktą dar „anais lai
kais”, kai jis turėjo aukščiau
sias pareigas komunistų parti
joje, o su tomis pareigomis — 
ir neribotas privilegijas. Ne
paisant, kaip, ką ir su kuo 
veikdavo, niekas neturėjo tei
sės net šnipštelėti — juo la
biau spaudoje parašyti. Ta
čiau žaidimo taisyklės jau pa
sikeitė prieš dvylika metų: 
spauda nebėra partijos laiko
ma už labai trumpų ir įtemptų 
vadelių. Žurnalistai turi teisę 
(net ir pareigą) paieškoti tei
sybės ir informuoti skaityto
jus, o faktus „išknisti” jie tiek

pat gerai sugeba, kaip bet kur 
kitur pasaulyje.

Vadinasi, Lietuvos žurnalis
tai jau išaugo iš rausvų marš
kinėlių, tik gyventojai dar vis 
ne. Žinoma, yra ir išaugusių, 
savo mąstysena, savo nuo
mone besivadovaujančių, bet 
tik ne tie, kurie vėl nori Bra
zauską susigrąžinti į Prezi
dentūrą.

Iš kitos pusės Atlanto žvel
giant į sparčiai artėjančius 
prezidento rinkimus ir besi- 
aulkūniuojančius kandidatus, 
kyla daug klausimų bei rū
pesčių. Kol kas dar stipriau į 
priekį neprasiveržė nei vie
nas, bet kai kurie jau pasi
reiškė bauginančiais veiks
mais arba pasisakymais. Vie
nas jų — dabartinis Seimo pir
mininkas, net pasinaudojęs 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šventės proga iš
reikšti savo nuomonę apie ko
laborantų „nekenksmingumą” 
tautai. Tačiau toji tauta visgi 
aklai žavisi gražbylystėmis, 
tuščiais pažadais,' net nesu
stodama suabejoti, ar už tų 
„patrauklių asmenybių”, ne
slypi visiška tuštuma. Kodėl 
neįmanoma pagaliau išeiti iš 
akligatvio, nors išėjimas aiš
kiai matyti? Kodėl, pavyz
džiui, apklausose Andrius Ku
bilius taip toli nuo sąrašo 
pradžios, žemoje vietoje? Juk 
jis jau yra įrodęs, ką gali net 
per trumpą laiką padaryti 
žmogus, kuris tikrai dirba 
tautos gerovei.

Ar ramus, darbštus, parei
gingas asmuo Lietuvoje jau 
neturi vertės? Kodėl žavimasi 
žmogumi, kuris viešai šaiposi 
iš šeimos tradicijų (juk Lietu
va jau turėjo vieną premjerą 
— A. Šleževičių —, kuris 
panašiai elgėsi), tikėdamas, 
kad jam viskas atleidžiama ir 
galima? Kokį pavyzdį vienas 
svarbiausių valstybės vadovų 
duoda savo tautos jaunimui ir 
suaugusiems, ypač šiuo laiku, 
kai Lietuvoje šeimos apskritai 
turi nemažai problemų.

Pasiteisinimai, kad žmo
gaus, nepaisant, kokias svar
bias pareigas jis užima, asme
niškas gyvenimas yra jo reika
las, skamba tiesiog nelogiškai. 
Jeigu tuo norėtume vadovau
tis, tai ir kunigai-pedofilai ne
turėtų būti smerkiami: juk 
vaikų prievartavimas yra jų 
asmeniškas gyvenimas, jų rei
kalas...

Su svarbiomis pareigomis 
ateina ir didelė atsakomybė. 
Asmuo turi daug ko atsisaky
ti, daug kur prisitaikyti, deja, 
ir tam tikros dalies savo priva
tumo.

LAISVĖS SARGYBOJE 
MAROKE

Nr.6 K- JOHN RAPŠYS
Dalyvavau ir aš su marinų da
liniu, kartu su mūsų laivyno 
ir aviacijos kontingentais. 
Prancūzai turėjo kelis tūkstan
čius vyrų iš visų kariuomenės 
šakų, įskaitant ir šaunų sve
timšalių legiono dalinį. O ma
rokiečių su savo spalvingom 
bal-tom-raudonom uniformom 
buvo dar daugiau: pėstinin
kų, raitų ant žirgų ir kupranu
garių, ir motorizuotų dalinių.

Paradą priėmė pats Maroko 
sultonas, paskutinis prancūzų 
generalgubernatorius, Ameri
kos ambasadorius ir kiti aukš
ti svečiai.

Tarp jų visų buvo lengva ne
pastebėti tribūnoj mažos, 
plunksnos svorio žmogystos, 
kukliai apsigaubusios balta 
„djellaba”. Tai buvo ne kas ki
tas, kaip 105 metų amžiaus, 
cigarus rūkantis Hadj Mo-

hammed EI Mokri. Jis jau 
buvo didysis viziris („grand vi- 
zier”) 1912 metais, kuomet 
tuometinis sultonas pasirašė 
su prancūzais protektorato 
(globos) aktą ir tuo palaidojo 
Maroko nepriklausomybę 44 
metams.

Kur jie šiandien?
Daug vandens nutekėjo Se- 

bou upe per 46 metus. Port 
Lyautey, šiandien išaugęs iki 
90,000 gyventojų, dar 1958 m. 
atgavo savo pirmykštį ara
bišką vardą —'Kenitra. Mūsų 
didžioji bazė jau seniai maro
kiečių rankose. Amerikos 
aviacijos strateginių bombo
nešių bazės (Sidi Slimane, 
Ben Guerir, Nouasseur) taip 
pat seniai Marokui grąžintos. 
Vienoje jų, berods 1951-1953 
m., tarnavo žymus šių dienų 
profesorius, istorikas dr. L.

Gerulaitis.
Didysis viziris EI Mokri mi

rė tuoj po to 1957 m. parado. 
Mano draugas, Lietuvą mylin
tis švedas Hugo Pella, taip pat 
jau seniai miręs.

Sultonas Mohammed Ben 
Youssef, vėliau pasivadinęs 
karalius Mohammed V, mirė 
širdies priepuoliu 1961 m. Jo 
„playboy” sūnus, tapęs kara
lium Hassan II, mirė 1999 m. 
Šiandien Maroko soste sėdi 
sultono anūkas — Mohammed 
VI.

Pik. Oufkir, tapęs generolu 
ir gynybos ministru, 1972 m. 
bandė daryti perversmą, ore 
užpuldamas karaliaus lėktu
vą. Bet nepasisekė ir jis buvo 
tuoj pat sušaudytas. Jo duktė, 
Malika Oufkir, pernai Ameri
koj išleido „best seller” knygą, 
rekomenduotą pačios Oprah 
televizijos programos knygų 
klubo: „Stolen Lives: 20 Years 
in a Desert Jail”.Marš. Lyautey taria žodį

Pats Marokas irgi išaugo:

nuo 9 milįjonų iki daugiau
kaip 26 milijonų gyventojų. 
Bet žmonės nepasikeitė. Bu
vęs svečiuose pas 106 tautas 
(atsiprašau garsaus keliautojo 
Mato Šalčiaus už parafrazę), 
galiu kategoriškai tvirtinti: 
marokiečiai tebėra įkyriausi 
gatvės žmonės pasaulyje. Vi
sokių gidų, pardavėjų, pinigų 
keitėjų, taksi šoferių, elgetau- 
tojų, fotografų, magikų bei ki
tų linksmintojų ir dabar be
veik neįmanoma atsikratyti — 
nebent su pinigais.

Bet maršalui Lyautey jie 
visi buvo malonūs. Pagal jo 
pageidavimą, po mirties 1934 
m. Prancūzįjoj, jis buvo palai
dotas Maroko sostinėj Rabat, 
kad galėtų ilsėtis tarp žmonių, 
kuriuos jis „gerbė ir labai my
lėjo”, kaip užrašas ant jo kapo 
liudija. Jo mauzoliejus, maro
kiečių akyse, tapo šventojo ka
pu — „marabout”.

Deja, Marokui gavus nepri
klausomybę, ne marokiečių — 
o pačių prancūzų — iniciatyva

jo kūnas buvo perkeltas atgal 
į Prancūziją.

Paklaustas, kad papasakotų 
apie kraštą, kuriame jis išgar
sėjo ir per kurį jo vardas tapo 
įrašytas į Prancūzijos didvyrių 
panteoną, maršalas Lyautey 
visuomet rimtu veidu atsaky
davo:

— Marokas? Niekad apie jį 
negirdėjau. Pabaiga

Maršalui Lyautey pagerbti pamink
las, Casablanka, 1957 m. Arabų kvartalo („medina”) gatvelė. Rabat, Marokas, 1956 m.
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
________ IR PASAULYJE
MES DAR VIS TEBESAM UŽSIDARĖ

Šimtai tūkstančių įvairiau
sio amžiaus, įvairiomis kalbo
mis kalbančių žmonių klauso
si pamokslo, dalyvauja kelias
dešimties kunigų aukojamose 
šv. Mišiose. Čia klausoma iš
pažinčių, ne šimtais, o tūks
tančiais perdien išdalijama 
komunikatų. Kas tuos tikin
čius ir netikinčius, skirtingos 
veido spalvos, kalbos, jaunus 
ir senus žmones traukia į Bos- 
niją-Hercegoviną, kur ne de
šimtimis tūkstančių, o dau
giau nei milįjonas per metus 
lankytojų, maldininkų renkasi 
į šią bažnyčią, neduoda ramy
bės šešiems jaunuoliams, ku
rie iš paauglių per tiek metų 
jau virtę suaugusiais, savo 
vaikus auginančiais tėvais ir 
motinomis. Juk kituose kraš
tuose ir gamta kur kas gražes
nė, sąlygos atostogauti palan
kesnės. Ne tik eilinius, bet ir 
žurnalistus, mokslininkus, ku
nigus, vyskupus, net kardino
lus tebedomina skaudžių die
nų mačiusi, sulaukusi didelių 
įvykių, šalis.

Ligi šios dienos ši kalnuota 
Bosnijos-Hercegovinos vieto
vė, po visą pasaulį pagarsėjusi 
Medjugorjės vardu. Tas, prieš 
dvidešimt vienerius metus 
prasidėjęs, susidomėjimas ne
blėsta. Begalinis keliauninkų 
srautas nemažėja, o apie šią 
vietą knygų vis daugėja ir 
daugėja. Ir, jau negalime de
juoti, — tarp dokumentų, dau
gelio skaitytojų apmąstytų 
rankoje turime lietuvių k. vi
siškai naują kun. prof. Kęs
tučio Trimako knygą „Marija: 
Aš kviečiu jus. Medjugoijė: 
įvykiai, žodžiai, vaisiai”, kurią 
175 puslapių 5,000 tiražu 
2002 m. Kaime išleido „Nau
jojo amžiaus” leidykla. Galime 
iš tikrųjų džiaugtis, kad šis 
autorius vieną po kitos išlei
džia knygas — su išsamiomis 
įžangomis, vertingomis pasta
bomis ir teologiškai pagrįstais 
aiškinimais, vertingais api
bendrinimais, giliamintėmis 
išvadomis. Tai ne vien infor
matyvios Mecįjugoijės įvykių 
panoramos, bet ir mūsų gyve
namo laikotarpio svarbiausios 
aktualijos. Tai — dabarties 
dvasinis pulsas, kurio dūžių į 
techniką, kaskart vis didėjan
čius kasdienos rūpesčius ir į 
amžiną kasdienos rutinos sū
kurį įsivėlęs šiandienos žmo
gus, tiesą sakant, neturi laiko 
ir dažnai noro pasigilinti. 
Kiekviena kun. Kęstučio Tri
mako išleista knyga — tarsi 
lietuviško varpo skambesys, 
kuris kadaise Vinco Kudirkos 
žodžiais galingo varpo dūžiais 
skatino Lietuvą „Kelkite, kel
kite, kelkite!” — iš nelaisvės, 
iš svetimųjų priespausdos, iš

SVARBA ASMENS DIEVO PASTATE
Kristus mirė už visą žmo

niją, gyvenusią milįjonmečiais 
iki mūsų laikmečio. Liūdna, jei 
mes išjungiame save, kaip da
lelytę to Kristaus atpirkto 
pastato, nuolat kuriamo ir pa
laikomo. Įsimąstymas, kad aš, 
kaip asmuo, gyvenantis konk
rečioje gatvėje, name pažymė
tame tokiu numeriu, mano 
vardu ir pavarde esu Kristaus 
atpirktas, atsakingas už atpir
kimo dovanas, ne tik sau, bet 
ir žmonijai, to didžiojo pastato 
dabarčiai ir ateičiai. Žmonijos 
gausoje esu smėlio grūdelis, 
bet su atsakomybe už save ir 
visus. Kalnai, smėlio kopos iš 
smiltelių ir nežymių akme
nėlių. Kai nusikalstu, palie
čiu visą žmonįjos kūną. Kai 
manyje stiprėja dvasingumas 
ir šventumo daigai, jie paliečia 
visą žmonijos kūną. Kristus

ekonominės ir politinės ver
govės ragino užuitą, dvasiškai 
ir fiziškai suniokotą, pavergtą 
kaimo ūkininką ir miesto dar
bininką atbusti.

Šiandien, kai Lietuva laisva, 
nors dar ir sukaustyta netei
sybės, svetimos ir, dar dau
giau savos, apgaulės, jau rei
kalinga kitokių — garsių, drą
sių, vieningų dvasios šauklių, 
kurie vienu balsu, iš visų ga
limų ir negalimų, išnaudotų ir 
neišnaudotų tribūnų kvieste 
kviestų, šaukte šauktų į dva
sinį šeimų, partįjų, parapijų, 
visos tautos atsinaujinimą, at
sigaivinimą, naująjį atgimi
mą, kuris dar nepalietė mūsų 
tautos nei 1990-aisiais, nei 
per sausio 13-ąją, nei kitomis 
progomis.

Mūsų tautai, mūsų šei
moms, mūsų kunigams, mūsų 
inteligentijai būtina sukrusti 
dvasiškai, permąstyti ne tik 
mūsų medžiaginio, kultūrinio, 
istorinio, bet labiausiai reika- 
lingiausio dvasinio gyvenimo 
strategiją ir kasdienos tak
tiką, kad nepražiopsotume ne 
tik savo medžiaginių turtų, 
išsaugotume savo kultūrinį 
paveldą ir lietuvišką žemę nuo 
galutinio išgrobstymo, bet dar 
kur kas svarbiau, kad ne
praloštame amžinybės. Ši už 
visas problemas, visus uždavi
nius ir projektus aktualiausio
ji tema, svarbiausias rūpes
tis, kurį išspręsti be Dangaus 
nebeįstengsime.

Kun. K. Trimako leidžiamos 
knygos mus nukreipi moko, 
padeda, nušviečia mums ta
kus ir kelius, kuriais ir kur
link šiame begalinės su
maišties, įžūlios neteisybės ir 
kruvinos prievartos amžiuje 
galime be tvirtos dvasinės 
Dangaus paramos pasimesti, 
patys prarasti pusiausvyrą, 
nes tos piktosios jėgos, susi
jungusios su egzistuojančiu 
galingu žmonių širdyse susi
kaupusiu blogiu, įjudintos 
antgamtinių paslaptingų jėgų, 
žinančių, kad jų viešpatavi
mas nebeilgas, pyksta, siaučia 
ir šienauto šienauja sielas, 
ypač tėvų užmirštus ar silpnai 
religiniu požiūriu parengtus 
vaikus, ypač aistroms pasida
vusį jaunimą.

Dėkui autoriui už knygą ir 
visas geras pastangas. „Jėzau! 
Išnaikink žmonių neapykantą. 
Parodyk savo meilę. Mes visi 
Tave mylime ir norime, kad 
Tu mus saugotum Savo gany
tojiška Širdimi ir išlaisvintum 
mus iš bet kokios nuodėmės. 
Jėzau, įženk į kiekvieną širdį. 
Mes dar vis tebesam užsidarę, 
— nesam supratę Tavo mei
lės” p. 166.Kun. K. J. Ambrasas, SJ

kentėjo ir už mano nuodėmes. 
Tas faktas neištrinamas isto
rijos lapuose. Atpirkimo kelyje 
Kristaus Kraujo lašai lietė ir 
mane. Ir, kaip tokį geradarį, 
privalau atpažinti, dėkoti ir 
garbinti. Atpirkimo dovana 
gauta asmeniškai belieka nau
dotis ir dalintis su Mistinio 
Kristaus Kūno nariais. Žmo
nija, kaip vienetas, kurios da
lelytė esu, manęs neišganys ir 
neįkels į dangų be manęs. Pir
minė ir paskutinė atsakomybė 
priklauso man, asmeniškai. 
Bet negaliu išsijungti ir iš 
žmonijos visumos, Kristaus 
įkurtos Bažnyčios, jos narių. 
Asmeninis šventėjimas yra ke
lio tiesimas kitų šventėjimui, 
gėrio skleidimui — mano dva
siniu stiprėjimu naudojasi ir 
kiti. Jei tik suvokiu, kad mano 
mintis, žodis ir veiksmas yra

Kun. Jonas Rikteraitis.

KUNIGAS JONAS RIKTERAITIS
Visiems noriu papasakoti 

apie žmogų, asmenybę, kunigą 
— Joną Rikteraitį. Jis pats 
paskutinis lietuvis kunigas, 
išėjęs į poilsį iš šešių Connec
ticut valstijoje veikiančių pa
rapijų, ištarnavęs ilgus metus 
New Britain.

Pirmas mūsų susitikimas 
įvyko 2000 metų vasarą, kai 
pirmą kartą atvykau pasi
svečiuoti pas draugę. Sekma
dienį nuvažiavome į New Bri
tain Šv. Andriejaus bažnyčią, 
išklausėme šv. Mišias. Ir kaip 
buvau nustebinta, kad po Mi
šių kunigas su kiekvienu pa- 
rapįjiečiu kalbėjosi. Man, ką 
tik atvykusiai į Ameriką, buvo 
malonu išgirsti dvasininko 
žodžius: „Kaip tau sekasi vai
keli, ar viskas gerai, malonu 
pamatyti”. Tai buvo stebuklin
gi žodžiai, kurie palaikė, pa
stiprino mane svetimą * ša
lyje...

Jonas Rikteraitis gimė 1924 
m. New Britain mieste. Šei
moje augo trys vaikai: duktė ir 
du sūnūs. Jo tėvai į Ameriką 
atvyko 1914 metais iš Vilka
viškio.

įbrėžti visos žmonijos kryp
čiai. Kristaus veido spindesys 
per mus pasiekia aplinką ir 
sklaidosi plačiau. Jei negęsta 
mumyse ir mes patys Kristaus 
Šviesos negęsiname, ji švies 
šeimoje ir tautoje. Jei vienišas 
žmogelis slegiamas amžiaus ir 
ligų vis krypsta į Kryžių, kon- 
templiuoja kančios išvagotą 
Kristaus veidą, nelieka be at
garsio. Jis dalyvauja žmonįjos 
atpirkime. Jis nukeliaus į am
žinybę, bet jo aukos pėdsakai 
liks gyviesiems kaip nuoroda 
ir paskatas stoti į Kristaus 
pėdas. Jo palikimas kaip de
guonis kitų skrydžiui į gėrį.

Kristaus Bažnyčioje ir Jo iš
ganymo kelyje kiekvienas esa
me plyta, reikšminga ne tik 
savoj aplinkoj, bet ir plačiai. 
Kai tvirtų plytų grupėn paten
ka silpnesnė, trupanti plytelė, 
ji gali sutvirtėti radusi at
ramą.

Jauskime atsakomybę esan
čiam šalia mūsų, ar tai bus 
trupanti, nežymi plytelė. Len- 
kimės prie kiekvieno nesvars
tydami ar jis to vertas, ar ne? 
Visi svarstymai apie kito ver
tybę ir nevertybę priklauso tik 
Dievui. Jam ir palikime, kad 
tik mūsų žodyje ir veiksme 
nestigtų nuolankios ir my
linčios Kristaus dvasios.

Prasmingi Apaštalo Povilo 
raginimai: „Dievo Karalystė 
nėra valgio ar gėrimo dalykas, 
bet teisumas, ramybė ir 
džiaugsmas Šventojoje Dva
sioje. Kas šitaip Kristui tar
nauja, tas mielas Dievui ir 
priimtinas žmonėms. Tad lai
kykimės to, kas pasitarnauja 
santaikai ir tarpusavio ugdy
mui”. (Iš laiško Rom. 14, 17- 
19). Sesuo M. Palmira

Kai Jonas apie pasirinktą 
dvasininko kelią pranešė savo 
tėvams, jiems buvo netikėta. 
Jaunuolis buvo labai judrus, 
gyvas, bet sūnaus pasirinki
mui neprieštaravo.

Per antrą pasaulinį karą J. 
Rikteraitis ištarnavo JAV lai
vyne. Savo mokslus pradėjo 
1946 metasi Hartforde, Šv. 
Tomo seminarijoje. Vėliau mo
kėsi Baltimorėje, Švč. Marijos 
seminarijoje.

Baltimorėje 1956 metais 
buvo įšventintas į kunigus. 
Tais pačiais metais paskirtas 
vikaru į New Haven esančią 
lietuvių Šv. Kazimiero para
piją. To meto New Haven pa
rapijiečiai mena; Jonas Rikte
raitis turėjo pašaukimą bend
rauti su jaunimu, jį suburti. 
Jis atrasdavo laiko su jais 
rengti išvykas, sportuoti. Tų 
laikų jaunuoliai dabar geriau
siais prisiminimais atsimena 
linksmą vikarą, kuris pradžio
je jų susitikimo sunkiai kal
bėjo lietuviškai, juokingai iš
tardamas žodžius, o po dviejų 
savaičių, visų nustebimui, jis 
prakalbo gražia suvalkietiška 
tarme.

Nuo 1964 metų iki 1971 Jo
nas Rikteraitis tarnavo vikaru 
Hartforde, South Windsor.

Į savo gimtinę, New Britain, 
atvyko tarnauti 1971 metais. 
1976 metais buvo paskirtas 
klebonu. Parapijiečiai apsi
džiaugė gavę lietuvį kunigą, o 
dar buvusį kraštietį.

Šv. Andriejaus bažnyčia pa
statyta daugiau kaip prieš 100 
metų reikalavo remonto dar
bų. O juk žinome, jokių darbų 
neatliksi neturėdamas lėšų.

Tad klebono, J. Rikteraičio 
sumanymas buvo ruošti „Lie
tuvių vakarus”, kurie čia ren
giami daugiau kaip 20 metų. 
Tai pasilinksminimo vakaras 
su šokiais, lietuviška progra

New Britain, CT, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos klebono kun. Jono 
Rikteraičio pastangomis pastatytas aukštas lietuviškas kryžius.

ma, gausiais laimėjimais, už
kandžiais.

Tų vakarų dėka buvo sutelk
tos lėšos ir iš valstįjos nupirk
tas žemės sklypas šalia baž
nyčios. Čia įrengta automobi
lių stovėjimo aikštė, jos centre 
pastatytas kryžius, greta ple
vėsuoja trispalvė. Klebono dė
ka atremontuotos dvi parapi
jos salės, bažnyčios stogas.

Nors parapija nėra gausi — 
apie 350 parapijiečių, bet jie 
labai pasitikėjo savo lietuviu 
klebonu ir pritarė visiems jo 
sumanymams.

Išėjus J. Rikteraičiui į už
tarnautą poilsį, neliko jo įves
tos „Maldos dienos Lietuvai”, 
kur minios lietuvių susirink
davo į didžiulę Šv. Juozapo 
katedrą Hartforde melstis už 
Lietuvą. Giedodavo jungtinis 
choras, vedamas muziko Jur
gio Petkaičio. Tai pat jis vie
nas iš sumanytojų lietuviško 
kryžiaus, pastatyto šalia Šv. 
Juozapo katedros. Tas kryžius 
yra didžiausias lietuviškas 
kryžius visoje Amerikoje.

Klebonaudamas, jis nuolat 
rėmė lituanistinę — atgimimo 
mokyklą, kuri iki dabar nau
dojasi parapijos patalpomis. J. 
Rikteraitis neapsiribojo tik 
veikla parapijoje. Jis ilgametis 
lietuvių katalikų kunigų Vie
nybės prezidentas Connecticut 
valstijoje. Nuo 1977 m. išrink
tas tos Vienybės vicepreziden
tu visoje Amerikoje, o dabar 
yra jos iždininkas.

J. Rikteraitis — lietuvių ka
talikų Religinės šalpos valdy
bos narys. Jo rūpesčiu buvo 
pervežta Šv. Marijos statula į 
Lietuvą, kurią apvainikavo 
popiežius Jonas Paulius II, jo 
apsilankymo metu Lietuvoje.

Lietuvoje J. Rikteraitis lan
kėsi 7 kartus, nugabeno ke
letą kryžių nuo parapijos įvai
rioms progoms ir pastatė juos 
Kryžių kalne.

Dar ir dabar J. Rikteraitis 
yra veiklus: aukoja šv. Mišias 
televizijoje tiems, kurie dėl li
gos negali lankytis bažnyčioje. 
Sekmadieniais aukoja Mišias 
savo parapijiečiams. Jį visada 
sutiksi bendruomenės rengi
niuose.

J. Rikteraitis mėgsta skaity-

POPIEŽINĖS ŠV. KAZIMIERO 
KOLEGIJOS ROMOJE METINIS 

KREIPIMASIS l LIETUVIŲ VISUOMENĘ
Pirmuosius trečiojo tūks

tantmečio metus pradėjome 
kupini vilčių ir ryžto. O štai, 
netrukus, rugsėjo 11 d., visą 
pasaulį sukrėtė žiaurus aten
tatas, prasidėjo karas. Paju
tome, kokia trapi yra žmogaus 
buitis, koks nepastovus pasau
lis. Tačiau, nepaisant smurto, 
vis dėlto yra vertybių, dėl ku
rių verta gyventi, dirbti, auko
tis. Ar tokios vertybės nėra 
šeima, tėvynė, Bažnyčia?

Kiekvienais metais, drauge

SKELBIMAI
PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624.

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUIUMOHLBį NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS 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

VA.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir va

žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams 
klientams nuolaidos. Parduodame 
naudotus automobilius. 3800 W. 
79 St Tel. 773-582-0183; 773- 
582-0184. Kalbame lietuviškai.

IŠNUOMOJA

VVestmont išnuomojamas 2 mieg. 
su šiluma ir baseinu butas. 
$850 per mėn.+ „security”.

Lockport išnuomojamas 2 mieg. 
butas. $670 per mėn. + „security". 

Tel. 630-415-2405.

DĖMESIOII!
ZEPTER - Šveicarijos kompanijos

pagamintuose medicininio plieno induose mėsą iškepsite 
be riebalų, sriubą išvirsite be vandens, 

išsaugodami vitaminus ir maistinę vertę.
Naudodami „Bioptron campact” šviesą, padėsite sau išgyti ir 
apsisaugoti nuo [vairaus pobūdžio susirgimų. Taupykite savo 
pinigus ir sveikatą, nes kompanija savo produkcijai suteikia

garantiją visam gyvenimui. Platesnė informacija 
tel. 847-945-0656 (palikti žinutę) ar 708-917-9C

ti knygas, domisi politika, įdo
mus pašnekovas.

Įsiminė man jo žodžiai: 
„Svarbiausia dvasingumas, o 
po to viskas eina iš eilės...” 
Nors J. Rikteraitis eina 78 
metus — vis dar energingas, 
visų mylimas ir gerbiamas.

Sigita Šimkuvienė

su šventuoju Tėvu, iš Romos 
sveikiname Jus ir kviečiame 
melstis už pašaukimus. 39-oji Maldų už pašaukimus diena šiais metais buvo balandžio 
21-ąją. Esame daugiau nei pusant
ro mlrd. katalikų. Mūsų mal
dos ir aukos neša vaisių. Se
minaristų skaičius padaugėjo 
73 proc.

Romos Lietuvių kolegija gy
vuoja Jūsų maldų ir aukų dė
ka. Šių mokslo metų pradžioje 
buvo 12 studentų. Iš jų šiais 
metais užbaigs studijas šeše
tas: vieni su daktaro titulu, 
kiti su gilesne ir platesne pa
tirtimi. Ar tai ne ženklas, kad 
dieviškoji Apvaizda laimina 
šią vienintelę lietuvišką moks
lo įstaigą katalikybės centre?

Mūsų krašto Bažnyčia nega
li mums padėti: maždaug pusė 
milijono gyventojų vos suduria 
galą su galu. Jūsų pagalba bū
tina, prasminga ir labai lau
kiama. Dėkojame Dievui už 
Jūsų ligšiolinį dosnumą. Mel
džiamės už Jus. Prašome mū
sų neužmiršti!

Čekius ir auką siųsti: Ponti- 
ficio Collegio Lituano, c/o 
Mons. Alg. Bartkus, Rettore, 
V. Casalmonferrato, 20, 00182 
Roma — Italia.

Amerikoje, jei norite nurašy
ti nuo mokesčių: St. Casimir’s 
Guild, c/o Mrs. Anna Wargo, 
President, 125 S. Morris Str., 
St. Clair, PA 17970 — U.S.A.Prel. Alg. Bartkus

Rektorius

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

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

Window Washers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 

have valid driver’s license and trans- 
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon Window VVasning. 

Chicago and Milwaukee area.:ągo i
Tel. 800-820-6155.

Skubiai reikalingi 
PERKRAUSTYTOJAI 

Skokie kraustymo 
kompanijai.

Tel. 847-673-3309.

IEŠKO DARBO

Perku gerą darbą. 
Moku už 3 savaites. 

Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-386-6588.

PARDUODA

IEŠKOTE DOVANŲ - pirmai 
komunijai, krikštui, mokyklų 

užbaigtuvėm ar šiaip įvairioms 
progoms, turiu gražių meniškų

medžio drožinių — 
koplytstulpių, koplytėlių, lietu
viškų sodybų, įvairių kryžių.

i ei. 773-238-4573.

Reklamuokitės?

ŠVENTĖ MOLĖTUOSE

Vasario 16 dieną Molėtai 
šventė Lietuvos valstybės at
kūrimo dieną ir miesto 615 
metų jubiliejų. Molėtų Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje dek. 
kun. Viktoras Vilius Cukuras 
aukojo iškilmingas šv. Mišias. 
Jose dalyvavo Molėtų miesto 
meras Valentinas Stundys, 
miestelio gyventojai ir svečiai.

Per pamokslą Molėtų deka
nas pasidžiaugė, kad pirmasis 
miesto paminėjimas sutampa 
su krikščionybės Lietuvoje 
įvedimu. Vardindamas gar
siuosius šio krašto žmones, jis 
glaustai priminė jų biografijas 
bei veiklą: tai vyskupas Mer
kelis Giedraitis (1536-1609), 
„sulaikęs Žemaičiuose refor- 
macįjos sąjūdį ir skatinęs lie
tuvių kalbos vartojimą žodžiu 
ir raštu”, steigęs parapines 
mokyklas; vyskupas Juozapas 
Amulfas Giedraitis (1754- 
1838), kuris, būdamas tos pa
čios Žemaičių vyskupijos vys
kupu, pirmasis išvertęs į lietu
vių kalbą Naująjį Testamentą; 
Dievo tarnas arkivyskupas 
Teofilius Matulionis, kankin
tas ir kalintas sovietiniuose 
lageriuose už Dievą ir Tiesą; 
palaimintasis Mykolas Gied
raitis ir daugelis kitų.

Po Mišių Molėtų krašto mu
ziejuje buvo atidaryta paroda 
„Molėtų bažnyčios relikvijos”. 
Dažnai miestą ir bažnyčią nio
koję gaisrai ir karai sunaikino 
seniausius XV-XVI a. kultūros 
ir religijos paminklus. Šioje 
parodoje eksponuojami Molėtų 
bažnyčioje saugomi XVII a. 
pabaigos metrikai, XVIII-XIX 
a. knygos, paveikslai, skulptū
ros, liturginiai drabužiai bei 
reikmenys. Kun. V. V. Cuku
ras parodos lankytojus supa
žindino su eksponatais, pa
aiškino jau nebenaudojamų li
turginių reikmenų buvusią 
paskirtį. Atidarymo metu žodį 
tarė muziejaus direktorė Vik
torija Kazlienė.



ANGLIJA LIŪDI KARALIENES
Š. m. kovo 30 dienos rytą, 

tuoj po vidumaKčio miego 
metu mirė šimto vienerių me
tų sulaukusi, labai populiari ir 
numylėta Anglijos karalienė- 
motina Elzbieta, karaliaus 
Jurgio VI ir jo žmonos Elzbie
tos dukra. Ji 1947 metais iš
tekėjo už Edinburgo kuni
gaikščio Phillip Mountbatten. 
Tėvui mirus, 1952 metais ji 
buvo paskelbta karaliene ir 
1953 metų birželio 2 dieną 
vainikuota. 1993 metais buvo 
labai iškilmingai švęstas jos 
keturių dešimtmečių kara
liavimo jubiliejus, kuriame da
lyvavo Anglijoje įtakingi as
menys — Margaret Thatcher, 
Harold Wilson ir kiti. Per 
ištisus savo karaliavimo me
tus Elzbieta labai išpopu
liarėjo, išaugino gražią šeimą 
ir politiniame gyvenime buvo 
labai ąktyvi, lankėsi daugelyje 
Europos bei Afrikos kraštų, o 
1951 metais svečiavosi Va
šingtone pas prezidentą Harry 
Truman.

Jos laidotuvės prasidėjo iš
kilmingu karsto įnešimu į 
Londono Westminster ka
tedrą. Karstą nešė uniformuo
ti jaunuoliai, paskui jį sekė 
šeimos nariai, o katedroje 
buvo susirinkusi didelė minia. 
Priekiniame suole susėdo ka
ralienės trijų gentkarčių šei
mos nariai. Gedulingų pa
maldų metu eilę jautrių pa
mokslų sakė keli vyskupai ir 
vienas kardinolas, taip pat 
buvo skaitomos Švento Rašto 
ištraukos, o protarpiais nepa
prastai gražiai giedojo ber
niukų choras ir graudžias me
lodijas sugrodavo trimitinin
kai. Atėjus laikui karstą iš

jLALSKAT ir nuomonės
BŪTŲ GERAI UŽBAIGTI

Vaikštau po bažnyčią... ku
rios nuo 1993 metais pradėtos 
statybos jau stovi sienos, lan
gai, stogas užtrauktas. Kiek 
čia plušta, kiek rūpesčio įdėta 
dėl kiekvienos plytos, kiekvie
no kampo, karnizo, kurį kas
dien labadien mačiau colis po 
colio lipdant mūrininkus. Kiek 
čia parapijiečių centų ir litų, 
pastangų ir vargo sudėta! Net
gi popiežius Jonas Paulius II, 
Niujorko kardinolas John 
O’Connor, Kauno arkiv. S. 
Tamkevičius, kun. Č. Auglys

Vilniaus arkivyskupijos „Amatų centre" (Paco 4) prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios remontuojamose kareivinėse jau kruopščiai dirba baldų restau
ravimo skyrius. Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

nešti, lauke stovėjo tūkstan
tinės minios, o viršuje skraidė 
kariški lėktuvai, simboliškai 
trumpais šūviais pagerbda
mi karstą. Karstas, papuoštas 
karūna ir nepaprastai gražia 
skraiste su didžiule gėlių 
puokšte, buvo patalpintas pir
mame automobilyje, o į liku
sius penkis susėdo šiemos na
riai.

Ilgoką dvidešimt mylių ke
lionę į Windsor pilį lydėjo 
tūkstantinės minios, tai ati
duodamos pagarbą prava
žiuojančiam karstui, tai jo 
linkme mesdamos gėles. Kars
tą lydėjo arti milijono žmonių, 
nes, stebint gedulingų auto
mobilių kelionę televizijos ek
rane, buvo matyti didžiulės 
minios ant kiekvieno šaligat
vio, ant kiekvieno kampo, 
todėl keli tūkstančiai unifor
muotų policijos pareigūnų tu
rėjo prižiūrėti tvarką. Laido
tuvių procesijoje dalyvavo 
dauguma Europos valdovų ir 
karališkų šeimų atstovų, jų 
tarpe Ispanijos, Olanduos, Da
nijos ir Belgijos, o svečių tarpe 
buvo ir JAV prezidento žmona 
Laura Bush. Laidotuvių metu 
visoje šalyje buvo paskelbta 
dviejų minučių tylos minutė.

Palaidojus karalienę šalia 
jos vyro, jos šeimos nariai grį
žo į karališkus rūmus, ku
riuose vienoje patalpoje buvo 
išdėstyti jos gyvenimo charak
teringi suvenyrai ir nuotrau
kos. Abejonės nėra, kad kara
lienė Elzbieta padarė labai 
pozityvią įtaką į Anglijos gy
venimą ir jos atminimas ilgai 
išliks ateinančiose kartose.

Aurelija M. Balašaitienė

ir daugelis kitų įžymių ir ger
biamų asmenybių rėmė. Tik 
dabar dar galva sukasi ir ne
miga kankina. Ar gali būti ra
mus, kad antai — lubos dar 
nebaigtos, ant rupaus cemen
to, kurį reikia užkloti plytelė
mis, nori klauptis žmonės. Jau 
kiek laiko neturime vargonų, 
salės neįrengtos, nėra reika
lingiausių baldų, vėdinimo, 
šildymo, garso ir kitos įran
gos, kuri su darbais pareika
laus 400,000-450,000 litų. Iš 
parapijiečių surenkamų lėšų 
dar pastato išlaikymui nebe
užtenka. Regis, darėme, ką

Domeikavos bažnyčia laukia geradarių, kad galėtų užbaigti statybą.

galėjome. Štai per paskuti
niuosius penkerius metus iš 
Vyriausybės ir savivaldybės 
negavome nė centro. Respubli
kos Seimas mūsų, Lietuvos 
Kankinių memorialinei bažny
čiai, nepadėjo — jis nebaig
toms statyboms lėšų neduoda. 
Į mūsų daugkartinius prašy
mus ir kitos įstaigos, įmonės, 
kompanijos visai neatsiliepia. 
Todėl lieka vienintelė viltis — 
užjūrio lietuviai, per šitiek 
dešimtmečių ir nūnai dar ne- 
užmiršę mūsų, kurie pakliuvę 
į didelius sunkumus ir bėdas. 
Todėl ir prašome, maldaujame 
visų dosnių lietuvių, po visą 
pasaulį išsiblaškiusių mums 
palankių žmonių, kad išgirstų 
mūsų maldaujantį ir pagalbos 
prašantį balsą. Jei atsirastų 
tokių, kurie atvertų ne tik 
savo širdį, nelaimių ir prašy
mų sugeltą, bet ir sušelptų, 
pranešame savąjį lėšų telkimo 
adresą:

Beneficiary: Kauno Arkivys
kupijos Kredito unija, Domei
kavos Lietuvos Kankinių pa
rapija 14-00010-7, Benefi- 
ciary’s Account No: 60122 
61006097, Beneficiary’s Bank: 
Hansa — LTB, Vilnius, Sava
norių pr. 15a. SWIFT HAN- 
SA-TAUP LT 2X

Arba banko čekiu: Domeika
vos Lietuvos Kankinių parapi
ja, Plačioji gt. 22, Domeikava, 
Kauno rąj., LT-4302, Lietuva.

Tikimės, kad išgirsite mūsų 
balsą ir palankiai atsiliepsite į 
šį prašymą, o mes, savo ruož
tu, Jus kasdien dėkingai prisi
minsime prie altoriaus kartu 
su parapijiečiais.

Kun. Robertas Skrinskas 
Domeikavos klebonas

PAGERBTAS
ANTANAS MIKALAJŪNAS

Kalifornijoje Los Angeles 
didmiestis jungiasi su Santa 
Monica miestu, atsiremiančių

į Ramųjį vandenyną. Santa 
Monicoje gyvena Antanas Mi
kalajūnas su šeima gimęs 
Dvareliškiuose, Želvos vis., 
Ukmergės apskrityje 1943.IV. 
8 d., Lietuvos kariuomenės sa
vanoris. Žinomas Lietuvos rė
mėjas stambiomis aukomis 
taip pat ir lietuvių kultūri
ninkų. Jo kambariuose pilna 
įvairių organizacijų ir pavie
nių asmenų padėkų. Lietuvo
je, be kitokių aukų, sutvarkė 
jam brangias Dvareliškių ka
pines, šventinimo apeigose da
lyvavo jau a.a. kardinolas Vin
centas Sladkevičius, daugybė 
apylinkės gyventojų. Antanas 
Mikaląjūnas kiekvieną sekma
dienį atvyksta į Los Angelėje 
esančią Šv. Kazimiero vardo 
bažnyčią lietuviškoms Mi
šioms ir tom dienom priima 
Švenčiausiąjį sakramentą.

Antanas Mikalajūnas yra la
bai daug pergyvenęs Lietuvos 
okupaciniais metais. Jų sura
šymui pasikvietė iš Lietuvos 
rašytoją Albertą Laurinčiuką, 
jam talkinant jau išleistos 
trys knygos, baigiama ketvir
toji. Turi daug filmų iš Mika
lajūno kelionių po įvairias Lie
tuvos vietoves, keletą įdomių 
filmų parodė susirinkusiems, 
išgirdo žiūrovų plojimus.

Svečiai vaišinti vietinių šei
mininkių paruoštais lietuviš
kais valgiais, labai skaniais. 
Sudainuota lietuviškų dainų. 
Antano Mikalajūno pagerbi
mas gimtadienio dienos proga 
praėjo lydimas lietuviškos 
kultūros pagerbimu, primini
mu. Ačiū, Antanai ir Janina 
Mikalajūniene!

Su geriausiais lietuviškais 
linkėjimais ten buvęs, matęs 
ir girdėjęs.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA

LAIDOTUVIŲ APEIGOS
Per vienas laidotuves mano 

bendrakeleivis pasiūlė iškelti

Chicago

A 8TAR ALLIANCe MEMBER

How easy is it 
As easy as SA

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

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

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

S/1S
It’s Scandinavian Scundlruvliin Alrtlnrs

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2002.11.28 gauta 
aukų $11,004,556.

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $8,658,545

Palikimais gauta — $5,663,979.
Padarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 

Lietuvių fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION. Fed. ID# 36-6118312. Visi remkime Lietuvių fondą, 
nes Lietuviu fondas remia lietuvybe.

lietuviškon viešumon mūsų 
laidotuvių apeigas. Dar prieš 
keletą metų mirusysis buvo 
laikomas dvi dienas prieš lai
dotuves laidotuvių įstaigoje. 
Tas gerokai vargino šeimos 
narius, todėl sutrumpinta vie
nam vakarui. Per šermenines 
vaišes laidotuvių apeigos buvo 
gvildenaftios ir nemažas daly
vių skaičius pasiūlė kelis pa
keitimus.

Visi nutarė, kad „Kazimieri- 
nės kapinės” yra pačios gra
žiausios Čikagos pietinėje da
lyje. Paminklai, pastatyti ant
ros emigrantų bangos, tikrai 
gražūs ir iškilmingi. Jie liks 
gražus atsiminimas būsimoms 
kartoms. Tačiau, kaip ir visur 
planetoje, žemės plotas yra ri
botas. Abejos kapinės ilgainiui 
bus užpildytos ir galvoti apie 
jų ekonomiką reikia galvoti 
dabar. Mūsų senoliai prieš 
krikščionybės laikotarpį laido
jimui naudojo laužus. Kata
likų Bažnyčiai aprobavus, ne
mažas tikinčiųjų skaičius 
siunčia savo artimuosius į kre
matoriumus. Toks laidojimo 
būdas prailgintų mūsų pa
minklinių vietovių egzisten
ciją.

Dabartinėse laidotuvių apei
gose dauguma dalyvių yra vy
resnės kartos, kuriems daly
vavimas apeigose sudaro ne
mažai sunkumų ir apeigų su
trumpinimas padidintų no
rinčių palydėti į amžinybę 
skaičių. Mūsų sąlygomis, 
esant po vienu stogu bažnyčiai 
ir centrui, laidotuvių namams 
kaimynystėje, laidotuves gali
ma būtų pravesti tą pačią 
dieną. Salėje būtų galima pra
vesti atsisveikinimą, su vaišė
mis, o po to dalyvauti Mišiose.

Šie pakeitimai palengvintų 
dvasininkų pareigas, suma
žintų išlaidas, finansiškai pa
dėtų centrui.

E. Ringus
Chicago, IL

DIEVUI IR TĖVYNEI

Dievas padėjo sportininkus, 
ten kur Jis nori. Dievas davė 
jiems talentus, gabumus ir 
padėjo atvykti į Salt Lake City 
saugiai, o kelionės išlaidos bu
vo padengtos. Reikia dėkoti 
Dievui, nusilenkti Jo valiai ir 
teisėjams. Toks yra skirtas 
Dievo planas: „Kas valdžiai — 
valdžiai, kas Dievui — Die
vui”. Jis valdo ir žino, ko 
mums reikia, prieš prašant: 
„Palaimintas žmogus, kuris 
nesielgia, kaip pataria bedie
viai. Bet mėgsta Viešpaties 
įstatymą ir mąsto apie Jo įsta
tymą dieną ir naktį, ir mel-

DRAUGAS, 2002 m. balandžio 23 d., antradienis
džiasi”. (Psalmė 1:1, 2).

Linkime sėkmės ir ištver
mės darbo išmokti taisykles, 
išmokti mandagumo ir įsigyti 
etiketo-mandagumo tarptauti
nę knygą. Sportininkams lin
kime nenusiminti: per darbą į 
laimę ir pergalę, ir Dievo pa
laimos nepavydėti, bet melstis 
už teisėjus, prašyti jiems iš
minties, nekelti riaušių... Rei
kia išmokti sugyventi su kito
mis tautomis ir melstis už jas, 
joms padėti.

Sėkmės gauti medalį, tar
nauti Dievui ir tėvynei Lietu
vai.

Ramutė Alminienė
Bloomington, IN

Ieško giminių

• Ieškome Jono Lukoše
vičiaus, kilusio nuo Nauja
miesčio. Turėtų būti apie 75 
metų. Turėjo dvi dukras - Ma
riją ir Eleną, sūnų Petrą. 
Turėjo brolį Bronislovą. J. Lu
koševičius su dukra lankėsi 
Lietuvoje 1974 metais ir susi
tiko su giminėmis. Praneškite 
tel. 630-789-5734 arba į 
„Draugą” Gražinai Burneikie
nei.

14911 1271hStreet • Len»rt, IL 60439-(630) 257-1616 
Fax (630) 257-1647

Santrumpos: atm. įn.=atminimo įnašas, pavardė po 
dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma 
po pavardės=įnašų iš viso.

2002 m. sausio mėn.
4x$10 Plioplys Birutė, $110; Sadonis Emilia, $110; 

Zaviskas Leontina, $170; Žukauskas 
Gražina, $510.

lx$15 Blažytė Gintarė, $180.
5x$20 Bagdas Pranas atm.įn.: Bagdas Tomas in

Sandra, $120; Bartkus Tadas, $145; 
Kreivėnas Narcizas ir Olga, $130; Matekūnas 
Adelė ir Juozas atm.įn.: Butkūnas A. ir A., 
$875; Railaitė Neringa, $710.

3x$25 Ažuolaitytė Aušra, $25; Gauronskas Petras, 
$4,525; Musonis dr. Vytautas ir Genovaitė, 
$1,125.

10x$50 Atutis Aleksandras ir Jadvyg $610;
Grigaliūnas Raimundas, $150; u mkauskienė 
Vida, $325; Kudirka Andrius, $50; Linkus 
Kazys atm.įn.: Linkus Mėta, $2,100; 
Liuberskis Mykolas atm. įn.: Liuberskienė 
Filomena, $275; Maurutis Kazimieras ir 
Adelė atm. įn.: Raugalis Jonas ir Aldona, 
$150; Mažeika Vaclovas ir Vanda, $1,150; 
Venckus Romas atm.: Venckus Elena, $150; 
Vilkas Eugenijus ir Irena, $770.

6x$100 Gaižauskas Kleofa, $1,659; Jeneckienė
Elena, $580; Kaufmanas Gustavas atm.:, 
Kaufmanas Genovaitė, $700; Paplauskas 
Stasys įm. Paplauskienė Veronika, $100; 
Paulionis Vitas Bernardas atm. įn.: Paulionis 
Veronica, $1,150; Sealey prof. Raphąel, 
$3,200.

Iš viso 1,330.00

lx$5
lx$10

lx$30
lx$50

8x$100

lx$200
lx$l,250

Iš viso $2,345.00

5
* Vilniaus valdžia siekia 

iš prestižinės senamiesčio 
vietos iškeldinti Seimo narį, 
socialliberalą Eduardą Šab- 
linską. Jis šeimininkauja dvie
juose savivaldybės butuose. 
Vienas jų skirtas iš manevri
nio fondo, kitame politikas 
įsikūrė neva neteisėtai. Da
bartiniai sostinės vadovai 
įtaria, kad šį butą E. Šab- 
linskas galėjo užimti pasinau
dodamas tarnybine padėtimi. 
Pats E. Šablinskas pareiškė, 
jog Vilniaus meras Artūras 
Zuokas bando su juo politiškai 
susidoroti ir prieš rinkimus 
pabloginti socialliberalų įvaiz
dį. (Eite)

• Ieškau savo giminaičio 
Juozo Mtajausko ir jo žmo
nos Marijos Kaulinytęs-^Ma- 
jauskienės šeimos. 1987 m. 
vasario 14 d. „Draugas” rašė, 
kad magistras Juozas J. Ma
jauskas 1987 m. dirbo produk
cijos planavimo vedėju Tyco 
Industries, Ine., Moorestown, 
New Jersey. Juozas ir Marija 
Majauskai priklauso šv. An
driejaus lietuvių parapijai. 
Man rašykite šiuo adresu: Bi
rutė Kasputienė, Miško 8-41, 
Tauragė 5900, Lietuva (tel. 
8246-57241).

2<Lrr
LIETUVIU FONDAS //LITHUANIAN FOUNDATION, INC.

2002 m. vasario mėn.

Skaisgirys Kazys, $185.
Knataitienė Marcelė atm. įn.: Laurinaitis 
Antanas, $235.
Šulaitis Alfonsas (miręs) ir Anelė, $1,050. 
Kučiauskas Igoris ir Kunigunda (mirusi), 
$2,555.
Čižinauskas Edward ir Elena, $600; Clorus 
John F., $300; Furmonavičius dr. Darius ir 
dr. Rūta, $100; Rumbaitis Mečislovas ir 
Janina, $1,200; Šimonis Jonas ir Marija, 
$1,000; X, $3,700; Snarskis Bronius atm.: 
Snarskis Regina, $800; Valis-Labokas dr. 
Anthony, $1,200.
Lapatinskas Vytautas, $2,000.
Wolosenko Danutė, $1,550.

http://www.scandlnavian.net
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Kas kur kada

Smuikininkas Kristupas Keleras

Smuikininkas Kristupas 
Keleras, buvęs M. K. Čiurlio
nio menų gimnazijos auklėti
nis, dabar prestižinės Interlo- 
chen Arts Academy (Michigan 
valstija) studentas, šį šešta
dienį, balandžio 27 d., 7 val.v. 
grieš Lietuvių dailės muzieju
je, Pasaulio lietuvių centre 
(14911 127th Str., Lemont). 
Tarptautinio A. Glazunovo 
smuikininkų konkurso Pary
žiuje (2000 m.) laureatas at
liks J. Brahms, I. Eshpay, P. 
Sarasate, A. Dvorak, F. Shu- 
bert, B. Dvariono kūrinius bei 
virtuozines pjesės smuikui ir 
fortepijonui. Jam akompanuos 
Susan Snider. Kviečiame pa
siklausyti jaunojo lietuvių at
likėjo, kuris artimiausiu metu 
ruošiasi dalyvauti tarptauti
niuose smuikininkų konkur
suose Europoje ir Amerikoje.

Panevėžiečių klubo na
rių pusmetinis susirinki
mas kviečiamas balandžio 28 
d., sekmadienį, 1 val.p.p. Jau
nimo centro kavinėje, pirma
me aukšte. Kviečiame daly
vauti ir neseniai atvykusius 
panevėžiečius. Po susirinkimo 
- vaišės.

Dėmesio! Jaunųjų ateiti
ninkų stovyklos stovyklau
tojai! Pranešame, kad visos 
mergaičių vietos stovykloje 
yra užimtos. Dabar priimame 
mergaites tik į laukiančiųjų 
sąrašą. Berniukų registracija 
dar vyksta. Raginame visus 
JAC berniukus dabar regist
ruotis stovyklai. Stovyklos da
tos - liepos 7-17 d. Registra
torė - Dana Gylienė, tel. 630- 
257-3424.

.Draugo" rėmėjai

Marija Jasiulevičius, gy
venanti Cicero, IL, prasitęsda
ma prenumeratą, „Draugui” 
atsiuntė 40 dol. auką. Taria
me didelį ačiū!

Milda ir Robert Arlaus
kas, gyvenantys Southlake, 
TX, prasitęsdamai „Draugo” 
prenumeratą, mūsų laikraštį 
parėmė 50 dol. auka. Nuošir
džiausiai dėkojame!

Šaunus Jaunimo centro moterų vienetas taip pat ruošiasi Jaunimo centro pavasario mugei, kuri vyks gegužės 4 
ir 5 d. Jaunimo centre (5620 S. Claremont). Pavasarinės mugės programoje numatomas madų demonstravimas, 
šokiai, programa „Tau - mama”, žaidimai, loterija vaikams, įvairių lietuviškų patiekalų vaišės, knygų, suveny
rų, gintarų, kosmetikos, kepinių pardavimas. Pardavėjai kviečiami užsisakyti prekystalius, skambindami Mil
dai tel. 708-409-0216 ir Stasiui tel. 773-778-7501.

Iki balandžio 24 d. dar
gali užsiregistruoti tie, kurie 
norėtų dalyvauti 28 d., sekma
dienį, Čikagos Jaunimo centre 
rengiamame II JAV jaunųjų 
atlikėjų festivalyje. Kviečiame 
dalyvauti dainuojantį, muzi
kuojantį (liaudies, styginiais 
instrumentais, fortepijonu, 
akordeonu ir t.t.) jaunimą nuo 
3.5 metų iki 28 metų am
žiaus. Gali dalyvauti pavieniai 
atlikėjai, ansambliai. Pagrin
dinis festivalio tikslas - padėti 
mūsų visuomenei atskleisti 
jaunus talentingus žmones. 
Festivalį rengia JAV LB Kul
tūros taryba ir Meno mokyk
lėlė. Smulkesnė informacija 
tel. 630-624-1247.

Gera naujiena
KALĖDINIŲ
ATVIRUČIŲ
KONKURSAS

„Draugas” kviečia dalyvauti 
kalėdinių atviručių konkurse, 
pagal kurio laimėtojų pieši
nius bus išleistos šių metų 
„Draugo” kalėdinės atvirutės.

Dalyviai suskirstyti į 3 gru
pes: vaikų (iki 12 metų), pa
auglių (12-18 metų) ir suaugu
sių. Kalėdinių atviručių pieši
niai gali būti atlikti šiomis 
spalvotomis priemonėmis: 
spalvotais pieštukais (bet ne 
„crayons”), akvarele, akrili
niais dažais, flomasteriais 
(„markers”), spalvota grafika 
ar kita spalvota technika, gali 
būti spalvoto popieriaus apli
kacijos. Iš kiekvienos grupės 
bus atrinkta po vieną laimėto
ją, kuris gaus 25 dol. prizą ir 
po 100 išspausdintų kalėdinių 
atviručių. Laimėtojų pavardės 
ir jų piešiniai bus paskelbti 
mūsų laikraštyje, o visų daly
vių darbelių paroda bus su
rengta „Draugo” patalpose.

Geriausius darbus atrinks 
specialiai sudaryta menininkų 
komisija. Savo darbus kviečia
me siųsti „Draugo” administ
ratoriui Valentinui Krump
liui, 4545 W. 63rd Str., Chic- 
cago, IL 60629.

AR KURSIS NAUJA 
LITUANISTINE 

MOKYKLA?
Union Pier Lietuvių draugi

jos valdyba svarsto galimybę 
įsteigti lituanistinę mokyklą 
Michigan/Indiana apylinkėje. 
Pirmas žingsnis yra sužinoti 
draugijos narių ir apylinkės 
lietuvių nuomones, išsiaiškin
ti, kiek žmonių domėtųsi ir 
padėtų išlaikyti mokyklą. 
Trumpos apklausos duomenys 
jau buvo išsiųsti. Pavasarinia
me narių susirinkime gegu
žės 4 d. valdyba pristatys re
zultatus. Kas domėtųsi šiuo 
klausimu arba norėtų daugiau 
informacijos apie mokyklą ar 
apie draugijos veiklą, prašome 
kreiptis į Rūtą tel. 616-469- 
2778 dienos metu arba į Mildą 
tel. 616-469-0231 vakarais.

POEZIJOS DIENA ČIKAGOJE DIEVE, PADĖK MUMS IŠSILAIKYTI
Liūnė Sutema — poetė, 

vertėja, viena iš vedančiųjų 
išeivijos poečių. Jos poezija 
nėra žaismingų rimų dainuo
tinė, bet didelės įtampos, kar
tais net kraupių poetės išgy
venimų intymus atvėrimas. 
Dažnai Liūnės Sutemos eilė
raščių pagrindinė veikėja yra 
mirtis, pasislėpusi kartais po 
raganos, kartais po burtinin
kės nakvišos kauke. Kova 
tarp sunaikinimo ir išlikimo, 
tarp mirties ir gyvybės — ryš
kus L. Sutemos poezijos bruo
žas. Tačiau poetė nėra bevil
tiška: ji rodo mums iš pelenų, 
sausros, degėsių kylančią nau
ją gyvybę. Poetei charakterin
ga eilėraščio prasmę paryš
kinti tai paralelėmis, tai kont
rastais, naudojant gausius 
palyginimus ir netikėtas me-

PASKAITA DVIGUBOS PILIETYBĖS 
KLAUSIMU

Š.m. balandžio 26 d. rengia
mam susirinkimui Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyrius parinko įdomią ir 
aktualią temą — „Dvigubos 
pilietybės įstatymas ir jo eiga 
Lietuvos Seime”, kurią gvil
dens iš Detroito atvykusi žymi 
visuomenininkė Liūda Rugie- 
nienė. Jos veikla labai plati ir 
įvairiapusė. 1985 m. JAV Lie
tuvių Bendruomenėje L. Ru- 
gienienė ėjo Detroito apylin
kės kultūros vadovės parei
gas, 1985-1988 m. buvo Kraš
to valdybos sekretorė ir tvarkė 
informacijos reikalus. 1992 m. 
ji išrenkama ir iki šiol eina 
Michigan apygardos pirminin
kės pareigas, yra JAV LB Ta
rybos narė. 1993 m. kartu su 
Krašto valdyba suorganizavo 
politinę-visuomeninę konfe
renciją Detroite. Ne vienus 
metus L. Rugienienė buvo Pa

Balandžio 28 d., sekma
dienį, Cicero Šv. Antano pa
rapijos salėje rengiamas pasi- 
vaišinimas skaniais cepeli
nais. Cicero LB valdyba šir
dingai kviečia ne tik Cicero, 
bet ir kitų apylinkių lietuvius 
atvykti į 9 vai. r. šv. Mišias ir 
tuoj po Mišių užsukti į parapi
jos salę skaniai pasivaišinti ir 
nuotaikingai vieni su kitais 
pabendrauti. Visi kviečiami ir 
laukiami.

Dainų popietė su muz. 
Faustu Strolia „Seklyčioje”
vyks balandžio 24 d., trečia
dienį, 2 val.p.p. Išbandysime 
ir gausų laimės šulinį. Visi 
maloniai kviečiami ir laukia
mi. Praleisime popietę pavasa
riškos nuotaikos apimti, dai
nuodami linksmas dainas ma
lonių draugų būryje. Pakvies
kite ir kitus!

Vėliausia „Panorama” ir 
filmas iš Lietuvos „Bar
bora Radvilaitė” (II dalis)
bus rodoma šį penktadienį, 
balandžio 26 d., 2 val.p.p. Pa
saulio lietuvių centre, Bočių 
menėje. Į šią popietę kviečia 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius.

Liūnė Sutema

taforas. Liūnės Sutemos poezi
joje daug simbolikos, biblinių 
bei folklorinių elementų. Lio
nė Sutema — 6 poezijos rinki
nių autorė. Poetė dalyvaus Po
ezijos dienoje, kuri vyks gegu
žės 11 d., šeštadienį, 7 val.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre (5620 S. Claremont).

saulio Lietuvių Seimo atstovė, 
o 1995 m. JAV LB XIV Tary
bos išrinkta atstove Lietuvos 
Respublikos Seimo ir JAV Lie
tuvių Bendruomenės komisi
joje. Nuo 1997 m. ji eina šios 
komisuos pirmininkės parei
gas ir dažnai lankosi Lietu
voje. Nuo pat jaunystės L. 
Rugienienė bendradarbiauja 
periodinėje lietuviškoje spau
doje, dienraštis „Draugas” yra 
paskyręs jai žurnalistės pre
miją. Išspausdinta daugiau 
kaip 200 jos straipsnių skau
tiškomis, visuomeninėmis, po
litinėmis ir kitomis temomis.

Šį penktadienį, balandžio 26 
d., 7:30 vai. v. į Balzeko lietu
vių kultūros muziejaus audito
riją kviečiame atvykti visus, 
kam rūpi dvigubos pilietybės 
reikalai, ir pasiklausyti kom- 
petetingos pranešėjos L. Ru- 
gienienės paskaitos.

Aurelija Dobrovolskienė

Atsiųsta paminėti

W.0D!S «2E

Spalvotame Amerikos 
Lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos žurnalo „Tech
nikos žodžio” (2002 m. Nr. 1) 
viršelyje — restauruojamo Me
dininkų pilies bokšto nuotrau
ka. 32 psl. žurnale plačiai 
rašoma apie Medininkų pilies 
atstatymo procesą, spausdina
mas J. Albertavičiaus pokalbis 
su istoriku prof. Alfredu Bumb- 
lausku, prisimenamas Anapi
lin iškeliavęs Medininkų pilies 
atstatymo fondo mecenatas 
Bronius Masiokas ir t.t. Žur
nalo redaktorius - Vytautas 
Peseckas, administracijos ad
resas: A. Brazdžiūnas, 7980 
W. 127th St., Palos Park 
60464.

Skelbimai

773-585-9500
• 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!

Švč. Mergelės Maruos Gimi
mo parapija Čikagoje 75- 
mečio jubiliejų pradėjo minėti 
balandžio 7 d. iškilmingomis 
mišiomis, kurias aukojo Či
kagos arkidiecezįjos kardino
las Francis George. Praėjusį 
sekmadienį, balandžio 21 d., 
minėjimo šventė tęsėsi. Para
pijos bažnyčioje, gausiai daly
vaujant parapijos tikintie
siems, buvo aukojamos šv. 
Mišios, kurias koncelebravo 
parapijos administratorius 
kun. Jonas Kuzinskas, parapi
jos kunigai Rimvydas Adoma
vičius, Vito Mikolaitis, Anta
nas Zakarauskas (klebonas 
emeritas), Rimantas Gudelis 
ir svečias -1, marįjonų provin
cijolas kun. Donald Petraitis, 
MIC. Pamokslą sakė kun. R. 
Adomavičius (dienos Evangeli
jos apie Gerąjį Ganytoją ir 
parapijos šventę tema), skai
tinius skaitė Daina Dumb- 
rienė, psalmes giedojo sol. 
Vaclovas Momkus, aukas nešė 
Mickey Petrošius, Rita ir An
tanas Rašymai. Mišioms bai
giantis buvo sugiedota „God 
Bless America” ir Lietuvos 
himnas.

3 vai. po pietų Paradise 
Banųuet Hali Bridgevievv, IL, 
įvyko parapijos 75-mečio jubi
liejui skirtas pokylis, kuriame 
dalyvavo pusketvirto šimto 
parapijiečių ir svečių. Prog
ramą vedė Juozas Polikaitis, 
invokaciją tarė kun. Antanas 
Zakarauskas, apie parapijos 
istorįją pamąstė kun. Jonas 
Kuzinskas, baigiamąją maldą 
sukalbėjo kun. Michael Yakai- 
tis. Meninę programą atliko 
„Dainavos” ansamblis vyrų vie
netas (Liudas Landsbergis, 
Audrius Polikaitis, Darius 
Polikaitis (vadovas), Marius 
Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, 
akompanavo Vidas Neveraus- 
kas). Šokiams grojo Algimanto 
Barniškio orkestras.

Jubiliejui išleista „Prisimi
nimų knyga”. Gautas po
piežiaus Jono Pauliaus II svei
kinimas, taip pat sveikinimą 
atsiuntė kardinolas Francis

jhis Pope ,3ohn Paul J
impart# hi» poternol

jRpostoUc 36* cne&i ctiea
vh. of oVunbont h«K«nU/ Mutings

u> th< privjfo, rcUgiousan* f aithfat

llatvvity Virgin

on the 7jth versanj of 4h (ourbing 
'ftrchtAeuų čf Chkago

Popiežiaus Jono Pauliaus II sveikinimas Švč. Mergelės Maruos Gimimo parapijos 75-mečio proga.

,,Draugo" knygynėlyje

Keistutis P. Devenis savo 
knygos „Lietuvos pradžia ir 
Deltuvos istorįją” pratarmėje 
rašo, kad knygos tikslas buvo 
dvejopas. Pirmiausia buvo no
rima istorikus ir archeologus 
sudominti Deltuvos pilimis, 
paskatinti juos daugiau rašyti 
apie pirmuosius Lietuvos ku
nigaikščius, antra vertus, bu
vo siekiama patraukti dėmesį 
tos amerikiečių ir lietuvių 
publikos, kuri dar nelabai su
sipažinusi su Lietuvos istorija. 
Todėl autorius pateikia nema
žai ir tokios istorinės medžia
gos, kuri savo tėvynės istorija 
besidomintiems lietuviams jau 
gerai žinoma. Remdamasis is

George, vyskupas John R. 
Gorman, buvę ir esantys para
pijiečiai, kunigai. „Dieve, 
padėk mums 'išsilaikyti”, - 
rašė sveikinime Maria ir An
tanas Rudžiai, išreikšdami ne 
tik šios, visų lietuviškų para
pijų Amerikoje tikinčiųjų min
tis. „Sukaktys yra skiriamos 
ne tiktai pasidžiaugti ir pa
sigėrėti praeitimi, prisiminti 
parapijos sunkumus ir 
džiaugsmus jos steigimo bei 
gyvavimo laikotarpyje, bet tuo 
pačiu pasiryžti ir užtikrinti 
tolimesnį parapijos gyvastin
gumą” - rašė savo sveikinime 
parapijos administratorius 
kun. Jonas A. Kuzinskas.

Parapijos 75-mečio minėji
mą rengė organizacinis komi
tetas: Mickey Petrošius, Vince 
Petrošius (pirmininkai), Mary 
Banky, Dana ir Vincas Baziai, 
Aldona Brazis, Adelė Lietuv- 
ninkienė, Bruce Neberieza, 
Sally Neberieza, Irena ir Juo
zas Polikaičiai, Rita ir Anta
nas Rašymai, Estelle Rogers, 
Julie Zakarka.

Šiuo metu Čikagos Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapi
ja yra didžiausia lietuvių pa
rapija JAV. Ją gausiai papildė 
naujai iš Lietuvos atvykstan
tys. Į sumą dažniausiai susi
renka pilna bažnyčia, didesnė 
dalis besimeldžiančių - jauni 
žmonės.

O parapijos pradžia - 1927 
m. gegužės 10 d., kada
Čikagos arkivyskupas kardi
nolas George Mundelein 
įgaliojo kun. Aleksandrą Bal- 
tytį (Šv. Mykolo parapijos 
kleboną) įsteigti lietuvišką 
parapiją Marąuette Parko ra
jone. Tą pačią dieną 400 lietu
vių susirinko į seselių kazi
mieriečių namų salę, tapdami 
naujos parapijos steigėjais. 
Architektas M. E. Žaldokas 
suprojektavo elzbietinio-go- 
tiško stiliaus modemų trįjų 
aukštų pastatą laikinąjai 
bažnyčiai, mokyklai ir salei. 
Statyba baigta 1929 m. Para
pijos klebonija pastatyta 1931 
m. Klebonui atvyko pagelbėti

torikų tyrinėjimais ir istorijos 
šaltiniais, autorius apžvelgia 
laikotarpį, kada ėmė kurtis 
vieninga Lietuvos valstybė. 
Originaliai aiškindamas Del
tuvos pilių problemą, autorius 
teigia, jog metraščiuose daž
nai minima Deltuvos pilis gal 
buvo Dausprungo ir Mindaugo 
sostine ir stovėjo netoli dabar-, 
tinio Deltuvos miestelio, ten, 
kur yra Leonpolio dvaras. 223 
psl. knyga suskirstyta į 5 sky
rius, kurie pasakoja apie Lie
tuvą XIII amžiaus pradžioje, 
Lietuvių kaimynus XIII am
žiaus pradžioje, apie laikus, 
kai Ringaudas ir Dausprun
gas didino savo valdas ir sti
prino Lietuvą, apie Mindaugo 
įžengimą į sostą, apie pirmuo

kun. Juozas Jucevičius ir vi
karu paskirtas kun. Petras 
Katauskas. Per 75-erius me
tus šioje parapijoje dirbo daug 
garbingų kunigų.

Po klebono A. Baltučio mir
ties 1944 m. parapiją perima 
kun. Jurgis Paškauskas. Para
pijai gausiai pasipildžius II 
Pasaulinio karo pabėgėliais ir 
bažnyčiai tapus per ankštai, 
jis architektui Jonui Mulokui 
patikėjo projektuoti naują 
didelę bažnyčią, kuri buvo 
baigta 1957 m. Bažnyčia pro
jektuota lietuvių liaudies ar
chitektūros stiliuje, prie jos 
puošimo prisidėjo garsūs lietu
viai menininkai: vitražus 
sukūrė dail. Vytautas Jonynas 
ir Kazys Varnelis; fasade yra 
skulptoriaus Vytauto Kašubos 
darbai; Šiluvos Marijos freska 
nutapyta kazimierietės sese
lės Mercedes; freska „Pieta” 
virš šoninio altoriaus - Kazi
miero Žoromskio; išorės mo
zaikos - Adolfo Valeškos.

1966 m., klebonaujant kun. 
Viktorui Černiauskui, buvo 
pastatytas modernus vienuo
lynas parapijinės mokyklos 
mokytojoms seselėms kazimie- 
rietėms. Klebonaujant kun. 
Antanui Zakarauskui buvo at
naujinti bažnyčios vargonai, 
atšvęstas auksinis parapijos 
jubiliejus, kuriame dalyvavo 
Čikagos arkivyskupas kardi
nolas John Cody ir vyskupas 
Vincentas Brizgys. Palygini
mui galima pasakyti, kad 
šventiniame pokylyje tuomet 
dalyvavo beveik tūkstantis 
parapijiečių ir svečių.

Toliau parapiją kūrė klebo
nai kun. Jonas Kuzinskas, ku
rio rūpestis buvo atnaujinti 
bažnyčią, ir kun. Michaėl Ya- 
kaitis.

Ši parapija, įsikūrusi Čika
gos pietvakarinėje dalyje, 
„suteikia tikintiesiems ne tik 
dvasinius patarnavimus, bet 
tuo pačiu siekia apjungti tvir
tais tautiniais ryšiais”, - 
rašoma „Prisiminimų knygos” 
istoriniame įvade. A. V.Š.

sius Deltuvos kunigaikščius, 
Deltuvos istoriją, Leonpolį ir 
t.t. Spausdinama to meto pa
saulio ir Lietuvos įvykių chro
nologinė lentelė, naudotos lite
ratūros sąrašas. Knygą, kuri 
„Draugo” knygynėlyje kainuo
ja 20 d., ketinama išleisti ir 
anglų kalba. Knygos persiun
timo mokestis - 3.95 dol. (Illi
nois gyventojai dar prideda 
8.75 proc. mokesčių).

KALENDORIUS

Balandžio 23 d.: Adalbertas, Dau
girdas, Jurgis, Jurgita, Vaitiekus, 
Vygailė.

Balandžio 24 d.: Šv. Fidelis iš Sig- 
maringen; Bona, Ervina, Kotrimas, 
Visvaldis.




