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„ V a i k o v a r t a i \ mokslą" 
p r a n e š i m ų popietė; 
p o p i e ž i a u s l iga . 

2psl. 

K a i ž m o g u s n o r i 
„ ž a i s t i " Dievą — D. 
B i n d o k i e n ė ; 
s v a r b i konferenci ja 
W a s h i n g t o n , DC; 
n a u j a m e t i n i a i 
a p m ą s t y m a i . 

3psl. 

A r k i v y s k . S ig i tas 
T a m k e v i č i u s — 
k a l b ė k , Viešpat ie ; 
B a ž n y č i a i r v i s u o m e n ė ; 
v a r d a n K r i s t a u s t i e s o s . 

4 psl. 

I š k a r p o s iš vokiškos 
s p a u d o s . 

5 psl. 

Į a u s i s i r \ š i rd į — 
„ D a i n a v o s " k o n c e r t a s ; 
P L B r u o š i a s i seimui; 
„ L i e t u v o s p r i s i m i n i m ų ' 
p o k y l i s ; Vasa r io 16 
t r a d i c i n ė paroda . 

6 psl. 

Sportas 
* Lietuvos vyrų rank i 

nio r inkt inė sėkmingai bai
gė 2004 m. Europos čempio
nato atrankos varžybų pirmą
jį ratą. Paskutinėse atrankos 
turnyro rungtynėse rankinin
kai rezultatu 29:28 įveikė Slo
vakijos komandą ir tapo 1-
osios grupės nugalėtojais. 

* Dakaro dykumų ra l io 
baigmę pasiekė visi 6 daly
viai. To Lietuvos istorijoje dar 
nėra buvę. Gintas Petrus su 
Milda Čijinskaite galutinėje 
įskaitoje užėmė 55-ąją vietą. 
Arūnas Lekavičius su Valdu 
Valiukevičiumi — 56-ąją. Au
relijus Petraitis su Antanu 
Juknevičiumi — 61-ąją. 

* Tarptautinės dviračių 
sporto sąjungos paskelbtoje 
pasaulio vyrų dviračių valsty
bių lentelėje Lietuva, turinti 
1.944.45 taško, tarp 77 valsty
bių yra 20-ta. 

* Klaipėdoje duris a tvė
rė UAB „Top Sportas" lažy
bų punktas, kur sporto aist
ruoliai galės spėlioti įvairiau
sių sporto šakų daugelio vals
tybių, pasaulio^ ir Europos 
čempionatų rezultatus. Lietu
vos sporto šakų nebus daug: 
bus pasiūlyta spėti LKL pir
menybių kovų rezultatus, o 
nuo pavasario — futbolo čem
pionato kovas. Pirmasis lažy
bų punktas lapkričio 19 d. 
buvo atidarytas Kaune, po to 
net trys — Vilniuje. 

Naujausios 
zmios 

*. 8,000 Lietuvos pilie
čiu j a u pareiškė norą turėti 
asmens tapatybės korteles. 

* Europos reikalų ko
mitetas nepritarė siūlymui 
skelbti referendumą dėl na
rystės NATO. 

: Lietuvos karininkai 
t i k r ina Rusijos k a r i n e s 
pajėgas Karaliaučiuje. 

* Socialliberalai nepr i 
t a r i a premjero s iū lymui 
leisti aukštosioms mokykloms 
priimti ,,komercinius studen
tus". 

Vilnius, sausio 20 d 
(BNS) — Lietuvos banko val
dybos pirmininkas Reinoldijus 
Šarkinas pirmadienį pareiškė 
nematąs Lietuvai „kokių nors 
trukdžių" įvykdyti narystei 
Europos pinigų sąjungos kelia
mus reikalavimus ir jau 2006 
metais arba 2007-ųjų pradžio
je valstybinę valiutą litą pa
keisti į Europos Sąjungos (ES) 
valiutą eurą. 

„Labai realus dalykas, kad 
tai gali būti 2006 metais arba 
vėliausiai 2007 metų sausį", 

po susitikimo su Seimo pirmi 
ninku Artūru Paulausku sakė 
R. Šarkinas. Anksčiau cent
rinio banko vadovas euro įve
dimą numatė 2007-2008 me
tais. 

R. Šarkinas sakė, jog po
stūmį naujajai nuostatai davė 
Latvijos ir Estijos premjerų 
pareiškimai, kad jų valstybės 
tikisi prisijungti prie ES valiu
tų kursų mechanizmo (ERM 
II) 2004 metais, o į euro zoną 
įstoti jau 2006-aisiais. 

Latvija, Estija bei Lietuva 

jau 2004 metais ketina prisi
jungti prie ERM II ir dvejus 
metus atitikti jo keliamus rei
kalavimus. Per šį laiką valsty
bę, norinčią įsivesti eurą, stebi 
Europos centrinis bankas, ku
ris tikrina, ar ji atitinka nu
statytus konvergencijos reika
lavimus. 

Vienas iš ERM II reikala
vimų yra valstybės biudžeto 
deficitas, kuris prisijungus 
prie šio mechanizmo, negalės 
viršyti 3 proc. bendrojo vidaus 
produkto (BVP). Įstatymu pa

tvirtintas 2003 metų valstybės 
biudžeto deficitas yra 1.312 
mlrd. litų arba 2.4 proc. nu
matomo BVP. 

Valstybės skola ruošiantis 
euro įvedimui negalės viršyti 
60 proc. BVP. Šių metų lapkri
čio pabaigoje visa valstybės 
skola siekė 13.238 mlrd. litų, 
ir sudarė 26.4 proc. numatomo 
BVP. 

Infliacijos lygis neturės 
būti didesnis nei trijų ES vals
tybių su mažiausia infliacija 
vidurkis plius 1.5 punkto. 

2002 m. Lietuvoje buvo 1 proc. 
metinė defliacija. 

Prisijungus prie ERM II 
mechanizmo, valstybės valiu
tos kursas euro atžvilgiu ne
galės kisti daugiau kaip 15 
proc. į vieną ar į kitą pusę. 
Šiuo metu Lietuvoje veikia va
liutų valdyba, ir litas yra su
sietas su euru fiksuotu kursu 
(3.4528 lito už eurą). Europos 
centrinis bankas nepriešta
rauja, kad valstybė išlaikytų 
valiutų valdybą prisijungimo 
prie ERM II metu. Reinoldijus Šarkinas 

Rolandas Paksas priėmė pirmuosius svečius Prezidentūroje 
Vilnius, sausio 20 d. 

(BNS) — Išrinktasis preziden
tas Rolandas Paksas pirma
dienį susitikimu su Valstybės 
kontrolės vadovybe pradėjo 
susitikimų ciklą su valstybės 
institucijų bei ministerijų va
dovais. 

Po susitikimo R. Paksas 
teigė, kad norėjo susipažinti 
su Valstybės kontrolės situa
cija ir artimiausiais planais, jį 
domino, kaip Lietuva ruošiasi 
įsisavinti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų paramą — 
ar užteks gebėjimų, ar pasi
ruošta priimti Šiuos pinigus. 

Valstybės kontrolierius 
Jonas Liaučius teigė, kad ES 
struktūrinių fondų lėšas tik
rins Valstybės kontrolėje 
prieš metus įsteigtas departa
mentas, nuo kurio darbo di
dele dalimi priklausys, ar lė
šos bus įsisavintos efektyviai. 

Pagal galutinius skaičia
vimus 2004-2006 m. ES finan
sinė parama, atėmus įmokas į 
ES biudžetą, vienam Lietuvos 
gyventojui sudarys 1,352 li-

Iš kairės: išrinktasis prezidentas Rolandas Paksas. 
zas Vytas Jacevičius, Viktoras Švedas. 

. : > e > .-:• : . rolierius Jonas Liaučius ir jo pavaduotojai Juo-
Kpstučio Vanago (ELTA) nuotr. 

tus. Į šią sumą neįskaičiuoja- kandidačių tai yra didžiausias audito departamento plėtros 
mos ES skiriamos lėšos, skir
tos pasirengimui įvesti naują 
tranzito į Karaliaučiaus sritį 
tvarką. 

rodiklis. 
J. Liaučius pripažino, kad 

„yra didelė rizika, ar jie bus 
įsisavinti skaidriai". Todėl jis 

svarbą. „Reikia dar keleto 
etatų ir laiko", teigė jis. Jstei-
gus departamentą prieš me
tus, jame dirbo 7 žmonės, o 

Tarp dešimties valstybių pabrėžė ES struktūrinių fondų ateityje bus 15. 
L i e t u v o j e a b e j o j a m a 

„ G a z p r o m " 
k e t i n i m a i s 

Ūkio ministerijai kilo abe
jonių, ar Rusijos dujų susivie
nijimas ..Gazprom" nori įsigy
ti 34 proc. bendrovės „Lietu
vos dujos" akcijų. 

„Gazprom" valdybos pir
mininkas Aleksandr Riazanov 
atsiuntė laišką Valstybės tur
to fondui, kuriame reikalauja 
paaiškinti, kodėl vyriausybė 
derybų metu keičia teisinę ba
zę, nustatydama gamtinių du
jų kainų reguliavimą laisvie
siems vartotojams. Taip pat 
prašoma paaiškinti, kokią įta
ką privatizavimui turės Sei
mo sprendimas įtraukti ..Lie
tuvos duja^ Nukelta i 5 psl. 

K. Bobelio šeimai priklausantis automobilis pabėgo iš 
autoįvykio vietos 

Vilnius, spalio 18-20 d. 
(BNS) — Policijos pareigūnai 
tiria autoįvykį, kurio metu, 
kaip spėjama, parlamentaro 
Kazio Bobelio šeimai priklau
santis automobilis „Hyundai 
Sonata" užkliudė prie Santa-
riškių klinikų stovėjusį greito
sios pagalbos automobilį ir iš 
įvykio vietos nuvažiavo. Mik
roautobuso vairuotojas spėjo 
užsirašyti jo numerį-

Penktadienio popietę po
licijos pareigūnai nuvyko \ 
Bobelių namus Vilniuje, ta
čiau durų jiems niekas neati
darė. 

Pats K. Bobelis šeštadienį 

sakė, kad penktadienį nuo 3 
valandos popiet buvo namuo
se, tačiau policijos pareigūnai 
pas jį nebuvo atėję. Praneši
mus apie autoįvykį ir nuvažia
vimo iš įvykio vietos jis pava
dino šmeižtu. Tačiau parla
mentaras patvirtino kelias 
dienas gulėjęs Santariškių kli
nikose, kur tikrinosi sveikatą. 
Iš klinikų penktadienį jį pa
ėmė žmona Dalia. 

Paaiškinime kelių policijai 
parlamentaro žmona Dalia 
Bobelienė neigia įvažiavusi į 
greitosios pagalbos automobilį 
ir pabėgusi iš įvykio vietos. 

Kaip pirmadienį sakė 

įvykio aplinkybes tiriantis vy
resnysis inspektorius, kol kas 
nėra nustatyta, ar greitosios 
pagalbos mikroautobusą ap
gadino būtent D. Bobelienės 
vairuojamas automobilis. Tai 
paaiškės po cheminių medžia
gų ekspertizės. 

JAV laukia Lietuvos pa ramos 
galimoje operacijoje pr ieš Iraką 

V i l n i u s , sausio 20 d. reikalų komisijos pirmininkas sausio 
(BNS) • Karinę operaciją 
prieš Iraką ir šios valstybės 
autoritarinio vadovo Saddam 
Hussein nuvert imą planuo
jančios Jung t inės Amerikos 
Valstijos siūlo Lietuvai prisi
jungti pr ie galimų bendrų 
veiksmų Irake. 

Tai pirmadienį bendrame 
uždarame parlamentinių Na
cionalinio saugumo ir gyny
bos, Užsienio reikalų komitetų 
bei NATO reikalų komisijos 
posėdyje pranešė užsienio rei
kalų ir krašto apsaugos minis
trai Antanas Valionis ir Linas 
Linkevičius. 

„Ministrai informavo, kad 
gautas pasiūlymas iš JAV 
svarstyti prisijungti prie ben
drų veiksmų Irake, jeigu tokie 
veiksmai būtų", sakė NATO 

parlamentaras Vaclovas Stan
kevičius. „Aš manau, jog da
bar mes neturėtume likti nuo
šalyje", sakė jis. 

Paprašytas pakomentuoti 
laiško turinį, Užsienio reikalų 
ministerijos sekretorius Gied
rius Čekuolis sakė, jog JAV 
prašo nuolatinio diplomatinio 
leidimo JAV ir kitų koalicijos 
bendrininkų lėktuvams skristi 
per Lietuvos oro erdvę ir, 
esant reikalui, telktis Lietu
vos teritorijoje. Pasak G. Če-
kuolio, JAV taip pat pageidau
tų sustiprintos jos karinių ob
jektų ir diplomatinių atstovy
bių apsaugos, nedidelių spe
cializuotų komandų krovinių 
aptarnavimui, karo medikų 
komandų galimai karinei ope
racijai. Nuke l t a i 5 psl . 

Į NATO vals tybes planuojama 
siųst i pa r l amen ta rų „desantą >? 

V i l n i u s , sausio 20 d. 
(BNS) — Siekiant užtikrinti 
sklandų Lietuvos stojimo į 
NATO sutarties patvirtinimą, 
į NATO valstybes ketinama 
siųsti Seimo narius. 

Planuojami vizitai į NATO 
valstybes pirmadienį buvo 
aptarti bendrame Nacionali
nio saugumo ir gynybos, Už
sienio reikalų komitetų bei 
NATO reikalų komisijos posė
dyje, kuriame taip pat dalyva

vo krašto apsaugos ir užsienio 
reikalų ministrai Linas Lin
kevičius bei Antanas Valionis. 

Pasak NATO reikalų ko
misijos pirmininko Vaclovo 
Stankevičiaus, parlamentarų 
vizitų tvarkaraštis priklausys 
nuo tvirtinimo procedūrų NA
TO valstybėse. 

Tiek V. Stankevičius, tiek 
L. Linkevičius pabrėžė JAV 
nuostatos svarbą. 

Nuke l t a į 5 psl. 

Premjero žmona įtariama suklaidinusi JAV ambasadą 
Vilnius, sausio 20 d. 

(BNS) — Dėl mįslingų skyry
bų aplinkybių su Antanu But
rimu premjero Algirdo Bra
zausko žmona Kristina vėl tu
ri nemalonumų. 

Kaip rašo dienraštis „Res
publika", paaiškėjo, kad JAV 

ambasadoje Varšuvoje ji galėjo 
nurodyti klaidingus duomenis, 
kad gautų JAV imigracinę vi
zą. Šios vizos ji prašė kaip tei
sėta A. Butrimo žmona, nors 
pagal dabar visuomenei pa
teikiamą informaciją K. But
rimienė tuo metu jau turėjo 

būti išsiskyrusi. 
1999 metais A. Butrimas 

dalyvavo „žaliosios kortelės" 
loterijoje, kurios laimėtojo su
tuoktinis ir nevedę 21 metų 
neturintys vaikai turi teisę 
kreiptis dėl imigracinių vizų. 

Nuke l ta \ 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiartįs AFR- Reuters, AP, tmeffcB, ITAR-TASS, 8NS 

ŽWų agentotų fn-aneSiraas) 

EUROPA 

Londonas. Didžioji Bri
tanija pirmadienį pareiškė, 
jog ruošdamasi galimam ka
rui su Iraku, stiprina savo ka
rines pajėgas Persijos įlankos 
regione, kur planuoja iš viso 
dislokuoti maždaug 30,000 
kanų. 

Londonas. Britų polici
jos padalinys pranešė, kad 
dramatiškas pirmadienio rei
das Londono mečetėje, kuris 
buvo didžiausia antiteroristi-
ne operacija nuo rugsėjo 11-
osios atakų, yra susijęs su ne
seniai viename sostinės bute 
rasto nuodingo ricino byla. 
Policija suome 7 žmones, bet 
jokių chemikalų nerado. Ma
noma, kad ši mečetė yra susi
jusi su atakų vykdytojų ver
bavimu ir išpuolių Didžiojoje 
Britanijoje bei užsienyje rė
mimu. 

Belgradas . Karo nusikal
timais įtariamas buvęs Ser
bijos prezidentas Milan Milu-
tinovič pirmadienį savanoriš
kai atvyko į Hagą stoti prieš 
Jungtinių Tautų tribunolą ir 
buvo uždarytas į tardymo izo
liatorių. Įtariama, kad 60 me
tų M. Milutinovič priklausė 
sprendimus priimančių asme
nų grupei, kuri per karą Ko-
sove organizavo civilių albanų 
išvarymą iš jų namų. 

Varšuva. Lenkijos prezi
dentas Aleksander Kwas-
niewski paneigė gandus, jog 
ketina tapti nauju NATO ge
neraliniu sekretoriumi. Apie 
tokią galimybę neseniai pra
nešė Didžiosios Britanijos 
dienraštis „The Times". Sek
retoriaus kadencija baigiasi 
2004 metais, o Lenkijos prezi
dento — 2005 metu gruodį. A 
Kwasnievvski valstybei va
dovauja nuo 1995 metų. Šiuo 

metu jis dirba antrą kadenciją 
ir nebegali dar kartą kandida
tuoti. 

Ryga. Latvijos vyriausy
bė pirmadienį pritarė siūly
mui nusiųsti į Afganistaną 8 
taikdarius Nyderlandų karo 
ligoninėje dalyvauti kovos su 
terorizmu operacijoje. 

" j A V -

N e w York. Jungtinių 
Tautų 'JT) Saugumo Tarybos 
pagrindinės narės pirmadie
nį, likus savaitei iki JT tikrin
tojų ataskaitos pateikimo, iš
sakė gana prieštaringas nuo
mones dėl Irako nusiginklavi
mo. Didžioji Britanija perspė
jo, kad Saddam Hussein nusi
ginkluoti skirtas ..laikas eina 
j pabaigą", o Kinija pareikala
vo JT tikrintojams duoti dau
giau laiko jų darbui atlikti. 
Vokietija laikėsi taikių pozici
jų ir aiškiai pasisakė prieš bet 
kokios jėgos panaudojimą 
Irake. JAV valstybės sekreto
rius Colin Powell įspėjo Sau
gumo Tarybą nenusigręžti 
nuo savo įsipareigojimų, kai 

kitą savaitę ji susitiks aptarti 
Irako nusiginklavimo. 

Rusijos URM vadovas Igor 
Ivanov iš JT tribūnos 
pareiškė turįs neginčijamų 
įrodymų, kad čečėnų kovotojai 
susiję su „ai Qaeda" tinklu ir 
paragino persekioti teroristus 
iš Čečėnijos, kad ir kur jie 
bebūtų. 

IRAKAS 
Bagdadas . Pirmadienį 

Bagdade buvo paskelbtas 
bendras Irako pareiškimas su 
Jungtinių Tautų (JT) ginkluo
tės tikrintojais, kuriame sako
ma, jog ši valstybė turi labiau 
padėti tikrintojams įgyven
dinti jų užduotį. Aukštas pre
zidento Saddam Hussein pa
tarėjas Amir al-Saadi per
skaitė šį pareiškimą per bend
rą spaudos konferenciją su 
valstybėje viešinčiais tikrinto
ju grupių vadovais — Hans 
Blix ir Mohamed ElBaradei. 
Pareiškime sakoma, jog Ira
kas perdavė tikrintojams dau
giau dokumentų, taip pat aiš
kina kitų dokumentų turinį ir 
sudaro irakiečių ekspertų 

grupes, turinčias ieškoti gali
mų kovinių galvučių. Bagda
das teigė „pamiršęs" apie ne
užtaisytas cheminių ginklų 
raketų galvutes, kurias pra
ėjusią savaitę rado JT tikrin
tojai. 

I r a k o informaci jos mi
nistras Mohammad Said al-
Sahhaf sekmadienį paneigė, 
kad prezidentas Saddam Hus
sein, norėdamas išvengti ka
ro, išvyks į tremtį. Paprašytas 
pakomentuoti JAV prezidento 
George W. Bush administra
cijos siūlymus, kad Saddam 
Hussein atsistatydintų ir ši
taip išvengtų karo, Beirute 
viešintis Irako pareigūnas Ali 
Hassan al-Majeed atsakė 
klausimu: „Kas skyrė idiotą 
Bush pasaulio policininku?". 
Tuo tarpu JAV gynybos sekre
torius Donald Rumsfeld sakė 
paremsiąs pasiūlymą suteikti 
Saddam Hussein ir kitiems 
aukščiausiems Irako vado
vams teisinę neliečiamybę del 
«^. ^ nusikaltimų, jei jie atsi-
: '.t!, *-.3 ir išvyks į tremtį. To
kiu atveju karo su Iraku ne
būtų. 

I ŠIAURĖS KORĖJA 
Seulas . Šiaurės Korėja 

pirmadienį pareiškė, kad im
sis žingsnių dabartinei krizei 
dėl jos branduolinės progra
mos užbaigti tik tuo atveju, 
jeigu JAV pasirašys oficialią 
nepuolimo sutartį ir sutiks 
vesti derybas „akis į akį". 

L RUSIJA J 
Maskva. 188 turtingiau

sių Europos žmonių sąraše, 
išspausdintame Didžiosios 
Britanijos žurnale „EuroBusi-
ness", yra 9 Rusijos gyvento
jai. Pirmąją vietą tarp jų ir aš
tuntąją tarp europiečių užėmė 
..Jukos" vadovas Michail Cho-
dorovskij, kuris pateko ir į šio 
leidinio sudarytą 30 turtin
giausių planetos gyventojų 
sąrašą. Jo turtą 2002 metais 
sudarė 8 mlrd. eurų. Sąraše 
taip pa* yra „Slavneft" vado
vas Roman Abramovič su 3.3 
mlrd. eurų, Rem Viachirev 
(„Gazprom"— 1.8), Vagit 
Alekperov („LUKoil" — 1.7) ir 
kt. 
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,VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ" 
TIESIA PAGALBOS RANKĄ 

RAMUNE KUBILIUTE 

„Kaip dažnai mus vadina 
nevykėliais, kaip dažnai mus 
vadina keistais. O mes bėgom, 
bėgom kryžkeliais ir viens 
kitą vadinom draugais!" Taip 
vienas globos namuose gyve
nantis vaikas Marijampolėje 
užrašė ant marškinėlių, pado
vanotų jaunai Amerikos lietu
vei gimnazistei, kuri 2002 m. 
vasaros pradžioje dirbo kaip 
savanorė Marijampolės „Šalti
nio" centre, kurį remia „Vaiko 
vartai į mokslą" organizacija. 
Tai tik vienas iš daugelio pa
vyzdžių, kaip savanoriai jau
čia padėką, draugystę ir dvasi
nį atpildą — jie gauna kažko, 
lygiai kaip tie asmenys, kurių 
gerovei jie dirba. 

„Vaiko vartai į mokslą" sa
vanorių būrelis įsteigtas 1998 
m., tai 2003 metais sueis būre
lio penkmetis. Sekmadienį, 
sausio 12 d., didelis būrys su
sidomėjusių būrelio narių, rė
mėjų ir su jo veikla dar nesusi-
pažinusiųjų klausytojų pri
pildė Pasaulio lietuvių centro 
„Bočių" menę Lemonte išgirsti 
apie vėlyviausius būrelio užsi
mojimus ir projektus. „Vaiko 
vartai į mokslą" pirmininkė 
Birutė Pabedinskienė sveikino 
visus susirinkusius ir atsi
prašė, jei susirinkusiems teko 
šiek tiek susispausti. Jinai 
apskaičiavo, kad jaukioje 
menėje galėjo būti apie 200 
klausytojų. Sunku iš anksto 
žinoti, kiek žmonių domėsis 
pranešimais, o nors jau treti 
metai, kai „Vaiko vartai į 
mokslą" būrelis pasidalina 
savo žiniomis su Čikagos ir 
apylinkių visuomene. Tai jau 
beveik sausio mėn. tradicija. 

Pranešimus darė būrelio 
remiamų aštuonių Lietuvos 
dienos ir globos centrų vaikų 
vadinamos „teta Rita" (Venc
lovienė) ir „teta Aldona" (Ka
mantiene) bei keturios sava
norės, kurios padirbėjo būrelio 
remiamuose centruose Vilniu
je ir Marijampolėje. Tai gim
nazistės Audrė Kapačinskaitė, 
Vida Mikulčiūtė, Živilė Sau
lytė bei gydytoja (jau pen
sininkė) dr. Regina Padleckienė. 

Rita Venclovienė, kartu su 
Aldona Kamantiene, yra būre
lio programų Lietuvoje koordi
natorės. Jos dažniausiai vyks
ta į Lietuvą ir artimiausiai 
pažįsta centrus. „Vaiko vartai 
į mokslą" būrelio finansinis 
užnugaris susidaro iš pa
ramos, ateinančios iš įvairių 
šaltinių. Rita Venclovienė pa
dėkojo Lietuvių fondui už 
paskirstymus iš specialaus 
fondo, kuris remia Lietuvos 
vaikus. Lietuvių fondo pasky
rimai tikrai pastatė „Vaiko 
vartai į mokslą" ant kojų. Poe
tės Julijos Švabaitės-Gylienės 
vėlyviausio poezijos rinkinio 
pelnas skiriamas būreliui ir 
dalis dailininko Rimo Čiurlio
nio parduotų darbų pelno taip 
pat skiriamas būreliui. Tai pa

vyzdžiai nuoširdžios paramos, 
kurios būrelis susilaukia, pa
ramos, kuri yra taip reikalin
ga ir naudinga būrelio projek
tams vykdyti. 

Rita Venclovienė minėjo, 
kad „Bočių" menėje, klausyto
jų tarpe, sėdėjo viena būrelio 
ankstyvų patarėjų, sociologė 
dr. Rūta Kulienė, kuri būrelio 
steigiamuose susirinkimuose 
patarė būrelio narėms turėti 
apibrėžtą tikslą. „Vaiko vartai 
į mokslą" būrelio tikslas: 
padėti rizikos vaikams Lietu
voje. Būrelis remia aštuonis 
centrus — šešis dienos centrus 
(vienas prie mokyklos) ir du 
globos namus. „Vaiko vartai į 
mokslą" padeda įvairiai. Fi
nansinė parama skiriama pa
gal skaičių vaikų centruose — 
pvz., Naujojoje Akmenėje yra 
maždaug 130 vaikų, o Kazlų 
Rūdoje 35 vaikai. Padedame 
centrams nupirkti mokslo 
priemones, maistą, buitines 
priemones ir užimtumo prie
mones. Kartais atsiranda spe
cialūs reikalai. Vienam centre 
vaikams reikėjo batų. Buvo 
atsiųsti dydžiai, kad būtų 
pirkti batai pagal kiekvieno 
vaiko pareikalavimus. Vieno 
centro vaikams reikėjo dantų 
specialistų priežiūros. Būrelio 
parama apmokėjo sąskaitą. 

Būrelio narių klausiama: 
ar matoma kokia pažanga nuo 
būrelio ankstyvos veiklos Lie
tuvoje? Galima sakyti, kad 
taip. Patys vaikai centruose 
daugiau bendrauja, šypsosi. 
Reikia manyti ir tikėtis, kad 
tai „Charakterio ugdymo prog
ramos" ir įvairių užsiėmimų 
su vaikais dėka. Nedarbas 
Lietuvoje yra turėjęs vieną po
zityvią pasekmę — kai kurie 
centrai susilaukė daugiau sa
vanorių. Didesniuose miestuo
se į savanorišką darbą galima 
prisijaukinti jaunus žmones, 
studijuojančius tų miestų 
mokslinėse institucijose. Ma
žesniuose miestuose ir kai
muose „Vaiko vartai į mokslą" 
remia ir ragina centrus rasti 
vietinius savanorius. Vaikai 
pradeda išeiti ir veikti savo 
apylinkėse. Obelių kaimo 
„Ateities vardan" centro vai
kai, darbščios direktorės Dia
nos Kančienės dėka, veikia 
savo parapijoje ir pasikvietė 
kitos parapijos vaikus į sve
čius, jiems suvaidino vaidini
mėlį apie tabakos žalą (iš 
„Vaiko vartai į mokslą" naujos 
D.R.A.S.A. programos). Kazlų 
Rūdos centre „Šypsniukai" su
kurtas vaikų choras, kuris net 
dalyvavo savo apylinkės 
konkurse. 

Klausiama, ar būrelio re
miamuose centruose prieina
ma prie vaikų motinų? Vil
niaus „Vilties angelo" centre 
veikia motinų būrelis, kuris 
vadinasi „Šeimos užuovėja". 
Motinos dirba penkias valan
das į dieną, gamindamos me
nines korteles, už kurias gau
na atlyginimą. Jos klausosi 

Dieną užbaigiame su arbata ir sausainiais, o būtų gera, jeigu galėtume ir stipriau užkąsti. Dienos centro „Vaiko 
var tai j mokslą" globotinės. 

psichologų ir kitų specialistų 
paskaitų, vežamos išvykoms į 
koncertus du kartus per me
tus. Tačiau, Ritos Venclovie
nės teigimu, patys „Vaiko var
tai į mokslą" būrelio remiami 
centrai svarbiausia turi atsi
stoti ant kojų, kol gali apsi
imti burti motinas. 

D.R.A.S.A. — tai būrelio 
projektas „Drįsti Rūkalų Al
koholio Svaigalų Atsisakyti". 
Penktasis programos punk
tas, pagal Aldoną Kaman
tiene, gal pats svarbiausias — 
tai „Socialiniai įgūdžiai" — 
kaip atsispirti. 

Gimnazistė Vida Mikul
čiūtė papasakojo dalyviams 
apie savo savanorišką darbą 
Vilniaus „Vilties angelo" cen
tre 2002 m. vasaros pradžioje. 
Iš savo gimnazijos, Barring-
ton High School studentų ta
rybos, „Vaiko vartai į mokslą" 
gavo 1,000 dol. paskyrimą. 
Vilniuje Vida dirbo su maž
daug 15 vaikų nuo 5 iki 14 
metų amžiaus. Jos būrelis, 
kartu su kitais, vykdė per žai
dimus ir pamokymus atsispy
rimo alkoholizmui 12 žings
nių. Vidos patarimas mums 
visiems — prašykite finan
sinės paramos ne vien iš lietuvių. 

2002 m. vasaros pradžioje 
gimnazistės Audrė Kapačins
kaitė ir Žiba Saulytė dirbo 
Marijampolės globos namuose 
ir gyveno pas Vargdienes 
seseles — vienuolynas ir glo
bos centras yra tame pačiame 
pastate. Penkias dienas į sa
vaitę, maždaug po valandą 
kasdien, jos pravedė anglų 
kalbos pamokas. Mergaitės su 
vaikais dalyvavo stovykloje 
Rumbonyse. Audrė ir Žibutė 
pasakojo apie tėvus mylinčius 
vaikus, nors tėvai ne visi lai
kosi savo žodžių vaikus ap
lankyti. Tai tėvai, kurie teis
muose prarado tėvu teises ir 
per teismus turi j a s atgauti. 
„Vaikams riekia daugiau ne
gu pinigų", patarė mergaitės. 
Jos Šešupėje maudėsi su vai
kais, su jais ėjo ledų valgyti, 
kai, pvz., jų anglų kalbos besi
mokančiųjų grupelė, išlaikiu
sios mergaičių paruoštą egza
minėlį ėjo paguosti vaiką, ku
rio motina jo neaplankė, kaip 
buvo žadėjus. Mergaitės įtarė, 
kad kai kuriems Marijam
polės gyventojams nebuvo 
įprasta matyti globos centro 
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vaikus, einančius miestelio 
gatvėmis, ką bekalbėti apie jų 
draugystę su lietuvaitėm iš 
Amerikos, kurios juos vedė į 
restoraną pavalgyti. 

Prieš pradedant savo pra
nešimą, Aldona Kamantiene 
pranešė, kad į „Vaiko vartai į 
mokslą" programų Lietuvoje 
vadoves j au kreipėsi trys JAV 
gimnazistės, kurios norėtų 
važiuoti į Lietuvą kaip sa
vanorės 2003 m. vasarą. Rita 
Venclovienė savo pranešimo 
metu buvo paminėjus, kad 
„Vaiko vartai į mokslą" ir pa
tys centrai tur i daryti at
ranką, kad norintys būti sa
vanoriais mokėtų dirbti su 
vaikais ir neturėtų noro iš pa
čių centrų namo neštis reik
menų ar maisto šiais sunkiais 
ekonominiais laikais Lietuvo
je. Panaši savanorių atranka 
vyksta ir JAV-se. 

Aldona Kamantiene pasa
kojo apie spalio 5-6 d. „Vaiko 
vartai į mokslą" pravestą se
minarą Kaune. (Išsamesnį jos 
pranešimą apie 2002 m. 
D.R.A.S.A. programos įgyven
dinimą ir centrų darbuoto
jams suruoštą seminarą gali
ma paskaityti sausio 14 d. 
„Drauge") Į seminarą ji ir Rita 
Venclovienė buvo sukvietu
sios visus, galinčius dalyvauti 
„Vaiko vartai" remiamų cen
trų darbuotojus ir savanorius. 
| seminarą suvažiavo 35 mo
terys ir 1 vyras iš visų aštuo
nių remiamų centrų. Semi
naras buvo pravedamas prak
tiškais pavyzdžiais — daly
viai atliko tą, kas buvo reika
laujama iš vaikų, pereinant 
kiekvieną D.R.A.S.A. progra
mos punktą. Seminaro darbo
tvarkė prasidėjo įvairių cen
trų darbuotojų susipažinimu 
ir bendravimu, vyko „minčių 
lietus", ruošiami šūkiai, piešia
mi piešiniai, rodomos vaizda
juostės iš JAV (kurių tekstų 
vertimą į lietuvių kalbą pa
rūpino „Vaiko vartai į moks
lą", kelios studentės, tai jų 
vertėjų darbo vaisius). Buvo 
pristatoma anoniminių alko
holikų (Alcoholics Anony-
mous) programa, su palaips
niais žingsniais. Seminaro pa
baigoje sudaryta proga daly
viams įvertinti patį seminarą. 
Dalyviai pasisakė, kad nors 
buvo apie sunkias temas, se
minaras padės jiems kovoti su 
centrų vaikų ir jų šeimų aktua
liomis problemomis. „Vaiko var
tai į mokslą" žada daugiau se
minarų pravesti, ypač organi
zacijoms ir institucijoms Lie
tuvoje, kurios jau pradėjo kreip
tis, norint savo nariams ir 
vaikams naudoti ir pritaikyti 
„Vaiko vartai" redakcinio kolekty
vo suprojektuotus vadovėlius. 

Dr. Regina Padleckienė 
pasidalino savo mintimis po 
trijų trumpesnių apsilanky
mų Vilniuje esančiuose cen
truose. Ten ji turėjo progos 
pasidalinti medicininėmis ži
niomis apie tabako ir alkoho
lio žalą kūnui. JBočių" menėje 
susirinkusiems ji parodė su
redaguotą ir sutrumpintą ver
siją savo darytų video juostų 
Vilniuje. Vaizdžiai matėme ir 
girdėjome centrų vaikų su sa
vo vadovais grupėse diskutuo
jamas tos dienos temas, ruo-

Aldonos Kamantianės nuotr. 

šiamus plakatus. Mažos gru
pelės viena kitai pristatė savo 
šūkius, pvz., „Mylėk gyveni
mą be rūkalų, kitaip sulauksi 
tu kapų!" Daktarė pasakojo, 
kad centrų vaikai, jau su ja 
susipažinę, pradėjo pasidalin
ti savo džiaugsmais: viena mer
gytė jautė, kad sėkmingai 
įkalbino savo motiną mesti 
rūkyti, kita pasigyrė, kad mo
tina pradėjo lankyti anonimi
nių alkoholikų grupės 
susirinkimus. 

Sunku tikėti, kad greit 
prabėgo dvi valandos. Prieš 
pradedant, dalyvavusieji buvo 
pasisotinę „Vaiko vartai į 
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mokslą" narių atneštais su
muštiniais ir užkandžiais, tai 
„Bočių" menėje pagarbiai 
išsėdėjo ir išklausė visų pra
nešimų. 

Nukelta į 5 psl. 

Dr. Regina Padleckienė moko mažuosius „Vilties angelo" dienos centre 
Vilniuje apie švaros svarbą. Ritos Venclovienės nuotr. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
POPIEŽIAUS LIGOS TVARKYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dabar dar yra nepagydo
ma Parkinsono liga. Tik nesu
laikomas drebulys ir silpnu
mas mažinamas 40 metų 
senais vaistais — levodopa, 
kurie gali daugiau pakenkti 
už pačią ligą. Nauji vaistai 
ruošiami — tai Safinamide — 
sulaiko 30 proc. drebulio ir 
Mirapex. Jie gali sulėtinti tos 
ligos slinktį. 

Parkinsono ligos gydymas 
yra klastingas darbas — ap
temdytas nepasisekimų. Lauk
dami mokslininkų suradimo 
naujų vaistų, mes, lietuviai, 
pradėkime tiesinti savo krei
vą gyvenimo vagą, nesinuo-
dyti svaigalais, rūkalais, ko
feinu ir kitais nuodais. Dar
buokimės su pertraukomis 
poilsiui, maitinkimės ovo-lacto 
vegetariniu maistu, valgy
kime kasdien po 4 vaisius, po 
5 daržoves. Pensininkai, im
kime daugeriopų vitaminų 
priedus, gerkime gausiai ža
liąją arbatą (sekime, ar mums 
nepadidėjęs kraujospūdis nuo 
jos), daug vandens ir lieso pie
no po 4 puodelius kasdien. 
Būkime gydytojo žinioje ir 
pildykime jo nurodymus. 

Parkinsono negerumų su
mažinimui valgykime didžių
jų lietuviškų pupų (fava 
beans) kasdien bent po puo
delį. Tos sunykusios smegenų 
medžiagos yra šiose pupose. 
Jų galima gauti Grazian Gro-

cery adresu: 901-05 Randolph 
Street, tel. 312-666-4587. Ga
lima visą 55 svarų maišą už 
107.25 dol. užsisakyti — 
atveža. Svaras po 1.95 dol. 

Yra žmonių, kurie aplei
džia kelią dėl takelio: nevalgo 
tų pupų dėl padidėjusio dujų 
kiekio žarnose ir padažnėjusio 
šlapinimosi. 

Dar nusipirkime be recep
to iš vaistinės kapsulių (po do
lerį viena) — jų 100 mg viena 
— iki trijų per dieną. Tai Co 
Q10 (Coenzyme Q10). 

Ta liga mus, kaip ir da
bartinį gyvą popiežių, gali už
klupti iš pasalų. Iš savo pusės 
atlikime pareigą, savo gyveni
me tapdami normaliais — do
rai gyvenant nekenkiančiais 
sau, kitam ir aplinkai. Visa 
kita nuo mūsų nepriklauso. 
Tikėkimės išvengti tokios ne
laimės. 

Smegenų sudėtys, susiju
sios su Parkinsono liga: 

EDMUNDAS VTŽ1NAS, MX>„ &C. 
ViDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Ste. 5 ir6 

Chicago, IL 60638 
Te!. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EJGENE C. DECKER DDS, P.C. 
DAMTLĮ GYDYTOJAS 

L.etuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kaibeti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavm, !L 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager* numeriu 708-644-0074. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www-cerfertorsurgeryaxtoreaslrBaffuarrj 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Kuron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOOLCGAS-Š1RDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

a. Basai Ganglia — tvarko 
normalius judesius ir vaikš
čiojimą. 

b. Glogus pallidus — dalis 
didesnės sudėties, sujungtos 
su substancija nigra; tvarko 
judesius, lygsvarą ir ėjimą. 

c. Thalamus — tarnauja 
kaip smegenų impulsų per
mainymo stotis. 

d. Cerebellum — smege
nėlės, sulygina raumenų veik-
lą. 

e. Substantia nigra — tos 
smegenų dalies celės gamina 
nervinius impulsus perduo
dantį chemikalą dopamine, 
kuris įgalina smegenis siųsti 
raumenims pranešimus, ku
rie įgalina judėti, balansuoti 
ir vaikščioti. Atsiradusi dėl 
nežinomos priežasties, Par
kinsono liga sunaikina dau
giau negu 80 proc. substantia 
nigra. 
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INFORMACINIS SUSITIKIMAS 
WASHINGTON, DC 

ALGIMANTAS GURECKAS 

Rūpinantis, kad Baltijos 
valstybės būtų priimtos į 
Šiaurės Atlanto gynybinę są
jungą — NATO, jau keleri me
tai kaip Amerikos baltų pa
grindinių organizacijų atsto
vai Washington, DC susitinka 
pasikeisti informacijomis apie 
to klausimo padėtį ir savo 
veiklą. Tokie susitikimai vyksta 
kas keli mėnesiai ir juose 
dalyvauja Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasadų diplomatai. 
Nors dabar visos trys Baltijos 
valstybės pakviestos į NATO, 
Amerikos baltų ir jų organi
zacijų darbas dar nebaigtas, 
nes prieš akis įstojimo į NATO 
pakvietimas Amerikos Senate. 
Tad š. m. sausio 10 d. organi
zacijų atstovai vėl susirinko 
Washington, DC, priemiesčio 
Rockville Latvių namuose, 
kur įsikūrus Jungtinio Ame
rikos Baltų krašto komiteto 
(JBANC) būstinė. 

Dalyvavo 15 žmonių, iš jų 
keturi lietuviai: Kęstutis Jan
kauskas, ministras — patarė
jas iš Lietuvos ambasados; 
Henry Gaidis, Amerikos Lie
tuvių Tarybos (ALTo) atstovas 
JBANC direktorių taryboj; Si
monas Girdzijauskas iš JBANC 
štabo ir Algimantas Gureckas, 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos narys. Dar buvo atsto
vaujama Amerikos estų krašto 
tarybai, Amerikos latvių 
sąjungai, JBANC ir JV — Bal
tijos fondui. Atvyko vienas dip
lomatas iš Latvijos ambasados 
ir du iš Estijos. Susitikimui 
vadovavo JBANC pirmininkas 
Ve':'.o Ederma. 

Pranešimas 
Diplomatai pranešė apie 

'svarbiuosius politinius įvykius 
savo krašte: Lietuvos prezidento 
rinkimus, Latvijos seimo 
rinkimus pernai spalio mėn. 
ir Estijos parlamento rin
kimus, kurie įvyks šių me-tų 
kovo 2 d. Lietuvos ir Latvijos 
diplomatai užtikrino, kad dėl 
buvusių rinkimų jų kraštų 
užsienio politika nepasikeis. 
Ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas lankysis Wa-
shington, DC, vasario 5-6 d., 
Latvijos prezidentė Vairą 
Vike-Freiberga — vasario 17 d. 
Latvijos Krašto apsaugos minis
tras Kristovskis kovo 6-8 d. da
lyvaus JBANC konferencijoje. 

JV — Baltijos fondo (U.S. 
— Baltic Foundation) atstovas 
pranešė, kad Amerikos Baltų 
laisvės lyga (Baltic American 
Freedom League — BAFL) su
darė sąjungą su jų fondu. Pa
sakojo apie fondo paramą 
Baltijos kraštų narystei NATO. 
Jis Amerikoj organizavo infor

macinius susitikimus, kon
ferencijas apie Baltijos kraš
tus. Baltijos kraštuose jis re
mia savivaldybes, o dabar dar 
numato finansuoti Kongreso 
štabų darbuotojų keliones į 
Baltijos kraštus. JBANC pra
nešė apie jo organizuojamą 
politinę konferenciją Wa-
shington, DC, kovo 6-8 d. To
kias konferencijas JBANC 
ruošia kasmet. 

NATO išplėtimo protokolų 
patvirtinimas 

Pakviestųjų valstybių pri
sijungimo prie NATO protoko
lus numatyta pasirašyti šių 
metų kovo 26 d. Tuos protoko
lus turės patvirtinti kiek
vienos valstybės kandidatės 
parlamentas ir visų dabarti
nių NATO narių parlamentai. 
Amerikoj balandžio mėnesį 
protokolai bus pasiųsti Sena
tui, kad jis sutiktų su jų pa
tvirtinimu. Senate jie bus per
duoti Užsienio reikalų komite
tui ir gal kitiems komitetams, 
jei kurie to pageidaus (gal gy
nybos, finansų komitetams). 
Komitetai gali, pasitarę savo 
tarpe, pasiųsti visam Senatui 
balsuoti dėl patvirtinimų, bet 
šiuo atveju tikriausiai prieš 
tai komisijoj ar komisijose bus 
suruošti vieši apklausinėjimai 
ir tik tada komisija nutars, ar 
siūlyti patvirtinimui pritarti. 
Kad tikrai bus suruošti ap
klausinėjimai jau matyti iš to
lo, jog įtakingas Delaware se
natorius Joseph Biden yra pasi
sakęs, kad jis laukia apklausi
nėjimų, sužinoti, kaip valsty
bėse kandidatėse vyko holo-
kaustas. 

Nuo Senato priklausys ar 
visų septynių valstybių kandi
dačių prisijungimo protokolai 
bus svarstomi ir tvirtinami 
kartu, ar atskirai. Susitikime 
buvo pasisakyta, kad jų iš
skyrimas būtų labai pavojin
gas. Reikėtų laikytis Vilniaus 
dešimtuko solidarumo ir vi
soms septynioms kandidatėms 
eiti kartu, viena kitą palai
kant, nes dėl pagrindinio geo
politinio laisvos ir saugios Eu
ropos tikslo visos valstybės 
kandidatės turėtų būti priim
tos į NATO. Jei to nebūtų ga
lima pasiekti, reikėtų steng
tis, kad bent Baltijos valstybių 
prisijungimo protokolai būtų 
svarstomi kartu. 

Baltieji rūmai norėtų, kad 
gale liepos Senatas pritartų 
patvirtinimui, bet tai priklau
so nuo Senato ir niekas neži
no, kada jis imsis to darbo ir 
kada jį baigs. Atrodo, kad tai 
gali užtrūkti iki rugsėjo mėne-
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Danutė Bindokienė 

Lietuviška žiema. Indrės TjjunėUenės nuotr. 

sio, nors vienas senatorius sa
kė, jog tai' gali nusitęsti visus 
metus, gal net iki 2004 kovo 
mėnesio. 

Susitikime buvo padalin
tas 14 valstijų sąrašas, kurių 
senatoriai buvo priešingi ar 
abejingi NATO plėtimui, ar 
kurie naujai išrinkti ir jų nuo
monė nežinoma. Tai: Alaska, Ar-
kansas. Florida. Idaho, Kan-
sas, Maine. Massachusetts. 
Minnesota, New Jersey, New 
Mexico. North Carolina. North 
Dakota. Oklahoma. Vermont. 
Tose valstijose mes ir mūsų 
draugai turėsim itin įtemptai 
pasidarbuoti, kad jų senato
rius paveiktume savo naudai. 

Laisvosios Europos 
radijo baltų tarnybos 

Pirmininkaujantis Vello 

Ederma pranešė, kad Lais
vosios Europos radijo (Radio 
Free Europe — RFE) lietuvių, 
latvių ir estų kalbų tarnybos 
bus uždarytos. Jos buvo įkur
tos, kaip laisvos informacijos 
šaltinis, kai tuose kraštuose 
nebuvo laisvos žiniasklaidos. 
Dabar, kai Baltijos kraštai jau 
seniai laisvi ir jų žiniasklaida 
laisva, ir kai jie, pakviesti į 
NATO, tampa Amerikos są
jungininkais, Laisvosios Euro
pos radijo laidos į tuos kraš
tus yra nebereikalingos ir ne
pateisinamos. Kai Čekija, 
Lenkija ir Vengrija, buvo pri
imtos į NATO, Laisvosios Eu
ropos radijo laidos tų kraštų 
kalbomis taip pat buvo panai
kintos. JBANC nemato gali
mybių laidas Baltijos kraštų 
kalbomis išlaikyti ir todėl 
nesiims jų ginti. 

Mums, lietuviams, ši žinia 
kelia didelį rūpestį. Tiesa, Lie
tuvos žiniasklaida laisva, bet 
ir palaida. Jos didžioji dalis že
mo, bulvarinio lygio. Ji šaipo
si iš visų vertybių ir viską su 
purvu maišo. Plačiai klauso
mos Laisvosios Europos radi
jo laidos paruošia vertingų po
litinio ir kultūrinio Lietuvos 
gyvenimo analizių ir taip su
daro dalinę atsvarą Lietuvos 
žiniasklaidos purvo tvanui. Iš 
tikro padėtis nėra beviltiška. 
Pirmas svarbus žingsnis sie
kiant lietuviškųjų laidų išlai
kymo buvo prezidento Valdo 
Adamkaus laiškas prez. Geor
ge W. Bush. O dabar laikas 
sukrusti Amerikos lietuvių vi
suomenei, raginant savo sena
torius ir Kongreso atstovus 
nenutraukti tų laidų finansa
vimo. 

PORINKIMINIAI APMĄSTYMAI 
Ne paslaptis, kad pasku

tiniuoju metu visa užsienio 
lietuvių visuomenė su didele 
įtampa laukė Lietuvos prezi
dento rinkimų rezultatų ir 
turėjo stiprią viltį, kad popu
liarusis Valdas Adamkus 
išliks tose garbingose pa
reigose. Trečiasis iš sovietinio 
jungo išsilaisvinusios Lietuvos 
prezidentas perims savo pa
reigas vasario 26 dieną. Šalia 
Adamkaus. į prezidentus kan
didatavo liberalų demokratų 
vadas Rolandas Paksas. Iš 
patikimų šaltinių teko patirti, 
kad per 53 procentus balsuoto
jų atvyko į balsavimo punktus, 
o ir paštu balsavo 3.5 procento 
balsuotojų. Rezultatas: balsų 
daugumą gavo Rolandas 
Paksas. Todėl jis ir perims 
Lietuvos Respublikos prezi
dento pareigas. Toji žinia gi
liai sukrėtė užsienio lietuvius. 

Po pamaldų susirinkus 
parapijų svetainėse, Lietuvos 
Rec ublikos prezidento rin
ku:-, ų rezultatai buvo labai 
plačiai interpretuojami ir 
diskutuojami. Tuo pačiu metu 
dauguma aktyvių visuomenės 
narių primygtinai pasisakė, 
kad nebelankysią jokių iš 
Lietuvos atvykusių koncertų 
ar vaidinimų, nes nebenori 
remti tų, kurie nepajėgė per
rinkti Valdo Adamkaus. 
Atrodo, kad toks boikotas gali 
būti labai efektingas. Pa-. 
vieniai asmenys žadėjo savo 
nuomonę pareikšti organizaci
joms, kurios organizuoja įvai
rius vaidinimus ir koncertus. 
Žodžiu, Lietuvos muzikams, 
dainininkams, aktoriams jau 
nebepatartina ruoštis gastro
lėms į Ameriką ar į Kanadą, 
nes publika yra giliai pasipik
tinusi Lietuvos prezidento 

rinkimų rezultatais ir tą savo 
nuomonę įgyvendins kon
krečiu veiksmu — boikotas 
visų Lietuvoje suorganizuotų 
renginių. 

Dabar su dėmesiu privalo
me sekti Lietuvos gyvenimo 
įvykius ir stengtis patirti, ar 
savo ekonominius pažadus 
Rolandas Paksas pajėgs 
įgyvendinti. Savaime supran
tama, kad užsienio lietuvių 
nuomonė to graudaus fakto 
negali pakeisti, tačiau dėl to 
gali nukentėti Lietuvos gyve
nimas, nes sumažės aukos ir 
dovanos, bus mažiau keliauja
ma į Lietuvą. Ilgainiui nuken
tės ir Lietuvos finansinė 
padėtis. Toks Lietuvos balsuo
tojų elgesys giliai sukrėtė 
užsienio lietuvius ir jų širdyse 
sukėlė pasipiktinimo jausmus. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Kai žmogus nori „žaisti 
Dievą 
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Pagal Šv. Raštą, ir kai ku
rie angelai, ir pirmieji žmonės 
panoro susilyginti su Dievu, 
Jo neklausyti. Adomas su Ieva 
už savo nuodėmę prarado rojų, 
o maištingieji angelai — dan
gų. Tačiau žmonės iš šių dvie
jų pavyzdžių, atrodo, nepasi
mokė: jie nuolat ieško galimy
bių ne tik susilyginti su Dievu, 
bet tiesiog perimti Jo veiklą. 
Viena žmonijos svajonė: dirb
tiniu būdu sukurti gyvybę — 
pirmiausia eksperimentuojant 
su žemesniąja gyvūnija, po to 
jau prieinant prie žmogaus. 
Arba bent iš turimo individo 
ląstelės išauginti kitą, visais 
atžvilgiais tapatišką sutvėrimą. 

Prieš porą metų Didžiojoje 
Britanijoje tokiu būdu pavyko 
„padvigubinti" avelę. Nuo to 
laiko prieita prie įvairių kitų, 
daugiausia naminių, gyvulių 
(veršelių, ožkų, net kačių). 
Kiekvieną kartą, kai paskel
biama, kad pavyko „klonuoti" 
— kaip dabar šis procesas net 
Lietuvoje vadinamas — dar 
vieną gyvulių rūšį, iškyla 
klausimas: o kaip su žmogu
mi? Kada bus galima iš suau
gusio asmens ląstelės ar di
desnio audinio išauginti kitą 
tokį pat asmenį? 

Šios užuominos sukėlė ašt
rią reakciją ne tik iš dva
sininkijos, bet ir medicinos 
profesijos. Imtis tokios pro
cedūros, neištyrus visų nei
giamų galimybių — rizikinga, 
neetiška ir nepriimtina. Žmo
gus šiuo būdu nustumiamas į 
laboratorijos gyvulėlių lygį. 
Eksperimentui nepavykus, 
gyvulėlį galima sunaikinti, o 
kaip su kūdikiu? Nors šiais 
laikais kūdikiai motinų įsčiose 
„legaliai" žudomi, o su nužu
dytųjų lavonėliais daromi 
įvairiausi eksperimentai, ta
čiau visgi tai nėra tas pat, 
kaip specialiai išauginti vaiką 
ir, negavus to, ko tikėtasi, 
ramiai juo atsikratyti. 

Kai kuriose valstybėse, 
tuo pačiu ir Amerikoje, jau 
seniai uždrausta „klonuoti" 
žmones, nors visgi kai kas 
tvirtina, kad draudimai ne
sustabdys nuo mėginimų. 

Šiemet jau viena grupė 
„mokslininkų" pasigyrė, kad 
31 metų amžiaus amerikietė 
susilaukė „klonuotos" mergy
tės. Kūdikis išaugintas iš mo
tinos ląstelių, gimė sveikas, 
normalus, be jokių problemų. 
Deja, niekas iki šiol kūdikio 
dar nematė ir jokių mokslinių 
tyrimų neatlikta. Ir „Ievos" 
(tuo vardu pavadinta mer

gytė) „gamintojai", ir motina 
„nenori viešumos"... 

Mokslininkų ir medicinos 
tyrinėtojų nuomone, visas šis 
reikalas kvepia nesąmone, 
siekant pagarsėti ir pasipel
nyti. Juo labiau, kad vadina
mieji „mokslininkai", kuriems 
pavyko „klonuoti" kūdikį, yra 
daugiau negu nepatikimi. Jie 
priklauso „Raelian" sektai, 
turinčiai apie 55,000 narių 
(niekas to skaičiaus patikrinti 
taip pat negalėjo). Sektos 
vadas yra prancūzas, buvęs 
automobilių lenktynininkas ir 
žurnalistas, Claude Vorilhon. 
Jis tvirtina, kad 1973 m. besi
lankant prie ugnikalnio 
(nesako kur), nusileidę erdvė-
nai ir pasiėmę jį į savo erd
vėlaivį. Ten paaiškinę, kad jie 
yra sukūrę visą gyvybę Žemė
je ir netolimoje ateityje ruošia
si čia grįžti, pasidalinti su 
žmonėmis savo žiniomis bei 
technologija. Paleistas iš erd
vėlaivio, Vorilhon ne tik 
įsteigė „Raelian" sektą, bet 
1997 m. buvo surinkęs 7 mln. 
dolerių ir norėjo atidaryti 
Jeruzalėje ambasadą, besiruo
šiantiems į Žemę grįžti erdvė-
nams. Izraelio valdžia atsisa
kė duoti leidimą. Šiuo metu 
sektos nariai Montrealyje yra 
įkūrę pramoginį parką, kurio 
pagrindinė tema — erdvėnai 
ir jų erdvėlaiviai. 

Taigi šie žmonės dabar 
tvirtina sukūrę ne tik pirmąjį 
„klonuotą" kūdikį, bet dar vie
na motina jau laukiasi ir kito. 

Nors tais tvirtinimais pro
tingos galvos nelabai tiki, bet 
šios žinios vėl atvėrė vartus 
svarstyboms bei klausimams, 
į kuriuos niekas neranda at
sakymų. Medicinos atstovai 
siūlo šiuo keliu eiti labai 
atsargiai, kol nebus ištirtos ir 
gerai apsvarstytos visos gali
mybės, juo labiau, kad „klo
nuoti" gyvuliai jau parodė 
daug mediciniškų problemų. 
Bažnyčia (kone visos religinės 
bendruomenės) griežtai pasi
sako prieš bet kokį eksperi
mentavimą su žmogaus „klo-
navimu" — tai prieš Dievo įs
tatymus ir žmogišką etiką. 
Valstybių vadovai taip pat 
nelinkę užgirti šių eksperi
mentų, bent kol nebus matyti 
ryškesnių kelio ženklų. Tačiau 
vienaip ar kitaip, šis opus 
reikalas nepranyks. Jeigu 
nebus eksperimentuojama 
viešai, visuomet atsiras kaž
kokių netikrų mokslininkų, 
ieškančių sensacingų atradi
mų ir pelno. 

SU PALAPINE Į YELLOWKNIFE 
GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ 

Nr.3 
Būna vienas kuoliukas ir 

prijungimai iš abiejų pusių. 
Šioje stovyklavietėje truputį 
.kitaip. Viename kuoliuke 
dviems stovyklavietėms pap
rasta srovė, o stipresnė "srovė 
yra kuoliuke kiekvienai sto
vyklavietei iš kairės. Kai ban
dėm įvažiuoti, pataikėme ne 
prie to kuoliuko. Kelis kartus 
keitėm. vis bandydami patai
kyti prie „savo" kuoliuko, kur 
vietos numeris pažymėtas. At
rodo, pasisekė. Tačiau gerokai 
po vakarienės Romas vėl 
pasitikrino ir nutarė, kad mes 
vis tik ne savo vietoj, tai vėl 
teko rajoną apvažiuoti, nes 
buvome apsistoję prie B6, o 
paskirti prie B5. Vėl srovės 
prikabinimas komplikuotas. 

Birželio 23 d., šeštadienio 
vakaras. Šiandien važiavome 
iš North Dakota per sieną į 
Kanadą. Einant per Kanados 
muitinę, mus smulkiai ap-
klausinėjo ar turime cigarečių. 

alkoholio, šautuvų (atsaky
mas — ne, ne, ne), ar turime 
peilių, atsakiau, kad turime 
du „steakknives". Nusijuokė ir 
pamojavo mums toliau važiuo
ti. Romas matė, kaip visą in
formaciją įrašė į kompiuterį, 
tai matyt šie apklausinėjimai 
— nauja programa. Greičiau
siai analizė, kodėl žmonės iš 
Amerikos atvažiuoja, kaip 
ilgai bus, ką darys ir panašiai. 

Toliau važiuojame į šiaurę 
iki Winnipeg ir paskui pasu
kame į vakarus . Pradžioje 
Kanada #1 keliu, po to #16 į 
šiaurę. Važiuosime pro Saska-
toon, Saskachevvan į Edmon-
ton miestą. Šis vakaras labai 
įdomus tuo, kad diena buvo 
saulėta, šilta, sustojome sto
vyklavietėje apie šeštą, tačiau 
po valandos Romas nutarė 
mūsų kėdes sunešti po pa
stoge, nes horizonte pasirodė 
juodi debesys, pranašaujantys 
lietų. Kai pradėjo lyti, lyg iš 

kibiro pylė. o paskui, žiūrim, 
kas čia darosi! Čia šokinėdami 
ant žolės ir stalo pribyrėjo 
spragūzų dydžio ledo kruša! 

Važiuojant per Manitoba 
matėme daug tiesiomis eilė
mis susodintų medžių, lyg 
užuovėjai. Spėliojome, ar čia 
nuo sniego, ar vėjo. Registruojan
tis stovyklavietėje sužinojome, 
kad anksčiau čia labai daug 
medžių iškirto ir atsirado že
mei skriauda. Tai dabar bando 
ekologijai padarytą žalą ati
taisyti. Pravažiavus Winnipeg 
miestą sustojome pavalgyti 
restorane prie benzino stoties. 
Iš lauko atrodė, kaip vietinė 
landynė, tačiau savininkas buvo 
ukrainietis, labai gardžiai pa
valgėme, ypač pasakiška buvo 
burokėlių sriuba. Maisto por
cijos buvo tokios didelės, kad 
pusę pasilaikėme vakarienei, 
o kainos neįtikėtinai žemos: už 
trijų patiekalų pietus mo
kėjome 5.50 dol. kanadiškais. 

Nepawa miestas pasižymi 
lelijomis, vadinasi lelijų sos
tinė, ir lelijų sezono metu čia 
suvažiuoja apie 20.000 žmonių 
pasigrožėti gėlėmis. Pakeliui į 

šį miestelį, per kelias mylias 
prie kelio matėme žydinčius 
krūmus. Atrodė lyg alyvos, 
nors gan vėlai sezone: į sto
vyklavietę atvykę sužinojome, 
kad tai yra alyvos. Taip pat 
matėme įspūdingus medžius, 
kurie suaugę lyg krūmai, o 
šakos svyra iki žemės. V 

Stovyklavietė labai graži, 
yra Lions brolijos parka, 
Nepawa Riverbend Park. Čia 
yra stovyklautojams baseinasy, 
o tualetų bei dušų naudojimui 
reikia įspausti kodą, kad galė
tumėme įeiti. Taip riboja šių 
vietų naudojimą tik stovyklau-
tojantiems. Romas apsidžiau
gė, kad čia galima laužą kū
renti ir dar malkų už dyką duoda. 
Diena pasitaikė smagi ir saulėta. 

Vakare, patikrinę žemėla
pį, pakeitėme maršrutą. Nu
tarėme užuot pro Regina va
žiuoti per Saskatoon, į Ed-
monton. Tai. jei sūnūs bandys 
mus surasti pagal numatytą 
maršrutą, nepasiseks. Vilia
mės, kad jokių nemalonių 
staigmenų neatsitiks. 

Šioje stovyklavietėje suti
kome šeimą iš Michigan. kuri 

keliavo į Alaską. Su jais pasi
kalbėjome, papasakodami kai 
kuriuos įspūdžius iš mūsų ke
lionės į tą valstiją. 

Ryte išvykę, važiavome 8 
valandas į vakarus. Įvažiavus 
į Sascatchewan provinciją, su
stojome Langenburg. Čia buvo 
labai graži turistų informaci-
jos^stotis. Nors lijo, bet buvo 
.atidaryta sekmadienio ryte, 
tai šią paslaugą labai įvertino
me. Prisirinkę informacijos, 
keliavome toliau ir po kiek lai
ko'sustojome Jocton. Tai didelis 
miestas. Prie kebo buvo JJays 
Inn*Vr,Walmart". .Staples", tai 
jautėmės, lyg esame Amerikoj. 
Priešpiečių sustojome JPonde-
rosa", kur buvo bufetas ir 
labai skani viščiuko sriuba su 
ryžiais — lyg namie gaminta. 

Įvažiuodami į Saskatoon, 
laimėjome valandą, teko laik
rodį atsukti. Kiek pavažiavus, 
vėl saulė švietė, bet važiuojant 
toliau vėl lijo, ir pasitaikė van
dens paviršiumi važiuoti, ta
čiau kėliai buvo beveik tušti, 
tai per daug nesijaudinome, 
nors nemalonus važiavimas. 

Bus daugiau ..Inukshuk". Hay River, N*orthwest Terri tonos 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KALBĖK, VIEŠPATIE! 
Šventojo Rašto pirmoje Sa

muelio knygoje yra pasakoji
mas apie vieno berniuko 
pakvietimą į Dievo tarnystę. 
Išgirdęs balsą berniukas ne
susigaudė, kas jį kviečia; vė
liau kunigo Elio pamokytas į 
Viešpaties kvietimą atsiliepė: 
..Kalbėk, Viešpatie, — tavo 
tarnas klauso". 

Evangelijoje randame kitą 
pasakojimą apie žvejo Simono 
pakvietimą. Apsilankyti jį pas 
Jėzų pakvietė brolis Andrie
jus. Per pirmą susitikimą Jė
zus pasakė: ..Tu esi Simonas, 
o vadiniesi Petras — Uola". 
Tai buvo užuomina apie Petro 
ateities misiją — būti Bažny
čios uola. Po kelerių metų Jė
zus aiškiai pasakys: „Tu Pet
ras — Uola, ant tos uolos aš 
pastatysiu Bažnyčią, ir pra
garo vartai jos nenugalės". 

Dievas nuolat kalbina 
žmogų, kviesdamas artyn prie 
savęs, ir nori padaryti jį savo 
bendradarbiu. Žmogus gali 
atsiliepti ir prisiimti siūlomą 
misiją, tačiau gali Dievo balso 
neatpažinti arba tiesiog jį 
ignoruoti. Dažnai žmogaus 
sieloje būna per daug triukš
mo, jog būtų girdimas Dievo 
balsas. Tas triukšmas ateina 
įvairiausiais pavidalais: kaip 
reklama, kaip pramogos, kaip 
gundymas pasinerti į malo
numų sūkurį, ieškoti ..aukso 
puodų" ar kopti į valdžios vir
šūnes, norint realizuoti kar
tais net labai žemus siekius. 
Neseniai vienos pramoginės 
laidos kūrėjai, galbūt nesiek
dami demoralizuoti visuo
menės, o tik norėdami pa
traukti jaunų žiūrovų dėmesį, 
per televizijos laidą išrengė 
moterį ir įrodinėjo, jog tai yra 
visiškai moralu ir kas kitaip 
mąsto yra beviltiškai atsili
kęs. Lygiai taip prisidengiant 
pažanga meilė ir šeima buvo 
griaunama Rusijoje po Spalio 
revoliucijos. Apie tai galima 
pasiskaityti dar sovietmetį 
išleistoje knygoje ..Šeima ir 
meilė". Revoliucijos veikėjai 
šlovino laisvą meilę, griovė 
pagarbą moteriai, skatino ri
bų neturintį ištvirkimą ir taip 
miestų gatvės užplūdo .,bez-
pnzorninkai" — gatvės vaikai, 
valkatos. Vėliau jie tapo didžiai
siais nusikaltėliais. Pasirodo, 
ir mūsų dienų veikėjai — 
duok Dieve, kad jie elgtųsi be 
blogos valios — tik kartoja 
Spalio revoliucijos pionierių 
metodus, taikytus siekiant 
sukurti iš bet kokios moralės 
išsilaisvinusį ir Dievą atme
tantį žmogų. Iš tikrųjų dva
siniame ir moraliniame chaose 
Dievo balsas negirdimas. 

Žmogus šiandien girdi tiek 
balsų, jog jam dažnai sunku 
atskirti, kas ateina iš Dievo, o 
kas iš piktojo. Dvasių skyri
mas yra didelė Dievo dovana, 
kurią turi ne kiekvienas žmo
gus. Prieš savaitę per televizi
ją buvo pasakojama apie tai, 
kaip studentas miške pasi
statė piramidę ir tvirtino, jog 

čia žmonės galį išgyti vos ne 
nuo visų ligų. Studentas 
nuoširdžiai pasakojo, kad jis 
girdi Dievo balsą, kad jo 
įkvėptas pastatė piramidę, 
kuri padeda žmonių prašymus 
sujungti su Dievo energija ir, 
jei tas susijungimas įvyksta, 
žmogus pasveiksta. Ieškodami 
sveikatos, žmonės plūsta ne 
tik į tikrai šventas vietas — 
Šiluvą, Aušros Vartus ir kitas, 
— bet ir ten, kur mūsų dienų 
šamanai, žyniai ar bur
tininkai bando žmogiškomis 
priemonėmis priversti ant
gamtines jėgas tarnauti žmo
nių tikslams. Juo mažiau 
žmonės turi tikro tikėjimo, juo 
daugiau vietos lieka prie
tarams. Apie tai liudija ir 
horoskopų, kuriuos spausdi
na beveik visi laikraščiai, po
puliarumas. Kad Dievo malo
nė pasiektų žmogaus širdį, 
nereikia nei piramidžių, nei 
magiškų ženklų ar veiksmų, 
reikalingas tik tikėjimas ir 
atsivėrimas Dievo meilei ir jo 
malonės veikimui, priimant iš 
Jo rankos viską: sveikatą ar 
ligą, džiaugsmą ar kančią, 
pasisekimą ar sunkiai pake
liamus sunkumus. 

Savo mintyse bandau ly
ginti du Jono Krikštytojo 
mokinius, nusekusius Kristų 
į jo namus ir su juo praleidu
sius visą dieną, su mūsų dienų 
neva ..kietais" vyrukais, kurie 
mano esą protingesni ir 
pažangesni už kitus tik todėl, 
kad stokodami moralinių 
pagrindų, nestokoja akiplė
šiškumo ir cinizmo. Jie gali 
suniekinti moterį ir Tėvynę, o 
ką jau kalbėti apie tikėjimą ar 
Bažnyčią. Aniems Jėzaus 
mokiniams buvo visiškai leng
va atpažinti Kristų ir po 
trumpo pokalbio ryžtingai 
apsisprendė sekti Jį. Tačiau 
viso šito būtų nebuvę, jeigu jų 
širdyse būtų buvusi dvasinė 
sumaištis. Sunkiai pakelia
mas fizinis aklumas nėra pati 
didžiausia žmogaus nelaimė: 
už jį didesnė bėda yra dvasinė 
neregystė, kai žmogus nebema 
to ne tik Dievo, bet ir tyros 
meilės, dvasinio grožio ir 
žmogiško kilnumo. 

Kristus atėjo į žemę ir mi
rė ant kryžiaus dėl to, kad mes 
pajėgtume nugalėti nuodėmę, 
nes patys vieni šitai padaryti 
nepajėgtume. Nuodėmės nu
galėjimas yra nemažesnis ste
buklas, nei prisikėlimas iš 
sunkiausios fizinės ligos. 
Jėzus kviečia visus savo se
kėjus būti "jo bendradarbiais 
gydant žmonių širdis ir prike
liant juos iš dvasinės mirties. 
Kalbėk. Viešpatie, mums, 
kaip anuomet kalbėjai Si
monui — Petrui, padaryda
mas jį geriausiu savo ben
dradarbiu ir patrauk mus prie 
savęs, kad visas mūsų gyveni
mas būtų sąmoningas atsilie
pimas nešti Gerosios Naujie
nos šviesą į nūdienos pasaulį. 

Arki vysk. 
Sigitas Tamkevičius 

PAMINĖJO SAVO DANGIŠKĄ GLOBĖJĄ 
Gruodžio 8 dieną Šiaulių tokią globėją yra ne tik dan-

Pažaislio vienuolyne seselės dėkoja „Saulutes" ir kitoms labdaros organizacijoms, kurios paremia vienuolyno 
vasaros stovyklas vargingai gyvenantiems vaikams. Jos dėkojo Algiui Ljepinaiėiui ir jo kolegoms už paskati
nimus bei aukas, išleidžiant lankstinukus ir kalendorių apie vienuolyną. Nuotraukoje (iš kairės): ses. Virginija, 
ses. Serapiną. Jūratė Jaruševičiene, Indre ir Donatas Tijūnėliai, ses. Remigija. 

„VARDAN KRISTAUS TIESOS" 
Gruodžio 8 d. Kaune, Vy

tauto Didžiojo universitete 
katalikų bendruomenė „Gy
vieji akmenys" surengė Atsi
naujinimo dieną „Vardan Kris
taus tiesos", skirtą šv. Domi
nykui ir dominikoniškajam 
dvasingumui atskleisti. 

Renginys pradėtas Švč. 
Mergelės Marijos valandų gie
dojimu. Pirmojoje konferenci
joje, kurią vedė kun. Kęstutis 
Kevalas, buvo aptarta rožinio 
malda. Kalbėtojas pristatė 
neseniai pasirodžiusį popie
žiaus laišką apie rožinį, ku
riame šventasis Tėvas akcen
tuoja šią maldą, kaip kontem
pliacinę, drauge priminė šv. 
Dominyką, didį šios maldos 
mylėtoją ir skleidėją. Kun. 
Kęstutis Kevalas pabrėžė ro
žinio maldos bibliškumą, 
apžvelgė jo kilmės istoriją. Ro
žinio 150 maldų „Sveika. Ma
rija" sietina su 150 psalmių. 
Todėl rožinis kartkartėmis va
dintas Marijos psalmynu. 
Anot kun. K. Kevalo, kalbant 
rožinį, labai svarbu slėpinių 
apmąstymus jungti su savo 
gyvenimu. Taip išvengiama 
nuobodulio ir maldos tapimo 
„mechanine". Kalbėtojas su 
klausytojais pasidalijo asme
nine Dievo artumo patirtimi. 

išgyventa gamtoje giedant ro
žinį. Po konferencijos sugiedo
tas trečiasis iš naujųjų, po
piežiaus pasiūlytų Šviesos slė
pinių, „Dievo karalystės skel
bimas, raginant atsiversti". 

Konferenciją „Šv. Dominy
kas ir dominikoniškasis dva
singumas" vedė t. Reno Marija 
Desplanąues, FJ. Anot jo. 
dominikoniškąjį dvasingumą 
geriausiai apibūdina žodis 
„draugystė". Tai draugystė su 
Jėzumi, draugystė su žmo
nėmis, stengiantis jiems pa
skelbti Gerąją Naujieną. Šv. 
Dominykas — dominikonų 
įkūrėjas ir tėvas. Jis yra minė
tosios draugystės pavyzdys. 
Anot t. R. M. Desplanąues, šv. 
Dominykas buvo Jėzaus biči
ulis, praleisdavęs ištisas nak
tis intymiuose maldos susi
tikimuose su juo. Šv. Dominy
kas turėjo įprotį dienos laiką 
skirti artimui, o naktį — Die
vui. „Dominykas Jėzui ne tik 
kalbėdavo, bet ir jo klausyda
vo, norėjo jį pažinti", — sakė t. 
Reno Marija Desplanąues. 
Anot kalbėtojo, šventasis ti
kėjo, kad pažinti Dievo žodį, 
vadinasi, pažinti Kristų, todėl 
jis labai gerbė Šventąjį Raštą, 
nuolat jį skaitydavo, nešio
davosi su savimi. Domir. as 

uoliai ieškojo Dievo tiesos, nes 
ji žadina meilę. Pažinta tiesa 
troško dalytis su kitais žmo
nėmis, todėl pamokslaudavo 
žodžiu ir pavyzdžiu. Todėl ir 
dominikonų ordinas vadina
mas pamokslininkų. 

Po pietų pertraukos Atsi
naujinimo dienos dalyviai išsi
skirstė po darbo grupes. Vieni 
pasirinko tėvo Reno Marijos 
Desplanąues darbo grupę „Šv. 
Tomas Akvinietis, konumpliuo-
jantis Jėzaus paslaptis", kiti 
klausėsi ses. Liucijos Grybai
tės, FMA, mokymo apie šv. 
Kotryną Sienietę. Dominiko
niškojo jaunimo atstovės — 
Leoną Bandzaitytė ir Evelina 
Saldauskaitė — pristatė domi
nikoniškąjį jaunimą pasaulyje 
ir Lietuvoje. Renginio dalyviai 
taip pat galėjo susipažinti su 
Lietuvoje ką tik pradėtu reng
ti evangelizaciniu „Alfa" kur
su. Jį pristatė Lina Montvi-
daitė ir Aistė Masiokaitė. Sa
lėje, kaip įprasta, vyko užtari
mo malda. 

Įvadą į Eucharistijos litur
giją vedė ir šv. Mišių koncele-
bracijai vadovavo bei adven
tinį pamokslą pasakė Kauno 
arkivyskupo generalvikaras 
kun. Jonas Ivanauskas. 
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MOKSLINĖ KONFERENCIJA „BAŽNYČIA IR VISUOMENE" 
Gruodžio 2-3 d. Vytauto 

Didžiojo universiteto (VDU) 
Katalikų teologijos fakultetas, 
Humanitarinių mokslų fakul
tetas bei istorijos katedra 
Kaune surengė mokslinę kon
ferenciją ..Bažnyčia ir visuo
menė Lietuvoje". Konferen
cijoje dalyvavo ir pranešimus 
skaitė Vilniaus universiteto, 
Vytauto Didžiojo universiteto, 
Šv. Antano religijos studijų 
instituto prie Katalikų teolo
gijos fakulteto VDU, Lietuvos 
istorijos instituto, Klaipėdos 
universiteto. Kultūros, filoso
fijos ir meno instituto, Filo
sofijos instituto dėstytojai, 
studentai magistrantai, dok
torantai, taip pat kun. M. A. 
Dettlaff. OFM. Conv. Konfe
renciją atidarė ir dalyvius pa
sveikino VDU katalikų teolo
gijos fakulteto dekanas mons. 
doc. dr. V. S. Vaičiūnas, OFS. 
ir VDU Humanitarinių moks
lų fakulteto istorijos katedros 
vedėjas doc. dr. P. Jan
kauskas. Konferencijoje buvo 
perskaityta per 20 pranešimų. 
Apie vyskupo J. Bialozoro 
(apie 1623-1665 m.) išmintin
gą politinę ir ganytojišką 
veiklą sudėtingu laikotarpiu 

— Maskvos ir Švedijos karų 
metu — įžvalgomis pasidalijo 
dr. V. Kamuntavičienė. Habil. 
dr. prof. B. Genzelis, kalbėda
mas apie vyskupą J. Stroi-
novskį (1752-1815) ir fiziokra-
tus Vilniaus universitete, ak
centavo vyskupo kaip teologi
jos mokslininko. įžvelgusio 
ryšį tarp teologijos ir gamtos 
mokslo, veiklą ir nuveiktą 
didžiulį darbą socialinėje sri
tyje: jis prisidėjo prie baudžia
vos panaikinimo, platino so
cialines programas ir ugdė 
jaunus mokslininkus. Kun. M. 
A. Dettlaff apžvelgė pranciš
konų vienuolyno ir Švč. Mer
gelės Marijos bažnyčios įstei
gimo Vilniuje priežastis ir 
svarbą. Apie katalikiškąją re
formą ir šiandieninę Lietuvos 
visuomenę įžvalgomis dalijosi 
L. Jovaiša. A. Radzevičius gili
nosi į religinių vertybių hie
rarchiją XLX a. lenkiškoje poli
tinėje tradicijoje, akcentuo
damas patriotiškumą ir tautiš
kumą. Dr. R. Laukaitytė kal
bėjo apie stačiatikių atkirtį 
katalikų prozelitizmui 1918-
1940 metais. Dr. A. Gricke-vi-
čius iškėlė mintį, kad sekuliari
zacija teikia galimybę for

muotis totalitarinei santvar
kai. D. Vaznonis, kalbėdamas 
tema ..Neofitai: atsivertimai iš 
judaizmo į katalikybę XVIII-
XIX a. sandūroje", įvardijo 
priežastis, dėl kurių žydai 
krikštydavosi ir tapdavo kata
likais. A. Lazauskienė pasida
lijo mintimis apie Bažnyčios 
įtaką savivaldybių kūrimusi 
Lietuvoje 1918 m. I. Bučins-
kytė nusakė Karino bažnyčių 
lietuvėjimo 1918-1940 m. prie
žastis ir reikšmę, dr. K. An
tanaitis apžvelgė LKP parti
nių institucijų kovą su dvasi
ninkais disidentais 1978-1984 
metais, EI. Markuckytė supa
žindino su Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto veikla 
1978-1983 m. Hail. dr. prof. A. 
Motuzas kalbėjo apie Lietuvos 
Kalvarijų kryžiaus kelio kulto 
kilmę Lenkijos analogų kon
tekste, V. Lileikienė apžvelgė 
Liurdo, o V. Kvasaitė — Mari
jos valandų istoriją Lietuvoje. 
Visuomenės ir Bažnyčios san
tykius įvairiais aspektais 
atskleidė ir kiti konferencijos 
prelegentai. Konferencija bai
gė darbą diskusijomis bažny
čių istorijos klausimais Lietuvoje. 
Bažnvčios žinios. 2002 m. Nr. 24 

katedroje buvo iškilmingai 
švenčiamas Švč. Mergelės Ma
rijos Nekaltasis Prasidėjimas. 
Ši Dievo Motinos šventė 
Šiaulių vyskupijos tikintie
siems dabar ypatinga — šių 
metų birželio 8 dieną Dievo 
kulto ir sakramentų kongre
gacija, pasinaudodama jai 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
suteiktomis galiomis, Šven
čiausiąją Nekaltai Pradėtąją 
Mergelę Mariją patvirtino 
Šiaulių vyskupijos globėja. 

Nekaltojo Prasidėjimo 
šventei pradėta rengtis gruo
džio 6-ąją, pirmojo mėnesio 
penktadienio vakarą. Po šven
tųjų Mišių, kurias aukojo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, buvo išstatytas gar
binti Švenčiausiasis Sakra
mentas. Adoracija truko visą 
naktį. 

Apie šią malonę vyskupas 
E. Bartulis kalbėjo ir sekmadie
nį, kai į šventas Mišias Šiau
lių katedroje susirinko neįti
kėtinai daug žmonių. „Turėti 

giška malonė, — sakė per 
pamokslą Šiaulių ganytojas. 
— Vyskupijai suteiktas Šven
čiausiosios Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo titulas 
įpareigoja sekti Mariją, būti 
ištikimus jos tyrumo ir 
skaistumo pavyzdžiui". Vys
kupas akcentavo, jog Marija, 
dovanojusi pasauliui Išgany
toją, niekur nepasitraukia nuo 
mūsų. Tai kelrodė žvaigždė, 
vedanti mus į amžinojo Tėvo 
namus. Nėra kito kelio į šią 
buveinę, kaip tik tas, kuriuo 
ėjo Mergelė Marija, nuolan
kiai pildydama Dievo valią. 
Tačiau, pasak ganytojo, šian
dienė situacija rodo, kad 
daugelis žmonių yra pasiklydę 
savo žemiškoje kelionėje. „Tik 
tuomet, kai mūsų tauta su
klups po kryžiumi, kai susi
mąstys apie tai, kur einame, 
jos žmonių širdyse užgims 
tikroji ramybė, meilė ir 
džiaugsmas", — sakė Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis. 
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PARAPIJOS ĮSTEIGIMO METINĖS 
Gruodžio 3 dieną Vilniaus 

Šv. Pranciškaus ir Bernardino 
bažnyčioje iškilmingai pam
inėtos parapijos įsteigimo me
tinės. Šventėje dalyvavo Sei
mo pirrr. Artūras Paulauskas, 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, jų žmonos, dar apie porą 
šimtų svečių. Pačioje renginio 
pradžioje, chorui sugiedojus 
Marijos garbei giesmę, buvo 
uždegtos ir išdalytos svečiams 
žvakės. Tuomet įžangos žodį 
tarė šios bažnyčios klebonas 
kun. Astijus Kungys. Rem
damasis Jono evangelijos pir
muoju skyriumi, tėvas Astijus 
kalbėjo apie krikščionio pa
šaukimą būti šviesos liudytoju 
ir nešėju. Po trumpo bažnyčios 
choro koncerto menotyrininkė 
Rūta Janonienė pasakojo ber
nardinų bažnyčios įsteigimo 
bei statymo istoriją. Meno
tyrininkė t rumpai aptarė 
Lietuvoje retų gotikinių baž
nyčios freskų ikonografiją, nu
rodė keletą išlikusių unikalių 
architektūrinių ir meninių 
detalių. Pavyzdžiui, bažnyčios 
sienoje, jungiančioje vienuoly
no kompleksą su bažnyčia, yra 
išlikusi įslaptinta klausykla. 
R. Janonienė atkreipė dėmesį 

į barokinių altorių ikonografi
ją, kitus bažnyčios ypatumus. 

Vilniaus Šv. Pranciškaus 
ir Bernardino bažnyčia ir vie
nuolynas pastatyti taip 1500 
ir 1513 m. Keletą kartų po 
gaisrų ir karų bažnyčios inter
jeras buvo keistas. Bažnyčioje 
yra trijų rūšių skliautai: 
žvaigždiniai, tinkliniai ir kriš
toliniai, šiaurinę bažnyčios 
sieną puošė didžiausios Lie
tuvoje freskos. XVII-XVIII a. 
prie piliorių stovėjo 12 me
dinių puošnių barokinių al
torių. Bernardinų bažnyčia 
garsėjo stebuklingais paveiks
lais, centrinio altoriaus k r ' d -
fiksu, skulptūromis. Baži ia 
pradėjo veikti iškart po Ne
priklausomybės atkūrimo ir 
greitai pagarsėjo tėvų pranciš
konų pamokslais, chorais bei 
pastoracine veikla. Joje jau 
daug darbuotasi ir nemaža: 

investuota siekiant sugrąžinti 
nors dalį statinio praeities 
grožio, tačiau dar ir šiandien 
sovietmečio pėdsakai yra labai 
akivaizdūs. Parapijos atkūri
mo metinės, jų iškilmingas 
minėjimas — tai dar vienas 
žingsnis visokeriopo atstaty
mo link. BŽ, 2002 m. Nr. 24 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo 
S 1.500 iki S 1.800. 

Tel. 901-218-7481. 

Masažo salonui reikalingi 
masažistai. Truputį kalbėti 

angliškai. Pravedami masažo 
kursai. Tel. 847-691-7348. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

NVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg.. naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

S581-S682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

MJKM0MJT1 NA.VHeS\TlKATr*IR 
GmTOsrauiwvt\s 

Aaentas Frank Zapoli> ir Oft Mcr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai 

KRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654; 77.V581-8654 
ELEKTROS 

ĮVEDIM.VI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą.. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

TRUMPAI. 

i \into" direktorius kun Robertas Gripas dėkoja ,.Saulutei" už 
parama ir anoniminiam mecenatui už pagalbą Lietuvos benamiams 
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• Lapkričio 29 d. Vilniaus 
arkikatedroje šv. Mišiomis 
pradėtas Lietuvos laisvės gy
nėjo A. Ramanausko-Vanago 
4")-ųjų žūties metinių minėji
mas. Šv. Mišias aukojo mons. 
A Svarinskas ir vyriausiasis 
kariuomenes kapelionas kun. 
Juozas Gražulis. Genocido 
aukų muziejuje, buvusio KGB 
kalėjimo kameroje Nr. 1. kur 
kalėjo A. Ramanauskas-Vana
gas, įvyko pagerbimo ceremo
nija. Vėliau paminėti šviesaus 
kovotojo už laisve atminimo į 

Vilniaus įgulos karininkų 
ramovę atvyko prezidentas V. 
Adamkus, prof. V. Landsber
gis, krašto apsaugos vicemi
nistras J. Gečas, kariuomenės 
vadas J. Kronkaitis, kiti gar
būs svečiai. 

• Lapkričio 28 d. Jonavos 
dekanato tikybos mokytojos 
Regina Určinskienė ir Daiva 
Makarevičienė savo kolegoms 
surengė seminarą ..Tegu gy
venimas būna šventė". Jos pa
sidalijo jau taikoma savo pa
mokose patirtimi, kurią įgijo 

vasarą Kulautuvoje vykusia
me Brunhildos Sigl seminare. 
Mokytojos pamokė maldų, per
teikė daug įdomių užduočių, 
pratimų, kuriuos mokytojai 
galės panaudoti pamokose. 
Prelegentės išsamiai aiškino 
sakramentų prasmę, jų sim
bolius, akcentavo, kas svar
biausia rengiant vaikus Susi
taikymo ir Eucharistijos sak
ramentams. 

• Lapkričio 28 d. visi Jo
navos dekanato kunigai buvo 
pakviesti j Jonavos rajono 

savivaldybę, kur jie susitiko su 
Jonavos miesto meru Bro
nislovu Liutkumi, jo pavaduo
tojais ir tarybos nariais. Buvo 
svarstoma, kaip bendradar
biauti sprendžiant socialinius, 
ekonominius ir visuomeninius 
dvasinio ugdymo klausimus. 
Prieita prie bendros nuomo
nės, kad visur reikia vienybės, 
susišnekėjimo ir bendruo
meniškumo. Dekanas kun. Si
gitas Bitkauskas užsiminė 
apie padėtį Ruklos parapijoje, 
kur daugiausia asocialių 

šeimų ir alkanų vaikų. At
kreiptas dėmesys į „Caritas" 
paskelbtą akciją „Gerumas 
mus vienija". 

• Lapkričio 30 d. Jonavos 
parapijos maldos grupės da
lyviai surengė priešadventinę 
popietę Neįgaliųjų veiklos 
centro nariams. Visi kartu 
meldėsi, skaitė Šv. Rašto 
ištraukas, dalijosi mintimis. 
Koncertavo neįgaliųjų liaudies 
kapela „Mes kartu". Visi vaiši
nosi bendrijoje agapeje. 
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L i e t u v o j e abejojama „Gazprom" 
k e t i n i m a i s 

Atkelta iš 1 psl. \ strateginių Čėsna teigė pradėjęs abejoti, 
objektų sąrašą. 

Vyriausybė nutarė, kad 
laisviesiems vartotojams nuo 
šių metų pradžios turi būti nu
statyta dujų pirkimo viršutinė 
kainos riba. Kainų komisija 
nustatė 304 litų už 1,000 ku
binių metrų ribą, todėl dujų 
tiekėjai neturi teisės šiems 
vartotojams pardavinėti dujų 
brangiau. 

„Gazprom" dujas Lietuvo
je parduodanti bendrovė „Du-
jotekana" ir viena „Lietuvos 
dujų" akcininkių Vokietijos 
bendrovė ..Ruhrgas" svarsto 
galimybę kreiptis į teismą. 

Ūkio ministras Petras 

ar „Gazprom" nori pirkti „Lie
tuvos dujų" akcijų bei Kauno 
elektrinę. 

„Gazprom" Lietuvos val
džios veiksmus vertina kaip 
„Lietuvos dujų" vertės maži
nimą, todėl ir akcijų paketo 
kaina turi būti mažesnė, nei 
mokėjo vokiečiai — pastarieji 
jau sumokėjo 116 mln. litų, o 
dar 34 mln. litų turėtų sumo
kėti vėliau. 

Anot ūkio ministro, dery
bose su „Gazprom" bus pa
daryta pauzė, o jeigu paaiškės, 
kad rusai nesidomi privatiza
vimu ar siūlo per mažą kainą, 
bus sprendžiama, ką daryti. 

* Ilgai t iesioginių Lietu
vos užsienio investicijų 
lentelėse pirmavusių JAV 
investicinis indėlis per kele
rius metus iš pirmosios vietos 
jau pernai balandį nusmuko į 
penktąją. JAV ambasadorius 
Lietuvoje John F. Tefft teigia, 
jog JAV įmonės jau kurį laiką 
neinvestuoja ir laukia, kol 
Baltijos ir kitos Vidurio bei 
Rytų Europos valstybės bus 
priimtos į NATO. (LR, Elta) 

* Praėjusiais metais Lie
tuva sugebėjo panaudoti 
maždaug 5 mln. litų iš PHA
RE programos, kurie buvo 
skirti kaimynams latviams ir 
estams. Panaudojant ISPA 
fondo lėšas, tarp 10 valstybių 
ES kandidačių pernai Lietuva 

P r e m j e r o ž m o n a į t a r i a m a suk la id inus i 
JAV a m b a s a d ą 

Atkelta iš 1 psl. 
„Žaliąją kortelę" laimėjus 

A. Butrimui, K. Butrimienė 
pasinaudojo minėta galimybe. 
2001 m. jie abu Varšuvoje at
siėmė imigracines vizas. At
vykę atsiimti tokių vizų pilie
čiai, be kitų dokumentų, pri
valo pateikti pasą bei sutuok
tuvių liudijimą. 

Jeigu K. Butrimienė, kaip 
tvirtina dabar, dar 1999 me
tais išsiskyrė su vyru, jos pase 
turėjo būti žyma apie šį įvykį. 
Tokiu atveju ji vargiai būtų 
gavusi JAV imigracinę vizą. 

Kaip žinoma, 2001 m. pa
vasarį K. Butrimienė ištekėjo 
už ilgamečio draugo premjero 
A. Brazausko ir tapo Kristina 
Brazauskiene. Sutuoktuvės 
įvyko po to, kai spauda prane
šė apie poros atostogas Egipte. 
Tuomet grįžę iš užsienio 
kurorto A. Brazauskas bei K. 

Butrimienė pareiškė esą se
niai išsiskyrę — dar 1999 me
tų rugpjūtį. Ši žinia nustebino 
ir vieno, ir kito artimuosius, 
mat jie apie šį svarbų įvykį net 
porą metų nieko nežinojo. 

A. Butrimas net bandė 
bylinėtis dėl skyrybų teisėtu
mo, bet nesėkmingai. 

Vasario 4-ąją premjeras A. 
Brazauskas vyksta 3 dienų vi
zito į JAV. Drauge planuoja 
vykti ir K. Brazauskienė. 

Po dalykinių susitikimų 
premjeras su žmona ketina 
dar savaitę ilsėtis Bahamų sa
lose. 

Pasak dienraščio, šiai ke
lionei K. Brazauskienei grei
čiausiai teks gauti naują JAV 
vizą, nes, kilus skandalui dėl 
galimos melagystės, buvo pra
nešta, jog premjero žmona šią 
savaitę ketina atsisakyti „ža
liosios kortelės". 

MIŠRIOS VEDYBOS 
Pagal 2001 m. Wiesbaden 

(Vokietija) statistikos biuro 
pranešimą, net 766.000 vokie
čių vedė kitatautes moteris, 
arba vokiečių moterys ištekėjo 
už kitataučių vyrų. 

Daugiausia vokiečių vyrų 
vedė moteris, kilusias iš Azijos, o 
daugiausia turkų vedė vokietes. 

Iš bendro skaičiaus 398.000. 
14 procentų moterų, kilusių iš 
Azijos. 11 proc. iš Lenkijos ir 9 
proc. iš buvusių Sovietų Są
jungos respublikų, apsivedė 
su vokiečiais. O 368.000 kita
taučiai vyrai: 16 proc. turkų. 12 
proc. italų ir po 9 proc. austrų, 
afrikiečių apsivedė vokietes. 

KAS PATOGIAU 
JAUČIASI ŽEMĖLAPYJE? 

National Geographic So-
ciety surinktais duomenimis, 
geriausiai geografiją pažįsta 
švedai. Po jų eina vokiečiai ir ita
lai, kai tuo tarpu amerikiečiai iš 
visos eilės — priešpaskutiniai. 

Tarptautinės statistikos 
surinktomis žiniomis, žemėla
pyje daugiau europiečių galėjo 
parodyti, kur yra Irakas, kai 
tik mažai daliai amerikiečių 
pavyko jį surasti. Tarp 18 ir 
24 metų amžiaus 3,000 ap
klaustų jaunų žmonių, tik 13 
proc. amerikiečių žemėlapyje 
„rado" Iraką ir 12 proc. — 
Afganistaną. Tuo tarpu tame 
pačiame žemėlapyje vokiečiai 
gan gerai jautėsi. Jų net 46 
proc. neturėjo problemos su
rasti Iraką ir 49 proc. — Af
ganistaną. Antra vertus, ir 
jiems kartais tenka nurausti. 
Tik 26 proc. vokiečių sugebėjo 
žemėlapyje „atvykti" į Bul
gariją ir Kroatiją. Kiek sun
kiau, tik 19 proc. amerikiečių, 
teko „sužvejoti" Vokietiją. 

„OKTOBERFEST 
Kasmet spalio mėn. Miun-

taip pat buvo viena iš pirmau
jančiųjų ir nusileido tik Ven
grijai. Integracijos specialistų 
manymu, šie dalykai nuteikia 
optimistiškai ir leidžia tikėtis, 
kad jau pirmaisiais narystės 
Europos Sąjungoje metais bus 
galima panaudoti visus 455 
mln. eurų 

* Jungtinės Valstijos ne
gali iš valstybės išsiųsti il
giau nei dvejus metus Lietu
vos teisėsaugininkų dėl suk
čiavimo ieškomų klaipėdiečių 
Tatjanos ir Valerijaus Afanas-
jevų. Šią procedūrą apsunkina 
tai kad už Atlanto uosta
miesčio gyventojai išvyko su 
savo vaikais — 14-mečiais 
dvyniais Svetlana ir Aleksan
dru. Amerikiečiai negali suim-

J A V l a u k i a L i e t u v o s p a r a m o s 
g a l i m o j e o p e r a c i j o j e p r i e š I r a k ą 

Atkelta iš 1 psl. 
URM sekretoriaus teigi

mu, JAV kviečia Lietuvą prisi
jungti ir prie operacijų Irake 
pasibaigus galimam konflik
tui. 

„Laukiama Lietuvos daly
vavimo ir pokonfliktinėse ope
racijose — gal taikdarių, gal 
policininkų", sakė diplomatas. 

Šį mėnesį krašto apsaugos 
ministras Linas Linkevičius 
sakė. kad gavusi Vakarų pa
siūlymą, ir esant Lietuvos Sei
mo pritarimui, Lietuvos kariai 

būtų pasirengę tokiai užduo
čiai. 

L. Linkevičiaus teigimu, 
tarnybai Irake Lietuva galėtų 
pasiūlyti karo medikų, inži
nierių ir štabo karininkų. Be 
to. pasak jo. Lietuva galėtų 
pasiūlyti sąjungininkams gali
mybę naudotis savo oro erdve. 
Pernai Lietuva pasiūlė savo 
oro erdvę JAV lėktuvams, da
lyvaujantiems tarptautinėje 
antiteroristinėje operacijoje 
„Enduring Freedom" Afga
nistane. 

Į N A T O v a l s t y b e s p l ą n u o j ą M a s ius t i 
p a r l a m e n t a r u „ d e s a n t ą " 

Atkelta iš 1 psl. 
„Ryšiams su JAV parla

mentu turi būti s.kiriamas 
ypatingas dėmesys", sakė KA 
ministras. V. Stankevičius iš
reiškė viltį, jog JAV bus viena 
pirmųjų, patvirtinsiančių Lie
tuvos stojimo į sąjungą doku
mentus. ,,JAV davus žalią 
šviesą ratifikavimo procesas 
vyks žymiai sklandžiau", pa
žymėjo NATO komisijos pir
mininkas. 

L. Linkevičius pabrėžė, jog 
pakvietimas į NATO dar nega
rantuoja pilnateisės narystės. 
Jo teigimu, stojimo tvirtinimo 
procesas gali būti atidėtas, jei
gu kiltų abejonių dėl pakvies
tųjų valstybių įsipareigojimų 
vykdymo. 

V. Stankevičius taip pat 
pabrėžė būtinybę užtikrinti 
NATO valstybių atstovus, jog 
po prezidento rinkimų Lietuva 
nekeičia savo krypties. 

ti lietuvių tol, kol jie gyvena 
su vaikais, o Lietuva neturi 
lėšų pargabenti klaipėdiečių 
atžalas. (R, Elta) 

* Beveik trečdalis Seimo 
narių iki šiol parlamente 
nepajėgė „prastumti" nė vie
no įstatymo projekto. Seimas 
nepriėmė nė vieno iš 6 pro
jektų, kuriuos siūlė išrinktasis 
prezidentas Rolandas Paksas. 
11 parlamentarų įstatymų 
projektų net nesiūlė. Seimas 
priėmė net 32 iš 65 Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto pirmi
ninko Aloyzo Sakalo, 29 iš 50 
Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininko Algirdo Butke
vičiaus teiktų įstatymo pro
jektų. (LŽ, Elta) 

* Dabartiniame Seime 
jau net 16 parlamentarų 
pakeitė frakcijas. Pastarųjų 
prezidento ir savivaldybių rin
kimų rezultatai lėmė dar 
vieną pasikeitimą Seimo frak
cijų sudėtyje. Spėjama, kad, 
artėjant 2004 m. parlamento 
rinkimams, politinė migracija 
dar padidės. Politologai paste
bi, kad politinės orientacijos 
keitimas ir politikų perbė
gimas iš partijos į partiją la
biau būdingas pokomunis
tinėms visuomenėms negu 
brandžios demokratijos vals
tybėms. (KD, Elta) 

* Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adam
kus savaitgalį praleido Palan
goje. Paklaustas apie būsimą 
dalyvavimą politinėje veikloje, 
V. Adamkus teigė jaučiąs 
„moralinę pareigą savo žinias 
ir patirtį panaudoti ne siau
ruose kokios nors konkrečios 
politinės partijos rėmuose, o 
būdamas tam tikru dešiniųjų 
politinių jėgų koordinatoriu
mi". Prezidentas dar kartą at
metė galimybę užimti kokį 
nors konkretų postą būsi
majame opozicinių partijų da
rinyje. „Aš manau, jog nepri
klausymas jokiai partijai kaip 
tik yra mano privilegija", sakė 
jis. (LR, Eite) 

DRAUGAS, 2003 m. sausio 21 d., antradienis 

IŠKARPOS IS VOKIŠKOS SPAUDOS 
,VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ' 

chene (Vokietija) įvykstančią, 
net dvi savaites užsitęsiančią, 
garsiąją „Oktoberfest" alaus 
mugę aplanko ne tik vokiečiai, 
bet ir kitų kraštų alaus mėgėjai. 

Praėjusiais metais „Okto
berfest" mugę aplankė arti 6 
milijonų alaus ištroškusių. Tai 
buvę apie pusė milijono dau
giau negu ankstesniais me
tais. Buvo išgerta apie 5.5 
mln. litrų alaus. 

Vokietijoje yra 1,200 bra
vorų. Juose per metus pagami
nama 1.4 milijardai galonų alaus. 

PASIGENDA 
„DEUTSCHMARK" 

Jau metai, kai vokiška 
markė (Deutschmark — JDM") 
buvo pakeista į eurą. Tačiau 
ne visiems vokiečiams sekasi 
prie jo priprasti. Net 6 iš 10-
ties vokiečių pasigenda „DM". 
Daugiausia (68 procentai) 
„DM" ilgisi Rytų Vokietijos gy
ventojai. 

Apskritai, vokiečiai, eida
mi į parduotuves, 81 proc. te
begalvoja ir skaičiuoja mar
kėmis, o kad prekės ir patar
navimas kainuoja daugiau, 95 
proc. kaltina eurą. 

NAMINIŲ GYVULIŲ 
MĖGĖJAI 

Vokiečiai yra žinomi, kaip 
labai dideli naminių gyvulėlių 
mėgėjai. Nežinia kiek čia 
tiesos, tačiau sakoma, jog 
Vokietijoje šeimai butą bus 
lengviau susirasti, jei turėsi 
katę ar šunį negu su vaiku. 

Apskaičiuojama, kad vokie
čiams naminių gyvulių išlai
kymas per metus atsieina apie 
2,7 mlrd. eurų. 

Berlyne yra laikomi 108.864 
registruoti šunys, 276,000 
katės. 204.000 kitų smulkių 
gyvulėlių (triušių, žiurkių) ir 
200.000 paukščių. 

Paruošė P. Palys 

Atkelta iš 2 psl. 
Girdėjosi plojimų, kiek

vienam pranešimui pasibai
gus, ir buvo klausimų. Vienas 
klausimas, kuris kėlė didelį 
susidomėjimą: kokios paramos 
susilaukia centrai iš Lietuvos 
valdžios ar iš savo vietovių 
savivaldybių. Rita Venclovie
nė konkrečiais pavyzdžiais 
įrodė, kiek mažai paramos 
centrai gauna iš šių šaltinių. 
Centrų vadovai žino. kad pa
tys turės rasti finansinės pa
ramos. Jie rašo ir kreipiasi. 
Vienas centras gauna pa
ramos iš švedų organizacijos. 

kitas jš Vokietijos „Maltos" 
organizacijos. Kitaip sakant, 
kai kurie „Vaiko vartai į moks
lą" remiami centrai gauna 
pašalpos iš kitų šaltinių, tai 
reikia lankyti ir susipažinti su 
kiekvieno centro stoviu. Ta
čiau, „Vaiko vartai į mokslą" pri
statomos „Charakterio ugdy
mo" ir „D.R.A.S.A." programos 
ir didelis dėmesys centrų vai
ku mokyklos lankomumui nė
ra gaunamas iš kitų šaltinių. 

Po žinių ir įspūdžių pilnų 
pranešimų dalyviai dar norėjo 
kalbėtis su įvairiomis prane
šėjomis, apžiūrėti išstatytas 

here are a number of reasons why our new Airbus A340 is t ne ultimate 
in comfort and convemence. Economy Extra. our new class of service. 
offers its own separate cabm w>;h plenty of room to work or relax. VVhile 
every seat m all three ciasses has been new!y designed and features ąn 
individual video screen. Of course. the sense of vvell being you'll feel Vvhen 
flymg on this sophisticated new aircraft is more than just the result of 
enhanced comfert. space and amenities. It's also the result of an enhanced 
qual:ty of service you'll find only on SAS. To find out more call your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2350. 

www.scandinavian.net 

It's Scandinavian 
SAS 

nuotraukas iš remiamų centrų 
gyvenimo ir pasirašė, kaip bū
simi „Vaiko vartai" nariai, rė
mėjai, bendradarbiai atnauji
no savo planus remti ir dirbti 
su šia grupe. „Vaiko vartai į 
mokslą" angliškai vadinasi 
„Child's Gate to Learning", tai 
tinklalapis randamas: 

http://www.childgate.org 
Ten yra daugiau apie būrelio 
siekius ir tikslus. Adresas: 
Child's Gate to Learning 
/Vaiko vartai į mokslą, P.O. 
Box 381. Dovvners Grove, IL 
60515. 

Ramunė Kubiliūtė 

PADĖKA 
A.tA. 

STASYS S. JOKUBAUSKAS 
Mūsų mylimas tėvas, senelis, prosenelis, uošvis ir 

brolis mirė 2002 m. gruodžio 2 d., palaidotas gruodžio 7 
d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Paliokui, prel. I. Ur
bonui, kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, šv. Mi
šių auką ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame J. Lukminienei už palydą vargonais, G. 
Bigenytei už giesmes bažnyčioje ir Čikagos operos vy
rams už giesmes koplyčioje. 

Nuoširdi padėka R. Staniulienei už atsisveikinimo 
pravedimą ir inž. A. Didžiuliui, inž. E. Bartkui, J. Lend-
raičiui už atsisveikinimo žodžius. 

Dėkojame visiems, atsilankiusiems koplyčioje bei 
laidotuvėse, pareiškusiems užuojautą asmeniškai, laiš
kais ir per spaudą. Nuoširdus ačiū už gėles, gausias au
kas šv. Mišioms, „Mercy Lift", „Saulutei" ir vyrijai 
„Plienas". 

Mūsų padėka prieteliams, dalyvavusiems šv. Mišio
se St. Pete Beach, FL. 

Liūdinčios dukters, sūnaus ir brolio šeimos 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. f A. 
MAGDALENOS PETRULIENĖS 

Prisimindami liūdnos netekties pirmąsias metines, 
maloniai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti šv. 
Mišiose šeštadienį, sausio 25 d., 11 vai. ryto Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke ir prisi
minti velionę savo maldose. 

Duktė Onutė Antanaitienė su šeima 

A.IA. 
DANUTEI ŠČIUCKIENEI 

KASPERAVIČIŪTEI 

m i r u s , giliai užjaučiu l iūdesyje likusį vyrą 
JONĄ. 

Ona Pakalnienė 
Waterbury, CT 

A. f A. TĖVUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame SIGITĄ 
LĖLIUKĄ. 

Draugai ir bendradarbiai 

2002 m. lapkričio—gruodžio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI" 

aukojo: 

a.a. Leono Biliūno atm.: Danutė ir Raimundas Korzo-
nai — $25; 

a.a. Mečislovo Skruodžio atm.: Marija Kuprienė — 
$25; 

a.a. močiutės ir promočiutės Grasilijos Meiluvienės 
pirmąsias mirties metines minint: Teresė ir Linas Meilus 
— $50; 

a.a. Anelės Lukoševičiūtės atm.: Vytautas ir Nijola 
Baniukaitis, Stasė Strolienė — $40; 

a.a. Leokadijos Žvynienės atm.: William Hagerty, Ja
nina Cukurienė, Rita ir Myron Bezdicek — $145; 

a.a. Elenos Grudzinskienės atm.: dukterys, anūkai ir 
proanūkai per dr. Gedą ir Anitą Grinis — $500; 

a.a. Stasio Jokubausko atm.: Leonas ir Nijolė Kal
vaičiai — $25; 

Užjaučia/ne mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. „Lietuvos Vaikų viltis" padeda ne
galuojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems pa
sveikti Lietuvos vaikučiams. 

„Lietuvos Vaikų viltis", 2711 W. 71st Street, Chi-
cago.IL 60629. 

http://www.scandinavian.net
http://www.childgate.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \ 
PLB RUOŠIASI SAVO SEIMUI 

Vysk. Hansas Dumpys 

Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygarda ruošia 
kasmetinį ..Lietuvos prisimi
nimų" pokylį vasario 2 d. 5 
vai. p.p., Martiniąue pokylių 
salėje. Jo metu šiemet bus pa
gerbtas vysk. Hansas Dumpys 
už gausią ekumeninę ir visuo
meninę veiklą. Programą at
liks Vyčių choras, vadovauja
mas Almos Preišaitienės, o 
šokiams gros A. Barniškio or
kestras. Vietas užsisakyti 

skambinant Evelyn 
773-254-7553 arba 
Braziui 708-361-

prašoma. 
Oželienei 
Algirdui 
5594. 

Vasario 14 d., 7:30 vai. 
vak., Jaunimo centre Čiur
lionio galerijoje atidaroma 
žymiųjų Lietuvos menininkų 
tapytojų — Leonardo Gu
tausko ir Tado Gutausko kū
rybos paroda. Minint Lietuvos 
valstybingumo 750 m. jubi
liejų ir 85-ąsias Lietuvos Res
publikos nepriklausomybės 
metines, pirmąjį paminėjimą 
rengia Čiurlionio galerija, Li
tuanistikos tyrimų ir studijų 
centras bei Lietuvos konsula
tas Čikagoje. Parodos atida
ryme dalyvaus dail. Tadas Gu
tauskas. 

Vasario 9 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p., American Legion 
Merrillville Post 430 patal
pose. 7430 Broadvvay, Merrill
ville. IN. Lietuvos Vyčiai ir ki
tos Amerikos lietuvių orga
nizacijos, veikiančios Indiana 
valstijos šiaurės vakaruose, 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės ir Lietuvos pakvietimo 
i NATO šventę. Bus pietūs ir 
programa. Vietas užsisakyti 
galima telefonais (iki vasario 
4 d.): Eliz Starevvicz 219-922-
1522; Ursula Tavaras 219-
769-1791 arba Joanna Rudze
vičius 219-884-2220. 

„Lithuanian Citizens' So-
ciety of Western Pennsyl-
vania" Naujųjų metų proga 
padovanojo ..Draugui" 100 dol. 
ir gražius šventinius sveikini
mus. Širdingas ačiū! 

Filatelistu draugija „Lie
tuva" šaukia visuotinį narių 
susirinkimą sekmadienį, sau
sio 26 d., 12:30 vai. popiet, 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejaus ,,Gintaro" salėje. Po 
susirinkimo — vaišės ir pa
bendravimas. Bus padaryta 
visų susirinkimo dalyvių* nuo
trauka draugijos spaudai. 
Kviečiami draugijos nariai bei 
visi asmenys, kurie domisi 
Lietuvos filatelija. 

Lietuviu dantų gydytoju 
sąjunga ruošia ,,cepelinų po
pietę" kovo 16 d., 12 vai., 
„Seklyčioje". 

Los Angeles Dramos sam
būris atvyksta į Čikagą kovo 
30 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
ir vaidins linksmą Jono Mack-
onio komediją ,,Lady Makbet 
iš Akmenės". Veikalo premje
ra įvyko š.m. sausio 12 d. Los 
Angeles, CA, ir buvo labai pa
lankiai žiūrovų įvertinta. Šį 
renginį sambūris skiria 
„Draugui". 

Jurgis Petkus, Glendale, 
CA; Jonas Mickevič ius , 
Omaha, NE, supranta lietu
viškos spaudos svarbą — 
„Draugui" jie atsiuntė po 50 
dol. auką. Nuoširdžiai dėko
jame! 

„Seklyčioje" saus io 22 d., 
2 vai. popiet, trečiadienio po
pietės programoje bus rodo
mas dokumentinis filmas 
„Kauno arkivyskupijai 75". 
įsteigus Lietuvos bažnytinę 
provinciją, Kaunas tapo reli
gine Lietuvos širdimi. Šį filmą 
padovanojo arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius, SJ. Maloniai 
kviečiame atsilankyti — visi 
laukiami. Kaip j au įprasta, 
bus bendri pietūs. 

Sekmadienį, saus io 26 d.. 
po 8. 9 ir 10:30 vai. Mišių, Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje bus lietuviškų blynų 
pusryčiai. Visi kviečiami pasi
vaišinti ir paremti parapiją. 

Lietuvos Respubl ikos 
konsulatas ir Karaliaus Min
daugo 750 m. karūnavimo 
komitetas praneša, kad vienas 
ir kelių renginių bus pokylis 
kovo 13 d., University Club 
salėje, Čikagoje. 

Grandiečiai v i s u s buvu
sius šokėjus ir svečius bei 
draugus, visus „Grandies" rė
mėjus maloniai kviečia į 
smagų prisiminimų vakarą, 
kuris bus vasario 28 d., penk
tadienį, „Bunkeryje" (Vv'illovv-
brook Ballroom. 8900 Archer, 
Willow Springs). Pradžia 8 vai. 
vak. Pelnas bus skirtas šokėjų 
kelionei į Lietuvą šią vasarą. 
Daugiau informacijos bus pa
skelbta vėliau. 

Antanas Januška , Chica-
go, IL, suprasdamas, kaip 
sunku lietuviškai spaudai iš
silaikyti, parėmė „Draugą" 
100 dol. auka. Jo dosnumas 
tikrai vertinamas. Tariame 
ačiū! 

Jau daugiau negu pusšim
tis metų praėjo nuo tų dienų, 
kai karo audrų iš tėvynės iš
blokšti mūsų tautiečiai ir po 
visą pasaulį pabirę, pradėjo 
jungtis į vieną organizaciją, 
kuri pavadinta Lietuvių Ben
druomenė. 

Atskirų valstybių Lietuvių 
Bendruomenės vėliau buvo 
apjungtos Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, kurios centro 
valdyba sudaro aukščiausiąjį 
organizacijos organą su pirmi
ninku priekyje. Dabar tokiu 
pirmininku yra Vytautas Ka-
mantas iš Grand Rapids, MI, 
tačiau jį dažnai galima matyti 
ir Lemonte (PL centre yra 
PLB raštinė) bei Čikagoje, 
kur jis lanko kitas lietuviškas 
organizacijas. 

Apie šio asmens veiklą ra
šome jau ne pirmą kartą. Jis 
su savo valdybos nariais tikrai 
atlieka milžiniškus darbus, 
kuriuos visus net yra sunku 
išskaičiuoti. 

Dabar vėl prasideda dar
bymetis, kadangi dideliais 
šuoliais artėja PLB vienuolik
tasis iš eilės seimas. Jis vyks 
liepos 7-11 d. Lietuvoje. 

Prieš šį seimą Vilniuje 
vyks pasaulio lietuvių dainų 

šventė ir Karaliaus Mindaugo 
750 metų jubiliejaus rengi
niai, kurie prasidės birželio 30 
d. ir tęsis iki liepos 6 d. 

Pažymėtina, kad tuoj po 
PLB seimo vyks Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, ku
rio pradžia bus Lietuvoje, o 
vėliau jis persikėlęs į Punską 
(Lenkija) ir Vokietiją, jis tęsis 
nuo liepos 12 iki 27 d. 

Švenčių laikotarpiu PLB 
pirm. V. Kamantas kelis kar
tus kartu su savo žmona Gra
žina buvo atvažiavęs į Čika
gą. Čia jis darbavosi, posė
džiavo, aplankė Lemonte 
„sveikstantį" „Pasaulio lietu
vio" žurnalo- iždininką Aleksą 
Karaliūną. Reikia pažymėti, 
kad PLB valdybos leidžiamas 
mėnesinis leidinys — „Pasau
lio lietuvis", dabar redaguoja
mas Reginos Kučienės ir ad
ministruojamas Viktoro Kučo, 
šiuo metu yra gerose rankose 
ir finansinių sunkumų valdy
bai nesudaro. 

V. Kamantas informavo, 
kad PLB valdybos vicepirm. 
kun. Edis Putrimas iš Kanados 
buvo nuvykęs į Urugvajų, kur 
metų pradžioje darbavosi su 
Pietų Amerikos lietuvių jau
nimu, padėdamas jau šeštą 

kartą pravesti metinį suvažia
vimą — stovyklą. 

Kadangi PLB seimo pra
džia jau mažiau negu už 6 
mėnesių, tai šis renginys da
bar yra pats aktualiausias. Fi
nansinė parama yra labai rei
kalinga ne tik seimui, bet ir 
kitiems PLB projektams, ku
rių yra gana daug. Dėl finan
sinės paramos seimui ir ki
tiems jo reikalams nemažai 
rūpinasi PLB atsovybė Lietu
voje su Gabrieliumi Zemkal-
niu priekyje. Jis tuo reikalu 
parašė oficialų laišką tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentui. 

V. Kamantas informavo ne 
vien tik apie gerai nuteikian
čius įvykius. Sausio 14 d. ryte 
iš jo gauta žinia, jog tolimoje 
Australijoje, Camberos mieste 
sausio 9 d. mirė dr. Antanas 
Stepanas, sulaukęs 59 m. am
žiaus. Jį jau ilgesnį laiką kan
kino vėžio liga. Dr. A. Stepa
nas buvo Australijos LB vei
kėjas. Jis atstovavo Australi
jos Lietuvių Bendruomenei, 
buvo PLB LX seimo prezidiu
me ir 1997 m. vasarą Vilniuje 
buvo vienas seimo pirminin-
kų. 

Edvardas Šulaitis 
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Čikagoje viešint Seimo nariui V. Landsbergiui. ALTo centro valdyba buvo jam suruošusi pobūvį, kuriame, tarp 
daugybes svečių, dalyvavo ir lis kaires) seminaristas Nerijus Šmerauskas. Jonas Kuprys. Vida Kuprytė, ses. 
Laimute . Indrės T i j ū n ė l i e n ė s nuotr. 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

RFGINA JAUTOKAITĖ 

DflllEI IR POCZUOS 
PYftCJ 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos tarnautojų, darbuotojų ir savanorių 
vakarienėje pernai gruodžio 20 d. „Seklyčioje". Iš kaires: „Našlaičiu glo-

s" komiteto darbuotojos Dana Bazienė ir Regina Smolinskiene 

REGINA JAUTOKAITĖ 

„DAILĖS IR POEZIJOS 
PYNĖS" 

Regina Jautokaitė gimė 
1931 m. rugsėjo 17 d. Rietave. 
1945 - 1950 m. gyveno Vokieti
joje. Atvykusi į Čikagą baigė 
Šv. Kazimiero Akademiją. 
Domėjosi menu, mokėsi Illi
nois Institute of Technology ir 
Northvvest universitete įsigijo 
bakalauro laipsnį 'Bachelor of 
Fine Arts). 

Kaip ir daugelio menininku 
pradiniai darbai buvo realisti
niai. Vėliau išbandė įvairias 
technikas - tapybą, grafiką, 
skulptūrą, monotipus. Taip 
pat įvairius stilius - realizmą, 
impresionizmą, abstraktizmą. 
Temos irgi labai įvairios - na
tiurmortai, peizažai, istori
niai, simboliniai įvaizdžiai. 

R. Jautokaitė domėjosi mu
zika ir literatūra. Kilo mintis 
atvaizduoti muzikinių dramų 
simbolius. O skaitant kai ku

rių poetų eiles, jų posmai suti
ko su dailininkės darbų minti
mis. 

Knygoje kaip tik ir sutapa
tinti, susieti, vaizdžiai išreikš
ti ir sujungti autorės darbai 
su poetų eilių panašiomis min
timis. 

Piešimus - tai tyli poezija 
Leonardo da Vi nei 

Šią knygą galite įsigyti 
..Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd street. Chica-
go. IL 6062S. Kama 8 dol., 
pridedant 8,75 proc. mokestį 
užsisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol.. už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis. Teirautis telefonu 773-
585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Cicero LB apylinkės ruoš
tame pobūvyje- pietuose vie
ninteliam dienraščiui, lei
džiamam už Lietuvos ribų — 
..Draugui" paremti (sekmadie
nį, sausio 19 d. Šv. Antano 
parapijos salėje) Anis ir Al
dona Grimai iš Lockport. IL. 
paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame! Kaip tik to mūsų 
rėmėjų dosnumo dėka ..Drau
gas" dar ilgai gyvuos! 

Gražutė Sirutienė, Santa 
Monica. CA. ..Draugo'' para
mai atsiuntė 100 doi. auką. 
Esame nuoširdžiai dėkingi: 

Karaliaus Mindaugo 750 
metų jubiliejaus paminėjimas 
bus kovo 2 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p.. Jaunimo centre. Pro
gramoje: istorikės Ritos Kun-
čienės paskaita; aktorius Egi
dijus Stancikas ir muzikas 
Raigardas Tautkus. Ruošia 
JAV LB Kultūros taryba. 
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Į AUSIS IR Į ŠIRL>IS 
Prieš svarbesnį renginį pa

prastai negailima reklamos ir 
gražių žodžių programai, jos 
atlikėjams, renginio ruošė
jams. Neretai pasitaiko, kad 
visa ta skambi retorika yra 
nepalyginamai įdomesnė, ne
gu tai, ką publika pamato ir 
išgirsta salėje. Tik ne šį kartą! 

Viskas, kas buvo prieš kon
certą rašoma apie ..Dainavos" 
ansamblį, visi raginimai ir 

Na, o ką bekalbėti apie Da
rių — jauną, talentingą mu
ziką: kompozitorių, dirigen
tą... Ir ne vienas koncerto da
lyvis, įkaitusiais nuo plojimo 
delnais ir plačiausia šypsena 
veide, eidamas iš bažnyčios, 
kalbėjo: „Matot, ką mes čia 
turime! Ar pakankamai įver
tiname? Mūsų 'Dainava* gali 
ne tik lygintis su geriausiais 
chorais iš Lietuvos, bet di-

me. 

kvietimai sekmadienį, sausio džiąją jų dalį toli pralenkti!" Ir 
19 d., atvykti į Švč. M. Marijos jokiu būdu tokioms nuomo-
Gimimo bažnyčią ir pasiklau- nėms prieštarauti nedrįstu-
syti koncerto, pavadinto „Ma
rija, gelbėk mus", toli gražu 
neprilygo tai dvasios puotai, 
kurią patyrė publika. O ir 
publikos buvo apsčiai — gal 
dar kokią šimtinę ir būtų buvę 
galima pridėti, bet ši erdvi. 
graži šventovė buvo pilna. Ir 
vyresniųjų, ir jaunų, ir net 
vaikų. Vadinasi, mūsų tau
tiečiai dar pajėgia atskirti 
tikrąsias vertybes nuo eilinių 
blizgučių: jie iš ..Dainavos" 
tikėjosi gero koncerto ir nebu
vo apvilti. 

Cia nesiimame rašyti muzi
kinės ar apskritai išsamesnės 
koncerto recenzijos, bet visų 
pirma pasidalinti įspūdžiais ir 
taip pat pareikšti nuoširdžią 
užuojautą visiems, kurie tą 
šaltą sekmadienio popietę „at
rado geresnių užsiėmimų" ir į 
koncertą neatvyko. Tai, be jo
kios abejones, jiems didelis 
nuostolis... 

..Dainavos" ansamblyje, 
bent koncerte, yra kiek dau
giau negu penkiasdešimt cho
ristų. Vieni jau pagyvenę, 
ankstesnių laikų palikuonys: 
kiti visai jauni, vos tik iš pa
auglių amžiaus išsiritę. Dau
gelis jų. tų jaunųjų, užaugo 
mūsų akyse — lankė lietu
viškas mokyklas, dalyvavo or
ganizacijose, šoko tautinius 
šokius. Audrius, Liudas. Kas
tytis. Asta. Jonas. Marius. 
Rima. Aida. Linda. Vytas — ir 
daug kitų. rodos, tik vakar 
„galėjo stati po stalu vaikš
čioti", o dabar jie choristai, 
savo laisvalaikį atiduoda lie
tuviškai dainai, giesmei. Jie ir 
dirba, ir studijuoja, ir visur 
suspėja! Argi neturėtume tuo 
savo išeivijos prieaugliu di
džiuotis'' 

Muz. Dar ius Pol ikait is . 

Koncerto programa buvo 
sudėtinga, sunki ir paini. 
Ypač Maurice Durufle kūri
niai, kuriuos visgi daina-
viečiai (palydimi orkestro, var
gonų) ne tik įveikė, bet, kaip 
atrodė, visai nesunkiai su jais 
susidorojo. Kiek valandų re
peticijų jiems reikėjo, kol tokio 
tobulumo laipsnį pasiekė? O 
Audrės Budrytės-Nakienės 
skaitomi intarpai iš A. Dir
sytės maldaknyges ..Marija, 
gelbėk mus" nepaliko nei vie
nos sausos akies... 

Publikos tarpe buvo atvyku
sių iš YVashington. DC. iš Mi-
chigan. Indiana. VVisconsin 
valstijų, iš tolimiausių Čika
gos priemiesčių. Pagarba 
„Dainavai". Dariui Polikaičiui 
ir visiems talkininkams — so-
iistams. muzikantams, var
gonininkui: pagarba ir gausiai 
publikai, kad susikaupusi iš
klausė (net kosėti užmiršusi) 
nuostabaus koncerto. O mūsų 
Marcjuette Parko apylinkes 
gražiosios lietuviškos šven
toves skliautais dar ilgai aidės 
šio didingo koncerto akordai... 

D.B. 

SKELBIMAI 

Pernai gruodžio mėn. pradžioje vykusiame Lithuanian Mercv Lift pokylyje. Iš kairės Daina Rudaitiene, Aldas ir 
Maria Narai, Christopher ir Christine Tott. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaules. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel . 708-386-
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 




