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Sportas 
* Lietuvos dviratinin

kas Saulius Ruškys, atsto
vaujantis Belgijos komandai 
„Marlux", aštuntosiose lenk
tynėse „Gran Premio Costa 
degli Etruschi" Italijoje sek
madienį atstumą baigė pag
rindinėje grupėje ir užėmė 7-
tąją vietą. Pirmą kartą po 
praėjusių metų prestižinių 
„Tour de France" lenktynių 
važiavęs pajėgiausias Lietu
vos dviratininkas Raimondas 
Rumšas, atstovaujantis Itali
jos komandai „Lampre". už
ėmė 33-iąją vietą. 

* Šeš tad ien i D u s e t o s e 
vykusiose tradicinėse Sar
tų žirgų lenktynėse geriausią 
rezultatą pasiekė širvintiškis 
Ramūnas Vadeikis. J i s su 
Amerikos ristūnu Pūku pas
kutiniajame, dešimtajame, 
važiavime dėl Didžiojo žiemos 
prizo 1,600 metrų ats tumą 
įveikė per 2 min. 9.51 sek. 

Naujausios 
zmios 

* Korupcija į tariami 
Ukrainos bendrovės parei
gūnai pervedė pinigus į vieną 
Lietuvos banką. 

* Įdarbindamas gimi
naičius, Vilniaus policijos va
dovas pažeidė įstatymus. 

* P irmadienį sutr iko 
atsiskaitymai Vi ln iaus 
banko mokėjimo kortelėmis. 

* Užs ien io eksperta i 
mokys apsaugoti teisėsaugos 
informatorius apie korupciją. 

* Europos Komisijos 
atstovas t ikis i Lietuvos 
„taip" referendume dėl ES. 

* Lietuva ir Graikija 
sutaria, kad reikia ES už
sienio ministro pareigybes. 

* Tiesioginėms išmo
koms iš Kaimo rėmimo 
fondo šiemet bus skirta 74.5 
mln. litų. 

* „Sodra" pernelyg dos-
niai dalijo duomenis apie gy
ventojus, nustatė inspekcija. 

* „E.ON Energie" do
misi Lietuvos skirstomųjų 
tinklu bendrovėmis. 

frr ••&*• 
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Katalikų Bažnyčia pritaria Lietuvos narystei 
Europos Sąjungoje 

Užsienio reikalų min i s t r a s Antanas Valionis įteikė kardinolui Juozui Aud
riui Bačkiui dovaną — Strasbūro Šv. Petro Jaunojo bažnyčios freskos 
„Tautos, žengiančios prie Kryžiaus" kopiją. Gedimino Žilinsko <EITA> nuotr. 

Vilnius, vasario 3 d. 
(BNS) — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia žada dėti visas pas
tangas, kad valstybės gyvento
jai referendume pasisakytų už 
Lietuvos narystę Europos Są
jungoje (ES), po pirmadienį 
vykusio susitikimo su užsienio 
reikalų ministru Antanu Va-
lioniu sakė kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. 

„Bažnyčia yra už ėjimą į 
Europą. Padėsime žmonėms 
apsispręsti, kad jie eitų bal
suoti", sakė A. J. Bačkis. Jis 
pridūrė, kad Bažnyčia negali 
žmonių „nei priversti, nei 

įtakoti, nei perkalbėti", tačiau, 
jo nuomone, gali „'tikroje švie
soje' žmonėms pristatyti Euro
pos Sąjungą". Pasak kardino
lo, Katalikų Bažnyčia turi pa
dėti žmonėms suprasti, kad 
referendumas yra svarbus 
žingsnis, todėl žada prisidėti 
prie informacijos apie ES 
skleidimo. 

Kardinolas minėjo, jog kol 
kas nėra aišku, kokia forma 
Katalikų Bažnyčia išsakys sa
vo požiūrį į ES. Kardinolo A. J. 
Bačkio nuomone, greičiausiai 
bus išplatintas viešas Lietuvos 
vyskupų pasisakymas dėl na

rystės ES, kuris „gali būti baž
nyčiose skaitomas". Tačiau A. 
J. Bačkis pabrėžė, kad „per 
pamaldas tikrai nebus agituo
jama". 

Viešas Katalfkų Bažnyčios 
vyskupų pareiškimas dėl ES, 
anot A. J. Bačkio, turėtų būti 
priimtas viename iš artimiau
sių Lietuvos vyskupų susirin
kimų. 

Savo ruožtu A. Valionis sa
kė, jog Užsienio reikalų minis
terija teiks Katalikų Bažnyčiai 
išsamią informaciją apie dery
bų rezultatus tam, kad kuni
gai galėtų pateikti kuo tiksles

nę informaciją apie ES. 
„Mūsų žmonėms reikia pa

galvoti, kad mes ne grįžtame į 
Europą, bet esame tos Euro
pos dalis", sakė kardinolas. 

Planuojama, kad referen
dumas dėl Lietuvos narystės 
ES bus surengtas gegužės 11 
dieną. Lietuva visateise ES 
nare tikisi tapti 2004-aisiais. 

A. J. Bačkio susitikime su 
A. Valioniu taip pat buvo ap
tarta Lietuvos nuostata dėl 
krikščioniškų vertybių pami
nėjimo Konvento dėl Europos 
ateities ruošiamoje būsimojoje 
ES Konstitucijoje. 

Rusijai nepatvirtinus sienos sutarties, 
Vilnius turėtų įvesti vizų režimą tranzitui 

JAV pare igūnai ieško erdvėlaivio 
Columbia" ne la imės priežasčių 

Vilnius , vasario 3 d. 
(BNS) — Spaudos konferenci
joje pirmadienį opozicinės Tė
vynės sąjungos-Lietuvos kon
servatorių ^TS/LK) partijos 
pirmininkas Vytautas Lands
bergis pareiškė, kad Rusija 
veliasi į „sofistinį ginčą" bei 
bando įrodinėti, kad susitari
me tarp ES ir Rusijos, numa-
tančiame Karaliaučiaus tran
zito tvarką, nebuvo Rusijos 
įsipareigojimo patvirtinti Lie-

r 'ytautas Landsbergis 

tuvos ir Rusijos sienos sutartį. 
Konservatoriaus nuomo

ne, jei Rusija nepatvirtins 
1997 m. pasirašytos sienos 
sutarties su Lietuva, Vilnius 
turėtų įvesti „normalų vizų 
režimą" visiems kertantiems 
Lietuvos sienas Rusijos pilie
čiams. 

Dabar Rusijos piliečiai ke
liauja tranzitu per Lietuvą į 
Karaliaučiaus sritį ir iš jos be 
vizų, o nuo liepos 1 d. jiems 
bus išduodamai supaprastinti 
kelionės dokumentai, kuriuos 
gauti bus pigiau ir paprasčiau, 
nei vizas. 

Rusijos prezidento įgalioti
nis Karaliaučiaus klausimais 
Dmitrij Rogozin praėjusią sa
vaitę po susitikimo su Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininku Gediminu Kirkilu 
pareiškė, kad Rusija niekada 

nedavė formalių įsipareigoji
mų ES patvirtinti sienos su
tartį su Lietuva, nors tai turi 
būti padaryta siekiant abiejų 
valstybių pozicijų suartėjimo. 

V. Landsbergis taip pat 
nurodė, kad Lietuva ir taip 
Rusijai padarė tam tikrų nuo
laidų įgyvendinant Karaliau
čiaus tranzito tvarką, tačiau 
„Maskva reikalauja vis naujų 
nuolaidų Lietuvos vyriausy
bės parengtose pagal Briuselio 
deklaraciją sienų kirtimo tai
syklėse". „Iš tikrųjų keliami 
nauji ir nauji reikalavimai, o 
nuolaidos, net nedidelės, tik 
skatina naudoti tokią takti
ką", kalbėjo V. Landsbergis.' 

Konservatorius „ypač ne
geru reiškiniu" pavadino Ka
raliaučiaus srities dūmos pra
ėjusią savaitę priimtą spren
dimą Nukelta į 5 psl. 

Irako puolimo kampanija keičia 
premjero vizito JAV darbotvarkę 
Vaš ing tonas , vasario 2 d. 

(BNS) — Įtempta tarptautinė 
padėtis dėl planuojamos JAV 
ir jų sąjungininkių karinės 
operacijos prieš Iraką pakore
gavo Lietuvos premjero Algir
do Brazausko vizito į Vašing
toną darbotvarkę. 

Rengiant vasario 4 d. pra
sidedantį A. Brazausko trijų 
dienų vizitą į Vašingtoną, bu
vo planuojama, kad vasario 5 
d. premjeras susitiks su JAV 
valstybės sekretoriumi Colin 
Povvell. Tačiau šis susitikimas 
neįvyks, ae* vasario 5 diena 
C. Powell . v York'e prista

tys Jungtinių Tautų Saugu
mo Tarybai Amerikos žvalgy
bos surinktus įrodymus apie 
Irako turimus masinio naiki
nimo ginklus. 

Kaip sakė Lietuvos amba
sadorius JAV Vygaudas Ušac-
kas, vietoje C. Po\vell su Lie
tuvos premjeru susitiks vals
tybės sekretoriaus pavaduoto
jas Richard Armitage. 

„JAV valstybės sekreto
riaus pavaduotojas pasisiūlė 
atvykti į Lietuvos ambasadą 
Vašingtone, kur ir įvyks susi
tikimas su A. Brazausku. 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvoje įkur ta 
partija taikosi į 

krikščionių 
demokratų paveldą 

Teisingumo ministerija 
užregistravo 37-ąją politinę 
organizaciją — Lietuvos 
krikščioniškosios demokrati
jos partiją. 

Partiją įkūrė ir praėjusią 
savaitę užregistravo buvę 
Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos (LKDP) nariai, 
atsisakę jungtis su Krikščio
nių demokratų sąjunga 
(KDS). Naujajai partijai va
dovauja buvęs LKDP iždinin
kas, valdybos narys Ignacas 
Uždavinys. Nukelta \ 5 psl. 

Erdvėlaivis „Coiumbia" sausio 16 
d. pakilo į erdvę Kennedy skrydžiu 
centre. 

H u s t o n - N a c o g d o c h e s , 
Texas, vasario 3 d. 'AFP-
Reuters-BNS) — JAV parei
gūnai pradėjo mažiausiai tris 
atskirus tyrimus dėl daugkar
tinio erdvėlaivio „Columbia", 
susprogusio vasario 1 d., ne
laimės priežasčių ir pateikė 
kelias įvykių prielaidas. 

Valstybinė aeronautikos 
ir kosmoso administracija 
(NASA) „Columbia" subyrėji
mo priežasties nenurodė, ta
čiau pranešė, kad kelios mi
nutės prieš nelaimę kairiojo 
sparno jutikliai užregistravo 
staigų temperatūros padidėji
mą. Termoizoliacinio skydo 
problemų teorijos pateikėjai 
mano, kad jutiklių pastebėtas 
temperatūros didėjimas gali 
rodyti, jog buvo prarasta vie
na iš termoizoliacinių plokš
telių, dengiančių visą daug
kartinio erdvėlaivio apačią. 

Erdvėlaivis, grįždamas į 
Žemės atmosferą, turi atlai
kyti 1,650 laipsnių pagal Cel
sijų (3,000 F) karštį, nuo ku
rio saugo 24,000 specialių ter
moizoliacinių plokštelių. Erd
vėlaivis galėjo subyrėti į dalis 
dėl karščio, nebeveikiant ter-
moizoliaciniam skydui. 

Vaizdajuostėse matyti, 
kad 80 sekundžių po pakilimo 
sausio 16 dieną į kairįjį erdvė
laivio sparną atsitrenkė kaž
koks objektas. Tai galėjo būti 
nuo centrinės išorinės degalų 
talpos atitrūkęs izoliacinės 
putos fragmentas, kuris galė
jo išmušti vieną termoizoliaci-
nę plokštele. 

Kontrolės praradimo teo
rija teigia, kad galėjo sutrikti 
vieno elerono — lėktuvo po-
svyrio aplink išilginę ašį vai
ro, kuris yra užpakalinėje 
sparno dalyje. — valdymas, 
galbūt dėl sausio 16 d. paste
bėto objekto smūgio ar trum
pojo jungimo hidraulinėje val
dymo sistemoje. 

Eleronai leidžia erdvėlai
viui skrendant per atmosferą 
atlikti plačius posūkius, kad 
būtų galima sumažinti greitį. 
„Columbia" per atmosferą tu
rėjo skrieti pasviręs 40 laips
nių kampu. Jei jis būtų bent 
kiek didesnis, erdvėlaivis dėl 
oro srauto pasipriešinimo ga
lėtų apsiversti, o jei kampas 
būtų mažesnis, laivas įskrietų 
į atmosferą per dideliu greičiu 
ir dėl to galėtų išsilydyti jo 
aliuminio skydas. 

Metalo nuovargio teorijos 
pateikėjai mano, kad „Co

lumbia", seniausias NASA 
erdvėlaivis, kuris pirmą kartą 
į kosmosą pakilo 1981 metais, 
galėjo subyrėti dėl milžiniškų 
apkrovų, tekusių jo aliuminio 
ir grafito skydui. Toks vadina
masis metalo nuovargis daž
nai pastebimas senuose lėktu
vuose. 

NASA pernai 4 mėne
siams buvo atšaukusi visų sa
vo keturių daugkartinių erd
vėlaivių skrydžius, nes degalų 
vamzdeliuose buvo pastebėta 
mikroįtrūkimų. 

Trumpojo jungimo teorija 
teigia, kad dėl trumpojo jungi
mo Nukelta į 5 psl. 

Erdvėlaivio „Columbia" nuolaužos 
krenta 

Pasaulio naujienos 
(RemianSs AFP. Remers, AP. Merfa*. *TAR-TASS, SMS 

žirf»( agensajų pranešimais) 

EUROPA 

Berlynas. Jungtinių Tau
tų (JT) ginkluotės tikrintojų 
vadovas Hans Blix šią savaitę 
paragino JAV pateikti bet 
kokią jų turimą informaciją 
apie Irako masinio naikinimo 
ginklus, sakoma pirmadienį 
Vokietijos laikraštyje „Frank
furter Allgemeine Zeitung" iš
spausdintame interviu. H. 
Blix sakė, kad Irakas turi 
nuodugniau bendradarbiauti 
su JT ginkluotės tikrintojais. 
„Jeigu jis to nepadarys... 
tuomet aš neturiu vilčių jį nu
ginkluoti taikaus patikrinimų 
proceso būdu", sakė H. Blix. 
Tačiau jis pridūrė, kad Irakui 
sutikus aktyviai talkinti, tik
rintojams pakaktų kelių mė
nesių darbui užbaigti. 

Berlynas. Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder, už
sienyje vis labiau ignoruoįn-

mas dėl prieštaravimo karui 
Irake, sekmadienį ir namuose 
neteko dalies valdžios bei au
toriteto po žeminančio pralai
mėjimo dviejų žemių rinki
muose. Žemutinės Saksonijos 
ir Heseno žemių rinkėjams, 
rinkimų metu sudavusiem 
skaudžius smūgius G. Schroe
der Socialdemokratų partijai. 
Matyt, masinio nedarbo ir 
smunkančios ekonomikos 
problemos bei nepopuliarus 
mokesčių didinimas buvo 
svarbesni nei kanclerio požiū
ris į Irako klausimą. 

Praha. Dramaturgas ir 
demokratinio judėjimo didvy
ris, 66 metų Vaclav Havel 
sekmadienį po 13 metų vals
tybės vadovo poste atsisveiki
no su aktyvia politine veikla. 
V. Havel pagal Čekijos Kons
tituciją turėjo pasitraukti. 
nors parlamentarams ir ne
pavyko iki Sid 

gaus, užimsiančio jo vietą. V. 
Havel sekmadienį perdavė 
prezidento antspaudus prem
jerui Vladimir Špidla ir žemų
jų parlamento rūmų pirmi
ninkui Lubomir Zaoralek, ku
rie nuo pirmadienio laikinai 
dalinsis prezidento įgalioji
mais, kol bus išrinktas nauja
sis prezidentas. 

JAV 
New York. Trečiadienį 

JAV pateiks įrodymų, kad 
Irako prezidento Saddam 
Hussein režimas slepia masi
nio naikinimo ginklus, rašo
ma pirmadieni „The Wall 
Street Journal" išspausdin
tame JAV valstybės sekreto
riaus Colin Powell komenta
re. C. Powell pranešė, kad 
JAV turimus žvalgybos duo
menis, kurie padės geriau su
vokti Irako apgavystes JT 
ginkluotės patikrinimu metu. 
Šie įrodymai patvirtins, kad 
.IT ginkluotės tikrintojai „ne
sulaukia reikiamo bendradar
biavimo, kad jų prašymai 
stabdomi, o jų klausimai lieka 

Powell. 

Pasak jo, Amerika parodys, 
kad „Saddam slepia duome
nis apie masinio naikinimo 
ginklus". 

Vašingtonas . JAV per 
karines operacijas Irake gali 
pirmą kartą panaudoti slaptą 
elektromagnetinį ginklą, ga
lintį be sugriovimų ir žmonių 
aukų neutralizuoti priešinin
ką. Šis JAV Karinių oro pajė
gų kuriamas mikrobangų 
principu veikiantis ginklas 
gali išvesti iš rikiuotės priešo 
elektronines sistemas bei 
neutralizuoti jo karinę įrangą. 
Šis ginklas gali būti naudoja
mas neutralizuojant priešo 
vadavietes, ryšio įrenginius, 
priešlėktuvinės gynybos rada
rus, cheminio ar biologinio 
ginklo saugyklas bei gamybos 
vietas, modernius automobi
lius, raketas bei lėktuvus. 

Jungt inės Valstijos po 
Irako prezidento Saddam 
Hussein nuvertimo neketina 
Irake steigti karinės admi
nistracijos ir }ves tik trumpa
laikę saugumo kontrolę, pa-

binio saugumi I Con-

doleezza Rice. „Manome, kad 
Iraką išlaisvinus nuo siaubin
go režimo Irako žmonės pui
kiai galės patys tvarkytis savo 
reikalus", pareiškė G. Rice in
terviu Egipto dienraščiui „A1-
Ahram". „Tačiau bus tam tik
ras momentas, ypač kol bus 
vykdomos karinės operacijos, 
kurių metu mums reikės at
statyti tvarką ir tuo metu 
svarbiausio vaidmens imsis 
JAV karinės pajėgos", teigė ji. 

ŠIAURĖS KORĖJA 

IRAKAS 
Bagdadas. Irakas steng

sis išspręsti likusius neatsa
kytus klausimus dėl savo 
branduolinės programos per 
artimiausią JT tikrintojų 
grupės vadovų vizitą, numa
tytą ateinantį savaitgalį, sakė 
sekmadienį Irako stebėjimo 
valdybos vadovas generolas 
Hussam Mohammad Amin. 
Jis teigė, jog nuotraukos, nu
fotografuotos iš palydovo ir 
neva rodančios, kad Irakas 
turi masinio naikinimo gink
lų, kurias ketina pateikti JAV 
valstybės sekretorius Colin 
Pow^!l. ym ..sufabrikuotos". 

Seulas. Šiaurės Korėjos 
kariuomenė yra visiškai pasi
rengusi atremti galimą JAV 
puolimą, pasigirdus kaltini
mams dėl valstybės branduo
linių ginklų programų, pa
reiškė Korėjos liaudies ka
riuomenės vadas. Šiaurės Ko
rėja ne kartą kaitino JAV ren
giantis smogti smūgį. Vašing
tonas atmeta šiuos kaltini
mus, bet JAV administracijos 
atstovai paskelbė apie žings
nius didinti karinį aktyvumą 
Pietų Korėjoje, kad būtų gali
ma stabdyti Seulo „šiaurinį 
kaimyną". 

RUSIJA 
Maskva. Rusijos prezi

dentas Vladimir Putin mano, 
kad gali prireikti naujos JT 
Saugumo Tarybos rezoliuci
jos, jei ginklų tikrintojų ne
tenkins darbo Irake sąlygos. 
„Pagalvosim, kol kas tokios 
būtinybes nėra, bet, manau, 
tai įmanoma", sake jis pirma
dienį po derybii su Italijos 
premjeru Silvio Berlusconi. 
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DRAUGAS, 2003 m. vasario 4 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KODĖL ZEBRAS NESERGA ŽAIZDOMIS 

JONAS ADOMAVIČIUS M.D. 

Nuo įtampą sukeliančio 
liūto zebras nepavejamai 
nušuoliuoja. Toks liūto pri
artėjimas yra jam staigiai 
atsiradęs greitos pagalbos 
būtinumas. Tokią pagalbą — 
reagavimą į tokią įtampą — 
įgalina zebro kūne atsiradusi 
staigi hormonų kaita, kurią 
pagamina kūnas tokiais atve
jais. Tai nuostabiai puikus 
zebro prisitaikymas tokiai 
nelaimei, išvengiant žaizdų 
bei žūties. 

Tokio elgesio dideliu kie
kiu pasinaudoja ir žmogus, kai 
jam įtampą sukelia skolos ar 
asmeniniai nenormalūs san
tykiai bei mirtingumas. To
kiais atvejais reagavimas į 
įtampą yra niekas kitas kaip 
pagalba. 

Kai gėrio per daug — 
jis tampa blogiu 

Kai dirba, pinigų turintys 
amerikiečiai savo vaikams 
priperka nepedagogiškų žais
lų iki vaiko kambario lubų. 
Toks vaikas išauga nenorma
liu. Tas pats dabar yra ir 
tėvynės miestuose: ten gra
žiausi papročiai pornografija 
žudomi. Ir taip ten vyksta dėl 
tėvų nenormaliai pastorėju
sios kišenės. 

Ne kitaip esti ir su nau
dingu reagavimu į įtampą. Kai 
toks į įtampą naudingas rea
gavimas prailgėja ar per daž
nai kartojasi, tada jo nauda 
virsta susinešiojimu — suply-
šimu, kas priartina virškini
mo ir miego nesklandumus, 
širdies negerumus, intymumo 
pasilpimą ir kitas negeroves. 

Svarbu" susipažinti su 
paskutinių tyrimų duome
nimis. Kaip įtampa — ta emo
cinė negerovė — paveikia kū
ną, ir sužinoti, kaip sėkmingai 
išlaviruoti kūno atsaką į įtampą. 

Svarbus yra vėžio ir 
atsparumo — imuniteto sukel
tos įtampos tvarkymas. Jau 
vien buvimas vėžininkų gru
pėje ir visuomenės reikalų ne
pamiršimas, palaiko ligonio 
moralę ir mažina įtampą. Mei
lė žmonėms, jų apipylimas 
džiaugsmo ašaromis yra pajė
giausias atsparumo — imu
niteto, net tiesiog stebuklingo 
pagijimo bei savo geriausios 
sveikatos užlaikymo, stiprin
tojas. Tie žmonės, kurie pa
kankamai myli, kurie kitus 
virkdo džiaugsmo ašaromis, 
sėmingiausiai tvarkosi su 
įtampos sukeltomis negero
vėmis, įskaitant žaizdas, 
sąnarius, minkštus kaulus bei 
širdies ir smegenų susirgimus. 

Naujo amžiaus nauja liga 
Dabar, mums gyvenant 

Vakarų valstybėse, mus pra
deda varginti skirtingos ligos, 
negu kad mūsų proseneliai 
nuo savo ligų vargo. Kas yra 
dar svarbiau, kad dabar mes 
negaluojame nuo skirtingų 
ligų, jų skirtingų priežasčių ir 
sulaukiame visi skirtingų 

pasekmių. 
Prie progos tik pažiūrėk į 

žmogų, esantį arti traukinyje, 
gatvėje ar greta esančio stalo 
valgykloje. Toks žmogus grei
čiausiai nebus be pirštų nuo 
raupsų, jo veidas nebus su
randėjęs nuo raupų, jo nekrės 
šaltis nuo maliarijos. Užuot to 
j is atrodys visai sveiku — 
turįs tą patį negerumą, kurį 
turi dauguma mūsų: choles
terolį, kuris yra per aukštas 
beždžionei; daug silpnesnę 
klausą, negu tokio amžiaus 
pirmykštis medžiotojas ir per 
didelį atsidavimą „Valiumo" 
bei „Viagros" tabletėms. 

Prieš tūkstantmetį jaunas 
medžiotojas valgė briedieną, 
užkrėstą „antrax" bacilomis. 
To pasekmė aiški — jis mirė 
po kelių dienų. 

Dabar jaunas advokatas 
mano, kad raudona mėsa, kep
tas maistas ir keletas alaus 
bokalų per pietus sudaro pa
geidaujamą mitybą. To pasek
mė, kaip niekas kitas, yra 
aiški — po pusšimčio metų 
toks greičiausiai bus luošas su 
širdies kraujagyslių liga ar 
dviračiu važinėjąs su vaikai
čiais. Tokia pasekmė priklau
so nuo keleto labai aiškių 
dalykų: nuo to, ką jo kepenys 
daro su cholesteroliu, nuo jo 
riebalų ląstelėse esamų enzi
mų kiekio ir nuo to, ar jo krau
jagyslių sienelės yra pri
gimties susilpnintos. 

Taip pat žmogaus sveikata 
senatvėje labai priklauso nuo 
asmenybės, nuo emocinės 
įtampos, kurią apturi per me
tų metus ir ar jis'turi asmenį, 
kuriam gali išsiverkti, kai tie 
įtampos sukėlėjai gulasi ant 
pečių. 

Revoliudja medicinoje 
Ką mes jaučiame apie mus 

aplankančią ligą, dabar medi
cinoje kilo revoliucija. J i api
ma dabar surastą kūno ir pro
to tarpusavio veiklos ryšį. Tai 
pažinimas kelių, kuriais jaus
mai, emocijos ir asmenybė gali 
labai įtakoti kūno veiklą ir jo 
sveikatą. 

Net prieš šimtmečius geri 
gydytojai tą tiesą nujautė ir ją 
naudojo, pagelbėdami žmo
nėms. Jie aiškino, kodėl vieni 
žmonės neatlaiko ligos, kiti 
išlieka, kodėl dviejų žmonių 
ligos eiga esti skirtinga. 

Dar svarbu, kad šio šimt
mečio paskutinėje pusėje įtam
pos fiziologija tapo tikru mokslu, 
ir mes dabar turime gerą glėbį 
žinių apie ląstelių ir 
molekulių veiklą, kuri emoci
jas iškelia išorėn skirtingo 
poveikio pavidalu į širdį, veis
ia ir atsparumą. Dabar daug 
žinoma, kodėl vieni iš mūsų 
yra daugiau ligų apimti, ko
kiais būdais žmogus tvarkosi 
su įtampos sukėlėjais, ir žino
ma tiesa, kad liga gali būti 
tikrai suprasta, tiktai turint 
galvoje ta liga sergantį ligonį. 
Sėkmės. 

Prof. Regina Kulienė dėkoja Kauno miesto merui Donatui Ašmiui, surengusiam konferencijos dalyvių priėmimą Rotušėje. 
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VDU Socialinio darbo 
institutas Lietuva 

2001 m. spalio 11-12 d. 
Kaune Vytauto Didžiojo uni
versitete (VDU) vyko mokslinė 
— praktinė konferencija „So
cialinio darbo raida ir per
spektyvos''. Ši konferencija bu
vo skirta paminėti socialinių 
darbuotojų ruošimo aukšto
siose ir aukštesniosiose mo
kyklose bei socialinio darbo, 
kaip profesijos atsiradimo 
Lietuvoje dešimtmečiui pami
nėti, apžvelgti patirtį ir nu
matyti gaires ateičiai. Konfe
renciją organizavo Socialinio 
darbo institutas, kuriam šiuo 
metu vadovauja kun. Artūras 
Jagelavičius. 

Istorija 

Profesionalaus socialinio 
darbo idėja Lietuvoje kilo dar 
prieš Tarybų Rusijai okupuo
jant Lietuvą, tačiau ji nebuvo 
spėta įgyvendinti. Tuo metu 
buvo nutraukta nuosekli pilie
tinės visuomenės raida. Tik 
M. Gorbačiovo „atvirumo" 
politikos (1987 m.) dėka, 
Lietuvoje vėl pradėjo atsikurti 
nevyriausybinės organizacijos 
ir kitos pilietinės visuomenės 
institucijos, naujos švietimo 
įstaigos, pvz.. Vytauto Didžio
jo universitetas ir nevyriausy
binė organizacija — Lietuvos 
„Caritas" federacija. 

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo paskelbimas 
atvėrė plačius Lietuvos ryšius 
su Vakarų šalimis. Lietuviai 
mokslininkai ir profesionalai 
iš JAV ir Vakarų Europos 
galėjo atnaujinti ryšius su Lie
tuva. Tokio bendradarbiavimo 
rezultatas ir yra Socialinio 
darbo institutas prie VDU. 
Šis institutas išaugo iš Socia
linės rūpybos profesinių studi
jų centro (SRPSC), kurį 1992 
m. įkūrė, Lietuvos „Caritas" 
direktorė ses. Albina Pa
jarskaitė ir Lietuvos Katalikų 
vyskupų konferencija su VDU. 
Finansavimas centro įkūrimui 
buvo gautas iš Amerikos kata
likų kongregacijos. 

Pirmuosius penkerius 
metus šiam centrui vadovavo 
direktoriai: prof. Regina Kulys 
iš Čikagos Illinois universite
to, prof. R. Constable ir prof. 
Antanas Goštautas iš VDU. 
Šios magistrantūros pro
gramos tikslas buvo paruošti 
socialinio darbo mokytojus ir 
socialinės raidos vadovus Lie
tuvoje, kurie savo veikloje 
vadovautųsi krikščioniškomis 
ir humanistinėmis verty
bėmis. 1996 m. pradėtas dir
bančiųjų socialinės rūpybos 
srityje ir neturinčių specialaus 
pasiruošimo mokymas bei jų 
kvalifikacijos kėlimas. Pirmu
tinių absolventų laidų mokyto
jai buvo iš užsienio — JAV, 
Didžiosios Britanijos, Vokie
tijos, Australijos atvykę 
socialinio darbo specialistai. 
Vėliau į mokytojų gretas įsi-

DR. DALIJA SNIEŠKIENĖ 

jungė daugiau Lietuvos atsto
vų bei šios mokyklos absolven
tai, kurie toliau tęsė studijas 
sociologijos ir edukologijos 
doktorantūrose. 

Nuo pat įsikūrimo pra
džios mokyklai didelę paramą 
skyrė JAV Katalikų vyskupų 
konferencija, Nyderlandų fon
dai, Jungtinių Tautų Vystymo 
programa. Rėmėjų lėšomis ir 
užsienio, daugiausia JAV so
cialinio darbo profesorių ini
ciatyva, buvo sukomplektuota 
specializuota biblioteka, di
džiausia Pabaltijo valstybėse. 
Nyderlandų fondas, be pa
ramos skirtos bibliotekai įkur
ti ir išlaikyti, skyrė paramą 
daugumai Lietuvos socialinių 
paslaugų naujoviškų pro
gramų įkūrimui ir išlaikymui. 

1997 m. centrui vadovauti 
pradėjo Lietuvos atstovai kun. 
dr. Artūras Jagelavičius ir 
doc. dr. Nijolė Večkienė. Tuo 
metu pradėti ruošti socialinio 
darbo bakalaurai. Išsiplėtė 
bendradarbiavimas su JAV, 
Europos valstybių ir Skandi
navijos socialinio darbo mo
kyklomis. 

2002 m. sausio mėn. 
SRPSC perorganizuotas į So
cialinio darbo institutą, kurį 
sudaro Socialinio darbo kate
dra, Integracijos centras ir 
Socialinės rūpybos profesinių 
studijų centras, kuris orga : 

nizuoja tęstines studijas ii" 
kvalifikacijos kėlimą. Jame 
dirba šios mokyklos absolven
tės dr. Dalija Snieškienė — 
šios konferencijos organiza
cinio komiteto pirmininkė dr. 
Violeta Ivanauskaitė, dr. Dai
va Kuzmickaitė, dr. Nijolė Lio-
bikienė. Rasa Naujanienė ir 
Lina Lukaševičiūtė. 

Tuo pačiu metu 1992 m. ir 
vėliau Lietuvoje įsikūrė ir 
kitos socialinio darbo mokyk
los universitetuose ir aukštes
niosiose profesinėse mokyk
lose. Visos mokyklos įsikūrė 
bendraudamos su įvairių šalių 
socialinio darbo mokyklomis ir 
turi skirtingą socialinio darbo 
supratimo modelį. Tai sukelia 
daug problemų bandant su
rasti vienodus socialinio darbo 
profesijos ruošimo ir kokybės 
standartus. Šiuo metu yra 7 
universitetai ir 6 aukštesnio
sios mokyklos — kolegijos, ku
riose vienu metu studijuoja 
per 2,500 socialinio darbo stu
dentų. 

Konferencijos dalyviai 

Konferencijoje dalyvavo 
įvairių sričių atstovai — moks
lininkai, mokytojai, studentai 
ir praktikai iš užsienio valsty
bių bei Lietuvos, taip pat iš 
ministerijų, savivaldybių ir 
Lietuvos socialinių darbuotojų 
asociacijos. 

Visiems buvo malonu susi
tikti pirmuosius socialinio 
darbo mokytojus, Reginą Ku
lys, David Harrison. Wilson 
Watt, Norma Wassel. David 
Drucker. Skandinavijos vals

tybėms atstovavo profesoriai 
iš Suomijos Simo Koskinen, 
Kyosti Urponen, ir iš Švedijos 
Maren Bak, Annette Welander 
ir Ellnor Haag. Aktyviai daly
vavo Latvijos Socialinio darbo 
ir socialinės pedagogikos 
^\ttistiba" ir Latvijos univer
siteto dėstytojai, Talino peda
goginio universiteto doktoran
tės. 

Ypač svarbus buvo kitų 
Lietuvos socialinio darbo 
mokyklų, tokių kaip Klaipėdos 
universiteto, Kauno tech
nologijos universiteto, Kauno 
medicinos universiteto, Ute
nos, Panevėžio. Marijampolės 
ir kitų kolegijų atstovų daly
vavimas. 

Konferencijos metu veikė 
Kaune įkurtų naujoviškų so
cialinių paslaugu, tokių, kaip 
Psichinės sveikatos centrai, 
Neįgalaus jaunimo centro, 
Vaikų socialinės pagalbos 
centro „Pastogė", Kauno Arki
vyskupijos šeimos centro, Kar
tų namų parodos stendai, ku
riuose buvo galima susipažinti 
su ten vykstančia veikla, 
aplankyti šias programas. 

Konferencijos turinys 

Konferencijos laikas buvo 
paskirstytas į plenarinius 
posėdžius ir darbą atskirose 
teminėse grupėse. Plenari
niuose posėdžiuose skaityti 
pranešimai atspindėjo socia
linio darbo kaitą Lietuvoje, 
Europoje ir JAV. bei socialinių 
darbuotojų mokymo raidą 
VDU 1992—2002 metais. Jie 
analizavo tris pagrindines temas: 

1. Socialinio darbo profesi
jos Lietuvoje ir VDU (R. Kulys 
apie socialinio darbo mokymo 
ir socialinės raidos ryšį, R. 
Jurkuvienė apie socialinio 
darbo inovacijos procesą, N. 
Večkienė apie socialinio darbo 
studijas VDU); 

2. Svarbūs socialinės rai
dos pavyzdžiai Lietuvos visuo
menėje (Mikalauskas apie 
Varėnos bendruomenės sukū
rimą vaikų apsaugai, Varei
kytė apie socialinių paslaugų 
kūrimą, derinantis prie Eu
ropos reikalavimų); 

3. Bendrieji modernaus so
cialinio darbo aspektai (Urpo
nen apie profesinės etikos 
svarbą ir Watt apie įgalinimą 
socialinio darbo procese). 

Darbo grupėse dalyviai 
diskutavo apie socialinio 
darbo studijas („Socialinio 
darbo studijų raida ir patir
tis"), apie tyrimus („Socialinis 
darbas besikeičiančioje visuo
menėje", „Socialinė geron
tologija: ištekliai ir perspekty
vos") ir apie praktiką („Pro
fesionalus socialinis darbas", 
„Vaiko ir šeimos paslaugos: 
ketinimai ir realybė", „Socia
linis darbas sveikatos srityje"). 

Darbo grupių dalyviai 
sutarė dėl šių bendrų konfer
encijos išvadų: 

1. bandant suprasti socia
linių darbuotojų kompetenciją 
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egzistuoja dvi pagrindinės 
srovės; a) besiremianti Va
karų šalių patirtimi: labai 
aiškiai suprantamos ir apibū
dinamos socialinių darbuotojų 
funkcijos, t.y. aišku ką ir kaip 
socialinis darbuotojas turi 
daryti; b) socialinės raidos 
perspektyvoje: neaiški socia
linių darbuotojų būtina kom
petencija, nes nėra aiški ir 
pati Lietuvos socialinės raidos 
perspektyva. 

2. nepaisant egzistuojan
čių didelių skirtumų tiek pa
čioje Lietuvoje, tiek ir užsieny
je yra būtina kooperacija tarp 
įvairių skirtingų institucijų 
šalyje ir tarp Baltijos ir Eu
ropos šalių. Dalinimasis infor
macija ir jos tobulinimas yra 
labai svarbus socialinio darbo 
raidai ir socialinių darbuotojų 
ruošimui besikeičiančiose vi
suomenėse. 

3. Lietuvoje yra didelis 
atotrūkis tarp vaiko ir šeimos 
socialinių poreikių iš vienos 
pusės ir teisinio statuso, 
socialinių paslaugų įvairovės 
ir kokybės, profesionalų, tei
kiančių socialines paslaugas 
bendradarbiavimo ir išteklių 
paskirstymo iš kitos pusės. 

4. Šio atotrūko įveikimui 
būtina kurti autentiškesnius 
socialinio darbo metodus, 
atnaujinti socialinių darbuoto
jų ruošimą bei keisti socialinių 
paslaugų kūrimo strategiją, 
skatinant aktyviai dalyvauti 
bendruomenes. 

5. Socialinio darbo studijų 
analizė parodė, bendradar
biavimo tarp atskirų mokyklų 
ir asociacijų, politikų ir prak
tikų būtinumą, kad būtų har
monizuojamos programos ir 
formuojamos specializacijos. 

6. Socialinės gerontologi
jos srities nacionaliniai ir 
tarptautiniai projektai atveria 

naujas galimybes šios srities 
socialinėse studijose. 

7. Socialinis darbas svei
katos srityje yra visiškai nau
jas mūsų visuomenės fenome
nas. Jo raida susijusi su be
sikeičiančiu požiūriu į negalę 
ir individų skirtingumus 
visuomenėje. Galima paste
bėti šias naujas kryptis: žmo
nės su negale labai pamažu 
tampa kasdieninio viešojo 
gyvenimo nariais; kai kurie 
vaikai su negalėmis gali lan
kyti tuos pačius vaikų dar
želius ir mokyklas kaip ir kiti 
vaikai; žmonės, turintys psi
chinės sveikatos problemų ne
verčiami gydytis uždarose 
ligoninėse, nes naujos psichi
nės sveikatos paslaugos yra 
kuriamos bendruomenėse. 

8. Tačiau būtinas labiau 
holistinis požiūris į asmens 
sveikatą ir turėtų būti taiko
ma daugiau komandinis dar
bas teikiant sveikatos paslaugas. 

Ši konferencija apibendri
no pirmojo dešimtmečio, kuris 
žymi naujos profesijos — so
cialinio darbo pokomunistinė
je šalyje pasirodymo dešimt
metį, reiškiantį vaikystės 
periodą. Viso darbo metu buvo 
stengiamasi gerai suvokti SDI 
vietą šios profesijos raidoje ir 
numatyti gaires į ateitį. 

Esame dėkingi šios konfe
rencijos rėmėjui Nyderlandų 
fondui, skyrusiam lėšas sin
chroniniam vertimui iš anglų į 
lietuvių ir atvirkščiai, orga
nizuoti, bei pranešimų lei
diniui paruošti. Taip pat dėko
jame Lietuvos Vyskupų kon
ferencijai parėmusiai lėšomis, 
organizuojant svečių priėmi
mą, bei Kauno miesto savi
valdybės merui Donatui Aš
miui, surengusiam iškilmingą 
konferencijos dalyvių priė
mimą Rotušėje. 

• 
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JAV LB Krašto valdyba, 

kiek buvo įmanoma, surinko 
duomenis apie visoje Ame
rikoje ruošiamus Lietuvos Ne
priklausomybės švenčių — 
Vasario 16-sios/Kovo 11-osios 
minėjimus. Kalbantis su ren
gėjais patirta, jog visuose lie
tuviškuose telkiniuose rengia
mi iškilmingi, bet linksmi mi
nėjimai. Bus džiaugiamasi 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva. O tai, kad tiek telkinių 
rengiasi paminėti Lietuvos 
nepriklausomybę įrodo, kad 
išeivija tebėra gyva! 

BOSTONO LB 
APYGARDOJE 

Boston, MA, sekmadieni, 
vasario 16 d., šv. Mišios 10:30 
v.r., Šv. Petro bažnyčioje, 50 
West 6th St., So. Boston. 
Minėjimas 1 vai. p.p., Lietuvių 
piliečių klubo salėje, 368 W. 
Broadway, So. Boston. (Rengia 
LB apylinkė ir ALTo skyrius). 

Brockton, MA, sekmadie
n į vasario 9 d., šv. Mišios 
10:30 v.r., Šv. Kazimiero baž
nyčioje, Savvtell ir Ames 
Streets, Brockton. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė). 

Cape Cod, MA, sekmadie
nį vasario 23 d., šv. Mišios 
11:30 vai., Our Lady of Victory 
bažnyčioje, South Main Street, 
CenterviRe, MA. Mint imas 
tuoj po Mišių parapijos salėje 
1 vai. p.p. (Rengia LB apy
linkė). 

Lawrence, MA, sekmadie
nį vasario 16 d., šv. Mišios 
(lietuviškos) 11 v.r. Švento 
Rožančiaus bažnyčioje, Law-
rence. Minėjimo programa su 
pietumis 12 v., Heritage State 
Park Visitor Center, 1 Jackson 
St., Lawrence. (Skambinti 
Jonui Stundžiai tel. 978-685-
4478) (Minėjimą rengia ALTo 
skyrius). 

Worcester, MA, sekmadie
n į vasario 16 d., šv. Mišios 10 
v.r., Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Waverly ir Providence Streets, 
Worcester. Minėjimas tuoj po 
Mišių parapijos salėje. (Rengia 
Worcester Lietuvių organi
zacijų taryba, kuriai priklauso 
LB apylinkė). 

Providence, RI, sekmadie
n į vasario 23 d., šv. Mišios 10 
v.r. Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
350 Smith St., Providence. 
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos salėje. (Rengia LB 
apylinkė). 

CONNECTTCUT LB 
APYGARDOJE 

Hartford, CT, sekmadienį, 
vasario 16 d., šv. Mišios 9 v.r.. 
Švenčiausios Trejybės bažny
čioje, 53 Capitol St., Hartford. 
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos salėje. (Rengia LB apy
linkė). 

Bridgeport, CT, sekmadie
n į vasario 16 d., šv. Mišios 

11:30 v.r., Šv. Jurgio bažnyčio
je, 443 Park Ave., Bridgeport. 
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos salėje. (Rengia Lietuvos 
Vyčių kuopa, LB apylinkė ir 
CT Sporto klubas). 

New Britam, CT, sekma
dienį, vasario 9 d., šv. Mišios 
11:30 v.r., Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, 396 Church St., 
New Britain. Minėjimas tuoj 
po Mišių parapijos salėje, 
i Rengia LB apylinkė). 

Rytų Connecticut LB apy
linkė, sekmadienį, vasario 16 
d., šv. Mišios 8 v.r. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno koplyčioje, 600 
Liberty Hwy., Putnam CT. 
Minėjimas 2 vai. p.p. Ma
tulaičio Slaugos namų salėje, 
10 Thuber Road, Putnam, CT 
(Rengia LB apylinkė). 

Waterbury, CT, penktadie
nį, vasario 14 d., 10 v.r., 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie VVaterbury rotušės. (Or
ganizuoja Lietuvos Vyčių 
kuopa); sekmadienį, vasario 
16 d., šv. Mišios 9:15 ^.r„ Šv. 
Juozapo bažnyčioje, 46 Con-
gress Ave., Waterbury. Minė
jimas tuoj po Mišių parapijos 
salėje. 'Rengia LB apylinkė ir 
Lietuvos Vyčių kuopa.) 

FLORIDOS LB 
APYGARDOJE 

Daytona Beach, FL, sek
madienį, vasario 9 d., šv. Mi
šios 2:30 vai. p.p., Prince of 
Peace bažnyčioje, 600 S. Nova 
Rd.. Ormond Beach, FL. Minė
jimas 4 vai. p.p. parapijos salėje. 

Kovo 11-osios minėjimas, 
kovo 5 d., trečiadienį 12 v. 
p.p., Stacey's restorane, 600 S. 
Atlantic Ave., Ormond Beach. 
FL (šv. Mišiomis rūpinasi 
Daytona Beach Lietuvių klu
bas, minėjimų programą tvar
ko LB apylinkės valdyba.) 

Palm Beach, FL, sekma
dienį, vasario 9 d., šv. Mišios 2 
v. p.p., St. Jude bažnyčioje, 
Teąuesta. FL; penktadienį, 
vasario 14 d. 10 v.r. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie Juno 
Beach rotušės. Po vėliavos 
pakėlimo rotušės miesto tary
bos salėje koncertas, kurio 
programą atlieka aktorius E. 
Stancikas ir solistas R. Taut
kus iš Lietuvos; šeštadienį, 
kovo 8 d., 2 vai. p.p., minėji
mas St. Paul of the Cross para
pijos salėje. 10970 State Road. 
A1A. North Palm Beach. FL. 
(Visus tris renginius orga
nizuoja LB apylinkė). 

Pompano Beach, FL - LB 
apylinkė, sekmadienį vasario 
23 d., 12 v., minėjimo pietūs 
„Avian" restorane, 1400 SE 
Federal Hwy.; Deerfield 
Beach, FL. Dėl informacijos 
skambinti LB pirm. Jonui 
Paskui tel. 954-946-4389. 

St. Petersburg, FL, šešta
dienį, vasario 15 d., minėjimas 
2 vai. p p., St. Petersburgo 
lietuvių klube. 4880 46th Ave.. 

St. Petersburg. (Rengia St. 
Petersburg Lietuvių klubas); 
sekmadienį vasario 16 d., šv. 
Mišios 1 vai. p.p., Holy Name 
of Jesus bažnyčioje, 5800 15th 
Ave., Gulfport, FL. Po Mišių 
pietūs St. Petersburg Lietuvių 
klube. 

Sunny Hills, FL, sekma
dienį vasario 16 d., šv. Mišios 
11 v.r., Šv. Teresės bažnyčioje, 
2056 Sunny Hills Blvd., Sunny 
Hills. Minėjimas 3 vai. p.p. Šv. 
Teresės parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė). 

MICHIGANLB 
APYGARDOJE 

Detroit, MI, sekmadienį 
vasario 16 d,, šv. Mišios 10:30 
v.r. Dievo Apvaizdos bažnyčio
je, 25335 W. Nine Mile Rd., 
Southfield, MI, ir Šv. Antano 
bažnyčioje, 25 West Vernor 
St., Detroit. Minėjimas 12 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje. (Rengia JAV LB 
Michigan apygarda). 

Grand Rapids; MI, sekma
dienį vasario 16 d., šv. Mišios 
9:30 v.r., Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, Myrtle ir Quarry 
Sts., Grand Rapids. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė) 

Lansing, MI, LB apylinkė 
dalyvauja Detroito minėjime. 

NEWYORKLB 
APYGARDOJE 

Long Island, Manhattan, 
Queens, sekmadienį vasario 
16 d, šv. Mišios 11:30 v.r., 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje, N. 5th St. ir Havermeyer 
Ave., Brooklyn, NY. Minė
jimas 4 vai. p.p. Union Cong-
regational Church auditorijo
je, 86-15 114th St., Richmond 
Hill, NY. (Rengia New York 
LB apygarda, ALT'as ir Tau
tos fondas) 

Rochester, NY, sekmadie
n į vasario 16 d., šv. Mišios 
10:30 v.r., Šv. Jurgio bažnyčio
je, 545 Hudson Ave., Roches
ter. Minėjimas tuoj po Mišių 
parapijos salėje. (Rengia LB 
apylinkė) 

Schenectady, NY, sekma
dienį vasario 16 d., šv. Mišios 
9 v.r., Švento Kryžiaus bažny
čioje. 16 No. College St., Sche
nectady, NY. Po Mišių vaišės 
parapijos salėje. (Rengia Lie
tuvos Vyčių „Capital District 
ofNY State") 

OHIO LB APYGARDOJE 

Cincinnatį OK. sekmadie
n į kovo 2 d., minėjimas 2 v. 
p.p., Community Clubhouse, 1 
A Highland Meadows Dr., 
Highland Meadows, KY 
41076. (Rengia LB apylinkė) 
Minėjime dalyvauja Dayton, 
OH lietuviai. 

Cleveland, OH, sekmadie
n į vasario 16 d. 8-10 v.r., 
„Tėvynės garsai" WJCU 88.7 

FM radijo laida šventei pami
nėti (Aldona Stempužienė, 
vedėja). Vainiko padėjimas 
prie lietuviško kryžiaus 9:45 
v.r. ir šv. Mišios 10 v.r. 
Nuolatinės Pagalbos Marijos 
bažnyčioje, 18022 Neff Rd., 
Cleveland. Šv. Mišios 10:30 
v.r. Šv. Jurgio bažnyčioje, 65th 
ir Superior Sts. , Cleveland. 
Minėjimas 4 vai. p.p. Nuola
tinės Pagalbos Marijos parapi
jos salėje. (Rengia LB apylinkė 
ir ALTo skyrius.) 

PIETRYČIŲ LB 
APYGARDOJE IR 
PENNSYLVANIA 

VALSTIJOJE 

Baltimore, MD, sekmadie
n į vasario 16 d., šv. Mišios 
8:30 v.r., Šv. Alfonso bažnyčio
je, 114 W. Saratoga St. (prie 
Park Ave). Minėjimas 2 vai. 
p.p. Lietuvių salėje, 851 
Hollins St., Baltimore. (Rengia 
LB apylinkė su Maryland 
Lietuvių organizacijų taryba) 

Elizabeth ir Newark, NJ, 
sekmadienį vasario 23 d., šv. 
Mišios 11 v.r., Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje, 211 Ripley 
Place, Elizabeth. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė) 

Philadelphia, PA, sekma
dienį vasario 23 d., šv. Mišios 
10:30 v.r., Šv. Andriejaus 
bažnyčioje, 19-ta ir Wallace 
gatvės, Philadelphia. Minė
jimas 2 vai. p.p. Lietuvių na
muose (Li thuanian Music 
Hali), 2715 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia. (Rengia LB apy
linkė ir Lietuvių namai) 

Pittsburgh, PA, sekmadie
n į vasario 9 d., 1:30 v. p.p., 
minėjimas su trumpa progra
ma, Lietuvių klube, 1723 Jane 
St., Southside, Pittsburgh. 
(Rengia Vakarų Pennsylvania 
lietuvių piliečių klubas 
„Echoes of Lithuania" radijo 
programa, kurią anglų kalba 
veda Dalia Yucius, visas 
vasario mėnesio laidas paskirs 
Lietuvos Nepriklausomybės 
švenčių paminėjimui. Progra
ma girdima kiekvieną sekma
dienį, nuo 12:30 iki 1 v. p.p., 
per WEDO 810 AM McKees-
port radijo stotį. 

Pittston, PA, ketvirtadie
n į vasario 13 d., 11 v.r., 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie Pittston rotušės, kuri ple
vėsuos visą savaitę. Po iškil
mių vaišės Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Church St., 
Pittston. Organizuoja Lietuvos 
Vyčiai. Skambinti Nellie Ba-
joras-Ramonas tel. 570-654-
0870. 

Scranton, PA, Šeštadienį 
vasario 15 d., 11 v.r. Lietuvos 
vėliavos pakėlimas prie 
Scranton rotušės, kur plevė
suos visą savaitę. Organizuoja 
Lietuvos Vyčiai. Skambinti 
Marie Laskie tel. 570-347-
1347. 

Shenadoah, PA, sekmadie

n į vasario 16 d., šv. Mišios 11 
v.r., Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, 129 South Jardin St. 
Po Mišių parapijos salėje 
pietūs ir visų dalyvių bendras 
lietuviškų sutartinių dainavi
mas. Organizuoja Florence 
Yanall, tel. 570-462-2458. 

Wilkes Barre, PA, penkta
dienį vasario 14 d., 9:30 v.r., 
Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie Luzerne County teismo 
rūmų ir po to vaišės teismo 
rūmų priėmimų salėje. (Ren
gia Lietuvos Vyčiai, SLA ir 
LRKS skyriai ir Lietuvių 
moterų klubas) Skambinti 
Nellie Bajoras-Ramonas tel. 
570654-0870. 

Washington, DC, sekma
dienį vasario 9 d., šv. Mišios 
10 v.r., Šv. Mato katedroje, 
1725 Rhode Island Ave., 
Washington, DC. Minėjimas 2 
vai. p.p. Latvių salėje, 415 
Hurley Ave., Rockville, MD 
(Rengia LB apylinkė). 

VIDURIO VAKARŲ LB 
APYGARDOJE 

Chicago centrinis minėji
mas, sekmadienį vasario 16 
d., 2 vaL p.p., Maria High 
School auditorijoje, 6727 S. 
California St., Chicago. (Ren
gia Čikagos ALTo skyrius.) 

Brighton Park (Chicago), 
IL, sekmadienį vasario d., šv. 
Mišios 10:30 v.r., Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, 4420 
So. Fairfield Ave., Chicago. 
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos mokyklos salėje. Sekma
dienį, kovo 9 d., Kovo 11-sios 
minėjimas ta pačia tvarka. 
(Rengia LB apylinkė). 

Cicero, IL, antradienį va
sario 11 d., 10:30 v.r. Lietuvos 
Dienos Proklamacijos prista
tymas Cicero miesto rotušėje; 
ketvirtadienį, vasario 13 d., 12 
vai., Lietuvos vėliavos pakėli
mas prie Cicero rotušės; sek
madienį, vasario 16 d., šv. 
Mišios 9 v.r., Šv. Antano 
bažnyčioje, 1515 So. 50th Ave., 
Cicero. Minėjimas tuoj po Mi
šių parapijos salėje. (Minėjimo 
renginius organizuoja LB 
apylinkė ir ALTo skyrius.) 

East St. Louis, EL, sekma
dienį, kovo 9 d., šv.Mišios 
10:30 v.r., Švč. M.M. Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčioje, 1509 
Baugh Ave., East St. Louis. 
Minėjimas ir vaišės tuoj po 
Mišių parapijos salėje. (Rengia 
LB apylinkė). 

Lemont, IL, šeštadienį 
vasario 15 d., pokylis 6:30 v.v., 
Pasaulio lietuvių centre, 
14911 127th St., Lemont; sek
madienį, vasario 16 d., šv. Mi
šios 11 v.r., Palaimintojo J. 
Matulaičio misijoje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Mi
nėjimas tuoj po Mišių didžiojo
je Pasaulio lietuvių centro sa
lėje. (Rengia Lemont LB apy
linkė). 
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Danutė Bindokienė 

Pavojai drąsuolių 
neatbaido 

Kažkaip nesiseka dabar
tiniam JAV prezidentui: tik 
pradėjus savo kadenciją, teko 
susidurti su labai ryškiomis 
valstybinio ir tarptautinio 
masto problemomis. Pirmasis 
skaudus krikštas buvo 2001 
m. rugsėjo 11-osios teroris
tiniai išpuoliai. Šį bandomąjį 
egzaminą jis išlaikė aukštais 
pažymiais, net su pagyrimu. 
Prezidento George W. Bush 
sprendimai ir apskritai laiky
sena tomis baisiomis dienomis 
jam ir Amerikai pelnė daug 
palankumo bei sąjungininkų 
užsienyje. Tad ir pasiryžimas 
nubausti teroristus susilaukė 
kone visuotinio pritarimo. 

Populiarumo kreivė šovė 
žemyn, kai Vašingtonas pra
dėjo agresyviai ruoštis karui 
su Iraku, o tarytum pro pirš
tus žiūrėti į Šiaurės Korėjos 
pastangas pasigaminti atomi
nių ginklų. Krašto viduje dar 
prisidėjo ekonomikos proble
mos ir nepasitenkinimas kai 
kuriomis kitomis prezidento 
programomis. Nepaisant įtiki
nančių pažadų ir raminančių 
žodžių prez. Bush kalboje į 
tautą praėjusią savaitę, „me
daus mėnuo" visgi atrodė besi
baigiantis... 

Praėjusį šeštadienį vėl 
atsitiko tragedija, sukrėtusi 
ne tik visą valstybę, bet ir visą 
kultūringą pasaulį: erdvių 
keltas „Columbia", grįždamas 
su septyniais astronautais į 
Žemę po daugiau kaip dviejų 
savaičių sėkmingo darbo erd
vių stotyje, likus vos keliolikai 
minučių iki nusileidimo, stai
ga sprogo, palikęs padangėje 
tik dūmų juostas ir per tris 
valstijas (apie 500 kv. mylių 
plotu) išbarstytas skeveldras. 

Kadangi tragedijos vyks
mas akivaizdžiai mirgėjo visų 
televizorių ekranuose, aidėjo 
radijo bangomis, jo nepaste
bėti, į jį jautriai nereaguoti, 
nebuvo įmanoma. 

Daugeliui „Columbia" su
dužimas priminė, kitą skau
džią erdvių tyrinėjimo pro
gramos nelaimę — 1986 m. 
sausio 28 d. įvykusį „Chal-
lenger" sprogimą, vos pakilus 
skrydžiui į erdves. Bet ir tai 
nebuvo pati pirmoji šios pro
gramos nelaimė, pareikalavu
si gyvybių. 1967 m. sausio 27 
d. trys JAV astronautai žuvo, 
kai gaisras nusiaubė „Apollo 
1" erdvėlaivio vidų. Tiek „Chal-
lenger", tiek ,,Apollo 1" ne
laimės įvyko prieš pakilimą 
arba tuojau pakilus. „Colum
bia" buvo pirmasis toks atvejis 
nusileidimo metu. 

Nors šiandien, dar nepra
slinkus siaubo įspūdžiui po 
„Columbia" sprogimo, sunku 

save raminti statistikos duo
menimis, visgi tokių skaudžių 
nelaimių skaičius nėra labai 
didelis, prisimenant, kad JAV 
astronautai pradėjo skrydžius 
į erdves 1961 m. Pirmasis 
astronautas Alan Shehpard, 
gegužės 5 d. palikęs Žemės 
trauką, o 1962 m. vasario 20 
d. John Glenn buvo pirmasis 
amerikietis, apskriejęs mūsų 
planetą. Erdvių keltas „Co
lumbia" buvo tarytum visų 
ankstesniųjų bandymų ir 
skrydžių suvestinė: tai kartu 
ir erdvėlaivis, ir lėktuvas, 
galėjęs nusileisti ant žemės, 
užuot kritęs į vandenyną. 

Nuo astronauto Alan 
Shephard pirmojo skrydžio, į 
erdves iš Amerikos pakilta 
šimtus kartų: ir į Mėnulį, ir į 
erdvių stotį, ir su įvairiais 
eksperimentais, ir atliekant 
patarnavimus — į orbitą iške
liant ne vien JAV, bet ir kitų 
valstybių satelitus. Tad reikia 
džiaugtis — ir iš dalies ste
bėtis — jog toji sėkmė kaina
vo tik 13 žmonių gyvybių. 

Žinoma, kiekviena gyvybė 
yra neįkainuojama, tačiau 
nereikia pamiršti, kad visi 
atradimai ir išradimai turi 
savo kainą. Kiek gyvybių, 
kančios ir pasiaukojimo pa
reikalavo pirmieji drąsuolių 
pasiryžimai kopti į aukščiau
sio kalno viršūnę, ar nusileisti 
į pačias tamsiausias van
denyno gelmes? Kokio ryžto ir 
drąsos reikėjo sėsti į primi
tyvų medinį laivą ir išplaukti į 
neribotus vandenis ieškoti dar 
neatrastų žemių? Kiekvienas 
keliautojų, nuotykių ieškotojų 
ir tyrinėtojų žingsnis buvo 
susietas su pavojais. Kiekvie
nas toks drąsuolis žinojo, kad 
galimybės pasiekti tikslą ir 
grįžti namo buvo labai ribotos. 
Visgi pavojai pasiryžėlių neat
baidė. 

Galbūt pačios pavojingiau
sios kelionės šiandien ir yra už 
savo planetos ribų, į neiš
matuojamus erdvių tolius. 
Žmonės planuoja, stato, tobu
lina toms kelionėms tinkamas 
priemones: techniką, kurą, 
aprangą, net maistą. Bet svar
biausia — svajoja... Atrasti, 
patirti, sužinoti, praskinti ta
kus, kad kitiems ateityje būtų 
lengviau tais takais keliauti 
dar toliau, dar daugiau 
pasiekti, patirti, sužinoti, 
praplėsti siaurą žmonijos aki
ratį. Toks jau yra žmogus. Ir 
šių septynių astronautų mirtis 
nieko neatbaidys, nesustabdys 
nei erdvių tyrinėjimo pro
gramos, nei kitų drąsuolių, 
pasiryžusių atsiplėšti nuo 
Žemės. 

LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO 
LIETUVIŠKŲJŲ LAIDŲ 
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Kadangi LER pats sten
giasi laikytis tų principų, 
kuriuos siūlo kitiems, jis 
nedraudžia savo laidose kri
tikuoti JAV valdžios veiksmų 
(nei, savaime suprantama, 
liepia juos girti). Kai 2000 m. 
rudenį vyko rinkimų kova 
tarp respublikono Bush ir 
demokrato Gore'o, jis nerėmė 
nei vieno, nei antro (nors 
demokratai tuo metu vadova
vo vyriausybei), bet vienodai 
pristatinėjo abiejų argumen
tus (nenutylėdamas ir mažes
niųjų trečiųjų partijų). Balsų 
skaičiavimui neregėtai užsitę
sus ir jklimpus į teismus. LER 
pateikė JAV rinkimų sistemos 
kritikų ir gynėjų argumentus, 
įvairiais požiūriais aiškino sis

temos minusus ir pliusus. 
Pagaliau paskelbus Bush lai
mėtoju. LER skyrė daug vietos 
pirmiesiems įspūdžiams apie 
jį. kurie Amerikoje buvo ir to
kie, ir anokie, o užsienyje visų 
pirma neigiami. 

Po rugsėjo vienuoliktosios 
įvykių JAV paskelbus tarp
tautinę kovą su terorizmu, į 
kurią įsitraukė ne tik visa 
NATO ir daugelis kitų šalių, 
bet ir Rusija (o Bush popu
liarumas Amerikoje ir Euro
poje pakilo), tos kovos talki
ninku tapo ir LER. Tačiau jis 
išlaikė teisę transliuoti pra
nešimus, kritikuojančius tos 
kovos priemones, svarstyti, ar 
jos priartina prie galutinio tikslo 
teroristus išaiškinti, nukenks

minti, užkirsti kelią terorizmo 
pasikartojimui. Atsiradus ply
šiams antiteroristinėje koalici
joje. LER stengiasi plačiai ir 
nešališkai apie juos prane
šinėti. Vienintelis dalykas, 
kurio radijui neleidžiama, tai 
savo vardu kritikuoti anti-
teroristinės kovos (kaip es
minės JAV užsienio politikos 
dalies) tikslus, nors leidžiama 
ir netgi reikalaujama skelbti 
eteryje pranešimus apie tai, 
kaip kiti, pvz., kai kurie mu
sulmonų sluoksniai, juos kri
tikuoja ir skelbia kovą pačiai 
antiteroristinei kovai. Tačiau 
kiekvienu atveju privalu veng
ti bet kokios medžiagos, kuri 
skatintų smurtą, kraujo lieji
mąsi. 

Tai buvo LER principas ir 
seniau, nekruvino Šaltojo karo 
metu. JAV užsienio politikos 
oficialus (taip pat ir LER) tiks
las visada buvo pasaulyje 
skatinti demokratiją. Bet tai 
reiškė — ne griauti komu

nizmą, o sudaryti sąlygas žmo
nėms patiems laisvai pasirink
ti santvarką. Užtat aštuntą 
dešimtmetį kilus Lenkijos 
Solidarumui, o Gorbačiov lai
kas nuo Estijos šiaurėje iki 
Jugoslavijos bei Albanijos 
pietuose dygstant visokiems 
persitvarkymo, vėliau išsi
laisvinimo frontams bei sąjū
džiams, LER apie visus šiuos 
bruzdėjimus kuo smulkiau ir 
plačiau informuodavo (tuo jis 
ir atsverdavo vienpusišką ofi
cialiąją tų šalių žiniasklaidą 
bei įsigijo klausytojų popu
liarumą). Tačiau niekada jis 
nesiekdavo tiesiogiai žlugdyti 
kurios nors komunistinės val
džios. Tai kartais vesdavo prie 
didelio (kai kas sakytų per 
didelio) atsargumo. Pvz., net ir 
kai radijas iš anksto sužinoda
vo, jog kur nors bus rengiamas 
valdžios nesankcionuotas mi
tingas, jis apie tai nekalbėda
vo iš anksto, kad, įvykus krau
jo praliejimui, jo nebūtų gali

ma kaltinti jį išprovokavus. 
Tai pamoka iš 1956 m. Vengrijos 
sukilimo, kai. pasiklausę ven
griškų LER laidų, kai kurie jo 
dalyviai suintensyvino veiks
mus, nes susidarė įspūdį, kad 
greit ateis parama iš Vakarų, 
kurios nebuvo, tik sukilimas 
buvo kruvinai numalšintas. 

Kas būdinga LER 
lietuviškosioms laidoms? 
Lietuviškąsias laidas ruo

šia Prahoje dirbanti lietuvių 
redakcija, turinti skyrių Vil
niuje ir nuolatinių bendradar
bių Rygoje. Maskvoje, Berlyne, 
Paryžiuje, Barcelonoje bei 
proginių bendradarbių kitur. 
Visi redakcijos nariai skaito, 
kalba, rašo angliškai (tai radi
jo vadovybės reikalavimas), 
kai kurie jų laisvai vartoja ir 
rusų, čekų, lenkų, vokiečių, 
italų, prancūzų kalbas. Lie
tuviškosios laidos girdimos per 
Lietuvos radijo pirmąją pro
gramą bei Žinių radiją. Vienos 

laidos trunka valandą, kitos — 
penkiolika ar dešimt minučių. 
Valandinės laidos transliuo
jamos kasdien, trumpesnės — 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio. Atskirų laidų ištraukų 
(lietuviškomis temomis) gali
ma klausytis ir per Internetą. 

Valandines laidas sudaro 
dešimt minučių trunkančios 
svarbiausios žinios iš viso 
pasaulio, apie dešimt minučių 
trukmės pranešimai iš 
Lietuvos bei jos artimiausių 
kaimynių, apie penkiolika mi
nučių trunkanti laida spe
cialia tematika ir apie dvi
dešimties minučių trukmės 
pranešimai iš Vakarų Eu
ropos, JAV ir kitų pasaulio re
gionų. Pagrindinis dėmesys 
skiriamas politikai, nors neap
lenkiamos ir kitos socialinio 
gyvenimo sritys. Specialios 
tematikos laidos — pirma
dieniais „Mokslo naujienos", 
antradieniais „Kelias į Euro
pa" (NATO ir ES), trečiadie

niais „Ekonomikos žurnalas", 
ketvirtadieniais „Rytų kaimy
nai" (apie Rusiją, Baltarusiją, 
Ukrainą ir ryčiau), penktadie
niais , Apskritas stalas" (būda
vo Nuomonių kertelė), šešta
dieniais „Kultūra ir religija", 
sekmadieniais „Gyvoji atmin
tis" (istorijos laida) arba „Pa
sipriešinimas ir prisitaiky
mas" (nesena praeitis), taip 
pat sekmadieniais „Kryžkelė" 
(laida kaimui). 

Laidų pagrindinis tikslas 
— per vieną valandą klausyto
jui pateikti kuo daugiau 
esmines informacijos apie tai, 
kas tą dieną (ar tomis die
nomis) pasaulyje dėjosi. Infor
maciją stengiamasi pateikti 
glaustai, nuodugniai, tiksliai, 
visapusiškai, objektyviai — 
taigi patikimai. Siekiant glaus
tumo, gali nukentėti išsamu
mas, todėl minėtose specia
liose laidose plačiau apsistoja
mą ties kuria nors viena tema 
ar jų grupe. Bus daugiau 
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Šeštadienį žydai, laiky
damiesi Įstatymo, renkasi į si
nagogas klausytis Dievo žo
džio. Ten Šventąjį Raštą gali 
aiškinti kiekvienas tai daryti 
gebantis vyras. Jėzus, pasi
naudodamas šia teise, Kafar-
naumo sinagogoje pradėjo mo
kyti žmones, kurie greitai pa
stebėjo, jog naujasis Moky
tojas skiriasi nuo kitų Rašto 
aiškintojų, „nes jis mokė kaip 
turintis galią". Tą galią la
biausiai pajuto piktosios dva
sios apsėstas žmogus, kuris 
šaukė: „Ko tau iš mūsų reikia, 
Jėzau Nazaretieti? Gal atėjai 
mūsų sunaikinti?" 

Mūsų laikais žmonės taip 
pat geba atskirti, kada Dievo 
žodį skelbia eilinis „Rašto 
aiškintojas" ir kada — dva
sininkas, kuriam Dievo žodis 
yra jo gyvenimo dalis. Semi
narijose ar teologijos fakulte
tuose įgytų teorinių žinių yra 
per maža. kad būtų sėkmingai 
skelbiamas Dievo žodis. Visų 
pirma jis skelbėjų širdyse turi 
būti padaręs malones stebuk
lą, kuris iš pagrindų pakeičia 
žmogaus gyvenimą, pripildy
damas jį Dievo šviesos ir jėgos. 
Todėl bevertis yra tvirtinimas, 
neva nereikia paisyti, kaip 
kunigai gyvena, bet reikia 
klausyti, ką jie kalba. Taip, 
galima pasinaudoti moks
lininko išradimais, nors jo pa
ties gyvenimas būtų labai 
ydingas, tačiau žmonėms sun
ku priimti išganymo naujieną, 
jei dvasininkas nedega skel
biamo Dievo žodžio ugnimi. 
Tikintieji turėtų daug melstis 
už Dievo žodžio skelbėjus, kad 
jie skelbtų ne savo, bet Dievo 
išmintį, ir kad tas skelbimas 
atitiktų jų gyvenimą. Tuomet 
Dievo žodis skelbiamas su jė
ga, nuo kurios dreba demonai. 

Yra du kraštutinumai, į 
kuriuos dažnai nukrypsta 
Dievo žodžio skelbėjai. Vieni, 
apleisdami esminius tikėjimo 
reikalavimus, kalba tik apie 
žmogaus prigimčiai nesunkiai 
priimtinus dalykus. Paviršu
tiniški žmonės lieka patenkin
ti, kai kalbama apie Dievo 
meilę ir gailestingumą, bet 
neprimenama krikščionio 
atsakomybė Dievui ir žmo
nėms, nekalbama apie nuo
dėmę ir būtinybę keisti su Die
vo valia nesiderinanti gyveni
mo būdą. Kartais dvasininkai 
pasiduoda gundymui šitokiu 
būdu ieškoti pigaus populiaru
mo, kuris gali būti tiesiog nu
sikalstamas, jei pažeidžiama 
Dievo žodžio pilnatvė. 

Kitas kraš tut inumas — 
Dievo žodis aiškinamas taip 
siaurai, jog klausytojams pra
deda atrodyti, kad tikėjimas 
neša ne išganymą, džiaugsmą 
ir ramybę, o tik uždeda sun
kiai pakeliamas naštas. Dievo 
žod^s turi gydyti nuodėmes 
sužeistą žmogų, bet ne dar la
biau jį sužeisti. Tiesa, Jėzaus 
sakomas žodis kartais būdavo 
aštrus kaip kalavijas. Žmogų 
apsėdusiam demonui Jėzus 

griežtai įsakė: „Nutilk ir išeik 
iš jo!" Veidmainiaujantiems 
Galilėjos Mokytojas išrėžė: 
„Vargas jums. veidmainiai 
Rašto aiškintojai ir fariziejai! 
J ū s panašūs į pabaltintus 
antkapius, kurie iš paviršiaus 
gražiai atrodo, o viduje pilni 
numirėlių kaulų ir visokių 
nešvarumų". 

Pakartoto Įstatymo knygo
je yra užrašytos kelios labai 
svarbios mintys, skirtos Dievo 
žodžio klausytojui ir skelbėjui. 
Viena iš jų skelbia: „Kas 
nepaklausys mano žodžių, 
kuriuos jis skelbs mano vardu, 
tą aš patrauksiu atsakomy
bėn". Tai įsakmus primini
mas, kaip rūpestingai reikia 
priimti Dievo žodį ir leisti jam 
perkeisti mūsų gyvenimą. 
Priimtas Dievo žodis žmogaus 
gyvenime gali padaryti ste
buklus. Šventųjų gyvenimuo
se pastebime svarbų momen
tą: Dievo žodis, nušvietęs jų 
gyvenimą, taip galingai pa
traukdavo prie Dievo, jog jie 
lengvai pajėgdavo palikti 
nuodėmės kelią ir pasiaukoja
mai tarnauti savo broliams. 

Dievo žodžio skelbėjai ne
turėtų užmiršti labai griežto 
įpareigojimo autentiškai skelbti 
jiems patikėtą žodį. Šventa
jame Rašte užrašyta: „Jeigu 
koks pranašas išdrįstų mano 
vardu skelbti žodį, kurio jam 
neliepiau skelbti, arba kalbėtų 
kitų dievų vardu, — toks 
pranašas turės numirti". Dėl 
šios priežasties Bažnyčia ragi
na kunigus nuo altoriaus 
skelbti neiškreiptą Dievo žodį. 
kuris praturt intų žmonių 
dvasią, gydytų ir rodytų aiškų 
kelią. Tam ir paliktas Dievo 
žodis, kad žmonės negyventų 
dvasinėse sutemose. 

Demono apsėsto žmogaus 
piktas elgesys sinagogoje pri
mena svarbią tikrovę — gera 
dvasininko tarnystė negaran
tuoja, jog jis išvengs priešta
ravimų. Gerieji žmonės visada 
džiaugiasi Bažnyčiai ištiki
mais kunigais. Tačiau kiekvie
nas geras kunigas galėtų 
papasakoti, kiek daug patiria 
priešiškumo iš pasaulio vien 
dėl to, kad ištikimai laikosi 
Dievo žodžio reikalavimų. Ar
gi negirdime, kaip niekinama 
Bažnyčia ir kunigai, kai jie 
bando ginti gyvybę, pagarbą 
moteriai ar sveiką lytiškumą. 
Argi nematome, kaip užkliūva 
tikybos mokymas mokyklose, 
nors Bažnyčia net nebando 
prievarta mokyti tų vaikų. 
kurių tėvams Dievo žodis yra 
svetimas. Daug kas norėtų, 
kad Bažnyčia net ir Nepri
klausomoje Lietuvoje gyventų 
geto sąlygomis, kaip gyveno 
ilgus sovietmečio metus, kai iš 
žmogaus buvo atimta teisė ti
kėjimą laisvai išpažinti ir skelbti. 

Ačiū tau. Viešpatie, už 
mums paliktą Žodį. Ačiū už 
laisvę, kad galime netrukdomi 
Jį išgirsti. Padėk tavo Žodį 
nuoširdžiai priimti, kad Jis 
taptų mūsų gyvenimo šviesa. 

Džiugu pastebėti vis didė
jantį susidomėjimą Sibiro 
tremtyje sukurta Adelės Dir
sytės maldaknyge „Marija, 
gelbėki mus". Šios malda
knygės nauja laida buvo iš
spausdinta 2002 metų gale, 
atvežta į JAV, yra platinama 
ją išleidusiųjų ateitininkų 
Čikagoje. Clevelande, Los 
Angeles ir kituose miestuose. 

Adelė Dirsytė. 

Nevienas teiraujasi ir apie 
Sibiro maldaknygę anglų 
kalba. Lietuviai nori padova
noti ją angliškai kalbantiems 
artimiesiems bei pažįsta
miems. Katalikiška spauda 
vėl atkreipė skaitytojų dėmesį 
į Adelę Dirsytę ir Sibire jos 
sukurtą, po pasaulį paplitusią 
lietuvių tremtinių malda
knygę (žr. Bernadette Harris 
straipsnį „Treasure of pravers 
from the Soviet gulag", „Our 
Sunday Visitor", (2002.04.21). 
Šio krašto žmonės taip pat 
teiraujasi, kur galėtų įsigyti 
tos maldaknygės anglišką 
vertimą ..Mary Save Us". 

Tiesa, šis naujas susido
mėjimas Adele Dirsyte ir jos 
sukurta maldaknyge dau

giausia yra dėl to, kad nese
niai buvo pradėta oficiali byla 
dėl jos paskelbimo palaimintą
ja, o taip pat, kad šiais metais 
vasario 16 sukanka 50 metų 
nuo šios maldaknygės origina
lo parašymo tolimame Maga
dane. 

Šiaurės Amerikos atei
tininkų taryba pernai nutarė 
2002-2003 veiklos metus pa
skirti Adelei Dirsytei: persi
imti jos idealais, sekti jos 
pavyzdžiu ir su ja supažindin
ti mūsų visuomenę, o taip pat 
ir šio krašto žmones. Pirmieji 
žingsniai padaryti: man esant 
Lietuvoje", tarpininkaujant, 
buvo išleista nauja Sibiro mal
daknygės laida, atvežta ir pla
tinama. 

Kai ranka rašytas malda
knygės originalas pro tuome
tinę Geležinę uždangą pasiekė 
Ameriką, ši maldaknygė buvo 
išspausdinta lietuvių kalba 
1959 metais. Bet tuoj 1960 m. 
ji buvo išspausdinta Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 
anglų kalba (vertimas kun. 
Kęstučio A. Trimako). 1960-
1966 metų laikotarpyje pasi
rodė kelios laidos keliasdešimt 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 

Šiuo metu visos tos laidos 
išsibaigusios. Grįžęs iš Lie
tuvos, 2003 metų sausio mė
nesį užmezgiau ryšį su Pau-
listų knygų leidykla (Paulist 
Press), kuri anuomet išspaus
dino pirmąsias maldaknygės 
laidas anglų kalba. Kadangi 
norima ne tik perspausdinti 
vertimo tekstą, bet spausdinti 
naują įvadą ir kitaip apipavi
dalinti, tad tenka tartis, pa
ruošti ir pateikti naują me
džiagą. 

„Paulist Press" leidykla 
turi didelį platinimo tinklą 
JAV-ėse, o taip pat platinimo 
centrus kituose kraštuose, 
kaip Kanadoje, Anglijoje, Aus
tralijoje ir kitur. Leidyklos iš

spausdintas knygas galima 
įsigyti knygynuose ir paštu 
užsakant telefonu. Knygos 
reklamuojamos periodiškai 
išleidžiamais katalogais. 

Paulistų, t.y. Apaštalo 
Pauliaus misionierių draugi
jos, knygų leidyklos veikia ir 
kituose kraštuose. Jų leidykla 
Romoje 1962 metais išleido 
Sibiro maldaknygę italų kal
ba, o tais pačiais metais Bogo
toje (Kolumbijoje) ir Karakas 
(Venecueloje) — ispanų kalba. 
Ateityje, paskatintos, gal jos 
išspausdins naujas laidas 
tuose kraštuose. 

Kai tik „Mary Save Us" 
maldaknygės nauja laida bus 
išspausdinta, spaudoje bus 
nurodyti visi būdai, kaip ją įsi
gyti. Žinoma, tikimės, kad jų 
bus galima įsigyti ir Čikagoje 
„Draugo" knygų parduotuvėje. 

Monografija apie Adelę 
Dirsytę 

Vilniuje jau yra paruoštas 
monografijos rankraštis. Jo 
turinyje: Adelės Dirsytės bio
grafija, veikla Lietuvoje, jos raš
tai, suėmimas, teismas, trem
tis Sibire, gyvenimo pabaiga. 
Viskas pagrįsta dokumentais, 
raštais, ją pažinusiųjų liudiji
mais, nuotraukomis. Knyga 
bus gausiai iliustruota, viso 
apie 400 psl. Knygą paruošė ir 
leidžia Lietuvos katalikų mokslo 
akademija. 

Šiaurės Amerikos ateiti
ninkų taryba paremia šios 
monografijos išspausdinimą, 
už tai gauna tam tikrą egzem
pliorių skaičių ir juos platins 
čia Amerikoje. 

Kai ši monografija bus iš
spausdinta, pasinaudojant jos 
medžiaga, bus ruošiama trum
pa Adelės Dirsytės biografija 
anglų kalba. 

Kun. 
Kęstutis A Trimakas 

VILNIAUS CHORO VIEŠNAGE PIETŲ KORĖJOJE 

Šiluvos Dvasios centro statyba vyksta labai pamažu, nos trokšta lesu 
greitesniam |os vystymui. 

Spalio 29 dieną Vilniaus 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(bernardinų) bažnyčios choras 
grįžo iš Pietų Korėjos, kur 
dalyvavo dviejuose renginiuo
se. Seule vyko chorų festivalis, 
skirtas žymiausio korėjiečių 
presbiterijonų bažnyčios pas
toriaus, sisteminės teologijos 
profesoriaus Kyungchik Han 
(1902—2000) gimimo 100-
osioms metinėms paminėti. 
Pasak festivalio organizatorių, 
tai buvo charizminė asmeny
bė, jo pamokslų klausytis 

VIEŠNAGĖ 
OLANDIJOJE 

Spalio 16-21 d. Kauno ar
kivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius. SJ, drauge 
su generaliniu vikaru kun. dr. 
Jonu Ivanausku, Kauno ku
nigų seminarijos dvasios tėvu 
kun. dr. Arvydu Žygu ir arki
vyskupijos Jaunimo centro 
vadovu Arūnu Kučiku lankėsi 
Olandijoje. Ultrechto arkivys
kupijoje ir Bredos bei Herto-
genbosch vyskupijose. 

Apsilankymo tikslas buvo 
susipažinti su Olandijos Ka
talikų Bažnyčios patirtimi 
rengiant nuolatinius diako
nus bei diakonų tarnyste. 
Arkivyskupas S. Tamkevičius 
kun. A. P. Žygui ir kun. J. Iva
nauskui yra pavedęs parengti 
nuolatinių diakonų rengimo 
Lietuvoje programą. Vizito 
metu taip pat bendrauta su 
šių Olandijos vyskupijų gany
tojais, susipažinta su semi
narijų veikla ir pastoraci
nėmis bei socialinėmis pro
gramomis. Be to, susitikta ir 
su įvairių Olandijos organi
zacijų, nuo pat Atgimimo pra
džios Lietuvai teikusių įvairią 
paramą, atstovais ir padėkota 
už visokeriopą pagalbą Lie
tuvos tikintiesiems, ypač jau
nimo sielovados, švietimo bei 
katechezės, socialinės rūpy
bos srityse. BŽ 

susirinkdavo milijoninės min
ios, pastorius savo gyvenimu 
ir darbais daugeliui atvėrė 
krikščionio kelią. 

Pusane, antrame pagal 
dydį 4 milijonų Korėjos mies
te, Bernardinų bažnyčios cho
ras dalyvavo pasaulio chorų 
olimpiadoje. Čia lietuviai kon
certavo ir susitiko su Pusano 
katalikų bendruomene Man-
deock bažnyčioje. Koncerto 
pradžioje renginio organiza
torė ir vedėja korėjietė Anna 
Lee klausytojams pateikė sta

tistinių žinių apie Lietuvą. 
Lietuviai atsakinėjo į klau
simus. Korėjiečius domino 
Kryžių kalno istorija, jo dabar
tis ir ateitis. Korėjoje yra apie 
10 proc. katalikų, ir Bažnyčia 
Korėjoje yra sparčiausiai au
ganti pasaulyje Pusane vyku
sioje pasaulinėje chorų olim
piadoje. Šiuolaikinės muzikos 
kategorijoje. Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio baž
nyčios choras iškovojo bronzos 
medalius. 

BŽ 

ATLAIDAI J . MATULAIČIO KUNIGŲ 
SEMINARIJOJE 

Gruodžio 9 d. Palaimintojo 
J. Matulaičio kunigų semina
rijoje Marijampolėje buvo 
švenčiami Švč. Mergelės Ne
kaltojo Prasidėjimo atlaidai. 
Mišioms vadovavo ir pamoks
lą pasakė Gardino vyskupas 
augziliaras Antonis Dzie-
mianko. Kartu su juo koncele-
bravo Vilkaviškio vyskupas 
Rimantas Norvilą, vysk. Juo
zas Žemaitis, MIC, general
vikaras mons. Vincas Jonas 
Bartuška, Gardino seminari
jos vicerektorius kun. Marek 
Kozera ir Palaimintojo J. 
Matulaičio seminarijos kuni
gai. Pamokslo metu vysk. 
Antonis Dziemianko priminė 
nuo seniausių laikų Baž
nyčioje gyvuojančią ypatingą 
pagarba Švč. Mergelei Ma
rijai. Tai liudija ir šv. Ire-
niejus — vienas didžiųjų Baž
nyčios tėvų, Liono vyskupas, 
nukankintas prieš aštuonioli
ka šimtmečių. Jo mokyme su
sipina krikščioniškųjų Rytų ir 
krikščioniškųjų Vakarų tradi
cijos. Vysk. Antonis Dzie
mianko. kalbėdamas apie Švč. 
Mergeles Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo slėpinio prasmę, 
sakė, kad pagarba Marijai 
kviečia ją sekti. Konkretų 
draugystės su Marija būdą 

rožinio maldą — visai nese
niai iš naujo pabrėžė popiežius 
Jonas Paulius II laiške 
„Rosarium Virginis Mariae". 

Mišių pabaigoje vysk. 
Antonis Dziemianko perdavė 
Gardino vyskupo Aleksandro 
Kaškevičiaus sveikinimus, pa
sidžiaugė užsimezgusią drau
gyste, išreikšdamas viltį, kad 
ji ir toliau stiprės. Ganytojas 
pakvietė Vilkaviškio vyskupi
jos klierikus apsilankyti try
liktus metus, veikiančioje 
Gardino seminarijoje. Jis su 
dėkingumu prisiminė, kad dar 
visai neseniai, kai Baltaru
sijoje negalėjo būti jokios se
minarijos, ne vienas dabar čia 
besidarbuojantis dvasininkas 
kunigystei subrendo Lietu
voje, tarpdiecezinėje Kauno 
kunigų seminarijoje, tarp jų ir 
dabartinis Gardino vyskupas 
Aleksandras Kaškievičius. 
Ganytojas kalbėjo, kad tokią 
valstybių sienas peržen
giančios Bažnyčios dvasią 
reikia nuolat puoselėti. 
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šv. Antano (Detroit, MI) parapijos klebonui kun. Alfonsui Babonui 
švenčiant 40 m. kunigystės sukaktį š.m. sausio 26 d., šv. Mišių metu. Iš 
kairės: kun. Vidmantas Gricius, svečias iš Šventosios; kun. A. Babonas ir 
kun. Viktoras Kriščiūnevičius. R. Juškaitės-Švobienės nuotr. 

TRUMPAI... 
• Gruodžio 10 d. buvo pa

minėtos Panevėžio vyskupijos 
valdytojo prelato Kazimiero 
Dulksnio pirmosios mirties 
metinės. Šv. Mišioms vadova
vo Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas. Pamokslą pasakė 
vyskupas Juozas Preikšas. 
Mišias drauge šventė per tris
dešimt kunigų. Įžangos žodyje 
vyskupas Jonas Kauneckas 
pasidžiaugė gausiais susirin
kusiais kunigais ir tikinčiai
siais. Ganytojas priminė, kad 
meldžiamasi už Sibiro tremti
nį, kuriam svarbiau už pa
togią vietą buvusi tiesa, lin
kėjo tokios ištvermės šių die
nų apaštalams, liudijantiems 
tiesą ir meilę. Vysk. Juozas 
Preikšas per pamokslą akcen
tavo kunigystės uždavinius 
šiandien, nusakė prelato nuo
pelnus, ragino neužmiršti 
maldos prašant naujų pa
šaukimų kunigystei. Po Mišių 
jų dalyviai meldėsi prie prela
to kapo. Čia buvo pašventinta 
kukii antkapinė lenta. 

• Gruodžio 6 d. Panevėžio 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
buvo paminėtas vargonininko, 
chorvedžio ir kompozitoriaus 
Antano Virbicko, kuris šioje 
bažnyčioje išdirbo daugiau kaip 
20 metų, 100-asis gimimo 

jubiliejus. Šeštadienio popietę 
pilnutėlėje parapijos salėje 
buvo pristatyta Kęstučio Mi-
keliūno knyga apie maestro 
Virbicką. Šventėje dalyvavo 
vysk. Juozas Preikšas. Ren
ginyje giedojo „Volungės" cho
ras, grojo Panevėžio muzikinio 
teatro kamerinis simfoninis 
orkestras. Kelis Virbicko kūri
nius atliko Dalia Micke-
vičiutj. Panevėžio dekanas 
kun. Petras Baniulis padėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie 
gražios šventės. 

Gruodžio 4-8 d. Panevė
žyje vyko Pasaulinei jaunimo 
dienai skirti renginiai; juos 
organizavo kun. A. Lipniūno 
kultūros centras. Centro dar
buotojams talkino jaunųjų 
žurnalistų ir patarėjų klubas 
„Nusas" bei viešoji įstaiga 
„Panevėžio linelis". Gruodžio 4 
d. surengta šiuolaikinio ir rit
minio šokio šventė „Jaunystės 
sparnai." Renginiuose daly
vavo 15 šokių kolektyvų. Gruo
džio 5 d. Kazimiero knygynė
lyje atidaryta J. Balčikonio 
gimnazijos moksleivės Rūtos 
Varnaitės dailės darbų paroda 
„Tarp dangaus ir žemės". 
Gruodžio 6 d. kultūros centre 
„Garsas" vyko filmo „Quo va-
dis" peržiūra ir kiti renginiai. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas ..securitv deposit". 

Te!. 708-289-8577, 
708-423-4761. 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English, sočiai securitv. refe-

rences. Some experience necessary 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

PASLAUGOS 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

$1.500 iki S 1.80O. 
Tel. 901-218-7481. 

ELEKTROS 
ĮVF.DIMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Al TOMOB1 JO NAMC SVEKATOS 
IR (SVYRĖS DRAUDIMAS. 

Asentas Frank Zapolis ir Oft. Mgr. 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

KRANK ZAPOUIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VTRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DE( KYS 

TEL. 773-585-6624. 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

Gyventi 6 d. savaitėje, virti. 
valyti. Susikalbėsite angliškai. 

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764. Marina. 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDI 

BUHALTERINĘ APSKAITA. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chteasio. II. 60618 
Tel. 773-935-0472. 

Tai - Jūsų laikraštis 

Gelbėkim Šv. Kazimiero kapines 
Parašykite laišką su savo parašu ir siųskite: 

Gmgcr Rugai. Aldervvoman. 10444 S. VVestem. Chicago. 1L 60643 
/ do not want Cardinal George to take 47 acres 

ofSt Casimir Cemetery 's land. 
arba asmeniškai pasirašykite „peticiją" prieš Šv. Kazimiero žemės 
pardavimą, kuri randasi pas advokatą 

Joną Gibaitį, 
6247 S. Kedzie Avc, Chicago, II. 60629 773-776-8700 
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JAV pareigūnai ieško erdvėlaivio „Columbia* 
nelaimės priežasčių 

Atkelta iš 1 psl. kokiame astronautų įgula. 

Irako p u o l i m o kampani ja ke ič ia 
premjero v iz i to J A V darbotvarkę 

nors nusidėvėjusiame kabely
je galėjo kilti gaisras. 

Meteorito teoriją pasiūlę 
specialistai nurodo, kad susi
dūrimas su meteoritu yra ma
žiausiai tikėtina nelaimės 
priežastis, tačiau jos galimy
bės atmesti negalima. 

Texas rastos „Columbia" 
astronautų palaikų 

liekanos 
Paieškų grupių nariai, 

renkantys Texas valstijoje iš-
sibarsčiusio erdvėlaivio „Co
lumbia" nuolaužas, rado žuvu
sių astronautų palaikų lieka
nų ir lakūno kabinos fragmen
tus. 

Šimtai teisėsaugos parei
gūnų ir karių sekmadienį „šu
kavo" regioną, kurį jau spėta 
pavadinti „nuolaužų juosta", o 
valstybinės gvardijos nariai, 
ugniagesiai ir policija buvo pa
siųsti saugoti rastas erdvėlai
vio nuolaužas. 

„Columbia" subyrėjo aukš
tai virš Texas lygumų praėjus 
beveik 17 metų po kito erdvė
laivio „Challenger" nelaimės. 
1986 m. sausio 28 d., netrukus 
po pakilimo, sprogus šiam erd
vėlaiviui, irgi žuvo septynių 

Gelbėtojų komandos ati
džiai tiria visą miškingą ir 
pelkėtą teritoriją aplink San 
Augustine ir Hemphill, kur 
ieškoma „Columbia" įgulos 
palaikų. Tarp erdvėlaiviu 
skridusių kosmonautų buvo 
Indijoje gimusi moteris ir pir
masis į kosmosą pakilęs Iz
raelio astronautas. 

Vietos pareigūnai sakė, 
kad erdvėlaivio nuolaužų ras
ta beveik 2,000 vietų. Fede-
raliniai ir valstijos pareigūnai 
nurodė, kad vienas svarbiau
sių tikslų yra paimti visas 
nuolaužas iš maždaug 100 mo
kyklų penkiose Texas apygar
dose, kur nukrito dauguma 
erdvėlaivio nuolaužų. 

Baiminamasi, kad kai ku
rios nuolaužos gali būti už
terštos radioaktyviomis me
džiagomis ar toksiškais che
mikalais, kurie gali būti ypač 
pavojingi vaikams, galintiems 
rasti tokių objektų mokyklų 
kiemuose. 

Vietos pareigūnai astro
nautų palaikų paieškos neko
mentuoja, bet keli su paieška 
susiję žmonės sakė, kad vieno
je mokykloje Hemphill buvo 

Atkelta iš 1 psl. 
Šiuo netikėtu ir retu diplo

matinėje praktikoje poelgiu 
parodomas ypatingas dėmesys 
mūsų valstybei ir jos vyriausy
bės vadovui", sakė V. Ušac-
kas. Pasak jo, A. Brazausko 
vizito darbotvarkėje išlieka 
svarbiausias vizito akcentas 
— susitikimas su JAV vicepre
zidentu Richard Cheney. 

A. Brazauskas taip pat su
sitiks su JAV Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmininku 
senatoriumi respublikonu Ri
chard Lugar, geru Lietuvos 
bičiuliu senatoriumi demok
ratu Richard Durbin, kitais 
Kongreso nariais. 

A. Brazauskas yra sakęs, 

kad vizito metu taip pat bus 
pasiruošęs paaiškinti Vašing-
tonui padėtį Lietuvoje išrin
kus naują prezidentą Rolandą 
Paksą. 

Susitikimuose bus kalba
ma apie Lietuvos indėlį į pla
nuojamą tarptautinę karinę 
operaciją prieš Saddam Hus-
sein režimą Irake. 

JAV viešintis Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius, be kita ko, 
pristatė Lietuvos ryšių kari
ninką, kuris dirbs Floridoje, 
Tampos mieste, įsikūrusioje 
JAV karinių pajėgų vadavietė
je (CENTCOM) ir vadovaus 
Lietuvos pasiruošimui galimai 
operacijai prieš Iraką. 

Lietuvoje įkurta partija taikosi 
į krikščionių demokratų paveldą 

įrengta laikina lavoninė. 
Rusijai nepatvirtinus sienos sutarties, 

Vilnius turėtų įvesti vizų režimą tranzitui 
Atkelta iš 1 psl. 

rekomenduoti Rusijos par
lamentui atidėti klausimo dėl 
Rusijos ir Lietuvos valstybi
nės sienos sutarties patvirtini
mo svarstymą. 

Anot V. Landsbergio, Ka
raliaučiaus srities dūmą pa

skelbė „tiesiog ultimatyvius 
reikalavimus". 

V. Landsbergio vertinimu, 
tokia nuostata pagrįsta „ne
susitaikymu, jog Baltijos vals
tybės yra nepriklausomos ir 
suverenios bei nėra Rusijos 
dalis". 

Atkelta iš 1 psl. 
Praėjusių metų birželį 

įkurta partija vienija apie 800 
narių. 

Dalis LKDP vadovybės na
rių, tarp jų ir buvęs partijos 
pirmininkas akademikas Zig
mas Zinkevičius, atsisakė 
2002 m. pavasarį jungtis su 
Seimo nario Kazio Bobelio va
dovaujama Krikščionių de
mokratų sąjunga (KDS). Susi
jungusi su KDS Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
pakeitė pavadinimą į „Lietu
vos krikščionis demokratus" 
(LKD). 

Naujosios partijos įkūrimą 
kritiškai įvertino LKD valdy

bos pirmininkas Petras Gra
žulis. „Tokį dalyką vertinu 
neigiamai. Esu įsitikinęs, jog 
prie partijos kūrimo daug pri
sidėjo konservatoriai, kurių 
tikslas — susilpninti krikš
čioniškąją demokratiją", sakė 
P. Gražulis. 

LKDP ir Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) 
1996-2000 metų Seime buvo 
sudarę koaliciją, kuri kadenci
jos pabaigoje buvo formaliai 
nutraukta. 

Konservatorių ir krikščio
nių demokratų santykiai dar 
labiau pašlijo, kai pastarie
siems pradėjo vadovauti Ka
zys Bobelis. 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 

P a s a u l i o L i e t u v i ų c e n t r u i a u k o j o 
(2002 l i e p o s 1 d. — 2002 g r u o d ž i o 31 d.) 

$7,120 Donatas ir Daina Siliunas. 
$3,330 Van Domanskis. 
$2,000 Alexander ir Frances Domanskis. 
$1,000 Irene S. Denihan. 
$616 Rimantas ir Regina Griškelis. 
$500 Vyčiai Knights Of Lithuania, Algirdas ir Laima 

Stepaitis, Brigita Tamošiūnas. 
$250 Lithuanian Mercy Lift. 
$230 Vytautas ir Aldona Čepėnas. 
$200 Aąuinas Tutoring Services, Stasys J. ir Elena Ba

ras, Stasys ir Sofija Džiugas, dr. Vytenis ir Loreta 
Grybauskas, Edmundas ir Rūta Kirkus. Sigitas ir 
Janina Miknaitis, Joanna Nausėda, Ignas ir Birutė 
Navickas, Romas ir Rasa Pūkštys, C ir E. Rama
nauskas, Algirdas ir Aušra Saulis, Rimas ir Viktu
tė Siliunas, Martynas ir Dalia T rakis, Aleksas ir 
dr. Danguole Vitkus. 

$180 Dr. Anthony Brizgys, Liudas ir Milda Volodka. 
$150 Rev. Matas Čyvas, Genie Irene Juodikis. 
$130 Peter ir Irena Kazlauskas. 
$120 Mary B. Černius. 
$110 John ir Elizabeth Indriūnas. 
$105 Vaclovas Kleiza. 

$100 Gediminas Balanda, Jurgis ir Dana Bendikas, Ire
na ir Gedas Bliudžius, Stanley ir Ona Budėjus, 
Romas ir Birute Butkunas, Joseph Dauparas, dr. 
Elena Deckys, dr. V. Dubinskas, Alberto ir Laima 
Glavinskas, dr. Mindaugas ir Lydia Griauzde, Ju-
lia Griska, Linda Jonynas, Gediminas ir Leonidą 
Kazėnas, Vitas ir Regina Kazlausas, Henry ir Pra-
nie Kologe, Severinas ir Lucia Krutulis, Antanas ir 
Vilią Marchertas, Virgil ir Ramoną Norkus, Julius 
Pakalka, John Piliponis, dr. Thomas ir Daine 
Quinn. Vai ir Lili Ramonis, Antanas ir Aldona 
Rauchas, Audrius Remeikis, Rimvydas ir Gene 
Rimkus, dr. Julius ir Lydia Ringus. Jonas ir Laima 
Sakius, Gintautas ir Virginia Saulis, Vytas ir 
Alexandrina Saulis. Julius Sirka, Algis ir Violeta 
Strikas, Ada Sutkus, Agota Tiškus, Šarūnas ir 
Audrone Užgiris. Dalius Vasys, V. Antanas Vilutis. 

$80 Aldona Andriulis, Victor ir Marcella Augus, Dalia 
Garunas, Ludwig ir Irena M. Kirkus, Antanas 
Laurinaitis, Theodore ir Ritone Rudaitis, Rima I. 
Sell, Bronius Siliunas, Dalia ir Stasys Strasius, 
dr. Mindaugas ir Auste Vygantas, Stanley ir Fran-
cesca Žymantas. 

$70 Viktorija Karaitis. 
$60 Jonas ir Ona Daugirdas. 

$50 Diana ir Arvydas Algminas, Joseph ir Reda Ardys, 
Anthony ir Barbara Base, Ronald M. Bendoraitis, 
Edward ir Irena Boreisha, Alma ir Daniel Ericson, 
Romas Fabijonas, drs. Albinas ir Ona Garunas, 
Genius Gicius, Dagmara Jurcys, Gytis ir Monika 
Krikščiūnas, Joseph Kwain, Irma Laisvenaite, Ro-

$25 

$22 
$20 

bert ir Rima Niemi, Vidmantas ir Maria Raisys, 
Algis ir Irena Regis, Florence Schneider, Kęstutis 
ir Rūta Susinskas, Vito V. ir Regina G. Vai, dr. Ar
vydas Vanagunas. 

$40 William Burimaukas, Stanley ir Jean Rymas. 
$35 Vladas Gilys. 
$32 Kęstutis ir Dalia Jecius, Edvvardas ir Leonora Lir-

gameris. 
$30 Dolores Abderholden, Albert E. Baliionis, Vida ir 

Robert Bertels, dr. Meilute Indreika Biskis, Peter 
ir Ruth Buchas, Sam ir Alvira Carrozza, P. Dirda, 
Dana Elsbergas, Bronius Juodelis, V. F. ir Irene 
Juškus, Gražina Kenter, Oskaras ir Brone Kreme-
ris, Monika Lembertas, Vitalis ir Dana Lembertas, 
Juozas ir Daila Liubinskas, Edward J. Mankus, dr. 
Vytautas ir Genovaite Musonis, Edward C. Savols-
kis, Mečys ir Pranute Skruodys, Algis Strimaitis, 
Antanas ir Viktoria Valavičius, Marija Vilutis, 
Vincas ir Leslie Vyžas, R. Witt. 
Alice Chiorra, Stasys ir Irena Ilgūnas, Anthony 
Kveselis, Marie Lykos, Victoria Pikelis, Vytautas 
Pupelis, Vitas Rugienius. 
Genovaite ir Bronius Mickevičius. 
Izabele Adomaitis, Aurelija Balas, Adelaida ir 
George Balbata, Stan Balzekas, LTD, Rimas Blin-
strubas, James ir Ann Druetzler, Elena Druskis, 
Leon James Entas. Danguole Ilginis, Therese 
Jacąues, Aldona Kamantas, Col. B. A. Karsokas, 
Aksenija ir Bronius Kuras, Sigitas ir Milda Liau-
kus, Vvalter Markūnas, Jonas ir Albina Martin-
kus, Peter Narutis, Algis ir Jura Norvilas, Frank 
Paran, Vyto ir Regina Petrauskas, John Polikaitis, 
Regina Snarskis, Algimantas ir Dalia Urbutis, Vy
tautas ir Stefa Vaikutis, dr. Daina Variakojis, Ja
nina Venuzis. 

$16 Aleksandras ir Elena Janusas. 
$15 George Bedro, Algis ir Dana Mikėnas, Clare Pet

kus, Pauline E. Stilp, Edward V. Zunaris. 
$10 J. ir B. Ališauskas, Vincas ir Linas Apanius, Kazys 

ir Birute Bacanskas, Albert Bartkus, Stella Boris, 
Joseph ir Aldona Brizgys, Stase Bublys, Algis But
kus, Danute Garbonkus, Charles Gwazdauskas, 
Irena Jansonas, Leonard Kapochus, Algirdas ir 
Vida Keblinskas, Albert Kirklys, Dorothy Komos-
ky, Juozas ir Terese Končius, Vytautas ir Valerie 
Krasauskas, Joseph Kučinskas, Edmund Mitchell, 
Zuzana Pupius, Ann Revukas, Brone Šimkus, 
Faustas ir Theresa Strolia, Anele Sulaitis, Regina 
Taunys, Ramojus ir Aldona Vaitys. 

$5 ooseph Adomaitis, Laima Baltrenas. Ričardas ir 
Taiyda Chiapetta, Gediminas Dragūnas, Vytautas 
Grybauskas, Zigmas Grybinas, A. L. Jurkūnas, J. 
Koslo, Edward Leugoud, Ashok ir Raminta Mu-
zumdar, Z. Obelenis, St. Riekute, Vincas ir Ona 
Salciunas, Emil Sinkys, Marilyn Stark, Julia Tro
jano, Julija Vailokaitis, Marija Vaitkus, John E. 
VVaylonis. 

$1 Jonas Antanavičius. 

Visiems PLC rėmėjams nuoširdžiai dėkoja Pasaulio Lie
tuvių centras, 14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 

2003 M. LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAI 

Atkelta iš 3 psl. 

Waukeegan, IL, šeštadie
n į vasario 15 d., 5 v.v„ kon
certas paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę ir 
Karaliaus Mindaugo karū
navimo 750 metų sukaktį, 
College of Lake County audi
torijoje, Bldg. „C" (C005), 
19351 W. Washington St„ 
Grayslake, IL. (Rengia LB 
apylinkė) 

Beverly Shores, IN, sek
madienį, kovo 9 d., šv. Mišios 
1 v. p.p., Šv. Onos bažnyčioje, 
Beverly Shores. Ten pat 
minėjimas tuoj po Mišių. 
(Rengia Amerikos Lietuvių 
Beverly Shores klubas) 

East Cbicago, IN, sekma
dienį, vasario 9 d., minėjimas 
1 vai. p.p., American Legion 
Post 430, 7430 Broadvvay (Rt. 
53), Merrillville, IN. (Rengia 
LB apylinkė, ALTo skyrius ir 
Lietuvos Vyčiai.) 

Minnesota (Twin Cities), 
šeštadienį, vasario 15 d., pa
maldos ir minėjimas 4:30 v. 
p.p., Prince of Peace Liu
teronų bažnyčioje, 2561 Vic
toria St„ Roseville, MN. (Ren
gia Religinė ir kultūrinė ben
drija „Ramovė" su LB talka) 

Madison, WI, sekmadienį, 
vasario 16 d., Lietuvos Nepri
klausomybės šventė bus mini
ma Madison Tarptautiniame 
festivalyje, Madison Civic 
Center, nuo 11 v.r. iki 4 v. p.p. 
Bus pristatyta informacija 
apie Lietuvą ir tautodailė. 
Lietuvių tautinių šokių grupė 
„Žaibas" pasirodys su lietu
viškais liaudies šokiais. 
Skambinti Nijolei Etzwiler 
608356-6549 sužinoti „Žaibo" 
pasirodymo laiką. (Rengia 
Vilnius-Madison Sister Cities 
komitetas ir „Žaibas") 

VAKARŲ LB 
APYGARDOJE 

Anchorage, AK prašome 
susisiekti su LB atstove Asta 
Spurgis-Širvelis, tel. 907-277-
7897 sužinoti minėjimo datą 
ir laiką. 

Arizona, sekmadienį, va
sario 23 d., šv. Mišios 1:30 v. 
p.p., St. Clement of Rome 
bažnyčioje, 158000 Del Webb 
Blvd., Sun City, AZ. Minė
jimas su vaišėmis tuoj po Mi
šių parapijos salėje. (Rengia 
LB apylinkė) 

Hawaii, sekmadienį, vasa
rio 16 d., minėjimo programa 
ir pabendravimas, 1-4 v. p.p., 
Makani Kai Marina Boat-
house, 45-995 Vvailele Rd.. 
Kaneohe. Oahu saloje. Visi 
tuo laiku besilankantys Ha-
waii, kviečiami dalyvauti. Dėl 
informacijos skambinti: Ele
nai Bradūnaitei-Aglinskienei. 
tel. 808-247-6037, e-mail: 
elena@lava.net (Rengia LB 
apylinkė). 

Los Angeles, CA sekma
dienį, vasario 16 d., šv. Mišios 
10:30 v.r., Šv. Kazimiero 
bažnyčioje. 2716 St. George 
St., Los Angeles. Minėjimas 
tuoj po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia JAV LB apygardos 
valdyba ir ALTo skyrius). 

San Diego, CA sekma
dienį, vasario 16 d., minėji
mas 2 v. p.p., Oceanside 
Senior Center. 455 Country 
Club Lane, Oceanside, CA. 
• Rengia LB apylinkė) 

San Francisco, CA sek
madienį, kovo 9 d., šv. Mišios 
12:30 v. p.p., Šv. Marijos Mag
dalenos bažnyčioje. Barry-
man ir Milvia Sts., Berkeley. 
CA. Minėjimas tuoj po Mišių 
parapijos salėje. (Rengia LB 
apylinkė) Dėl smulkesnės in
formacijos skambinti Ritai 
Kovas tel. 5108434749. 

Portland, OR, šeštadienį, 
kovo 1 d., minėjimas 4 v. p.p.. 
Latvių salėje, 5500 SW Dosch 
St.. Portland. (Rengia LB 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 4 d„ antradienis 

A. t A. 
SESUO M. JOSINE 
VENDZELIS, SSC 

Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. sausio 31 d. Šv. 
Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd„ Chicago, IL., sulaukusi 80 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Kryžiaus parapijos Town 
of Lake Chicago, IL. 

Vienuolyno įžaduose išgyveno 56 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys; sesutė Stella 

su vyru David Johnson ir šeima bei artimieji, jų šeimos, 
kiti giminės ir pažįstami. 

Velionė buvo sesutė a.a. sesers M. Francetta, SSC, 
kuri mirė 1999 m. 

A.a. M. Josine pašarvota pirmadienį, vasario 3 d. 
nuo 1 vai. p.p. iki 7 v.v., Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd., Chicago, IL. Laidotuvių šv. Mišios 
pirmadienį, vasario 3 d„ 7 v.v. Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno koplyčioje. Laidotuvės į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines antradienį, vasario 4 d., 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti 
už seselės sielą. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir šeima 

Laidot. direkt. David Gaidas, tel. 708-974-4410. 

Mūsų mielą sesę MILDĄ JAKŠTIENĘ su dukra 
KRISTINA, netekus brangios Mamytės 

A. t A. 
MARIJOS ANKUDIENĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame. 

Emilijos Platerytės būrelio sesės 

A f A 
VYTAUTUI VANAGUI 

iškeliavus Anapilin, nuoširdžią užuojautą reiš
kiu jo žmonai MARIE, broliui LIUDUI su žmona 
BIRUTE bei jų sūnui RIMANTUI, seseriai GE
NOVAITEI VALANTINIENEI ir jų artimie
siems. 

Marija Remienė 

Tai - Jūsų laikraštis 
t E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L V 

apylinkė) 
Seattle, WA, šeštadienį, 

vasario 8 d., minėjimas 4:30 v. 
p.p.. Latvių liuteronų baž
nyčios salėje, 11710 Third 
Ave., NE, Seattle. (Rengia LB 
apylinkė) 

AMERIKOS KRYŽKELES 
LB APYGARDOJE 

Denver, CO, šeštadienį, 
kovo 1 d., šv. Mišios 5:30 v. 
p.p., Our Lady of Mt. Carmel 
bažnyčioje. 34th ir Navajo 
Sts.. Denver. Minėjimas tuoj 
po Mišių parapijos salėje. 
(Rengia LB apylinkė^ 

Kaušas City, KS, sekma
dienį, kovo 2 d., šv. Mišios 11 
v.r.. St. Cyril bažnyčioje, 44 
N. Mill St". Kansas City. Šv. 
Kazimiero ir Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mas tuoj po Mišių parapijos 
salėje. (Rengia AIDAS tau
tinių šokių grupė) 

Omaha, NE, sekmadienį, 
vasario 16 d., šv Mišios 10 
v.r.. Šv. Antano bažnyčioje. 
32nd ir „S" Sts.. Omaha. Mi
nėjimas tuoj po Mišių parapi
jos salėje. (Rengia LB apy
linkė) 

Houston, TX, minėjimo 
planai nebaigti, ruošiant šį 
pranešimą. Prašome skam
binti Houston LB apylinkes 
pirmininkui prof. John 
Knasas, tel. 713-895-7745. 

Teresė Gečiene 

EKONOMIKOS ŽINIOS 

• Austrija, Liuksembur
gas ir Belgija sutiko taikyti 
mokesčius banko indėliams, 
kurių savininkai yra kitų 
Sąjungos šalių piliečiai. Nuo 
2004-ųjų metų tokių indėlių 
dividendams bus taikomas 15 
proc. mokestis, nuo 2007-ųjų 
metų — 20 proc. mokestis, 
galop, nuo 2010-ųjų metų — 
35 proc. mokestis. Dauguma 
Sąjungos šalių taiko mažes
nius mokesčius, taigi tuo 
siekiama paskatinti piliečius 
deklaruoti dividendų pajamas 
savo valstybėje ir išvengti 
naujo mokesčio. Tačiau Liuk
semburgo, Belgijos ir Austri
jos bankai neprivalės at
skleisti indėlių savininkų ta
patybių, kol to nesutiks pa
daryti kitos valstybes, kaip 
Šveicarija. Taip susitarta šią 
savaitę vykusiame Europos 
Sąjungos finansų ministrų 
susitikime. Planui dar turi 
pritarti Sąjungos vyriausybių 
vadovai. 

LER 

.LBmformacua. OliAUOO UŠZLAMA 

mailto:elena@lava.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

VISI KVIEČIAMI 

Čikagos Lietuvių taryba 
visus Čikagos ir apylinkių 
lietuvius kviečia dalyvauti 
pagrindiniame Lietuvos Ne
priklausomybės minėjime, 
sekmadienį, 2003 m. vasario 
16 d., 2 vai. po pietų, Marija 
gimnazijos auditorijoje, 6727 
South California Avenue, Chi-
cago, Illinois. 

I minėjimą iš Washington 

DC, atvyksta garbės svečiai: 
Lietuvos ambasadorius Vy-
gaudas Ušackas ir Illinois ats
tovas JAV Kongrese John 
Shimkus. 

Meninę programą atliks 
Gitanos Snapkauskaitės-Va-
riakojienės vadovaujamas Či
kagos Lietuvių operos moterų 
choras. 

ALTo Čikagos skyrius 

JAV Kongreso narys John M. Shimkus 

DĖMESIO „DRAUGO" 
BENDRADARBIAMS IR 

SKAITYTOJAMS 
Vis daugiau straipsnių, ži

nučių ir nuotraukų mūsų re
dakciją pasiekia elektroniniu 
pastų. Tai greitas ir patogus 
susisiekimas, bet dažnai pasi
taiko ir problemų. Kad jų 
būtu galima išvengti, būkite 
malonūs ir dirbkime kartu. 

1. Kai siunčiate savo veiklos 
ar kitas nuotraukas elektroni
niu paštu, prikabindami jas 
atskira priekaba („attach-
met"), prie jo pažymėkite, ko
kia tai nuotrauka, nes vien 
tik numeriuko nepakanka, 
kuomet kasdien atsiunčiamos 
kelios dešimtys nuotraukų. 
Pvz.: Denver kūčios. Jono ir 
Onutės vestuvės; skautų suei
ga (galima ir santrumpomis), 
Vasario 16 ar pan. 

2. ..Draugo" antrame pusla
pyje yra vadinamoji metrika. 
Ten įrašyti 4 e-pašto adresai: 
administracijos. redakcijos, 
skelbimų ir raštinės. Kai nori
te paduoti skelbimą, paklaus
ti, kiek skelbimai kainuoja, 
duoti užuojautą, apmokamą 
pranešimą, pasiteirauti dėl 
prenumeratos, paieškoti nori
mos knygos ar turite kitą rei
kalą ne su redakcija, pasi
naudokite atitinkamu adre
su. Redakcijos adresas yra 
redakcija@draugas.org 
juo galite paduoti žinutes, 
nuotraukas, straipsnius, at
likti kitus reikalus, susietus 
su ..Draugo" redagavimu. 

3. Kai šie adresai sumai
šomi, atsiranda netikslumų, 
kartais pavėlavimų ar iš vis 
žinutė ..pranyksta". Juk ne
sunku įrašyti atitinkamą ad
resą! Labai prašome koope
ruoti ir visiems bus geriau. 

D. Bindokienė 

Penktadienį, vasario 14 
d., 7:30 vai. vak.. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
video salėje bus rodomas vi
deofilmas ,,Velnio nuotaka", 
sukurtas pagal Kazio Borutos 
klasikinę apysaką ..Baltaragio 
malūnas". Šis pirmasis lietu
viškas miuziklas pasakoja 
apie velniuku tapusio angelo 
meiles ir laimės paieškas 
žemėje. Skamba nuotaikinga, 
lietuviško folkloro ir roko mo
tyvus jungianti, muzika. Re
žisierius A. Žebriūnas, filmo 
trukmė — 80 min. Jėjimas ne
mokamas — tai puiki proga 
maloniai praleisti Sv. Valenti
no dienos vakarą. 

Mokytojos Irenos js Beatričės (. e 
mokinukai, džiaugiasi, kad užuot įprastų pamokų, prieškalėdinį šeštadienį 
kai i su karūnomis) tą dieną taip pat švente vard ines . Ir 

LIETUVIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DVIKOVA 

ŠIRDELIŲ VAKARAS 

Kojos nerimsta, šokt nori
si? Nenusiminkit! Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo bažnyčios choras rengia 
šaunų „Širdelių vakarą" kaip 
tik tokiom nenuoramom ko
jom vasario 15 d. parapijos 
mokyklos salėje. Bus karšta 
vakarienė, atsigaivinimas, lai
mikių traukimas ir kt. malo
numų. Programoje — pramo
ginių šokių porelė, kiti atlikė
jai, bendras dainavimas. Šo
kiams gros A. Barniškio es-
tradicinis ansamblis. Vienišųjų 
gal laukia proga susitikti 
jam/jai skirtą širduką. Nepra
leiskite progos pasilinksmin
ti. Pradžia 6 vai. vakaro. Įėji-, 
mas iš kiemo. Adresas: 4420 
S. Fairfiel Ave. Bilietai gau
nami chore sekmadieniais 
prieš arba po 10:30 vai. r. Mi
šių. 

S. D. 

JAV LB East Chicago 
apylinkės, ALTo Lake ap
skrities skyriaus ir Lietuvos 
Vyčių kuopos Nr. 82 valdy
bos ruošia Vasario 16-osios 
minėjimą vasario 9 d., 1 vai. 
r.. American Legion Post 430 
patalpose. 7430 Broadvvay, 
Marrillville, IN. Bus pietūs, 
programa, šokiai, dainos. Vi
sus linksmins muz. Bronius 
Mūras. Pagrindinę paskaitą 
skaitys Jurgis Riškus. Malo
niai kviečiami apylinkės lietu
viai dalyvauti šioje šventėje. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas vasario 9 d., sekma
dienį, visus kviečia pasi
vaišinti mieliniais blynais su 
įvairiais (skaniais, be abejo) 
priedais. Blynais galite pra
dėti gardžiuotis jau nuo 8 vai. 
ryto. Savo dalyvavimu parem-
site Jaunimo centrą. 

Dėl pavėluoto dailininko 
atvykimo, parodos atidary
mas Jaunimo centre Čiurlio
nio galerijoje nukeliamas į 
šeštadienį, vasario 15 d. 6 
vai. vak. Galerijoje atidaroma 
žymiųjų Lietuvos menininkų 
tapytojų - Leonardo Gutausko 
ir Tado Gutausko tapybos pa
roda. Minint Lietuvos valsty
bingumo 750 m. jubiliejų ir 
85-ąsias Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės metines, 
pirmąjį paminėjimą rengia 
Čiurlionio galerija. Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centras 
bei Lietuvos konsulatas Čika
goje. 

Vasario 2 dieną įvykusiose 
NBA krepšinio rungtynėse 
tarp Cleveland „Cavaliers" ir 
Portland „Trail Blazers", Cle
veland Gunn arenoje, 10,127 
žiūrovai stebėjo ir geriausius 
Lietuvos krepšininkus — Ar
vydą Sabonį bei Žydrūną II-
gauską. Apie 150 lietuvių su 
trispalve, keliais plakatais ir 
šūkiais „Sabas", „Sabonis", JŽ" 
(Žydrūnui), negailėjo katučių 
lietuviams. Klevelandiškiai 
taip pat didžiavosi, kad jų 
sporto klubo „Žaibo" nario 
Juozo Jurevičiaus nuotrauka 
puošia vasario 3 dienos 
„Sports Illustrated" žurnalą, o 
jų Ilgauskas pakviestas atsto
vauti Clevelando krepšinio ko
mandai Atlantoje įvyksiančio
se NBA visų žvaigždžių pir
menybėse. 

Žydrūnas neapvylė savo ger
bėjų nei Clevelando rinktinės, 
sekmadienio popietės rungty
nėse, kaip Clevelando vidurio 
puolėjas, pelnęs 20 taškų, 
žaisdamas 28 minutes, nuka
bino 7 kamuolius ir 3 per
žengimus, buvo savo koman
dos veiksmingiausias žaidėjas. 
Tačiau jo komanda pralaimėjo 
„Trail Blazers" 114-95. 

Arvydas Sabonis, patenkin
tas savo nauja role, įsijung
damas į rungtynes nuo suolo, 
surinko tik keturis taškus, 4 
nukabinimus ir du peržengi

mus. Ketvirtame periode ste
bėtojai turėjo progos pamatyti 
keturių minučių dvikovą tarp 
geriausių Lietuvos centrų. 
Jaunasis Žydrūnas, kuris per 
pirmą NBA pusmetį jau 20 
kartų yra surinkęs daugiau 
kaip 20 taškų per rungtynes 
(jo vidurkis 18 taškų), žaidė 
prieš Arvydą Sabonį, kuris 
nuo suolo žaidžia apie 15 mi
nučių per rungtynes, o jo 
taškų surinkimas per rung
tynes yra 6. Abudu lietuviai 
surinko po du taškus, du ka
muolius nukabino. Žydrūnas 
du kartus nepataikė įmesti, o 
Arvydas pasirodė daug stip
resnis ir gudresnis gynyboje, 
du kartus atimdamas sviedinį 
ir prisidėjęs prie taiklių paser-
vavimų Stoudamire ir Ran-
dolp. Per tas keturias minutes 
aikštėje matėme Sabonio tvir
tą ir meistrišką kamuolio kon
trolę, mokėjimą taikliai perduo
ti savo komandos kolegoms, 
kurie labai lengvai pelnė 
taškus. Sabonis sutiko, kad 
NBA treneriai nesuklydo, iš
rinkdami Žydrūną Ilgauską 
būti pirmuoju lietuviu, gauti 
pakvietimą dalyvauti NBA vi
sų žvaigždžių rungtynėse, ku
rios įvyks vasario 9 dieną, At
lanta, GA. Kartu su Ilgausku 
treneriai išrinko rytu koman
doj žaisti Bostono Paul Pierce, 
New Jersey Jason Kidd, Wa-

Arvydas Sabonis. 

mailto:redakcija@draugas.org


KALĖDINĖ EGLUTĖ TĖVIŠKĖS 
PARAPIJOJE 

galėjo švęsti ..eglutę". Trys mokinu-
įdrės Tijūnėlienės auotr. 

CLEVELANDE 
shington Michael Jordan, 
Brad Miller iš Indiana ir Ja-
mal Mashburn New Orleans. Į 
vakarų komandą: Cris Weber, 
Sacramento; Gary Payton — 
Seattle, Shaąuille O'Neal — 
Los Angeles, kanadietis Steve 
Nash ir lenkas Dirk Novvicki 
iš Dalias, ir Stephon Marbury 
— Phoenix. 

Pirmutinius penketukus iš
rinko krepšinio sirgaliai, bal
suodami už rytų komandos 
Vince Carter — Toronto, Allen 
Iverson — Philadelphia, Tracy 
McGrady — Orlando, Jer-
maine O'Neal — Indiana ir 
Ben Wallace- — Detroit. Už 
vakarų komandą: Kobe 
Bryant — Los Angeles, Steve 
Francis — Houston, Kevin 
Garnett — Minnesota ir Yao 
Ming — Houston. 

A. Z. 

Tėviškės parapijos Moterų 
draugija suruošė antrojo ad
ventinio sekmadienio išvaka
rėse parapijos salėje savo ka
lėdinį renginį. Šventiškai pa
puošta eglutė scenoje ir Ad
vento tradicinis vainikas su 
dviem degančiomis žvakėmis 
jau laukė draugijos narių ir 
jų svečių prie gražiai padeng
tų stalų, kad jaukioje kalėdi
nėje nuotaikoje prisiminti ne 
tik Kristaus užgimimą, bet ir 
pasivaišinti šios šventės pa
tiekalais. 

Moterų draugijos pirmi
ninkė Ida Jonušaitienė nuo
širdžiais žodžiais pasveikino 
ne vien susirinkusias draugi
jos nares, bet ir viešnias iš 
ev. liut. Ziono parapijos Oak 
Lawn, linkėdama visoms 
džiaugsmingų kalėdų švenčių. 
Ji taip pat pristatė naująjį 
Tėviškės parapijos kleboną 
kun. Joną Liorenčą iš Lietu
vos, kuris pirmą kartą su 
žmona dr. Rima ir sūneliu Jo
nu — Martynu dalyvavo šioje 
moterų draugijos suruoštoje 
kalėdinėje popietėje. Nors mu
zikinės palydos šį kartą jos 
neturėjo, bet jau iš jaunystės 
laikų prisimintos kalėdinių 
giesmių melodijos skambėjo 
darniai ir džiuginančiai. Po 
Adventui ir kalėdoms skirtų 
giesmių giedojimo, buvo vai
šės ir pasidalinimas kalėdinė
mis dovanomis. 

Trečiojo adventinio sekma
dienio popietę Tėviškės para
pijos salėje įvyko sekmadieni

nei mokyklai skirta kalėdinė 
šventė. Šventės programą ve
dė šios mokyklos mokiniai 
Pradžioje bendromis jėgomis 
— Eric Jenzek, Tim Trier, 
Viktorija Ankus, David Sedai-
tis ir Bobby Gunn — deklama
vo „Kalėdų Avinėlį". Toliau 
girdėjome Kristinos Ston-
čiutės ir Martyno Sedaičio de
klamuojamą eilėraštį „Sausis, 
sausis". Bobby Gunn prisista
tė klausytojams su „Jingle 
Bells" kūriniu. Johathan An
kus saksofonu, Kristina An
kus klarnetu ir Andrius Gunn 
trompete atliko kalėdinės 
giesmės „Ateikit vaikeliai" 
melodiją. O Kristina Ankus ir 
Andrius Gunn dar prisistatė 
su „Kalėdų reikšmės" pasako
jimu. Programos pabaigą už
pildė „Moterų grupė", suside
danti iš Claudios Sedaitytės 
— Gunn, Dianos Paulikai-
tytės, Indrės Sedaitienės, 
Kristinos Sedaitytės ir Ritos 
Noreikaitės — Stončienės, su
giedodama nepažymėto auto
riaus „Angelų giesmę". Pro
gramai užsibaigus, pasigirdęs 
beldimas į salės duris nutildė 
visą vaikų klegesį ir su di
džiule įtampa buvo laukiamas 
durų atidarymas. O durims 
atsidarius ir vaikams išvydus 
Pijų Stončių, atstovaujantį 
Kalėdų senelį, jų džiaugsmas 
buvo begalinis, nebesigirdėjo 
net Senelio prašymo, kad vai
kai papasakotų, ką jie išmoko 
sekmadieninėje mokykloje. 

Valteris Bendikas 

KNYGOS LIETUVAI 

Pa la imin to jo J u r g i o Ma
tu l a i č io misijos metinis susi
rinkimas įvyks š. m. vasario 9 
dieną, 12 vai. Pasaulio lietu
vių centro didžiojoje salėje. 
Visi kviečiami dalyvauti, iš
girsti apie Misijos veiklą, pa
bendrauti. Bus renkami du 
nariai į Misijos tarybą. 

Pasinaudodami Akademi
nio Skautų sąjūdžio filisterių 
skautų projektu „Spauda Lie
tuvai", Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras išsiuntė ne
mažą knygų siuntą. 

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro, vadovaujamo 
prof. dr. Jono Račkausko kny
gų siuntos į Lietuvą, tai ne 
naujiena, per LTSC gyvavimo 
laikotarpį į Lietuvą buvo iš
siųsti 9 talpintuvui knygų. Šį 
mėnesį LTSC į Lietuvos Na
cionalinę Mažvydo biblioteką, 
pagal jų prašymą ir atsirin
kimą, išsiuntė 2,155 svarus 
knygų. 

Į Klaipėdos miesto centri
nę biblioteką — 298 svarus 
knygų. Besilankydama Litu-

nistikos tyrimo ir studijų cen
tre, bibliotekos darbuotoja Eu
genija Koveckienė atrinko 
knygas, kurios LTSC biblio
tekoms buvo jau antrieji eg
zemplioriai. LTSC pirminin
kas prof. J. Račkauskas džiau
giasi, kad knygų siunta buvo 
tikslinė ir labai reikalinga Lie
tuvai. 

LTSC informacija 

JAV LB Waukegan/Lake 
County apylinkės valdyba 
ruošia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimą 
šeštadienį, vasario 15 d., 5 
vai. p.p., College of Lake 
County, pastatas „C", audito
rija C005; adresas: 19351 W. 
Washington Str., Grayslake. 
IL. Šventėje dalyvaus Lietu
vos ambasadorius JAV Vygau-
das Ušackas, JAV LB Tarybos 
pirm. Regina Narušienė, pro
gramą atliks tautinių šokių 
grupės net iš keturių vietovių: 
„Šaltinis" — Detroit, MI; 
„Vėjava" — St. Paul, MN; 
„Spindulys" — Lemont, IL; 
„Klumpė" — Woodstock, IL. 
Visuomenė, ypač šiaurinių 
priemiesčių lietuviai, kviečia
mi dalyvauti ir kartu švęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. 

J a n e Valys, Woodstock, 
CT, už 2003 m. „Draugo" ka
lendorių ir kalėdinius svei
kinimus atsiuntė 100 dol. au
ką. Jos dosnumą labai įver
tiname ir sakome ačiū! 

SKELBIMAI 

Žydrūnas Ilgauskas. 

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaite, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. 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! 


