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Ką s a k o d a k t a r a i ; 
s t a i g u s š i r d i e s 
s u s t o j i m a s ; 
k o m p e n s u o j a m ų v a i s t ų 
p r o b l e m a L i e t u v o j e . 

2psl. 

K e i č i a s i p a v o j a u s 
v ė l i a v ų s p a l v o s — 
v e d a m a s i s ; k a d 
n e a t s i t i k t ų k a i p p e r 
r i n k i m u s . 

3 psl. 

K r i s t a u s p a a u k o j i m a s ; 
s i e l o v a d a S i b i r e ; n a u j a s 
k l e b o n a s L o s A n g e l e s 
l i e t u v i ų p a r a p i j o j e . 

4 psl. 

L i e t u v i ų c h a r a k t e r i o 
y p a t u m a i k i t u 
ž v i l g s n i u ; T r a k ų p i l i s 
v i sg i n e s u d e g ė . 

5 psl. 

L i e t u v o s V y č i ų p o k y l i s ; 
S h r i n e r ' s d a k t a r a i v ė l 
k e l i a u j a į L i e t u v ą . 

6 psl. 

Sportas 

Bažnyčios vadovai žada paramą 
Lietuvos kelyje į Europą 

V i l n i u s , vasario 6 d. 
(BNS) — Lietuvos krikščioniš
kųjų konfesijų vadovai žada 
visomis išgalėmis pasitarnau
ti, kad Lietuva taptų visaverte 
Europos Sąjungos (ES) nare. 

Tai Lietuvos Katalikų ir 
Evangelikų liuteronų Bažny
čių vadovai pažadėjo kadenci
ją baigiančiam prezidentui 
Valdui Adamkui per Preziden
tūroje surengtus tradicinius 
pietus su krikščioniškųjų kon
fesijų vadovais. 

„Norime toliau pasitar
nauti , kad Lietuva taptų visa
verte Europos nare, ir darysi
me, ką galime", sakė kardino
las Audrys Juozas Bačkis. 

Prezidento atstovė spau
dai Violeta Gaižauskaitė sakė, 

* Beveik 4 v a l a n d a s 
sekmadienio vakarą Atlan
toje trukę JAV NBA .Visų 
žvaigždžių" rungtynės po 
dviejų pratęsimų baigėsi Va
karų rinktinės pergale 
155:145. Pirmąkart NBA 
„žvaigždžių" rungtynėse daly
vavo ir Lietuvos krepšininkas 
Žydrūnas Ilgauskas iš Cle-
veland „Cavaliers" komandos. 

* Lietuvos dziudo im
tynininkas Albertas Techo-
vas savaitgalį Prancūzijos 
sostinėje Paryžiuje vykusia
me prestižiniame „Grand 
Prix Masters Super-A" tur
nyre svorio kategorijoje iki 60 
kg iškovojo III vietą. 

* Švedijoje vykstančio
se or ien tav imosi s p o r t o 
slidėmis pasaulio taurės var
žybose sekmadienį Lietuvos 
vyrų rinktinė (Nerijus Šulčys, 
Remigijus Arlauskas ir Taut
vydas Žilinskas) finišavo sep
tinta. Nugalėtoja tapo Rusijos 
komanda, tarp moterų stip
riausia buvo Švedijos rinkti
nė. Asmeninėse varžybose vi
dutinėje trasoje Ramunė Ar
lauskienė užėmė 20-ąją vietą, 
o Nerijus Šulčys buvo 32-as. 

Naujausios 
žinios 

* Į skanda lą įs ivėlęs 
saugumo darbuotojas nei
gia rengęs provokaciją. 

* Britai sulaikė nelega
lų gabenimo gaują, suėmė 
Lietuvos pilietį. 

* Karo lėktuvai p e r 
p rez iden to inaugurac i j ą 
virš sostinės vis dėlto skris. 

* Lietuvius latviai la iko 
geriausiais savo drauga is , 
rodo tyrimas. 

* Šviežiu vaisiu impor
tas sausi išaugo beveik dvi
gubai. 

* Socialdemokratai de
rasi su sociall iberalais dėl 
bendrų kandidatų į Seimą. 

* Seimo p i r m i n i n k a s 
pakviestas apsilankyti Japo
nijos parlamente. 

kad susitikime, be kita ko, kal
bėta apie referendumą dėl Lie
tuvos narystės Europos Są
jungoje. 

„Lietuvos ateičiai tai labai 
svarbus klausimas ir Lietuvos 
Bažnyčios, kuri, kaip rodo vi
suomenės apklausos, turi di
delį pasitikėjimą, pozicija gali 
padaryti daug įtakos žmonių 
apsisprendimui", prezidento 
žodžius citavo V. Gaižauskai
tė. 

Per pietus taip pat daug 
dėmesio skirta vertybių puo
selėjimo ir jaunimo ugdymo 
problemoms. 

Kardinolas sakė, kad 
Bažnyčia ir toliau bendradar
biaus su valdžia, nepaisant, 
kas bus prezidentu. „Aš su 

kiekviena valdžia, vyriausybe, 
kiekvienu prezidentu privalau 
bendradarbiauti", sakė A. J. 
Bačkis. 

Pietuose dalyvavo Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, Lietuvos 
vyskupų konferencijos sekre
torius Gintaras Grušas, Kai
šiadorių vyskupas Juozapas 
Matulaitis, Panevėžio vysku
pas Jonas Kauneckas, Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis, 
Telšių vyskupas Jonas Boruta, 
Vilkaviškio vyskupas Riman
tas Norvilą, Vilniaus arkivys
kupo metropolito augziliaras 
Juozapas Tunaitis, Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažny
čios konsistorijos pirmininkas 
Jonas Kalvanas. Prezidentas Valdas Ad Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

V. Landsbergis ragina susitelkti vardan 
ES referendumo sėkmės 

Vytautas Landsbergis 
V i l n i u s , vasario 10 d. 

I BNS I — Konservatorių vado
vas, parlamentaras Vytautas 
Landsbergis ragina politikus 
ir visuomenę per ateinančius 
tris mėnesius skirti kuo dau
giau pastangų, kad per refe
rendumą gegužę rinkėjai pri
tar tų Lietuvos stojimui į Eu
ropos Sąjungą. 

,,Artėjantis referendumas 
dėl narystės Europos Sąjun
goje — tai Lietuvos pažangos 
Europoje arba atsilikimo ski

riamoji gairė", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė V. 
Landsbergis. 

Jis pritarė premjero Al
girdo Brazausko pasiūlymui 
patikslinti referendumo įsta
tymą, sumažinant būtiną 
skaičių balsų teigiamam refe
rendumo rezultatui pasiekti. 
Pasak V. Landsbergio, para
mą Lietuvos narystei Europos 
Sąjungoje rinkėjai yra netie
siogiai išreiškę per anksčiau 
įvykusius prezidento. Seimo 
rinkimus, balsuodami už par
tijas, pasisakančias už valsty
bės narystę ES. 

Todėl V. Landsbergis ma
no, kad teigiamam gegužės 11 
d. vyksiančio referendumo re
zultatui turėtų užtekti ir pa
prastos balsų daugumos. 

V. Landsbergis neigiamai 
atsiliepė apie siūlymus kartu 
su referendumu dėl Lietuvos 
stojimo į ES surengti ir kito

kius politinius renginius. 
Anot konservatoriaus, 

parlamentaras Viktoras 
Uspaskich, siūlantis referen
dumą dėl Seimo rinkimų siste
mos pakeitimo, galėtų palauk
ti ir „nejaukti žmonių sąmo
nės". „Ponas Viktoras Uspas-
kichas nori, kad į Seimą susi
rinktų vien tik kunigaikščiai, 
kaip ir jis pats", ironizavo V. 
Landsbergis. 

Anot jo, dabar svarbiausia 
suaktyvinti visuomenę, kad ji 
gegužės 11 d. ateitų balsuoti 
už Lietuvos prisijungimą prie 
Europos Sąjungos. „Žmonių 
abejingumas įvyksiančiam re
ferendumui gali nulemti ir tų 
žmonių, ir jų vaikų ateitį", sa
kė V. Landsbergis. Tačiau jis 
išreiškė viltį, kad Lietuvai pa
vyks sėkmingai žengti „lem
tingą žingsnį į pažangą", o ne 
pasilikti „viename gyvenimo 
lygyje su Baltarusija". 

I rakas niekam nekelia pavojaus, 
teigia Seimo komiteto vadovas 

V i l n i u s , vasario 10 d. 
(BNS) — Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
pirmininko Rolando Pavilionio 
teigimu, „šiandien Irakas nie
kam nedaro jokių grasinamų 
pareiškimų, o grasinama Ira
kui ". 

Seime pirmadienį sureng
toje spaudos konferencijoje R. 
Pavilionis nripažino, kad Ira
ko vadas Sadciam Hussein vra 

diktatorius bei jo įvestas val
dymo režimas yra nepriimti
nas demokratines vertybes iš
pažįstančioms pasaulio valsty
bėms. 

„Bet, deja, nėra jokio tei
sinio Jungtinių Tautų pagrin
do nušalinti S. Hussein'ą", tei
gė R. Pavilionis. 

Jo teigimu, ar Irakas turi 
masinio naikinimo ginklų, pri
valo nustatyti tarptautiniai 

NATO s ą j u n g i n i n k ų n e s u t a r i m a i ke l ia 
s u d ė t i n g u s k l a u s i n i u s L i e t u v a i 

Vilnius, vasario 10 d. 
(BNS) — Įtampa, kuri didėja 
tarp NATO sąjungininkų dėl 
skirtingų požiūrių į Irako 
problemą, kelia sudėtingus 
klausimus Lietuvos politi
kams. 

Politikų ir politologų nuo
mone, Lietuva turėtų siekti 
sumažinti sąjungininkų nesu
tarimus, nes jie gali pakenkti 
valstybės stojimui į NATO. 

„Mes turėtume daryti vis
ką, kad ES ir JAV pozicijos ar
tėtų, nes priešingu atveju tai 
grėstų NATO plėtros kompli
kacija", pirmadienį sakė Sei

mo Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas socialdemokratas 
Gediminas Kirkilas. „Geriau
sia išeitis būtų nauja Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucija, kuri vienaip ar ki
taip šią problemą išspręstų", 
pažymėjo jis. 

Parlamentinės NATO rei
kalų komisijos pirmininkas 
Vaclovas Stankevičius yra įsi
tikinęs, jog Lietuva turi ne
dviprasmiškai remti JAV nuo
statą. „Lietuva turi viena
reikšmiškai užimti proameri-
kietišką poziciją. Mes absoliu
čiai jokiu būdu nesugadinsime 

savo santykių su Prancūzija ir 
Vokietija", sakė V. Stanke
vičius. 

Jo nuomone, Prancūzijos 
ir Vokietijos skeptišką požiūrį 
į jėgos panaudojimą Irake le
mia sudėtinga šių valstybių 
vyriausybių padėtis. Vokietijo
je tai lemia valdančiosios koa
licijos bendrininkų žaliųjų pa
cifistinė pozicija, Prancūzijoje 
— didelė musulmonų bend
ruomenė. 

„Mes nesame tokioje si
tuacijoje kaip Vokietija ar 
Prancūzija, todėl mes turime 

Nukel ta į 5 psl . 

Išeivijos archyvai iš Amerikos 
keliauja į Lietuvą 

Rolandas Pavilionis 
tikrintojai, remdamiesi pra
ėjusią savaitę JAV valstybės 
sekretoriaus Colin Povvell 
pranešimu Nukelta į 5 psl. 

Kaunas-Čikaga, vasario 
10 d. (Elta) — Lietuvių išeivi
jos institutą prie Vytauto Di
džiojo universiteto pasiekė 66 
dėžės su archyvine medžiaga, 
kurią iš Amerikos siuntė Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas. 

Iš viso V. Kamantas į šį 
institutą yra siuntęs daugiau 
kaip 140 dėžių su Pasaulio lie
tuvių bendruomenės. Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų, 
JAV LB, Lietuvių fondo, Lie
tuvių studentų sąjungų, atei
tininkų, skautų, kitų organi
zacijų, taip pat lietuviškų mo
kyklų archyvine medžiaga. 

Siųsdamas tuos archyvus. 

V. Kamantas tikisi, kad ir kiti 
paseks jo pavyzdžiu. „Labai 
svarbu pasirūpinti, kad įvai
rūs organizacijų ir svarbesni 
asmeniniai archyvai neišsimė
tytų, nedingtų užsienyje, kaip 
neretai atsitinka mirus jų glo
bėjams, bet būtų surinkti, su
tvarkyti ir kiek galima dau
giau panaudojami", teigė jis. 
PLB valdybos pirmininko įsi
tikinimu, išeivijos lietuvių ar
chyvai anksčiau ar vėliau turi 
atsidurti Lietuvoje. 

Apie užsienio lietuvių gy
venimą per praėjusius šimtą 
metų, jų veiklą, darbus, rū
pesčius, nuolatines pastangas 
išlaikyti lietuvybę ir padėti 
Lietuvai yra mažai žinoma net 

ir akademikams, valdžios pa
reigūnams. Lietuvoje nagri
nėti archyvinę medžiagą ir ją 
skelbti yra lengviau, patogiau 
ir pigiau. Ji taps prieinama 
daugeliui, o ne tik keliems as
menims, turintiems galimy
bių tuo tikslu vykti į užsienį. 

PLB valdybos pirminin
kas V. Kamantas paragino iš
eivijos lietuvių organizacijų 
vadus ir pavienius asmenis 
turimus archyvus siųsti į Lie
tuvą. 

Kaip rašo laiške V. Ka-
mantui iš Kauno Lietuvių iš
eivijos instituto bendradarbis 
Linas Saldukas, visa gauna
ma medžiaga tvarkoma, sis
teminama, kad būtų prieina
ma kuo platesniam besido
minčiųjų ratui, visų pirma 
profesūrai ir studentams. 

Pasaulio naujienos 
: Rarmarss AFP. Reuters. *P. tatsrtar, rTMį.TASS. BNS 

fcnšą agenffifa caneSm-aiSr 

EUROPA 
Briuse l i s . JAV pasiunti

nys NATO sakė, kad Prancū
zijai, Vokietijai ir Belgijai su
stabdžius planus padėti Tur
kijai gintis nuo irakiečių puo
limo, kuris galimas karo su 
Iraku atveju, NATO gresia 
„pasitikėjimo krizė". „Tai la
biausiai nevykęs trijų sąjun
gininkių sprendimas — ne
leisti NATO paremti teisėtus 
Turkijos gynybos poreikius", 
sakė JAV ambasadorius NA
TO Nichol Burns. 

B r i u s e l i s . Prancūzija, 
Vokietija ir Belgija pirmadie
nį patvirtino esančios solida
rios su NATO sąjungininke 
Turkija, nors prieš kelias va
landas oficialiai sustabdė NA
TO karinės pagalbos Turkijai 
priemonių planavimą galimo 
karo Irake atveju. „Prancūzi
ja, Belgija ir Vokietija dar 
kartą pažada vykdyti visus 

savo įsipareigojimus visoms 
sąjungininkėms, o ypač Tur
kijai, numatytus Šiaurės At
lanto sutartyje", sakoma ben
drame valstybių pareiškime. 
Tačiau šis pareiškimas dar 
nerodo, kad jos būtų pakeitu
sios savo nuostatą dėl karinės 
pagalbos Turkijai klausimo. 

Atėnai . Tarptautinių tik
rintojų ginkluotės klausi
mams vadovas Hans Blix pir
madienį pareiškė nepamatęs, 
kad dokumentuose, kuriuos 
Irako valdžia jam pateikė sa
vaitgalį, būtų įrodymų apie 
Bagdado režimo masinio nai
kinimo ginklus. H. Blix pri
dūrė, kad Irakas pasiūlė nau
jų būdų, tarp jų ir gręžinių 
gręžimą, kurie padėtų įsiti
kinti, kad valstybėje nebėra 
masinio naikinimo ginklų. 

Br iuse l i s . Irakas turi ga
limybę užkirsti kelią karui 
glaudžiau bendradarbiauda

mas su Jungtinėmis Tautomis 
(JT), pirmadienį pareiškė 
NATO generalinis sekretorius 
George Robertson. „Niekas 
šiame pastate nepriims 
sprendimo, ar bus imtasi ka
rinių veiksmų, ar ne, nes tai 
padarys pats (Irako preziden
tas) Saddam Hussein", sakė 
G. Robertson. 

Atėnai . Jungtinių Tautų 
(JT) ginkluotės žinovai galė
tų suaktyvinti patikrinimus 
Irake, jeigu būtų padidintas 
ten dirbančių tarptautinių 
tikrintojų skaičius, pirmadie
nį pareiškė Tarptautinė ato
minės energetikos agentūra 
(TATENA), sveikindama Vo
kietijos ir Prancūzijos pateik
tą planą karui Irake išvengti. 

JAV 

Vašingtonas. JAV vals
tybės sekretorius Colin Po
vvell pirmadienį sakė, kad 
NATO yra įsipareigojęs su
teikti pagalbą Turkijai karo 
su Iraku atveju. „Tikiuosi, jog 
NATO (valstybės) dabar sup
ras, kad jos yra įsipareigoju

sios padėti pagalbos paprašiu
siai sąjungos narei, ir pritai
kius 4-ąjį straipsnį bus rastas 
sprendimas, kaip užtikrinti, 
kad Turkijai negrėstų joks 
pavojus", pareiškė C. Powell. 

JAV prez identas George 
W. Bush sekmadienį perspėjo, 
kad Jungtinių Tautų (JT) lau
kia „tiesos valanda" dėl Irako 
ir pakartojo, kad Vašingtonas 
ir jo sąjungininkai nuginkluos 
Saddam Hussein, jei jis ne
paklus JT reikalavimams. Pa
sak G. W. Bush, kuris Persijos 
įlankos regione telkia 150,000 
JAV karių, Irako vadovas 
„nori, jog pasaulis manytų, 
kad turėtume žaisti slėpynių 
žaidimą". „Jis baigtas... Aki
vaizdu, kad Saddam Hussein 
ne tik apgaudinėja, akivaiz
du, kad jis nenusiginkluoja. 
Todėl pamatysite, kaip mes 
netrukus su draugais, sąjun
gininkais ir Jungtinėmis Tau
tomis stengsimės, kad ši orga
nizacija žengtų pirmyn. 
Taikos vardan. Jungtinių 
Valstijų ir mūsų draugų bei 
sąjungininkių saugumo var
dan mes nuginkluosime 

Saddam Hussein, jei jis ne
nusiginkluos pats", sakė pre
zidentas. 

Huston, Texas. Kariškių 
radaras susekė nedidelį neži
nomos kilmės objektą, kuris 
antrąją daugkartinio erdvė
laivio „Columbia" misijos die
ną buvo visai netoli jo. „Gau
name tik pirminius duomenis. 
Nežinome, ar tai buvo kokia 
nors pro daugkartinį erdvė
laivį praskridusi kosminė 
šiukšlė, ar kažkas, atitrūkęs 
nuo erdvėlaivio", Johnson 
kosmoso tyrimų centre sakė 
atstovas Bill Jeffs. Gali būti, 
kad tai buvo ledo gabalas, iš
lėkęs iš daugkartinio erdvė
laivio nutekamųjų vandenų 
sistemos. Dėl kol kas nežino
mos priežasties „Columbia" 
vasario 1 d., rengdamasi tūpti 
Floridoje po 16 dienų užtru
kusios misijos, virš Texas su
iro į dalis. Žuvo visi septyni 
erdvėlaiviu skridę astronau
tai. 

IRAKAS 

Bagdadas . Irakas pirma

dienį išreiškė viltį, kad tra
dicinė jo sąjungininkė Rusija 
stabdys bet kokią Jungtinių 
Tautų (JT) rezoliuciją dėl ka
rinės jėgos prieš Bagdadą pa
naudojimo. „Rusai yra mūsų 
draugai, todėl tikimės, kad jie 
priims teisingą sprendimą, 
siekiant išvengti agresijos 
prieš Iraką", sakė laikinasis 
Irako naftos reikalų ministras 
Samir Abdulazizas al-Najem. 
Rusija ne kartą išreiškė ne
pritarimą karinės jėgos pa
naudojimui. Tačiau manoma, 

kad Maskva nenorės rizikuo
ti gerais santykiais su JAV, 
kurie sustiprėjo po rugsėjo 11-
osios išpuolių. 

Bagdadas. Irako valdžia 
pirmadienį priėmė sprendimą 
nepratęsti vizų 70 užsienio 
žurnalistų. Artimiausiu metu 
valstybę turės palikti JAV 
naujienų agentūros .Associa
ted Press" ir televizijos kanalo 
CBS, Vokietijos agentūros 
DPA. Didžiosios Britanijos te
levizijos ir radijo korporacijos 
BBC ir kai kurių kitų žinia-
sklaidos priemonių korespon
dentai. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DAKTARAI SAKO... 

DR. RIMVYDAS SIDRYS 
Kiek nesuskaitomą daugy

bę kartų tenka girdėti šį at
siliepimą, kur susirenka du 
arba daugiau žmonių. Ir ko 
tie daktarai neprisako. Iš žmo
nių, kurie pavirsta mėgėjais 
daktarais, sužinai, kad cuk
rus yra nuodas, kad rau
donieji burokėliai apsaugo nuo 
kataraktos, o česnakai apsau
go nuo vėžio, ir t.t. O jei dar 
įsijungi rytinę televiziją, nuo 
mediciniškų patarimų galva 
ima suktis. Vaistai nuo artri
to, vaistai nuo pavargimo, 
vaistai nuo skausmo, visų pa
vadinimai skambūs, bet pas
laptingi, viliojantys. Tie, kurie 
nešiojasi antsvorį, gali džiaug
tis: dėl jų dešimtys vaistų 
varžosi tarp savęs, mirga 
suporuotos fotografijos — ap
kūni nuliūdusi ponia prieš 
pradedanti vartoti vaistus, ir 
besišypsanti plona gražuolė 
po vaistų kurso. Viršūnė tur
būt yra visai neseniai atsira
dusi programa, peršanti me
talinę apyrankę, kurią už
sidėjus, išsigydo skausmus 
žmogus ir visais atžvilgiais 
ima jaustis geriau. Apyrankė 
kainuoja 150 dolerių —žmo
nių naivumo masto įrodymas. 

Medicina žengia į priekį, 
nors ir ne tokiais šuoliais, kaip 
žurnalistai vaizduoja. Papras
tai žurnalistai pagauna kokį 
naują medicinišką gandą, jį 
išgarsina, bet po keletos mė
nesių turi tuos neva tai nau
jus gydymus paneigti. Rezul
tatas — sužlugdytos kai ku
rių ligonių viltys, tačiau pel
nas lieka žurnalistams, apra-
šinėjantiems ir atradimo, ir 
paneigimo fazes. Ar dar kas 
atsimena „Krebiozeno" istori
ją? Galingas vaistas naikinan
tis vėžio ląsteles, atradėjas 
būsiąs vertas Nobelio premi
jos. Net ir iš Lietuvos pasipy
lė prašymai siųsti jiems tą ste
buklingą „Krebiozeną". Ne
praėjo nei metai, kai pasirodė, 
jog ..Krebiozenas" nėra joks 
vaistas, o tik baltymų sudėties 
dalelė, kasdien vartojama 
žmonių maiste. 

Farmacinės įmonės išlei
džia milijonus, ieškodamos vis 
naujų, vis geresnių vaistų. 
Firmas įdėmiai prižiūri fede
ralinė vaistų administracija. 
Kiekvienas naujas vaistas turi 
pereiti ilgą bandymų seriją jį 
išradusios firmos ribose su 
įvairių rūšių gyvūnais. Firma 
turi įrodyti vaisto naujumą 
bei naudingumą federalinei 
administracijai, tik tada gau
na leidimą jį pardavinėti. Ir 
tai iš pradžių naujas vaistas 
būna vartojamas ribotai, kiek
vienas pacientas turi žinoti, 
kad vaistas yra bandomasis ir 
gali turėti nenumatytų pasek
mių. Tik po daugelio mėnesių, 
jei vaistas save pateisina, jis 
atidaromas plačiajai visuomenei. 

Tos pačios taisyklės galio
ja ir gydytojams, kurie atran
da naują gydymo būdą, arba 
esantį patobulina. Tik čia 
apsieinama be vaistų firmų, 
naujo metodo įvertinimas 
vyksta paprastai per univer
sitetus, dažniausiai medici
nos mokykla yra ta vieta, kur 
nauji metodai gimsta. Nau
jasis atradimas būna įteikia
mas spausdinimui arba pa
skelbiamas medicinos konfe
rencijoje — suvažiavimuose, į 
kuriuos susirenka tūkstančiai 
gydytojų. Bet prieš spausdi
nant, straipsnis būna išna
grinėjamas dviejų ar daugiau 
konsultantų, tos rūšies srities 
specialistų, kurie turi nu
statyti, ar atradėjo metodas 
duoda medicinai ką nors 
nauja. 

Tik tada. kai naujasis me
todas pasirodo viename iš 

autoritetingų medicinos žur
nalų (AMA Journal, New 
England Journal of Medici-
ne), jos tampa visų gydytojų 
nuosavybė ir tada pats gyve
nimas apsprendžia jo priimti
numą. 

Koks ilgas yra kelias me
dicinoje nuo atradimo iki pri
pažinimo, gavau ne tik matyti, 
bet ir asmeniškai patirti. 1950 
m. dar taip neseniai atvažia
vęs į Ameriką, dirbau internu 
Columbus ligoninėje New 
York City. Chirurginiame 
skyriuje vienas mano virši
ninkų buvo dr. Lardaro, krūti
nės ląstos chirurgas. Nežinau, 
kuo aš jam įtikau, bet jis vi
suomet mane kviesdavo jam 
asistuoti. Krūtinės chirurgų 
tada buvo labai nedaug, tai 
pacientai sueidavo iš viso 
New York, operuodavom kiek
vieną savaitę, kartais net po 
du, tris sykius. Ir visos ope
racijos, beveik be išimties, bū
davo dėl plaučių vėžio. „Ar 
pastebi, — klausdavo Lar
daro, — kad mes operuojam 
vien tik rūkorius? Ar matei 
kada nors nerūkantį, kuris 
turėtų plaučių vėžį? — Ne". 
Mums tada operacinėje ir be 
statistikų, ir be didelių moks
lų darbų, buvo aišku, kas su
kelia plaučių vėžį. O į plačiąją 
visuomenę šis svarbus medi
ciniškas atradimas įsiskverbė 
tik žymiai vėliau. 

Tik po 12 metų vyriausias 
valstybės gydytojas (Surgcou 
Gener) paskelbė, kas sukelia 
plaučių vėžį ir toji liga iš 
hipotezės pasidarė jau faktu. 
Dabar jau ir cigarečių ga
mintojai, anksčiau bandę užgin
čyti tabako žalą, yra priversti 
pripažinti, kad rūkymas žmo
gui kenkia, sukelia ne tik 
plaučių vėžį, bet ir visą eilę 
kitų ligų. 

Kitas būdas išaiškinti, dar 
vis paslaptimi dengiamus me
dicinos klausimus, yra statis
tika. J i yra išsivysčiusi į atski
rą matematikos šaką, gali nu
statyti tikimybės nuošimčius 
bet kokiai mokslo hipotezei. 
Reikia tik surinkti pakanka
mai medžiagos. Šioje srityje 
išsiskiria „Physicias Health 
Study". Ji gyvuoja jau 20 me
tų, dirba lėtai, bet jos rezulta
tai yra nesugriaunami. 1982 
m. ji pravedė aspirino tyrimą. 
20,000 gydytojų įsipareigojo 
imti aspiriną tol, kol išryškės 
jo veikimas. Iš esmės tik pusė 
dalyvavusių gydytojų gavo as
piriną, kita pusė tik neutra
lias tabletes. Nei patys daly
viai, nei eksperimento admi
nistracija nežinojo ką jie ima, 
(Double Blind Study) tuo iš
jungiama pašalinė įtaka. Bu
vau vienas to eksperimento 
dalyvių, kas tris mėnesius 
gaudavau iš Bostono siuntinį 
su vaistais ir imdavau juos 
kasdien po dvi tabletes. Ant
roji tabletė buvo (ar nebuvo) 
Beta — karotinas, kurio veiki
mas irgi buvo tuo pačiu metu 
tyrinėjamas. Tuos vaistus 
ėmiau be pertraukos septyne
rius metus. Kai kompiuteris 
suvedė rezultatus, pasirodė, 
kad aspirinas sumažino šir
dies infarkto atvejus 44 pro
centais. Aspirino nauda įrody
ta. Aš pats jaučiausi lyg ir ap
gautas, sužinojęs, kad septy
nerius metus ėmiau vien tik 
placebo (vaistas be veikimo). 

Kiti šio instituto atradi
mai yra: 1. Statistinis įrody
mas, kad fizinė kūno mankš
ta, tęsiama pastoviai, sumaži
na susirgimo cukralige gali
mybę per pusę — (50 proc.). 

2. Beta — karotinas, kad 
ir imamas didelėmis dozėmis, 
nepaveikia žmogaus organiz
mo; gydomosios galios neturi. 

nors ir niekuo nepakenkia. 
3. Išspręstas klausimas, 

ar aspirinas ir jam giminin
gi, uždegimą slopinantys 
vaistai , (Ecotrin, CHnorin, 
Motrin) kenkia inkstų veik
lai. Statistinė analizė, trukusi 
net 14 metų, parodė, kad šie 
vaistai inkstų veikimo ne
žaloja. 

4. Rūkymas ir makulos 
degeneracija: statistika, tru
kusi septynerius metus, paro
dė, kad rūkorių galimybė iš
vystyti tinklainės centro nu
silpimą yra 3,5 (350 proc.) 
karto didesnė negu nerū
kančių! 

Šis paskutinis atradimas 
yra pats svarbiausias ta 
prasme, kad, kuomet pirmieji 
anksčiau įvardinti atradimai 
jau buvo žinomi ir medicinos 
mokslo priimti, o šis ryšys 
tarp rūkymo ir regėjimo su
žlugdymo yra pirmą kartą 
pateikiamas mokslui ir vi
suomenei. Ryšys yra tvirtas 
ir neabejotinas, rūkymas gali 
padaryti žmogų regos in
validu. Makulos degeneraciją 
pažįsta kiekvienas akių gydy
tojas, bėda tik, kad jis taip 
mažai gali ligoniui padėti. 
Gydymui pasiduoda „slapio
ji" degeneracijos forma, kuri 
pasireiškia staigiu vienos 
akies užtemimu. Bet tai yra 
gana reti atvejai, 90 proc. 
ligonių regėjimas silpnėja taip 
pamažu, kad daugelis jį pri
ima kaip neišvengiamą se
natvės naštą. Viena paguoda 
lieka, kad toks ligonis netam
pa visiškai aklas, jis praranda 
tik centrinės tinklainės dalies 
jautrumą, bet toji centrinė 
dalis — makula (geltonoji 
dėmė), yra pati svarbiausia, 
be jos regėjimo lauko centre 
pasilieka tuštuma — dėmė. 
Tokie pacientai nebegali skai
tyti, nebegali vairuoti auto
mobilio, valstybė pripažįsta 
jų invalidumą ir atleidžia nuo 
pajamų mokesčių. 

Taigi čia turime atsaky
mą, — ką būtent daktarai sa
ko. Jie ne tik sako, bet ir šau
kia, kad rūkymas gadina 
sveikatą, apnuodija plaučius, 
pakerta kraujo apytaką, išug
do vėžį krūtinėje, gerklėje ir 
kitose kūno vietose, užtemdo 
žmogaus akių šviesą. Dak
tarai šaukia, bet ar visuo
menė jų klauso? Gydytojų 
sąjunga užsibrėžė tikslą per 
20 metų išstumti rūkymą iš 
visuomenės ir matyti 2000 
metų Ameriką „nicotin free". 
Ar taip yra? 

Šiek tiek pažangos yra, 
stengiamasi drausti rūkymą 
lėktuvuose, darbovietėse, ligo
ninėse, bet užtenka pažvelgti 
į dūmų tvaiku persiėmusias 
mokyklas. Jaunuoliai rūko, 
norėdami tuo „įrodyti savo 
vyriškumą", mergaitės rūko 
„nes dabar tokia mada". Rū
korių skaičius sumažėjo tik 3 
proc. Dabartinė karta Ame
rikoje vėl turės per metus su
dėti 400.000 lavonų ant šėto
niško tabako aukuro. O kaip 
Lietuvoje? 

STAIGUS ŠIRDIES APMIRIMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Nuo staigios ir netikėtos 
mirties saugok mus, Viepatie 
— giedojome tėvynėje. Dabar 
saugomės nuo jos, sutvarky
dami savo gyvenimą septyne
riopai: darbo nelaikydami 
prakeikimu, nenutukdami, o 
kad galėtume tik sveikus 
tėvus pasirinkti, nerūkydami, 
normalų — 130/80 kraujospūdį 
užlaikydami, normalaus riebumo 
cholesteroliu kraują turėdami 
(liesesnį negu 200, geriau 160) ir 
cukralige nesirgdami. 

Niekas nėra tikras, jog 
negaus staigaus širdies apmi
rimo. Baisi nelaimė, kai dar 
jaunas giminaitis staiga su
krinta ir apmiršta — sustoja 
širdis, alsavimas ir netenka
ma sąmonės. Bet jis nesirgo 
širdimi. Kodėl taip įvyko? Ar 
galima ką nors daryti, kad 
tokios nelaimės išvengtume? 

Žinoma, kad galima, minėtai 
septyneriopai ginantis nuo 
širdies arterijų priskretimo, 
kuris kasmet numarina 225,000 
daugiau nei 37 metų ame
rikiečių. Toks pavojus gresia 
45 metų ir vyresniems vyrams. 

Nors tikrai nė vienas neži
nome, ar neapmirs staiga 
širdis, tik galime sumažinti 
tokios nelaimės galimybę, im
dami gyventi širdžiai sveiką 
gyvenimą. 

Kas yra tas staigus 
širdies apmirimas? 

Tai staigus, nelauktas 
širdies, kvėpavimo sustojimas 
ir netekimas sąmonės. Stai
gus apmirimas skiriasi nuo 
tikros širdies mirties, kai ne
pataisomai sunyksta smege
nys. O nuo staigaus širdies 
apmirimo galima atsigauti, jei 
labai greitai bus suteikta 
reikiama pagalba: elektrinis 
širdies pajaudinimas. 

Mat staigus širdies apmi
rimas rišasi su širdies elek
trine sistema. Tai ne tas pats, 
kas širdies ataka, kai miršta 
širdies raumuo dėl deguonio 
stokos, kai priskrenta širdies 
arterijų spindis. 

Vis tik abu atvejai yra 
susirišę. Širdies ataka gali 
gautis jos staigaus apmirimo 
atveju. O staigi mirtis ateina 
žmonėms, priskretus širdies 
arterijoms, kurios aprūpina 
deguoniu gausius krauju 
širdies raumenis. 

Kartais prieš staigios 
širdies apmirimą žmogus alpsta, 
jam krūtinę skauda, kvapo 
trūksta ir vemia. Bet dažnai 
staiga apmiršta be jokio per
spėjimo. Toks jo apmirimas 
esti pirmas ženklas širdies 
ligos net nuo ketvirčio iki 
pusės visų širdies arterijų 
priskretimu negaluojantiems. 

Elektrinė širdies netvarka 
Dažniausiai staigaus šir

dies apmirimo priežastis yra 
širdies skilvelių virpėjimas 
(ventricular fibrillation). Tai 
širdies ritmo sutrikimas — 

dažnas, nereguliarus skilvelių 
trūkčiojimas. Jis a ts i randa, 
jau esant kitiems širdies 
negerumams. Jis vienas retai 
kada pasitaiko. 

Kai širdis dirba normaliai, 
elektriniai jaudikliai t eka 
organizuotai, sujaudindami 
skilvelius pumpuoti kraują 
visam kūnui. Virpant skilve
liams, elektriniai jaudikliai 
veikia netvarkingai. Tada esti 
netvarkingas širdies raumenų 
susitraukimas ir kūnui kraujo 
nepristatymas. 

Pirmiausia nukenčia sme
genys, nes jos neturi deguo
nies atsargos. Joms reikia 
teikti kraujo su deguonimi su 
kiekvienu širdies susitrauki
mu. Jei smegenys negaus 
kraujo, per 4-6 minutes, jos 
neatgaivinamai žus. Už tai 
mediciniška pagalba per tą 
laiką suteiktina (elektrinis 
supurtymas) atstato širdies 
ritmą normon. Bet kuris toks 
ligonis gali tokią pagalbą tu
rėti — praktiškai nei vienas, 
jei jis nebus ligoninėje, kur 
tokia pagalba yra jo kambaryje. 

Už tai visi venkime minė
tai septyneriopai širdies 
arterijų priskretimo ir tuo 
pačiu išvengsime širdies elek-

TAI ĮDOMU 
LIESIEJI ILGIAU 

GYVENA 

Amerikos Harvard univer
siteto Medicinos mokyklos ty
rinėtojų bandymai rodo, kad, 
pašalinus vieną pelės geną, ji 
gali ėsti, kiek tik nori ir vis 
tiek lieka liesa. 

Ne vienas gyvūnų mitybos 
tyrimas leido daryti išvadas, 
kad maždaug trečdaliu maži
au, nei įprasta norma ėdantis 
gyvūnas gyvena ilgiau. Tokie 
tyrimai leido daryti prielaidas, 
kad ir žmogus, laikydamasis 
dietos, galėtų ilgiau gyventi. 

Tačiau iki šiol nepavyko 
paaiškinti, kodėl toks nepri-
valgymas įgalina gyvūnus 
ilgiau gyventi. Manoma, kad 
tai gali būti susiję su medžia
gų apytaka ir insulinu. Viena 
iš teorijų teigia, kad mažiau 
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valgant organizme gaminasi 
mažiau ląsteles žalojančių va
dinamųjų laisvųjų radikalų, 
kurie yra medžiagų apyvartos 
šalutinis produktas. 

Harvard universiteto ty
rinėtojo Ronald Khan genetiš
kai pakeistai pelei stigo vadi
namojo riebalų insulino recep
toriaus geno. Toks pokytis 
ribojo insulino poveikį riebalų 
ląstelėms. Bandomoji pelė ne
trukdomai maitinosi, tačiau 
nepriklausomai nuo to, ką 
ėdė, buvo maždaug perpus lie-
sesnė už kitas peles. Gyveno ji 
taip pat ilgiau, nei paprastai 
gyvena pelės. Pasak žurnale 
„Science" savo tyrimus api
bendrinusio daktaro Khan, to
liau aiškinantis riebalų po
veikį gyvūnų ilgaamžiškumui 
galima tikėtis netikėtų at
radimų. LER 

trinio ritmo sutrikimo. 
Šaltinis: „Mayo Clinic 

Health Letter" February, 
2001. 

Š.m. sausio 19 d. Detroite įvyko Lietuvos Dukterų susir inkimas, kurio 
metu pedagogas Vytas Underys pada rė pranešimą apie jo veiklą Lietuvoje 
su neįgaliaisiais A.P.P.L.E. suorganizuotuose kursuose. 

Jono Urbono nuotrauka. 

KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PROBLEMA 
Įgyvendinant priemones 

kompensuojamųjų vaistų iš
laidoms subalansuoti, kiekvie
ną mėnesį valstybė sutaupo 
daugiau kaip 10 mln. litų. 
Gydytojų ir pacientų organi
zacijos teigia, kad taupoma li
gonių sveikatos sąskaita. Tuo 
tarpu Valstybinė ligonių kasa 
teigia, neturinti duomenų, 
kad būta nukentėjusiųjų dėl 
kompensuojamųjų vaistų išra
šymo apribojimo. 

Valstybinė ligonių kasa 
džiaugiasi, suvaldžiusi padėtį: 
išlaidos kompensuojamie
siems vaistams lieka pasto
vios ir neviršija Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
biudžete numatytų sumų. 
Prieš metus padėtis buvo kita 
— kompensuojamiesiems vais
tams kasdien buvo išleidžia
ma puse milijono litų daugiau, 
nei numatyta. Valstybinės 
ligonių kasos įsiskolino vais
tinėms, o šios tiekėjams, kurie 
net pagrasino nebevežti vaistų 
į Lietuvą. Padėtis pasikeitė 
praėjusių metų kovą, kai Vy
riausybė patvirtino priemones 
kompensuojamųjų vaistų iš
laidoms subalansuoti. Šiuos 
vaistus pradėta riboti, įvesti 
kompensuojamųjų vaistų pa
sai, patikslinti sąrašai , su
mažintos kainos. 

Tačiau pacientų ir gydyto
jų organizacijų atstovai teigia, 
kad toks taupymas turi 
neigiamų pasekmių. Lietuvos 
diabeto asociacijos prezidentė 
Vida Augustinienė mūsų radi
jui sakė: „Tai žmonės skun
džiasi: sakykim, insulinas yra 
ilgo ir trumpo veikimo, jau du 
receptai, ir, sakykim, trečias 
— reikia nuo kraujo spaudimo 
— tai nerašo, liepia pasirinkti 
tą ar tą nemokamai, o kitus 
liepia nusipirkt"'. 

Į laikraštyje „Diabetas" 
išspausdintą anketą atsiliepė 
nemažai skaitytojų, kurių 
dalis nurodė, kad gydytojai 
nebeišrašo visų jiems būtinų 
kompensuojamųjų vaistų, ar
ba išrašytų vaistų jiems ne
užtenka mėnesiui, todėl tenka 
dažniau minti poliklinikos 
slenkstį. 

Tokiai nuomonei pritaria 
ir Lietuvos gydytojų sąjungos 
prezidentas Liutautas Laba
nauskas. J i s pabrėžė, kad 
buvo taupoma ligonių svei
katos sąskaita. Savo argu
mentus jis grindė Gydytojų są
jungos užsakytų visuomenės 
nuomonės tyrimų duomeni
mis, kuriuos atliko bendrovė 
„Baltijos tyrimai". Pastarąjį 
pusmetį sunkumų dėl kom
pensuojamųjų vaistų turėjo 
trečdalis apklaustųjų. Net 77 
proc. sergančiųjų įvairiomis 
ligomis nurodė, kad jiems 
buvo pakeistas gydymas ir 
pablogėjo jų būklė, o 15 proc. 
dėl to buvo priversti gulti į 
ligoninę. Ligoninėje išlaidos 
didesnės nei gydant ambula
toriškai, tad valstybė lėšų 
nesutaupė, — mano Liutauras 
Labanauskas. 

Valstybinės ligonių kasos 
spaudos atstovas Kazys Žilė
nas sakė. kad įstaiga yra įren
gusi nemokamą telefono lini
ją, kur gali kreiptis žmonės, 
turintys sunkumų dėl kom
pensuojamųjų vaistų, tačiau 
jau pusmetį nusiskundimų 
beveik negaunama. Ligonių 
kasų duomenys nepatvirtina 
ir gyventojų apklausos rezul
tatų. Mat pernai ligonių ligo
ninėse ne padaugėjo, o 0.7 
proc. sumažėjo. 

Savo ruožtu Gydytojų są
jungos prezidentas Liutauras 
Labanauskas gali atremti ir 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS. M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centeffotsurgefyancfcreasiriealh.com 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

150 E: Huron. Suite 1000 
Chicago, 'L 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFDCLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 VV. 103rd. St.. 
Oak Lawn, i L 60453 
Tel. 70&423-5155. 

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

Lietuviams sutvarKys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St.. Oak. Lawn, IL 

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

„pager" numeriu 708-644-0074. 

šiuos Ligonių kasų argumen
tus. „Jos sumažėjo, bet jie pa
tys nurodė tą, ką mes ir ti
kėjomės, kad nurodys: dvi
gubai išaugo reanimacinės 
paslaugos. Ką tai reiškia, 
man atrodo, komentuot ne-
sreikia. Situacija tokia: ligo
nių dėl kvotų, kurios tais 
metais buvo. buvo kvotos į 
stacionarą, ligoniai naprnsn 
ausiai buvo grupuojami 
uldomi, ir taip toliau, arba 
buvo stengiamasi jiems padėti 
ambulatoriškai, kada jau 
reikėjo galbūt stacionarinės 
pagalbos, ir po to jis papulda
vo jau į reanimaciją". 

Liutauras Labanauskai 
sakė, kad įvedus apribojimus 
kompensuojamiesiems vais
tams, gydant ambulatoriškai, 
išaugo gydymo išlaidos ligo
ninėse. Priversta taupyti, 
ligoninių vadovybe tai daro 
gydytojų atlyginimų sąskaita. 

Saulius Spurga 
Laisvosios 

_l)r,!.. ilniaus 

mailto:administracija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.centeffotsurgefyancfcreasiriealh.com


KAD NEATSITIKTŲ, KAIP PER 
PREZIDENTO RINKIMUS 

ELONA VAIŠNIENĖ 

Kai 2002 m. lapkričio 22 
d. Lietuva buvo pakviesta 
pradėti derybas tapti NATO 
nare, lietuviai džiūgaudami 
kėlė taures ir sakė tostus. 
Kad tik su NATO naryste 
neatsitiktų, kaip per Lietuvos 
prezidento rinkimus, kai, 
prez. Adamkui surinkus 30 
proc. balsų pirmajame balsa
vimo rate, daug kas manė, 
kad pergalė užtikrinta. 

Prahoje tebuvo gautas pa
kvietimas Lietuvai stoti į 
NATO. Pakviestųjų šalių sei
mai dabar turės priimti pa
kvietimą (ir įsipareigoti 
įvairioms išlaidoms bei vidi
niams pakeitimams). Kitas 
žingsnis bus NATO narių bal
savimas, ar padidinti savo 
sudėtį, priimant daugiau 
narių. O politikoj, sakoma, 
visada gali būti staigmenų. 

JAV-se už naujų narių 
priėmimą į NATO balsuos 
senatoriai. Šiuo metu dar 
neaišku, ar bus balsuojama už 
kiekvieną šalį atskirai, ar už 
visas kartu. Kiekvienu atveju, 
už priėmimą turi pasisakyti 
67 iš 100 senatorių. 

Senatorių balsai priklauso 
nuo vis besikeičiančių aplin
kybių. Nuomonės grupuojasi 
ir persigrupuoja. Tačiau viena 
svarbiausių įtakų priklauso 
rinkėjams senatorių valstijo
se. Jeigu kokiu klausimu į sena
toriaus įstaigą ima plaukti 
laiškai, elaiškiai, faksai ir skam
bučiai, sujuda visi štabo na
riai ir atkreipia senatoriaus 
dėmesį. 

Užtat per ateinančius ke
lis mėnesius turim į senatorių 
įstaigas (ne Washington, DC, 
o valstijose, nes ten štabas 
jautresnis balsuotojų pagei
davimams) nusiųsti tiek laiš
kų už Lietuvos pakvietimą į 
NATO, kad senatoriai 
atkreiptų dėmesį. Reikės 
asmeniškai parašyti po laišką 
savo senatoriams (kiekviena 
valstija turi du senatorius). 

„Tegu rašo kiti!" — numos 
ranka kai kurie. „Kitų" ne
užteks. Reiks ir jūsų. Reikia 
tiek laiškų, kad sekretorės 
sakytų senatoriams: „Šian
dien vėl atėjo krūva laiškų, 
raginančių balsuoti už 
Lietuvos priėmimą į NATO." 
Laiškų reikia iš daugelio 
adresų, parašytu įvairiom rašy
senom (geriau rašyti ranka, 
negu kompiuteriu^ ir laiškai 
turi nesiliauti ėję iki liepos 
mėnesio, kada Senate turėtų 
įvykti balsavimas (taip šiuo 
metu tikimasi). Apie laiškų 
turinį ir kitą daugiau suži
nosim per Vasario 16-osios 
dienos minėjimus. 

Tai būtų dabar gerai, 
jeigu daugiau negu 13 sena

torių priklausytų Baltic 
Caucus (šiuo metu priklauso 7 
demokratai ir 6 respubliko
nai). Kol kas tik Kalifornijos 
ir Illinois abu senatoriai pri
klauso Baltic Caucus. Įdomu, 
ką darė Kalifornijos ir Illinois 
aktyvistai, kad pavyko abu 
senatorius prikalbinti tapti 
Baltic Caucus nariais? Suži-
nokim ir pasinaudokim jų 
sėkminga patirtimi. Kai rašy
sim senatoriams, kad balsuo
tų už Lietuvos priėmimą į 
NATO, nuoširdžiai padėkokime 
tiems, kurie priklauso Baltic 
Caucus. O kitus skatinkim, 
kad taptų Baltic Caucus na
riais. Baltic Caucus jiems ne
bus naujiena, nes apie vasario 
vidurį senatoriai bus gavę 
laišką, kviečiantį įsijungti į 
Baltic Caucus. Laiškas bus iš 
Senate Baltic Caucus pirmi
ninkų senatorių Richard Dur-
bin, demokrato iš Illinois, ir 
Gordon Smith, respublikono 
iš Oregon. (Atstovų rūmuose 
laišką, kviečiantį savo kolegas 
įsijungti į Baltic Caucus jau 
sausio mėnesį išsiuntė House 
Baltic Caucus pirmininkai ats
tovai John Shimkus, respubli
konas iš Illinois, ir Dennis 
Kucinich, demokratas iš Ohio). 

Turim dar vieną rūpestį. 
Prezidento siūlomame 2004 
metų biudžete nebeskiriama 
lėšų Laisvosios Europos Ra
dijo laidoms į Lietuvą (ir į 
keletą kitų kraštų). Tuo tarpu 
šios laidos atneša patikimos 
informacijos ir vertingos žinių 
analizės vis didesniam skai
čiui klausytojų. Vėliausiais 
duomenimis (š.m., sausio 9 d. 
SIC Gallup Lithuania). LER 
laidų klausytojų padaugėjo iki 
455.000. Tad, rašydami laiš
kus, raginkim (yuig^, kad se
natoriai pasisakytų už'sugrą"-* 
žinimą į 2004 m. biudžetą lė
šų Laisvosios Europos Radijo 
laidoms į Lietuvą (laidos kainuoja 
milijoną dolerių per metus). 

Grįžtant nuo ko pradėjom. 
Atšventėm pakvietimą į 
NATO. dabar kibkim j darbą, 
kad 67 JAV senatoriai pabal
suotų priimti Lietuvą į NATO. 
Tai bus mūsų paskutinė svar
bi talka Lietuvos nepriklau
somybei užtikrinti. 
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DRAUGAS, 2003 m. vasario 11 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Lietuvių fondo stalas Lietuvos Vyčių pokylyje vasario 2 d. Martiniųue salėje, Čikagoje. Sėdi iš kairės: Sofija 
Džiugienė. Elena Barienė, Alė Razmienė; stovi: dr. Antanas Razma, Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, S tasys 
Džiugas, Algirdas Ostis, Regina Ostienė ir Stasys Baras. 

Zigmo Degučio n u o t r a u k a 

KORUPCIJA LIETUVOJE 
Nebe pirmi metai Lie

tuvoje kovojama su korupcija. 
Parengta ir Seime patvirtinta 
ypatinga kovos su šiuo blogiu 
strategija, įgyvendinamos ki
tos priemonės. Tačiau pasau
lio valstybių korupcijos in
dekse Lietuva yra vienoje 
grupėje su Baltarusija, pietų 
Afrika ir Tunisu. Vis dėlto 
mūsų radijo kalbinti korupci
jos problemų žinovai teigia, 
jog Lietuvoje jau sunoko lūžio 
į gerąją pusę prielaidos, tad 
korupcijos lygis laipsniškai 
turėtų sumažėti. 

Lietuva kol kas užima ga
na prastą vietą tarptautinės 
organizacijos „Transparency 
International" sudaromuose 
pasaulio valstybių korupcijos 
indeksuose. Šiuo metu tarp 
102-ų valstybių kartu su 
Baltarusija, Pietų Afrika ir 
Tunisu dalijamės 36-39 vie-
įpmis. , .. ' 

„Transparency^- Interna
tional" Lietuvos skyriaus eks
pertas Aleksandras Dobry-
ninas šį faktą komentavo taip: 

„Iš tikrųjų, ten Lietuvos 
vieta nėra pati geriausia, nes 
jos korupcijos indeksas yra 
4.8, t.y. nesiekia 5 balų. Pagal 
Transparency International', 
galima laikyti, kad valstybė 
daugmaž gerai tvarkosi su 
korupcija tuo atveju, jeigu tas 
vertinimas yra aukščiau negu 
5 balai. Taigi pagal tokius 

rezultatus, aišku, mes dar 
turime tam tikrų rimtų 
korupcijos problemų ir, su
prantama, mums dar reikia 
stengtis šioje srityje". 

Lietuva nėra tokia ko-
rumpuota kaip Latvija, uži
manti 52-ą vietą, tačiau atsi
lieka nuo Estijos, kuri šiuo 
metu yra 29-ta. Lietuvos lais
vosios rinkos instituto prezi
dentas Ugnius Trumpa mano. 
kad šiuo atveju lėmė tai, jog 
Estijoje sparčiau vykdomos 
viešojo administravimo ir 
ekonomikos reformos: 

„Reikėtų kreipti dėmesį į 
tai, kad. tarkime, Estija tradi
ciškai užima daug aukštesnę 
vietą negu Lietuva. Ir, ko 
gero, tai yra dėl to, kad 
Estijoje anksčiau buvo pradė
ta vykdyti valstybės valdymo 
reforma, institucijos sparčiau 
persitvarkė pagal europinius 
reikalavimas. Ir, be abejo, 
Estijos prekybos režimo libe
ralumas, taip pat tai, kad Es
tija neturi tokių sudėtingų 
muitinės režimo procedūrų ir 
formalumų, kuriuos turi Lie
tuva, dėl to, akivaizdu, kad 
Estijoje yra palankesnės sąly
gos verslui, mažiau prielaidų 
korupcijai ir organizacijos bei 
valstybės valdymo struktūros 
labiau atskaitingos visuo
menei. Tokia aplinka, manau, 
ir leido Estijai pakilti aukš
čiau negu Lietuvai". 

TRUMPAI... 
BUVUSIO PREZIDENTO 

GIMTADIENIS 

Buvęs JAV prez. Ronald 
Reagan vasario 6 d. sulaukė 
92-ojo gimtadienio. Tai ilgiau
siai gyvenantis Amerikos pre
zidentas, pralenkęs net John 
Adams, kuris buvo prezidentu 
nuo 1797 iki 1801 m. Adams 
gimė 1735, o mirė 1826 m. 

Ronald Reagan nuo 1994 

m. serga Alzheimer's liga ir re
tai matomas už savo namų Bei -
Air. Kalifornijoje. Juo labai 
nuoširdžiai rūpinasi ir prižiūri 
žmona Nancy Reagan. ChTr 

MATUOS SAULĖS 
RADIACIJĄ 

NASA. nepaisant „Colum-
bia" erdvių kelto nelaimės ir 
spėliojimų apie tolimesnę erd

vių tyrinėjimo programą, visgi 
savo užmojus vykdo toliau. 
Vasario pradžioje iš Cape Ca-
naveral paleistas instrumenti
nis satelitas, pavadintas 
.SORCE" (Solar Radiation and 
Climate Experiment), kurio 
misija — tyrinėti iš Saulės 
sklindančią radiaciją ir jos po
veikį Žemei. .,SORCE" kelione 
užtruks 5 metus; jos kaina — 
122 mln. dolerių. ChTr 

Vis dėlto būtų neteisinga 
teigti, jog su korupcija Lie
tuvoje nekovojamą. Lygiai 
prieš metus Seimas patvirtino 
nacionalinę kovos su korupci
ja programą, kuria remiantis, 
priimtos dešimtys įvairių 
teisės aktų pataisų, parengtos 
naujos kai kurių įstatymų 
redakcijos, pavyzdžiui, vie
šųjų pirkimų įstatymo, poli
tinių partijų ir organizacijų 
finansavimo ir kontrolės įsta
tymo ir taip toliau. Ugnius 
Trumpa tvirtino, jog lietuviš
ką kovos su korupcija strate
giją užsienio ekspertai laiko 
geriausia Rytų ir Vidurio 
Europoje ir žada gerus rezul
tatus jau artimiausiais me
tais. Aleksandras Dobryninas 
pabrėžė, jog pastaraisiais me
tais pastebimai išaugo ir 
visuomenės susidomėjimas 
bei nepakantumas korupcijai, 

i tesama ir daugiau viltingų 
reiškinių: visų pirma, žinia-
sklaida žymiai daugiau 
domisi tais klausimais, patys 
politikai jau supranta, kad 
korupcija arba antikorupcinė 
problematika turi būti tarp 
pirmaujančių. Na ir reikia su
prasti, kad nemažai šiandien 
daroma ir tokioje subtilioje 
srityje kaip viešasis admini
stravimas. Šiandien bandoma 
priimti ir naujus etikos ko
deksus, bandoma praskaid
rinti administravimo struk
tūrą. Faktiškai tai iš tikrųjų 
nėra tie dalykai, kurie tik 
parašyti mūsų antikorupcijos 
strategijoje, bet ir tie dalykai, 
kurie po truputėlį jau įgyven
dinami. 

Tad abu ekspertai daro 
išvadą, jog Lietuvos vieta 
pasaulio valstybių korupcijos 
indekse ilgainiui gerės. 

Rimgaudas Geleževičius 
Laisvosios Eurooos 

radijui 
ir „Draugui" iš Vilniaus 

Vėl keičiasi pavojaus 
spalvos 

Besibaigiant praėjusiai sa
vaitei, Vašingtonas vėl su
drumstė kiek aprimusius kas
dienybės vandenis, iškelda
mas naujo pavojaus vėliavą — 
šį kartą oranžinės spalvos. 
„Saugokitės teroristų", — pra
nešė įstaigų, kurios rūpinasi 
krašto vidaus saugumu, vado
vybė. Tik smulkiau nepaaiški
no: kur, kaip, kada... Po 2001 
m. rugsėjo 11-osios tokių per
spėjimų daug girdėjome — 
prieš svarbesnes valstybines 
ar bažnytines šventes, prieš 
įvykius, sutraukiančius dide
les žmonių minias. Iš tikrųjų 
perspėjimų buvo tiek daug 
(visuomet labai abstrakčių), 
kad didžioji valstybės gyven
tojų dalis į juos nebekreipia 
dėmesio. Ir galbūt tai pavojin
giau, negu teroristų išpuoliai. 
Kai po ,,oranžinės spalvos" pa
vojaus paskelbimo žurnalistai 
paklausė sutiktų žmonių, kaip 
jie pasiruošę išlikti, jeigu rei
kėtų pergyventi tokį pavojų, 
kone visi atsakė apie tai net 
nepagalvoję... 

Įvairūs pareigūnai tvirti
na, kad įvesta daug apsaugos 
priemonių, atlikta daug pasi
ruošimo darbų susidoroti su 
nelaimės pasekmėmis. Tie už
tikrinimai, be abejo, padeda 
nugalėti baimę, bet taip pat 
skatina gyventojų aplaidumą. 

Kad Amerika ruošiasi ka
rui Irake, abejoti netenka. Ta
čiau to žingsnio realybė, atro
do, dar nėra „įkritusi į galvą", 
nei eiliniam amerikiečiui, nei 
mūsų tautiečiams, gyvenan
tiems šiame krašte. Valdžios 
perspėjimai, kad visgi šį kartą 
ir Amerikoje gali būti nesau
gu, tą šiurpią realybę atiden
gia tiesiai prieš mūsų akis. 

Karo niekas nenori, nors 
daugeliui (ypač užsienyje) at
rodo, kad JAV prezidentas čia 
yra išimtis: jis be paliovos žvan
gina ginklais ir karinga retori
ka stengiasi įtikinti pasaulį 
karo būtinumu. Europa šį kar
tą atsargi — delsia, nesiryžta 
arba yra priešiškai nusitei
kusi. Niekas nenori įsivelti į 
dar vieną nuostolingą karą. juo 
labiau, kad to karo priežastys 
kol kas gan abstrakčios. 

Daug vilčių dėta į JAV 
Valstybės sekretoriaus Colin 
Powell kalbą, pasakytą Jung
tinėse Tautose praėjusį trečia
dienį. Dar gerokai prieš tai bū
ta užuominų, kad jis pateiks 
visus turimus duomenis, be jo
kių abejonių įrodančius Irako 
diktatoriaus nusižengimus, 
gaminant draudžiamus che
minius, biologinius ir net bran
duolinius ginklus. Po tokių 

įrodymų Amerika nestokos 
sąjungininkų ir su Saddam 
Hussein bus galima lengvai 
susidoroti. 

Colin Povvell yra patiki
mas, pagarbos vertas asmuo, 
todėl jo kalba išklausyta su 
dėmesiu ir susikaupimu. Vals
tybės sekretorius kalbėjo ilgai 
(apie 90 min.) ir įtikinančiai, 
tačiau abejonių neišsklaidė. 
Kas anksčiau Vašingtono tei
gimais tikėjo, priėmė ir Powell 
įrodymus; kas žiūrėjo skeptiš
kai, skeptikais ir liko. „Jis 
manęs neįtikino — kalbėjo Vo
kietijos kancleris, — kaip aš 
galiu įtikinti savo tautą, jeigu 
pats netikiu?" 

Kodėl Colin Povvell nepa
vyko Europos įtikinti? Jau 
kartą anksčiau Amerika JT 
Saugumo taryboje buvo ati
dengusi visas kortas ir tuomet 
pasekmės buvo visai kitokios. 
1962 m. tuometinis prez. John 
F. Kennedy atstovas Jungti
nėse Tautose Adlai Stevenson 
konkrečiais duomenimis paro
dė, kad Sovietų Sąjunga Ku
boje įruošė branduolinių gink
lų bazę. Nepaisant sovietų 
ambasadoriaus paneigimų, JT 
Saugumo taryba vieningai pa
rėmė JAV ir Kubos krizė buvo 
išspręsta. 

1962 m. Amerika visomis 
išgalėmis stengėsi sustabdyti 
Trečiojo pasaulinio karo pavo
jų. 2003 m. jos valstybės sek
retorius kalbėjo, norėdamas 
įtikinti, kad reikia karą pra
dėti. Visi sutinka, jog Hussein 
JT inspektorius „vedžioja už 
nosies", tvirtindamas pasau
liui (ypač musulmoniškajam), 
kad jokių draudžiamų ginklų 
Irakas neturi, dėl to inspekto
riai ir nieko neranda. Visgi jis 
nei per centimetrą nepasi
traukia atgal, nenusileidžia ir 
toliau žaidžia pavojingą žai
dimą. Tai savo pranešime JT 
Saugumo tarybai patvirtino ir 
vyr. ginklų inspektorius Hans 
Blix. Tačiau Europa — ypač 
Rusija. Vokietija ir Prancūzija 
— nori duoti inspektoriams 
daugiau laiko, o JAV prezi
dentas sekmadienį pareiškė, 
kad Irakui laikas jau pasibai
gė: to žaidimo Amerika dau
giau nebežaisianti. Ir atsitiko 
keistas dalykas: įvarytas į 
kampą be išėjimo, Hussein 
praėjusį savaitgalį pasidarė 
šiek tiek sušnekamesnis: ne
daug, bet visgi tai šis tas. O 
Amerika, nepaisant pasikei
tusių pavojaus spalvų, gyvena 
kasdienybės rūpesčiais ir tiki
si, kad karo šmėkla vėl įlįs į 
savo tamsų urvą ir jame liks 
tūnoti amžinai. 

VIENOS DIAGNOZES ISTORIJA 
DANUTE GAILIENE 

Nr.3 
Taigi, teigia Freud, gydy

mas elektros srove aiškiai 
susikompromitavo. 

„Po sunkių mechaninių 
sukrėtimų, geležinkelio su
sidūrimų ir kitų. su mirtinu 
pavojumi susijusių, katastrofų 
jau senokai aprašyta būklė, 
kuriai vėliau prigijo 'trau
minės neurozės' vardas. Krau
pus, ką tik pasibaigęs, karas 
sukėlė daug tokių sutrikimų ir 
bent jau padarė galą mėgini
mams juos aiškinti, kaip or
ganinius nervų sistemos paken
kimus, atsiradusius dėl me
chaninio smurto poveikio". 

Psichoanalitikų požiūriu 
karo neurozių tiesioginės prie
žastys yra psichologinės — 
baimė netekti gyvybės, vidinis 
pasipriešinimas komandai žu
dyti, protestas prieš savo as
menybės slopinimą. Tinka
miausias šių sutrikimų gydy
mo metodas — psichoterapija. 

Penktajame tarptautinia
me Psichoanalizės kongrese 
Budapešte 1918 m. karo trau
moms buvo skirtas specialus 
simpoziumas „Karo neurozių 
psichoanalizė" (jame skaityti 
pranešimai išspausdinti 1919 
m. išėjusiame rinkinyje „Apie 
karo neurozių psichoanalizę"). 
„Memorandume" Freud nuro
do, kad šiame simpoziume da
lyvavę oficialūs Vokietijos, 
Austrijos, Vengrijos karinių 
vadovybių atstovai žadėjo, jog 
karo neurozių gydymui bus 
taikomi tik psichologiniai 
metodai. „Bet, — baigia 
'Memorandumą' Freudas, — 
sulig karo pabaiga išnyko ir 
karo neurotikai — tai paskuti
nis, bet įspūdingas įrodymas, 
kad jų susirgimo priežastis 
buvo psichologinė". 

Deja, sulig karo pabaiga 
išnyko ir domėjimasis karo 
neurozėmis. 

Prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, karo psichiatrai 
vėl susidūrė su karo neurozių 
problema (pvz., JAV armijoje 
iki 1944 m. daugiau negu mil
ijonas kareivių buvo paleistas 
dėl psichologinių priežasčių). 
Todėl jos buvo intensyviai 
tyrinėjamos ir gy-domos, bet 
jau daug huma-niškesnėmis, 
psichologinėmis priemonėmis 
— pasitelkiant pakitusias 
sąmonės būsenas (hipnozė, 
narkolepsija). katar-sinius meto
dus ir kt. Taip pat buvo paste
bėta, kad karius labai palanki
ai veikia jų geri tarpusavio 
santykiai, ypač geri santykiai 
su tiesioginiu vadu. Todėl, 
pvz., JAV armijoje buvo sten
giamasi neatitraukti karių 
nuo savo kovos draugų, be 
reikalo neguldyti jų į ligo
nines, o kiek įmanoma padėti 
jų dislokacijos vietoje. 

Baigiantis Antrajam pa
sauliniam karui, jau nebuvo 
abejonių, kad yra karo neu
rozės, sukeltos psichologinių 
priežasčių, ir kad psichologinė 
pagalba dėl jų kenčiantiems 

kariams yra veiksminga. 
Tačiau labai daug sun

kumų kėlė tai, jog tuo metu 
vyraujanti psichoanalitinė 
teorija neįrodė, jog karo ir 
trauminės neurozės yra spe
cifinės neurozės, kurių prie
žastis yra būtent patirta trau
ma. Taip pat nebuvo kalbos ir 
apie tai. kad karo psicho
loginių traumų pasekmės gali 
būti labai ilgalaikės. 

Freud rimtai domėjosi 
trauminių neurozių problema. 
Savo darbuose jis vis grįždavo 
prie šios temos ir vis svarsty
davo trauminės neurozės kili
mo psichologinį mechanizmą 
— ar tai tokia pati neuroze, 
kaip ir kitos, ar specifinė, 
atsirandanti dėl traumuojan
čių išgyvenimų. Psichoana
lizės požiūriu neurozę nule
mia: 1. asmenybes psicholo
ginė konstitucija: 2. tam tikri 
vaikystės išgyvenimai ir 3. vė
lesnės gyvenime ištinkančios 
traumos. Kiekvienu atveju šių 
priežasčių konsteliacija yra 
labai individuali. Pripažinus 
specifinės trauminės neurozės 

egzistavimą, būtų pripažįsta
ma, kad būtent trauma, o ne 
asmenybės palinkimas, yra 
lemiama neurozės atsiradimo 
priežastis. Būtent į šį klau
simą Freud taip ir nerado at
sakymo ir kaip tik tokia 
padėtis lėmė, kad teoretikai 
vis ryžtingiau neigė, kad yra 
sutrikimas — trauminė neu
rozė. — kurią žmogui gali 
sukelti sukrečiantys gyvenimo 
įvykiai. Vyravo nuostata, jog 
sveikas visavertis žmogus gali 
įveikti bet kokį traumuojantį 
patyrimą. Tie individai, ku
riems išsivysto trauminės neu
rozės, pasižymi ncurotiniu 
palinkimu jau prieš traumą. 

Tokia nuostata tapo didele 
kliūtimi, tyrinėjant Antrojo 
pasaulinio karo psichologines 
pasekmes. 

Nacių konclagerių ir 
holokausto traumos 

„Po Antrojo pasaulinio 
karo traumines neurozes mini
mos psichoanalitinėje litera
tūroje beveik'vien tik siekiant 
paneigti jų egzistavimą". 

Dauguma autorių teigia, jog 
nėra specifinių neurozių, 
sukeltų karo išgyvenimų. 

Leo Eitinger, norvegų 
psichiatrijos profesorius, 1957 
m. Oslo universitete subūręs 
specialistų grupę ir pradėjęs 
tyrinėti karo išgyvenimų po
veikį aukų sveikatai, pirmiausia 
tyrė norvegų politinius kali
nius, kalėjusius nacių koncla-
geriuose. Ši tyrimai buvo pra
dėti Norvegijos nukentė
jusiųjų kare draugijos iniciatyva. 

Daugumą šių kalinių 
Švedijos Raudonasis Kryžius 
išvadavo dar prieš karo 
pabaigą ir išgabeno į Švediją. 
Ten jie buvo laikomi spe
cialiose stovyklose (Dur-
chgangslager) puikiomis sąly
gomis, prilygstančiomis ge
riausioms sanatorijoms. Karui 
pasibaigus, jie grįžo \ Norve
giją kur buvo sutikti kaip did
vyriai. Juos supo visos tautos 
dėkingumas, pasididžiavimas 
ir meilė. Apdovanojimai, dė
mesys, gėlės ir muzika, visur 
trykštanti optimizmo nuotai
ka, atrodo, turėjo galutinai už

gydyti visas kare patirtas 
traumas. Tačiau, euforijai 
atslūgus, pasirodė, jog daugu
mai buvusių kalinių vis tiek 
būdingi įvairūs nerviniai su
trikimai — dirglumas, baimės, 
sumažėjęs darbingumas, ku
riuos jie patys aiškiai siejo su 
savo išgyvenimais konclage-
riuose. Tuo tarpu mes, auto-
ironiškai pažymi Eitinger, „gy
dytojai, pasisėmę išminties iš 
senų vadovėlių , 'žinojome', 
kad taip 'negali būti'. Juk 
mokėmės, kad sveikas, nor
malus' žmogus nuo psichinių 
krūvių susirgti negali! (...) 
Ramia sąžine laikėmės savo 
prastų žinių — bent jau pir
maisiais 10-15 pokario metų". 
Atrodė neįmanoma patikėti, 
kad. sunkias psichologines 
traumas patyrę, žmonės, net 
kurį laiką buvę, rodos, sveiki 
ir darbingi, staiga ir, atrodo, 
be jokios priežasties, gali 
prarasti sveikatą, darbingumą 
ir kad to priežastis yra koncla-
gerio patirtis, net praėjus nuo 
to raiko dešimčiai ir daugiau 
metų. Bus daugiau 
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SIELOVADA SIBIRE 
SES. ONA MIKA1LAITE 

KRISTAUS PAAUKOJIMAS 
ARKTVYSK. SIGITAS T A M K E V I Č I U S , S J 

Ska i tydami Evangeliją, 
įs idėmėjome istoriją ap ie 
Jėzaus paaukojimą. Džiaugs
mu spinduliavo Dievo Motina, 
nešdama į šventyklą dieviš
kąjį kūdikį, džiaugsmo pagau
t a s senelis Simeonas tvir t ino 
galįs numir t i , nes jo akys pa
ma tė Išganytoją. Iš šios istori
jos norėčiau išskirti du svar
bius momentus : auką ir iš jos 
sklindančią šviesą. 

Pagal Mozės paliktą įs ta
tymą kiekvienas pirmagimis 
berniukas turėjo būti pašvęs
tas Dievui, todėl Juozapas su 
Marija nunešė kūdikį į J e ru 
zalę paaukoti Viešpačiui. Bu
vo at l ikta Į s ta tymo į saky ta 
apeiga ir ta proga senelis Simeo
nas pasakė, jog šis kūdikis y ra 
lauktasis pasaul io Gelbėtojas, 
nešant is šviesą Dievo nepažįs
tančiam pasauliui . Ta šviesa 
sklis nuo Kr is taus kryžiaus, 
a n t kurio j is sudės nuodėmes 
dildančią auką. 

Dabar t in iame mūsų gyve
nime yra- daug tamsos, kur i 
a ts i randa, ka i žmonės užmirš
t a aukos kelią ir tik galvoja 
apie pramogas ir savo norų 
patenkinimą. Savimeilė ir pa
ta ikavimas savo norams žmo
nes uždaro į baisų kalėjimą, 
ku r i ame užmi r š t ama tikroji 
žmogaus paskir t is — mylėti 
Dievą ir žmones, t a rnaut i da
ran t gera ir ta ip surandant as
meninę gyvenimo prasmę bei 
laimę. Šviesą aplink save gali 
skleisti t ik aukos žmonės, per 
kuriuos m u s pasiekia pat ies 
Kr i s t aus šviesa. Bažnyčioje 
nesurasi kanonizuoto švento
jo, kuris nebūtų buvęs aukos 
žmogus ir kur is nebūtų sklei
dęs Kris taus šviesos. 

Tapo tradicija per Kr is 
taus paaukojimo šventę Kau
no katedroje matyti ne tik de
gančias i r šviesą sk le i 
džiančias žvakes, bet ir gyvą
sias žvakes — seseris ir bro
lius vienuolius, kurie paauko
jo save Dievo ir žmonių ta rny
bai . J i e pr ik lauso d ide l iam 
vienuolių būr iui , kuris visame 
pasaulyje priskaičiuoja dau
giau nei milijoną vyrų bei mo
terų. Daugiausia — 820,000 
— tai seserys vienuolės, kur ių 
56.000 pr iklauso k l auzūr i 
nėms vienuolijoms. Vyrų vie
nuolių yra maždaug 200,000. 
iš kurių 140,000 yra ta ip pa t 
priėmę kunigystės švent imus . 
Šią valandą noriu pasveikinti 
iš Kauno arkivyskupijos ir ki
tų vyskupijų atvykusias sese
ris bei brolius kunigus vie
nuolius ir padėkoti už jų drąsą 
pas i renkant aukos kelią. Pas i 
rinkę Dievui pašvęstojo gyve
nimo kelią moterys ir vyrai sa
vo gyvenimą tvarko vadovau
damiesi vienuoliškojo gyveni
mo taisyklėmis, kurių svar
biausioji ragina kuo tobuliau 
sekti beturt į , šventą ir visuo
met Dievo valiai klusnų Jėzų 
Kristų. Šia prasme Dievui 
pašvęstas gyvenimas Bažny
čioje yra nepakeičiamas, nes 
neleidžia Dievo tautai paskęs
ti šio pasau l io rūpesč iuose 
užmirš tant išganymo kelią. 

Pasau l io vaikai m e n k a i 
pažįsta vienuoliškąjį gyveni
mą ir dažniausiai j a m e ieško 
sensacijų, todėl neretai pasa
koma daug netiesos, o ka r t a i s 
ir a tvirų šmeižtų. Menu iš 
lagerio laikų kalinių pokalbį 
apie vienuolius, Jėzaus d rau 
gijos na r ius . Vienas iš kal inių 
pasakojo, kad jėzuitai — tai 
labai pavojinga organizacija, 
nes, jos nariai , siekdami savo 
tikslo, gali neparankius a sme
nis nunuodyti ar kitaip nugala
byti. Buvo galimybė ka l in iams 
papasakoti , kas yra vienuoliai 

j ė z u i t a i i r k a d re ik ia labai k r i 
t i ška i ve r t i n t i Voltero sk le is 
t u s p r a s i m a n y m u s apie K a t a 
l ikų Bažnyč ią ir v ienuol i jas . 
Ka l in i a i dėmes inga i k l ausės i 
pasakojimo apie tai, kaip Ignacas 
Loyola s u b ū r ė Bažnyčios n e 
d r a u g ų pa r a šy to se knygose ir 
s u k u r t u o s e fi lmuose su t i r š t i n 
t a i va izduo jami vienuolių suk 
lyd imai — n e r e t a i t a i b ū n a 
rašytojo vaizduotės sukur tos 
istorijos — ir nutylima, jog vienuo-
l y n u o s e g y v e n a t ū k s t a n č i a i 
pas i auko jus ių vyrų ir mote rų , 
k u r i e n e t ik meldžias i , b e t ir 
da ro g e r u s d a r b u s . Nor in t pa
m a t y t i p a s i a u k o j i m o p a v y z 
džių ne r e ik i a važiuoti ne i į 
Afriką, nei į Indiją: Dievui paš-
ven tus ie j i savo gyvenimą Die
vo g a r b e i bei žmonių l abu i 
vaisingai darbuojasi ir Lietuvoje. 

V i e n u o l y n a i n ė r a s a u g i 
užuovėja nuo gyvenimo a u d r ų , 
nega l i apsaugo t i nuo g u n d y 
mų, v ienuol ia i t a ip p a t t u r i 
la isvą valią, todėl l ieka gal i 
m y b ė suklys t i , v ienuol iui t a i p 
p a t gres ia pavojus ne išs tovė t i 
savo p a š a u k i m o a u k š t u m o j e ir . 
n e a t l i k t i tos misi jos, k u r i a i 
buvo pas i švęs ta . Tač iau t i e pa
v i en ia i a tve ja i , ka i p r idė jus 
r a n k ą pr ie a rk lo da i romas i at
gal , t ik pa tv i r t i na nuos tab ią 
Bažnyčios t ikrovę — Dievui 
p a š v ę s t ų ir d i d ž i a d v a s i š k a i 
ž m o n ė m s t a r n a u j a n č i ų žmo
nių būr io grožį ir jėgą. 

Šiais laikais ateiti į vienuo
lyną a t rody tų y r a lengva, be t 
d r a u g e i r s u n k u . J a u n i m a s 
nuo la tos girdi ka lbas t ik apie 
p in igus ir p r abangų gyveni
mą, jo dėmesys n u k r e i p i a m a s 
n e į pa s i auko j amą mei lę ir 
t a r n a v i m ą , be t į proto nekon
t ro l iuojamą seksą, t a r s i žmo
g u s b ū t ų t ik d a u g i n i m o s i 
i n s t i n k t ą t u r i n t i š i m p a n z ė . 
B r ę s t a n t i s žmogus y r a dva
s i ška i suže idž iamas , n e s sus i 
k u r i a i škre ip tą gyvenimo vaiz
dą: t a r s i la imingi yra t i k t ie , 
k u r i e tu r i d a u g da ik tų i r gali 
v iską sau leist i . Šio r e k l a m i 
nio melo vais ia i y ra l aba i ka r 
t ū s — kasd ien m u s š i u r p i n a n 
tys n u s i k a l t i m a i . Nesen ia i su
g l u m ę k l a u s ė m ė s , ka ip s ū n u s 
automobilyje nužudė savo tė
v u s , nes norėjo pas ig lemžt i j ų 
p in igus narkotikams ir pramo
g o m s . J e i g u k a s n o r s š i a m 
v y r u i l a iku b ū t ų a t s k l e i d ę s 
t ikrojo gyvenimo grožį i r ver
t ę , ku r i pas i ek i ama n e t enk i 
n a n t savo įgeidžius, b e t t a r 
n a u j a n t žmonėms , iš j o lūpų 
n i e k a d a n e b ū t ų išs iveržę ne
vi l t ies kup in i žodžiai, k a d da
bar viskas neturi jokios prasmės. 

Ar kompiu te r ių ir i n t e rne -
to amžiuje re ikia v ienuolynų? 
Ar ta i nė r a bėg imas n u o gy
ven imo t ikrovės? Yra m a n a n 
čių ir t a ip , tač iau Bažnyč ia 
m ą s t o ne pasaul io , b e t Kr is 
t a u s min t imi s . T u r b ū t n ieka
d a ž m o g u s t a i p n e s i b l a š k ė , 
ka ip š iandien . Žmogaus dva
sios negali p a t e n k i n t i n e i tech
nikos laimėjimai, nei daiktai , nei 
p in iga i , j u o lab iau dvas io je 
t u š t u m ą p a l i e k a n t i s j ok ių 
k r a n t ų n e t u r i n t i s k ū n i š k u 
mas. Kristaus Evangelija žmogų 
kviečia s iekt i a u k š t e s n i ų da
lykų, a t m e t a n t visa, k a s kl iu
do kopt i a u k š t y n . Vienuol iš 
k a s i s g y v e n i m a s Bažnyčio je 
tuo ir y ra b r a n g u s , k a d Dievui 
pašvęst ie j i n e t iek žodžiais , 
k iek savo gyvenimu l iudija , 
jog d idž iaus ia ver tybė y ra ne 
da ik t a i , bet Dievas; kad di
dž iaus ia s dž i augsmas y ra t a r 
n a u t i ne sau , bet k i t i ems ; kad 
žmogus gali t ap t i l a imingas ne 
t a d a , ka i y ra savo val ios ver
g a s , be t b ū d a m a s v i s i ška i 
k l u s n u s Dievo valiai . 

Š įme t v a s a r i o mėnesį su
eis me ta i , k a i Popiežius J o n a s 
P a u l i u s I I S ib i ro p lo tuose 
įs teigė k e t u r i a s ka ta l ikų vys
k u p i j a s . S i b i r e t ebegyvena 
d a u g m a ž mil i jonas ka ta l ikų 
— t a i l ie tuvių, vokiečių, len
kų, uk ra in i eč ių i r r u sų ki lmės 
žmonės , d a u g u m a s j ų buvusių 
t r e m t i n i ų pa l ikuonys . Todėl 
šv. Tėvas rūpinosi jų sielovada. 

Š iuo jo žygiu pasirodė la
bai nepatenkinta ne vien Rusijos 
va ldž ia , b e t i r ortodoksų baž
nyčios vadovybė . 2001 m. ru
sų va ldž ia a t ė m ė vizas Sibire 
d i r b a n t i e m s 24- iems k a t a 
l i kams k u n i g a m s ir k i t iems 
d v a s i n i n k a m s . Į kū rus vysku
pijas, vienas pasipiktinęs stačia
t ikių v y s k u p a s pareiškė, jog 
or todoksa i j auč ias i įžeisti vien 
k a t a l i k ų b u v i m u jų kraš te . 

Vieną šių ke tu r ių vysku
pijų va ldo vyskupas Juozapas 
W e r t h e , k u r i s y r a baigęs Kau
n o k u n i g ų seminar i j ą d a r 
a n a i s sunk i a i s sovietų la ikais . 
G imęs 1948 m., spalio 4 d. j i s 
p e r n a i Novosibirske, ku r y ra 
jo k a t e d r a , šven tė savo pen
k i a s d e š i m t m e t ų sukak tuv ių 
jubil iejų d r a u g e su apylinkės 
ka t a l i ka i s . J o pas i šven t imas 
i r d a r b a s n e š a gausių vaisių 
Sibiro sielovadoje. 

Novosibirsko kata l ikų ka
t e d r a p a v a d i n t a Kr i s taus At
s ima inymo v a r d u ir pati vys
kupi ja t a ip p a t p r amin t a tuo 
va rdu . Ši vyskupi ja ap ima 61 
parap i j as — 56 lotynų apeigų 
ir 5 ry tų ape igų bei 130 įvarių 
k i tų bendruomen ių . J a s ap
t a r n a u j a 47 kun iga i su 56 se
serų v ienuol ių pagalba. Per
na i netol i Čel iabinsko įkur ta 
nau ja pa rap i j a ir dabar ten 35 
suaugus ie j i ruoš ias i p r i imt i 
k r i k š t o s a k r a m e n t ą ir p i r 
mąją Komuni ją Nekalto Pra 
s idėj imo bažnyčioje. Vysku
pas W e r t h e labai tuo džiau
gias i ir t e ig i a : „Vyskupijos 
s t r u k t ū r a su te ik ia s tabi lumo 
ir tampriau suriša mūsų apaš
t a l in į d a r b ą su v i suo t inos 
Bažnyč ios ve ik l a , ku r i p e r 
p a s k u t i n i u o s i u s 70 metų buvo 
nuo la t v a r ž o m a . Šios s t ruk
t ū r o s a t n a u j i n i m a s buvo 
n e p a l a n k i a i p r i i m t a s lab iau 
nac ional i s t in ių Rusijos visuo
m e n ė s e l ementų . . . I r m ū s ų 
k a t e d r a buvo an t ika t a l ik i škų 
demons t rac i jų scena. P rašo 
me m a l d ų d idesn iam sus ipra
t imui ir žaizdų užgydymui." 

V y s k u p o W e r t h e inicia
tyvos dėka , Novosibirske j a u 
10 m e t ų veikia dvimetė pro
g r a m a , ruoš i an t i kand ida tus 
kunigų seminar i ja i . Jos t iks

las ugdyt i dvasinį gyvenimą 
p r a t y b o m i s bei pamokomis, 
k u r i a s praveda amerikietis jė
zu i t as t ėvas Tony Corcoran. 
Būs imi seminaristai t a i p pat 
mokos i tokių dalykų, kaip 
rusų ir pasaulinę l i teratūrą, 
lotynų i r rusų kalbą, istoriją 
ir muziką . Šiuo metu paruo
š iamąją programą e ina 15 
kand ida tų . J ą baigę, y r a siun
čiami į Peterburgo seminari
ją, k u r studijuos dar septy
n e r i u s me tus prieš gaudami 
šven t imus . 

Tėvai jėzuitai savo Sibiro 
provinci jos narius s iunčia 
darbuot i s katalikų sielovadoje 
į to l iaus ius Sibiro užkampius . 
J ė z u i t a i praveda rekolekcijas 
ir dvas in ius susitelkimus bei 
pokalbius įvairioms grupėms 
Sibiro vyskupijose. 

Į t ak ingas jėzuitų leidžia
m a s žu rna l a s „La Civita 
Cat tol ica" aprašo Sibiro sielo
vados veiklą ir teigia, jog rusų 
va ldž i a stengiasi ka t a l i kų 
bendr i joms nukirsti galvas, 
š a l i ndama Sibire dirbančius, 
bet sve tu r gimusius, dvasi
n i n k u s . Politikos i r ekono
mikos srityse Rusijos valdžia 
l inks ta į Vakarus, tačiau re
liginėje srityje pažangos i t in 
maža . D a r toli gražu, kol Ru
sijoje a t s i r a s t ikra religine 
laisvė, pagarba įvairioms reli
g i n ė m s grupėm a r b a b e n t 
kiek tolerancijos. 

Tuo ta rpu katalikų sielo
vad in i s bei karitatyvinis dar
bas žengia pirmyn. Vyskupas 
W e r t h e sako, jog aukščiausias 
jo t iks las yra evangelizacija 
bei t a rnav imas žmonėms 
gyvenan t i ems jo vyskupijos 
mies tuose ir kaimuose. Ant
roje eilėje — tolimesnis kata
likų ugdymas bei paruošimas 
kunigų ir katechetų apaštalavi
mo darbams . Tuo tikslu j i s 
k e t i n a statyti seminariją i r 
vyskupijos centro patalpą. Galop 
s v a r b u tęsti ka r i t a tyv in į 
darbą, kurį vykdyti padeda 
„Caritas". Vyskupijoje veikia vai
kų n a m a i , kelios valgyklos 
v a r g š a m s ir kiti paga lbos 
punk ta i . 

Ypač jaudinantis dalykas 
patirti vyskupo Werthe dėkin
gumą Dievui už gausią pa
laimą Sibiro katal ikams bei 
Dievo Apvaizdai, padedančia i 
visuose darbuose: „Su viltimi 
ž iūr ime pirmyn, pradėję šiuos 
nau jus metus, pas i t ikėdami 
Dievo Apvaizda ir p rašydami 
re ika l ingų malonių, bes i 
s tengdami ir toliau likti iš t iki
mi t a m , kuris v isada l ieka 
m u m s ištikimas". 

Po pamaldų Šv. Kazimiero parapijos lietuviai su Los Angeles diecezijos vysk. Edward Clark ir nauju klebonu kun. 
S. Anužiu. Vinco Štoko nuotr. 

VYSKUPAS PRISTATĖ LIETUVIAMS NAUJĄ KLEBONĄ 
Los Angeles, CA, Šv. 

Kazimiero parapija šių metų 
sausio 19 dieną iškilmingai 
a tšventė naujojo klebono 
įkurtuves. Toji šventė labai 
džiaugsmingai buvo sutikta 
visų. Iš anks to nuoseklus 
planavimas apėmė visų orga
nizacijų žmones, kiekvienas 
galėjo prisidėti savo talka. 
Parapijos tarybos posėdis, į 
kurį susirinko 23 asmenys, 
irgi davė mostą: nelyginis 
narių skaičius visada teigia
mai atsi l iepia balsavimo 
nutarimuose. 

Nėra abejonės, Angelų 
miesto lietuvių parapija se
niai jau laukė klebono. Įvai
rūs spėliojimai, atidėliojimai, 
nekantrūs pasi tar imai supo 
tikinčiuosius iki visiško abe
jingumo. Vien gražus galingas 
parapijos choras savo pakiliu 
giesmynu ats i la ikė be per
traukos ištisai kiekvieno sek
madienio koncertais, ir tu
riningi pamokslai gaivino 
viltį. Parapijiečiai nenutolo 
nuo savo gražios bažnyčios, 
laukė ir tikėjo, meldėsi lietu
viškai, lietuviškuose rengi
niuose dalyvavo, ir laukė. 

Sausio 19 di-na jau mu
myse ypač reikšminga, kaip 
iš naujo pakrikštyti tapo visi, 
ir kiekvienas. Šv. Kazimiero 
bažnyčia, inauguracijos Mišių 
atminimui, vadovaujant pa
maldoms Los Angeles arki
vyskupijos vyskupui Edward 
Clark, buvo pi lna lietuvių, 
jaunų, uniformuotų ir vyres
nio amžiaus su organizacijų 
vėliavomis. Choras, vadovau
jamas muz. Viktoro Ralio, 
giedojo didingai; skambios 
Mišių dalys lietuviškai švie
siu a tgars iu sklido, kad 
pagaliau, paskyrė čia mums 

Vysk. Edward Clark 
Kazimiero parapijos 

ir kun. klebonas Stanislovas Anužis su kaimyninių parapijų kunigais svečiais Mišių Šv. 
bažnyčioje Los Angeles, CA, metu. Vinco Štoko nuotr. 

IŠNUOMOJA 

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

Žiemos kainos $581-5682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

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

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „secunty deposit". 

Tel. 708-289-8577, 708-423-4761. 

.Draugo skelbimų skyrius 

Tel. 1 77J ŠAŠ 9S0O 

MofcesčNp skatčtttotof*! 
paslaugos 

mAHSAVMO PASLAUGOS 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

GLOBAL HOME 
LOANS & 

FINANCE, Inc. 
Padedame gauti 

paskolas namams 
pirkti, žemu pradiniu 

(mokėjimu 

Legalus statusas JAV nebūtinas. 
Lietuviškai: (718)-423-6092 
arba capitalkazOmsn.com 
Kaz^ie-as PVsckaitis. Assoaate 

j auną kūrybingą kleboną. 
Skai tymus pakaitomis at

l iko tobulai anglų/ l ie tuvių 
kalba taut inia is drabužiais 
pasipuošęs jaunimas . Naujojo 
klebono inauguraci ja vyko 
anglų kalba liturgijos žo
džia is . Angelų ka ra l i enės 
. ,Our Lady of Angels" p a s 
toracijos vyskupas Edward 
C la rk p r i s t a tė pi lnutėle i 
bažnyčia i naująjį kleboną, 
kun . Stanislovą Anužį. Visa 
bažnyčia stovėdama ilgai, gar
siai plojo. Naujasis klebonas 
nuolankiai kvietė žmones, kad 
visų pastangomis čia bū tų 
ugdoma eucharist i ja; j i s a i 
re ika l ingas tikinčiųjų ben
drav imo, jų pa ta r imų bei 
ta lkos . Taut inia is d rabuž ia i 
puošni Danutė Leškytė įtei
kė čia naują gražų Mišiolą. 
Paeiliui parapijos Patarėjų ko
miteto nariai , prisiartinę kar
tojo simbolinę priesaiką — 
šventojo aliejaus ir vandens 
sergant iems bei krikšto sak ra 
mento laukiant iems, nuodė
mių atleidimą per išpažinimą 
jų; duonos ir vyno pavidale — 
a lkaną papenėk, t r okš t an t į 
pagirdyk. Vyskupo žodžiai , 
tiesiai veidu į naująjį kleboną, 
kaip neatšaukiama pr iesaika 
visą gyvenimą nuo šios 
dienos, išsilaikyti nuolankiu 
mylinčiu tėvu ir mokytoju, 
J ė z a u s Kr is taus v a r d u . 
Paskut inis momentas daba r 
liko — padėka buvusiam kle
bonui prelatui dr. Algirdui 
Olšauskui. Ją pagarbiai atliko 
dr. Rolandas ir dr. Danu tė 
Giedraičiai. Prelatas Olšaus
kas ramiai išklausė jųdviejų 
jaut r ių pagarbos žodžių. Visa 

bažnyčia ovacijomis atsidėko
jo. Taip pat nuo visų pre la tas 
buvo apjuostas plačia rankų 
darbo juosta. 

Po priesaikos ir prokla
macijų religijos dok t r ina i , 
pa šven t in t a s nau jas i s kle
bonas kun. Stanislovas Anu
žis tvirtu ramiu balsu priėmė 
v i sas pareigas, kv i e sdamas 
parapijiečius melstis ir dirbti 
su juo kar tu Bažnyčios bei 
žmonių gerovei. „O Kris tau, 
pasaul io Valdove" h i m n u 
parapijos choras džiaugsmin
gai užbaigė pamaldas . Visi 
skubėjo bendrai nuo t rauka i , 
po to — į parapi jos salę 
vaišėms. 

Pačiame viduryje salės 
a p k r a u t i stalai įva i r iaus iu 
ma i s tu , saldžiais kep in ia i s . 
Parapijos salė švari, papras
tu tė , bet didinga, ka ip visa 
mūsų praeitis. Sienos aplinkui 
(lietuvių dienų direktor iaus K 
Petrulio pastangomis) išklotos 
praeities Valdovų rūmų nuos
tabiomis reprodukcijomis, be 
rėmų; juo geriau — neutra l i jų 
spalva a tmuša r a idynus , 
veidų bruožus, valdovų rūmų 
fasadus — pasijunti nelygi
nan t anų amžių aplinkoje. Net 
šnekesių, juokavimų atgarsiai 
pritapo šiai dienai — ir buvo 
gera šitaip užbaigti Angelų 
mieste lietuvybės iškilmes. 

Šv. Kazimiero parapi ja , 
tur int i dabar jauną kūrybingą 
kleboną, o ta ip p a t puikų 
muziką/ vargonininką, toliau 
eis šios bažnyčios įkūrėjo 
pre la to Jono Kučingio pra
mintais takais, mūsų žemės 
Lietuvos ir lietuvių gerovei. 

Stasė V. Paut ienienė 

Gelbėk ime Šv. Kaz imie ro kapines 
Parašykite laišką su savo parašu ir siųskite 
Ginger Rugai. Alderwoman. 1()444 S. Westem. IL 6064? 

I do not want C a r d i n a l George to take 47 ae r e s of 
St. C a s i m i r C e m e t e r y ' s land. 

arba asmeniškai pasirašykite peticiją pneš Sv. Kazimiero žemės pardavimą, kuri 
randasi pas advokatą Joną Gibaitį 

6247 S. Kedzie A ve, Chicago, IL 60629; 773-776-8700 
paid public \ervice announcement 
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SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS 

Caregivers needed in VV'isconsin. 
English. sočiai security. refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

AUIOMOHi JO, NAMU. SVEKAT0S 
IR GYVYHfS DRAUMvlAS 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

Tel. 708-424-8654,773-581-8654 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlvginimas nuo 

S 1.500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

ELEKTROS 
IVEDĮMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Vaikui reikalinga 45 m. ar 
vyresnė auklė. 

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

rusiškai. 
Tel. 630-443-8764. Mar ina . 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

http://capitalkazOmsn.com
file:///ervice
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Kitu žvilgsniu... 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Atkelta iš 1 psl. 
tvirtai laikytis savo įsipa

reigojimų. Aš esu įsitikinęs, 
kad toks mūsų elgesys bus po
zityviai įvertintas tiek Pran
cūzijoje, tiek Vokietijoje", tei
gė V. Stankevičius. 

Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir poli
tikos mokslų instituto direkto
riaus Raimundo Lopatos nuo
mone. Lietuvos pasirinkimą 
turi lemti dvylikos nepriklau
somybės metų patirtis, kuri 
rodo, jog kritiniais atvejais pa
ramą suteikdavo -JAV. Jo nuo
mone, Vokietijos ir Prancūzi
jos prieštaravimai JAV dėl 
Irako krizės sprendimo 
tik šių valstybių siekį užsiimti 
kuo geresne poziciją prie dery
bų stalo, už kurio bu
rna Irako ateitis po karinio 
konflikto. 

Parlamentinės Jungtinės 
frakcijos narys politologas 
Egidijus Vareikis apgailestavo 
dėl pašlijusių Europos ir JAV 
santykių. ..Man yra liūdna. 
Manau, kad kai kurios Euro
pos šalys elgiasi bloeai. Jos sa
ve truputį izoliuoja nuo kitų 
Europos valstybių", sakė E. 
Vareikis, kalbėdamas apie 
Prancūziją ir Vokietiją. Jis 
ypač kritiškai įvertino pasta
rosios nuostatą. 

labiau pasitikiu tuo 
saugumu, kurį duoda JAV ir 
NATO", pažymėjo Seimo na
rys. 

Opozicinės Liberalų frak

cijos narys politologas Algir
das Gricius pažymėjo, jog Lie
tuvos nuostata jau buvo iš
reikšta „Vilniaus dešimtuko" 
grupės valstybių pareiškime. 
Jo nuomone, Lietuva neturėtų 
užimti kategoriškos pozicijos, 
bet atidžiai stebėti besiklos
tančius Europos ir JAV santy
kius. „Nemanau, kad Lietuva 
šiandien turėtų kaip nors aiš
kiai pasisakyti, ar mes JAV, 
ar dalies Europos pusėje", sa
kė parlamentarams. 

Išrinktojo prezidento Ro
lando Pakso įgaliotinis Seimo 
narys Alvydas Medalinskas, 
komentuodamas europiečių ir 
amerikiečių nesutarimus, pa
žymėjo, jog Lietuvai svarbu, 
kad šie nesutarimai nepa
kenktų NATO efektyvumui. 
..Lietuvai svarbu, jog NATO ir 
toliau išliktų efektyviai vei
kianti struktūra, jog iškilę ne
sutarimai nesukeltų grėsmės 
pačiam aljansui. Svarbu, jog 
sprendimai NATO būtų pri
imami remiantis solidarumo 
principu", sakė A. Medalins
kas. 

„Laikydamasi solidarumo 
principo, Lietuva išreiškė pa
ramą JAV ir kitų NATO vals
tybių veiksmas nukenksmi
nant Irako režimą', pažymėjo 
jis. 

Tačiau, jo nuomone, kol 
kas nematyti kokių nors prie
žasčių, dėl kurių stojimo į 
NATO sutarčių patvirtinimas 
gali būti atidedamas. 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 11 d., antradienis 

LIETUVIŲ NACIONALINIO CHARAKTERIO 
YPATUMAI 

I r a k a s n i e k a m n e k e l i a p a v o j a u s , t e i g i a S e i m o 
k o m i t e t o v a d o v a s 

Atkelta iš 1 psl. 
Jungtinių Tautų Saugumo 

Taryboje. JAV diplomatijos 
vadovas pranešime teigė, jog 
Irakas slepia biologinio ir che
minio ginklo atsargas ir tech
nologijas, bando kurti bran
duolinį ginklą, turi ryšių su te
roristine organizacija „al-
Qaeda". 

R. Pavilionis taip pat pasi
piktino Lietuvos vadovų bei 
politikų viešais pasisakymais, 
kurie remia „karinę invaziją" į 
Iraką. „Skatinama militariz-
mo agitacija, kuri perauga į 
karo propagandą", sakė R. Pa
vilionis. Pasak jo. tokie pareiš
kimai nedera nei su Lietuvos 
Konstitucija, nei su Jungtinių 
Tautų chartija, nei su Šiaurės 
Atlanto sutartimi. 

Anot politiko, ypač negerai 
yra tai, jog šie pareiškimai da
romi be didesnių diskusijų 
Seime ar Seimo pritarimo. 

..Kur gi žada stoti Lietu
va? Ar į Europos Sąjungą, ar į 
JAV7", klausė R. Pavilionis. 
Anot parlamentaro. JAV mo
tyvai pradėti karinę kompani
ją I rake yra neįtikinantys. 
todėl, anot jo. pasaulyje mažė
ja parama JAV planuojamai 
karinei operacijai. 

Reikšdamas nepritarimą 
karinei operacijai Irake. R. 
Pavilionis teigė, jog visuome
ninė pacifistinė organizacija 
„Šviesos lyga". Vilniaus uni
versiteto moterų organizacija 
ir Lietuvos karių motinų drau
gija vasario 15 d. Vilniuje ren
gia koncertą prieš karą Irake. 

Tai - jūsų laikraštis 
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Neseniai atsitiko toks 
keistas nutikimas — važiavau 
kartą su savo draugu Stasiu 
iš Vilniaus į Kauną. Ir kelionė 
būtų buvus kaip kelionė, jei 
ne vienas mažytis nesusipra
timas — vos tik išsukom iš 
Vilniaus į greitkelį, iškart 
mūsų mašiną ėmė stipriai 
mėtyti į šonus. Šiaip ne taip 
nuvažiavom iki Vievio, o ten, 
užsukę į autoservisą, tenykš
čių meistrų paklausėm — kas 
gi atsitiko su mūsų mašina... 
Apžiūrėję seną mano draugo 
..Volksvvagen", meistrai ėmė 
juoktis, kad mašinos prieki
nės padangos esančios ne
vienodo dydžio ir patarė už
sidėti vienodas... Tačiau 
tuomkart mudu su bičiuliu 
neturėjome tiek pinigų, kiek 
reikėtų dvejoms naujoms pa
dangoms įsigyti, tad nutarėm 
lėtai ir atsargiai važiuoti to
liau su tais pačiais nelemtais 
nevienodo dydžio ratais... (Be
je, veiksmas vyko dar ne
snieguotu metų laiku...) 

Toliau važiuodami, maž
daug 90 kilometrų per va
landą greičiu, mes pastebė
jome, kad pirmojoje eilėje, 
skirtoje lėčiau važiuojančioms 
mašinoms, asfalto danga yra 
labai banguota ir ten mus vėl 
mėto. O štai važiuojant antrą
ja eile — mašina rieda lygiai 
ir ramiai... Taip mes ir nu
važiavom antrąja eile toliau. 
Štai čia netrukus ir prasidėjo 
visos šios kelionės įdomybės, 
kurias reikėtų gal kada nors 
slapta kamera nufilmuoti ir 
paskui — kaip vizualinę 
medžiagą diplominiam darbui 
— pasiūlyti kokiam nors lie
tuvio antropologiją studijuo
jančiam studentui... 

Jeigu reikėtų trumpai 
perpasakoti kelionės įspū
džius, tai viskas vyko maž
daug šitaip — netrukus mūsų 
mašina, važiuojanti antrąja 
Vilniaus-Kauno autostrados 
juosta 90 kilometrų per va
landą greičiu, tapo visuotinio 
pykčio objektu. Vienas po kito 
prilėkdavo turtingi „Merce-
desai" bei kitokie prašmatnūs 
„Džipai" ir. nekantriai pri
stabdę už mūsų, ilgai bei is
teriškai savo halogeninėm 
šviesom ir įmantriais garso 
signalais mus keikdavo... Pas
kui, netekę kantrybės, ap
lenkdavo mus dešine juosta ir 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of well being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort. space and amenities. I ts also the result of an enhanced quality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www.scandinavian.net 
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tada jau bandydavo visais 
įmanomais būdais atkeršyti 
arba pamokyti... Pvz., vos tik 
aplenkę, staigiai pristabdyda
vo prieš pat mūsų nosį ir 
kelias minutes važiuodavo 
kokiu nors vėžlišku 50—60 
kilometrų per valandą greičiu. 
O tada, matyt, jau nuleidę 
garą, t.y. patenkinę visus savo 
švento pykčio jausmus ir ap
siraminę, jie vėl kuo ramiau
siai nulėkdavo, net pasišvil-
paudami 150 kilometrų per 
valandą greičiu... 

Kartais, tiesa, atsirasdavo 
ir tokių keistuolių, kurie iš
kart ramiai mus aplenkdavo iš 
dešinės, savų mašinų net ne-
pristabdę ir halogenais nekart 
nemirktelėję... Jie nuvažiuo
davo ramiai toliau, nesusiga
dinę sau nervų dėl tokio 
menkniekio, kaip senas 
„Volksvvagen". lėtai važiuojan
tis antrąja eile. 

„Šitas, matyt, jau nelietu
vis..." — pasakė Stasys, pa
sidžiaugęs vienu tokiu išmin
tingu, lengvai mus aplenkusiu 
vairuotoju, ir mudu pradėjome 
analizuoti šią keistą situaciją. 
Vairuotojas, kuris neįsižei
džia, o greitai susiorientuoja ir 
išsisuka iš susidariusios padė
ties paprasčiausiu būdu — 
niekam nepadarydamas žalos, 
sutaupydamas savo ir kitų 
nervus — yra išties išmintin
gas. Tikriausiai ir gyvenime 
tai yra geras, tolerantiškas ir 
greitai mąstantis žmogus. Jis 
nėra nelaimingas ir nesiekia, 
kad visas pasaulis būtinai 
elgtųsi pagal jo taisykles. O 
gal tiesiog tai vairuotojas, 
nekart lankęsis užsienyje ir 
išmokęs gražaus vairavimo 
manierų. 

Paskui važiavom su Stasiu 
toliau ir laiminom visus ag
resyvius bei mumis pasipikti
nusius vairuotojus, mintyse 
linkėjom jiems laimės, džiaugs
mo, prašėm Aukščiausiąjį, 
kad leistų jiems patirti kuo 
daugiau meilės ir nurimti, pri
imant pasaulį tokį, koks jis 
yra. Ir dar mudu ėmėm kal
bėti, kad ši situacija tragi
komiškai parodo kai kurias 
dominuojančias mūsų lietu
viško charakterio ydas — 
paslėpta agresija, pasipūti
mas, jautimasis teisiu, pa
nieka kitokiam, silpnesniam 
ir t.t. 

Kokia viso to priežastis, 
kodėl jie tokie pikti — 
svarstėm mudu toliau. Gal tie 
prabangių mašinų vairuotojai 
vaikystėje nepatyrė savo tėvų 
meilės? Gal jie buvo mušami 
ar kaip nors kitaip grubiai 
auklėjami? Psichologai sako, 
kad tokie žmonės dažnai, kai 
tik atsistoja ant kojų, ima 
keršyti. Visai kaip sovietinės 
armijos laikais — j e i anks
čiau visi mano užpakalį tarka
vo, tai dabar mano eilė..." 
Pyktis aptemdo jų protą ir jie 
praranda galimybę blaiviai 
mąstyti — pvz., juk taip 
nesunkiai mūsų mašiną būtų 
galima aplenkti ir iš dešinės. 

Taigi, mes važiavome to
liau, ir toliau aiškinomės šio 
visuotinio pykčio priežastis 
užpakalyje isteriškai pypinant 
eiliniam naujajam lietuviui. 
„Jeigu į šį reiškinį pažvelg
tume, kaip į biologinį ar zo
ologinį fenomeną, tai supras
tume, kad kolega užpakalyje 
yra pasiutęs ar įsiutęs, ir tei
singiausia būtų jį tiesiog 
nušaut. Bet mes turim būti 
atlaidūs ir procesus bandyti 
paveikti savąja meilės galia", 
— juokavom mudu su Stasiu 
ir draugiškai mojavom 
kantrybės netekusiems kole
goms, lenkiantiems mus de
šine puse ir rodantiems pro 
langus įvairias pirštų kombi

nacijas... „Jie yra mūsų 
kantrybės ir nesusierzinimo 
mokytojais", — nusprendėm 
mes ir toliau važiuoti buvo 
visai linksma. „Va, — dar vie
nas mokytojas atlekia", — 
sakydavo Stasys, veidrodyje 
pastebėjęs mirksinčias šviese
les. Ir tuoj pat mintyse mes 
imdavom tos mašinos vairuo
tojui siųsti meilės energijas, 
tikėdami, kad nuo jų kolegos 
agresyvumas sumažės ir tada 
gyventi ne tik tam vairuotojui, 
bet ir jo žmonai, vaikams 
pasidarys šiek tiek geriau. 

Palaiminom geras kelias 
dešimtis, jei ne daugiau. Ir 
ties Kaunu jau jautėmės didelį 
darbą tėvynės labui atlikę. Ko 
tik nepadarai vardan tos... 

Jau važiuodami Kauno 
gatvėmis, nutarėme dar atlik
ti mūsų antropologinio tyrimo 
statistinę ekspertizę ir pra
dėjome skaičiuoti procentus — 
kiek vairuotojų Lietuvoje yra 
išmintingų, o kiek bukų ir 
piktų... Procentai pasirodė 
esantys, deja, Lietuvos nenau
dai — maždaug 60 proc. vai
ruotojų su paslėptu agresyvu
mu prieš 40 proc. normalių. 

Taigi — kokios kelionės 
išvados? 

1. Tauta truputį serga, nes 
jos kažkada sovietmetyje 
nemylėjo ir neišmokė padoru
mo, žmogiškumo. Tauta užau
go pikta bei pasipūtusi, nu
sipirko brangias mašinas ir 
galvoja, kad tai jau yra šis tas. 

2. Piktas ir pasipūtęs žmo
gus dažniausiai yra geras, tik 
labai nelaimingas. Tai, saky
tume, kažkokia nepamilta sie
la, kuri, užuot ieškojus meilės 
įvairiais meiliais būdais, vi
saip agresyviai bei egoistiškai 
kovoja už savo išskirtines tei
ses, bei keršija už meilės ne
turėjimą. 

3. O iš tiesų — ta 
agresyvioji tautos dalis nėra 
tokia jau bloga... Ir mylėti ją 
reikia gal net dar labiau, negu 
tą normaliąją 40 proc. gera
širdiškų ir paprastų žmonių 
bendruomenę. Nes agresyvioji 
tautos dalis galvoja, kad tik ji 
yra teisi ir viską žino. Dėl toji 
yra labai nelaiminga bei 
suirzusi. O būdama tokiame 
nuolatiniame suirzime ji 
negali dvasiškai tobulėti — ar 
ne dėl to tiek daug žmonių 
Lietuvoje prasigeria ir išsižu-
do arba gyvena pastoviose 
depresijose. 

4. Pikti žmonės dažnai yra 
panašūs į alkoholikus, narko
manus, nes jie dėl nesupran
tamos priežasties žudo patys 
save. Jie netampa gamtos, 
tautos, pasaulio dalimi, taip 
kaip yra tapę turto, prabangos 
ar alkoholio dalimi. Jų su
kauptas turtas dažnai yra jų 
pačių nelaisvė, jų nelaiminga 
vienatvė. Tokį turtą kandys 
sugraužia ir rūdys sunaikina. 
Ne veltui Evangelijoje sako
ma, kad lengviau kupranuga
riui pralįsti pro adatos sky
lutę, negu turtuoliui patekti į 
dangų. (Beje — ką tai reiškia? 
Nejaugi Dievas nemėgsta 
turtingų žmonių ir dievina tik 
ubagus? Aišku, kad ne — 
Dievas myli visus, o ypač tuos. 
kurie eina šviesos link, juda 
dvasioje, bandydami suvokti 
save, savo paskirtį šioje žemė
je. Deja, bet labai dažnai tur
tas (kaip ir valdžia) šį ėjimą, 
norą tobulėti sustabdo... Juk 
neveltui sakoma, kad patys 
baisiausi gundymai yra turtas 
ir valdžia...) 

5. Žmogus yra laimingas 
ne tada, kai jis turi mašiną ar 
pinigų, o tada, kai jis sklidinas 
ramybės ir gerumo, 60 proc. 
autostradoje sutiktų vairuoto
jų turi mašinas ir pinigų, bet 
nėra ramūs ir laimingi. Jiems 

A. t A. 
SESUO M. RUTH 
AMBROSE, SSC 

Anksčiau žinoma kaip sesuo M. Simeon, SSC. 
Mūsų mylima seselė mirė 2003 m. vasario 8 d. Šv. 

Kazimiero seselių motiniškame name, 2601 W. Mar-
ąuette Rd„ Chicago, IL, sulaukusi 69 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Antano parapijos Cicero, 
IL. Vienuolyno įžaduose išgyveno 50 metų. 

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, brolis Charles 
su žmona Harriet Ambrose, gyvenantis Lakevievv, AR, 
daug sūnėnų ir dukterėčių su šeimomis bei kiti giminės 
ir pažįstami. 

Velionė buvo pašarvota sekmadienį, vasario 9 d. 
nuo 1 v. p.p. iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd„ Chicago. Mirusiems mišparai vyko 
vasario 9 d., 7 v.v. Laidotuvių šv. Mišios įvyko pirma
dienį, vasario 10 d. 9:30 v.r., Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo a.a. M. Ruth 
buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir Ambrose 
šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 630-257-6667. 

TARP MUŠU KALBANT 

DEGĖ, DEGĖ, BET PILIS NESUDEGĖ 
Žurnalistė Rita Baltušytė, 

buvusi Sydney miesto lei
džiamos „Mūsų pastogės" 
redaktorė, o vėliau „Amerikos 
balso" radijo darbuotoja 
„Mūsų pastogėje" parašė 
straipsnį „Canberroje ugnis 
kėsinosi ir į Trakų pilį". 
Vertėtų Ritai Baltušytei pat
apšnoti per petį už akį pagau
nančią antraštę. Taipgi rei
kėtų paaiškinti, kad jos straips
nyje minima Trakų pilis yra 
ne Trakuose, bet Canberroje, 
Australijos sostinėje. Aiškumo 
dėlei tenka pridurti, kad 
Canberroje gyvenąs Mindau
gas Mauragis, vietos lietuvių 
skautų paskatintas, užsimojo 
pastatyti Trakų pilį. Tiksliau 
pasakius, pagaminti pilies 
maketą ir jį perduoti sotinėje 
veikiančiam miniatiūrų par
kui. Beje, iki šiol Lietuvai neb
uvo atstovaujama tame mi
niatiūrų parke. 

Žurnalistės R. Baltušytės 
straipsnyje aprašytas Canber-
ra apylinkėje kilęs gaisras. 
Jame cituojami Mindaugo 
Mauragio žodžiai: „Pamačiau 
kaimynus su kibirais, kastu
vais, šlapiais skudurais ban
dančius užgesinti degančių 
lapų gumulus, kuriuos vėjo 
gūsiai akimirksniu permetę 
šimtu metrų atstumu. Aš, 
parėjęs namo, apsivilkau vil
noniais marškiniais, apsimo
viau ilgomis kelnėmis, apsi
aviau stipriais batais, užsidė
jau odinę kepurę — su plones-
niais rūbais neįmanoma 
iškęsti karščio. Tuomet, pasiė
męs naminių rakandų, išėjau 
kaimynams padėti". 

Toliau Mindaugas Maura
gis taip aiškino: „Reikia labai 
atidžiai žiūrėti, kad pamaty
tum rūkstantį ugnies kamuo

liuką arba kur nukritusią 
žiežirbą. Ypač svarbu saugoti 
namo stogą — pats mačiau, 
kaip nei iš šio, nei iš to 
užsiliepsnojo ir netrukus iki 
pamatų sudegė namai, buvę 
gerokai toli nuo gaisro vietos. 
Žmonės tiesiog nepastebėjo 
ant stogo užnešto degančio 
lapo ar smilkstančios skiau
telės". 

Pasak straipsnio autorės, 
M. Mauragis, užsilipęs ant 
savo namo stogo, išvalė van
dens nutekėjimo latakus ir 
vamzdžius nuo perdžiūvusių 
lapų, aplaistė stogą vandeniu, 
paskui kieme aplaistė malkų 
stirtą, laikomą žiemos vaka
rais židiniui užkurti, sudrėki
no kieme augančius medžius, 
žoles, tvorą. 

M. Mauragis džiaugiasi, 
kad gaisro metu nenukentėjo 
Trakų pilis. Pasirodo, kad 
pilies maketas buvo išvežtas į 
saugesnę vietą. Kruopščiai 
atliktas pilies maketas vasa
rio 22 d. bus iškilmingai ati
dengtas turistų gausiai lanko
mame Cockington Green mi
niatiūrų parke. Trakų pilies 
maketas (nors dar visiškai 
neužbaigtas) buvo perkeltas į 
specialiai sukurtą trijų su pu
se kvadratinių metrų dydžio 
salą. M. Mauragio teigimu, 
beliko išlieti pilies aikštę, salą 
apsodinti, o ežerą pripildyti 
vandens. Medžiai, girdi, bus 
tikri — miniatiūrinės kopijos 
augančių Trakų pilies aplin
koje, Lietuvoje. 

Šią žiemą (Australijos va
sarą) siautę gaisrai padarė 
milžiniškų nuostolių valstybės 
sostinei ir kitoms vietovėms. 
Turimomis žiniomis, mūsų 
tautiečiai nenukentėjo. 

Petras Petrutis 

tereikia žengti vieną mažą 
žingsnelį gerumo link ir 
visiems bus taip gera, taip ge
ra, kaip kokiam rojuj. Europos 
Sąjungoj ar Lietuvoj. 

Tad, apibendrinant kelio
nės į Kauną patirtį, galima 
pasakyti, kad nepriklausomo
je Lietuvoje gyvena labai daug 
nuo savo mašinų brangumo 
priklausomų žmonių. Jie, gal 
net patys to nepastebėdami, 
jau yra tapę savo turto, 
kaprizų ir ambicijų vergais. 
Gerai būtų juos išlaisvinti, tik 
neaišku, kaip tai padaryti. 
Galima jiems būtų pasiūlyti 
nueiti Kaune į Čiurlionio 
dailės galeriją ir ilgai žiūrėti į 
keistus, paslaptingus genijaus 

darbus. Pabandyti suprasti, 
kad egzistuoja milijardai 
gražių, iš pirmo žvilgsnio 
nesuprantamų pasaulių. To
kių, kaip Čiurlionio vizijose, 
tokių kaip mūsų gražiuosiuose 
sapnuose arba po mirties. Tai 
suvokę, užsinorėsime atsi
merkti, išsilaisvinti ir čia pat 
žemėje sukurti rojų — my
linčių ir laimingų žmonių 
Lietuvą. Ar tai įmanoma0 

Manau, kad 40 proc. vairuoto
jų sutiktų su šiuo naiviu tei
giniu. Beje, tarp tų 40 proc. 
gudriųjų ir išmintingųjų 
vairuotojų taip pat buvo pra
bangių mašinų — t?d pagrin
dinę problema tikrai ne maši
nos turtingume, o sielos... 

i 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
PRASMINGA IR IŠKILMINGA 

LIETUVOS VYČIŲ ŠVENTĖ 

„LIETUVOS VAIKŲ VILTIES" KOMITETO 
IR SHRINER'S DAKTARŲ KELIONĖ 

LIETUVON 
Vasario 14 d., penktadienį, 

Amerikos daktarai, kuriuos 
organizuoja dr. John Lubicky, 
Shriner's ligoninės Čikagoje 
vyriausias chirurgas, 4 gailes
tingos seselės ir LVA'' komiteto 
atstovė Marija Kriaučiūnienė 
vyksta Lietuvon. Tai jau 12-oji 
tokia kelionė. Keliauja 10 
žmonių; dr. John Lubicky, dr. 
Terry Light, pasaulyje garsus 
rankos-plaštakos chirurgas, 
jis jau daug metų važiuoja, 
nes Vilniuje gyveno jo tėvai, 
tai vyksta namo; dr. Stanley 
Lee, dr. Arun Rao ir dr. Brian 
Mcgovern. Šie žmonės neke
liauja taip sau, jie vyksta pa
dėti Lietuvos vaikams, kurie 
turi ortopedines problemas. 

Kelionės prasidėjo 1992 me
tais ir tęsiasi iki dabar. „Lie
tuvos Vaikų vilties" komite
tas, įsteigtas 1991 metais, su
sipažinęs su dr. John Lubicky, 
jo pagalba išvystė plačią pro
gramą padėti Lietuvos vai
kams, kurie 'uri ortopedines 
problemas. Atrodo, labai pa
prasta, nupirkai lėktuvo bi
lietą, įsisėdi į lėktuvą ir skren
di. Bet taip nėra. Kelionės 
organizavimas prasideda 
anksti rudenį. Dr. John Lu
bicky atsirenka daktarus, ku
rie su juo kartu keliaus. No
rinčių vykti daktarų daug, ne 
tik Čikagoje, bet ir visoje 
Amerikoje. Tačiau dr. J. Lu
bicky atsirenka tuos, kurie tuo 
metu yra reikalingi Lietuvai. 
Suderinama data su Lietuvos 
universitetine ligonine Santa-
riškėse, Vilniuje. Paprastai 
tai visada būna vasaros mėne
sį. Užsakomi bilietai. 

Gailestingoji seselė Norene 
Jamieson pradeda rinkti „do
vanas", kurias veš į Lietuvą. 
Niekada nevažiuojama tuščio
mis rankomis, o vežamos di
džiulės dėžės vertingų ir rei
kalingų operacijoms reikme
nų. Šios visos „dovanos" turi 
būti inventorizuotos, įvertin
tos ir sąrašai pristatyti Lietu
vos bei Amerikos muitinėms, 
taip pat oro linijai. Šiais me
tais sąrašai — inventorius tik 
12 puslapių. Kaina visų „do
vanų" 218,000 dol. Viena nedi
delė dėžutė — gauta iš vienos 
Amerikos įmonės — labai 
brangaus metalo „inplants" 
reikalingų ortopedinėms ope
racijoms, kainuoja „tik" 
175,000 dol. Visos dovanos — 
šiais metais 28 dėžės, tiesa, 
dvi dėžės, tai dr. J. Lubicky ir 
dr. Terry Light — Shriner's 
ligoninės instrumentai grįš at
gal, 26 dėžės liks Lietuvoje. 

turi skrydžio dieną būti pri
statytos į oro uostą — O'Hare. 
Čia visada ateina pagalbon 
„Transpak" — Romas Pūkštys, 
jis duoda sunkvežimį ir savo 
tarnautojus. O Antanas Vala
vičius ir Kęstutis Paulikas vi
są dėžių pervežimą diriguoja. 
Oro uoste, ypač po rugsėjo 11 
įvykių, dėžės turi praeiti su
dėtingą apsaugos patikrinimą, 
čia padeda O'Hare oro uoste 
dirbąs Antanas Budrys. 

Jau daug metų skrendama 
SAS oro linija. Visus bilietus 
tvarko Vytis Travel agentūra 
Čikagoje, atstovė Rita Penčy-
lienė. 

Lietuvoje daktarai atsiras 
šeštadienį per pietus, kur juos 
pasitiks Lietuvos daktarai, 
„Lietuvos Vaikų vilties" komi
tetas Lietuvoje ir buvę Ameri
koje vaikai — pacientai, jų tė
vai, ir giminės. Paskutiniu 
metu Lietuvoje apsistojamą 
„Naručio" viešbutyje, Pilies gat
vėje, prieš Šv. Jono bažnyčią. 
Iš čia daktarai ir gailestingo
sios sesutės kas rytą vežami į 
ligoninę darbui, o vakare gra
žinami poilsiui. Visą savaitę 
bus konsultuojami vaikai —pa
cientai, daromos sudėtingos 
pamokomosios operacijos, 
skaitomos Lietuvos dakta
rams paskaitos. Po savaitės 
darbo bus atsisveikinama, ir 
šeštadienį, vasario 22 d., 
amerikiečiai išskris namo. 
Amerikiečiai daktarai ir gai
lestingos seselės savo darbą, 
savo sugebėjimus aukoja — 
tai jų atostogos, kelionės išlai
das padengia „Lietuvos Vaikų 
vilties" komitetas — Amerikos 
lietuviai, pragyvenimą Lietu
voje apmoka Lietuvos valdžia. 
Grįžus namo, dr. John Lu
bicky susitiks su „Lietuvos 
Vaikų vilties" komitetu 
įvertinti kelionės metu atliktų 
darbų ir planuoti ateities dar
bus. Tikėkimės, kad L W ko
miteto pradėtas darbas, ne tik 
atvežti vaikus operacijoms 
Amerikon, bet ir pasikeitimas 
tarp daktarų ir medicininio 
personalo žinių, draugystė 
tarp dviejų valstybių, tarp 
dviejų žemynų, gyvuos dar il-
jus metus — tol, kol su reika
linga-pagalba Lietuvai ir Lie
tuvos vaikams, kol bus žmo
nių, kurie tai organizuos, tęs. 

Birutė Jasaitienė 

RekJaniųpkjUss. 
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,!>" rengia iškilmingą me-
ikanene 2002 m gruodžio 5 d tokia vakarienė buvo suruošta WU-

lovvbrook pokylių salėje Jos metu buvo pagerbtas ir apdovanotas Shri-
nei - ligonines vyriausias chirurgas dr John Lubicky Dalyvavo ir 
..Lietuvos Vaiku vilties" komiteto atstoves Marija Kriaučiūniene bei 
Birute Jasaitiene Nuotraukoje dr John Lubicky iš kairės), su žymeniu 

' i- lietuviška juosta; Salia - ..Lithuanian Craftsmen Club" 
pirm < lintaras Kuilrijomts. 

Š.m. vasario 2 d., sekmadie
nį, į šaunią Martiniąue poky
lių salę rinkosi gausūs svečiai 
ne eiliniam susibūrimui, o 
šventei, pavadintai „Lietuvos 
prisiminimų" vardu. Šiemet ji 
ruošta jau 43-iąjį kartą, kas
met išrenkant ir pokylio metu 
pagerbiant asmenį, pasižymė
jusį darbais Lietuvai, tarnau
jantį krikščionybės, žmonišku
mo principams. Tai graži Lie
tuvos Vyčių tradicija, juo la
biau, kad ji susieta ir su Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
te — Vasario 16-ioliktąja. 

Turbūt niekam nereikėtų 
aiškinti, kas gi tie Lietuvos 
Vyčiai. Tiesa, apie jų pras
mingą veiklą pastaruoju metu 
ne tiek daug girdime, bet or
ganizacija dar labai gyva ir 
veikli. Pokylio proga išleistoje 
programoje organizacija tiks
liai apibūdinama: „Lietuvos 
Vyčiai — viena seniausių, 
veržliausių bei dinamiškiau
sių lietuvių katalikų organiza
cijų JAV-se. Ji gyvuoja dau
giau kaip 80 metų. Per šį lai
kotarpį Lietuvos Vyčiai nuvei
kė didelį darbą, palaikydami, 
platindami lietuvybę šiame 
krašte, plačiai pasireiškė Lie
tuvos išvadavimo veikloje. 
Daugelis žymių lietuvių kata
likų vadų JAV-se išaugo ir 
subrendo Lietuvos Vyčių ei
lėse. Šiuo metu Lietuvos Vy
čiai yra viena aktyviausių or
ganizacijų šiame krašte, gi
nančių Lietuvos reikalus, pa
dėjusių atstatyti nepriklau
somą Lietuvą. Didelis vyčių 
nuopelnas yra tai. kad Lietu
vos ir lietuvių tautos proble
mos yra žinomos JAV ir su
prantamos kitataučių tarpe". 

Šis manifestas dar ypatin-
genis. jeigu prisimename, kad 
bent 90 proc. Lietuvos Vyčių 
organizacijos narių yra gimę 
šiame krašte, daug jų Lietu
vos niekad nematę, net nekal
ba lietuviškai. Visgi jie save 
laiko lietuviais ir nuoširdžiai 
rūpinasi Lietuvos reikalais. 
Lietuvos Vyčiams daugiausia 
priklauso pirmosios lietuvių 
imigrantų bangos vaikai ir 
vaikaičiai, bet yra nemažai ir 
po II pas. karo atvykusių, o 
dabar jau ir trečiosios bangos 
imigrantų. Beveik visuose di
desniuose lietuvių telkiniuose 
veikia vyčių kuopos, kai kur 
net kelios. Viena didžiausių — 
Čikagos Marųuette Parke vei
kianti — 112-oji kuopa. Ypač 
veiklūs Lietuvos Vyčiai yra ry
tinėse valstijose, kur kūrėsi 
pirmieji lietuviai imigrantai, o 
katalikų jaunimas būrėsi į 
savaminčiu organizacijas, ku
rių populiariausia buvo Lietu
vos Vyčiai. 

Šį „Lietuvos prisiminimų" 
pokylį ruošė Vidurio Amerikos 
apygarda ir specialiai sudary
tas komitetas: pirm. Evelyn 
Oželis, kopirm. Robert Dama-
šauskas. nariai: Casimir Balt. 
Algirdas Brazis, Mildred Ja-
giella. Ellie Kasputis, Lucille 
Kilkus. Mary F. Kinčius. Di-
ann A. Martin. Glenn Perutis, 
Janeen Perutis. Edward Po
cius. Estelle Rogers. Teresa 
Strolia. Lorraine Svelnis, Do-
lores \Vainauskas. Peter P. 
Zansitis. Sophie Žukas. Sako
ma, kad daug rankų didžią 
naštą pakelia. Sprendžiant iš 
gerų rezultatų, šiam nema
žam komitetui pokylio ruoši
mo našta buvo nesunkiai pa
keliama. 

Per 42 metus ..Lietuvos pri
siminimų" pokyliuose buvo pa
gerbta esle nusipelniusių as
menų, tarp kurių išsiskiria dr. 
Jokūbas Stukas •: 1961 m.1, dr. 
Petras Dauzvardis 11963). An
tanas J. Rudis 11968). dr. Leo
nas Kriaučeliūnas (1972). Ma
ria Rudiene (1974). vysk. Vin
centas Brizgys (1986). Valdas 
Adamkus (1990). Stasys Lozo
raitis 11991). dr. Leonardas 
Šimutis '1995. Stasė Peter

sonienė (2001). Marija Kriau
čiūniene (2002) ir kt„ o šiais 
metais — lietuvių liuteronų 
evangelikų vyskupas išeivijoje 
Hansas Dumpys. Pokyliuose 
pagerbiami ne tik asmenys, 
bet taip pat lietuvių organiza
cijos, radijo programos, vie
nuolijos ir pan. 

Pokylių programa vyksta 
pagal jau nusistovėjusią tradi
ciją. Svečiams susėdus prie 
stalų, grojant maršus (šį kartą 
— Broniaus Jonušo), iškilmin
gai įvesti garbės stalo svečiai. 
Juos palydėjo vyčių organiza
cijos nariai, o su kiekvienu 
trumpai supažindino Peter 
Paul Zansitis. Prie garbės sta
lo pakviesti: Robert Martin, 
kun. diakone Erika Dilytė-
Brooks, kun. Anthony Puchens-
ski, LR gen. konsulas Čika
goje Giedrius Apuokas (prieš 
lygiai penkerius metus, vos 
išlipęs O'Hare oro uoste, kon
sulas atvyko į vyčių pokylį, tai 
buvo jo pirmoji pažintis su 
Čikagos lietuviais), Glenn Ed-
ward Perutis, vysk. Dumpio 
žmona Donna Dumpys. kun. 
Jonas Kuzinskas. Evelyn Ože-
lienė. Robertas Damašauskas 
ir vysk. Hansas J. Dumpys. 

Programai paeiliui vadova
vo — vyčių 36-os kuopos 
(Brighton Park) pirm. Evelyn 
Oželienė, Amerikos Viduno 
vakarų apygardos pirm. Glenn 
Perutis ir kun. Jonas Kuzins
kas. Buvo įneštos JAV (Casi
mir Balt) ir Lietuvos ^Edvvard 
Pocius) vėliavos, giedami Lie
tuvos ir Amerikos himnai — 
vadovavo Aldona Buntinąitė. 
akompanavo muz.. Faustas 
Strolia; susikaupimo minute 
pagerbti šeštadienį, vasario 1 
d., žuvę astronautai, taip pat 
visi Lietuvos didvyriai. Maldą 
prieš vakarienę sukalbėjo 
kun. A. Puchenski. 

Svečiams pasistiprinus, pri
artėjo svarbiausioji vakaro 
dalis — žymens garbės svečiui 
įteikimas. Malonu pažymėti, 
kad apsieita be ilgų kalbų, o 
kiekvienas programos dalyvis 
stengėsi kalbėti lietuviškai. 
nors kai kurie ir nelabai 
sklandžiai. Vyskupą Hansą 
Dumpį pristatė ir žymenį 
įteikė Glenn Perutis. Vysku
pas nuoširdžiai dėkojo už pa
gerbimą, pabrėždamas, kad 
tokios pagarbos nėra vertas, 
jos neužsipelnė. Jo kalba buvo 
labai jautri, persunkta tvirtu 
tikėjimu ir meile artimui. Visi 
salėje jautė, kad tai gilus, hu
maniškas, mylintis Dievą as
muo. Lietuvos Vyčiai, parink
dami jį šiam apdovanojimui, 
parodė, ne tik sugebėjimą at
rasti tinkamą asmenį, bet taip 
pat savo ekumeniškumą: ka
talikų organizacija įteikė žy
menį evangelikų liuteronų 
vyskupui. 

Užbaigiamąsias pastabas 
tarė E. Oželienė ir Robert Da
mašauskas — pokylio ruošimo 
pirmininkai. Jie dėkojo susi
rinkusiems ir visiems, pri
sidėjusiems prie šio pokylio 
pasisekimo — o kad jis buvo 
sėkmingas, abejoti netenka. 

Menine programa buvo ma
loni atgaiva, nes ją atliko sa
vas pajėgas. Pirmiausia pasi
rodė Lietuvos Vyčių šokėjai. 
vadovaujami Frank Zapolio 
(tai jis atlieka jau beveik 60 

Lietuvos Vyčių po k 
ny Puchenski. Li 
Damašauskas. Dol 
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•Jauniausieji Lietuvos Vy 
Marttnique salėje. Zigmo Degučio 

metų!), paruosti mokytojų Li
dijos Ringienės ir Daivos 
Kamberos. Šoko mažesnieji ir 
vyresnieji — gražus , margas , 
j ud rus šokėjų būrys . Buvo 
ypač smagu matyt i , kad abi 
šokėjų grupes darn ia i šoko 
tuos pačius šokius: mažieji nei 
kiek neatsil iko nuo vyres
niųjų, o vyresnieji šokio sūku
ryje gražiai bendravo su j au
naisiais. Šokėjai buvo palydėti 
gausiais plojimais. Mokyto

joms Frank Zapolis padėkojo 
už puikų darbą, paruoš ian t 
programą. 

Net rukus scena užpilde ne
mažas choristų būrys . Daug 
metų buvome pra tę jų prie
kyje matyti dir igentą muz. 
Faustą Strolią. bet šį ka r t a at
sistojo nauja vadovė — Alma 
Priešait iene. Akompanuojant 
Manigirdui Motekaiėiui. cho
ras šauniai padainavo kelias 
dainas , klausytojams įrod 
mas. jog naujoji dirigentė - -
geba iš jo išgauti gražiu skam
besių, susiklausymo ir t iks
lios dikcijos, nepaisant , kad 
dalis choristų nekalba arba 
silpnai kalba l ietuviškai. Ap
skritai šį kar tą visoje progra
moje buvo j auč iama s t ipresnė 
lietuviškumo apra i ška — visi 
kalbėtojai stengėsi prabil t i lie
tuviškai . Vieniems tai ger iau, 
kit iems kiek prasčiau pavvko. 

Siai pasirodę „Lietuvos p 
riuotra 

tautinių šokiu mokytojos ūš kairės) Ligija Ringienė. Dai-
v a Kamberos ir grupės vadovas Frank Zapolis. Z. Degučio nuotr. 

visgi reikia sveikinti už 
p a s t a n g a s . Tikėkimės, kad ir 
a tei tyje bus e inama šiuo keliu. 

Prisibaigus programai, sve
čiai dalinosi įspūdžiais, ben
dravo ir džiaugėsi gražiai pa
vykusią švente, o kai kur ie , 
grojant Algimanto Barniškio 
orkes t rė l iu i , dar ilgai sukosi 
Martiniojue salės šokių aikš-

D . B i n d o k i e n ė 

Vyčių pokylyje, 
j salę pa 

ijai Hansas Jurgis Dumpys Lietuvos 
įvykusiame vasario 2 d., buvo pagerbtas žymeniu. Garbės 

lydi Teresė - Zigmo Degučio nuotrauka 

P a g r i n d i n i s L i e t u v o s Ne 
p r i k l a u s o m y b ė s paskelbimo 
minėjimas Čikagoje ruošia
mas sekmadienį, vasar io 16 
d.. 2 va!, popiet. Mar ia gimna
zijos auditorijoje (67-osios ir 
California gatvių kampas) . 
Minėjime dalyvaus aukšt i 
JAV valdžios ir diplomatijos 
atstovai, užtat svarbu, kad lie
tuviai gausiai sus i r ink tų ir 
parodytų amerikiečiams, kaip 
mums svarbi Lietuvos neprik
lausomybė. I švente visus 
kviečia Čikagos ALTo skyrius. 

Čikagoje p i r m a s i s k a r a 
l i a u s Mindaugo k r i k š t o bei 
karūnavimo ir k a r t u Lietuvos 
Valstybės 750 m. sukakt ies 
minėjimas bus kovo 2 
madienį. 3 vai. p.p., J a u n i m o 
centre. Istorike R ū t a Kuncie-
nė trumpai pateik.- žinių apie 
karalių Mindaugą. 0 
programa atliks ak tor ius Egi
dijus Stancikas ir 
Raigardas Tautkus . Bilietai 
gaunami „Seklyčioj* 
kams iki 12 m. — nemok;; 
Po minėjimo bus pabendn 
mas ir cepelinų vaišes •}(' ka
vinėje. Visi kviečiami ir 
kiami. 

Šį s ekmad ien į , vasario 16 
d.. JAV LB Brighton Park 
apylinkės valdyba ruošia pie
tus Marijos Nekal to Prasi
dėjimo mokyklos salėje. 4420 
S. Fairfield. tuoj po 10:30 vai. 
r. lietuviškų Mišių. Po pietų 
bus pakankamai laiko nuvykti 
į Nepriklausomybes šventes 
minėjimą, kuri rengia ALTas 
2 vai. p.p. 

irbės stalas. Iš kairės Roberl Martin, kun.. diakone Brika Dilytė- Brooks, kun.. Antho-
etuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, vysk. Hansas J. Dumpvs, Robert 
ma Dumpys. kun Jonas Kuzinskas, Evelyn Ozeliene. Glenn Perutis, Pėter Paul Zansitis 

Zigmo Degučio nuotr 


