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Siame 
numeryje: 
Kuri y ra lengviausiai 
sužeidžiama k ū n o vieta 
— paa i šk ina d r . Jonas 
Adomavičius; k i tu 
žvilgsniu žvelgiant: a r 
mokame n a u d o t i s 
mums sute ikiamomis 
malonėmis . 

2 psl. 

Kai sumaišomos 
pagr ind inės vertybės — 
vedamasis ; Lietuva ir 
Europos Sąjungos 
m e m o r a n d u m a s ; 
Lietuvos vers lu i būt ina 
i šnaudot i š ias progas. 

3 psl. 

Plečiamos žinios apie 
arkivysk. Mečislovą 
Reinį; a t s iversk i te ir 
t ikėki te Evangelija; 
„Saleziečių žinių" 
75-oji sukak t i s . 

4 psl. 

Velykinė mugė 
J a u n i m o cen t re ; Svč. M. 
Marijos Gimimo 
parapijoje; 

6 psl. 

Sportas 
* 21 metų Lietuvos dvi

r a t i n i n k a s T o m a s Vaitkus, 
atstovaujantis Belgijos koman
dai ,,Landbouwkrediet-Colna-
go", sekmadienį pasibaigusiose 
antrosiose trijų etapų dviračių 
lenktynėse „GP Erik Breukink" 
Olandijoje užėmė II vietą. 

* Lie tuvos dz iudo imty
n i n i n k a s Albertas Techovas 
sekmadieni iškovojo įspūdingą 
pergalę Varšuvoje vykusiame 
tarptautiniame turnyre, kuris 
buvo vienu iš atrankos į Atėnų 
olimpines žaidynes etapų. Svo
rio kategorijos iki 60 kg pusfi
nalyje jis nugalėjo dukart olim
pinį čempioną (1996 ir 2000) 
japoną Tadahiro Nomura. o 
finale privertė pasiduoti korė
jietį Pak Nam Chol. Turnyre 
dalyvavo 270 sportininkų iš 45 
valstybių. 

* I span i j o s k r e p š i n i o 
k lubas Malagos „Unicaja" 
vėl ėmė svarstyti galimybę bent 
sezono pabaigai pasikviesti le
gendinį 39 metų Lietuvos krep
šininką Arvydą Sabonį, kuris 
šiuo metu atstovauja NBA ko
mandai ..Portland Trail Bla-
zers"\ 

* S e k m a d i e n i Kauno 
Oranž in i ame ten i so cen t re 
pasibaigusio tarptautinio mo
terų teniso turnyro dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos tau
rės (prizų fondas — 25,000 dol.) 
dvejetų varžybų finale lietuvės 
Aurelija Misevičiūtė ir Lina 
Stančiūtė 1:6, 6:7 pralaimėjo 
antruoju skirstytam baltarusės 
Darijos Kustavos ir ukrainietės 
Jelenos Tatarkovos duetui., 

i 
Naujausios 
žinios 

* Pr i e š vizitą į Briuselį 
p r ez iden t a s R. Paksas susi
t iko su Europos Komisijos ats
tovu Lietuvoje. 

* Po Konst i tucinio Teis
mo s p r e n d i m o ..Mažeikių 
nafta" gali nebeatgauti 200,000 
litų . 

* Soc ia ldemokra tams iš 
p i rmo k a r t o nepavyko išsi
rinkti frakcijos Seimo seniūno 

Lietuva skelbia politinę paramą Amerikai 
kariniuose veiksmuose prieš Iraką 

Vilnius , kovo 17 d. (BNS) 
— Lietuva suteiks politinę pa
ramą Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms galimuose karo 
veiksmuose prieš Iraką, tačiau 
lietuviai į karines operacijas 
siunčiami nebus. Lietuva žada 
prisidėti humanitarine pagal
ba. 

Tokią Lietuvos nuostatą 
patvirtino pirmadienį Prezi
dentūroje posėdžiavusi Valsty
bės gynimo taryba (VGT), su
sirinkusi pirmą kartą preziden
tu tapus Rolandui Paksui. 

Krašto apsaugos ministras 
Linas Linkevičius po beveik dvi 
valandas trukusio posėdžio 
sakė, kad VGT pakartojo „Vil
niaus dešimtuko" nuostatas, iš
dėstytas vasario pradžioje pa
skelbtame pareiškime, kuriame 
Jungtinių Tautų f JT) Saugumo 
Taryba raginama priversti Ira
ką nusiginkluoti. 

„Mes už diplomatinį šios 
krizės sprendimą, tačiau, jeigu 
reikėtų, mes politiškai parem-
sime Jungtines Valstijas nau
dojant kitas priemones. Aki
vaizdu, kad taikaus dialogo li
mitas mažėja ir tas labai aiš-

Valstybes gynimo tarybos posėdyje (iš kaires) kariuomenes vadas, generolas majoras Jonas Kronkaitis, prem
jeras Algirdas Brazauskas (trečias iš kairės), krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas ir užsienio reikalų viceministras Giedrius Čekuolis. Eitos nuotr. 

Medikai n u o l a t 
r iz ikuoja sus i rg t i 
in f ekc ine k e p e n ų 

l iga 
Kaunas , kovo 17 d. (BNS) 

— Medikai ir slaugytojai, atlik
dami įvairias procedūras ir 
operacijas, nuolat rizikuoja už
sikrėsti infekcine kepenų liga 
hepatitu B, rodo Kauno visuo
menės sveikatos centro atlikti 
tyrimai (KVSC). 

Centro specialistai P. Ma
žylio gimdymo namuose. Kauno 
II ir Raudonojo kryžiaus kli
nikinėse ligoninėse apklausė 
738 darbuotojus ir dar 302 dar
buotojams atliko kraujo tyri
mus. Iš tyrime dalyvavusių as
menų 51 proc. buvo slaugytojos, 
31 proc. — gydytojai, likusieji 
— įstaigų pagalbinis persona
las. 

Tyrimų duomenimis, ket
virtadaliui tirtųjų nustatyti he
patito B žymenys — šie darbuo
tojai anksčiau sirgo arba šiuo 
metu serga ūmia arba slapta 
šios ligos forma. 

Apklausos metu nustatyta, 
kad 68 proc. apklaustųjų darbe 
patyrė nedidelius sužalojimus. 

Nuke l t a į 5 psl . 

kiai matosi", sakė ministras. 
Jo teigimu, pasisakydama 

už taikų konflikto sprendimą, 
Lietuva nea tme ta galimybės, 
kad gali tekti panaudoti kraštu
tines priemones, kur ias numato 

JT rezoliucija 1441. L. Linkevi
čius pažymėjo, jog „politiškai 
būtų pageidaujama dar vienos 
rezoliucijos", tačiau teisiškai 
tokio būtinumo nėra. 

„Teisinis pagrindas rezoliu

cijos 1441 yra visiškai pakanka
mas panaudot i ki tas k raš tu 
t ines priemones. Mums yra 
art imesnė ši pozicija", kalbėjo L. 
Linkevičius. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Europos valstybių 
žiniasklaidoje ryškėja 

teigiamas Lietuvos įvaizdis 
Vilnius , kovo 14 d. (BNS) 

— Europos valstybių žinia-
sklaidoje p r i s t a t an t Lietuvą, 
vyrauja te igiamas Lietuvos 
įvaizdžio bruožas, teigia tyrimą 
surengęs Lietuvos insti tutas. 

Anot inst i tuto pranešimo, 
tyrimo metu buvo nagrinėjama 
Europos valstybių žiniasklaida 
— iš viso beveik 700 leidinių in
ternete anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis. 

Tyrimas parod'.f kad Lietu
va užsienio žiniasklaidoje daž
niausiai pristatoma kaip būsi
ma NATO ir ES narė. Dažniau
siai Lietuvos vardas yra mini
mas politinėse naujienose. Iš vi
so tai sudaro 39.1 proc. visų 
naujienų, kuriose paminėtas 
Lietuvos vardas . II vietoje pagal 
Lietuvos vardo paminėjimą yra 
sporto žinutės — 21.8 proc. visų 
naujienų. III vietoje yra kultū

rai skirtos žinutės — 11.6 proc. 
Toliau seka naujienos apie ver
slą — tokių yra 6.3 proc. 

Rečiausiai Lietuvos vardas 
minimas kriminalinėse žiniose. 
Tai sudaro tik 3.4 procento. 

Komentuodama tai , Lietu
vos instituto direktorė Karina 
Firkavičiūtė teigė, kad „rezul
ta ta i leidžia paneigti mitą, kad 
Lietuvos vardas dažnai sieja
mas su kriminaliniais nusikal
t imais. N u k e l t a į 5 ps l . 

Vilnius įteikė notą Maskvai dėl 
išpuolio prieš Lietuvos konsulą 

S a n k t P e t e r b u r g a s - V i i - skanduodami „Kaliningradas 
n i u s , kovo 17 d. (BNS) — Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija Rusijos ambasada i Vilniuje 
pirmadienį išs iuntė notą, kurio
je re i šk iamas susi rūpinimas dėl 
vandal iško išpuolio prieš Lie
tuvos general inį konsulą Sank t 
Peterburge Gintarą Ronkaitį. 

Penk tad i en į Sank t Peter
burge min in t Lietuvos Nepri
k l ausomybės a tkūr imo dieną 
bei S a n k t Peterburgo 300 metų 
jubiliejų, Antano Sutkaus me
ninės fotografijos parodos atida
rymo m e t u pro svečių minią 
prasibrovusi mergina apipurškė 
G. Ronkaitį pomidorų padažu. 

Vandale šaukė: „tai j ums už 
Kal in ingradą" . Kar tu su G. 
Ronkaičiu buvo aplaistyta greta 
stovėjusi Sank t Peterburgo me
no žurnalo „NoMi" („Novyj Mir 
Iskusstva") vyriausioji redakto
rė Vera Bibinova. 

Tuo pa t metu du skustagal
viai j a u n u o l i a i , rusų ka lba 

— rusų miestas", salėje išmėtė 
a ts išaukimus su užrašais: „Ša
lin r ankas nuo Kaliningrado". 

Atsišaukimuose Lietuva 
k a l t i n a m a bandymu atskir t i 
Karaliaučiaus sritį nuo Rusijos 
ir užsipuolama dėl būsimos na
rystės NATO. Lapelius pasirašė 
u l t ra rad ika lumu garsėjanti 
skandal ingo rašytojo Eduard 
Limonov vadovaujama Nacio-
nalbolševikų partija. 

Lietuvos URM reiškia susi
rūpinimą dėl šio įvykio ir tikisi, 
kad Rusijos valdžia kuo sku
biau išaiškins ir nubaus išpuo
lio organizatorius, o taip pa t im
sis priemonių užtikrinti Lietu
vos diplomatų ir jų organizuoja
mų renginių saugumą. 

„Šis išpuolis rodo, kokias 
pasekmes sukelia neatsakingi 
Rusijos politikų pareiškimai, 
kuriais politizuojame techninio 
pobūdžio Kaliningrado tranzito 
klausimai Nukelta į 5 ps l . 

Ignalinos atominės elektrinės 
l iekanas siūloma užkasti po žeme 

Vi ln ius , kovo 17 d. (BNS) 
— Artėjant Ignalinos atominės 
e l ek t r inės (IAE) uždarymui , 
p radedami k u r t i radioaktyvių 
atliekų tvarkymo, saugojimo ir 
laidojimo scenarijai. 

„Lietuvoje veikia tik viena 
atominė elektr inė, todėl nau
dinga dalyvaut i regioninio ka
pinyno kūr imo veikloje. Tarp
t a u t i n ė s inst i tucijos, tokios 
kaip TATENA ir Europos Ko
misija, pr ipažįs ta , kad bendras 
giluminis kapinynas gali būti 
geras pas i r ink imas" , sakoma 
„Panaudoto branduolinio kuro 

Lietuviai »»» „apšvarino" garsius madų 
salonus Milane 

Vilniaus meras gali tapti naujos 
partijos vadovu 

Lietuvos liberalų sąjungos 
(LLS) valdyba apsisprendė siū
lyti į kuriamos jungt inės "libera
lų, centristų ir moderniųjų 
krikščionių demokratų partijos 
pirmininko postą dabartinį 
Vilniaus merą Artūrą Zuoką. 

Šiuo metu A. Zuokas yra 
LLS pirmasis pirmininko pava
duotojas. 

„Naujoji partija bus ne besi
jungiančių partijų suma. o ko
kybiškai nauja jėga. Naujumo 

siekiame ir rinkdami partijos 
pirmininką, kurdami partijos 
pavadinimą bei programą", ci
tuojamas praneš ime spaudai 
dabar t in is LLS pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas. 

Liberalai, centristai ir mo
dernieji krikščionys demokratai 
Seime jau sudarė bendrą Jung
tinę ir liberalų frakciją. Šiuo 
metu frakcijai priklauso 25 na
riai. Iš viso Seime yra 141 na
rys. (BNS) 

Viln ius , kovo 15 d. (BNS) 
— Garsiosios Milano mados 
savaitės išvakarėse kovo pra
džioje Italijos policija sulaikė 
keturis Lietuvos piliečius, ku
rie, naudodamiesi suklastoto
mis kredito kortelėmis, „šlavė" 
garsiausių italų madų kūrėjų 
salonus. 

Kaip rašo „Lietuvos rytas", 
Milano prefektūra kol kas sle
pia sulaikytųjų pavardes, mo
tyvuodama tuo, kad nusikalti
mo tyrimas dar nebaigtas. Tei
sėsaugos atstovų nuomone, lie
tuvių ketvertukas darbavosi iš
vien su didele ir gerai organi

zuota nus ika l s t ama grupuote, 
kurios cen t ra s yra Londone ar
ba Dubline. 

Pas iva ikšč io t i po Milano 
madų kva r t a lu s gali visi, ta
čiau įeiti į prabangias parduo
tuves ir pas imatuot i ga rsaus 
madų kūrėjo sukur tą kostiumą 
pavyksta n e kiekvienam, nes 
pres t iž in iuose salonuose budi 
pr iekabūs apsaugininkai , kur ie 
ver t ina pirkėjo statusą bei atsi
joja pas ida i ry t i t rokš tanč ius 
smalsuol ius nuo klientų su rim
tais ke t in imais bei storomis pi
niginėmis. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

ir radioaktyvių atliekų laidoji
mo galimybių vertinimo prog
ramos 2003-2007 metais" pro
jekte , rašo „Lietuvos rytas". 

Lietuva pagal stojimo į Eu
ropos Sąjungą (ES) sąlygas pir
mąjį IAE bloką uždarys jau ki
tąmet, o 2009 metais tur i nu
stoti veikti ir antrasis. Pagal šį 
projektą 2003-2007 metais pla
nuojama ištyrinėti galimas ra
dioaktyvių atliekų kapinyno 
vie tas Lietuvoje. Kapinyne 
branduolinės atliekos specia
liose kapsulėse būtų saugomos 
400-700 metrų gylyje. Gilumi
nio kapinyno įrengimo kaina 
gali siekti 10 mlrd. litų, nesvar
bu, kiek jame batų laidojama 
branduolinių atliekų. 

Tačiau programos rengėjai 
numato ir kitą būdą — radio-
katyvių atliekų išgabenimą į 
užsienį, pavyzdžiui, Rusiją. 

Laidoti arba išgabenti į už
sienį radioaktyvias medžiagas 
Lietuva turės anksčiausiai po 
50 metų nuo IAE uždarymo, 
nes visą tą laiką atliekos bus 
saugomos metalinėse talpyklo
se. 

Kai kurie mokslininkai tei
gia, kad Lietuva netinka radio
aktyvių atliekų kapinynui, nes 
netur i t inkamų požeminių gra
nito struktūrų, yra tankiai ap
gyvendinta. Nukelta į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP. Reuters. AP. lmerfax .TAR-7ASS. 8NS 

JtRjų agentūra pranešimai 

rezoliucija ž lugo todėl , k a d J A V 
ir Bri tani ja nesugebėjo jai 
užtikrinti daugumos paramos. 

EUROPA 

JAV 
J u n g t i n ė s T a u t o s . JAV. 

Britanija ir Ispanija pirmadienį 
nutraukė diplomatines pastan
gas, kad Saugumo Taryboje bū
tų patvirtinta rezoliucija, atve
rianti kelią kariniams veiks
mams prieš Iraką. 

Vaš ing tonas . Irako prezi
dentas Saddam Hussein pralei
do visas jam suteiktas galimy
bes išvengti karo, todėl JAV 
prezidentas George W. Bush 
pirmadienį pateiks jam ultima
tumą išvykti iš Irako, pranešė 
valstybės sekretorius Colin Po-
well. Tokį ultimatumą JAV pre
zidentas turėtų pateikti pirma
dienį vakare, per televiziją 
kreipdamasis į savo piliečius. 
C. Powell sakė, kad jis nežino 
kitų būdų. kaip Irako vadovas 
galėtų išvengti karo. 

J u n g t i n i ų T a u t ų genera
linis sekretorius Kofi Annan 
pirmadienį Saugumo Tarybą 

informavo, jog nurodė iš Bag
dado evakuoti visus .JT darbuo
tojus bei nu t raukė programą 
..nafta už maistą'". 

J u n g t i n ė s T a u t o s . Pran
cūzija nepaisydama JAV ir Bri
tanijos pareiškimo, kad laikas 
spręsti Irako problemą diplo
matiškai jau baigėsi, pirmadie
nį toliau reikalavo, kad trečia
dienį Jungtinėse Tautose (JT) 
vyktų užsienio reikalų ministrų 
susitikimas, kuriame būtų ban
doma spręsti šią problemą. Ki
nijos, Rusijos, Pakistano ir Vo
kietijos ambasadoriai pritarė 
šiam Prancūzijos siūlymui, ta
čiau jam turėtų priešintis JAV 
ir Britanija. Kol kas nežinoma, 
ar toks užsienio reikalų minist
rų susitikimas įvyks. JAV ir 
Britanija kiek anksčiau pa
reiškė, kad antroji J T rezoliuci
ja žlugo dėl Prancūzijos grasi
nimų ją vetuoti. Tačiau Prancū
zijos pareigūnas pareiškė, kad 

L o n d o n a s . Didžiosios Bri
tanijos generalinis prokuroras 
lordas Goldsmith pirmadienį 
pareiškė, kad, remiantis šiuo 
metu galiojančiomis J T rezoliu
cijomis, ka r a s prieš Iraką būtų 
teisėtas. J i s neigė argumentus, 
kad galimas Irako puolimas be 
naujos jį leidžančios JT rezoliu
cijos pažeistų tarptautinę teisę. 
..Bendras 678-osios, 687-osios 
ir 1441-osios rezoliucijų povei
kis jau sankcionuoja jėgos pa
naudojimą prieš Iraką", sakė 
lordas rašt iškame pareiškime 
parlamentui. 

L o n d o n a s . Britanijos vy
riausybes ministras Robin 
C'iok. kuris yra ir Bendruome
nių rūmų pirmininkas, pirma
dienį a ts is ta tydino iš Tony 
Blair vyriausybės. Jtakingas 
Darbiečių partijos veikėjas, bu
vęs Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius, nutarė pasitraukti 
del griežtos vyriausybės politi
kos Irako atžvilgiu 

K o p e n h a g a . Tremtyje gy
venantis buvęs Irako kariuo
menės vadas Nizar al-Khazraji, 
kuris Danijoje buvo laikomas 
namų arešte, pirmadienį dingo, 
ir ši valstybė išdavė tarptaut inį 
orderį jį suimti. N. Khazraji yra 
aukščiausio rango karininkas, 
išdavęs Irako prezidento Sad
dam Hussein režimą. 

TRAKAS 
B a g d a d a s . Irako preziden

tas Saddam Hussein pirmadie
nį prisipažino, jog Irakas anks
čiau turėjo masinio naikinimo 
ginklų, tačiau užtikrino, kad 
daugiau jų nebeturi. Šį gana re
tą prisipažinimą Saddam Hus
sein paskelbė susitikęs su Tu
niso pasiuntiniu, e inant vie
nuoliktai diplomatinių pastan
gų išvengti galimo karo Irake 
valandai. Tačiau jis išliko abe
j ingas Vašingtono ka r in i ams 
grasinimams ir pareiškė, kad 
Irakas atrems JAV ataką. 

B a g d a d a s . Sekmadienį 
Azorų salose vykusias trišales 
derybas Irakas pirmadienį pa
vadino „nusikaltėlių susitiki
mu" ir apkaltino JAV preziden

tą George W. Bush bei jo sąjun
gininkus — Ispanijos ir Didžio
sios Britanijos vadovus — tarp
tau t inės teisės pažeidimu, „š ių 
trijų va l s tyb ių pare igūnai 
įklampino pasaulį į melo liūną. 
Jie skuba griebtis kvailos agre
sijos prieš Iraką, tačiau jie pa
tirs nesėkmę. J i e negerbia tarp
t a u t i n ė s t e i sės ir, deja, j ie 
į s tūmė visą pasaulį į krizę", pa
brėžė I rako informacijos minis
t ras Mohammed Saeed al-Sa-
haf. 

RUSIJA 
M a s k v a . Rusijos užsienio 

reikalų minis t ras Igor Ivanov 
pirmadienį vakare Maskvoje iš
p la t in tame pareiškime pabrė
žė, k a d jėgos panaudoj imas 
prieš Iraką, juo labiau su nuo
roda j a n k s t e s n e s Jungt in ių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
(ST) rezoliucijas, „neturi pa
grindo, t a ip pa t ir teisinio" Mi
nis t ras pabrėžė, kad „JT Sau
gumo Tarybos 1441-osios rezo
liucijos 12-ašis punktas tiesiai 
nurodo, jog, iškilus būtinybei. 
Taryba nedelsdama susirinks, 
kad garan tuo tų visišką esamų 

rezoliucijų laikymąsi". „Turė
dama galvoje kovo 16 d. Azorų 
salose įvykusį JAV, Didžiosios 
Britanijos ir Ispanijos vadovų 
susitikimą Irako klausimu. Ru
sija mano esant tikslinga pa
tvirtinti , jog ji ištikima politi
niam Irako problemos suregu
liavimui", teigė I. Ivanov. „Tai
gi 1441-oji rezoliucija niekam 
neduoda teisės automatiškai 
panaudoti jėgą Rusija mano, 
kad Irako problemos suregulia
vimą ir toliau turi kontroliuoti 
Saugumo Taryba, kuriai tenka 
didžiausia atsakomybė už tarp
taut inės taikos ir saugumo iš
saugojimą", pareiškė I. Ivanov. 

KOWAIT 
Kuwait'o ir Irako pasienį 

stebintys Jungtinių Tautų (JT) 
stebėtojai pirmadienį išvyko iš 
demilitarizuotosios zonos, ku
rią JAV vadovaujamos pajėgos 
turės kirsti , jeigu joms bus įsa
kyta pradėti puolimą prieš Ira
ką. Anksčiau pirmadienį stebė
tojai nutraukė visas operacijas 
200 km ilgio demilitarizuotoje 
zonoje, kuri driekiasi dykumoje 
palei Irako ir Kuwait'o sieną. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LENGVIAUSIAI SUŽEIDŽIAMA 

KŪNO VIETA 
J. ADOMAVIČIUS, M.D. 

Stuburas turi tris natūra
lius sulenkimus — kakle, nu
garoje ir strėnose. Jie saugo 
stuburą nuo žalos susi
trenkiant. Susižaloja dažniau
siai strėnos, nes jos nuolat ju
da. Su jų skausmu reikia nuo
dugniau susipažinti kiekvie
nam ir kiekvienai iš mūsų. 

Strėnas suskausti gali, pa
silenkiant sutvarkyti batus ar 
spaudžiant stabdžius savo 
mašinos. Galima „strėnų ne
tekti", pakėlus ką nors sun
kaus ar pasisukus per juos
menį. Galima net neatsiminti, 
kada ir dėl ko jos suskaudo, ir 
dabar nesiliauna. 

Strėnų skausmas yra ant
rasis po galvasopės savo daž
numu. Keturi iš penkių suau
gusiųjų turi skaudžias strėnas 
kada nors savo gyvenime. 

Strėnsopė yra dažniausia 
nedarbingumą sukelianti ne
gerovė Amerikoje. Ji retai ka
da gresia gyvybei, visgi čia 
kasmet ji kainuoja žmonėms 
nuo 20 iki 50 milijardų žaliu
kų. 

Tokių išlaidų akivaizdoje 
žmogus nustemba, sužinojęs, 
jog jis gali išvengti strė-
nosopės labai paprastai besielg
damas: besimankštindamas ir 
įpratęs naujoviškai atsisėsti ir 
atsistoti. Net jau sužeistas 
strėnas turįs gali išmokti tech
nikos, kuri saugos nuo pakar
totino strėnų sužeidimo. Nors 
strėnosopė yra dažnai pasitai
kanti, ypač senstant, bet jos 
galima išvengti. 

Strėnų reikalų pagrindai 

Tamsta, kaip ir daugelis 
žmonių, daug negalvoji apie 
strėnas, kol jos nesuskausta. 
Pagaliau kokią naudą teikia 
strėnos kūnui? 

Atsakymas yra pusiausvy
ros laikymas. Mašina turi 
keturis ratus, kėdė — keturias 
kojas. Žinduoliai gyviai, nuo 

pelės iki beždžionės, vaikšto 
ant keturių kojų — jos ketu
rios lengvai palaiko pusiaus
vyrą. 

Žmogus gi stovi ir eina ant 
dviejų kojų — tai nuostabi 
inžinerija. Raumenų susi
traukimas ir atsipalaidavimas 
įgalina stovėjimą ir judėjimą. 
Sausgyslės riša raumenis prie 
stuburo — prie strėnkaulių, 
kurie stipriais raiščiais yra su
rišti vienas su kitu. Nugar
kauliai taip pat saugo nugaros 
smegenis — tai pagrindinis 
centrinės nervų sistemos ke
lias. 

Už tai reikia švelnios pu
siausvyros tarpusavio veikloje 
kaulams, raumenims, saus
gyslėms, raiščiams ir ner
vams, atlaikant lygsvarą kūno 
svorio ir nešamų sunkumų. 

Dažniausios strėnosopės 
priežastys 

Net ir mažiausias paken
kimas bet kurios strėnų su
dedamosios dalies gali pa
kenkti švelniai pusiausvyrai 
ir sukelti skausmą judant . 
Stuburo bet kuri vieta gali 
suskausti bet kada be pamato
mos priežasties. Tik dažniau
siai suskausta strėnos, nes jas 
slegia didžiausias svoris. 

Nutukimas, ypač per vidu
rį kūno, dažnai įskaudina 
strėnas ir didina jų skausmą. 
Dar menka laikysena didina 
raumenų įtampą. Kai eini pa
linkęs ar stovi su palinkusia 
nugara, tada įtempi nugaros 
natūralius sulenkimus. Bet 
koks pusiausvyros suardymas 
įtempia raumenis ir raiščius, 
kas sukelia nuovargį ir sužalo
jimą nuo pervartoj imo. 

Net maži kasdieniniai 
strėnų įtempimai, kaip šiukš
lių išnešimas ar mašinos stab
džių paspaudimas bei ilgas 
pasilenkimas ką nors dirbant 
rankomis, dažnai gali sukelti 

Čikagos Lietuvos Dukterų skyr iaus sesės, apsilankiusios Šv. Šeimos globos namuose (Holy Family Villa), su 
dviems t ų namų gyventojais — prel . dr. Juozu Prunskiu ir ilgamete buv. „Grandies" taut inių šokių ansamblio 
vadove I r ena Smiel iauskiene (sėdi priekyje); II eil. iš kairės : N. Grigaliūnienė, V. Plepienė, Z. Pocienė, B. 
Sasnausk ienė , A. Tiškuvienė, G. Miecevičiūtė. 

pažįstamą nusiskundimą: 
„Ach, tos mano strėnos!" 

Nuo paprastos strenosopes iki 
rimtesnės strėnų negerovės 
Štai septynios dažnos strėnų 

negerovės 

1. Raumenų į tampa ir 
mėšlungis (musele strains and 
spasms) seniau buvo vadina
mas „lumbago" reiškia įtemp
tus raumenis, raiščius ir saus
gysles bei uždegtus stuburo 
sąnarius. 

Pertempęs stuburą, gali 
tuojau ar kiek vėliau pajusti 
skausmą bei sustingimą. Rau
menų mėšlungis gali atsirasti 
po nugarkaulio sužeidimo. 
Raumenų įtampa po stuburo 
sužeidimo saugo jį nuo to
limesnės žalos tarsi gipsas. 

2. Kaulinė sąnarė — oste
oartritas paliečia beveik kiek
vieną, sulaukusį kapos metų. 
Bendrai vadinamas a r t r i tu . 
Per didelis svoris, sužeidimas 
ar amžius pamažu sumenkina 
sąnario kremzlę, kuri saugo 
stuburo sąnarinių kaulų ga
lus. Tarpstuburkaulės pagal
vėlės (diskai) apsinešioja ir tų 
kaulų tarpai susiaurėja. At
s i randa kaulinės ataugos 
(spurs). Pagaliau stuburas ap
stingsta ir netenka lankstu
mo. 

Tada stuburo kaulai ima 
trintis tarpusavyje stipriau 
negu normaliai. Jų tarpusavio 
prisilietimo paviršiai (faces) 
susispaudžia ir tampa neregu
liarūs. Sąnarinė kremzlė su
sinešioja ir atsiranda skaus
mas. 

3. Išijas (sciatica). Apie 10 
ligonių iš šimto su strėnų 
skausmais suserga išiju. Tai 
pavadinimas nervo Nervus 
ischiadicus (angliškai sciatic 
nerve), kuris eina abiejose 
kojose nuo šlaunikaulio iki 
kulnies. To nervo uždegimas 
ar suspaudimas strėnų ar 
šlaunies srityse gali sukelti 
išiją. 

Suspaustas tas nervas 
sukelia dygčiojimą ir raumenų 
silpnumą. Kosulys, čiaudėji
mas ir kitoks stuburo suspau
dimas gali pabloginti išiją. 
Paprastai tas skausmas pra
eina savaime. Vis tik stiprus 
nervo suspaudimas sukelia vis 
didėjantį raumenų nusilpimą. 
O kai sutrikdo šlapinimąsi — 
reikia skubios operacijos to 
nervo suspaudimui pašalinti. 

4. Minkštakaulė (osteropa-
rosis). Su amžiumi mažėja 
kauluose esamas kalcis. Tas 
silpnina kaulus. Kartais stu
burkauliai susispaudžia su
keldami skausmą. Sulauku
siai daugiau kaip 50 metų, kas 

trečiai minkštakaulei moteriai 
sulūžta suspausti stuburkau
liai. 

Stuburkaulių didėjantis 
suspaudimas palengva artina 
sumažėjimą ūgio, ypač pas be 
regulų moteris. Daugeliui 
moterų pakinta stuburo sudė
tinės dalys taip, kad daugelis 
moterų susikūprina bei nu
sileidžia pečiai (angliškai va
dinama „dowager's hump"). 

5. Išsiveržusi pagalvėlė 
(Herniated disc — „slipped 
disc"). Ji neišslenka, bet nor
maliai susidėvi ir išsiveržia ar 
trūksta. Kai pagalvėlė (diskas) 
išsiveržia iš savo normalios 
padėties, jos dalis patenka į 
tarpstuburkaulinį tarpą, kas 
gali prispausti ten esamą 
nervą ir sukelti skausmą. 

6. Sužeidimas (injuries 
and aceidents). Senatvė men
kina raumenų standrumą, kas 
artina stuburo skausmą, ypač 
kai sužalojami raumenys. Dar 
nutukimas pilvo apimtyje 
suardo pusiausvyrą ir didina 
galimybe susižeisti. 

7. Sustingusių raumenų 
skausmas (fibromyalgia). Tai 
raumenų ir jų sausgyslių 
skausmas, maudimas ir su
stingimas. Skausmas didėja, 
kai iš ramumos mėgini judėti 
jo prašalinimui. 

Bus daugiau 
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AR MOKAME NAUDOTIS DIEVO MALONĖMIS 
Kiekviena tauta turi tokią 

valdžią, kokios nusipelno. Šią 
žinomą patarlę galima būtų 
praplėsti ir teigti, kad visi mes 
esame nusipelnę būtent to, ką 
šiandieną Lietuvoje ir tu
rime... Taigi — kiekvienas 
žmogus turi tokią žmoną, tokį 
butą, tokius vaikus, tokias 
ligas, kokių nusipelno... Kiek
viena tauta turi tokią baž
nyčią ir tokius kunigus bei 
kardinolus, kokių nusipelno. 
Galima norėti turėti geresnį 
butą, geresnę bažnyčią, bet 
reikia to nusipelnyti. 

Ką mes, Lietuvos piliečiai, 
turėtume padaryti, kad Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia būtų 
gražesnė ir patrauklesnė. Visų 
pirma turime būti jai atviri — 
mylėdami ją, turime jausti pa
reigą keistis, nes tik mūsų 
atvirumas pagimdys ir jos 
atvirumą, mūsų pasikeitimai 
pagimdys jos pasikeitimus. 
Tad ir šis eilinio kataliko 
laiškas tenebūna suprastas 
kaip ateistine kritika ar 
pagieža. Tai noras kartu su 
kunigais siekti gražesnių ir 
atviresnių Dievo namų. 

Ar leistina kritikuoti Baž
nyčią? Ar gali avis sakyti 
pastabas piemeniui? Man 
atrodo, kad gali, jei avies 
intencijos yra pozityvios — 
tarkim, avis nori perspėti apie 
besiartinančius vilkus... 

Avys, kritikuodamos dabar
tinę Lietuvos Katalikų Baž

nyčią, neretai iškelia įvairius 
nemalonius argumentus — tar
kim, homoseksualizmas kuni
gų tarpe. Arba — nesantuoki
nės kunigų žmonos ir vaikai... 
Arba pedofilija... 

Nedrįsčiau teigti, kad 
anksčiau paminėti dalykai yra 
koks nors visuotinis reiškinys, 
keliantis grėsmę Bažnyčios 
ateičiai. Vis tik žmonės tokių 
dalykų nešnekėtų, jei šių prob
lemų neegzistuotų. Taipogi jie 
nešnekėtų ir to, kad į kunigus 
dažnai stojama gal ne tik iš 
pašaukimo ir noro tarnauti 
Dievui bei žmonėms, bet tu
rint ir visiškai žemiškų tikslų 
— tarkim geras atlygis ir 
geros gyvenimo sąlygos. 

Tačiau nesu linkęs ma
nyti, kad Lietuvos Katalikų 
Bažnyčioje viskas yra labai 
blogai. Yra puikių kunigų, ku
rie išties dirba savo misio
nierišką darbą ne dėl „trupinio 
aukso, gardaus valgio šaukš
to", nenorėdami šia profesija 
pridengti savo kokią nors ne
tradicinę orientaciją, o tiesiog 
nuoširdžiai siekdami savo ir 
kitų žmonių sielų išganymo... 
Prisiminkime, kokios minios 
žmonių atėjo į amžinąją poil
sio vietą išlydėti a.a. kunigus 
R. Mikutavičių, K. Vasiliaus
ką ar skulptorių pranciškoną 
Vilių Orvidą... Iš jaunų kunigų 
— ryškiai šviečia Kaltinėnų 
geradario klebono Petro Lin
kevičiaus darbai, jėzuito tėvo 

Antano Saulaičio neblėstantis 
gerumas, pranciškono Juliaus 
Sasnausko šviesa bei nusiže
minimas, Šv. Onos bažnyčios 
klebono Eitvydo Merkio misti
cizmas. Ir, be abejonės — dar 
daug daug kitų, jaunesnių ir 
vyresnių kunigų, garbingai 
savo misiją atliekančių. 

Bet norėtųsi prisiminti 
vieno iškiliausių XX amžiaus 
Lietuvos dvasininkų — a.a. 
monsinjoro K. Vasiliausko 
prieš pat mirtį išsakytas min
tis, kurios nurodo, kad dva
singumo problemos Bažnyčios 
viduje egzistuoja, bet apie jas 
draudžiama viešai kalbėti net 
patiems kunigams. Drįsčiau 
keletą a.a. K. Vasiliausko 
minčių pacituoti: 

„Religija šiandien — dau
gumai tik formalumai. 

Iš tiesų arkikatedroje nesi
jaučiau savo vietoje. Čia rei
kėjo būti ir šeimininku, tvar
kyti buitinius reikalus. O man 
visada svarbiau dvasiškai 
bendrauti su žmonėmis. 

Man buvo svarbu gyvas 
bendravimas su žmonėmis. 
Arkivyskupui — gal iškilmin
gos ceremonijos. Aš norėda
vau, kad vaikai ateitų prie al
toriaus, susiglaustų. O arki
vyskupas manė, kad toji aukš
toji presbiterija, kur jis mel
džiasi, skirta tik aukštiems 
dvasininkams ir tik jis turi 
teisę ten būti. Net tėvai būda
vo išvaromi už kolonų. Man 

neįdomu, jeigu jau vaikams 
vietos nėra. 

Kunigai, kurie neišvengė 
puikybės, mano turį tiesos 
monopolį ir esą šventesni už 
kitus, daro didžiausią nuodė
mę ir atstumia tikinčiuosius. 

Tegu nedaugeliui žmonių 
padėjau tapti šviesos karalys
tės piliečiais. Tegu tik truputį 
padėjau..." 

Daugelis diskutuojančiųjų 
apie dabartinę Katalikų Baž
nyčią linkę akcentuoti celibato 
problemą. Tačiau apie tai irgi 
nedrįstama viešai pasisakyti, 
ypač iš Bažnyčios hierarchų 
pusės. O juk tai opus klausi
mas — ne kiekvienas žmogus, 
matyt, gali užslopinti savo 
natūralius žmogiškus geidu
lius, tam reikalinga ypatinga 
Dievo malonė. O jei žmogus 
tuos jausmus užspaudžia arba 
slepia, darydamas nuodėmes 
ar net tapdamas iškrypėliu? 
Apaštalas Paulius šiuo klau
simu yra pasakęs taip: „Ne
susituokusiems ir našlėms aš 
sakau: jie gerai padarys, pasi
likdami tokie, kaip aš. Bet 
jeigu negali susilaikyti, tegul 
tuokiasi. Verčiau tuoktis negu 
degti." 

Koks iš tokio „degančio" 
žmogaus gali būti dvasios 
tėvas ir kokią šviesą bei ramy
bę jis gali aplink save skleisti? 
Beje, ir apie tai prieš pat mirtį 
yra išdrįsęs atvirai pakalbėti 
monsinjoras K. Vasiliauskas: 

„Jei pažiūrėsime į praeitį, 
juk visi apaštalai, išskyrus Jo
ną, buvo vedę. Tuokiasi ir kitų 
tikėjimų dvasininkai. Manyta, 
kad katalikų dvasininkai ge
riau galės atsidėti darbui, jei 

neturės šeimos. 
Bet aš priklausau Kata

likų bažnyčiai, turiu monsin
joro titulą, kuris dar labiau 
įpareigoja. Ir skelbti nuomo
nės, nesutinkančios su ofi
cialia, negaliu". 

Kiekvienas tikėjimas turė
tų vesti į harmoniją, į Meilę ir 
pasitikėjimą savimi. Kiekvie
nas tikėjimas turėtų nemėgti 
pykčio, agresijos, bukumo ir 
netolerancijos. Jautimasis tei
siu ir pranašesniu už kitus — 
labai dažna lietuviško katali
kiško davatkizmo išraiška. 
Kiek daug tokių piktų, pa
giežingų žmonių eina į baž
nyčią skaičiuoti krislų savo 
brolio akyje, o savaisiais rąs
tais nesirūpina. 

Manydami, kad visos šitos 
Bažnyčios negerovės yra sovie
tinės okupacijos reliktai — 
tikriausiai bent iš dalies bū
tume teisūs. Užguitą ir penkis 
dešimtmečius niekinta Baž
nyčia išmoko gyventi atskirai 
nuo oficialiosios valstybės, 
užsidarė savų problemų rate
lyje, užsiėmė politikavimu ir 
kovojimu. Bet atėjo laisvės lai
kas. Laisvės nuo išorės prie
šų... Dabar reikia įvardinti 
savo vidaus priešus, kuriais 
esame mes patys. Mūsų ydos, 
pavydas, tingumas, apsileidi
mas, prasigėrimas, iškrypi
mai, baimė keistis — su visu 
tuo kariauti ar tik nebus žy
miai sunkiau, negu su sovietų 
tankais? Tikrasis Atgimimas 
prasidės tada, kai prasidės 
dvasios Atgimimas, kai ir 
spaudoje, ir per TV mes vis 
dažniau regėsime šviesos ir 
harmonijos pasaulį, o ne ins

tinktų, geidulių, pykčio ir nai
kinimo. 

Atgimimą kiekvienas tu
rėtų pradėti nuo savęs. Baž
nyčia taipogi — pradėti ne-
beteisti, nebeskirstyti žmonių 
į gerus ir blogus, teisingai ti
kinčius ar neteisingai. Pradėti 
nuo numazgojimo kojų savo 
ganomiesiems, nuo apsibars-
tymo pelenais, kad būtų at
leistos mūsų nuodėmės, mūsų 
puikybė ir noras kontroliuoti 
Dievo valią. 

Popiežius Jonas Paulius II 
važinėja po musulmonų, žydų, 
graikų kraštus, ir atsiprašinė
ja už Bažnyčios nuodėmes, 
išpažindamas vieną Dievą 
Tėvą visuos kraštuos, tuo 
būdu parodydamas tolerenci-
jos, nusižeminimo pavyzdį 
viso pasaulio katalikams. Ar 
pasiekia jo intencijos mūsų 
Lietuvą, ar kas nors kada nors 
galvoja atsiprašyti už kryžiaus 
žygius, inkviziciją bei kitas šių 
laikų Bažnyčios nuodėmes? 
Vienintelis lyg aidas buvo 
atsiprašymas žydų tautos, 
sekęs netrukus po popiežiaus 
atsiprašymo Izraelyje. Bet jis 
lyg ir nebuvo giliau suvoktas 
ir priimtas, kaip XXI amžiaus 
religinio susitaikinimo, pagar
bos ir meilės kitaminčiams 
pavyzdys. Nes stiprus ir teisus 
yra ne tas, kuris draudžia, o 
tas, kuris leidžia... Laisvas 
pasirinkimas, tolerancija ir 
meilė yra geriausios prie
monės, siekiant Katalikų 
Bažnyčios populiarumo. 

Kiekviena tauta, jei būna 
to nusipelniusi, gauna ypa
tingų Dievo malonės ženklų — 
apreiškimų, stebuklų. Ir 

Lietuva turi garsiąsias ap
reiškimų vietas — nuo Šilu
vos ligi Keturnaujienos, ligi 
Orvidų sodybos. Ar mokame 
jomis džiaugtis, jas puoselėti 
ir jomis naudotis savo dvasios 
reikmėms — čia jau kitas 
klausimas. Lygiai taip pat 
galima būtų paklausti — ar 
mokame džiaugtis ir kita, gal
būt viena didžiausių Dievo 
dovanų — Lietuvos nepri
klausoma valstybe... 

j TAI ĮDOMU 
„IMPORTUOTOS" 

SKRUZDĖLĖS 
Maždaug 1950-1960 m. 

laikotarpiu Hollyvvoodas kino 
lankytojams buvo pabėręs 
daugybę vadinamų „moksli
nės fantazijos" (arba — tiesiog 
fantastiškų) filmų apie gali
mas nelaimes, tykojančias Že
mės gyventojų, ypač įvairių 
milžiniškų vabzdžių invazi
jas. Tarp jų buvo filmas „Them" 
apie didžiulių skruzdėlių 
koloniją, įsikūrusią Kalifornijoje. 

Visgi kartais tikrovė be
veik pralenkia vaizduotę. Su 
maždaug 1890 m. pradžia į 
Kaliforniją iš Argentinos „zui
kiu" atkeliavo viena skruz
dėlių rūšis ir labai sėkmingai 
įsikūrė Naujojoje žemėje. Tie
sa, tai normalaus dydžio skruz
dėlės, bet jos greitai sunaiki
no vietines ir dabar sudaro di
džiausias kolonijas. Su kito
mis skruzdžių rūšimis „imi
grantės" nesimaišo, tad jų 
genetinė sudėtis išliko nepa
kitusi, nors Argentinoje šios 
skruzdėlės jau yra neatpažįs
tamai išsigimusios. ChrScM 
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APIE MEMORANI 
PROBLEMĄ 

ANTANAS KUCYS 

Tai sunkus uždavinys, ku
rį mūsų tauta turi padaryti 
stojant į Europos Sąjungą, nes 
ši tarptautinė organizacija 
nenori į savo tarpą priimii 
tvirtai neapsisprendusių tau
tų. Jos sąlyga yra — referen
dumas. O del jo jau prieš kurį 
laiką užvirė Lietuvoje diskusi
jos — vieni už, kiti prieš. 
Pirmieji mano, kad reikia pir
ma gyventojus gerai infor
muoti, kokie yra Europos 
Sąjungos tikslai, kokia nauda 
turint saugumą nuo grobikų, 
nuo kurių Lietuva jau tiek 
daug iškentėjusi, ir kokios yra 
galimybės kraštui ekonomi
kai atsigauti bei suklestėti. 

Antrieji, ypač buvusieji 
sovietinės nomenklatūros na
riai, kurie vis dar žvalgosi į 
Rytus ir mano, kad Lietuvai 
būtų geriau šlietis prie Rytų. 
Jie, žinoma, tuojau pat norėtų 
referendumo, tikėdamiesi, kad 
nepainformuoti ir nesąmonin
gi atiduos balsus už jų puse. 

Kurie per visus okupacijų 
dešimtmečius siekė ir kovojo 
už Lietuvos laisvės bei n j 
lausomybės atkūrimą, kurie 
dabar rūpinasi ir veikia, kad 
Lietuva vėl nepatektų į kokio 
imperialisto „globą"', labai at
sargiai eina prie referendumo, 
nes, kol tauta nėra tinkamai 
paruošta, nežinia, kokie gali 
būti referendumo rezultatai. 
„Mūsų kovos ir aukos -
ryto naktis", kaip rašė Mai
ronis, gali vėl sudužti, kaip 
stiklo namelis. 

Šias mintis berašant, ga
vau naują „Dirvą", pažymėtą 
sausio 28 d. data, ir iš jos 
didelėmis raidėmis išspaus
dintos antraštės sužinojau, 
kad „Referendumas — gegu
žės 11 dieną". Tai Eltos 
pranešimas. Kitame savait
raščio puslapyje jau ir Vir
ginijaus Savukyno straipsnis 
„Kaip rengsime referendumą'. 

Šio straipsnio autorius, 
aišku, neturi tikslo sužlugdyti 

referendumo idėją, jis tik nuo
širdi . >kie gali 
būti jo rez 

Svarst; • šios 
sunkios pade Vir
ginijus Sa „Po-

• i re
ferendumui, tačiau ar jo pa
raginimų užieks suaktyvinti 
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TRUMPU. 

RADIACIJA IR MARSAS 

NASA mokslininkai 
pradžioje pareiškė abejo 
ar apskritai įmanoma į Marsą 
pasiųsti žmones, nes iš dabar
tinių tyrinėjimų duomenų 
sprendžiama, kad radiacija 
šios planetos paviršiuje su
darytų astronautams di
džiausią pavojų. 

Tokios išvados pade 
po pirmųjų metų tyrimų, 
kurie turėjo ilgainiui sudaryti 
galimybes išlaipinti astronau
tę Marse. Ši programa suside
da iš trijų tarpsnių ir kainuo-

dolerių. 
NASA 

• 

pėdų storio !< 
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Danutė Bindokienė 

'akagos lit. mokyklos penkiamečiai darželinukai su mokytojomis Jūrate Grabliauskiene ir Alma Preišaitiene. Jie 
henio rytus praleidžia lietuviškoje mokykloje, tad yra apsaugoti nuo vaikams siuiomų TV programų įtakos. 

elyje mokosi: Rokas Ablačinskas, Tadas Adamonis. Mantas Augustinavičius. Povilas Baranauskas, Andrius 
ys, Daumantė Kaveckaitė, Vilius Kosmopoulus, Gabrielė Kvietkauskaite, Dominykas Majauskas, Lukas 

Morkūnas. Nida Normantaitė, Dovydas Paškevičius, Jessica Šileikaitė, Paulina Vaitkutė, Rugilė Valiūnaitė, 
ne Žentikaitė, Robertą Žimkutė. Živilės Badaraitės nuotr. 

PROGOS, KURIŲ NEVALIA NEIŠNAUDOTI 
Lietuvos verslas rengiasi 

savo interesų lobistiniam 
atstovavimui Briuselio val
džios koridoriuose. Sėkmingas 

-.raas Europos Sąjungoje 
duoti be galo daug naudos 

-i bendrovėms, todėl šios 
nybės tiesiog nevalia neiš

naudoti. Kaip tik dabar keti-
a žengti pirmuosius, kol 

dar labai nedrąsius, 
- šia linkme. 

Svarbiausios Lietuvos ver-
) organizacijos, pavyzdžiui, 

• iniai prekybos rūmai 
t uva". Pramonininkų kon

federacija. Prekybos pramonės 
ir amatų rūmų asociacija 
buria bendrą delegaciją, kuri 

j Europos Sąjungos 
ne Briuselį, kur aiškinsis, 

kokios yra galimybės ginti 
savo interesus europinėse ins
titucijose lobistinėmis prie
monėmis. 

Iškart reikia pasakyti, kad 
ten atvykę lietuviai tikrai 
nebus lobizmo pionieriai. Mat, 
kam sake Europos Komiteto 
gen-.'i . s direktorius Petras 
Auštrevičius, Briuselyje veikia 
daugiau nei 3.500 įvairių 
lobistinių verslo ir kitų sričių 

iras atstovaujančių 
:ni/,acijų bei institucijų. 

Minėta Lietuvos verslo organi
ni delegacija ir bandys 
iškinti, kokios yra mūsų 

atstovybės įsteigimo 
5, t.y. kiek tai galėtų 

loti, ar ji jau turėtų 
pakankamai darbo ir 1.1. 

ai, dar daug kas 
šku. Kaip šiandien 
ngtoje spaudos konferen

cijoje kalbėjo prekybos rūmų 
„Lietuva" direktorius Algi
mantas Akstinas, mūsų šalies 
eurointegracija ve -lo organi
zacijas verčia ieškoti atsaky
mo į daugelį klausimų: 

„Ir kas ves verslo organi
zacijas tais vadinamaisiais 
Briuselio koridoriais, kas kon
sultuos įmones, kas telks jėgas 
ir kas gins tuos interesus, mes 
šiandien iš tikrųjų turime 
galvoti apie tai. Ar yra, ar 
reikia šiandien ten turėti 
atstovybes, ne tiktai valsty
binių institucijų, bet ir verslo, 
kaip reikia atlikti kactu tuos 
projektus?" 

Mums Briuselyje reikia 
dirbti, gal tiksliau jau reikėjo 
pradėti dirbti, atstovaujant 
savo interesus, — užbaigė 
mintį Algimantas Akstinas. 

Petras Auštrevičius pri
taria, kad Lietuvos interesų 
grupės tiesiog privalo stebėti, 
kas vyksta Briuselyje ir daryti 
įtaką priimamiems sprendi
mams, pirmiausia, teisės 
aktams. Kodėl? — klausėme 
Auštrevičių. „Todėl, kad 
Briuselyje iš tikrųjų kiekvie
nais metais priimama daug 
teisės aktų — per tūkstantį. 
Tai reiškia, kad teisės kūrimo 
procesas vyksta pastoviai, 
todėl reikia iš anksto žinoti, 
sekti ir atitinkamai įtakoti". 

Pradžia jau padaryta. 
Pasak Petro Auštrevičiaus, 
kelios Lietuvos bendrovės, 
nusisamdžiusios užsienio spe
cialistus, jau gynė savo intere
sus Europos Sąjungoje. Tai 
buvo vadinamosios antidem-

pingo bylos, kurios buvo iškel
tos „Achemai" ir kai kurioms 
kitoms mūsų įmonėms. Tačiau 
tai tik pradžia, todėl Petras 
Auštrevičius pataria nesėdėti 
sudėjus rankas: „Lietuvos ver
slas turėtų labai aiškiai išskir
ti tas sritis, kurios jam yra 
svarbiausios. Be jokios abe
jonės, tai yra muitai, tai yra 
aplinkosauga, tai yra sprendi
mai, susiję su energetika, su 
transportu ir pan., neminėsiu 
jau žemė= ūkio — tos sritys, 
kurios mums yra ir bus labai 
s«arb»os. Todėl įsisteigti, gal
būt netiesiogiai, tačiau su 
laiku, aš neabejoju, pagrin
dinės verslo organizacijos, aso
ciacijos Lietuvos įsisteigs 
Briuselyje ir turės savo 
atstovus. Tačiau galima dabar 
dirbti per giminingas, reiš
kiant savo nuomonę, teikiant 
savo išvadas dėl rengiamų 
teisės aktų ir panašiai". 

Beje, lobizmo plėtra suin
teresuotas ir pats Briuselis, 
pridūrė Europos Komiteto 
generalinis direktorius: JPati 
Europos. Komisiją.yra suin
teresuota įtraukimu verslo 
asociacijų,, kadangi -tąi iš 
esmės pagerina fengiarrfų • 
aktų kokybę, padaro juos la
biau susijusius su realiais po
kyčiais, vykstančiais eko
nomikoje". O Algimantas Aks
tinas teigė, jog estai jau giriasi 
turį savo lobistus Briuselyje. 

Rimgaudas Geieževi&us 
Laisvosios Europos radijui ir 

^Draugui" iš Vilniaus 

Kai sumaišomos 
pagrindinės vertybės 
Gyvename ypač smurtu 

besižavinčioje visuomenėje. 
Ne tik pramogų pasaulis peni 
filmų bei TV žiūrovus kaskart 
baisesniais, vis „kūrybingiau" 
pateikiamais žiaurumo ir než
moniškumo vaizdais, bet jie 
vis dažniau atsispindi kasdie
nybėje. Jau niekas per daug 
nesistebi, kai policija randa 
žiauriai nužudytus vaikus, o 
juo labiau suaugusius. Atrodo 
beveik „natūralu", kasdien 
žiniasklaidos skaičiuojamos 
susišaudymų, apiplėšimų ir 
kitokio smurto aukos. Iš tik
rųjų para be tokių „žinių" bū
tų tiesiog stebinanti. 

Negana to, nuolatiniai be-
artėjančio karo bei teroristų 
išpuolių perspėjimai sukelia 
nerimą, įtampą ir net tam 
tikrą smalsumą: kaip bus 
panaudojami visi tie sunkieji 
pabūklai, susirikiavę netoli 
Irako sienų? Kokį pasiprieši
nimą amerikiečiai kariai susi
tiks Bagdado gatvėse, kai Ira
ko diktatorius giriasi jau pa
ruošęs „tūkstančių tūkstan
čius savo piliečių — net mo
terų, vaikų ir senelių — tapti 
islamo kankiniais, kovojant 
prieš Amerikos invaziją". Nė
ra abejonės, kad eilinis TV 
žiūrovas Amerikoje, įsijungęs 
vakarinių žinių laidą, tikisi 
pamatyti tas kovas, transliuo
jamas tiesiai iš fronto. Ne be 
reikalo jau ištisi kadrai žur
nalistų, aprūpintų dujokau
kėmis, vandens ir maisto 
atsargomis, sukiojasi po ka
riui snės stovyklas, pasiruo
šę kartu su kariais slinkti per 
Irako sieną. .. 

Šiais laikais „tikroviškos. 
TV programos" yra ypač popu
liarios ir galima tikėtis, kad 

ras Irake bus „realizmo 
viršūnė", dėl kurios transliavi
mo varžysis patys stambiausi 
verslininkai, tarp šūvių, spro
gimų, lavonų ir sužeistųjų vai
tojimų reklamuodami savo 
automobilius, dantų šepetė
lius,, vaistus nuo vidurių už
kietėjimo ar kitokias amerikie-
tiškojo gyvenimo „būtinybes". 

Šį mėnesį Amerikos psi
chologai dar kartą perspėjo, 
kad iš televizorių ekranų į mū-

• gų namus besiliejantis smur
tas ypač stipriai paveikia" vai
kus, kurie save tapatina su 
programų veikėjais, stengiasi 
juos pamėgdžioti, pasisavina 
įvairias jų manieras ir net 
kalbėjimo būdą. Užaugę tie 
vaikai būna agresyvesni, daž
niau pasižymi įvairiais nu
sikaltimais ir apskritai yra 
•sunkiau sugyvenami žmonės. 
Tai iš esmės nieko naujo — 
apie tokią žiaurumų žala 

vaikams seniai kalbama, bet 
visas TV bei kitų pramogų 
pasaulis moka visuomenę 
nuraminti, pasiremdami „išsi
reiškimo laisvės" principais ir 
atsakomybę sumesdami tė
vams: jų pareiga kontroliuoti, 
ką vaikai gali ir ko negali žiū
rėti. 

..American Psychological 
Association" mokslininkai 
prieš maždaug 15 m. apklausi-
nėjo apie 700 vaikų ir jų mo
kytojų, siekdami sužinoti, 
kurias TV programas vaikai 
labiausiai mėgsta, kiek laiko 
kasdien praleidžia prie televi
zoriaus. Šiemet tyrimai 
pakartoti: Michigan univer
siteto psichologai kalbėjosi su 
netoli pusketvirto šimto 
anksčiau apklaustųjų asme
nų. Gautuosius duomenis pa
pildė jų vyrų/žmonų pasisaky
mais ir kriminalinių duomenų 
patikrinimu. Šie apklausinėji
mai dar kartą patvirtino, kad 
vaikai, kurie kasdien prie tele
vizoriaus praleisdavo po tris 
valandas, užaugę pasižymėjo 
agresyviu elgesiu. Tyrimų 
duomenys skelbiami neseniai 
išleistame „Development Psy-
chology" žurnale ir turėtų kel
ti rūpestį tėvams, kurie tele
vizijos aparatui patiki savo 
vaikų priežiūrą. Net ir vai
kams skirtos programos, ku
riose dažniausiai piešti veikė
jai tarp savęs kovoja ir viso
kius pavojus nugali tik jėga, 
toli gražu nėra nekaltos pa
sakėlės l išskyrus galbūt Walt 
Disney kanalą arba Sesame 
Street). Juo labiau pavojingi 
įvairūs kompiuteriniai žaidi

m a i , kųrjjfcajkas laimi, tik 
žudydamas „priešus". 

Šiuo metu tėvams ir globė
jams reikia ypač daug budru
mo, kad atsvertų nuolat bru
kamą sąvoką: daryk pirma, 
kol dar nespėta tau to padary
ti. Penktasis Dievo Įsakymas 
— Nežudyk! — jau praradęs 
bet kokią reikšmę. Net žinių 
laidose atvirai kalbama apie 
Amerikos saugumo pastangas 
sugauti arba nužudyti tero
ristų vadą Osama Bin Laden, 
Irako diktatorių Saddam Hus-
sein. Kaip vaikas ar paauglys 
turi reaguoti.į tokias žinias? 

• Atrodo, kad kažką nužudyti 
yra visai natūralu: jeigu tai 
gali daryti valstybė, kodėl ne 
individualus žmogus? Nepa
tinka kažkas, suerzino, su
pykino, nuskriaudė — susi
rask ginklą, palauk patogios 
progos ir susitvarkyk! Deja, ne 
kartą jau tai šiame krašte 
įvyko, kai sumaišomos pa
grindines vertybes, net vaikai 
pasikėsina prieš vaikus. 

„GRANDINĖLEI" — 50 METI 
BUVUSIOS Š O K Ė J O S P R I S I M I N I M A I 

ŽIVILE KLUmYTE-VAITK 
Nr.2 

Sagys suorganizavo ir pa 
ruošė 13-kos mergaičių grupe. 
kuri gražiai pasirodė. Sagys 
apie tai pasakojo: „Po festiva
lio visi šokimai turėjo UŽM-
baigti, bet neužsibaigė. Pir
masis pasirodymas lyg ir su
kėlė mergaitėse, kurių buvo 
13, norą toliau šokti, drauge 
pasirodyti, drauge būti. Ir lie
tuviška visuomenė, mėgstanti 
naujumus, jaunas šok< 
sutiko palankiai. Mūsų 1 
raščiai pirmąjį mergaičių »a-
sirodymą įvertino labai gerai. 
Vyko kiti pasirodymai. Prie 
mergaičių prisidėjo berniukai. 
Ir taip, be didesnių užsimo
jimų, be nustatytų planu, 
mybių ribose, kiekvieno šo
kėjo ar šokėjos gera valia 
žiningumu ir darbštumu, ora-

sideįi me
tai C i 
joje. Rad r ki-

Kad "Grandi-
i 

čia k 
dėjusi 
ta linkme, kui 

Liudo 2 
25-

• 

.. 

tiekite. k; 
• 

l 

dytų. pa
s i sek imas ne :iv.< 

Nep 

- „geros valios", reikia 
ten pripažinti, kad grupės 
ivimas ir pasisekimas 

priklausė ne nuo mūsų, o nuo 
i vadovų, ponų Sagių. J ie 

gyvenimą pašventė 
„Grandinėlei". Ėjo, darė. dirbo. 

ek. Jie nelaukė, kad kas 
jiems padėkotų, ar me-
ant krūtinės užsegtų. 

Pakėlė kritiką ir priekaištus ir 
tolias dirbo. Jie buvo idealis-

kurie dirbo iš meilės lietu-
am šokiui ir įsitikinimo. 

kad jų darbas svarbus lietuvy-
šli kymui jaunimo tarpe. 

„Grandinėlės" šventė 
Šiais metais sukanka 50 
i nuo „Grandinėlės" įkūri

mo. Liudas Sagys iškeliavęs 
amžinybėn, buvę šokėjai se-

užaugę ir sukūrę šeimas. 
Bet „Grandinėle" dar gyvuoja. 
•Jos dabartiniai vadovai, buvę 

jai, dalis šokėjų yra vaikai 
tu, kurie šoko „Grandinėlėje" 
prieš daugiau kaip 30 metų. 

kas gyvenimas ne 

toks, koks buvo prieš 20 ar 30 
metų. Ir „Grandinėlės" veidas 
kitoks, negu buvo. Bet jis dar 
vis šypsosi ir kviečia jaunimą 
pamilti lietuvišką šokį, sukur
ti draugystes ir pabūti kartu. 
Tuo galime džiaugtis. 

Norėdama tinkamai pažy
mėti 50-ies metų gyvavimo 
sukaktį, „Grandinėlė" ruošia 
koncertą/pokylį. Šventė įvyks 
Clevelando Dievo Motinos 
parapijos didžiojoj salėj, šešta
dieni, balandžio 26 d. 

Šio jubiliejaus proga bus 
išleistas specialus leidinys, 
pažymėti „Grandinėlės" 50-
metį. Kviečiame visus, prik
lausančius plačiajai „Grandi
nėlės" šeimai, — buvusius 
šokėjus, muzikantus, pa 
jėjus, tėvus, draugus ir visus, 
kurių gyvenimas vienu ar kitu 
būdu susipynė su „Gran
dinėles" gyvavimu — atsiųsti 
sveikinimą, paremti šį renginį 
ir dalyvauti „Grandinėlės" 
šventėje. Egle Laniauskienė 
priims jūsų sveikinimus ir 

skelbimus bei aukas, ir su
teiks platesnės informacijos 
apie renginį. I ją galite kreip
tis tel. 440-205-9273 arba e-
paštu eglelan@aol.eom. 

„Grandinėlės" buvę šokėjai 
ir muzikantai, išsisklaidę po 
Amerika ir platųjį pasaulį. 
Nuoširdžiai kviečiame jus 
visos, kas galite,. atvykti į 
„Grandinėlės" 50 metų šventę. 
Žinome, kad ne visiems priei
nama lietuviška spauda, todėl 
prašome tėvelių i r pažįstamu, 
kurie šią žinią skaitote, pra
nešti save šokėjams/muzikan
tams vaikams apie švente. Jū-

isų labai, labai laukiame. 

Kelionės ir koncertai 
„Grandinėlės pirmasis sce-' 

ninis pasirodymas įvyko 1953 
m. vasario 15 d. Grupė augo ir 
brendo Liudo ir Aleksandros 
Sagių priežiūroje, ir jau 1956 

tapo Clevelando miesto 
didžiųjų laikraščių suruošto 
koncerto laimėtoja. 

Bus daugiau 
Šokam.i „B ipit 
Jokūbaityte, Živilė Kliorytė 

:- i imaitytė, Milda 

mailto:eglelan@aol.eom
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PLEČIAMOS ŽINIOS APIE 
ARKIVYSKUPĄ MEČISLOVĄ REINĮ 

(1884—1953) 
DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

(Vilniaus universitetas, RSTC) 

2003 m. lapkričio 8 d. 
sueina 50 metų, kai Vladimiro 
kalėjime mirė arkivyskupas 
Mečislovas Reinys, kuris 2000 
m. gegužės 7 d. Romoje, Koli
ziejaus aikštėje popiežiaus 
Jono Pauliaus II kartu su 114 
lietuviais papildė XX amžiaus 
Martirologiją ir paskelbtas 
lietuviu kankiniu. Arkivys
kupas Mečislovas Reinys — 
Dievo tarnas, jam užvesta be
atifikacijos — kėlimo į altorių 
garbę byla, tad galima melstis 
ir į jį, prašant malonių bei ste
buklų, kurie pagreitintų bylos 
eigą. Svarbu kuo plačiau 
paskleisti žinias apie profe
sorių, Lietuvių katalikų moks
lo akademijos akademiką, 
arkivyskupą Mečislovą Reinį. 

2002 m. gruodžio 1 d. nau
jus liturginius metus Raudon
dvario (Kauno r.) Šv. Kūdi
kėlio Jėzaus Teresės bažnyčia 
pradėjo pagerbdama Dievo 
tarną Mečislovą. Po šv. Mišių 
apie arkivyskupą kalbėjo dr. 
Aldona Vasiliauskienė. 2003 
m. pirmieji arkivyskupą pami
nėjo Kauno jėzuitų gimnazijos 
pedagogai bei moksleiviai. 

Reikia pažymėti, kad Kau
no jėzuitų gimnazija jau turi 
gražias tradicijas: Valentino 
diena mokiniams neužgožia 
vienos svarbiausių Lietuvos 

švenčių — Lietuvos Nepri
klausomybės dienos. Jau ne 
pirmus metus vasario mėnesį 
Kauno jėzuitų gimnazija 
pagerbia Lietuvos Nepriklau
somybės kūrėjus, Vasario 16-
osios Akto signatarus. Taip 
2002 m. vasario 14 d. buvo pa
gerbtas prof. Pranas Dovy
daitis, 2003 m. vasario 13 d. 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės kūrėjas, arkivyskupas 
Mečislovas Reinys. 

Renginys šventųjų Kirilo 
ir Metodijaus dieną pradėtas 
Mišiomis Šv. Pranciškaus 
Ksavero bažnyčioje, kurios 
buvo aukotos už visus, kūru
sius nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, žuvusius dėl jos lais
vės. Prieš altorių, ant specia
liai ištiesto šilko iš žvakučių 
aštuntokų išdėstytos Lietuvos 
valstybės ribos, bei į altorių 
laiptais kylančios žvakės tapo 
svarbiu šventės akcentu. Šv. 
Mišias aukojo gimnazijos 
direktorius kun. Gintaras Vit
kus, SJ, bei gimnazijos kape
lionas Vytautas Sadauskas, 
SJ, kuris ir pasakė pamokslą. 
Prieš Mišias kun. G. Vitkus, 
SJ, kalbėjo apie artėjančios 
Vasario 16-osios svarbą mūsų 
tautai ir valstybei, būtinybę 
stengtis kuo daugiau sužinoti 
apie asmenis, kūrus' ne-

Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 

priklausomą Lietuvą, apie 
pastangas, kad greičiau ar-
kivysk. M. Reinys būtų pa
keltas į altorių garbę. 

Po Mišių dr. Aldona 
Vasiliauskienė 5—8 klasių mo
kinius supažindino su Me
čislovo Reinio biografijos svar
besniais faktais. Vėliau gim
nazistams ji perskaitė paskaitą 
„Lietuvos valstybės kūrėjo 
arkivyskupo Mečislovo Reinio 
kelias į altorių garbę". Pra
nešėja apžvelgė arkivyskupo 
veiklos kryptis, darbus, atlik
tus jam užimant Užsienio 
reikalų ministro postą, ku
riant Katalikų universitetą 
Lietuvoje, 1940 m. tapus Vil
niaus arkivyskupu (arkivys
kupo R. Jalbžykovskio padė
jėju, o, šiam išvykų" į Lenkiją, 

antrąkart perėmus arkivys
kupijos valdymą), jo nepaklus
numą sovietiniams okupan
tams, nesėkmingas KGB agentų 
pastangas šantažuoti arki
vyskupą. Nepavykus priversti 
arkivysk. M. Reinio talkinti 
okupantams —jis 1947 m. bir
želio 12 d. buvo suimtas, tar
dytas ir nuteistas 8 metams 
kalėjimo. Būdamas Vladimiro 
kalėjime ; ;s stiprino likimo 
draugus, rūpinosi jais, dalijosi 
tuo menku, retai gaunamu 
maistu siuntiniuose (siuntinių 
bei produktų skaičių juose 
sovietai buvo griežtai apribo
ję). Paskaita buvo iliustruota 
arkivyskupo M. Reinio gyveni
me bei veiklos schemomis, 
arkivyskupo rankraščio pa
vyzdžiu, ir šiandien nepra-

ATSIVERSKITE IR TIKĖKITE EVANGELIJA! " 
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVICIUS 

Pelenų dieną pradėjome 
keturiasdešimt dienų trun
kantį susikaupimo ir atgailos 
metą, vadinamą gavėnia, 
skirtą pasiruošimui švęsti 
Kristaus Prisikėlimo paslaptį 
— Velykas. Šis pasiruošimas 
talpina savyje reikalavimą, 
kad kiekvienas tikintysis 
nuskaidrintų savo sielą ir 
taptų imlus nuo Kristaus 
kryžiaus spindinčiai šviesai, 
skatinančiai labiau atsigręžti 
į dvasiniame ir medžiagi
niame varge esančius mūsų 
brolius ir seseris. 

Mūsų pasiryžimą atgailau
ti priminė an t mūsų galvų 
beriami pelenai ir sakomi 
žodžiai: „atsiverskite ir 
tikėkite Evangelija!" Kiek
vienas klausiame save: ką 
reiškia atsiversti? Ar reikalin
gas mano asmeninis atsiverti
mas? Tai labai svarbūs klausi
mai ir nuo mūsų atsakymo 
priklausys, kaip mes elgsimės 
per gavėnią, nes gali pasi
keisti tik tas žmogus, kuris 
išgyvena pasikeitimo būtiny-
be. 

Dar prieš Kristų pranašas 
Joelis Dievo vardu ragino tau
tiečius: „Dabar, — sako 
Viešpats, — iš visos širdies 
atsiverskite į mane pasninku, 
verksmu ir raudojimu. At
siverskite į Viešpatį, savo 
Dievą, nes jis maloningas ir 
gailestingas, atlaidus ir gera
širdis, jautrus dėl nelaimės". 

Jėzaus pirmtakas Jonas 
Krikštytojas kvietė žmones 
nusigręžti nuo nuodėmių, atly
ginti skriaudas ir atgailos žen-
klan pasikrikštyti. Tokiu būdu 
Jonas ruošė tautiečius pri
imti greitai pasirodysiantį 
Kristų. Atėjęs prie Jordano, 
Dievo Sūnus Kristus nusiže
mino, tarsi būtų vienas iš dau
gelio nusidėjėlių, ir pasiprašė 
krikšto. Po to pasitraukė į 
dykumą, kurioje su malda ir 
pasninku ruošėsi savo misijai 
-—skelbti gerąją naujieną ir 

mirti už žmonių nuodėn 
Evangelistas Morkus tą Kris
taus gyvenimo metą, praleistą 
dykumoje, nupasakoja vienu 
sakiniu: „Jis praleido dyku
moje keturiasdešimt dienų ir 
buvo šėtono gundomas, buvo
jo kartu su žvėrėmis, ir ange
lai jam tarnavo". Dykuma 
buvo geriausia vieta pasi
traukti nuo žmonių ir likti su 
dangaus Tėvu. Evangelistas 
pastebi, kad šėtonas bandė 
atitraukti Jėzų nuo pasirinkto 
kelio ir tuo primena mums, jog 
rimtos pastangos eiti Dievo 
link visda susilauks vidinių ir 
išorinių kliūčių, kurias teks 
nugalėti. 

Po dykumoje praleistų 
dienų Jėzus pradėjo skelbti 
Dievo naujieną: „Atėjo metas, 
prisiartino Dievo karalystė. 
Atsiverskite ir tikėkite 
Evangelija!" Šitas raginimas 
atsiversti nuolatos skambėjo 
Jėzaus kalbose, nes jis atėjo į 
žemę pakeisti žmogaus širdį. 
Šitai jis padarys mirdamas 
ant kryžiaus už žmonių nuo
dėmes, tačiau kvies, kad nuo
dėmei mirtų ir žmogus. Mes 
mirštame nuodėmei, kai 
darome rimtą atgailą — 
pametame nuodėmės kelią ir 
atsigręžiame į Dievo šviesą. 

Jėzaus apaštalai atsiverti
mo ir susitaikinimo su Dievu 
žinią nešė po visą pasaulį. Tai 
akivaizdžiai matome skaityda
mi apaštalo Pauliaus laiškus. 
Jose skamba raginimas: ,J\"ris-
taus vardu mes maldaujame: 
'Susitaikinkite su Dievu!'" 

Bažnyčia šiandien skelbia 
tą pačią Evangelijos žinią apie 
Dievo gailestingumą ir kviečia 
juo pasinaudoti. Gavėnia — 
tai Dievo gailestingumo me
tas. Tai metas, kai mes visi — 
ir dvasininkai, ir pasauliečiai 
—turime daug kur pasikeisti. 
Deja, iš praktikos žinome, jog 
mūsų širdys savaime nepa
sikeičia į gera, bet reikia kar
tais net didelių pastangų eiti 

keliu, kuris užtikrina rimtą 
atsivertimą. Tai maldos, 
atgailos ir gerų darbų kelias. 

Mes raginame daryti gerus 
darbus. Tačiau ne dėl rekla
mos, kaip šiandien yra įpras
ta. Verslininkas paprašytas padė
ti kokiam nors socialiniam 
projektui, pirmiausia klausia, 
kokia bus jam nauda. Jam 
reikia reklamos ir jį galima 
suprasti. Tačiau Kristus aiš
kiai sakė: „Venkite daryti 
gerus darbus žmoni akyse, 
kitaip negausite už: kesčio 
iš savo Tėvo danguje". Jei vers
lininkas krikščionis, jam ne 
kartą reikės rinktis Dievo ar 
žmonių užmokestį. 

Žmonių vargas yra iššūkis 
tiems, kurie sugebėjo gyveni
me prasimušti į priekį. Pa
galba vargstantiems yra 
krikščioniško solidarumo rei
kalavimas, kurį Bažnyčia nuo
lat primena, ypač gavėnios 
metu. Elgtumėmės nekrikš
čioniškai, jei galėdami, nerem-
tume stokojančių, tačiau ne
būtina leisti, kad mūsų para
ma būtų piktnaudojama. 
Todėl patartina atliekamą, o 
kartais gal ir neatliekamą 
centą, kaip ta Evangelijos 
našlė, įmesti į vargšų paramai 
skirtą aukų dėžutę, kad pas
kui už juos būtų nupirktas ne 
alaus butelis, bet duonos 
riekė. 

Gavėnios metu mes esame 
raginami intensyviau melstis. 
Pelenų dieną ir po jos Šventa
sis Tėvas ragina melstis už 
taiką, ypač už taiką Irake. 
Malda nėra tik prašymas. 
Malda — tai buvimas Dievo 
akivaizdoje, tai šlovinimas ir 
dėkojimas už visą gėrį, kurį 
kasdien gauname iš dangaus 
Tėvo rankų. Dėkojimas net už 
kasdieninius kryžius, kurie 
padeda priartėti prie Kristaus. 

Pasninkas nėra tikslas, 
bet priemonė, kurią mes 
turime praktikuoti, jei norime, 
kad gavėnia atneštų dvasinių 

radusiomis aktualumo arki
vyskupo mintimis. Pateikta 
arkivysk. M. Reinį pažinoju
sių pamąstymai apie šį Dievo 
tarną. 

Arkivyskupo Mečislovo 
Reinio vaikystės dienų drau
gas, bičiulis ir patarėjas visą 
gyvenimą dr. kun. Juozapas 
Čepėnas rašė: „Žinodamas, 
kaip karštai mylėjo savo 
Tėvynę, rūpinausi pargabenti 
jo kaulus, jei ne į Vilnių, tai 
nors į Daugailių parapijos 
kapines, kur ilsisi jo tėvai. Bet 
deja, jokio atsakymo net 
negavau. Taip pat rūpinosi 
tuo ir jo giminės, bet viskas 
veltui. Jokio net atsakymo 
negavo. Mūsų pastangos liko 
tuščios, bet jo darbai neliks 
tušti. Kaip Kristaus garbė 
prasidėjo nuo Kryžiaus, taip 
ir jo prasidės nuo kalėjimo. Ir 
kaip kryžius, buvęs gėdos žen
klas, tapo garbės ženklu, taip 
pagarsės ir Vladimiro ka
pinės, kurios priglaudė jo 
kūną, nes tai buvo tikras savo 
pašaukimo kankinys". 

Susitikime su mokslei
viais ir gimnazistais kalbėta 
apie arkivyskupo vardo kuo 
platesnį garsinimą Lietuvoje, 
ypač šiais metais, kai lapkri
čio 8 d. minėsime Dievo Tarno 
Mečislovo Reinio 50-ąsias 
mirties metines Vladimiro 
kalėjime. 

Vasario 16-osios minėjimą 
dainomis papuošė mokytojos 
Vitos Braziulienės vadovauja
mas gimnazijos etnografinis 
ansamblis. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
Kauno jėzuitų gimnazija itin 
prasmingai paminėjo arkivys
kupą Mečislovą Reinį, susie
dama jo — nepriklausomos 
valstybės kūrėjo — pager
bimą su Vasario 16-ąja. 

SKELBIMAI 
PARDUODA SIŪLO DARBĄ 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dilerį" 

01 Toyota Camry — $9.600. 
01 Jeep Grand Cherokee — S 10,500. 
01 Audi A4 —$11,500. 
00 VW Passat — $9,50001 
Dodge Grand Caravan — $10,500 

Tel. 773-497-1452. 

Vaikui reikalinga energinga 
45 m. ar vyresnė auklė. Gyventi 

6 d. savaitėje, virti, valyti. 
Privalo kalbėti rusiškai. 

Tel. 630-443-8764, Mar ina . 

PASLAUGOS 

Arkivysk. Sigitas Tamkevičius. 

vaisių. Gavėnios metu kvies
čiau p a m ą s t y t i apie įvai
resnes pasninko formas, 
pavyzdžiui dažniau „papas
n inkau t i " nuo lėkštų televi
zijos laidų ir filmų, nuo bul
varinių žurnalų ir visos „ma
kulatūros" , kuri mūsų dvasią 
paverčia nevaisinga dykuma. 

Pasn inkas nėra vien susi
la ikymas nuo mėsos, bet kiek
vienas savo begalinių kūniškų 
norų apribojimas, kad dau
giau laisvės įgytų mūsų dva
sia. Daugelis žmonių priver
sti pasn inkaut i , nes nepajėgia 
nusipi rkt i t inkamo valgio. Tai 
nėra pasn inkas tikrąja pras
me, t ač i au , jei savo vargą 
žmogus priima be pykčio ir 
aukoja jį Dievui už savo ir 
ki tų i šganymą, t a s v a r g a s 
Dievo akyse t a m p a lygiai 
b rangus , kaip Kris taus kry
žius. Kai apribojame savo no
r u s ir s u t a u p y t u s p in igus 
p a a u k o j a m e v a r g s t a n t i e m s 
b ro l i ams , t ada mūsų pas 
n i n k a s t a m p a t ikra i die
viškas . 

Gavėnioje mūsų l auk ia 
dideli ir svarbūs darbai , todėl 
dažnai su psalmis tu kre ip
k imės į Dievą: „Pa rodyk 
man , Viešpatie, savąjį kelią, 
i šmokyk m a n e t a k a i s t avo 
eiti. Vesk mane savo tiesa, tu 
mane lavink, — juk tu esi 
mano Gelbėtojas ir Dievas". 

ELEKTROS 
ĮVEDĮMAI-PA TAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočiai security, refe-

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

Call Home Care ©262-657-8467. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Reikalingi dažytojai. 
Privalo turėti automobilį. 

Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 
Tel. 847-980-7887, 

nuo 12 v.p.p. — 6 v.v. 
Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

ALTOMOBB XX NAMLJ, SVHKATCK 
IR GYVYBĖS URAUDEvIAS 

Agentas Frank Zapolis ;r Ott. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIU 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chica20.IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

Neringos stovykla ieško 
lietuviškai kalbančių vadovų. 

nusimanančių apie Lietuvos 
kultūrą, dirbti stovykloje Marlboro. 

Vermonte, nuo birželio 15 d. iki 
rugpjūčio 29 d. Vadovai praveda 
stovyklos programas, gyvena su 
stovyklautojais ir prižiūri jų kas

dienį gyvenimą. Vadovai turi turėti 
patirties darbe su v:.ikais (7-16 
metų) vasaros stovyklose. Alga 
S10.98/valandai. (40 val./sav.). 
Susidomėję turi siųsti reziume 

anglų kalba pagal valdžios 
nurodvmus šiuo adresu: 

Job'Order 614480 
Jobs & Training Division 
Vermont Department of 
Emplovment & raining 

P.O. Box 488 
Montpelier, VT 05601-0488 

IŠNUOMOJA 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS 

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

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

LIETUVIŠKOMS „SALEZIEČIŲ ŽINIOMS" — 75-ERI 

Žurnalo „Saleziečių žinios" 
lietuvių kalba 75-erių metų 
jubiliejaus proga sausio 24-
ąją, Šv. Pranciškaus Salezo, pa
grindinio dangiškojo salezie
čių kongregacijos ir žurnalistų 
globėjo dieną, Vilniuje, Italų 
kultūros institute, buvo su
rengtas seminaras „Saleziečių 
žinios ir katalikiška spauda: 
naujosios evangelizacijos ke
lias". Renginį vedė „Saleziečių 
žinių" redaktorius ir šio 
renginio pagrindinis organiza
torius kun. Alessandro Ba-
relli. Įžangos žodyje kun. A. 
Barelli sakė: „Šiandien 
rašome naują lapą 'Saleziečių 
žinių' istorijoje. Su mumis 
dalyvauja ir tie, kurie nesu
laukė šios dienos ir dabar dan
guje džiaugiasi amžinybe, 
kurie rėmė ir darbavosi ilgus 
metus, taip pat ir tie, kurie 
negalėjo šiandien atvykti, bet 
maldomis dalyvauja šiame 
susitikime. Šventės tikslas — 
švęsti, minėti ir vėl gauti nau
jų jėgų tolesniems darbams". 

Seminaro dalyvius pasvei
kino apaštališkasis nuncijus 
Lietuvoje arkiv. dr. P. S. Zur-
briggernas. Nuncijus dėkojo 
šio renginio organizatoriams, 
sveikino jubiliejaus proga 
„Saleziečių žinių" rengėjus, 
talkininkus bei rėmėjus. „Tie, 
kurie žino Lietuvos pasaulieti
nę ir bažnytinę istoriją, gerai 
suvokia šios dienos reikšmę ir 
prasmę", — pabrėžė nuncijus 
ir perskaitė Jono Pauliaus II 
sveikinimo laišką, kuriame 
rašoma: „Šventasis Tėvas dva
siškai vienijasi su šventės da
lyviais ir sveikina lietuviš
kąsias 'Saleziečių žinias' 75 
metų jubiliejaus proga linkė
damas, kad sukaupta patirtis 
vestų ir įkvėptų ateities dar
bams. Melsdamas Švč. M. 
Marijos ir visų šventųjų sa
leziečių užtarimo Jo Šventeny
bė popiežius mielai siunčia sa
vo apaštališkąjį palaiminimą". 

Seminaro dalyvius sveik
inęs Italijos ambasadorius 
Lietuvoje Bernardo Ugoccioni 

pabrėžė, kad visais laikais 
Italijos ir Lietuvos saleziečių 
ryšiai buvo kuo nuoširdžiausi. 
Ambasadorius minėjo pačių 
iškiliausių lietuvių saleziečių 
vardus, kurie darbavosi 
Italijoje Castell Nuovo kolegi
joje šalia Turino, kurie savo 
gyvenimu ir darbais darė 
garbę ir liudijo bei žadino 
užuojautą tuo metu okupuotai 
Lietuvai. Italijos ambasado
rius Lietuvoje ypač iškėlė kun. 
saleziečio Antano Skelčio 
nuopelnus. Apžvelgęs istoriją 
Bernardo Ugoccioni sakė: 
„Veiklos dirva, visi žinome, 
yra labai plati, taip pat ir 
mums, pasauliečiams, kurie 
praeityje buvome linkę stovėti 
nuošalėje". Ambasadorius lin
kėjo ir toliau skleisti kun. J. 
Bosko dvasingumą ir nenuil-
stant darbuotis. 

Pranešimą tema „Kun. 
Boskas rašytojas. Apaštala
vimas per spaudą kaip kate-
chezės forma" skaitė kun. 
salezietis iš Sankt Peterburgo 
Rinas Pistellatas. Jis kalbėjo 
apie kun. J. Bosko asmenybę, 
jo kunigiškąją tarnystę,'darbą 
su jaunimu, bet pagrindinį 
dėmesį skyrė kun. Jono Bosko 
leidybinei veiklai. Žurnalo 
„Katalikų pasaulis" vyr. re
daktorė Skaidrė Vainikaus-
kaitė aptarė lietuvišką kata
likišką spaudą, jos dabartį ir 
perspektyvas. Giancarlo Ma-
nieri, „Saleziečių žinių" italų 
kalba vyr. redaktorius, skaitė 
pranešimą tema 'Saleziečių 
žinios' pasaulyje: kunigo Jono 
Bosko balsas". Prelegentas iš
ryškino tris pagrindines kun. 
Jono Bosko apaštališkosios 
veiklos formas: informaciją, 
ugdymą, kultūros skleidimą. 
'Saleziečių žinios' — tai salo-
zietiškas žvilgsnis į pasaulį ir 
žvilgsnis į saleziečių pasaulį", 
— sakė pranešėjas išsamiai 
aptardamas svarbiausius šio 
žurnalo leidybos tikslus. 

Lietuviškųjų „Saleziečių 
žinių" vyr. redaktorius kun. 
Petras Dumbliauskas juokavo. 

kad vyr. redaktoriaus vardas 
yra daugiau titulas, nes pa
grindinį leidybinį darbą at
lieka kun. A. Barelli. Fun. P. 
Dumbliauskas trumpai ap
žvelgė lietuviškos spaudos 
istoriją. Žurnalo leidėjams ir 
talkininkams visokeriopos 
sėkmės kun. P. Dumbliauskas 
linkėjo cituodamas prof. S. 
Šalkauskį: „Palaiminti, kurie 
rūpinasi spauda, nes mokykla 
ugdo ir auklėja jaunimą, o 
spauda — visą tautą". 

Rašytoja ir žurnalistė Al
dona Kačerauskienė skaitė 
pranešimą tema 'Saleziečių 
žinios' lietuvių kalba. Istorija, 
kuri tęsiasi". Ji išsamiai supa
žindino su lietuviškų „Sale
ziečių žinių" ir pačios vienuoli
jos Lietuvoje istorija. 

Pavakare Šv. Jonų bažny
čioje buvo aukojamos šv. Mi
šios už visus anapilin išėjusius 
saleziečius ir pasauliečius, 
kurie darbavosi žurnalo labui, 
prašyta Viešpaties malonės 
gyviesiems jo bendradarbiams 
ir talkininkams. Šv. Mišias 
aukojo apaštališkasis nuncijus 
Lietuvoje arkiv. dr. P. S. 
Zurbriggenas ir vysk. Juozas 
Tunaitis. Po to salėje prie 
bažnyčios buvo švenčiama 
agapė. 

http://Chica20.IL


Lietuva skelbia politinę paramą Amerikai 
kariniuose veiksmuose prieš Iraką 

Atkelti iš 1 psl. 
Ministro teigimu, tokios 

nuomonės laikosi ir Lenkija, 
Ispanija bei kitos valstybės. 

Pasak ministro, šalia poli
tinės paramos Lietuva galės 
suteikti „ribotą humanitarinio 
pobūdžio paramą" — siųsti 
logistikos specialistus, karo 
medikus. 

„Tai būtų simbolinė para
ma praktiška prasme, tačiau 
svarbesnė yra politinė parama, 
kuri būtų, jei to reikėtų", pa
brėžė L. Linkevičius. 

Logistikos specialistų, kurie 
padėtų krovos darbuose, dirbtų 
oro uostuose, būtų iki 10 žmo
nių grupė, dar galėtų vykti 4-5 
karo medikai, svarstoma gali-

Vilnius įteikė notą Maskvai dėl išpuolio prieš 
Lietuvos konsulą 

Atkelta iš 1 psl. 
bei tendencingai kuriamas 

neigiamas Lietuvos įvaizdis. 
Nepaisant to, kad Lietuva kar
tu su Europos Sąjunga siekia 
lanksčiai ir konstruktyviai iš
spręsti tranzito į ir iš Kalinin
grado sritį klausimus, akcijos 
nukreiptos prieš šalies diploma
tus ar Lietuvos diplomatines įs
taigas įgyja reguliarų pobūdį ir 

mybė siųsti maisto atsargas ar
ba po karo padėti atstatymo 
darbuose. 

Užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, paklaustas, 
ar VGT patvirtinta Lietuvos 
nuostata reiškia, kad Lietuva, 
neatsižvelgia į Prancūzijos pre
zidento prieš kurį laiką išsaky
tą raginimą valstybėms kandi
datėms į ES patylėti, atsakė, jog 
„mes neštoj ame į tokią valsty
bių sąjungą, kur išankstinė sto
jimo rekomendacija yra užsi
čiaupti. Mes stojame į tokią or
ganizaciją, kur galima kalbėti, 
išsakyti savo poziciją ir ieškoti 
bendrų sąlyčio tikslų, tarp jų ir 
bendros Europos saugumo ir už
sienio politikos". 

gresia Lietuvos diplomatinių ir 
konsulinių įstaigų veiklai bei 
darbuotųjų saugumui", rašoma 
URM pranešime. 

Protesto notoje Lietuva 
reiškia viltį, kad „Rusijos Fe
deracijos atsakingos institucijos 
konkrečiais veiksmais sieks pa
keisti susidariusią padėtį ir taip 
prisidės prie geros kaimynystės 
santykių plėtojimo". 

Ignalinos atominės elektrinės liekanas siūloma 
užkasti po žeme 

Atkelta iš 1 psl. 
Radioaktyvių atliekų laido

jimo nuostatos numatytos ir 
rengiamoje ES direktyvoje, ku
rios sąlygų Lietuva privalės lai
kytis nuo kitų metų pavasario, 
kai taps ES nare. 

20 metų branduolinę elekt
rą gaminanti Lietuva jau lenkia 
ES valstybes pagal radioakty

vių atliekų kiekį — čia yra 
sukaupta 23,000 kubinių metrų 
kietųjų radioaktyvių atliekų. 
Uždarius IAE ir sutvarkius at
liekas, bus sukaupta apie 
219,000 tonų radioaktyvių at
liekų. 

ES valstybės sukaupia apie 
50,000 kubinių metrų radioak
tyvių atliekų per metus. 

Medikai nuolat rizikuoja susirgti infekcine 
kepenų liga 

Atkelta iš 1 psl. 
40 proc. iš jų įsidūrė adata, 

kuria darė injekciją pacientui. 
Kaip sakė Centro užkrečia

mųjų ligų profilaktikos ir kont
rolės skyriaus vedėja Orina Iva
nauskienė, Lietuvos medicinos 
darbuotojai hepatitu B suserga 
16 kartų dažniau nei kitų profe
sijų atstovai. „Šia infekcija me
dikai užsikrečia įvairių proce
dūrų, operacijų, diagnozavimo 
ar slaugymo metu, naudodami 
aštrius medicininius instru
mentus, infekcijomis užkrėstas 
adatas, taip pat per biologinius 
skysčius, kuriuose yra kraujo", 
sakė ji. 

O. Ivanauskienės teigimu, 
Lietuvoje iki šiol nėra bendros 
tokių susižeidimų registravimo 
tvarkos. 

„Daugelis susirgimų lieka 

neišaiškinti, turimi duomenys 
neatskleidžia realios epide
miologinės situacijos, neefek
tyviai taikomos profilaktinės 
priemonės, per mažai medikų 
skiepijama", teigė O. Ivanaus
kienė. 

Pasak medikės, remdamiesi 
škotų medikų patirtimi, KVSC 
specialistai sudarė susižeidimų 
užkardymo programą. 

Centro duomenimis, iš viso 
Lietuvoje per metus ūmiu he
patitu B suserga apie 3,000 
žmonių, o maždaug 10 proc. iš 
jų tampa nepagydomais viruso 
platintojais. 

Išsigydžius hepatitą B, 
žmogų beveik visą gyvenimą 
kamuoja lėtinis kepenų funkci
jos sutrikimas. Susirgus ūmia 
ligos forma, žmogus gali ir 
numirti. 

RUSAI SUSPROGDINA 
LAVONUS 

Nesibaigiančiose kovose 
tarp Čečėnijos laisvės kovo
tojų ir okupantų rusų atsirado 
nauji šiurpūs kaltinimai Ru
sijos kariams: kad paslėptų 
nuolatinius čečėnų areštus, 
kankinimus ir žudymus, jie 
susprogdina lavonus. Vietiniai 
gyventojai vis dažniau randa 
susprogdintų žmonių palaikų, 
ypač apie Belgatoj vietovę, 
maždaug 18 mylių nuotoliu 
nuo Grozny miesto. Nors Rusi
jos prezidentas Putin daug 
kartų priminė karinėms pa
jėgoms nenaudoti smurto, 
Čečėnijoje, Tarptautinė žmo
gaus teisių apsaugos organiza
cija turi pakankamai liudi
jimų, kad jokių žmoniškumo 
normų rusai nesilaiko. 

Vienas vėliausių liudytojų 
yra Aslan Džabrailov, kartu 
su broliu areštuotas, kankin
tas ir po to nuvežtas susprog
dinti. Kadangi jis tebebuvo gy
vas, kai kareiviai pasitraukė, 
uždegę sprogstamųjų medžia
gų dagtį, Džabrailov pavyko 
išsilaisvinti ir užgesinti dagtį. 
Iš drabužių jis pažinęs šalia 
esantį sumaitotą savo brolio 
lavoną. Nepaisant Žmogaus 
teisių aktyvistų liudijimų, į 
Čečėnijos kančias tarptautinė 
pasaulio bendruomenė nekrei
pia dėmesio. ChTr 

NĖRA „PRANCŪZIŠKU 
BULVIŲ" 

JAV Atstovų rūmų valgyk
loje iš valgių sąrašo „pra
dingo", amerikiečių taip mėgs
tamos, prancūzišku būdu kep
tos bulvės — „French fries". 
Nėra ir ..French toast". o daug 
restoranų vyno sąrašuose jau 
nebeįrašo iš Prancūzijos im
portuoto vyno, nes klientai jo 
neužsisako. Siūloma „French 
fries" bulves vadinti „liberty 
fries" — t.y. „laisvės bulvė
mis", o kitus prancūziškus pa
vadinimus keisti į angliškus. 

Tai nebe pirmas kartas, kai 
„amerikietiškas patriotizmas" 
nueina į kraštutinumus. Pir
mojo pasaulinio karo metu, 
kai Amerikoje buvo žymus nu
sistatymas prieš vokiečius, 
pakepintą su kiaušiniu baltą 
duoną, vadintą „vokišku apke
pu", pakeista į „French toast", 
o per Antrąjį pas. karą kai ku
rie restoranai vokiečių rūgš
čius kopūstus pradėjo vadinti 
„laisvės kopūstais", nes patie
kalo pavadinimas kilęs iš vo
kiečių kalbos. Tuo pačiu ir 
„hamburgers" imėsainiai) 
pradėta vadinti „laisvės mė-
sainiais". ChTr 

Lietuviai „apšvarino" garsius madų salonus 
Milane 

SKELBIMAI 

Atkelta iš 1 psl. 
Keturi lietuviai ir vienas 

ukrainietis nesukėlė įtarimų 
nei „Gucci", nei „Pradą", nei 
„Fendi" mados namų salonuo
se. 

Iš garsaus salono „Virini" 
su pilnais krepšiais išėjusius 
lietuvius sulaikė civiliniais rū
bais vilkintys pareigūnai, kurie 
greitai atėmė iš vyrų pirkinius 
ir uždėjo antrankius. Iškratę 
suimtuosius, policijos pareigū
nai aptiko dešimt suklastotų 
kredito kortelių, automobilio 
raktelius, stovėjimo aikštelės 
kvitą ir nuvyko apžiūrėti lietu
vių mašinos. Automobilio 
„Mercedes-Benz 300" bagažinė
je buvo tvarkingai sudėti pra
bangūs apatiniai, madingi ba
tai, odinės rankinės bei krep
šiai, naujausias mados tenden
cijas atspindintys vakariniai 
drabužiai, akiniai. 

Elegantiškų prekių vertė — 
16,000 eurų (apie 55,000 litų). 
Visas jas sukčiai spėjo nupirkti 
nepraėjus nė dviem dienoms. 

Puikų lietuvių skonį ir 
mados rinkos išmanymą liudijo 
garsiausių Italijos ir Prancū
zijos mados namų — „Fendi", 
„Grigio Peria", „Cacharel", 
„Dolce & Gabbana", „Pradą", 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 19,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

„Etro", „Casadei" — etiketės. 
„Mados nusikaltimai vis la

biau plinta. Milane jie pasta
ruoju metu tapo kasdienybe", 
įvykį komentavo Italijos polici
jos pareigūnai. Per pastaruo
sius 4 mėnesius Milano teisė
saugininkai suėmė 33 sukčius 
ir atėmė 250 padirbtų kortelių. 

Užsieniečiai, naudojantys 
suklastotas kredito korteles 
atlieka pirmą ir pavojingiausią 
nusikaltimo dalį — apsiperka. 
Vėliau garsiausių mados namų 
produkcija — dažniausiai paštu 
— siunčiama bendrininkams, 
kurių specializacija — prekių 
perpardavimas. 

Europos valstybių žiniasklaidoje ryškėja 
teigiamas Lietuvos įvaizdis 

Atkelta iš 1 psl. 
Europiečių akyse tikrai ne

same kriminalistų tauta". 
Skiriasi ir angliškoje, pran

cūziškoje bei vokiškoje spaudoje 
minimi akcentai. 

Angliškuose tekstuose daž
niau nei prancūziškuose ar vo
kiškuose primenama sovietinė 
Lietuvos praeitis. Be to, ang-
lakalbiams svarbesni yra NA
TO ir Lietuvos santykiai, nes 
būtent angliškuose straips
niuose Lietuva dažniau paro

doma kaip būsima NATO narė. 
Tuo tarpu vokiškai ir pran

cūziškai žiniasklaidai svarbesni 
Europos Sąjungos reikalai, ir 
I ietuva dažniau pristatoma 
kaip valstybė, stojanti į ES. 

Lietuvos instituto sumany
mu tyrimą „Lietuva Europos ži
niasklaidoje" bendromis pas
tangomis atliko visuomeninės 
organizacijos Pilietinių inicia
tyvų centras, Viešosios politikos 
politikos strategijos centras bei 
pats institutas. 

A. t A. 
MARY JASIULEVIČIUS 

(RUDZINSKAS) 
Mirė 2003 m. kovo 13 d. 
54 metus išgyveno Cicero, IL. 
Gimė 1913 m. kovo 18 d. 
Nuliūdę liko: svainė Elena Rudzinskas. 
Velionė buvo žmona Kasimir, mirusio 1981 m. ir se

suo a.a. Joseph Rudzinskas. 
A.a. Mary buvo aktyvi Šv. Antano bažnyčios parapi

jietė. 
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, kovo 17 d. nuo 

9 v.r. iki 11 vai. ryto Cermak's Home for Funerals laido
jimo namuose. 11 vai. ryto šv.Mišias atnašavo kun. J im 
Kastigar iš Šv. Antano bažnyčios, Cicero, IL. 

Po Mišių a.a. Mary buvo palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nul iūdę ar t imiej i 

Laidotuvių direkt. Cermak's Home for Funerals, 
tel. 708-652-0243. 

DRAUGAS, 2003 m. kovo 18 d., antradienis 5 

A. t A. 
EUGENIJA ZDANCEVIČIENĖ 

MLNIOTAITĖ 
Mirė 2003 m. kovo 16 d., sulaukusi 89 metų. 
Gyveno Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: sūnus Romas, marti Nijolė, anūkai, 

proanūkai, sesuo Kanadoje su šeima ir kiti giminės bei 
pažįstami. 

A.a. Eugenija bus pašarvota antradienį, kovo 18 d. 
nuo 3 v. p.p. iki 8 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namų 
koplyčioje, 12401 S. Archer Ave., Lemont, IL 60439 
(arti Derby Rd.). Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 19 
d. 9:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namų koply
čioje, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio Matu
laičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus aukojamos 
gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaido
ta Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę ar t imiej i 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 
tel. 1-800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
prof. dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą žmonai JADVY
GAI, dukrai GINTEI, sūnums SAULIUI ir VY
TENIUI. 

Pranas Joga 

Malda ir giliu liūdesiu į Amžinuosius namus pa
lydėjome 

A. t A. 
dr. ADOLFĄ DAMUŠĮ 

Nuoširdžiausia u ž u o j a u t a jo žmonai JADVYGAI, 
dukra i — ambasadore i G I N T E I , s ū n u m s dr. VY
TENIUI ir SAULIUI , brol iu i J U O Z U I ir a r t imie
siems. Su pagarba ir d ė k i n g u m u p r i s i m e n a m e 
Velionio įnašą į mokslo p a s a u l į i r jo ryžt ingą bei 
pasiaukojantį da rbą L ie tuvos laisvės a tgav imo 
pastangose. 

Dainavos stovykla l iudys jo rūpes t į ir meilę 
jaunaja i lietuvių k a r t a i . 

Juozas ir Rėdą Ardžiai 
dr. Algimantas ir Roma Čepuliai 

Birutė Čyvienė 
dr. Vida Čyvaitė-Švarcienė 

Vitas Čyvas 
Petras ir Jadvyga Klioriai 

Marija Mikonienė 
Adolfina Malėnienė 

Rita ir Vytautas Klioriai 
Vacys ir Ona Pociūnai 

Irena Sušinskienė 
Vytautas ir Janina Januškiai 

Cleveland, Ohio 

A. t A. 
MARCIE (MARCELLA) 

ALEXANDER SHIMKUS 
Po ilgos ligos mirė 2003 m. kovo 9 d., Pompano 

Beach, FL, sulaukusi 77 metų. 
Gimė 1925 m. spalio 19 d., Chicago, IL. 
Nuliūdę liko: vyras Albert, dukterys Marčia A. 

D'Isepo su vyru Thomas: Sandi W. Eilenberger su vyru 
Jeff; Willetta Marie Brantley su vyru Robb; sūnus Drew 
(Albert Andrew) Shimkus (s/o Bruce Ladd); anūkai Erik 
Bjourn Skupeika (s/o Valerie Nahoum) Markus Jon 
Skupeika (s/o Natalee Vitagliano), Jeffrey Scott Wood, 
David Matthew Wood ir Robert Wilson Brantley III. 

A.a. Marcie lankė St. Casimir Academy ir buvo Švč. 
Mergelės Marijos, Marąuette Park, parapijos narė . 

Ketvirtadienį, kovo 20 d., 1 vai. p.p. koplyčioje bus 
kalbamas rožančius ir laidotuvių Mišios, kurias aukos 
kun. klebonas Sean C. Mulcahy, St. Charles Borromeo 
katalikų parapijos, 123 NW 6th Ave., Hallandale 
Beach, FL 33009 (tel. 954-458-1914). Pietūs vyks tuoj 
po religinių apeigų Brantley namuose. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose Mišiose. 

Vietoje gėlių šeima prašo aukoti St. Charles Borro
meo katalikų bažnyčiai. 

Nuliūdę artimieji 

A. t A. _ 
TEOFILĖ JURKŪNAITĖ 

RYMANTIENĖ, D.D.C. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2003 m. kovo 13 d. 
Šviesios atminties Teofilė gimė 1921 m. vasario 6 d. 

Lietuvoje, Ukmergės apskrityje, Musninkų valsčiuje, 
Vindeikiuose. Gyveno St. Pete Beach, FL. 

Dideliame liūdesyje liko: vyras Boleslovas Ryman-
tas, augintinė Aida M. Kuršiūtė; brolis Jonas Jurkūnas 
ir brolienė Sofija Jurkūnienė, dukterėčios Ramunė Vit
kus ir Milda Harris su šeimomis; dukterėčios Danguolė 
Kuzmickaitė ir Regina Tomašauskaitė; sūnėnai Algis 
Jurkūnas, Jurgis Kuzmickas, Stasys Kuzmickas ir Kęs
tutis Kuzmickas su šeimomis bei sūnėnas Jonas Masiu
lis ir kiti giminės Lietuvoje. 

A.a. Teofilė bus pašarvota ketvirtadienį, kovo 20 d. 
nuo 4 v. p.p. iki 8 vai. v. Brady-Gill laidojimo namų ko
plyčioje, 2929 W. 87st St., Evergreen Park, IL 60805. 
Maldoms visus kviečiame 7 v.v. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, kovo 21 d. 9 vai. r. Brady-Gill laidojimo namų 
koplyčioje, iš kur a.a. Teofilė bus palydėta į Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažnyčią, kur 9:30 vai. r. bus au
kojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras Boleslovas ir artimieji. 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www.petkusfuneralhomes.com 

A.tA. 
ALEKSANDRAI JURJONIENEI 

m i r u s , užuojauta jos s ū n u m s STASIUI, ED
M U N D U I ir ALGIUI, ne tekus iems mylimos mo
t inos . 

S u j a i s liūdi 
Jonas Markvaldas 

PADĖKA 
Mirus mano vyrui Jonui Rejeriui, aš gavau daug 

užuojautos pareiškimų. Kadangi dabar negaliu asme
niškai kiekvienam padėkoti, bandysiu visiems pareikšti 
padėką per „Draugą". 

Mieli aukotojai suaukojo labdarai 300 dolerių. Aš 
tuos pinigus paaukojau Vaikų Vilties organizacijai. Ti
kiuos, kad nors vienas nesveikas vaikelis turės kokį 
džiaugsmą iš tos aukos, savo vargingame gyvenime. 

Noriu padėkoti savo mylimiems giminaičiams ir 
mieliems draugams, už gėles. Gėlės tiesiog mane nuste
bino. Tiek daug gėlių ir nuostabaus gražumo. Mano vy
relis labai mėgo gėles ir džiaugdavosi jomis. 

Taip pat dėkoju visiems, atsiuntusiems man užuo
jautos korteles, kurios man suteikė daug paguodos ir 
kartais gražius prisiminimus. 

Dėkoju visiems už Jūsų gerumą ir pagalbą mano 
skausmo ir liūdesio dienose. Tegul Dievulis Jums vi
siems už tai atlygina. O Tu, mūsų mylimas ir gerbia
mas tėveli, ir mano ilgo gyvenimo bendradarbi ir 
drauge, ilsėkis Viešpaties ramybėje. 

Su gilia padėka, dėkoja visa Rejrriu šoima 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2003 m. kovo 18 d., an t radienis 

ČIKAGOJE IR APYL1NKĖSE\ 

Kovo 30 d. nėra tik pa
prastas sekmadienis. Į Čikagą 
iš Los Angeles atvyksta „Ledi 
Makbet", ne toji žiaurioji ka
ralienė, apie kurią rašė Šek
spyras, bet „iš Akmenės" — 
jeigu ji ir kažką „ne taip" pa
daro (iš meilės ir keršto), tai 
nusikaltimas ne per daug bai
sus. Šis Los Angeles Dramos 
sambūrio spektaklis skiria
mas „Draugo" paramai. Visus 
kviečiame! Bilietai jau gauna
mi „Seklyčioje", bet galėsite 
įsigyti ir prie Įėjimo. 

Panevėžiečių k lubas 
kviečia visus — penevėžiečius 
ir nepanevėžiečius — į visuo
tinį narių susirinkimą kovo 
23 d., sekmadienį, 12 vai., 
Jaunimo centre. Laukiami 
visi su naujomis idėjomis ir 
pasiūlymais. Beje. šiemet Pa
nevėžys švenčia 500 metų su
kaktį. Jeigu reikia daugiau 
informacijų apie Panevėžiečių 
klubą, skambinkite pirm. Ire
nai Preidienei tel. 708-296-
1577. 

Arūnas K. Draugel is , Le-
mont, IL, su prenumeratos at
naujinimo mokesčiu pridėjo 60 
dol. auką. Dėkojame! 

Į „Kaukių bal iaus" ope
ros spektaklį, kuris vyks sek
madienį, balandžio 27 d., 3 
vai. p.p., Morton gimnazijos 
salėje (2423 S Austin Blvd., 
Cicero), taip pat į pooperinį 
koncertą gegužės 4 d., sekma
dienį. 3 vai. p.p., Jaunimo 
centre, bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Str., Čikagoje, kasdien nuo 9 
vai. r. iki 4 vai. p.p., o šeš
tadieniais nuo 10 v. r. iki 2 
vai. popiet. J abu renginius bi
lietus galima užsisakyti paš
tu, pridedant sau adresuotą 
su pašto ženklu voką. Užsa
kymus siųsti: Lithuanian Op
era Co„ Inc., 3222 W. 66th 
Place, Chicago, IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
operą ir pooperinį koncertą 
suteiks operos valdybos pirm. 
Vaclovas Momkus tel. 773-
925-6193. 

„Sau lu t ė s " , Lietuvos vaikų 
globos būrelio susirinkimas 
bus antradienį, kovo 18 d., 7 
vai. vak., Pasaulio lietuvių 
centro, Lemonte, konferencijų 
kambaryje. Kviečiami visi, no
rintys padėti vargingai gyve
nantiems vaikams bei studen
tams Lietuvoje. 

VĖL KVIEČIA Į PARODĄ 
M. K Čiurlionio galerijoje 

dar veikia Joanos Paltarokai-
tės-Valaitienės, prieš metus 
iškeliavusios amžinybėn, kū
rybos paroda, kurios atidary
mas sulaukė gausybės svečių, 
draugų, menininkų dėmesio. 
Galerijos salėse įsikūrę dar
bai — piešiniai, akvarelės, ta
pyba ir čia esanti poezijos kny
ga „Nebyli žemė" atskleidžia 
žmogiško požiūrio į vertybes 
vientisumą. Gamta kūryboje 
išsilieja romantine gama, švie
sos ir spalvų atspindžiais. 
Gamtos motyvai vaizdų meta
forom ir simboliais kalba apie 
nenutrūkstamą laiko tėkmę. 
Ir jeigu kas nesuspėjo atvykti, 
pažiūrėti, pajusti jos unikalią 
meno kalbą, susipažinti su 
dailininkės kūryba, turi pas
kubėti, nes galimybės palytėti 
dvasingą grožį pasitaiko ne 
taip dažnai. 

O M. K. Čiurlionio galeri
jos vadovai kovo 21 d., penkta
dienį 7:30 vai. vakaro vėl kvie
čia į Jaunimo centrą Čikagoje, 
į Kauno Juozo Grušo vardo 
vidurinės mokyklos mokslei
vių kūrybos pristatymą. Kaip 
žinome, sparčiai augančiame 
Kaune, prie senojo Žemaičių 
kelio, įsikūrė naujasis Šilainių 
mikrorajonas — jaunystės gy
venvietė, išstatyta moderniais 
daugiabučiais namais. Vaikų 
darželių, mokyklų čia yra ne 
viena. Juozo Grušo vardo vi
durinėje mokykloje, pasirinku
sioje dailės ugdymo kryptį, 
vadovaujamasi rašytojo huma
nisto gyvenimo ir kūrybos įtai
gojamomis idėjomis, skleidžia
momis dvasinio pasaulio nuo
statomis. Mokykla jauna, tik 
pradėjusi skaičiuoti antrą de
šimtmetį naujame moderniš
kame pastate. Erdvios švie
sias klasės, koridoriai, kabine
tai, joje mokosi 1,246 moks
leiviai. Mokyklai vadovauja 
menų globėja, tautinio meno 
ir tradicijų, lietuvių kultūros 
puoselėtoja direktorė Nijolė 
Šimienė. 

Nelengva pasakyti, kada 
prasideda jauno žmogaus po
traukis menui, bet tėvų pas
katintas, mokytojų globojamas 
vaikas dažniausiai su džiaugs
mu :masi kūrybos, ypač kai 
rezultatas čia pat. Žiūrėk, 
kaip minkštas molis įgauna 
puodynėlės, vazos formas, mo
linis juokdarys, pasidabinęs 
rausva kepurėle, šaiposi iš ta
vęs ar žirgas ant šachmatų 

lentos gali keliauti, laimėda
mas kovą ne tik su priešinin
ku, bet ir su lengvai minkoma 
molio mase. Kasmet mokykla 
pasipuošia dviem trimis sieni
nės tapybos darbais, moko
mieji kabinetai prisipildo pa
čių mokinių pagamintomis 
mokslo priemonėmis, visi da
lyvauja parodose. Sukruto su
bruzdo mokiniai, artėjant ra
šytojo Juozo Grušo 100-ųjų 
metinių paminėjimui ir 2001-
aisiais savo kūrybos parodą 
atidarė Kauno menininkų na
muose. Kiekvienais metais 
pavasarį sustiprintos dailės 
specialybių mokiniai surengia 
įspūdingą šventę — parodą, 
kurioje pristato taikomosios 
dekoratyvinės dailės, tapybos, 
grafikos, sieninės tapybos dar
bus, kompiuterines ar erdvi
nes kompozicijas, odos, teksti
lės, šilko kūrimus, pritaikomo
sios dailės gaminius. Geriausi 
darbai keliauja į parodas, ver
tingiausi eksponuojami 2002 
m. įkurtoje mokyklos dailės 
galerijoje. 

Mokiniai draugauja su Pa
nevėžio „Šaltinio" vidurine 
mokykla, Kauno technologijos 
universitetu, Japonijos Naga
no miesto mokykla, dalyvauja 
įvairiausiose projektuose na
mie ir užsienyje. Dabar moky
tojų ir mokinių kūrinėliai 
skrenda per Atlantą į tolimą, 
nežinomą, viliojantį kraštą — 
Ameriką. „Mokyklos bendruo
menė imli naujoms iniciaty
voms, — rašo mokyklos mo
kytojos. — Lankėmės Lietuvos 
mokyklose, Italijoje, Austrijo
je. Mielai ieškome bendramin
čių Amerikos lietuviškose mo
kyklose, todėl ir atvykstame į 
M. K. Čiurlionio galeriją Jau
nimo centre, norėdamos paro
dyti lietuviams mūsų mokslei
vių kūrybą, išradingumą, kū
rybingumą, norėdamos čia su
rasti naujų draugų". 

M. K. Čiurlionio galerija 
kviečia visus j Kauno Juozo 
Grušo vidurinės mokyklos 
dailės klasių mokinių kūrybos 
parodos atidarymą. Parodą 
pristatys Algimantas Kezys, 
programą atliks ansamblis 
„Gabija", vadovė Genė Razu-
mienė. Čia galėsite ir akis 
„paganyti", meno kūriniais 
pasigrožėti, jų įsigyti, minti
mis su šios mokyklos vadovy
be, dailės mokytojais ir moki
niais pasidalinti. 

Laima Krivickienė 

VELYKINE MUGE 
JAUNIMO CENTRE 

Žodis Velykos, skolinys iš 
gudų, reiškiantis „didelę 
dieną". Išties pavadinimas ati
tinka tikrovę, mat Velykos 
viena iškilmingiausių visų 
metų švenčių. 

Tradicijos mena seniausius 
laikus, kuomet bažnyčios var
pai gausdami kviesdavo į Pri
sikėlimo pamaldas. Vėliau 
būdavo valgomi velykiniai 
pusryčiai - sočiai, nes visą 
gavėnią pasninkauta. Vely-
kose reikia linksmintis, į 
žmones išeiti, susirinkti pa
dainuoti ir pašokti, nes buvo 
manoma. kad pramogos 
užtikrina vasaros derlių. 

Šį savaitgalį, kovo 15 ir 16 
d., JC, vyko velykinė mugė. 
Jau privažiavus prie JC nosį 
sukuteno ir skrandį suerzino 
kepamų šašlykų kvapas. Vis 
tas Antanas iš „kampo" - žino 
kaip prisivilioti pirkėją. 

Ech, pavasaris! Sugužėjo lie
tuviai pasižmonėti, gal kokį 
meno darbelį įsigyti, o gal pa
vasarinių gėlių puokštę 
išmokti surišti. Jau įprasta 
matyti ,_Always with Flovvers" 
visose mugėse ir šventėse. 
Bičiulis klounas, spalvotais 
plaukais ir raudona nosimi, 
nusiavęs klumpes, pramogavo 
su vaikais, rodydamas triukus 
ir pūsdamas balionus. 

Akordeonui pritariama, tarsi 
srauniu upeliu čiurlendama, 
bangavo tarp žmonių melodi
ja, kurią susirinkusiems dova
nojo Vladas Saltonas. Algi
mantas Kezys pristatė savo 
naują fotografijų katalogą. O 
gintarinių papuošalų gausa ir 
grožis! Derinti su sidabru, vie
netiniai, originalūs, viliojo 
smalsaujančias moterų akis. 
Karolis Avižienius sakė tik 
mėgėjiškai tuo užsiimąs, beje, 
kaip ir medžio drožinėjimu. 
Keramikiniai varpeliai ir pa
tys įvairiausi keramikos dar
beliai iš Lietuvos, pristatyti 
įmonės „Artitoli". lyg ir preky
binis debiutas. „Norime pasi
žiūrėti kaip seksis, ar žmonės 
domėsis ir į ką tai gali išsi
vystyti", - sakė savininkas 
Andrius Gedgaudas. 

„Draugo" dienraščio stendas 
skelbė, kad vieno mėnesio 
laikraščio prenumerata - ne
mokama! Nežinojusiems siū
lau skubėti pasinaudoti šia 
paslauga. 

Kaip sveikai gyventi ir mai
tintis, patarimais apibėrė 
tarptautinės firmos ..Zepter" 
atstovai Aldona ir Gintas Ra-
kitos. Žiū, jau vienas kitas su
sidomėjęs ir kišenes krapšto -
pirks. Nežinau ar tiesa, bet 
sako tie puodai daro stebuk
lus! 

Apsąla širdis, kai Laukaičio 
medus išsirikiavęs didžiuojasi: 
paragauk mane! 

Anot tradicijų, Velykose nie
kas nedirba, o, svečiams užėjus, 
reikia bendrauti su atėjusiais. 
Išsaugojo tradicijas lietuviai, 
ir vaikams gerą pavyzdį rodo. 

Vitalija Pulokienė 

Kiekvieną Gavėnios 
penk tad ien į , 3 vai. p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje yra Kryžiaus kelių 
pamaldos lietuvių kalba. 

Nekalto Prasidėj imo M. 
Mari jos seserų vienuolijos 
rėmėjų metinė šventė jau šį 
sekmadienį, kovo 23 d. Jauni
mo centre. Mišios bus aukoja
mos 2 vai. popiet t. jėzuitų kop
lyčioje, o po Mišių 3 vai. — JC 
didžiojoje salėje pietūs ir me
ninė programa. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir parem
ti nesuskaitomus gerus dar
bus, kuriuos Putnamo seselės 
vykdo Lietuvoje ir šiame kraš
te. 



„Draugo" dienraščio atstove Aldona, galėjo privilioti skaitytojus savo ke 
rinėia šypsena. 

Alvvays w:th Flowers" stendas skendėjo gėlėse. 

Firmos „Zepter" atstovai Aldona ir Gint;:s vaišino sveikai paruoštomis 
troškintomis daržovėmis. 

Nuotraukos Vitalijos Pulokienės ir Giedr iaus Sireikio Medaus karalius Laukaitis. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIA 

Tautiečiai, pravažiuojan
tys Marąuette Parko apylin
kę, pastebės du iškilius baž
nyčios bokštus. Tai Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo katali
kų parapijos didingi Dievo na
mai. Šią gražią ir įspūdingą 
bažnyčią sukūrė garsus lietu
vis architektas J. Mulokas. 
Lietuviams po karo pradėjus 
keltis į šią apylinkę, turimoji 
bažnyčia pasidarė per ankšta. 
Tuometinis šios parapijos 
klebonas Paškauskas, remia
mas parapijiečių, pastatė di
dingą šventovę — Katedrą 
lietuviams. Visa šita vietovė 
tapo lietuviška žeme, nes čia 
yra Švento Kryžiaus ligoni
nė, seselių kazimieriečių vie

nuolynas, Maria mergaičių 
gimnazija, pradžios mokykla 
su sporto ir susirinkimų sale. 
Šioje apylinkėje apsigyveno 
daug lietuvių šeimų, kurios 
išlaikė visas įstaigas. 

Laikas padarė savo, nes 
daugelis pirmųjų gyventojų ir 

parapijiečių, užaugus jų jau
nimui, išsikėlė gyventi į prie
miesčius, kiti išvyko į šiltes
nes valstijas, o nemažas skai
čius iškeliavo į Amžinybę. Li
ko tik tie, kuriems ši vietovė 
ir lietuviška parapija yra la
bai miela širdžiai, jie yra nuo
latiniai kasdieniniai bažny
čios lankytojai. Į sekmadienių 
pamaldas atsilanko nema
žas skaičius trečiosios bangos 

tautiečių ir tolimesnių prie
miesčių buvę parapijiečiai. 

Sekmadieninių pamaldų 
lankytojai galėjo pastebėti pa
rapijos žiniaraštyje išspaus
dintas nuotraukas, kuriose 
yra parodytos vietos, reikalin
gos sutaisymo. Dėl pinigų sto
kos pataisymai nukeliami, kol 
bus surinkta reikiama remon
tui suma. 

Tikimasi, kad visi buvę 
parapijiečiai, nepaisant, kur 

jie begyventų, prisidės prie 
savo katedros pagražinimo, o 
besilankantys šioje vietovėje, padi
dins savo įnašus. 

Šie Dievo namai yra vie
ninteliai, kuriuos aptarnauja 
lietuviai kunigai, tai: kun. Jo
nas Kuzinskas, buvęs klebo
nas, dabar einąs valdytojo pa
reigas, jaunas gražiabalsis 

kun. Rimvydas Adomavičius, 
atvykęs iš Lietuvos, kun. Vi
tas Mikolaitis ir kun. Antanas 
Zakarauskas, anksčiau ėjęs 
klebono pareigas. Kun. Rim
vydo Adomavičiaus rūpesčio 
dėka, yra susidariusi darbš
čių moterų grupė, kurios dirba 
veltui parapijos naudai. Taip 
pat yra sudaryta finansų rei
kalams veiklių asmenų gru
pė, kuri stengiasi vykdyti pa
taisymo darbus, bet jie nieko 
negali nuveikti, jeigu rink
liavų metu daugelis įdeda tik 
po vieną dolerį. Yra asmenų, 
kurie gausiai aukoja, kai ku
rie net iš trečiosios bangos 
lietuvių. 

Sujungę jėgas, pajėgsime 
lietuvių šventovei grąžinti jos 
ankstyvesnį grožį. 

Antanas Paužuolis 


