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JAV ir Europoje 
Lietuvos prezidento apkalta 

nėra dėmesio centre
Nepasiduokite 
blogam cholesteroliui. 
Kaip pasiruošti 
mokesčiu pildymui.

2 psl.

Kai ieškoma sinonimų 
okupacijai. Rusijai 
labiau rūpi Baltijos 
valstybės, kaip 
Kaukazo sritis.

3 psl.

Esame prikelti gyventi 
su Kristumi. Daržai 
ir darželiai skiltyse: 
kaip paskubinti 
pavasarį; gėlės šv. 
Valentino dienai.

4 psl.

Mano tėvų bei senelių 
gimtoji kalba ir aš — 
konkursas jaunimui.

5 psl.

Tautodailės paroda 
First Personai 
banke. Užgavėnių 
blynai Union Pier, MI. 
Minėsime Vasario 16-ą.

6 psl.

Sportas

* Lietuvos akrobatinio 
skraidymo meistras Jurgis 
Kairys (nuotr.) su savo nau
juoju lėktuvu „Juka” laimėjo 
Jungtiniuose Arabų Emyratuo
se vykusį Tarptautinės aero
nautikos federacijos (FAI) 
„Grand Prix” serijos pirmąjį 
ratą — „Al Ain Haute Voltige” 
varžybas. 51 metų Lietuvos la
kūnas surinko 20,350 taškų. J. 
Kairys antrąją vietą užėmusį 
vengrą Peter Besenyei aplenkė 
140 taškų. Trečias liko Rusijos 
lakūnas Michail Mamistov. Jis
J. Kairiui pralaimėjo 400 taš
kų.

* Lietuvos krepšinio ly
gos čempionate šeštadienį 
Kauno „Žalgiris” svečiuose po 
permainingos kovos nugalėjo 
Šiaulių „Šiaulius” 87:79.

* Pirmadienį preziden
tas Rolandas Paksas raštu 
kreipėsi į premjerą Algirdą 
Brazauską, prašydamas ap
svarstyti finansinės paramos 
Kauno „Žalgirio” komandai 
klausimą bei rasti galimybių jį 
teigiamai išspręsti. Kauno ra
jono savivaldybė nusprendė 
peržiūrėti anksčiau pasirašytą 
rėmimo sutartį su Kauno „Žal
girio” komanda. „Žalgirio” klu
bo savininkas, krepšininkas 
Arvydas Sabonis yra ne kartą 
viešai kalbėjęs, kad komandai 
sunku rasti rėmėjų, spręsti fi
nansinius klausimus.

* Valdemaras Novickis 
— vienintelis lietuvis, laimė
jęs visus įmanomus rankinio ti
tulus. Olimpinis ir pasaulio 
čempionas, IHF taurės laimėto
jas ir geriausias visų laikų Lie
tuvos rankininkas aukštumas 
pasiekė užsispyrimo, alinančio 
darbo ir talento dėka. Šį mėnesį 
48-ąjį gimtadienį švęsiantis V. 
Novickis buvo pripažintas ge
riausiu 9-ojo dešimtmečio pa
saulio gynėju ir kėlė siaubą 
daugeliui rankinio žvaigždžių.

Susijungusios dvi didžiosios 
dešiniosios partijos siūlo Lietuvai naują 

sutartį
Vilnius, vasario 7 d. (BNS)

— Šeštadienį susijungusios dvi 
didžiausios dešiniosios partijos
— Tėvynės sąjunga (TS) bei 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga (LPKTS) 
siūlo Lietuvai naują sutartį.

Partijų jungimosi suvažia
vime TS pirmininkas Andrius 
Kubilius teigė, kad Lietuvoje 
yra daug susiskaldymo ir susi
priešinimo, o konservatoriai ir 
politiniai kaliniai vienijasi.

„Vienybėje — stiprybė, — 
tai visiems seniai žinoma tiesa. 
Buvę tremtiniai Sibiro šalčiuo
se išgyveno tik vienybės dėka. 
Mūsų vienybė ypatingai reika
linga šiandien, kai daūg kam 
Lietuvoje kyla nerimas dėl Lie
tuvos ateities. Šiandien mes ne 
tik vienijamės. Vienydamiesi 
jungimosi sutartimi mes su
tvirtiname savo kūną. Šiam kū
nui reikalinga ir nauja stipri 
dvasia. Naujoji Tėvynės sąjun
ga yra pasiruošusi parengti ir 
pasirašyti su Lietuva sutartį”, 
sakė A. Kubilius.

Pristatydamas TS progra
mą „Sutartis su Lietuva”, A. 
Kubilius teigė, kad konservato
riams rūpi žmonių gerovė.

„Valstybei mes galime pa
dėti, jei pereisime prie veiks
mingos politikos, skatinančios 
bendruomeniškumą. Stipri vi
suomenė bus tik tuomet, kai 
bus pertvarkyti biurokratijos 
principai. Valstybėje reikia pri
taikyti gero verslo valdymo 
principus. Sutartis su Lietuva 
yra kitokia — ne vien partijos 
kabinetuose kuriama, o taip 
pat ir tariantis su partijos sky
riais”, sakė A. Kubilius.

Konservatorių pristatomoje 
sutartyje siūloma vykdyti „2V”
— dviejų vaikų kiekvienai šei
mai programą, stiprinti bend-

Nauji rinkimai „nenuplaus" 
priesaiką sulaužiusio prezidento 

kaltės
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 

— Pirmadienį paskelbtame pa
reiškime buvęs Seimo pirminin
kas ir konservatorių vadovas 
Vytautas Landsbergis teigia, 
jog moralinį autoritetą praradu
sio ir priesaiką sulaužiusio 
prezidento Rolando Pakso 
kaltės negalės „nuplauti” ir 
nauji rinkimai.

„Sulaužė priesaiką už pini
gus — tokia yra neatšaukiama 
ir pasauly nuskambėjusi 
Konstitucinio Teismo išvada. 
Priesaikos sulaužymas, o dar už 
pinigus, lieka visam gyvenimui. 
Tai neterminuota”, teigia Seimo 
narys V. Landsbergis.

Konstitucinis Teismas 
gruodį pažymėjo, jog, išimties 
tvarka suteikdamas Lietuvos 
pilietybę savo dosniausiam

Vasario 7-ąją Dusetose (Zarasų raj.) vykusių tradicinių Sartų žirgų lenk
tynių finalinį, 11-ąjį, važiavimą dėl Lietuvos Respublikos Prezidento prizo 
laimėjo ukmergiškis Kazys Trota su žirgu Vivo Sempre. Nugalėtoją 
apdovanojo pats prezidentas Rolandas Paksas. J varžybas buvo atvykę ir 
ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas bei Seimo pirmininkas 
Arturas Paulauskas. Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Tėvynės sąjungos suvažiavime kalba naujasis jos vadovas Andrius Kubilius. Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr.

ruomenių kūrimąsi, pervedant 
bendruomenėms 2 proc. jų na
rių pajamų mokesčių, taip pat 
žadama per ketverius metus 
mokytojams dvigubai padidinti 
atlyginimą.

Be to, A. Kubilius neatmetė 
galimybės, kad ateityje TS susi
jungs su Lietuvos krikščionių 
demokratų partija.

„Norime apjungti dešinią
sias jėgas, turėti energingą 
dvasią, stiprų pagrindą ir eiti į 
ateitį. Daugelyje Europos vals
tybių konservatoriai ir krikš
čionys demokratai dirba abejo
se partijose, Lietuvoje yra per 
didelė prabanga dirbti atskirai. 
Su krikdemų vadovybe mums 
sudėtingiau kalbėtis, bet su 
daugeliu skyrių mes jau kal
bame apie perspektyvas dirbti 
kartu”, tikino A. Kubilius.

LPKTS pirmininkas Po
vilas Jakučionis teigė tikintis, 
kad dviejų dešiniųjų, savo po

rėmėjui Jurijui Borisovui, prezi
dentas vadovavosi ne valstybės, 
o savo asmeniniais tikslais ir 
sulaužė priesaiką būti lygiai 
teisingu visiems.

V. Landsbergis ragina 
nutraukti ginčus dėl apkaltos ir 
palaukti jos pabaigos. „Pasauly 
gerbiamo prezidento Lietuva 
jau vis tiek neturi. Todėl reikia 
baigti kivirčus dėl antraeilių 
dalykų, nesipykti dėl apkaltos 
nei šeimose, nei gatvėse. 
Procedūra įvyks, ir turėsim tai, 
ko esame verti”, teigia jis.

Spėjama, jog balsavimas dėl 
prezidento nušalinimo gali būti 
surengtas balandį.

Konstitucija nedraudžia 
nušalintam prezidentui dar 
kartą dalyvauti prezidento 
rinkimuose.

žiūriu artimų partijų, susivieni
jimas bus „gera dovana Vasario 
16-osios Nepriklausomybes ak
to paskelbimo atminimui”.

„Mes esame prieš dvi Lie- 
tuvas. Lietuva mums buvo, yra 
ir bus ne tik viena, bet ir vie
nintelė”, kalbėjo P. Jakučionis.

Jis teigė, kad naujos parti
jos nariais taps ne mažiau kaip 
pusė buvusios LPKTS narių.

„Tai reiškia, kad 20-30 
tūkst. žmonių tupėtų prisijungti 
iš politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos.

Jų tarpe yra ne tik ištiki
mų savo vertybėmis, bet ir jau

Lietuvą telkti susirinkę prezidento rėmėjai 
aršiai smerkė kitaminčius

Vilnius, vasario 7 d. (Elta) 
— Į vieną judėjimą besiburian- 
tys prezidento Rolando Pakso 
rėmėjai sako vienysiantys tau
tą, tačiau čia pat aršiai smerkė 
visus R. Pakso priešininkus ir 
kritikus.

„Mums ne tas pats, kad jau 
ketvirtas mėnuo mums mėgina 
plauti smegenis ir melu įtikinti, 
kad visas mūsų gyvenimo blo
gis tik dėl naujojo prezidento, 
išdrįsusio pajudinti ir pradėti 
šalinti politikų, žiniasklaidos ir 
kriminalo maurus, o neįtikusio 
elitui prezidento kaltėms įro
dyti prisidengiama Seimu, 
Konstituciniu teismu, nešvariu 
politizuotu tyrimu ir politizuo
ta teise”, šeštadienį kalbėjo 
Seimo Liberaldemokratų frak
cijos narys Rolandas Pavilionis.

Jis skaitė įžanginę kalbą 
šeštadienį vykusiame pilietinio 
judėjimo „Už teisingumą ir de
mokratinę Lietuvą” steigiama
jame suvažiavime.

Įvardindamas pilietinio ju
dėjimo uždavinius, vienas jo 
autorių R. Pavilionis, be kita 
ko, minėjo artėjančius rinki
mus. „Mūsų uždavinys, kad į 
visas valdžias — į naująjį 
Seimą ir į Europos Parlamentą

Lenkijoje uždaromos lietuviškos mokyklos
Varšuva, vasario 9 d. 

(BNS) — Lenkijos lietuviai ne
teks kelių švietimo įstaigų — 
Seinų valsčiuje dvi mokyklos 
bus uždarytos, viena — pertvar
kyta.

Pasak Lenkijos lietuvių lei
dinio „Aušra”, sausio pabaigoje 
Seinų valsčiaus taryba nutarė 
uždaryti Aradnininkų ir Lum- 
bių mokyklas bei pertvarkyti 
Krasnagrūdos mokyklą. Pasta
rojoje švietimo įstaigoje liks tik 
3 klasės.

„Aušros” teigimu, lietuviš
kos mokyklos uždarinėjamos

nų specialistų, kurie padės pa
siekti partijos tikslus”, sakė P. 
Jakučionis.

Naujosios politinės jėgos 
pirmininku vienbalsiai buvo iš
rinktas A. Kubilius.

Nauja politinė organizacija 
vadinsis Tėvynės sąjunga (kon
servatoriai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, krikščioniškieji de
mokratai). Oficialus sutrum
pintas naujos partijos pavadini
mas — Tėvynės sąjunga.

Seime bus steigiamos dvi 
TS frakcijos — Politinių kalinių 
ir tremtinių ir Krikščioniško- 
sios demokratijos.

Prezidento Rolando Pakso šalininkai mitingavo Vilniuje, Profsąjungų rt 
rnų aikštėje. Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotr.

— piliečiai rinktų ne prisitaikė
lius ir savanaudžius, o vertus 
pagarbos už nuveiktus darbus, 
principingus ir sąžiningus žmo
nes, nesusikompromitavusius 
dalyvavimu gėdingame žygyje 
prieš Lietuvos atsinaujinimą, 
gebančius ir grįžtančius ginti 
visų pirma savo tautos intere
sus”, sakė R. Pavilionis, kartu 
žadėjęs tokiems žmonėms pa
ramą.

Judėjimo pagrindinis tiks
las, anot R. Pavilionio, „ne skal
dyti ir griauti, o telkti Lietuvą,

nepaisant to, kad netrukus Lie
tuva ir Lenkija taps Europos 
Sąjungos narėmis, „kai vis aiš
kiau ir stipriau pabrėžiama, jog 
gerai organizuotas lietuviškas 
švietimas yra lietuvių išlikimo 
garantas”.

„O juk švietimas yra lemia
mas veiksnys lietuvių tautinei 
mažumai išlikti”, pastebi „Auš
ra”.

Leidinyje teigiama, kad 
Lenkijos lietuvių organizacijos 
nusiuntė laišką Lietuvos prem
jerui Algirdui Brazauskui, ku
riame prašoma padėti išsaugoti

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) 
— Iš vizitų JAV ir Vokietijoje 
grįžęs krašto apsaugos minist
ras Linas Linkevičius preziden
tui Rolandui Paksui pirmadienį 
papasakojo savo įspūdžius ir 
informavo didelio domėjimosi 
prezidento apkalta nesulaukęs.

Po susitikimo ministras tei
gė, kad viešint Vašingtone vie
nintelis lietuvių radijas domė
josi prezidento apkalta, o Euro
poje besidominčiųjų buvo dau
giau.

L. Linkevičiaus teigimu, 
„bičiuliai Europoje” domėjosi, 
kiek truks apkalta ir kada ji 
baigsis.

„Nieko ji tiek nedomina, 
kiek mums atrodo”, tikino mi
nistras.

„Neformaliai kalbėjomės, 
ko, matyt, neturėčiau raportuo
ti”, pridūrė L. Linkevičius.

Jis pažymėjo, kad susitiki
muose visada pabrėžiamas Lie
tuvos bendrojo vidaus produkto

Prezidentas R. Paksas planuoja 
vykti į NATO viršūnių susitikimą

Vilnius, vasario 7 d. (BNS) 
— Apkaltos sūkuryje atsidūręs 
prezidentas Rolandas Paksas 
planuoja vizitą į birželio mėnesį 
Istambule vyksiantį NATO vir
šūnių susitikimą, tvirtina prezi
dento patarėjas užsienio politi
kos klausimais Petras Vaitie
kūnas, rašo dienraštis „Lietu
vos žinios”.

Birželio 28-29 dienomis Is- 
tambule vyksiančiame NATO 
viršūnių susitikime Lietuva tu

įtvirtinti joje teisingumą ir 
demokratiją”, mažinti atotrūkį 
tarp visuomenės sluoksnių, 
regionų.

Į suvažiavimą keliomis de
šimtimis autobusų buvo suvežti 
keli tūkstančiai prezidentą re
miančių žmonių. Vilniaus prof
sąjungų rūmų salėje susirinko 
keli šimtai delegatų.

Organizatorių teigimu, iš 
viso registravosi per 600 delega
tų. Netilpusiųjų viduje, policijos 
pareigūnų skaičiavimais, buvo 
per 1,500.

lietuvių švietimą Lenkijoje.
„Iki šiol Lenkijos valstybė 

nesukūrė veiksmingo Lenkijos 
lietuvių švietimo išlaikymo mo
delio. (...) Skaudu, kad tai vyks
ta Lietuvos ir Lenkijos draugiš
kų santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutarties 10- 
mečio minėjimo išvakarėse”, 
rašoma Lenkijos lietuvių laiške 
A. Brazauskui.

Laiške siūloma tarpvalsty
binės sutarties 10-mečio minėji
mo proga įmūryti lietuviškos 
mokyklos Seinuose kertinį ak
menį, Nukelta į 5 psl.

augimas, pernai pasiekęs 8.9 
procentų.

„Tai visada visi pabrėždavo 
kaip pozityvą”, sakė jis.

Paklaustas, ar apkalta pre
zidentui, kuris taip pat yra vy
riausiasis valstybės karinių 
pajėgų vadas, turi įtakos krašto 
apsaugai, L Linkevičius pažy
mėjo, kad nėra neatliktų darbų, 
ir užsienio bendrininkai neabe
joja Lietuva.

rėtų dalyvauti jau kaip visatei
sė sąjungos narė.

Šią savaitę Prancūzijai, 
paskutinei iš 19-kos dabartinių 
NATO narių, baigus NATO 
plėtros patvirtinimo procedūrą, 
Lietuva NATO nare gali tapti 
keliais mėnesiais anksčiau, 
negu planuota. Manoma, jog tai 
gali įvykti iki balandį Briuselyje 
vyksiančio NATO užsienio 
reikalų ministrų susitikimo.

Nukelta į 5 psl.

Žemių grobstymais 
įtariamų seimūnų 

sąrašas buvo 
žinomas dar prieš 

pusmetį
Vilnius, vasario 9.d. (Elta) 

— Seimo ir vyriausybės narių, 
galimai įtariamų žemių grob
stymais, sąrašą STT turėjo dar 
praėjusių metų rugpjūtį, pa
tvirtino Seimo kontrolierė Ri
mantė Šalaševičiūtė bei Vals
tybinės saugomų teritorijų prie 
Aplinkos ministerijos direktorė 
Rūta Baškytė.

Specialiųjų tyrimų tarny
bos vadovas Valentinas Juno- 
kas minėtąjį sąrašą Seimo pir
mininkui Artūrui Paulauskui 
įteikė tik praėjusią savaitę.

Seimo kontrolierė R. Šala
ševičiūtė teigė, jog dar praėju
sią vasarą STT1 vadovas Valen
tinas Junokas kreipėsi į ją, 
kaip į darbo grupės, tyrusios 
žemių grobstymus, narę, prašy
damas padėti „išgryninti” gali
mai įtariamų neteisėtu žemių 
įsigijimu Seimo narių sąrašą. 
Pati STT tuo metu aiškino 
neturėjusi pakankamai savų 
pajėgumų minėtą darbą atlikti.

Tokj patį darbą STT prašy
mu atliko ir Aplinkos ministe
rijos pareigūnė R. Baškytė.

Nukelta į 5 psl.

Teismas paskelbė 
nuosprendį 
garsiojoje 

„Svainijos" byloje
Panevėžys, vasario 9 d. 

(BNS) —- Panevėžio apygardos 
teismas pirmadienį paskelbė 
nuosprendį dviem verslininko 
Rimanto Okuličiaus turto prie
vartautojams.

33 metų Audrius Lazaus
kas, pravarde Lazeris, nuteis
tas kalėti puspenktų metų, o 44 
metų Vidmantas Kirklys, pra
varde Mutė, — 5 metus.

Nukelta į 5 psl.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LIETUVĖS, NENUSILEISKITE

blogajam cholesteroliui
IONAS ADOMAVIČIUS, M.D,

G
eorge Washington uni
versiteto profesorė Judith 
Hsia yra ir direktorė Li- 
pid Research Clinic. Jos su tal

kininkais atlikti tyrimai dabar 
paskelbti mediciniškoje spaudo
je („Cardiology Review”, vol. 19, 
no. 11, September 2002) tvirti
na, kad blogasis cholesterolis 
(LDL) žudo moteris aršiau, 
negu krūtų vėžys. Tą moterys ir 
jų gydytojai turėtų gerai 
įsidėmėti ir atsakančiai veikti. 
Dabar dar stipresnė apsauga 
reikalinga nuo blogojo choles
terolio, kuris moterų širdis 
sirgdina ir marina išsijuosęs.

Vaistų grupė, vadinama
Statins (jų daug vardų) sumaži
na moters širdies žudiko — blo
gojo cholesterolio kiekį, bet 
tokie vaistai nėra viskas. Jais 
negali naudotis nėščios, apsir
gusių kepenų moterys, tų vaistų 
nepakeliančios, ir tos, kurios 
turi tik vidutiniai gausų blogojo 
cholesterolio kiekį — tokioms 
kitos priemonės talkina. Nepa
mirština, kad minėti vaistai yra 
brangūs, juos reikia imti visą 
amžių ir dar nežinoma žala, 
taip ilgai juos vartojant. Ne vi
soms ir tie vaistai padeda, ne vi

IUSTINAS PIKŪNAS, PhD

Tęsinys
eigų paauglystėje nebuvo 
įsisavintas sveikas gyvenime

būdas, tuomet prie jų neigiamo 
veikimo dar prisideda lėtinės 
ligos, tokios, kaip artritas, dia
betas, širdies ir kraujagyslių 
sutrikimai.

Artritas yra viena lėtinių, 
sunkiai gydomų ligų, kuri daž
nai formuojasi, amžiui slenkant. 
Tai dažniausia skausminga lėti
nė liga pasaulyje, kuri daugeliu 
atvejų sukuria invalidumą. 
Skausmo malšinimui medicina 
gali padėti trims būdais. Su
sidarius didelei deformacijai, 
chirurgas gali ją pašalinti ope
racijos būdu; kitais atvejais gali 
leisti kortizono bei kitokias ada
tas kas dvi savaites ar pan. ir 
tuo skausmas yra nuraminamas 
gal iki 7-11 dienų. Dėl skausmo 
kontrolės gydytojai gali pri
rašyti receptus.

Daugelyje parduotuvių gau
nami mitybiniai priedai SAM-e 
ir TripleFlex reikšmingai pade
da artrito paliestiesiems. Juose 
esančio glukosamino (gal ir 
chondroitino sulfato) pagalba

Kaip pasiruošti mokesčių pildymui
Parengė Jūratė Gulbinas, MBA, CPA
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sudėtingesnės, nepaisant Kong
reso pažadų supaprastinti mo
kesčius ir jų pildymą. Parduo
tuvės pilnos mokesčių pildymo 
programų, jas nusipirkę, už 
20-40 dol., daugelis tikisi leng
vai užpildyti ir pamiršti apie 
mokesčius iki kitų metų. Tačiau 
reiktų būti gan atsargiems, 
naudojantis mokesčių progra
momis. Daugelis jų yra pritai
kytos bendram vartotojui ir ga
li neatitikti jūsų reikalavimų, 
tokiu budu dažnai sumokėsite 
per daug mokesčių.

Tiems, kurie nepildo mo
kesčių patys, o pasikliauja mo
kesčių specialistais, reikia at

sada jų reikiamas kiekis gauna
mas.

Todėl dabar kitokie vaistai, 
vieni ar kartu su minėtais stoti
nais, naudojami sunormavimui 
blogojo cholesterolio kiekio — 
tai vadinami, tulžį surišantieji 
(bile acid seąuestrant), kaip Co- 
lesevelam Hel. Jie žarnose suri
ša tulžies rūgštis ir tuomi 
sumažina jų sugrįžimą atgal į 
kepenis. Tas bile statins su
mažina kepenyse cholesterolio 
kiekį, o kraujyje blogasis choles
terolis sumažėja 15-18 proc. 
Tas vaistas yra geresnis už 
anksčiau vartotą tos grupės 
vaistą Cholestyramine.

Vaistas Colesevelam, išban
dytas per pusę metų su 494 pa
cientėmis: vienos jų gavo ne
veiklias tabletes, kitos Cole
sevelam po 3.8 g ar 4.5 g kas
dien per 24 savaites.

Jos blogojo cholesterolio tu
rėjo nuo 130 iki 220 mg proc. 
(norma mažiau 130), trigle- 
ceridų apie 300 mg proc. (norma 
160). Kurios gavo to vaisto 3.8 g 
(šešios tabletės kasdien) jų blo
gasis cholesterolis sumažėjo 15 
proc. visas cholesterolis 
sumažėjo 7 proc., o gerasis cho
lesterolis pagausėjo 3 proc. Tai 
statiškai reikšminga. Tiesa,

Kodėl per anksti senstame?
mažėja ir išnyksta skausmas, 
jie taip pat padeda sąnarių 
lankstumui bei nuotaikai gerėti. 
Tai brangi, bet didelė pagalba 
artritu bei osteoartritu ser
gantiems asmenims. Prie artrito 
rūšių ir kitų ligų dar sugrįšime.

Ląstelių bei enzimų mažėji
mas smegenyse ir visame orga
nizme sudaro papildomus funk
cinius trikdymus, komplikacijas 
ir kuria stresinius išgyvenimus. 
Esant nereguliariai mitybai ir 
trūkstant kokybiškų daržovių, 
uogų ir vaisių, organizmas ne
pajėgia gaminti pakankamo 
glutaciono kiekio ir odos apsau
ga silpnėja. Mitybos gerinimas 
suteikia nepamainomą pagalbą 
be kuriame amžiuje, ypač senat
vėje, organizmo pažeidžiamu
mui didėjant. Galima tikėtis, 
kad nūn išvystoma biotechno
logija galės kelių ar keliolikos 
metų bėgyje keisti maistą į vaistus.

Senėjimo tempą galima 
reikšmingai sulėtinti, visgi joks 
asmuo neišvengia kai kurių 
komplikacijų ir tuo pačiu mir
ties — ji paveja kiekvieną 
žmogų, nors, kaip matome, yra 
daroma daug bandymų nutolin
ti mirtį dešimtmečiais, net šimt

likti šias užduotis:
1. surinkti visus čekius (ar 

kitokią informaciją) apie savo 
išlaidas;

2. suskirstyti išlaidas į ka
tegorijas;

3. viską suskaičiuoti ir nu
sinešti šį sąrašą pas savo mo
kesčių specialistą.

Mokesčių specialistas nu
spręs, kurios jūsų išlaidos suma
žina pajamas, o kurios ne. Todėl 
reikėtų jau dabar pradėti 
ruoštis 2004 metų mokesčiams. 
Daugelyje laikraščių ir žurnalų 
rekomenduojama „vokų siste
ma”. Pačios elementariausios 
išlaidos būtų medicininės, vai

negausiai padidėjo trigliceridai. 
Dar vienas vaistas — Nicotin 
acid reikale naudojamas.

Jos vaistais imta gydyti po 
širdį saugančios dietos. Ji 
amerikietėms yra nuolaidi. Aiš
ku, joms patartas ir širdį sau
gantis gyvenimas, vengiant ža
lojančių nuodų.

Alvudas laiko amerikietišką 
maistą nepakankamai sau
gančiu širdį. Todėl visos lietu

vės pirmiausia savas širdis 
saugo tinkamu maistu — blo
gąjį cholesterolį menkina septy- 
niariopai: darbo-mankštos
nelaiko prakeikimu, nenutuk- 
damos, o nutukusios suliesė- 
damos iki 24 kūno rodiklio, nor
malų (130/80) kraujospūdį uz- 
laikydamos, normalaus riebu
mo cholesteroliu kraują turė
damos (cholesterolio mažiau 
200, geriau 160; blogojo choles
terolio — LDL mažiau 130), 
cukralige nesirgdamos (ant tuš
čios 120 kraujyje cukraus pa
laikydamos) ir sveikatą iš tėvų 
paveldėdamos.

Svarbu, kad ir dėl trupučio 
alkoholio širdį saugančios veik
los tyrimus atlikęs vienas gydy
tojas per televiziją tą pačią sep- 
tyniariopą širdies apsaugą

mečiais. Pažvelgus į šio dešimt
mečio mokslinius atradimus 
biologijoje, medicinoje ir psicho
logijoje, nekyla abejonės, kad 
amžiaus trukmė ir toliau ilgės 
Amerikoje, Vakarų Europoje bei 
kitur. Deja, dėl alkoholinių 
gėrimų plitimo, ypač paauglių ir 
jaunimo tarpe, dėl tabako ir te
bekylančio narkotikų vartojimo, 
galop dėl psichiatrinių ligų gau
sėjimo, Lietuvoje amžiaus truk
mė dar ilgai liks žymiai trum
pesnė negu nūdienos ES gyve
nimo trukmės vidurkis.

Vėžinės ligos pasireiškia 
nuo vaikystės metų, vis dėlto 
atvejų skaičius labai sutirštėja 
nuo penkto dešimtmečio pra
džios. Kaip išvengti vėžio ligų? 
Būtina didinti žalią mitybą, 
valgyti geros kokybės vaisius, 
daržoves, riešutus ir uogas bent 
šešis kartus į dieną, kad gau
tume reikiamus antioksidus, 
kurie mažintų laisvų radikalų 
proveržius ir ląstelių pažeidi
mus. Vaisiai, uogos ir daržovės 
turi gausius flavonoidus ir fito- 
chemikalus, kurie pasižymi 
antivėžiniu veikimu. Padeda žu- 
vienos omega-3 riebalai ir jūros 
augmenys. Ilgalaikę pagalbą

kų priežiūros, namų ofiso, lab
darų ir t.t. Kiekvieną savaitę ar 
mėnesį (priklausomai nuo iš
laidų kiekio) skirkite valandėlę 
peržiūrėti visas išlaidas, jas iš
skirstyti ir suskaičiuoti. Jei ne
žinote, prie ko priskirti tam 
tikras išlaidas, skirkite jomą vo
ką, kurį pavadinkite „įvairios iš
laidos”. Tokiu būdu jūs turėsite 
daug mažiau darbo kitų metų 
pradžioje.

Jei pardavėte akcijas, bū
kite pasiruošę kiek jos kainavo, 
nes dažniausiai brokerių atas
kaitos („statements”) nurodo tik 
pardavimo kainą.

Šiais metais tikimasi, kad

Vilius Buntinas, „Žiburėlio” Montessori mokyklėlės auklėtinis, jau 
žino, kad morkas valgyti sveika.
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minėjo, vien alkoholiu širdį gy
dyti nepatarė, kaip nežalojantį 
būdą širdies užlaikymui. Jis 
minėjo, kad pajėgią, dar gali 
gurkšnį — kitą alkoholio nury
ti. Niekas, oi niekas, pasaulyje 
nenurodo vien alkoholio bur
nele pamėginti širdį stiprinti.

Aišku, kad nuo mirtinos 
širdies atakos lietuvės pirmiau
sia ginsis maistu. Alvudas joms 
pirmiausia pataria atsisakyti 
tradicinių lietuviškų skanu
mynų: dėšrų, kiaulienos ir tau
kų su tryniais. Sveiką širdį 
turėti yra beveik tas pats, kas 
pajėgti gyvenimu džiaugtis. 
Todėl gyvenimišką džiaugsmą 
sau artinkite ne taukais, ne try
niais, bet daugiausia augaliniu 
kąsniu: puodelis pupų — pu
pelių teatstoja mėsą, dar balty
mas kiaušinio, žuvis, lieso pieno 
keturi kasdieniniai puodeliai, 
vaisius 4, daržoves 5 kasdien

teikia makrobiotlnė bei zonos 
dietos. Deja, jų tinkamas įver
tinimas sudarytų kitą temą.

Būtina mažinti kaitinimąsi 
saulėje, nes gausūs ultraviole
tiniai (A, B ir kiti) spinduliai 
iššaukia pasikeitimus odoje, 
kurie po daugelio metų gali 
tapti vėžiniais. Stiprus saulės 
veikimas taip pat silpnina imu
niteto gynybos sėkmę. Vit. D 
gauti pakanka 10-15 min. 
saulės per dieną, nes ji taip pat 
gauname mityboje.
>r Būkime kasdien fiziškai ak
tyvūs ir sistemiškai mankštin- 
kimės bent 3-5 kartus per sa
vaitę. Vartokime viso grūdo 
duoną ir avižinius dribsnius, 
kad gautume mineralus ir pa
kankamai ląstelienos. Jeigu fi
nansai leidžia, pirkime koncen
truotus mitybinius priedus ap
rašytus, taip pat
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tos neapleidžiant, gyvenimo ko
kybė gerės ir padės išvengti se
natvėje išsikerojančių skausmų 
bei ligų. Daugelis tradicinę mi
tybą vartojančių senų žmonių 
nusiskundžia, kad jiems visad 
ką nors skauda; vienam skaus

vis daugiau vidutinės klasės 
žmonių sumokės vadinamuo
sius alternatyvius mokesčius 
(Alternative Minimum Tax - 
AMT).

šie mokesčiai kažkada buvo 
sukurti turtingiesiems, kurie, 
pasinaudoję įvairiais mokesčių 
sumažinimo būdais, visai ne
mokydavo mokesčių. Tačiau, 
metams bėgant, AMT sistema 
nebuvo atnaujinama atsižvel- 
.giant į infliaciją. Iki 2007 metų 
9,5 procentai AMT pajamų bus 
vąl^tijų mokesčių, „personai” ir 
„dcpendent excmptions” ir 
įvairiausių „miscellaneous de- 
duętions” sąskaita. Jei numato
te, kad šiais metais turėsite gan

suvalgykime ir kasdien porą 
valgomų šaukštų aliejaus vieto
je riebalų pasitenkinkite. Imkite 
žuvies taukų kapsules, ypač jei 
negalite kasdien valgyti žuvies.

Taip gyvendamos ir ne 
kitaip misdamos, suteiksite 
savo širdims normalų gyve
nimą, net be minėtų vaistų dau
giausia apsieidamos. Bent pusę 
metų šitaip elkitės. Tada kreip
kitės pas gydytoją, jei reikalas. 
Jis nurodys priedinį kelią toles
niam žygiavimui.

Atsimintina, kad dabartinė 
medicina moteriškų hormonų 
nelaiko širdies apsaugotojais. 
Nepamirština, kad normalus 
gyvenimas, septyniariopas šir
dies užlaikymas, ypač maistinis 
su priedais — geriausias vais
tas ir po pusę metų tokios ap
saugos reikale trejopi vaistai 
yra vietoje, esant gydytojo žinioje.

Sėkmės.

mui praėjus, kitas atsiranda, 
todėl būtina mažinti tokios 
sunkios padėties priežastis.

Pažvelkime į senatvės ligas 
ir į kai kuriuos fiziologinius 
pasikeitimus. Artritas turi apie 
100 variacijų; viena ar kita jų 
gali prasidėti anksti — vaikys
tėje arba paauglystėje, kitos 
rūšys žymiai vėliau — po 60 ar 
70 metų. Iš jų pažymėtinas 
osteoartritas — tai degeneraci
nė sąnarių liga. Šeštame arba 
septintame gyvenimo dešimt
metyje vis dažniau atsitinka, 
kad džiūsta kremzlės ir susidėvi 
kaulus jungiantys audiniai. 
Daugelis žmonių pradeda jausti 
intensyvėjantį skausmą klubuo
se, nugaroje, keliuose, kojų ar 
rankų pirštuose bei kituose są
nariuose. Apkūnėjimas, fizinio 
aktyvumo stygius ir gyvuliniais 
riebalais gausi mityba reikš
mingai prisideda prie kelių, nu
garos bei kitų skausmų stiprėji
mo. Tokių riebalų gausa priside
da prie blogųjų aikasanoidų 
gamybos, o šieji pamažu silpni
na įvairias organizmo sistemas 
ir trikdo jų funkcijas.

Skausmui malšinti dažnai 
vartojamas aspirinas, ibuprofe-

daug medicininių išlaidų, rei
kėtų pasikonsultuoti su mo
kesčių specialistu ir suplanuoti 
valstijų („statė”) mokesčius. Mo
kesčių klausimais galima kon
sultuotis tel. 323-644-2790 arba 
323-666-0248, ar elektroniniu 
paštu jurate@paebell.net

Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
follovving Monday observance of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing oflices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115.
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto.
Metams 1/2 metų 3 men

JAV $100.00 $60.00 $38.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $115.00 $65.00 $45.00
Tik šeštadienio laida:
JAV $60.00 $45.00 $33.00
Kanadoje ir kitur (U.S.) $65.00 $50.00 $38.00
Užsakant i Lietuvą:
Oro paštu $500.00 $250.00
Reguliariu paštu $100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu

$160.00 $85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas: administracija@draugas.org

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 k 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

nas bei kiti uždegimą mažinan
tys vaistai. Šie medikamentai 
yra nukreipti prieš simptomus; 
jie nešalina ligos priežasčių. Į 
tikrą pagalbą gali ateiti dietos 
keitimas ir mitybiniai priedai, 
tokie kaip jau minėtas gluko
samino ir chondroitino jungi
nys, arba JAV Mannatech ga
minamus iš daržovių, vaisių ir 
egzotiškų augmenų Ambrotose 
AO ir PhytAloe dietiniai prie
dai. Jie turi mityboje trūksta
mus monosacharidus. Moksli
niai tyrimai rodo, kad jie maži
na uždegimą ir skausmą, geri
na jungiamuosius audinius, 
juos drėkindami ir maitindami, 
skatina kremzlines ląsteles 
dauginti chondrocitą, ir tuo di
dina kūno sąnarių judrumą. Šie 
produktai taip pat labai pasi
tarnauja diabetikams bei ser
gantiems kitomis ligomis. Tai 
nuostabūs paskutinio dešimt
mečio mokslinių tyrimų pasie
kimai.* Kasdieninis glukosami
no vartojimas (po 1,500 mg per 
dieną) suteikia didelį paleng
vinimą po 3-5 savaičių.** Tuo
met nebereikia kitokių vaistų 
vartoti skausmui malšinti.

Moksliniai tyrimai atsklei-

Kuo valyti?
Atkreipkite dėmesį į senus 

filmus, ypač kai parodoma vir
tuvė. Stalas, spintelių viršus, 
grindys, lentynos, darbo pavir
šius prie kriauklės paprastai 
būdavo pagamintas iš plastma
sės, medžio, „formica” medžia
gos. Dabar virtuvėse rasime ir 
granito, ir marmuro, ir nerudy- 
jančio plieno, ir dar įvairesnių 
paviršių. Su ta prabanga ateina 
ir klausimas: kaip juos valyti, 
kad nesugadintume?

Žinovai pataria: teiraukitės, 
skaitykite ir būkite atsargūs, 
nes klaida gali daug kainuoti.

Specialiems paviršiams yra 
ir specialių valymo priemonių, 
tad parduotuvėje atidžiai per
skaitykite ant dėželių ar butelių 
surašytus nurodymus. Kartais 
tie valymo skysčiai ir milteliai
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dė ypatingą vaidmenį atlie
kančius aštuonis monosachari
dus (manozę, galaktozę, fukozę, 
glukozę, ksilozę, N-acetyl-neu- 
ramino rūgštį, N-acetyl gluka- 
sominą ir N-acetyl-galaktosa- 
miną). Jų nepakankamai esant 
organizme, genų išsireiškimas 
bei ląstelių reikmių komu
nikacija iškrypsta ir imuniteto 
veikla sutrinka. To pasėkoje 
gali atsirasti įvairios vėžinės, 
taip pat ir autoimuninės ligos, 
tokios kaip lupus ir kai kurios 
artrito rūšys. Minėtų sacharidų 
junginys yra atrandamas visuo
se Mannatech mitybiniuose 
produktuose —
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daug cukrozės ir glukozės, pa
kankamai galaktozės, bet labai 
mažai visų kitų paminėtųjų 
monosacharidų. Moksliškai iš
tirtų organizmo funkcijoms pa
laikyti ir sveikatai stiprinti, 
reikšmingų sacharidų skaičius 
jau padidėjo iki 10 —jų bus atras
ta ir daugiau. Bus daugiau

nepigūs, tad galima pasinaudoti 
ir paprastesniais būdais.

Pvz.: marmurinius pavir
šius gerai nuvalo baltas actas, 
sumaišytas su vandeniu. Medi
nes grindis _ „Murphy’s Old 
Soap”), langams plauti skystis 
tinka akmeninėms grindims ir 
darbo stalo paviršiui (prie kriauk
lės), taip pat gerai veikia ir van
duo su muilu.

Jei norite daugiau infonnacijos, 
įsijunkite į interneto svetaines:
www.concretenetword.com

(cementui);
www.countertopcoare.com 
(darbo stalui prie kriauklės); 
wwwHoorfacts.com (grindims); 
www.granitemarble.com 
(marmuriniai, granito paviršiai);

www.kitchens.com
(virtuvės apskritai).
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Artūras Vazbys.

Sausio mėnesio pabaigoje 
Čikagoje viešintis LR Seimo 
narys Artūras Vazbys, apsi
lankė ir „Draugo” redakcijoje. 
Ta proga sutiko atsakyti j 
keletą red. Danutės Bindokie
nės klausimų.

— Visų pirma supažin
dinkite mūsų skaitytojus su 
Artūru Vazbiu.

— Gimiau 1971 m. rugsėjo 
7 d. Baigęs Klaipėdos mieste K. 
Donelaičio vidurinę mokyklą, 
studijavau Vilniaus universite
to Filosofijos fakultete ir 1994 
m. įsigijau psichologijos ba
kalauro kvalifikacinį laipsnį. 
1997 m. tame pačiame univer
sitete man buvo suteiktas ma
gistro laipsnis. 1994-1996 m. 
dirbau savaitraščio „Apžvalga” 
korespondentu, 1995-1996 m. 
— „Laisvosios Europos” radijo 
korespondentas. Esu buvęs 
Seimo Krikščionių demokratų 
atstovas spaudai, 1997-2000 
m. LR užsienio reikalų ministro 
referentas.

Nuo 2002 m. spalio 19 d. 
esu Lietuvos Respublikos Sei
mo narys, Ekonomikos komite
to, Etikos ir procedūrų komisi
jos habyš, Jaunifri’o ir kpdrto rei
kalų komisijos pirmininko 
pavaduotojas. Taip pat esu 
Jaunųjų krikščionių demokratų 
organizacijos narys, Tėvynės 
sąjungos (konservatorių, krikš
čioniškųjų demokratų ir laisvės 
kovotojų) prezidiumo narys, 
Tėvynės sąjungos Krikščio
niškųjų demokratų frakcijos 
vicepirmininkas.

— Vadinasi, Jūs Krikščio
nių demokratų partijos veiklos 
nesate atsisakęs?

— Jokiu būdu! Su mano ir 
mano kolegų atėjimu į Seimą, 
buvo įsteigta frakcija Tėvynės 
sąjungoje ir partija pakeitė 
pavadinimą. Dabar vadinasi ne 
Tėvynės sąjunga/konservato- 
riai, o Tėvynės sąjunga/krikš- 
čionys demokratai. Tai visgi 
yra dešiniosios partijos. Dabar 
Lietuvos partijų gyvenime vyk
sta aiški konsolidacija. Pas
kutinė žinia, kurią išgirdau, 
jau viešėdamas Amerikoje, Tė
vynės sąjunga galutinai sutarė 
su Politiniais kaliniais ir trem
tiniais. Tai dar vienas ženklas, 
kad konsolidacija vyksta.

— Kaip, Jūsų nuomone, 
visas šis partijų frontas dali

VISI UŽĖMĘ APKASŲ POZICIJAS
Be abejonės Rusijai dabar labiau rūpi Baltijos valstybės, kaip Kaukazo sritis

nasi?
— Aš matau dvi pagrin

dines atramas. Viena jų galėtų 
būti konservatyvioji krikščioniš
koji demokratija. Aš tai sakau 
tarp brūkšnelių, nes Europoje 
ta partija vadinasi Europos 
Liaudies partija. Šį atrama jau 
formuojasi Lietuvoje. O kita 
grupė — liberalioji, kurios šer
dis šiuo metu yra Artūro Zuoko 
vadovaujama liberalioji centro 
sąjunga. Konservatyviajame 
sparne aš matau ir Tėvynės 
sąjungą, ir krikščioniškuosius 
demokratus.

— Kaip su pačiais krikščio
nimis demokratais? Juk ir jie 
buvo susiskaldę į keletą grupių?

— Galėtume sakyti, kad yra 
trys Krikščionių demokratų 
grupės: yra Krikščionių demo
kratų partija, kuriai vadovauja 
dr. Bobelis; yra Krikščionių 
demokratų frakcija Tėvynės 
sąjungoje, kuriai aš priklausau, 
ir dar yra viena grupė — tai li
beralų centro sąjungoje Vytauto 
Bogušio atstovaujama frakcija. 
Žinoma, būtų geriau, kad būtų 
viena grupė, bet yra, kaip yra. 
Mes vis tiek bendraujame, kad 
ir priklausom skirtingom gru
pėm, bet suvokiam tą misiją vie
nodai, siekdami krikščioniškai 
demokratijai atstovauti kuo 
plačiau. Galbūt skiriasi tikrai 
supratimas dėl formų. Ir aš ne- 
atmesčiau galimybės, kad 
rasime būdą dirbti kartu.

—Kuri šių grupių yra stip
riausia, gausiausia nariais?

— Tai turbūt Krikščionių 
demokratų partija, anksčiau 
turėjusi iki 12,000 narių. Žino
ma, dabar tiek nėra. Antra ver
tus, ne vien kiekybė apspren
džia politinės jėgos stiprurhą. 
Aš džiaugiuosi, kad Tėvynės 
sąjunga/Krikščionių demokratų 
frakcija tikrai turi geresnį 
intelektualinį potencialą. Tai ne 
vien buvę krikščionių demo
kratų nariai, bet ir iš pačios 
Tėvynės sąjungos, kurie anks
čiau buvo konservatoriai. Taip 
pat nemažai labai autoritetingų 
asmenų jau įsitraukė į veiklą.

— Bet ar įsitraukia jaunes- 
nieiji?

— Sakyčiau, kad Tėvynės 
sąjungos, krikščionių demo
kratų frakcijoje didžiąją dalį 
sudaro būtent jauni žmonės.

— Kokią rolę šios partįjos 
veikloje dar vaidina Vytautas 
I .andsbergis?

— Aš jo rolę aptarčiau, kaip 
moralinio autoriteto, kuriam 
tikrai rūpi procesai partijoje, 
bet jis ne taip aktyviai užsiima 
kasdieniniu politiniu darbu par
tijos viduje. Veikla daugiau 
pasireiškia per jo atstovavimą 
Lietuvai ir Tėvynės sąjungai 
Europos Parlamente. Turbūt 
jau žinote, kad jis ketina kandi
datuoti ir atstovauti mums

Europos Parlamento rinkimuo
se. Manau, kad jo misija ir ga
limybės yra didžiausios iš visų 
Lietuvos politikų. Ypač mums 
svarbu Europos Parlamente 
turėti tokį Lietuvos atstovą, ku
ris yra vertinamas, turi au
toritetą ir turbūt svaresnį balsą, 
negu visi likę mūsų nariai 
kartu.

— Kaip Jūs matote Seimo 
rinkimus ir jų laimėtojus pagal 
šių dienų politinę padėtį 
Lietuvoje?

— Kalbant apie Seimo rin
kimus, manau, kad negalima 
apeiti ir šių dienų proceso, nes 
prezidento krizė taip pat pri
sidės prie rinkimų rezultatų. Ir 
jau prisideda, nes to proceso 
akivaizdoje sustiprėja arba 
išryškėja nauja politinė jėga. 
Tai Viktoro Uspaskicho vado
vaujama Darbo partija. Ji, ma
no supratimu, orientuojasi į 
tuos rinkėjus, kurie yra viskuo 
nusivylę, ieško eilinio gelbėtojo, 
galinčio stebuklingai išspręsti 
visas problemas. Ir juo toliau 
tęsiasi ši suirutė, tuo labiau di
dėja jo populiarumas, nes kitos 
partijos yra įsivėlusios į aiški- 
nimąsi su prezidentu ir jo aplin
ka, o tas nėra joms į naudą. To
dėl, nežinant, kuo šie procesai 
baigsis, sunku butų nuspėti 
rinkimų rezultatus.

Bet aš matau ir kitą pozi
tyvų reiškinį, kad šios popu
listinės, sakyčiau, jėgos stiprėja. 
Tai jas verčia jungtis į tra
dicines partijas — ne tik deši
niuosius, bet ir plačiau. Net išsi
tariama, kad reikėtų sudaryti 
tokią, Lietuvai naudingą, koali
ciją nuo kairės iki dešinės, kuri 
rimtai žiūri į valstybės reikalus 
ir turi patirties juos tvarkyti.

— Ar yra pakankamai 
jėgų, kurios tikrai rūpinasi 
valstybės reikalais?

—Aš manau, kad yra. 
Kaip tik ši Prezidentūros krizė 
parodė, kad rimtų jėgų yra. Aš 
labai nuoširdžiai džiaugiuosi 
Artūro Paulausko partijos evo
liucija. Kai ji įsisteigė 1998 m., 
buvo labai panaši į Viktoro Us
paskicho ar Rolando Pakso par
tiją. Bet iš pastarosiomis dieno
mis padarytų sprendimų paša
linti kontroversiškas asmeny
bes iš frakcijos, ir iš 2002 m. 
buvusių rinkimų kampanijos 
jau matyti, kad bręsta rimta 
politinė jėga.

Yra ir daugiau ženklų, kad 
kai kurios partijos, nors ir daro 
šiandien klaidų, bet iš jų mokosi 
ir, reikalui esant, .jos galėtų 
ieškoti bendros kalbos, kartu 
spręsti valstybės klausimus, 
neatiduodant tų sprendimų 
daryti žmonėms, kurių patirti
mi ir patikimumu, geriausiu 
atveju, galima abejoti.

—Kaip su Artūru Zuoku?
—Į politiką jis atėjo rimtai.

Bent iš jo pusės neteko matyti 
tokių neįgyvendinamų siekių. 
Kaip politikas, jis visuomenei 
pasirodė, jau tapęs Vilniaus 
meru. Ir tai, kad antrą kartą bu
vo išrinktas, rodo rinkėjų pa
sitikėjimą, bent jau Vilniaus 
mastu. O Lietuvos mastu, ypač 
turint galvoje, kad dabar yra 
susipriešinimas tarp visos Lie
tuvos ir Vilniaus dJl gyvenimo 
lygio skirtumų, galbūt ir nebus 
jam taip lengva įtikinti Lietuvos 
rinkėjus.

Stebint visas apklausas, 
prie to prisideda ir ta sukurta 
priešprieša tarp kaimo ir mies
to, tarp Vilniaus ir visos likusios 
Lietuvos. Ir Artūro Zuoko popu
liarumas Vilniuje iš dalies ma
žina jo populiarumą už Vilniaus 
ribų. Aš manau, kad jis yra ge
ras politikas ir tinkamas užimti 
kažkurias atsakingas pozicijas 
bei jas tinkamai atlikti.

—Kaip, iš Jūsų perspek
tyvos, užsienis reaguoja į Lie
tuvoje susidariusią politinę 
krizę? Ar ji Lietuvai kenkia?

— Jūs čia tą užsienį gal ge
riau jaučiate, kaip mes Lie
tuvoje. Pati krizė nėra jau tokia 
didelė problema, nes daug vals
tybių, net ir demokratinės, su 
giliom tradicijom, tokias yra 
pergyvenę ar su jomis susidūrę. 
Bet klausimas, kaip mes iš tos 
problemos sugebėsime išeiti, 
koks bus to rezultatas? Ne tik 
politikai Vakaruose mato, bet ir 
jų piliečiai. Galbūt daugeliui 
sunkiai suprantami dalykai, 
kuomet prezidento institucija 
yra atsaini valstybės konstituci
jos atžvilgiu, ne tik , kad ji buvo 
pažeista, bet ta prasme, kad lei
džiama sau komentuoti Konsti
tucinio Teismo sprendimą, juo 
abejoti, jo nepaisyti, kuomet, 
Vakarų demokratijų supratimu, 
tai apskritai nediskutuotinas 
dalykas. Žodžiu, tam tikri elg
senos momentai, ir ne taip jų 
mažai, tiesiog yra nesuprantami 
Vakarų demokratįjos požiūriu.

Jaučiamas tiesiog sąmonin
gas dalykų neigimas, neaišku, 
iki kokios ribos. Iš pokalbių su 
žmonėmis, kurie gyvena ne Lie
tuvoje, tai yra pavojingi dalykai. 
Įpratusiems prie šitokio demo
kratijos supratimo modelio, visų 
pirma prezidentas turėtų elgtis 
visai kitaip. Antras dalykas, 
kad visgi, valstybės požiūriu, 
apkaltos procedūrų įgyvendini
mas iki galo, ir kaip toliau bus 
— ar vyks rinkimai, tai jau ki
tas dalykai. Tačiau šitoje situa
cijoje yra daug nenuoseklumų.

O man pačiam, galima sa
kyti, esant kaip ir viso šio proce
so dalyviu (galų gale ir man teks 
balsuoti Seime dėl apkaltos), 
mane labiausiai neramina, šalia 
tų visų dalykų, kurie dabar yra 
apkaltos komisijoje bei spaudoje 
pasirodo, tai visuomenės būklė.

Per 14 nepriklausomybės metų 
mes palaipsniui, labai nedide
liais žingsniais, bet nuosekliai, 
ėjome link pilietinės visuome
nės kūrimo, link bendruome
niškumo, solidarumo jausmo, 
visuomenės stiprinimo. Ir dabar 
tas toks susipriešinimas įvai
riais pjūviais — elitas, runke
liai, net ir Bažnyčia, ir žinia
sklaidos priemonės pasidalinu
sios — visi yra užėmę apkasų 
pozicijas. Tas, mano supratimu, 
labai žalinga ir ilgą laiką bus 
jaučiamos pasekmės.

Galbūt tokios priešpriešos ir 
neįmanoma išvengti, bet, antra 
vertus, visa tai ir dirbtiniu būdu 
paryškinama. Kuomet žmogus 
gyvena savo aplinkoje ir ben
druomenė yra darni, jis gali pri
imti, jeigu kažkas yra jo ben
druomenėje daugiau pasiekęs, 
daugiau išsilavinęs, jisai nejau
čia to priešiškumo. Bet čia si
tuacija man tikrai primena tuos 
visus revoliucinius modelius, 
kurie daugiausia Rytuose buvo 
įgyvendinami.

Žinoma, Lietuvoje iki tokio 
laipsnio jie nepakils, bet kai 
revoliuciniai šūkiai ir Rusijoje, 
ir Kinijoje, ir Šiaurės Korėjoje 
labai panašūs, tai jau kelia 
susirūpinimą.

— Ar šioje Lietuvos krizėje 
matomą įtaka iš Rytų?

— Aš manau, kad tai vėlgi 
gal vieša paslaptis. Yra rimtos 
medžiagos, kuri jau viešai iš
platinta, tad, kas nuosekliau 
skaito ir tuo domisi, aiškiai ma
to išryškėjusius šiuos dalykus. 
Jeigu ir atmestume tuos duome
nis, kurie dabar yra ir kurių 
nebando ginčyti net prezidento 
aplinka, kas giliau domisi 
Rusijos spectarnybų veiklos pla
tumais, įsiliejančiais ir į Lietu
vą, net ne kartą per „Laisvosios 
Europos” radiją darytomis ap
žvalgomis, žino, kaip Rusijos 
spectarnybos veikia ir kokie yra 
interesai. Pagaliau yra spe
cialūs dokumentai — užsienio 
politikos, karinės strategijos — 
tai yra neslepiama.

Prieš pat prezidento rinki
mus vienas įtakingas Rusijos 
politologas iškėlė klausimą: ar 
Maskva nieko nedarys, kad 
Lietuva būtų palankesnė, nes 
dabar turime Kaliningradą, 
turime kitus interesus. Inves
tuoti 10 ar 15 milijonų Rusijai 
yra tik nulis, o tai mums daug 
padėtų šiuo atveju...

Galų gale ir man pačiam yra 
tekę bendrauti su įtakingais 
rusai politologais, ir, aišku, ten 
yra įvairių nuomonių, įvairių 
pozicijų, bet dalis yra išlaikiusių 
karinio mąstymo polinkius ir 
dabartinė Rusijos vadovybė, 
nors vadinama demokratija, yra 
labai problematiška vakarie
tiškos sampratos prasme.

^nukelta į 5 psl.
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Kai ieškoma sinonimų 
okupacijai

J
au nuo pernai gruodžio 
mėn. pradėjo sklisti žinios, 
kad Izraelio premjeras 
Ariel Sharon galbūt sutiksiąs 

iškraustyti kolonistus žydus iš 
okupuotų palestiniečių žemių, 
vadinamojo Vakarų kranto 
Gaza ruože. Šioje srityje yra 
keletas gyvenviečių, kuriose 
įsikūrę apie 7,800 žydų ir maž
daug 1.3 mln. palestiniečių. 
Tarp šių dviejų gyventojų 
grupių vyksta nuolatinės kovos. 
Nėra nei dienos, nei nakties, 
kad nepasigirstų sprogimų ar 
šūvių garsai. Žydus nuo pales
tiniečių nuolat turi saugoti gin
kluoti kariai. Vaikai į mokyklą, 
o gyventojai į artimiausius 
miestelius apsipirkti vežami 
šarvuotais autobusais su karine 
palyda. Visa tai atima Izraeliui 
ir daug išteklių, ir pastangų. 
Tačiau premjeras iki šiol net 
kalbėti nenorėjo apie tų gyven
viečių panaikinimą ir savo 
piliečių iškėlimą iš okupuotos 
teritorijos.

Visų pirma Izraelis tos teri
torijos, pagrobtos iš Egipto 1967 
m. vadinamojo Šešių dienų karo 
metu, nevadina okupuota. „Tai 
žemės ruožas, kurio priklauso
mumas dar nenuspręstas”, — 
tvirtina Sharon ir jo vyriausybė. 
Paslestiniečiai yra kitokios 
nuomonės. Jie neieško pateisi
namųjų sinonimų okupacijai 
pavadinti, bet kovoja už tas 
smėlėtas vietoves, laisto jas 
savo žmonių ir žydų krauju, 
tikėdami, kad vieną dieną ten 
išaugs jų nepriklausoma valsty
bė. Žinoma, kai teritorijoje 
neliks nei .i , vieno Izraelio 
piliečio...

Su palestiniečiais šiuo atve
ju sutinka ir Jungtinės Tautos, 
ir daug tarptautinės ben
druomenės narių apskritai. 
Pagal Ketvirtąją Ženevos 
sutartį dėl karo pasekmių, jokia 
valstybė neturi teisės okupuoto
je teritorijoje steigti savo koloni
jų ir apgyvendinti savo civilius 
gyventojus.

Su tokia nuostata nesutinka 
Izraelis. Ir nėra ko stebėtis, nes 
istorijos slinktyje nesutikdavo ir 
kiti okupantai. Net ir tie, kurių 
jau nebėra! Tik prisiminkime, 
kad Karaliaučiaus sritis, laiki
nai pokario metu tekusi Sovietų 
Sąjungai, tebėra okupuota ir 
dabar, nors sovietų imperija jau 
daugiau kaip tuzinas metų 
neegzistuoja. Kam priklauso ar 
turėtų šiandien priklausyti ši 
sritis, jau beveik neįmanoma 
atspėti, nes joje gyvena okupan
to įsodinti kolonistai — ir civiliai, ir 
kariai, kurie, kaip ir žydai, nuo 
1967 m. įsikūrę Vakarinio kran
to ruože, jau ten įsitvirtinę: 
gimę, užaugę, sukūrę šeimas ir 
patys sulaukę vaikų. Jiems ta

žemė sava, artima. Tai jų tė
vynė.

Niekas nekalbėjo apie jokias 
Ženevos konvencijas, kai j 
okupuotą Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes iš Rytų buvo 
vežami civiliai rusai kolonistai. 
Jeigu tuomet tokia sutartis 
būtų galiojusi, šiandien Latvija 
neturėtų problemų su rusa
kalbiais, per daugiau kaip pus
šimtį metų neišmokusiais gyve
namojo krašto kalbos, nieko 
nenorinčiais žinoti nei apie jo 
istoriją, nei kultūrą. Iš esmės ir 
šiandien tai okupanto pali
kuonys, tik niekas jiems nesiūlo 
kraustytis į Rusiją. O Lie
tuvoje rusų pilietis J. Bori
sov, nusipirkęs Lietuvos pi
lietybę, jokiu būdu nenori jos 
atsisakyti ir keliauti į 
„tėvynę Rusiją”.

Nereikia manyti, kad ir 
žydai mielu noru iš Gaza ruožo 
ar kurios kitos vietovės per
sikels j Izraelį. Jau dabar 
žadama „kovoti už kiekvieną 
pėdą žemės”. Tiesa, premjeras 
Ariel Sharon kol kas sutinka 
pagalvoti (pabrėžiant žodį — 
pagalvoti) tik apie 17 gyven
viečių iškraustymą. Bet ir tai 
juk pradžia. Jeigu Izraelis tikrai 
save laiko Amerikos draugu, 
jeigu nori padėti savo tvirčiau
siam rėmėjui prez. George W. 
Bush išsilaikyti Baltuosiuose 
rūmuose dar vieną kadenciją, 
galėtų tą gerą valią pagrįsti 
konkrečiais darbais. Tai tikrai 
prisidėtų prie pasaulio taikos ne 
tik Viduriniuose Rytuose, bet ir 
kitur.

Kad taįkaf, arba' 'bent jos 
pradžia, įsiviešpatautų tarp 
žydų ir palestiniečių, be abejo, 
nori ir Vašingtonas, juo labiau, 
kad prez. Bush ppp,uliarumo 
kreivė stipriai krypsta žemyn, o 
Demokratų partijos žmonės jau, 
atrodo, tarytum susispietė apie 
vieną kandidatą, kuris gąlbūt 
galėtų iš Vašingtono iškraustyti 
dabartinį prezidentą - Tad vadi
namasis prez. Bush / tąikos 
planas šiuo metu turi dar 
didesnę reikšmę.

Kaip Izraelio ministrui 
pirmininkui seksis išgyvendinti 
savo piliečius iš svetimų žemių, 
netrukus pamatysime. Tačiau 
per daug vilčių dėti į pažadus 
neverta, nes jau ne kartą jie 
buvo padaryti, o galop planas 
vykdytas atvirkščiai: tiek Gaza 
ruože, tiek apskritai Vakarų 
kranto teritorijoje kolonistų 
gyvenvietės praplėstos dar gi
liau į palestiniečių žemes.

Kai tiek daug tarptautinio 
dėmesio skiriama šiai okupuo
tai teritorijai, būtų galbūt 
laikas tarptautinei bendruo
menei atsigręžti ir į Karaliau
čiaus sritį...

PRISIMINIMAI PO 50 METŲ
VYTAUTAS ŠVAGŽDYS

Nr.2

Taigi, kelyje į darbą ar iš darbo 
kalinių gyvenimas priklausė nuo sar
gybinių. Sukomanduos koloną bėgti 
— bėgsi, koloną gulti — gulsi. Prie
šingu atveju to sargybinio rankose 
ginklas, šautuvas ar automatas pa
darys tai, ką panorės tas kareivis sar
gybinis. O tu, kalinys, tavo balsas j 
dangų nenueis”. Dėl to kalinių tarpe, 
iš nevilties ir patyčių, kilo ryžtingas 
nepasitenkinimas ir bruzdesys. Neiš
vengiamai artėjo pasipriešinimas. Tai 
įvyko 1953 m. gegužės 25 d.

Sukilimas
Gegužės mėn. užpoliaryje, nors 

dar yra pakankamai sniego, bet jau 
prasideda poliarinė diena. Visas 24

vai. paroje galima buvo mėgautis 
nesileidžiančia saule. Deja, mums tai 
buvo neįmanoma. Artėjo vakaras, 
mūsų zonos kaliniai ruošėsi nakčiai ir 
staiga, kažkokia neįtikėtina komanda 
persiduoda iš lūpų į lūpas, iš barako į 
baraką: reikalaujame pasišalinti iš 
zonos visus prižiūrėtojus ir lagerio 
valdžią! Kodėl? Todėl, kad sargybos 
vyresnysis seržantas, keisdamas 
bokšteliuose sargybinius, neteisėtai 
panaudojo ginklą, šaudė į zoną, nu
šovė keturis kalinius ir septynis 
kalinius sužeidė. Šito dar nebuvo: iš 
už zonos aptvaro šaudyti j beginklius 
kalinius, kurie jokių nusikalstamų 
veiksmų nevykdė! Tai buvo įžūliau
sias nusikaltimas, kurį padarė lagerio

apsauga.
Tuoj pat visi kaliniai išėjo iš 

barakų į lauką. Tuoj pat susidarė 
kalinių įgaliotas komitetas, kuris 
lagerio administracijai pateikė maž
daug tokius pirminius kalinių rei
kalavimus: tuoj pat suimti nusikal
tusį seržantą. Nakčiai visi prižiūrėto
jai turi būti pašalinti iš zonos. 
Barakai neturi būti užrakinami nei 
naktį, nei dieną. Lagerio adminis
tracija privalo iškviesti iš Maskvos 
kompetentingą komisiją, su kuria 
kaliniai galėtų kalbėti apie susida
riusią padėtį lageryje. Kol nebus 
nuteistas, nusikaltimą įvykdęs, ser
žantas, kaliniai neišeis į darbą.

Taip ir buvo. Visi prižiūrėtojai 
apleido zoną. Kitą dieną nei vienas 
kalinys neišėjo į darbą, o kaliniai 
dirbę naktinėje pamainoje, iš ryto 
negrįžo į zoną. Nuo tol nakčiai bara
kai jau nebuvo užrakinami. Kitą die
ną prasidėjo derybos tarp kalinių įga
lioto komiteto ir lagerio administra
cijos. Kaip ir buvo tikėtasi viršininkai

kalbėjo „viršininkišku” balsu ir tai 
sudarė vaizdą panašų į „katės ir pe
lės” žaidimą. Kaliniai atsisakė kal
bėtis su lagerio administracija, pa
reikalavo iškviesti komisiją iš Mask
vos, kurioje būtų Kompartijos Centro 
komiteto atstovai.

Čia būtina pasakyti, kad tuoj pat 
mūsų akciją parėmė 6-tos GOR-lago 
zonos kalinės moterys. Ta zona buvo 
arti mūsų. Sukilimo dvasia persikėlė į 
4-tą zoną, kurios kaliniai dirbo kartu 
su mumis miesto statyboje. O taip pat 
prisijungė 1-ma zona, kurios kaliniai 
dirbo rūdos kasykloje ir 2 — zona, 
angliakasiai Kajerkane. Vėliau sukilo 
ir 3-čia katorgininkų zona. Tad visas 
GOR-lagas, visos 6-sios zonos per 
30,000 politinių kalinių, gindami savo 
teises ir gyvybę, atsisakė vykdyti 
GOR-lago viršininkų nurodymus, 
pareikšdami, kad kalbėsis tik su kom
petentingais atstovais iš Maskvos.

Viršininkai „veikia”
Lagerio administracija ėmėsi

„darbų”. Pirmiausia, kai kuriose vie
tose perkirpo spygliuotos vielos aptva
rą ir per garsiakalbius paskelbė: „Visi 
kaliniai, kas nenori dalyvauti sukili
me, kviečiami išeiti iš zonos”. Be 
abejo, tokių buvo, kas nepritarė suki
limui; tas išėjo laisvai per vartus ir 
niekas jiems netrukdė. Antra, netoli 
zonos vartų, buvo pastatyti stalai, už 
kurių susitikdavo derybininkai. Ket
virtą ar penktą derybų dieną derybose 
dalyvavo netgi generolas. Pastiprini
mui atvažiavo ugniagesių mašina ir 
pasijungė vandens žarnas.

Taip prasidėjo eilinės derybos. Jų 
metu, lyg visai niekuo dėti, į zoną, 
paeiliui, pamažu suėjo, sakyčiau, apie 
200 NKVD karininkų. Tyliai prislinko 
prie 5-to barako ir apstojo jį, lyg 
atkirsdami tą baraką nuo visos zonos. 
Keliolika karininkų suėjo į baraką ir 
pareikalavo visiems jame esantiems 
kaliniams, susirinkti daiktus ir sku-, 
biai išeiti iš zonos.

Penktas barakas buvo didelis, 
jame gyveno mažiausia 400-500

kalinių. Be abejo, jie pakluso ir, kas 
su daiktais, kas be daiktų, iš barako 
išėjo. Lauke kilo sumaištis ir tuoj pat 
iš zonos ten subėgo gal 1,000 kalinių. 
Tokiu būdu tie „karininkėliai” pateko 
į visišką kalinių apsuptį. Tiems 
karininkams buvo pasakyta pamažu, 
atsargiai eiti ten, iš kur atėjo. Taip tie 
įsibrovėliai kalinių apsuptyje „iš
kilmingai” buvo išlydėti „namučio”.

Kažkas iš kalinių supjaustė ug
niagesių prijungtas vandens žarnas. 
Kilo sumaištis ir vėl derybos nutrūko. 
Viršininkams dar kartą buvo pasaky
ta, kad derybos bus galimos tik su 
Maskvos valdžios atstovais, kurie 
turės tam įgaliojimus.

Kalinių laikysena sukilimo metu
Tarpe kalinių buvo susitarta ir 

visi buvo įspėti sukilimo metu elgtis 
ramiai, nepasiduoti jokiomš pro
vokacijoms, nesukelti jokių smurtinių 
veiksmų, kad nebūtų jokių priešvals
tybinių ir prieš komunistų partiją 
pareiškimų ir t.t. Bus daūgiau
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KUN. VALDAS AUŠRA

M
ielos sesės ir brangūs 
broliai Kristuje Jėzuje, 
šiandieninės mūsų pa
maldos suveda mus trijuose lyg

menyse. Pirmasis susibūrimo 
lygmuo yra pats bendriausias ir 
jungia mus kaip lietuvius, gyve
nančius už Lietuvos ribų, gyve
nančius Čikagoje ir apylinkėse.

Antras mūsų susitikimo 
lygmuo pasireiškia, kai mes 
artimiau susipažįstame vieni su 
kitais. Tada išryškėja mūsų 
skirtumai. Ypač kai pradedame 
kalbėti apie tikėjimų. Mes pa
tiriame, jog mūsų tikėjimas 
skiriasi ne tik dėl to, kad mes 
esame skirtingi asmenys, bet 
taip pat, kad priklausome skir
tingoms krikščioniškoms konfe
sijoms. (Keisčiausia patirti, kad 
dažnai besisakąs tai pačiai kon
fesijai priklausąs tikintis ho
roskopu tampa artimesniu, nei 
kitos konfesijos Kristų Viešpatį 
ir Dievų išpažįstantis tikinty
sis). Šiandien čia susitinka 
mažiausiai trijų krikščioniškų 
konfesijų atstovai. Šiuo atveju 
išryškėja tikriausiai didžiausi 
mūsų skirtumai: vienas sakosi 
esąs katalikas, kitas liuteronas, 
trečias — reformatas. Taigi mus 
skiria konfesija. Dažnai tie skir
tumai yra be galo sureikšmina
mi; jie net gali tapti žmonių 
rūšiavimo kriterijais. Mes var
tojame bendriniais vardais ta
pusius, mūsų konfesijas apibrė
žiančius, terminus beveik nesu
simąstydami, kas už jų slepiasi,

ką jie reiškia. Mūsų pačių 
asmeniniai supratimai, prie
tarai ar klaidingi įvaizdžiai pra
deda vyrauti ir maža vietos lie
ka teisingam vienas kito supra
timui.

Nors šiandien ir susitinka
me kaip skirtingų konfesijų 
atstovai, tačiau visų svarbiau
sias, drįsčiau teigti, šiandien 
yra trečiasis mūsų susitikimo 
lygmuo, apungiantis visus mū
sų skirtumus. Šiandien mes 
atėjome ne tiktai susitikti ir 
pažinti vienas kitą, kaip lietu
viai, gyvenantys Amerikoje; ne 
tiktai susipažinti, kaip skirtin
gos krikščioniškos konfesijos 
atstovai, bet ir kartu melstis bei 
garbinti Dievą — vieną Dievą, 
pasireiškusį pasauliui, kaip Tė
vas, Sūnus ir Šv. Dvasia.

Niceniškajame tikėjimo iš
pažinime, kuris yra pats pirma
sis bendrai priimtas Bažnyčios 
Tėvų suvažiavimuose (jis dar 
vadinamas ekumeniniu tikėji
mo išpažinimu) ir kurį mes 
šiandien kartu išpažįstame, ap
tinkame kiekvieną peticiją, 
kiekvieną naują pastraipą, pra
sidedant žodžiais „Mes tikime 
vieną Dievą, visagalį Tėvą... 
Mes tikime vieną Viešpatį Jė
zų Kristų,... Mes tikime Šv. 
Dvasią... Mes tikime vieną, 
visuotinę, apaštalinę Bažnyčią. 
Pripažįstame vieną krikštą 
nuodėmėms atleisti...”

Skeptiškai nusiteikęs žmo
gus, išklausęs šio tikėjimo 
išpažinimo, tikriausiai tiktai

Prikelti gyventi su Kristumi
galva palinguoja — nėra baž
nytinės vienybės. Reikia pri
pažinti, kad tai tiesa. Šiandien 
pasaulyje galime aptikti labai 
daug krikščioniškų konfesijų. 
Tačiau ar mes tokie jau skirtin
gi, ypač tos pagrindinės konfe
sijos? Ar mes jau nebeturime 
kažko bendro? Tikriausiai 
turime.

„Aš meilę dainavau būry 
gerų draugų/ Vieni man pritarė, 
kiti piktai šnabždėjo/ Tas dai
nius tiek, matyt, mylėjo ir ken
tėjo,/ Kad jau kita tema jam 
krinta iš nagų”.

Tai posmelis eilėraščio, ku- 
rį išmokau būdamas paauglyd. 
Eilėraštį parašė Adomas Mic
kevičius, lenkų poetas Lietuvą 
laikęs savo tėvyne. Ruošiantis 
šioms pamaldoms, tas posmas 
ryškiai iškilo mano atmintyje ir 
jau kelias savaites neduoda 
ramybės. Jis gali mums pasitar
nauti, kaip jungties simbolis: 
eilėraščio tema yra meilė, kuri 
yra visuotinė tema visoms tau
toms ir visiems gyviems pada
rams; eilėraštis atspindi kul
tūrą, kuri yra mums bendra 
Lietuvos su visa istorija, pra
eitimi, dabartimi ir ateitimi; 
kultūrą, kuri mūsų kontekste 
yra amerikietiška; pagaliau 
pats eilėraščio autorius, keistu 
ir netikėtu būdu sujungęs dvi 
kaimynines tautas ir kultūras.

Kitaip sakant, jei bandysime 
ieškoti jungčių, jas surasime.

Tačiau šiandien švenčiame 
daug stipresnę jungtį, nei mano 

s minėtoji. Stipresnę jungtį, nei 
mūsų tautiškumas. Tą jungtį 
išreiškia liuteroniškos giesmės 
žodžiai: „AŠ meilės garbinu 
galybę, Apreikštą Jėzaus asme
ny; Lenkiuos prieš šventą jos 
kantrybę, kuria ji veikia ir ma
ny. Jau aš apie save užmiršiu, 
Tos meilės jūron aš panirsiu... 
Ilgiuos, geidauju, Meilės Saule, 
Tave turėti savyje; Nes mano 
laimė ne pasauly, Mana gyvybė 
tavyje. Tavy turiu pasimėgimo, 
Klausau aš tavojo šaukimo”.

Tas išganymo ilgesys ir gei
dulys verčia mus ieškoti, jaudi
na mus, neleidžia sustoti, tik 
negalima iki galo suprasti, kas 
sukelia tą širdies nerimą. Ne
suprantame to nerimo, kol mū
sų nesuranda Viešpats Dievas 
ir krikšto sakramentu nepa
kviečia būti Jo karalystės 
gyventojais.

Šiandien ryte Ziono parapi
joje skaitėme Šv. Raštą, pasako
jantį apie šv. Pauliaus atsiver
timą, apie Sauliaus tapimą 
Pauliumi, iš Kristaus Bažny
čios persekiotojo, tos pačios 
Bažnyčios steigėju ir platintoju 
graikiškame pasaulyje. Ta Die
vo meilė, kuri padarė tokius 
stebuklus su Pauliumi yra skir

ta mums visiems: tau ir man, 
lietuviui ir lenkui, ir 
amerikiečiui, juodam ir baltam, 
legaliai ir nelegaliai šiame 
krašte esančiam, katalikui ir 
liuteronui, ir reformatui. Pa
maldų viršelyje išspausdinti 
apaštalo Pauliaus žodžiai pui
kiai atspindi šią dieviškąją 
meilę, skirtą mums (Ef. 2:4 —9): 
„Bet Dievas, apstus gailestin
gumo, savo didžia meile, kuria 
mus pamilo, mus, mirusius 
nusikaltimais, prikėlė gyventi 
kartu su Kristumi, — jūs esate 
išgelbėti malone, — prikėlė ir 
pasodino danguje su Kristumi 
Jėzumi, kad ateinančiais am
žiais beribį savo malonės lobį 
parodytų savo gerumu mums 
Kristuje Jėzuje. Jūs gi esate 
išgelbėti malone per tikėjimą, 
ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo 
dovana; ir ne darbas, kad kas 
nors nesigirtų”.

Evangelijos tekstas labai 
dramatiškai parodo, koks yra 
tas mūsų santykis su Dievu. 
Jėzaus artimiausieji mokiniai 
po jo nukryžiavimo pasimetę ir 
nežino, ką daryti. Jie nebežino, 
kaip elgtis, kaip toliau gyventi. 
Žmogus, kuriuo jie beveik jau 
buvo įtikėję ir lyg jau pradėjo 
suprasti, staiga juos paliko. Jis 
buvo suimtas ir, kaip didžiau
sias valstybės bei religinis 
nusikaltėlis, nukryžiuotas. O jie

tikėjosi, kad jis įsteigs karalystę 
ir jie gaus vietą tos karalystės 
valdžios sistemoje! Koks nu
sivylimas! Bet žinios ateina tai 
iš vieno, tai iš kito žmogaus, 
kad vyksta kažkas stebuklinga. 
Štai du sugrįžo, kurie jau buvo 
bebėgą iš Jeruzalės, ir sakosi, 
kad pakelyje sutiko Viešpatį. 
Jie jo iš pradžių nepažino, ta
čiau, kai jis laužė su jais duoną, 
atsivėrė jų akys. Jiems bepa
sakojant, pats Viešpats Jėzus 
atsistoja jų tarpe ir suteikia 
jiems savo ramybę: „Ramybė 
jums!”

Drįstu teigti, kad labai daž
nai esame panašūs į tuos 
Jėzaus mokinius: pasimetę ir 

prislėgti, abejojantys ir neži
nantys, kuria linkme pasukti 
savo gyvenimą. Atrodo, kad tas 
mūsų gyvenimo laivas slysta 
paviršiumi mums nežinoma 
kryptimi ir neturime jokios 
įtakos jo valdymui.

Bet mes krikščionys esapie, 
kaip Raštas teigia, Dievo meilės 
liudytojai, mes esame pašaukti 
būti Kristaus ramybės nešėjais 
ir skleidėjais.

Kurie esame pakrikštyti 
vienu krikštu, Trivienio Dievo 
vardu, turime unikalią galimy
bę pažinti vieną Dievą, kuris 
yra Tėvas, visagalis, dangaus ir 
žemės sutvėrėjas; vieną Vieš
patį, kuris mirė už mus, kad 
mus išpirktų iš nuodėmės ver
govės bei kuris ateis amžinosios 
karalystės įsteigti; vieną Šv. 
Dvasią, kuri suburia mus Kris
taus vardu į Jo bendruomenę, 
suteikdama įvairiausių dva

sinių ir kitokių dovanų, ne tam 
kad mes jas naudotume savo 
uždaro ratelio labui, bet kad jos 
tarnautų visai krikščioniškai 
bendruomenei ir tuo pačiu 
visam pasauliui.

Ši Dvasia mus jungia į 
vieną šventą, visuotinę, apaš
talinę Bažnyčią, kuri, deja, 
istoriškai nėra vientisa, o 
susiskaldžiusi. Šiandien mes 
kartu žengiame dar vieną 
mažą žingsnelį link tos vieny
bės vykdydami Viešpaties 
priesaką, kad „visa būtų vie
na”. Mums dar toli iki visiškos 
vienybės, tačiau kelias link jos 
prasideda čia ir dabar, susi
tikus žmogui su žmogumi, vie
nam Dievo tvariniui su kitu, 
vienokiam krikščioniui su kiek 
kitokiu, vienam Dievo vaikui su 
kitu, padavus ranką ir palin
kėjus vienas kitam vieno ir to 
paties — Viešpaties ramybės.

Įsiklausykime į Pauliaus žo
džius (Ef. 2:17—20): „Atėjęs 
jis skelbė taiką jums, kurie 

buvote toli, ir tiems, kurie buvo 
arti, nes per jį vieni ir kiti gali
me prieiti prie Tėvo vienoje 
Dvasioje. Vadinasi, jūs jau ne
besate ateiviai nei svetimi, bet 
šventųjų bendrapiliečiai ir Die
vo namiškiai, užstatyti ant 
apaštalų ir pranašų pamato, 
turintys kertiniu akmeniu patį 
Jėzų Kristų”.

Pamokslas, pasakytas 
ekumeninėse pamaldose 
Švč. M. Marijos Gimimo 

bažnyčioje š. m. sausio 25 d.

Musų daržai ir darželiai
Paruošia Žalianykštis

KAIP PASKUBINTI 

PAVASARI

Gėlių parduotuvėse jau pa
sirodė pirmieji pavasario pra
našai: parduodamos narcizų 
(dažniausiai geltonųjų), tulpių 
puokštės, taip pat daugėja 
vazonuose pasodintų svogūni
nių pavasario gėlių, jau besi

ruošiančių skleisti pumpurus. 
Visi šie augalai išauginti šilta
daržiuose, „priverčiant” žydėti 
anksti Beje, kai kurie narcizai 
importuojami net iš Airijos!

Netrukus pirkėjams bus 
siūlomos šakelės, aplipusios 
karklų „katinėliais” ir skaisčiai 
geltonais forsitijų varpeliais. 
Tačiau, jeigu norite pagreitinti 
pavasario atėjimą į savo namus, 
galite ir patys pasirūpinti, kad 
anksti pražystų pavasarinių 
krūmų ir net medžių šakelės. O 
tai padaryti visai nesunku.

Pasirinkimas čia irgi nema
žas: gudobelė (crabapple), forsi- 
tija (forsythia), obelis, kriaušė, 
persikas, abrikosas, vyšnia, 
„redbud” (liet. apskritalapis 
cercis), svarainis (ųuince) ir kai 
kurie kiti, įskaitant karklą.

Pasirinktų medžių ar krū
mų šakelėfe reikia nupjauti ašt
riu peiliuku arba nukirpti me

džių karpymui skirtomis žirk
lėmis (siuvėjų žirklės per silp

nos tokiam tikslui). Nupjaukite 
be atodairos, kad nebūtų su
gadinta medelio ar krūmo for
ma — reikia prisiminti, jog tą 
augalą matysime visą pavasarį 
ir vasarą lauke...

Parsinešus namo, šakų ga
lus įpjauti kryžmai arba su
daužyti plaktuku, kad greičiau 
įsisiurbtų vanduo. Visą šaką pa
nardyti į šaltą vandenį ir pa
laikyti per naktį. Po to šakeles 
pamerkti, pastatyti šiltoje, 
šviesioje vietoje (tik ne ten, kur 
apšviečia saulė) ir, maždaug 
kas antra diena pakeičiant van
denį inde, laukti pasirodančių 
žiedų.

Jeigu ilgiau vandenyje pa
laikysite karklų šakeles, jos iš
leis šaknis ir galėsite pasodinti į 
žemę.

AR YRA SAULUČIŲ?

Klausimas: — Prisimenu, 
mano mama Lietuvoje daržely
je augindavo gėles, kurias ji 
vadindavo saulutėmis. Jos žydi 
anksti pavasarį, rodos, baitais 
ar rausvais žiedais. Nedidelis,

augaliukas. Žiedeliai panašūs į 
ramunes tik labili pilnaviduriai. 
Jeigu Amerikoje galima gauti jų 
sėklų ar daigų, kaip vadinasi? 
Pagaliau įsigijome nuosavus 
namus su kiemeliu ir norėčiau 
turėti darželį, panašų, kaip 
Lietuvoje turėjo ntamiu

Atsakymas: —Taip, čia yra 
ir saulučių, bet, nežinant ang
liško pavadinimo, kartais ne
lengva rasti. Geriausiai pavyks, 
jeigu užsisakysite katalogų iš 
daržininkų arba nuvyksite į 
parduotuvę, kur parduodamos 
gėlių sėklos. Žiūrėkite pagal 
paveiksliuką ant maišelio — ne
abejojame, kad saulutes at
pažinsite. Angliškai jos vadinasi 
„English daisy”, lot. Beilis 
Perennis; priklauso Asteraceae 
(astrinių) augalų šeimai.

Lietuvoje jos buvo labai po
puliarios, ypač darželyje apsodi
nant lysvių pakraščius. Liaudis 
turėjo saulutėms daug savitų 
vardų, pvz.: dziedas, guzikėliai, 
laukagikės, laumakikė, liežuvė
liai (!), martelės, saulpečvietė, 
šimteriop'ė, zakraščiukas ir kt.

Saulutės yrą daugiametės 
(perennial), tad, pasėję šį pa
vasarį, vargiai sulauksite žiedų 
(nebent pasėsite jau dabar į va
zonus ar dėžutes ir sudaigysite 
ant saulėto lango). Jeigu netu
rite kantrybės laukti iki kito 
pavasario, pirkite jau žydinčius 
augalėlius. Kai bus pardavinė
jami daigai ir pražydusios dar- 
želinės gėlės, saulučių visur ra
site.

Dabar yra išvesta daug sau
lučių rūšių — kai kurios net 
raudonos, baltos su rausvu vi
duriu, visiškai rausvos (pink),

arba baltutėlės. Visos mėgsta 
truputį pavėsio, drėgną žemę 
(bet ne per šlapią!), gerai auga 
puoduose ar vazonuose balkone.

AR YRA AMERIKOJE 
TIKRŲJŲ ŽIBUOKLIŲ?

Įdomu, kad, pavasariui ar
tėjant, Žalianykštis gauna klau
simų daugiausia apie gėles ir ki
tus pavasarinius augalus, au
gančius Lietuvoje. Paprastai to 
klausia neseniai į šį kraštą at
vykę mūsų tautiečiai, pasiilgę 
tėvynės darželių, miškų ir pievų.

Visų pirma reikia prisi
minti, kad Amerika labai 
didelė, su net keliomis klimato 
zonomis — nuo atogrąžų (tro- 
pikinio) iki šaltesnio net kaip 
Lietuvoje (pvz., Aliaska). Jeigu 
jūsų gyvenamoje vietoje kurio 
augalo, matyto Lietuvoje, nera
site, ko gero, jis auga kitoje JAV 
klimato zonoje. Kaip anksčiau 
atvykusieji jau įsitikino, čia yra 
daug panašių, net tų pačių au
galų, kaip Lietuvoje (kartais net 
įvairesniųjų atmainų).

Gavome net tris klausimus 
apie žibuokles, tad visų pirma į 
juos ir atsakysime.

Žibuoklė (tikrasis pavadini
mas — triskiautė žibuoklė), 
angį. „hepatica”, lot. Hepatica 
nobilis. Priklauso Ranuncula- 
ceae (vėdryninių) šeimai. Dau
giametis augalas, augantis miš
kuose, pamiškėse, krūmynuose. 
Žydi vos tik sniegui nutirpus ir 
saulutei pakriaušes sušildžius, 
paprastai kovo — balandžio — 
gegužės mėn. Lietuvoje dau
giausia priprasta matyti mels
vas, dangaus spalvos žibuokles, 
bet yra žiedų su violetiniu, 
rausvu atspalviu, net balsvų, 
tik truputį turinčių melsvos 
spalvos. Augalas nuodingas, 
nors liaudies medicinoje buvo 
vartojamas kepenų ligoms gy
dyti (tą patvirtina ir jo loty
niškas bei angliškas pavadini
mas). Žibuoklės žiedai pasirodo 
anksčiau, negu iš žemės išlenda 
triskiaučiai (iš trijų, sujungtų 
dalių) odiški lapai, apatiniai pap
rastai žiemoja ir jų žaliuojančių 
galima rasti, net po sniego dan
ga. Žiedkotis plaukuotas, ilgas. 
Augalas dauginamas sėklomis.

Galima auginti ir darželiuo
se. Retkarčiais parduotuvėse, 
turinčiose laukinių augalų sėk
lų, galima rasti ir žibuoklių, ar

ia vieną kitą krūmelį parsinešti 
iš miško ir pasisodinti pavėsin
goje vietoje. Tačiau čia reikia ir 
perspėti: žibuoklės žiedelio spal
va priklauso nuo dirvožemio 
sudėties. Graži melsva žibuok
lėlė, rasta miške, pasodinta dar
želyje, kitą pavasarį gali pra
žysti visai kitos spalvos žiedais 
(forma nepasikeis).

Kūrybingoji lietuvių liaudis 
melsvaakei ^žibuoklei taip pat 
turi nemažai savitų pavadini
mų. Pvz.: palazdė, šunpijolkė, 
dėlutė, kepenų žolelė, kepingel- 
bė, žibutė, žibuolė, plukė 
žibuoklė ir kt.

SNIEGAS — GERA DANGA

Jeigu jūsų kieme krūmai 
pasodinti arti namo ir žiemą ant 
jų mažai užkrinta sniego, pasis
tenkite iš snieguotesnių kiemo 
vietų kelis kastuvus sniego 
užmesti apie šių krūmų šaknis. 
Kai sniegas, ypač pavasarėjant, 
pradės pamažu tirpti, susigers į 
žemę ir sudrėkins šaknis. Labai 
svarbu, kad tai būtų daroma, 
jeigu krūmai ar jauni medeliai 
tik praėjusį rudenį buvo paso
dinti. Daug kas mano, kad žie
mą augalams nereikia drėgmės, 
bet tai netiesa: drėgmės jiems 
visuomet reikia, nes gali iš
džiūti ir per didelius šalčius. Be 
to, sniego danga apsaugo nuo iš- 
šalimo.

5V. VALENTINO DIENAI

Labai mada šv. Valentino 
dienos proga mylimosioms do
vanoti rožių puokštę. Tai gražus 
paprotys, tačiau skintos rožės 
neilgai žydi daugiausia savaitę,

o paskui išmetamos. Kad do
vanos atmintis niekuomet ne
išblėstų, dabar patariama, 
užuot rožių puokštės, padovanoti 
rožių kerą, užsakant jį iš pa
tikimo daržininko, kad atsiųstų 
kaip tik tada, kai bus laikas 
rožes, sodinti darželyje D fuo> 
tairpu-padovanoti gražią kortelę 
su įrašu, kad yra mylimosios 
vardu užsakytas rožės keras 
(arba keli!). Tai tikrai pradžiu
gins.

Kokios spalvos rožes siųsti 
ir ką tos spalvos reiškia? Jau 
nuo Anglijos karalienės Vik
torijos laikų įprasta rožes rū
šiuoti taip: raudoni žiedai 
reiškia meilę; geltoni — drau
giškumą; rausvi (pink) malo

SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ

CAREGIVER VVANTED
English speaking. weekend, live-in 

woman wanted to transfer and care for 
disabled woman in our northside home.

Some lifting. Call 773-935-8074 or 
773-394-8829,

CAREGIVER JOJ)
for live in position in VVisconsin; good 

pay; mušt have valid vvork permit, S.S., 

D.L. and experience.

Call 262-657-8044.

IŠNUOMOJA

VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-$640; 

2 mieg. —- $680-$720.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Pirmą kartą...
prenumeruojant DRAUGĄ (JAV) gaunate nuolaidą. 
Tik $65 metams ($35 — pusei metų). Atsiųskite savo 
vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį kartu su 
mokesčiu (DRAUGAS, 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629).

vardas, pavarde

adresas

miestas, valstija, zip

telefono numeris

numą, grakštumą, simpatijas; 
balti — nekaltybę arba paslap
tį; gelsvai oranžiniai — 
troškimą ir aistrą.

MOKESČIŲ
SKAIČIUOTOJŲ

PASLAUGOS

TVARKAU PAJAMŲ
MOKESČIŲ FORMAS 

SUVEDU BUHALTERINĘ 
APSKAITĄ

ir įvairius finansinius reikalus.
Gediminas Pranskevičius 

3805 N. Seeley 
Chicago, 11. 60618 
Tel. 773.935.0472

PASLAUGOS
STATE FARM INSURANCE 
AUOMOHŪ JO NAMŲ, SVEIKATOS 

IR ( AVYHISI IRAI OMAS 
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



VBAUGjV NEMOKAMAS REKLAMINIS LEIDINYS

TORGOS
REKLAMAS

IR SKELBIMUS siųsti paštu: DRAUGAS 4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 arba 
faksu 773 585 8284

Su Naujaisiais 
metais,

mielieji
skaitytojai!

Būkime
pažįstami!
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti 
DRAUGĄ, siusime jį 1 mėn. nemokamai. 
Praneškite savo vardą, pavardę, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS, 4545 W. 
63 Str., Chicago, IL 60629) arba telefonu 
773-585-9500.

Būkime pažįstami!

vardas, pavardė

adresas

miestas, valstija, zip 

telefono numeris

Rekomenduoju testus, metodinę liferarūrą, būsimiems 
CDL vairuotojams. Yra 250 klausimų lietuvių, anglų 
kalbomis. Mečislovas. 773-436-4465.

Įstatau duris, langus, apskardinu. Santechnika ir van
dentiekis. Elektros instaliacija, tvorų, vartų virinimas ir 
kiti darbai. Dirbame sekmadieniais. Pranas. 
773-732-3066.

Nebrangiai atlieku elektros, dažymo, staliaus, “plum
bing" ir lauko darbus. Vytenis. 708-205-1046.

Chirurgas, traumatologas iš Kauno Raudonojo 
Kryžiaus Traumatologinio Centro padės, patars, pagy- 
dis. Edmundas. 708-687-0199.

7 dienos per savaitę, visi lauko ir vidaus darbai. 
Padarytiems darbams suteikiama garantija. 
Raimondas. 773-407-2531, 773-814-4420.

Mieli tautiečiai! VPU geografai, vadovaujami prof. A. 
Stanaičio siūlo ekskursijas pavieniams asmenims arba 
grupėms po Lietuvą ar etnines lietuvių žemes Lenkijo
je, Baltarusijoje bei Karaliaučiaus krašte. Tel. Vilniuje: 
734862; e-mail: SAULIUS.STANAITIS@VPU.LT

Puošiu patalpas vestuvėms, krikštynoms, jubiliejams ir 
kitoms progoms, darau puokštes. Vilija. 708-597-3047.

STARCK & CO. REALTORS IR JIM MANTAS KIRVE- 
LAITIS padės parduoti ar nusipirkti nekilnojamą turtą 
visame JAV, suras jums palankiausią finansavimą, 
atsakys į jūsų pateiktus klausimus. Mantas. 630-371- 
9282, 847-942-7793.

Mokau lietuvių kalbos. 5-erių metų padagoginė patirtis. 
Šiuo metu dėstau lietuvių kalbą Ilinojaus Universitete 
Čikagoje. Mokau visus lygius: nuo pradedančiojo iki 
labiau pažengusiojo. Dalia 773-868-4231; el.paštas: 
dalei @hotmail.com.

Kepame medaus tortus. (Pensininkas) Priimame 
išankstinius užsakymus. Nijolė. 708-233-1461.

Nekilnojamo turto brokerė. Namai, tovvnhousai, butai, 
žemės sklypai, biznio pastatai, bankų nusavinti namai.

Nr.9

nei sau uodeaos kelti, nei

Atėjo naujieji, jau ir sausis 
baigėsi. Dar nesveikino
me, dar nelinkėjome. Tad 

su pirmuoju šių metų TUR
GAUS numeriu norime jums 
visiems palinkėti gerų metų, 
sveikatos, ištvermės ir ... proto!
Niekada nepamirškime mums 
brangaus himno žodžių „Vie
nybė težydi". Dirbkime Lietuvos 
ir lietuvių naudai, jei skaitome ir 
matome, kas vienas kitą smer
kia ir peikia, tai žinokime — tas 
žmogelis, kuris taip daro, yra 
tikrai Dievo nuskriaustas.
Dirbkime gerą darbą ir nereikės
peikti, kad save pakeltum. Primename, kad DRAUGAS — vienin- 
telis dienraštis išeivijoje. Mylėkime, skaitykime, prenu
meruokime. Valentinas Krumplis

DRAUGO 95 METŲ SUKAKTUVĖS

Beveik šimtą metų DRAUGAS aprašo lietuvių veiklą Amerikoje, 
informuoja Amerikos lietuvius apie Lietuvą.
DRAUGAS visada kaip karžygys stoja ginti Lietuvos ir lietuvių 
interesų.
Turime įsidėmėti, kad mūsų visos organizacijos, visos parapi
jos, fondai ir renginiai buvo ir yra aprašyti DRAUGE.
DRAUGE rasite meno ir kultūros priedą, vaikų puslapį, 
pranešimus apie renginius, anglų kalbos pamokas, maisto 
receptų skyrelį, taip pat neseniai labai išplėstą BIČIULYSTĖS 
skyrių.
DRAUGAS per savaitę spausdina 24,000 kopijų. Laikraštis pil
nas skelbimų ir pranešimų.
DRAUGAS turi savo spaustuvę ir spausdina knygas, žurnalus 
bei atlieka kitus spaudos darbus. Darbo agentūra, įsteigta prie 
DRAUGO, padeda tautiečiams įsidarbinti.
DRAUGAS — 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629.
Tel. 773-585-9500; Fax. 773-585-8284;
VVebsIte: www.draugas.org

DRAUGAS ui leidinio TURGUS stiliaus ir turinio klaidas 
neatsako. Jo tikslas — padėti lietuviams Amerikoje 
susipažinti su paslaugomis, pirkėjai* ir pardavėjais.
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Žemiausi paskolų procentai, mažiausias pradinis 
Įnašas, nuosavybių Įkainavimas veltui, profesionalus ir 
sąžiningas aptarnavimas. Maloniai padėsime. Rasa 
Mitkus. 630-202-6867.

Dedu medines grindis, keramikos plyteles, marmurą 
“Pergo, ” linoleum, restauruoju parketą. Lauko ir vidaus 
dažymai, bei kiti namų darbai. Gintaras. 708-460-
9338.

24 HOUR TOWING. Nutempiame sugedusius auto
mobilius į jums pageidaujamą vietą. Perkame sugedu
sius, sudaužytus automobilius. Laimonas. 708-415- 
1999.

Filmuoju vestuves, krikštynas, jubiliejus ir kitas 
nepakartojamas gyvenimo akimirkas. Taip pat 
perrašom vaizdajuostes amerikiečių ir europiečių siste
momis. Lionginas. 773-925-6819.

Remontuoju audio, video aparatūrą, instaliuoju 
satelitines antenas. Galima matyti tris rusų kanalus. 
Tvarkau visas problemas susijusias su kabeline tele
vizija. Vytautas. 630-670-5406.

ALVVAYS VVITH FLOVVERS profesionalus floristinis 
konsultavimas, vestuvinės kompozicijos ir Įvairios 
proginės puokštės. Pokylių salių, stalų ir bažnyčių 
dekoravimas. Vitrinų ir interjero apipavidalinimas bei 
priežiūra gyvomis, sausomis gėlėmis ir balionais. 
Kapų tvarkymas. Tel: 888-594-6604, Fax: 708-594- 
1716.

Įgaliotas “ALPHA” atstovas Čikagoje padės jums 
Įsigyti Tarptautinį vairuotojo pažymėjimą ir Tarptautini 
asmens identifikavimo pažymėjimą ID, galiojančius ne 
tik Amerikoje, bet ir beveik 200 valstybių. Antanas 630- 
854-6292, 815-372-8985.

ATLANTIC EXPRESS Corp. Siunčiame siuntinius 
laivu ir Air Cargo j Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją, 
Ukrainą ir Karaliaučiaus sritį. Kas savaitę išsiunčiame 
konteinerį ir oro siuntą. Persiunčiame automobilius, 
motociklus ir baldus. Patogi paslauga: kraustome j 
Lietuvą ir Į JAV. Mūsų Įstaigos: 8801 S. 78th Avė., 
Bridgevievv, IL, 60455, Tel. 800-775-7363, 708-599- 
9680, Fax 708-599-9682; 2719 W. 71st St. Chicago, 
IL, 60629, Tel. 773-434-7919; plačiau žiūrėk: 
www.atlan ticexpresscorp. com

Pasitinku oro uoste, padedu apsigyventi, pamatyti šalį. 
Taip pat padedu norintiem investuoti Lietuvoje. Saugu, 
patikima. Donatas. 011-370-68740086.

Care for elderly and siek person. VVe open: Mon.- 
Fri.- 10 a.m.- 5 p.m. LEONID EMPLOYMENT 
AGENCY. 2881 N. Milvvaukee Avė. Tel. 773-395-8820.

Moteris ieško darbo. Turi gerą rekomendaciją, vairuo
ja automobilį, gali keisti bet kada. Raimonda. 
630-881-3171, 630-654-1304.

Roma ieško valymo darbo ar prižiūrėti žmones. 
773-391-7945, 630-677-2142.

Perku darbą senų žmonių priežiūrai su grįžimu namo. 
Kalbu angliškai, geros rekomendacijos, legalūs doku
mentai, turiu automobilį. Brangiai sumokėsiu. Violeta. 
773-386-6588.

PRO CARE AGENCY. Are you looking for a job as a 
nanny, caregiver, or housekeeper? Please call: 
947-391-4164, 5642 W. Diversey, Room 106, Chicago, IL

Pirksiu darbą 5 dienom savaitėje su grįžimu j namus. 
Kalbu angliškai, vairuoju automobilį, turiu geras 
rekomendacijas. Mokėsiu gerai. Rima. 773-710-8941.

40 metų moteris ieško darbo senelių priežiūrai po pietų. 
Darbas turi būti netoli Čikagos. Dora. 773-848-0033.

Medicinos sesuo ieško darbo su grįžimu arba gyveni
mu. Siūlyti įvairius variantus. Kalba angliškai, turi au
tomobilį. Mokės už dvi savaites. Greta. 773-386-6588.

42 metų moteris, kalbanti angliškai, vairuojanti auto
mobilį, turinti rekomendacijas, ieško darbo savaitga
liais Čikagos apylinkėse. Regina. 708-974-4390.

Padedu susirasti darbą moterims ir vyrams. Anna. 
708-296-9265.

Window VVashers Needed! $40,000 per year. VVe need 
100 ere ws. No experience necessary. VVill train. Mušt 
have a valid driver’s license and transportation. Mušt 
be fluent in English. L.A. McMahon VVindovv VVashing, 
Chicago and Milvvaukee area. Tel. 800-820-6155.

40 m. vyras ieško bet kokio darbo statybose. Galima 
siūlyti įvairius variantus. Saulius. 773-776-0403.

Reikalingi CDL vairuotojai, jeigu jūs turite vienų metų 
patirtį Amerikoje ir galite vairuoti sunkvežimį su prieka
ba, turite gerus vairavimo rekordus, prašau skambinti. 
Tel. 630-243-6625.

Paskolos nekilnojamam turtui be žalios kortos, be pra
dinio įnašo. Nekilnojamo turto, biznio, naujų statybų, 
trokų, žemės sklypų finansavimas bei perfinansavi- 
mas. 3-year arm-4,375%; 5-year arm-5%; 30 fix- 
5,675%. Equity it kredito tinęs nemokamai. Padedu 
surasti nekilnojamo turto agentus, draudimą, advoka
tus. Statome, graiuname, remontuojame, išvežame 
atliekas. Raimonda. 773-330-4444; 773-271-7690.

Problemos su kompiuteriu-skambink! Gediminas. 773- 
727-0528

BALTIC DECORATING. Nuosavų namų ir komercinių 
pastatų dažymas. Vidaus ir išorės darbai. Beica
vimas-lakavimas, tapetų nuėmimas. Nemokamas įver
tinimas. Edvinas. 708-717-0780.

BEAUTY FOR ALL SEASONS. Grožio konsultantė 
atlieka: makiažą, individualių spalvų parinkimą, kos
metines kaukes, antakių, blakstienų dažymą ir korekci
ją, šukuosenų parinkimą. Gali atvykti į namus. 
Ramunė. 708-458-5391, 708-373-6416.

Vidaus remonto darbai: draivolo dėjimas, medžio dar
bai, paruošimas ir dažymas, plytelių, marmuro dėji
mas, santechnikos ir elektros darbai. Gintas. 773-968- 
8704.

Mieli lietuviai, tiekiu pagalbą ieškantiems savo 
genealoginių šaknų Lietuvoje. Darau šeimos-giminės 
istorinius-genealoginius archyvinius tyrinėjimus. 
Atvykstantiems j Lietuvą, organuoziju išvykas, 
aplankant istorines protėvių žemes bei kitus įdomius 
praeities paminklus. Maloniai prašome kreiptis adresu: 
Saulius Kaveckas, Rasos 7, Paupiai, Klaipėda 5800, 
Lietuva. Tel. 370-6-489248.
E-mail: skgenealogy@yahoo.com, firmaron@takas.lt.

AREEX INTERNATIONAL siunčia siuntinius į Lietuvą 
iš Nevados ir Arizonos. Algis 323-666-0248 arba E- 
mail: areex@pacbell.net

Priimame gyventi žmogų su maitinimu, priežiūra arba 
slauga. Geros sąlygos, rūpestinga priežiūra, žema 
kaina. Vytautas 708-237-3015; 773-919-1950.

Dainos ir akordeono muzika per jūsų šventes. Mokau 
vaikus groti akordeonu. Vladas. 773-737-8687.

Imigracinės teisės specialistas-advokatas Aurelijus 
Butvilas. 312-580-1217.

Wellspring Personai Care. Experienced CNAs or 
Home Health Aidės needed for Private Duty Live-ln 
home care cases. Mušt have a valid sočiai security 
card for work in the U.S. Mušt speak English and have 
a valid driver’s license. Excellent pay-stipend for sub- 
urban travel. Please call 312-648-1565,
Fax 312-648-1569.

Siuvėja ieško pastovaus darbo (gali siūti namuose). 
Dana. 773-373-3141, palikite žinutę.

Didelė amerikiečių kompanija ieško dažytojų išorės 
darbams. Adresas: 9755 W. Farragut, Rosemont, IL, 
60018-5324. Tel: 847-928-1000 ext. 124.

HOME CONSTRUCTION INC. Licensed roofing con
tractor. Dengiame naujų konstrukcijų stogus, senus 
keičiame į naujus, plokšti stogai, smulkūs stogų 
pataisymai. Audrius. 708-417-7833.

EURO TRANSPORTATION INC. Reikalingi CDL 
vairuotojai. Jiegu jūs turite vienų metų patirtį Amerikoje 
ir galite vairuoti sunkvežimį su priekaba, turite gerus 
vairavimo rekordus, prašau skambinti mums.
773-247-1510.

BELL M AR BEAUTY COLLEGE. 5717 w. Cermak 
Rd., Cicero, IL, 60804, Tel.: 708-863-6644. Kviečia 
mokytis kosmetologo, kirpėjo, manikiūrininko, 
pedikiūrininko specialybių. Studentams suteikiama 
finansinė parama. Amžius neribojamas.

A LTA VISTA finansinės paslaugos itin palankiomis 
sąlygomis ir žemais procentais. Perfinansuoja 
nuosavybę (galimybė išsimokėti namą per 10-15 
metų). Suteikia paskolas nuosavybei įsigyti. Sudaro 
galimybę išsimokėti skolas kartu su namo mokesčiu. 
Nemokama informacija 312-656-8053 - lietuviškai. 
312-656-8156 - angliškai.

DĖMESIO statybinės kompanijos! Jei jus domina nen
driniai stogai, kreipkitės į mus. Siūlome stogų dengimą 
nendrėmis, nendrinių stogų impregnavimą prieš gaisrą 
ir konsultuojame. E-mail: mail@damava.lt;
http://www- dama va. lt.

Prieskoniai, miltai, baronkos, grybai, sūriai, sūreliai, 
šokoladai, saldainiai, gira, mineralinis vanduo-visa tai 
iš Lietuvos, o viskas, kas pagaminta “Antano Kampe" 
yra labai skanu. Priimame užsakymus visoms pro
goms. 773-476-4768, mob. 773-405-8861. Adresas: 
2656 W. 69th St.

Individualios anglų kalbos pamokos Dovvntovvn’e. 
Baigusi MA “Anglų kalbos mokymas" UIC universitete. 
$15 per valandą. Vaida 847-962-6909.

MIDVVAY PRO AUTO INC. 4823 W. 63rd St. Brakes, 
Tune-ups, Tires, Engine Replacement, Transmission & 
Clutch, Dash Column Repair, Electrical VVork & 
VVelding. MIKE APKE Ovvner 773-582-4197

U.S. Small Business Administration SBA PRO-Net. 
Jūs galite gauti patarimus, kaip pradėti verslą. E-mail:
pronet@sba.gov

“Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti 
ir aš jus atgaivinsiu." (Mato 11:28). Jei jus tai domina, 
skambinkite Valė 630-515-1379; Algis 773-779-0111.

Grįždami j Lietuvą, padėsite Lietuvai ir sau. Sveikas 
maistas, kelis kartus pigesnis pragyvenimas. Tad 
siūlome gerą atskirą butą Vilniuje su maitinimu ir 
priežiūra. Pasiteiravimu skambinti j Vilnių 700770, 
Gediminas.

Siuvėja, gyvenanti Dovvner's Grove, pasiūs rūbus, 
užuolaidas, lovos užtiesalus, pagalvėles ir t.t. Jolanta
630-863-6363

Atlieku “plumbing," heating," smulkius elektros įvedimo 
ir taisymo, visus statybos remonto darbus. Statau ir 
atnaujinu židinius. Pranciškus. 708-205-1414.

Antanolijus Šlutas oficialus teismų, ligoninių ir kitų 
dokumentų vertėjas, taip pat LITH-TEMP darbo 
agentūra. 773-847-4903.

Paskolos nekilnojamam turtui be pradinių įplaukų. 
Mes padedame žmonėms su geru ir su blogu kreditu. 
Persifinansuok savo namą, naudokis galimybe, kada 
yra žemi “interest rates!" Prašymas-nemokamas. 
Aistė 773-581-7761.
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GIDENTA Orai and maxilo-facial surgeon. Head of the 
clinic. Gintautas Gumblevičius DDS tel: 370-5- 
2617143; fax: 370-5-2620927; e-mail: info@giden- 
ta.lt; www.gidenta.lt

SPARCLE CLEANING INC. Jūsų namuose išvaly
sime langus, kilimus, minkštus baldus, lietvamzdžius. 
Mes dirbame be tarpininkų, todėl kainos žemos. 
Naudokitės proga. Aras 773-251-6101; 773-476-7745.

Savaitgaliais pastoviai organizuojamos kelionės prie 
Niagaros krioklio. Nepraleiskit progos pamatyti 
nuostabų reginj. Kęstutis 708-598-2162.

DĖMESIO! Pigiai išleidžiame kūrybos knygeles ir įvai
rius leidinėlius Lietuvoje 617-269-0334.

BALTIC MORTGAGE CO. Mokėkite nuomą sau! 
Nekilnojamo turto finansavimas beviltiškais atvejais, 
be kredito istorijos, taksų, be žalios kortelės. įvairios 
programos, kurios bus pritaikytos visiems. Finansuoju 
butų, namų pirkimą, perfinansavimas, eąuity lines- kad 
galvoja parduoti namą po kelių metų, kredito linijos. 
Padėsiu jums surasti palankiausią finansavimo vari
antą! Geriausi procentai, kvalifikuotos paslaugos, 
nemokamos konsultacijos. Surasiu real estate agen
tus, advokatus ir draudimą. Gabrielė 630-805-1536; 
fax: 630-789-9534; e-mail: Gabi Baltic@yahoo.com

Gali pasiūlyti savo paslaugas, versti j anglų iš lietuvių ir 
rusų kalbų. Greitai ir kokybiškai verčiu žodžiu ir raštu. 
Prašome kreiptis e-mail: snaige@taide.lt Apmokė
jimas pagal susitarimą pervedant į mano banko 
sąskaitą. Snaigė Bakūnienė

Priimu gyventi pensijinio amžiaus žmones su maiti
nimu, slauga, priežiūra. Geros sąlygos. Taip pat 
išnuomuojami nebrangiai kambariai Marąuette Park 
apylinkėje. Gali būti šeima, vyrai arba moterys. 773- 
386-6588.

Siuvėja, su didele patirtimi, gali pasiūti, sutaisyti 
drabužius, užuolaidas ir t.t. Audra 708-952-0724, 708- 
717-5444.

Pagyvenusių žmonių priežiūros agentūra siūlo kreiptis 
j ją, kuriems reikalinga tokia pagalba, o taip pat galin
tys ją teikti (pastariesiems reikia mokėti anglų kalbą ir 
turėti rekomendacijas). Skambinti 219-872-3129. i

Pigiau Grybo!!! Greitai, pigiai ir kokybiškai per
rašomos vaizdajuostės iš europietiškos sistemos j 
amerikietiškąją ir atvirkščiai. Eimis 708-857-8096.

Išnuomuojamas 3 miegamųjų butas su baldais, ant
rame aukšte. Pageidaujama vyresnių šeima. Mar
ąuette Park, 67th ir Maplewood. Juozas 708-598-2656.

Parduodama kilnojama ligoninės lova. Gerame stovy
je. Kaina: $500. Valentinas 773-585-9500.

Noriu pirkti fotoaparatus ir objektyvus: Leica, Zeiss ir 
kitus vokiškus. Senus Canon ir Nikon. Rusiškus: 
Sport ir kitus. Romas 508-697-6602.

Parduodu naują, gerai įrengtą namą, 200 kv. M. 
Kaune, Kleboniškyje, gražioje vietoje prie pušyno, šalia 
Nėries. Donatas 011-370-68740086.

Gražioje vietoje, prie Palangos, parduodamas 3 ha 
žemės sklypas su nepabaigta statyti sodyba ir dideliais 
tvenkiniais. Puiki vieta poilsiui arba lietuviškam 
Disneylandui. Kaina 250 tūkst. dolerių.
Tel: 414-282-7123.

KIRBY HOME CARE PRODUCTS. 9 people start 
immediately, high income potential, full or part time, no 
experience needed, company training, should have a
car. Chang Sain 847-329-8160 call 8:30 a.m.-12:30 
p.m.

Apsilankykite DRAUGO knygynėlyje!

Turime didelę siuntą knygų iš Lietuvos 

vaikams ir suaugusiems apie Lietuvos praeitį, 
pasiekimus, mokslą, verslą, meną bei sportą, o

taip pat romanų ir kito žanro leidinių. 
KNYGA — GERIAUSIA DOVANA.

••HOME REMODAUNG”

Rūsių, vonių ir virtuvių įrengimas, priestatai, durys, langai. 
Laiptai, marmuras, plytelės, parketas, santechnika. Elektra, 

dažymas. Aukšta darbų kokybė, žemos kainos
Tel. 708-268-0111.

Išnuomuojamas kambarys Chicago Ridge. Audra 708- 
952-0724; 708-717-5444.

R AND AUTO CARE INC. Parduodami įvairūs auto
mobiliai. Padedame susirasti finansavimą, perka
miems automobiliams. 708-655-4758; 847-361-4620.

Great selection of used cars in Milwaukee. Cheaper 
than Chicago. VVe speak Russian. VVarranty available. 
Leonid 414-788-4800.

Parduodamas PONTIAC TRANSPORT ‘93. Kaina 
$1200. Audra 708-952-0724; 708-717-5444.

Kam tik reikia skanaus, šviežio, gero medučio skam
binkite. Kazys 630-323-5326.

Ieškau vidutinio amžiaus kompanionės, išsinuomuoti 
dviejų miegamųjų butą. Jolanta 773-386-6588.

Išnuomuojamas vienas miegamas su atskira vonia, 
nuosavo namo antrame aukšte, Plainfielde. $600 per 
mėn. Yra didelis livingas ir virtuvė, yra skalbykla ir 
rūsys. Yra garažas ir barbekinė. Namas stovi labai 
gražioje vietoje ant tvenkinio kranto. Galimi įvairūs 
variantai, galime išnuomuoti du miegamus už $800 
arba visą namą. Skambinkite-tarsimės. Raimonda 
773-330-4444.

Ar jums rūpi mąstymas? Minčių sodas kviečia jus! 
Andrius http://www.ms.lt

Atiduodu “TIME” žurnalus: 1997, 1998, 1999 m. pilni 
komplektai; 2000 ir 2001 m. nepilni komplektai. 708- 
349-0348.

Parduodu '94 MERCURY-VILLAGER 70K smėlio 
spalvos $4000 Antanas 630-802-7100.

Norėčiau susipažinti, draugauti ir susirašinėti su šeima 
iš Čikagos, turinčia mažamečių vaikų. Danutė 011- 
370-68236053.

Marąuette Park rajone priimu gyventi vieną arba du 
vyresnio amžiaus kultūringus vyriškius. 773-386-6588.

DĖMESIO! Jaučiatės gyvenimo prispausti, svetima 
aplinka, nesimato gyvenimo kelio galo? Kviečiame 
ateiti ir kartu tyrinėti šv. Raštą, kur rasite savo gyveni
mo tikslą ir ramybę. Algis 773-779-0111, 630-460- 
6982, Rasa, e-mail: matullsa@netzero.net

Perku originalius DVD filmus. Siūlyti įvairius variantus. 
E-mail: zilvnas@merr.com, tel: 608-741-0433; cell:

MENO MOKYKLĖLĖ. PROGRAMA PAAUGLIAMS IR 
JAUNIMUI. ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO patalpose 
šeštadieniais, tuoj po lituanistinės mokyklos pamokų, 
veikia klasės. Registruotis tel: 630-624-1247. Taip 
pat vyksta klasės Ir LEMONTE, PLC.

Parduodu 93 FordProbe GT, 150Kmiles, 5spd, gera kondici
ja Tel: 847-877-6495; e-mail: vlydeka@hotmail.com

Tarpininkuoju gaunant: Tarptautinį vairuotojo pažymė
jimą, ID pažymėjimą, sočiai security pakaitalą. Statu- 
sas-nesvarbus. Vilius (agentas) tel: 630-886-1498.

Atidarau sąskaitas TCF banke. Taip pat tik 
atvažiavusiems. Jolanta 708-253-7921.

Išnuomuoju atskirą kambarį vyrškiui ir dviejų miega
mųjų butą Justice raj. Gražina tel: 708-598-2153.

Gerame rajone išnuomojamas 2 mieg. butas pusrūsyje 
su baldais. Galima nuomoti po kambarį. Pageidautina 
savaitgaliais grįžtantiems žmonėms. Atskiras įėjimas, 
geras susisiekimas, naujas remontas. Tel. 708-485- 
7609.

Dirbau Kauno Kunigų Seminarijoje fotografu ir dariau 
kitus įvairius darbus. Esu DARBO paieškoje. Dėkosiu 
už pasiūlymus. Petras 630-745-9787.

Ieškau bet kokio darbo. Turiu legalius dokumentus. 
Aušra 773-424-3896.

Labai prašau padėti įsidarbinti žmonių priežiūroje. 
Lietuvoje turiu sunkiai sergantį sūnų. Man 50 m. Anglų 
kalba minimali. Aš nevaliuoju. Ačiū. Irena 773-376-2874.

Moteris perka darbą senų žmonių arba vaikų priežiūrai 
su grižimu namo vakariniuose rajonuose. Turiu 
rekomendaciją, žalią kortelę, kalbu angliškai, vairuoju 
automobilį. Tel. 773-320-1407, Daiva. •

30 m. mergina perka darbą žmonių priežiūroje. Gali 
gyventi kartu arba pakeisti. Siūlyti ir kitus darbus. Turi 
žalią kortelę. Tel. 708-485-7609.

GERA NAUJIENA „BIČIULYSTĖS" SKAITYTOJAMS!
Nuo Naujųjų metų „Bičiulystė" tampa antradieniio „Draugo" priedu, kurį jūs, mielieji skaitytojai, galėsite užsiprenu

meruoti atskirai. Kaip ir anksčiau, „Bičiulystė" pasakos apie trečiosios bangos lietuvių gyvenimą, kalbins senuosius lietu
vius, mėgins padėti, patarti įvairiais gyvenimo klausimais. Spausdinsime jūsų laiškus. Atnaujinsime pažinčių klubą 
„Zodiakas", tad jau dabar pildykite anketų ir siųskite mums:

Redakcijos kolektyvas, kurj sudaro profesionalūs žurnalistai, stengsis, kad keturi puslapiai jums būtų jdomūs ir 
naudingi. Iš viso su „Draugu", jūs gausite 10 didelių puslapių arba 20 mažesnių (kaip pvz., „Amerikos lietuvio" formatas) 
puslapių. Savaime suprantama, kad nežymiai keisis ir prenumeratos kaina. Vienas leidimas kainuos 0,75 dol. 
Prenumerata priimama:

JAV — pusei metų — 20 dol. (26 nr.), metams — 40 dol. (52 nr.).
I Kanada — pusei metų — 34 dol., metams — 68 dol.
I Europa / Lietuva — pusei metų — 42 dol., metams — 80 dol.
Priimame reklamų. Asmeniniai skelbimai priimami nemokamai. Juos galima siųsti elektroniniu paštu
BICIULYSTE@AOL.COM arba faksu: 773-585-8284, arba tel. pirmadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 3 v.v.
Prenumerata priimama „Draugo" administracijoje. Jūs galite paskambinti tel. 773-585-9500 ir per visuomeninius platintojus

„BIČIULYSTĘ" nemokamai iki liepos 1 d. gaus visi „DRAUGO" PRENUMERATORIAI

PAŽINČIŲ KLUBAS „ZODIAKAS" — ANKETA
Norėdami padėti vienišiems, atnaujiname pažinčių klubų. Tai darome nesavanaudiškai, be užmokesčio. 

Užpildykite anketų Ir siųskite mums.
DRAUGAS BIČIULYSTĖ; 4545 IV. 63 Str., Chicago, IL 60629 arba P.O. Box. 4102 VVheaton, IL 60189

1. Amžius — ūgis — kitos savybės________ ____ ______________________________________________
2. Socialinis statusas: išsiskyręs (usi) _____________________________________________ _
Nevedęs____ netekėjusi_____ našlys (-ė)___ _____
Vaikui ____________ .__________ ______ _______________________________________ _____________________
3. Socialinė padėtis: apsirūpinęs ( usi)__ __________________________________________
neapsirūpinęs (-usi) gyvenamuoju plotu____________________ ______________________ '_____ _____
4. Išsilavinimas____________ _______________________ ______________________________ _______ _
5. Darbas (kūrybinis, fizinis, aptarnavimo sfera)________________________________ _
6. Pomėgiai____________________________________________________________ _____________________
7. Tikslai — rimtai draugystei, laisvalaikiui praleisti, bendravimui________ _____________ __________
8. Jūsų adresas ir telefono Nr. ’_____________________________ __________________________ _
9. Skelbimo tekstas——............. ....................................................... - ----- ----------------------------------------- ,   III.  ■- ■ ■ ............... ...

10. Jūsų vardas, telefono Nr., adresas, kurį norite paskelbti______________________________ _______ _

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

žinių aųeniOrų praneSimais)

EUROPA
Berlynas. Pirmieji JAV 

ginkluotųjų pajėgų specialistai 
pirmadienį atvyko į Bulgariją, 
Lenkiją ir Rumuniją dairytis 
galimų vietų naujiems kari
niams objektams. „Jie rinks in
formaciją, kuri bus panaudota 
svarstant galimas ...(bazių) vie
tas”, sakė JAV ginkluotųjų pa
jėgų Europos vadovybės atsto
vas. Tokios „vietos” Rytų Eu
ropoje reikalingos norint atsi
sakyti XX amžiaus dislokavimo 
sistemos, pagal kurią didžiulės 
bazės buvo steigiamos tokiose 
valstybėse kaip Vokietija ir Pie
tų Korėja. Minėtose trijose bu
vusio komunistinio sparno val
stybėse bus įvertinti uostai, oro 
uostai ir mokymų objektai.

Frankfurtas. Euro pakili
mas JAV dolerio atžvilgiu kelia 
tam tikrą nerimą, tačiau ūkio 
atsigavimui 12 valstybių vieni
jančioje euro zonoje pakenkti 
neturėtų, interviu žurnalui 
„Central Bank” pareiškė Eu
ropos centrinio banko vyriau
siasis ekonomistas Otmar Is- 
sing. Paklaustas, ar euro stip
rumas kelia pavojų Europos 
ekonominiam atsigavimui, O. 
Issing atsakė: „Atsigavimas 
prasidėjo trečiąjį praėjusių me
tų ketvirtį ir tęsėsi paskutinį 
ketvirtį”. „Mūsų vertinimais, 
2004 metais atsigavimas pa
spartės ir sustiprės”, teigė jis.

Londonas. JAV priimtas 
įstatymas dėl kovos su elekt
roninio pašto šiukšlėmis, arba 
taip vadinamu „sparnu, yra ne
veiksmingas, rodo naujausi 
tyrimai. Įstatymas, suteikian
tis amerikiečiams galimybę rei
kalauti išbraukti juos iš elekt
roninio pašto adresų sąrašų, 
kaip ir manė šio įstatymo prie
šininkai, nepageidaujamų laiš
kų skaičiaus nesumažino. JAV 
prezidentas George W. Bush įs
tatymą pasirašė praėjusių me
tų gruodį. JAV kompiuterijos 
bendrovės „Postini” duomeni
mis, „spam” kiekis tinkle sausį 
sumažėjo vos 1 proc. iki 79 proc. 
viso pašto. Tokios išvados pa
rengtos daugiau kaip 4 mlrd. 
laiškų analizės pagrindu.

. ................... JAV.................
Vašingtonas. Pagrindinis 

JAV demokratų kandidatas į 
prezidentus John Kerry, kuris 
varžybose dėl partijos oficia
laus kandidato statuso gerokai 
lenkia savo varžovus, sekma
dienį didele persvara pirmavo

Prezidentas R. Paksas planuoja vykti į NATO viršūnių susitikimą
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau dar neaišku, ar R. 
Paksas bus prezidentu iki bir
želį vyksiančio NATO viršūnių 
susitikimo. Jei Seimo Apkaltos 
komisija pripažins R. Paksui 
keliamų kaltinimų pagrįstumą, 
o parlamentarai parems apkal-

Žemių grobstymais įtariamų seimunų sąrašas buvo 
žinomas dar prieš pusmetį

Atkelta iš 1 psl.
Pagal nustatytą metodiką 

abi pareigūnės tirtinų Seimo bei 
vyriausybės narių sąrašus pa
teikė dar rugpjūtį.

Seimo kontrolierė R. Šalaše- 
vičiūtė teigė, jog vasarą jos su
darytame sąraše „figūravo pa
našus skaičius esamų bei bu
vusių Seimo narių pavardžių, 
kokį dabar mini STT vadovas V. 
Junokas”.

V. Junokas yra sakęs, kad 
Seimo pirmininkui įteiktame 
sąraše yra apie 45 Seimo narių 
pavardės.

Eltos paklaustas, kokį dar-

Atkelta iš 1 psl.
kuris liudytų minėto dokumen
to istorinę reikšmę Lenkijos lie
tuviams bei garantuotų lietuvių 
išlikimą Suvalkų krašte.

Tarpvalstybinės sutarties 
pasirašymo dešimtmetį Lietuva 
ir Lenkija minės balandį.

Maine valstijoje ir toliau kriti
kavo dabartinį valstybės va
dovą George W. Bush dėl Irako 
karo priežasčių. Maine suskai
čiavus balsus maždaug ketvir
tadalyje visų apylinkių buvo 
paskelbta, kad J. Kerry surinko 
48 proc. balsų ir gerokai lenkia 
buvusį Vermonto gubernatorių 
Howard Dean, kuriam atiteko 
25 proc. balsų. Ohio atstovau
jantis Atstovų rūmų narys Den- 
nis Kucinich gavo 14 proc. bal
sų, o visi kiti kandidatai surin
ko mažiau nei 10 proc. balsų.

New York. JAV Delaware 
valstijos sanitarinė tarnyba 
vienoje fermoje aptiko paukščių 
gripo virusą. Šiuo metu vykdo
mi tyrimai artimiausiose fer
mose, tačiau jų rezultatai kol 
kas neskelbiami. Tačiau jau pa
aiškėjo, jog JAV aptiktas 
paukščių gripo virusas skiriasi 
nuo to, kuris plinta tarp gyven
tojų dešimtyje Azijos valstybių. 
Neatmetama galimybė, jog JAV 
aptiktas virusas žmogaus svei
katai pavojaus nekelia. Vis dėl
to Japonijos, Malaizijos, Singa
pūro, Pietų Korėjos ir Filipinų 
valdžia jau pranešė laikinai su- 
stabdančios paukštienos impor
tą iš JAV.

IRAKAS
Bagdadas. JAV pajėgos 

pirmadienį Irake pradėjo pla
tinti naują plakatą, kuriame 
siūlo 16.5 mln. dolerių tiems, 
kas padės sūgauti penkis la
biausiai ieškomus asmenis, įta
riamus vadovavimu irakiečių 
pasipriešinimui ir teroro išpuo
liams. Pirma plakate puikuo
jasi Saddam Hussein „dešinės 
rankos”, Izzat Ibrahim al-Duri 
nuotrauka. Už jį siūlomas 10 
mln. dol. atlygis. Po jo eina jor- 
danietis Abu Musab ai Zar- 
qawi, už kurio galvą siūloma 5 
mln. dol. Už buvusį Saddam 
Hussein partijos „Baath” vado
vybės narį Mohammed Yunes 
al-Ahmad siūlomas 1 mln. dol. 
atlygis.

RUSIJA
Maskva. Rusijos Federali

nės saugumo tarnybos (FST) 
direktoriaus pavaduotojas Via- 
česlav Ušakov pranešė, jog da
bar, pagal pagrindinę tiriamą 
sprogimo Maskvos metropoli
tene prielaidą, akivaizdu, kad 
sprogimą įvykdė teroristas mir
tininkas. FST atstovas patvirti
no, kad kol kas duomenys apie 
aukas nepasikeitė — žuvusiųjų 
sąrašuose yra 39 žmonės.

tą, gali būti, kad birželį laikinai 
Lietuvos prezidento pareigas eis 
Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas.

Manoma, jog tuo atveju, jei 
birželį apkaltos procedūra te- 
bevyktų, prezidento kelionė į Is- 
tambulą būtų dar vienas smūgis

bą su minėtais sąrašais per be
veik pusę metų atliko STT, V. 
Junokas aiškino, jog STT „nuo
sekliai, papunkčiui vykdė Sei
mo nutarimu pavestą tyrimą”. 
Tačiau smulkiau šio STT tyrimo 
V. Junokas nedetalizavo.

Jis sakė kategoriškai at
metąs „galimas spekuliacijas, 
esą STT sąmoningai, neva lauk
dama Seimo rinkimų galėjo vil
kinti tyrimą ir sąrašų pateiki
mą”.

Tuo tarpu Seimo antikorup- 
cijos komisijos pirmininkė Ni
jolė Steiblienė stebėjosi, kodėl 
jau rugpjūtį turėtas galimai nu-

Lenkijoje uždaromos lietuviškos mokyklos
Tuo tarpu nors Punsko vals

čiuje lietuviškos mokyklos nėra 
uždaromos, joms trūksta lėšų.

Valsčiaus viršaitis Vytautas 
Liškauskas sakė, kad kitiems 
mokslo metams trūksta 731,000 
zlotų (apie 520,000 litų), ku
riuos tikimasi gauti iš Lenkijos

Sprogimas Maskvos metropo
litene įvyko praėjusio penkta
dienio rytą.

Maskva. FST duomenimis, 
gyventojai Irake turi ne vieną 
milijoną šaunamųjų ginklų. 
„Likus trims dienoms iki Bag
dado atidavimo Saddam Hus
sein išdalino gyventojams 7 
mln. šaulių ginklų”, tokius duo
menis pateikė FST direktoriaus 
pavaduotojas Viačeslav Uša
kov. Jis atkreipė dėmesį į ne
didelę ginklų ir šaudmenų kai
ną Irake. Granata ten kainuoja 
pusę dolerio, o automatas 15 
dol. Kalbėdamas apie pagrindą, 
kuriuo remdamasis šiandien 
veikia tarptautinis terorizmas, 
taip pat ir Rusijoje, FST atsto
vas atkreipė dėmesį į tai, kad 
pagrindinis teroristinei veiklą 
teikiamų lėšų srautas eina iš 
Sirijos, Saudi Arabijos ir Jung
tinių Arabų Emyratų.

UKRAINA______
Kijevas. Pranešimai, neva 

Ukrainos mokslininkai pardavė 
branduolinių ginklų Osama bin 
Laden kovotojų tinklui „ai 
Qaeda” — „tikslinga provokaci
ja” prieš Ukrainą, pirmadienį 
pareiškė Ukrainos prezidento 
Leonid Kučma patarėjas Vla
dimir Gorbulin. Jis pabrėžė, 
kad Ukraina savo branduolinį 
potencialą išvežė į Rusiją dar 
1996 metais. Londone leidžia
mas arabų laikraštis „al-Hay- 
at” sekmadienį pranešė, kad 
kovotojų tinklas „ai Qaeda” 
1998 m. nusipirko iš Ukrainos 
taktinį branduolinį ginklą, „ku
rį kol kas saugo patikimoje vie
toje”.

ČEČĖNIJA
Groznas. Čečėnijos sosti

nės Staropromyslovsko rąjone, 
buvusio vaikų darželio teritori
joje, pirmadienį rastas sprogs
tamasis užtaisas. Savadarbę 
bombą sudarė penki sviediniai, 
dvi granatos ir 800 gramų troti
lo. Daug sprogmenų ir šaudme
nų taip pat rasta slėptuvėje, 
kbrią čečėnų kovotojai buvo įsi
rengę Vedeno rajono Dargo kai
me. Čia buvo sukaupti 23 arti
lerijos sviediniai, dešimt minų, 
2 kg plastido, daugiau kaip 
8,000 šovinių, 24 granatos, 
elektros detonatoriai ir keli 
granatsvaidžio reaktyviniai 
sviediniai. Tuo tarpu Sunžos 
rajone pavyko užkirsti kelią di
deliam teroro aktui. Ingušijos 
operatyvinės grupės darbuoto
jai ir milicija rado septynis pa
ketus su plastidu, kurie kartu 
paėmus svėrė 44 kg. Pasak šal
tinio Ingušijos milicijoje, pake
tai gulėjo netoli geležinkelio 
sankasos.

Lietuvos įvaizdžiui.
Prezidento patarėjas P. Vai

tiekūnas atsisakė sukonkretin
ti, į kokius vizitus šį pusmetį 
ketina vykti prezidentas. Pasak 
jo, vizitai planuojami, bet jis ne
galįs apie tai kalbėti, kol „abi 
pusės” nesuderino detalių.

ąižengusių Seimo bei vyriausy
bės narių sąrašas „taip ilgai — 
beveik pusmetį — keliavo pas 
Seimo pirmininką”.

„Jei iš tiesų tai yra tiesa, tai 
išeitų, kad V. Junokas net ne
pradėjo vykdyti nutarimo, ku
riuo Seimas prašė STT nus
tatyti, ar teisėtai vyriausybės 
bei Seimo nariams buvo atkur
tos nuosavybės teisės į žemę, 
mišką, vandens telkinius. Kita 
vertus, kas yra naujo šiame 
tyrime — tai, matyt, ši 'riboto 
naudojimo’ atžyma ant V. Ju- 
noko pateikto sąrašo”, pirma
dienį sakė N. Steiblienė.

vyriausybės.
Netoli Lietuvos sienos esan

čiuose Lenkijos valsčiuose lietu
viai kai kur sudaro vietos gy
ventojų daugumą. Pvz., Punsko 
valsčiuje jie sudaro per 80 proc. 
gyventojų, Seinų — iki trečda
lio gyventojų yra lietuviai.

AtA
JOSEPH LAURIN 

LAURINAITIS
Mirė 2004 m. vasario 8 d.
Nuliūdę liko: žmona Gladys, vaikai Christina Bryant, 

Joseph su žmona Kathy, Susan su vyru Richard Grund ir 
Gillian su vyru Frank Martelio; 10 anūkų; broliai Antho
ny Laurent, Stanley su žmona Judy, Victor su žmona Bar
bara, Peter su žmona Mary Ann.

Velionis pašarvotas trečiadienį, vasario 11 d. nuo 9 
v.r. iki 11 vai. ryto Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 
S. Roberts Rd. (8000 W.) Hickory Hills, IL.

Laidotuvės trečiadienį, vasario 11 d. 11 vai. ryto. A.a. 
Joseph bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Šeimos pageidavimu aukas prašome skirti Alzhei- 
mers.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons Funeral Home 
Tel. 708-430-5700.

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

VISI UŽĖMĘ APKASŲ POZICIJAS
^atkelta iš 3 psl.

Manau, kad niekur nedin
gęs tas karinis mąstymas, tik 
dabar pasireiškiantis aštresne 
forma. Ypač mums stojant į Eu
ropos Sąjungą, dar padidėjo ta 
motyvacija, nes kaip tik šiuo 
metu Rusija kreipia daugiau 
dėmesio į Baltijos valstybes, ne 
į Kaukazo sritis.

— Kaip žinote, jau baigėsi 
^Laisvosios Europos” radijas, o 
netrukus pasibaigs „Amerikos 
balso” laidos į Lietuvą. Kokia 
Jūsų nuomone, buvo ju vertė 
Lietuvai? Ar bus ju pasigesta?

!— Be abejo. Vertinant da
bartinę politinę situaciją ir ap
skritai politinę visuomenės rai
dą, jos turėjo įtaką valstybingu
mo požiūrio, brandumo prasme, 
o ypač nekomercinio požiūrio į 
dalykus prasme. LER tikrai bu
vo svarbi informavimo priemo
nė, nes siekė visuomenėje 
įdiegti vakarietiškos demokrati
jos pilietines vertybes. Džiugu 
buvo matyti, kad ne viskas 
Lietuvoje buvo perkama-par- 
duodama, kad jau atsiranda — 
užauga — žurnalistų karta, ir 
informavimo priemonės pasiekė

Teismas paskelbė nuosprendj 
garsiojoje ,,Svainijos" byloje

Atkelta iš 1 psl.
A. Lazauskas ir V. Kirklys 

buvo du iš aštuonių gaujos na
rių, kurie 1996-ųjų gruodžio 24- 
osios vakarą atėjo į Panevėžio 
verslininko R. Okuličiaus par
duotuvę „Svainija”, reikalauda
mi sumokėti 10,000 JAV dolerių 
„duoklę”.

Gindamasis R. Okuličius iš 
teisėtai turėto pistoleto nušovė 
reketo organizatoriumi laikytą 
Panevėžio nusikaltėlių autori
tetą Vitalijų Tuzovą, Marių 
Kalvelį, Kęstutį Barbašauską 
bei Darių Augustavičių.

Vidmantą Kirklį, Kęstutį 
Vaitiekūną, Virginijų Rakaus
ką, bei A. Lazauską verslininko 
šūviai sužeidė. Dėl įvairių suža
lojimų jie buvo paguldyti į ligo
nines.

Panevėžio ligoninėje liko 
gydytis tik K. Vaitiekūnas, kiti 
trys jo bendrininkai buvo per
vežti į Vilnių. Tikėdamiesi iš
vengti baudžiamosios atsako
mybės, netrukus V. Kirklys, A. 
Lazauskas bei V. Rakauskas 
pabėgo iš sostinės ligoninės.

1997 metų pradžioje pabėgę 
gaujos nariai atsiuntė laišką 
Panevėžio apygardos prokura
tūrai. Jie tikino esą nekalti ir 
nieko nežiną apie R. Okuličiaus 
reketavimą.

Vėliau pabėgusių nusikaltė
lių paiešką pradėjusi Lietuvos 
policija gavo informacijos, kad

tą laisvę, arba tiesiog pajuto, 
kad ne komerciniai dalykai yra 
svarbiausi.

Galbūt sąmoningai, galbūt 
pasąmone, žmonės jaučia, kad 
tai jau nėra kova Lietuvos vidu
je, bet Lietuvos kova su kaž- 
kuom iš išorės, kuri nori daryti 
įtaką. Džiaugdamiesi, kad Lie
tuvos žiniasklaida kaip ir su
brendo, visgi neturėtume to per
vertinti, nes kai vėl viskas bus 
normalu, vėl atsiras didesnis 
dėmesys komercijai. LER bet 
kurioje situacijoje išliko pas
tovi, tiksli ir nešališka.

— Bet LER išaugino naują 
Lietuvos žurnalistų kartą, kuri 
visgi padarys skirtumą, įsijun
gusi į Lietuvos žiniasklaidą.

— Taip. Be jokios abejonės. 
Žiūrint iš vidaus, aš manau, 
kad šių laidų misija tikrai tu
rėjo prasmės ir įtakos, atlikusi 
tikrai svarbų vaidmenį, ugdy
dama Lietuvos visuomenės pi
lietiškumą, demokratėjimą.

— Ačiū už išsamius at
sakymus. Linkime sėkmės, 
grįžus namo nepaklysti Lie
tuvos vidaus politikos labi
rintuose.

jie slapstosi užsienyje.
Iš ieškomo trejeto pirmasis 

2001 metų kovo 13-ąją Ispani
joje buvo sulaikytas A. Lazaus
kas.

Šis bėglys naudojosi pa
dirbtais dokumentais ir gyveno 
gana prabangiai. Generalinės 
prokuratūros paruoštas prašy
mas išduoti „Lazerį” diploma
tiniais kanalais buvo perduotas 
Lietuvos ambasadai Ispanijoje, 
tačiau pavėlavo.

Nustatytu laiku nesulaukę 
prašymo išduoti „Lazerį” Lietu
vai ir neturėdami pagrindo il
giau jį laikyti už grotų, ispanai 
lietuvį paleido. Išėjęs į laisvę, A. 
Lazeris vėl pasislėpė, tačiau 
2002-ųjų Velykų sekmadienį jis 
buvo vėl sulaikytas. Antran
kiais surakintas panevėžietis į 
Lietuvą buvo parskraidintas tų 
pačių metų gegužę.

Kitas turto prievartavimo 
bylos įtariamųjų — V. Kirklys 
— į Lietuvą buvo parskraidin
tas pernai kovo 26 dieną iš 
Prancūzijos. 5 metus nuo Lie
tuvos teisėsaugos slapstęsis vy
riškis įkliuvo Paryžiuje, įtarus 
vagyste.

V. Rakauskas slapstosi iki
šiol.

Kitas „Svainijos” įvykių da
lyvis K. Vaitiekūnas buvo nu
teistas ir bausmę atliko tuome
tinėje pataisos darbų kolonijoje. 
Neseniai jis išėjo į laisvę.
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„Mano tėvų ir senelių 
gimtoji kalba ir aš”

Lietuvių kalbos draugija 
pakvietė užsienyje gyvenančius 
lietuvius parašyti savo šeimos 
istoriją, papasakoti, kaip pavy
ko išsaugoti gimtąją tėvų ir se
nelių kalbą, kas skatina jaunąją 
kartą laikytis lietuviškų tradici
jų būnant toli nuo Lietuvos.

Sumanyta iš atsiųstų raši
nių sudaryti ir išleisti knygą, 
kuri atspindėtų Lietuvos istori
ją ir parodytų, kiek Lietuvos 
yra pasaulyje.

Tai butų gražus visų mūsų 
indėlis, minint šimto metų 
sukaktį nuo tos dienos, kai buvo 
panaikintas caro valdžios drau
dimas leisti spaudą lietuviškais 
rašmenimis. Mūsų skelbtasis 
konkursas įtrauktas į Valstybinę 
jubiliejinių renginių programą.

Pirmojo tarpsnio rezultatai, 
reikia prisipažinti, Šiek tiek 
nuliūdino: mus pasiekė vos pen
ki rašinėliai, nors konkursu do
mėjosi gerokai daugiau žmonių.

Nenorime nuliūdinti tų, ku
rie mums parašė, bet iš penkių 
rašinių knygelės dar negalime 
sudaryti. Nebeparengsime jos - 
kaip planavome - Spaudos ir 
knygos dieną, tačiau visi šie 
metai yra skirti lietuvių kalbai, 
kiekvieną mėnesį vyks jubi
liejiniai renginiai.

Todėl dar kartą kreipiamės 
į Lietuvių Bendruomenių, švie

NUTEISTAS UŽ GENOCIDĄ
Buvęs Ruandos švietimo ministras Jean de Dieu Kamuhanda Tarp
tautinio teismo Tanzanijoje nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Jis yra 51 
m. amžiaus. 1994 m., Ruandos pilietinio karo metu tarp Hutu ir Tutsi 
genčių, Kamuhanda dalino šaunamuosius ginklus ir mačetes Hutu 
milicijai, skatindamas žudyti Tutsi genties žmones, jis ir pats vadova
vo milicijos būriui, išžudžiusiam daug Tutsi asmenų, ieškojusių 
apsaugos bažnyčioje. NYT

timo įstaigų vadovus ir peda
gogus: paskatinkite, paragin
kite savo jaunimą parašyti. 
Jeigu iš kiekvienos šalies būtų 
bent po vieną darbelį - juk būtų 
jau trisdešimt istorijų... O jeigu 
po dvi ar tris? Reikalingas ir 
neseniai iš Lietuvos išvykusiųjų 
požiūris.

Labiausiai mums rūpi kal
ba ir jūsų požiūris į ją: svarbu, 
kad kiekviena istorija būtų pa
pildoma nuotraukomis (prie 
nuotraukos būtinai turi būti 
metrika). Jeigu kas nors nenori 
skelbti savo pavardės - gali 
pasirašyti slapyvardžiu.

Pabandykime dar kartą! 
įsipareigokime parašyti ir at
siųsti savo istorijas iki Kovo 11- 
osios; o Lietuvių kalbos draugi
ja pasistengs iki Liepos 6-osios 
sudaryti rinkinėlį ir, prasidėjus 
mokslo metams, kiekvienam 
konkurso dalyviui padovanoti 
jau išspausdintą knygą.

Rašinius prašom siųsti ad
resu: Marytei Slušinskaitei, kon
kursui „Tėvų ir senelių gimtoji 
kalba ir aš”, Arsenalo g. 1, LT- 
01100 Vilnius. Išsamesnės in
formacijos teiraukitės e.paštu:

mslusinskaite@mail.lt
Su geriausiais linkėjimais 

jums visiems ir viltimi.
Lietuvių kalbos 

draugijos valdyba

mailto:mslusinskaite%40mail.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE \

VASARIO 16-osios RENGINIAI
CICERO LIETUVIŲ TELKINYJE, PRIE CICERO MIESTO ROTUŠĖS,
50th Avė ir 26 Str.) trečiadienį, vasario 11 d., 12 vai., bus iš
kilmingai iškelta Lietuvos vėliava. Šias ceremonijas atliks jūrų 
šaulių kuopa „Klaipėda”. Visi kviečiami susirinkti prie Cicero 
miesto rotušės ir pagerbti Lietuvos trispalvę, kuri ten plevėsuos 
visą savaitę.

VASARIO 15 D., SEKMADIENĮ, CICERO IR ARTIMŲJŲ apylinkių 
lietuviai paminės Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Padėkos 
Mišios už atgautą tėvynės laisvę bus aukojamos Šv. Antano para
pijos bažnyčioje — 9 vai. r. Tuoj po Mišių parapijos salėje vyks 
akademinė dalis. Kalbės adv. Povilas Žumbakis, meninę pro
gramą atliks „Andriekaus muzikinė grupė”. Minėjimą rengia 
Cicero LB apylinkės valdyba ir Cicero ALTo skyrius. Rengėjai 
širdingai prašo gausiai dalyvauti minėjime.

„LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖ TARNYBA JAV“ — taip 
pavadinta nuotraukų paroda, skirta LR konsulato Čikagoje 80 m. 
sukakčiai paminėti. Kartu bus pristatyta Lauryno Jonušausko ir 
Vaclovo Kleizos knyga „Lietuvos konsulatas Čikagoje 1924-2004 
metais dokumentuose ir nuotraukose”. Renginį ruošia LR gen. 
konsulatas Čikagoje, drauge su Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centru bei Čiurlionio galerija. Parodos atidarymas vasario 13 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Čiurlionio galerijoje. Visi maloniai 
kviečiami. Lietuvos Respublikos konsulatas Čikagoje niekuomet 
per 80 metų nebuvo uždarytas, nors tėvynė ir buvo okupuota. 
Konsulai, o vėliau garbės konsulai, atliko daug svarbių darbų 
savo tautos labui, atstovavo laisvai Lietuvai okupacijos metais, 
kalbėjo už jos laisvę, kėlė savo tautiečių pasitikėjimą, kad 
Lietuva vėl bus laisva. Apsilankydami šiame renginyje paro
dysime padėką Lietuvos konsulatui už visus jo atliktus darbus.

JAUNIMO CENTRAS RUOŠIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
šventę vasario 16 d., pirmadienį, 6:30 vai. vak., Jaunimo centre. 
Visi kviečiami pasiklausyti lietuviško filmo apie Lietuvos parti
zanus kūrėjo Vytauto Vilimo kalbos „Vasario 16-oji ir dabartinės 
Lietuvos vizija”. Programą atliks Meno mokyklėlės, vad. Ligijos 
Tautkuvienės, vaikučiai. Bus vaišės.

PAGRINDINIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
minėjimas įvyks sekmadienį, vasario 15 d., 2 v.p.p. Marija gim
nazijos auditorijoje, Marąuette Parke. Šis minėjimas yra seniau
sias Čikagoje ir yra tradicinis bendras lietuvių organizacijų 
ruošiamas renginys. Minėjime kalbės JAV karo kolegijos komen
dantas, buvęs JAV ambasadorius Lietuvai John Tefft. Taip pat 
dalyvaus įvairūs valdžios pareigūnai ir atstovai iš diplomatinės 
tarnybos. Parodykime savo tautinį solidarumą ir dalyvaukime 
šiame minėjime. Gausus dalyvavimas parodys Čikagos lietuvių 
politinę galią, o tai įtaigos politikus atkreipti deramą dėmesį į 
mūsų rūpesčius. Minėjimą rengia ir visus kviečia Čikagos ALTo 
skyrius.

DĖMESIO! GERA ŽINIA

DIENRAŠTĮ „DRAUGĄ" GALITE
nusipirkti ,,95th PRODUCE 
MARKET” parduotuvėje, 7759 
W. 95th Str., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 708-598-1300. Ant
radienį „Drauge” galima rasti 
„Bičiulystės” priedą; šeštadie
niais — „Literatūra, mokslas, 
menas” priedą, o kasdien —

First Personai Bank kasmet 
organizuoja lietuviškos tau
todailės parodėles. Šiemet 
buvo eksponuojami Vinco 
Semaškos sukaupti lietuvių 
meno dirbiniai.
Nuotraukoje iŠ kairės Vincas 
Semaška ir First Personai 
Bank prezidentas Randai! R. 
Schvvartz prie ekspozicijos.

daug įdomių ir pačių nau
jausių žinių. Užsukite į šią 
parduotuvę ir įsigykite „Drau-

n •

KAPELA „SODŽIUS" RUOŠIA
„kaimišką puotą”, Jaunimo 
centro didžiojoje salėje š.m. 
kovo 6 d., šeštadienį, 6:30 vai. 
vak. Informacijos teikiamos tel. 
773-456-3777.

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
parapijos bažnyčioje (69th G. ir 
Washtenaw) vasario 15 d., sek
madienį, 10:30 vai. r., Mišių 
aukoje prisiminsime žuvusius 
už tėvynės laisvę, prašysime 
Dievo palaimos lietuvių tautai 
ir visiems mums. Mišių auką 
papuoš kanklių skambesys, 
kurio ansambliui vadovauja 
Genė Razumienė.

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ,
aukos lietuviškai šv. Mišias 
vasario 15 d., 1 vai. p.p., 
Beverly Shores, IN* Šv. Onos 
bažnyčioje. Visi kviečiami.

A.A. DR. ADOLFO DAMUŠIO
vienerių metų mirties sukakčiai 
paminėti, š. m. vasario 29 d., 
10:30 v.r., bus atnašaujamos šv. 
Mišios, Detroite, MI, Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Po šv. Mi
šių, parapijos kultūrinio centro 
svetainėje įvyks a.a. dr. Ad. 
Damušio įsipareigojimų lietu
viško gyvenimo veikloje bei 
artimųjų bendraminčių prisi
minimai. Meninėje minėjimo 
dalyje reikšis buvusieji Daina
vos stovyklautojai. Visi, kurie 
galėtų valandėlę savo laiko 
paaukoti šio žmogaus pami
nėjime, maloniai kviečiami da
lyvauti.

LEMONTO APYLINKES LB VALDYBA PRANEŠA

Vasario 16-ąją mes minime svarbiausią valstybinę šventę - 
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vienodai reikšminga yra ir 
Kovo 11-oji, kuomet 1990 m. kovo 11-ąją LR Aukščiausioji 
Taryba priėmė Lietuvos Nepriklausomybės aktą ir Lietuva paki
lo, anot poeto, gyventi ir žydėti. Kiekvienam lietuviui šios datos 
yra vienodai brangios ir svarbios. Lemonto apylinkės LB valdy
ba, atsižvelgdama į tai, kad abi datos arti viena kitos, nusprendė 
vasario 15 d., 12 v.p.p., Lemonto PLC didžiojoje salėje surengti 
iškilmingą minėjimą su pietumis.

Minėjime dalyvaus LR ambasadorius V. Ušackas, LR genera
linis konsulas A. Daunoravičius ir LR Užsienio reikalų minister
ijos sekretorius ambasadorius Š. Adomavičius, kuris pasakys 
šiam minėjimui skirtą pagrindinę kalbą. Programoje: iškilminga 
dalis, pietūs, meninė programa, dainos, pasilinksminimas. Veiks 
baras. Vietas galima užsisakyti iš anksto skambinant Nijolei, tel. 
708-301-5881, arba Genutei, tel. 708-301-6^79.

Tą dieną bus galima susimokėti solidarumo įnašą ir paskirti 
auką Vasario 16-osios proga. Kviečiame visus Lemonto 
apylinkės lietuvius gausiai dalyvauti šiame iškilmingame 
minėjime.

UŽGAVĖNIŲ RENGINIAI
UNION PIER, MI, LIETUVIŲ 
DRAUGIJA KVIEČIA VISUS
Michigan ežero rytų pakrantės 
gyventojus — Beverly Shores, 
Michigan City, Michiana, 
Three Oaks, New Buffalo ir kt. 
— į tradicinį draugijos

„ŠIRDELIŲ VAKARĄ“ ŠV. Valen
tino dienos proga Čikagoje 
ruošia Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras 
(vad. Algimantas Barniškis) — 
vasario 14 d., šeštadienį, 6 vai. 
vak., parapijos salėje, 4420 S. 
Fairfield Avė. Šokiams gros an
samblis „Retro”, bus visokių įdo
mybių ir linksmybių. Visi kviečiami.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS narės ir viešnios yra kvie
čiamos į Visuotinį metinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks va
sario 29 d., 12 v.p.p. Balzeko lie
tuvių muziejaus patalpose, 
6500 S. Pulaski Rd. Prašome 
dalyvauti, bus kavutė ir užkandžiai.

JEI ESATE VAIDINĘ TEATRE,
nesvarbu — profesionaliame ar 
mėgėjiškame — tačiau Ame
rikoje neturėjote galimybės su
sipažinti su panašių siekių žmo
nėmis, dalyvauti teatro veiklo
je, dramos sambūris „Žaltvyks
lė” kviečia susitikti. Visi, norin
tys vaidinti teatre, turintys 
sparnuotų minčių ir draugišku
mo bei atsakomybės jausmą, 
kviečiami rinktis vasario 14 d., 
10 vai. r., Jaunimo centre. Kvie
čiami „Žaltvykslės” dramos 
sambūrio nariai ir naujokai. 
Skambinkite tel. 773-286-6377

„Užgavėnių blynų balių” šešta
dienį, vasario 14 d., 3:30 vai. 
p.p. (Michigan laiku), Com
munity Baptist Church salėje, 
16009 Lakeshore Rd, Union 
Pier, MI. Įėjimas nemokamas. 
Kadangi renginys yra „sunešti
nis”, prašoma, kad visi atsi
neštų po patiekalą ir iš anksto 
praneštų, ką atsineš, skambi
nant Rūtai VanderMolen tel. 
269-469-2778. Prieš vaišes bus 
trumpas Union Pier Lietuvių 
draugijos narių susirinkimas, 
kuris prasidės 3 vai. p.p. 
(Michigan laiku). Visi besido
mintys draugijos veikla, kvieči
ami atvykti.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kur yra skir
tos šelpti sunkiai sergančius li
gonius Lietuvoje. Aukojo: $100 
— Regina Snarskis, FL; Kaz 
Rudaitis, CA; Jūrate Vaitkus, 
CT; George ir Gražina Sirusas, 
NJ; Jonas Nakas ir Kristina 
Pareigis, MI. $50 — Eugene 
Vilkas, CA; A. Louis Ripskis, 
MD; Victor ir Leokadia Milu
kas, NY; Vida Kasūba, PA; 
Christie ir Robert Šilbajoris, 
NC; Louis ir Sherry Senunas, 
MI. $35 — William ir Beverly 
Opelka, IL. $30 — Joseph
Keys, VA; Vitalis ir Waltraud 
Švažas, WA; Valeria ir Jonas 
Pleirys, IL. $25 — Henry 
Andruska, NY; Robert Novak, 
CA; Craig ir Egle Locaitis, MD; 
John ir Frances Jakabauski, 
CT, Rimantas Bitenas, NJ. $20 
ir mažiau — Birute Petrulis, 
FL; Valerie Silekis, FL; Ri

Jaunimo centre

Labdaros koncertas
P

ramoginės estradinės mu
zikos mėgėjų neišgąsdino 
šaltis, nes tą sausio popi
etę gausiai rinkosi į Jaunimo 

centro salę. Salės scena buvo 
gražiai išpuošta žalumynais ir 
gėlėmis, lyg pranašaujant artė
jantį pavasarį.

Labdaros koncerto sumany
tojas kunigas Antanas Gražulis, 
SJ, apsidžiaugė, kai garsus 
kompozitorius ir estrados daini
ninkas Algirdas Motuzą pasiūlė 
surengti koncertą ir jo lėšas pa
dovanoti Jaunimo centro Jė
zuitų koplyčios atnaujinimui. 
Labdaros darbų rėmėja dai

Renginio metu Jaunimo centre.

Brighton Parke

Namų savininkų susirinkimas
2004'm. sausio 18-tą 

rįvyko namų savi
ninkų susirinkimas. Tuoj po lie
tuviškų Mišių, visi rinkomės į 
parapijos salę, kurioje prasidėjo 
susirinkimas. Nors oras buvo 
šaltokas, žiemužė mus visus 
smagiai glamonėja, kramto au
sis — tačiau-vis dėlto susirinko 
gražus būrys.

Susirinkimą pradėjo Namų 
savininkų pirmininkas V. 
Utara, pakviesdamas sukalbėti 
maldą Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos kleboną 
Thomas R. Koys. Čia kartu bu
vo prisiminti mūsų mirusieji, 
kurie jau iškeliavo į amžinus 
Dievo namus.

Tai Jadvyga Jakštienė, kuri 
paliko daug gražių prisimi
nimų.

Pirm. V. Utara pateikė ži
nias, kiek kam aukota. Dau
giausia aukota Lietuvių operai. 
Ją reikia gausiai remti. Juk tai 
yra mūsų pažiba, pasididžiavi
mas. Opera garsina Lietuvos 
vardą.

SKELBIMAI
chard Urnežis, IL; Emma Goss, 
ME; Algis ir Suzanne Kalvaitis, 
VA; Robert ir Emilia Sadonis, 
NJ; William Burimaukas, NY; 
Margaret ir Joseph Žalis, N J; 
John Giriunas, MA; Aldona 
Dambrava, CO; Eugene ir 
Regina Žiurys, CT; Patricia 
Trowbridge, IL. Dėkojame už 
aukas! Lithuanian Mercy Lift, 
P. O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID #36-3810893.
wwwJjthuanianMercyIjft.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.
com

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos a.a. Onos Kutkaitės- 
Durbin fondui — Jurbarko ligo
ninės vaikų skyriui. Aukojo; 
$30 — Irena Kerelis, IL. $25 —
C. J. Bovvyer, IL; G ir C. Macai

nininkė dr. Vilija Kerelytė taip 
pat dalyvavo šiame koncerte. 
Jaunimo centro valdyba ir 
Moterų klubas padėjo suruošti 
šį koncertą.

Dainininkas Algirdas Motu
zą savo betarpiškumu ir suge
bėjimu pajausti žiūrovus, pri
kaustė jų dėmesį. Skambėjo jo 
paties sukurtos dainos patrioti
nėmis temomis apie mūsų pro
tėvių kovas dėl laisvės, Baltijos 
kelią. Šias dainas keitė daina 
apie motiną (beje, sukurta Či
kagoje), buvo apdainuotas ne
pakartojamas gimtinės gamtos 
grožis ir, žinoma, nesibaigianti

Nebuvo pamirštas Jaunimo 
centras, „Draugas”, lietuvių te
levizija, Pažaislis, „Saulutė”. 
Kalėdų senelis atrišo dovanų 
maišelį ir apdovanojo visus 
pagal išgales.

Revizijos komisija: Marytė 
Kinčienė, Janina Mikutaitienė, 
patikrino iždininko V. Zailsko 
knygas, rado viską tvarkoje — 
knygos yra vedamos tvarkingai. 
Dar revizijos komisijai priklau
so P. Grigaliūnas ir Lucija Zurlienė.

Sekretorė Rita Darienė są
žiningai užrašinėja visus 
susirinkimo protokolus.

Po to vyko diskusijos, 
kurios baigėsi „be karo”. Vyko ir 
valdybos rinkimai. Kadangi 
valdyba labai gerai dirba, tai 
visi nutarėme, kad turi likti ta 
pati. Tik papildėme dviem nau
jais nariais. Į revizijos komisiją 
išrinkta J. Mikutaitienė, o į vir
tuvės darbus V. Railienė. V. 
Mikutaitis pranešė, kad turėjo 
porą sergančių.

Susirinkimui pasibaigus V. 
Utara, kaip ir visada, neuž

tis, IL; Dorothy Davis, CT. $10 
— Raimunda Karenas, IL; Lu- 
cille Nilsen, NY; Frank Baras, 
PA. Dėkojame už aukas! Ld-thua- 
nian Mercy Lift, P. O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel. 708- 
952-0781. Tax ID #36-3810893.

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos ŽIV/AIDS ir Narkotikų 
prevencijos programoms
Lietuvoje. Aukojo: $100 — 
Janina Marks, IL ir $20 —
Algis Vydas, ME. Dėkojame už 
aukas! Lithuanian Mercy Lift, 
P. O. Box 88, Palos Heights, IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
ID #36-3810893.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Neseniai atvykote, ieškote darbo ar buto. tačiau skelbtis laikraity|e brangiai kainuoja? Ne 

bėda. DRAUGAS jūsų skelbimą išspausdins nemokamai. Tereikia paskambinti tel. 771 SUS 9500 
ar užsukti j DRAUGO arfcninistraeija adresu 4545 W. 63 St., Chicago, H. 60629.

ir amžina, kaip ir pats pasaulis 
meilė. Šios skambios dainos 
nunešė žiūrovus mintimis pa
klajoti po mūsų brangią gimtinę.

Koncerto metu Algirdas 
Motuzą skyrė kelias dainas, 
šiems asmenims: žmonai 
Liucijai — „Du keliai”, kunigui 
Antanui Gražuliui — Lietuvoje 
išrinktą metų dainą „Palai
mink, Dieve, mus”, pažįstamai 
dainininkei Vandai Stankienei 
— „Kai jauna buvai”.

Kelias dainas duetu su Al
girdu Motuzą puikiai atliko 
dainininkė dr. Vilija Kerelytė.

Šį gražų koncertą dai
nininkas užbaigė daina „Kelias 
į tėviškę”, kviesdamas sugrįžti į 
gimtąją žemę.

Po koncerto kunigas An
tanas Gražulis, SJ, įteikė dai
nininkams gražiai įrėmintus 
padėkos raštus. Šis labdaros 
koncertas išties pasižymėjo 
mūsų tautiečių dosnumu. 
Koncerto atlikėjams ir organi
zatoriams buvo įteiktos puikios 
rožių puokštės, padovanotos 
Sigitos ir Sauliaus Sadzevičių. 
Taip pat, dainininkus gėlėmis 
apdovanojo ir jų talento gerbė
jai. O kavinėje visus vaišino 
kugeliu ir kava Jurgita ir 
Juozas Sėdžiai. Tai belieka 
pasidžiaugti pasisekusiu kon
certu ir iki naujų susitikimų.

Milda Šatienė

miršo visų susirinkusių 
pavaišinti. Šeimininkės Moni
ka Gudaitienė, Giedraitienė, 
Zurlienė bei Petrauskienė 
išnešiojo visiems ant stalų. Ir 
kavutė garavo ant stalų, ir ska
niai visus viliojo pyragai.

Maloniai praleidome popie
tę ir nepajutome, kad laikrodis 
pamažu bėga į priekį — reikėjo 
keliauti namo.

Pabaigoje sugiedojome Lie
tuvos himną. Tuo ir baigėsi 
Brighton Parko namų 
savininkų susirinkimas.

Stasė Viščiuvienė

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15,9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL N0W 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL N0W paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

wwwJjthuanianMercyIjft.org



