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Ūkio ministras prašo įvertinti 
jo vizitą į Maskvą 

M M 22 d. (BNS) Boso pareiškimus, kad būtent 
jis suorganizavo E. Maldeikio 
susitikimą Maskvoje su Rusi
jos dujų susivienijimo „Gaz
prom" vadovais. 

Vilnius 
— Ūkio ministras Eugenijus 
Maldeikis pirmadienį kreipėsi 
į Vyriausiąją tarnybinės eti
kos komisiją, prašydamas iš
tirti, ar savo veiksmais ko
mandiruotes Maskvoje metu 
nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės 
tarnyboje įstatymo nuostatų. 

Savo rašte ministras teigia, 
jog į komisiją kreipiasi, atsi
žvelgdamas į tai. jog jo vizitas 
į Maskvą sausio viduryje su
kėlė „neatitinkančių tikrovės 
komentarų bangą". Kreipime
si ministras teigia, jog į darbo 
vizitą Maskvoje išvyko vyriau
sybės darbo reglamento nusta
tyta tvarka, suderinęs su 
premjeru bei gavęs raštišką jo 
leidimą. E. Maldeikio teigimu, 
užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis apie planuo
jamą vizitą buvo informuotas 
žodžiu, o Ūkio ministerijos 
Tarptautinių santykių skyrius 
apie vizitą į Maskvą sausio 
12 d. informavo Lietuvos am
basadą Rusijoje. 

„Sugrįžęs iš vizito, per 
įmanomai trumpą laiką patei
kiau prezidentui, premjerui 
bei Užsienio reikalų ministeri
jai pažymas apie įvykusius su
sitikimus'", teigiama ministro 
kreipimesi. 

Kadangi pažymose aptaria
mos ypatingą svarbą Lietuvos 
ekonomikai turinčios proble
mos ir šie dokumentai yra ri
boto naudojimo, E. Maldeikis 
komisijai šių dokumentų ne
pateikė. „Manau, kad savo 
veiksmus derinau su visomis 
suinteresuotomis žinybomis ir 
atsakingais pareigūnais, todėl 
negaliu būti kaltinamas tar
nybinės etikos pažeidimais", 
teigia ministras. 

Ministras „tendencingais" 
vadina Vakarų Lietuvos pra
monės ir finansų korporacijos 
valdybos pirmininko Antano 

A. Boso dalyvavimas ūkio 
ministro susitikime su „Gaz
prom" vadovais sulaukė įvairių 
komentarų, nes šio verslinin
ko vadovaujama bendrove 
„Stella Vitae" verčiasi Rusijos 
dujų pardavimu Lietuvai ir 
nori dalyvauti „Lietuvos dujų" 
privatizavime. Tokių ketinimų 
neslepia ir susivienijimas 
„Gazprom", kuriam priklauso 
dalis „Stella Vitae" akcijų. 

Savo kreipimesi E. Maldei
kis pažymėjo, jog pageidautų 
asmeniškai dalyvauti komisi
jai nagrinėjant prašymą ir, 
esant reikalui, pateikti papil
domus paaiškinimus bei doku
mentus. 

Premjeras Rolandas Paksas 
pirmadienį pareiškė, kad mi
nistrui E. Maldeikiui gali tek
ti atsistatydinti, jei Vyriausio
ji tarnybinės etikos komisija 
pripažins jo elgesį netinkamu 
per praėjusios savaitės vizitą į 
Maskvą. Tai premjeras pa
reiškė po susitikimo su prezi
dentu Valdu Adamkumi. E. 
Maldeikio veiklą Maskvoje 
prezidentas įvertino neigiamai 
ir atšaukė pirmadienį pla
nuotą susitikimą su juo, 
klausdamas Vyriausiosios tar
nybinės etikos komisijos iš
vadų apie vizito aplinkybes. 

Žiniasklaida sužinojo, jog 
ministras Maskvoje apsigyve
no ne Lietuvos ambasados 
Svečių namuose, kaip įprasta, 
o viename prabangiausių Ru
sijos sostinės viešbučių „Hotel 
Baltschug Kempinski". Kaip 
teigiama, Maskvos oro uoste 
ūkio ministrą pasitiko ne Lie
tuvos ambasados automobiliai, 
kaip tokiais atvejais įprasta, o 
„Gazprom" limuzinas. 

Atsistatydino susisiekimo 
ministras 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Pirmadienį atsistatydino 
susisiekimo ministras Ginta
ras Striaukas. Ministro atsi
statydinimo pareiškimas pir
madienį įteiktas prezidentui 
Valdui Adamkui. Prieš tai G. 
Striaukas apie atsistatydi
nimą informavo premjerą Ro
landą Paksą. 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, G. Striaukas 
nutarė atsistatydinti po to, kai 
Specialiųjų tyrimų tarnyba 
įteikė premjerui medžiagą 
apie jo nusižengimus tarnybi
nei etikai iki tampant mini
stru. 

40-metis liberalas G. Striau
kas iki paskyrimo susisiekimo 
ministru praėjusį rudenį buvo 
Valstybinės automobilių kelių 
direkcijos generalinis direk
torius. SST surinkti duomenys 
perduoti Vyriausiajai tarny
binės etikos komisijai, kuri 
netrukus turėtų pateikti savo 
išvadas apie G. Striauko 
veiklą. Ministras nusprendė 
nelaukti komisijos išvadų ir 
atsistatydinti. STT medžiaga 

* Nuosaikiųjų konserva
torių sąjungos pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus nuomo
ne, Lietuvos ekonominį ir so
cialinį augimą, o kartu ir visų 
žmonių gerovę gali užtikrinti 
tik centro dešiniosios pakrai
pos valdžia, kuri nuosekliai 
skatintų darbo vietų kūrimą, 
kapitalo kaupimą, investicijas 
ir norą dirbti. (Elta) . 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis laiko šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje 
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premjerui buvo įteikta pirmo
siomis šių metų dienomis. Su
sipažinęs su medžiaga. 

Sausio 6 d. premjeras papra
šė ministro per dvi savaites pa
teikti paaiškinimus dėl visų 
STT nurodomų faktų. Mini
stras pirmadienio rytą įteikė 
premjerui atsistatydinimo pa
reiškimą. 

Vyriausybės spaudos tarny
ba nepranešė, kokią netin
kamą G. Striauko veiklą at
skleidė STT. 

Pats G. Striaukas sakė 
nepažeidęs jokių įstatymų. Jis 
patvirtino, kad STT tyrimo 
medžiaga yra susijusi su jo 
žmonos Eglės Striaukienės 
ankstesne veikla kai kuriose 
kelininkų bendrovėse. E. 
Striaukienė iki 1999 metų 
pradžios turėjo keleto bendro
vių akcijų, kurias pardavė po 
to, kai Valstybinės automobi
lių kelių direkcijos vadovo G. 
Striauko artimieji pagal valdi
ninkų veiklą reglamentuo
jančius įstatymus nebegalėjo 
turėti kelininkų bendrovių ak
cijų. E. Striaukienė sakė, kad 
visi už akcijas gauti dividen
dai yra deklaruoti mokesčių 
inspekcijai pateiktose dekla
racijose. 

Pernai rudenį, svarstant G. 
Striauko kandidatūrą į mini
strus, prezidentūrai buvo pa
teikta teisėsaugos tarnybų su
rinkta informacija apie mi
nėtą veiklą. 

Pirmadienį, perdavęs G. 

būsimasis Lietuvos kardinolas 
Vilnius-Roma. sausio 21d. 

(BNS-Elta) — Sausio 21 dieną 
Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II Vatikane paskelbė 
būsimųjų kardinolų vardus. 
Tarp jų — Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis, pranešė Vilniaus 
arkivyskupijos kurija. 

Oficialus naujųjų kardinolų 
priėmimas į Romos Bažnyčios 
kardinolų kolegiją įvyks vasa
rio 21 dieną Romoje. Sausio 21 
d. paskelbtoji ir vasario 21 d. 
įvyksiančioj] naujų kardinolų 
skyrimo konsistorija bus jau 
aštuntoji šaukiama popiežiaus 
Jono Pauliaus II. 1988 m. ke
tvirtojoje konsistorijoje kardi
nolų kolegiją papildė 25 nauji 
nariai, tarp jų ir pernai miręs 
pirmasis naujųjų laikų Kata
likų Bažnyčios istorijoje lie
tuvis kardinolas Vincentas 
Sladkevičius. 

Būsimasis kardinolas Au
drys Juozas Bačkis gimė 1937 
m. vasario 1 d. Kaune Lietu
vos diplomato dr. Stasio Anta
no Bačkio ir mokytojos Onos 
Galvydaitės-Bačkienės šeimo
je. 1938 m. šeima išvyko į 
Paryžių. Prancūzijos sostinėje 
A. J. Bačkis baigė katalikišką 
gimnaziją ir įstojo į kunigų 
seminariją. Nuo 1957 m. 
mokslus tęsė Romoje, Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijoje. 
Studijas baigė Grigališkajame 
universitete, įgydamas teologi
jos licenciatą. Kunigu įšven
tintas 1961 m. Romoje išbuvo 
iki 1964 metų. Laterano uni
versitete įgijo bažnytinės tei
sės doktoratą, kartu lygia
grečiai studijuodamas Šv. Sos
to Diplomatinėje akademijoje. 
Diplomatinį darbą dirbo Phi-
lippines, Costa Rica, Turki
joje, Nigeria, Vatikano valsty
bės viešųjų reikalų taryboje, 
buvo šios Tarybos sekretorius. 
1988 m. paskirtas nuncijumi 
Olandijoje. Tais pačiais metais 
spalio 4 d. popiežius Jonas 
Paulius II konsekravo A. J. 
Bačkį vyskupu. 

1991 m. gruodžio 24 d. A. J. 
Bačkis paskiriamas Vilniaus 
arkivyskupu metropolitu. Tą 
pačią dieną popiežius Jonas 
Paulius II įkūrė Bažnytinę 
Vilniaus provinciją. Arkivys
kupo ingresas įvyko 1992 m. 
kovo 3 dieną. 

Nuo 1993 metų arkivysku-

Striauko atsistatydinimo pa
reiškimą prezidentui, premje
ras žurnalistams sakė manąs, 
jog pareiškimas bus patenkin
tas. 

pas A. J. Bačkis — popiežiaus 
visuomeninio bendravimo prie
monių Tarybos narys. 1993-
1999 m. buvo Lietuvos Vys
kupų Konferencijos pirminin
kas. 1992 m. įkūrė „Betanijos" 
vargšų valgyklą, kurioje dabar 
maitinama 700 vargingųjų. 
1993 m. atkūrė Vilniaus ku
nigų seminariją. Jo sumany
mu Vilniaus pedagoginiame 
universitete įkurta tikybos ka
tedra. 1997 m. Vilniaus peda
goginio universiteto Senatas 
suteikė arkivyskupui A. J. 
Bačkiui garbės daktaro vardą. 

1996 m. Vilniuje įkurti Moti
nos ir vaiko globos namai, 
1999 m. Gailestingumo Moti
nos Teresės globos namai. 

1999 m. popiežius arkivys
kupą A. J. Bačkį paskiria 
Komisijos, ruošiančios Euro
pos vyskupų Sinodą, nariu ir 
baigiamąjį šio Sinodo pra
nešimą rengusios komisijos 
vicepirmininku. 1998-2001 m. 
buvo Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos Šventųjų jubiliejinių 
metų komiteto pirmininkas. 

2000 m. vasario 16 d. arki
vyskupas A. J. Bačkis apdova
notas Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Gedimino II laips
nio ordinu. 

Šiuo metu A. J. Bačkis pen
kioms dienoms išvykęs į ne
įvardytą užsienio vienuolyną 
atlikti rekolekcijų. Kaip sakė 
kurijos atstovė, A. J. Bačkis 
atlieka rekolekcijas pasitrau
kęs į nuošalų vienuolyną ne 
Lietuvoje. 

Seimo komitetas siūlo 
įšaldyti" kreipimąsi į Rusiją 

Vilnius, sausio 22 d. (BNS) 
— Seimo Užsienio reikalų 
komitetas (URK) pasiūlė ne
pritarti konservatoriaus Vy
tauto Landsbergio parengtam 
Seimo kreipimuisi į Rusijos 
Valstybės Dūmą dėl pagalbos 
tiriant 1991 sausio įvykių by
lą. 

Už šį sprendimą balsavo 8 
komiteto nariai, 1 buvo prieš, 
o 1 nedalyvavo. Prieš sprendi
mą balsavo vietoje konserva
toriaus Vytauto Landsbergio 
posėdyje dalyvavęs jo frakcijos 
kolega Arvydas Vidžiūnas. 

URK sprendimas Seimui nė
ra privalomas. Komiteto išva
da gali būti laikoma tik reko
menduojamojo pobūdžio. Pa
gal Seimo Statutą, kreipima
sis yra nenorminis aktas ir dėl 
jo komitetų išvados yra nerei
kalingos. 

URK siūlymas atmesti V. 
Landsbergio parengtą kreipi
mąsi buvo atmestas, remian
tis Teisingumo ministerijos, 
Generalinės prokuratūros bei 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovų pranešimais apie 
prieš kelerius metus įsigalio
jusios Lietuvos ir Rusijos teisi
nės pagalbos sutarties įgyven
dinimą. 

Komitetas taip pat paragino 
minėtąsias institucijas imtis 
visų įmanomų žingsnių sutar
čiai įgyvendinti, be kita ko, su
aktyvinti abiejų valstybių tei
singumo ministerijų bei gene
ralinių prokuratūrų vadovy
bių ryšius. 

Kaip sakė URK pirmininkas 
liberalas Alvydas Medalins-
kas, susirūpinimą kelia fak
tas, jog nuo pat šios sutarties 
pasirašymo 1994 m. nebuvo 

susitikę Lietuvos ir Rusijos 
teisingumo ministrai. 

Nepaisant to, jog Seimo ko
mitetas pasiūlė atmesti krei
pimąsi į Valstybės Dūmą, A. 
Medalinskas sakė, jog iš tiesų 
kelia susirūpinimą faktas, jog 
dėl sutarties įgyvendinimo ky
la vis daugiau problemų. . 

Kaip pranešė teisingumo 
viceministras Gintaras Šve
das, iš 229 teisinės pagalbos 
prašymų Rusijai pernai buvo 
įgyvendinta tik kelios dešim
tys. Viceministras pažymėjo, 
jog problemų kyla ne tik dėl 
Sausio 13-osios žudynių bylos 
pavedimų, bet ir kitų bylų. 

Sausio 12 d. V. Landsbergis 
pasiūlė Seimui kreipimosi į 
Valstybės Dūmą projektą, ku
riame prašoma paraginti Ru
sijos teisėsaugos institucijas 
bendradarbiauti tiriant 1991 
metų tragiškus įvykius Vilniu
je. 

* Vilniaus meras Artūras 
Zuokas sudarė darbo grupę 
dėl žemės sklypų suteikimo 
Vyčio kryžiaus ordino kavalie
riams. Šiai grupei vadovaus 
mero pirmasis pavaduotojas 
Algimantas Vakarinas. Pagal 
įs tatymus, asmuo, apdovano
tas Vyčio kryžiaus ordinu, 
gauna teisę į žemės sklypą gy
venamam namui statyti. Dalis 
Vyčio kryžiaus ordino kavalie
rių jau yra gavę sklypus, ta
čiau kitų netenkina siūlomi 
sklypai naujuosiuose Vilniaus 
ir jo priemiesčių rajonuose. 
Nepatenkintieji ordino kava
lieriai sklypų reikalauja pres
tižinėse ir ypač brangiose sos
tinės vietose — Antakalnyje, 
Žvėryne, Naujamiestyje a r net 
Senamiestyje. <BNS> 

L ^Tėvynėje pasižvalgius 
* Seimas ketina pasiųsti 

„signalą" tarptautinei bend
ruomenei ir Lietuvos visuome
nei, jog pagrindinės politinės 
partijos sutaria dėl integraci
jos į Europos Sąjungą (ES). 
Kaip žinoma, Lietuvos narystė 
ES, kartu su įstojimo į NATO 
ir gerų kaimyninių santykių 
siekiais, yra vienas iš trijų pa
grindinių Lietuvos užsienio 
politikos tikslų. Lietuvos Sei
mo dauguma ir opozicija dar 
kartą pareiškė pasiryžimą 
siekti, kad derybos su ES būtų 
baigtos 2002 metais, o Lietuva 
būtų pasiruošusi tapti ES na
re nuo 2004 m. sausio 1 dieną. 

* Naujosios sąjungos va
dovybė partijos skyriuose 
siekia įvesti naują tvarką — 
suskaldyti juos į mažesnius 
padalinius, kurių " vadovus 
kontroliuotų skyriaus pirmi
ninkas. Bandymų „lauku" pa
sirinktas didžiausias partijos 
Vilniaus skyrius. Dalis social
liberalų nuogąstauja, jog įgy
vendinus minėtą pertvarką, 
Teisingumo ministerija gali 
partiją uždrausti kaip autori
tarinę. Sausio 20 d. vykęs Vil
niaus skyriaus narių susitiki
mas su partijos vadais virto 
tik emocingu diskusijų klubu. 
Partijos vadovams, atsidūru
siems Seime, teko išklausyti 
daug priekaištų, jog per mažai 
skiria dėmesio partijos gyveni
mui, dėl nesėkmingos koalici
jos su liberalais. 

* Lietuvos kariuomenėje 
dirba 5 kapelionai, kurie, 
Bažnyčios atstovų nuomone, 
nesuspėja išspręsti tūkstančių 
Lietuvos kareivių dvasinių 
problemų. Kariuomenė dabar 
turės ir savo vyskupą, kuris 
eina kariuomenės ordinaro pa
reigas. Ordinaru tapo 51 m. 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, kuris ketina suburti 
naują kapelionų komandą bei 
sukurti pirmąjį Lietuvoje ka
reivių sielovados statutą. 

* Laikinasis „Lietuvos 
energijos" generalinis di
rektorius Gangiras Mikalajū
nas yra turėjęs problemų dėl 
neaiškiai privatizuoto buto. 
Atlikę Energetikos ministeri
jos ir jai priklausiusios Ener
getikos agentūros patikrini
mą, kontrolieriai padarė išva
dą, jog naują trijų kambarių 
butą sostinėje D. Mikalajūnas 
privatizavo pažeisdamas butų 
privatizavimą įstatymą. 

* Kauno aukštesniojoje 
kraštotvarkos ir verslo mo
kykloje teisės pagrindus pra
dėjo dėstyti buvęs konservato
rių vidaus reikalų ministras. 
vienas Tėvynės liaudies parti
jos steigėjų Vidmantas Žieme
lis. 

* Buvęs krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevi
čius apkaltino Vytautą Lands
bergį prieš dešimtmetį ban
džius išprovokuoti jo nužudy
mą. V. Landsbergis šiuos jam 
mestus kaltinimus pavadino 
dar vienu A. Butkevičiaus 
..kliedėjimu ir svaičiojimais". 

* Maskvoje surengtas bu
vusios SSRS ir Madrido 
,.Real" 'Ispanija) krepšinio ve
teranų varžybas, skirtas le
gendinio trenerio Aleksandr 
Gomelskij 73-čiajam gimtadie
niui, 112:102 laimėjo buvusios 
Sovietų sąjungos krepšinio 
žvaigždžių komanda, kuriai 
atstovavo ir trys lietuviai — 
Šarūnas Marčiulionis, Rimas 
Kurtinaitis bei Valdemaras 
Chomičius. ' ** • 

* JAV bendrovės „Wil-
liams International" valdo
mos „Mažeikių naftos" vado
vybe pagrasino sustabdyti naf
tos produktų tiekimą ..Lukoil 
Baltija" degalinėms ir įspėjo, 
jog pareikalaus valdžios nedel
siant atšaukti „Lukoil Baltija" 
naftos produktų importo leidi
mą Lietuvoje. Taip amerikie
čiai reagavo į „Lukoil Baltija" 
generalinio direktoriaus Lie
tuvoje Ivano Paleičiko teigi
nius, jog Rusija ir „LL'Koil" 
neduos daugiau naftos Mažei
kių įmonei. 

* Krašto apsaugos mi
nistras Linas Linkevičius ir 
jį lydintys Lietuvos pareigūnai 
ir kariškiai pirmadienio pa
vakarę karinių oro pajėgų lėk
tuvu „An-26" atvyko į Make
donijos sostinę Skopję. Iš čia 
Lietuvos delegacija važiuos į 
Kačaniko miestelį, kur yra įsi
kūręs bendras Lenkijos ir 
Ukrainos batalionas PO-
LUKRBAT. Jame tarnauja ir 
Lietuvos taikdariai. Pakeliui į 
Skopję Lietuvos lėktuvas buvo 
nusileidęs Kroatijos sostinėje 
Zagrebe, kur išlipo dalis Lie
tuvos taikdarių, tarnaujančių 
Bosnijoje ir Hercegovinoje. 

* Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčios parapijos klebo
nas Edmundas Paulionis krei
pėsi į visuomenę, prašydamas 
paramos remontuojant griū
vančius bažnyčios skliautus, 
nes Kultūros vertybių apsau
gos departamento šiemet skir
ti 100,000 litų tėra septinta-
dalis būtinų lėšų. Ši bažnyčia 
— seniausias pastatas Vilniu
je. 

* Sausio 20-osios naktį 
Muitinės departamento Ko
vos su kontrabanda skyriaus 
pareigūnai kartu su Pagėgių 
pasienio policijos rinktines 
nariais Marijampolės terito
rinės muitinės (TM) Kybartų 
kelio poste sulaikė Kauno ra
jono gyventoją, mėginusią per 
valstybės sieną pergabenti be
veik pusę kilogramo heroino. 
Šių narkotikų vertė juodojoje 
rinkoje, kukliausiais apskai
čiavimais, daugiau kaip 
100.000 litų. Elta 

* Vilniuje šeštadienio rytą 
savo bute r a s t a s negyvas 
verslininkas Klemensas Kirša. 
Bankrutavusios bendrovės 
..Dega" vadovas K. Kirša buvo 
pagrindinis liudytojas už pa
sikėsinimą sukčiauti stambiu 
mastu 1998 m. kalėti nuteisto 
Seimo nario Audriaus Butke
vičiaus byloje. Po lavono skro
dimo Valstybinės teismo medi
cinos tarnybos žinovai pareiš
kė, jog jis mirė nuo padidėju
sio kraujospūdžio ligos. Pasak 
prokuratūros, galutinę išvadą 
del 45 metų verslininko mir
ties žinovai pateiks po 2-3 sa
vaičių, kai atliks cheminius ir 
histologinius tyrimus. Del K. 
Kiršos mirties byla nėra iš
kelta, tiriama apie jo mirtį su
rinkta medžiaga. K. Kiršos 
kūno smurto žymių rasta ne
buvo. Klemensas Kirša sirgo 
cukralige, skundėsi širdimi ir 
kitomis ligomis, turėjo didelį 
antsvorį — svėre net 160 kilo
gramų. BNS' 

KALENDORIUS^ 
Sausio 23 d.: Algimantas. Gailige-

das. Gailys, Gundė. Idefonsas. Rai
mundas. 

Sausio 24 d.: Arturas. Felicija. 
Gaivile. Mažvydas, Pranciškus. Rai
nis. Šarūnas. Vilgaudas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DVASIŠKUMAS MEDICINOJE (2) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kiekviena dvasine ir kultū
rinė tradicija susideda iš mo
kymo, praktikavimo ir ritualų, 
kas talkina gijimui. Už tai 
daug ligonių nori, kad jų gydy
tojai kreiptų dėmesį į jų svar
biausius įsitikinimus. Pagal 
„USA Weekend" apklausą, 63 
proc. suaugusių amerikiečių 
pasisako, jog gerai, kai gydy
tojai kalbasi su ligoniu apie 
dvasiškumą. 

Dar to negana. 77 proc. am
bulatorinių pacientų (JAV 
pietryčiuose) tvirtina, kad gy
dytojai ligonio dvasinius rei
kalus turėtų įjungti į kasdie
nine medicinišką priežiūrą. O 
Pennsylvanija universiteto at
likta apklausa parodė, kad 94 
proc. ambulatorinių ligonių 
įvertino religinius-dvasinius 
dalykus, tvirtindami, kad gy
dytojai turėtų žinoti apie savo 
sunkiai sergančių pacientų ti
kėjimą. 

Nors daug žmonių sutinka, 
kad gydytojai įjungtų dvasiš
kumą į medicinišką pagalbą, 
tačiau tik 10 proc. pacientų 
pranešė, kad jų gydytojai taip 
elgiasi. Tas gali būti dėl laiko 
stokos ar nepakankamo išsi
lavinimo, nors iš esmės dvasi
niai reikalai sutaupo laiką ir 
dauguma gydytojų yra pajė
gūs veiksmingai tuo reikalu 
tartis su ligoniu. Dvasinių rei
kalų įjungimas remiasi turi
mu tokiam reikalui pajėgumu. 
Mat, gali būti sunku atpažinti 
tokį ligonį, kuriam reikia išsi
kalbėti apie jo dvasiškumą. Be 
to, dar gali būti ir gydytojas, 
nevertinąs tokio pokalbio. 

Gydytojas, nevertinantis 
dvasinių reikalų savo gyveni
me, nevertina jų ir kitų gyve
nime. Paskelbti duomenys nu
rodo, kad dvasinių reikalų gy
dytojai ar proto sveikatos pro
fesionalai žymiai skiriasi nuo 
visuomenės. Kai pastarosios 
71-98 proc. tiki į Dievą ar 
Didžiąją Galybe, tai gydytojų 
tik 64 proc., o psichiatrų-psi-
chologų — tik 43 proc. O neti
kinčiųjų (tikinčių į bedievybę) 
visuomenėje yra 2-6 proc. gy
dytojų tarpe — 11-36 proc., 
psichologų-psichiatrų tarpe 
21-28 procentai. 

Vis tik, kai gydytojai domisi 
dvasingumu ir klausosi jo 
reikšmės, tada pagerėja diag
nozavimas, jėgų ištekliai tin
kamiau susekami ir nukrei
piami, gydomumas sustiprina
mas. 

Kai klausomasi dvasinės 
prasmės, iškyla aikštėn keturi 
svarbūs požiūriai. 

1. Domintis ligonio dvasiniu 
supratimu, geriau supranta
ma jo subjektyvi patirtis ir 
amžinybės supratimas lulti-
mate reality). Tai gali būti la
bai praktiškas sužinojimas. 
Atidumas ligonio dvasiniam 
tikėjimui yra vienas būdų iš
vengti susipriešinimo ar jaus-
minės-emocinės žalos. Taip 
pat toks atidumas gali mažin
ti blogos išeities pavojų. Žino
kime, kad mediciniška prie
žiūra dažnai yra nepakanka
ma ir neveikli, jei ligonis savo 
ligą laiko Dievo bausme ar sie
los pražūtimi. 

2. Tada galima įžvelgti tei
giamą ar neigiamą paciento 
dvasinį orientavimąsi apie sa
vo turimas negeroves ir reika
lus. Kartais pacientas savo 
dvasinį vargą ryškiai išreiš
kia. Štai tokio jo vargo su
skirstymas: 

1. Dvasinė sąsaja. Kur yra 
Dievas, kai labiausiai jis yra 
man reikalingas? K«tdėl neiš
klauso manęs Dievas? 

2. Dvasinis baimingumas. 
Ar man bus amžinai atleista? 
Ar aš mirsiu baisia mirtimi? 

3. Dvasinis nusikalstamu
mas. Aš to užsitarnavau. Ma
ne baudžia Dievas. Aš negaliu 
pakankamai karštai melstis. 

4. Dvasinis pyktis. Aš pyks
tu ant Dievo. Ai už tai kaltinu 
Dievą. Aš nekenčiu Dievo. 

5. Dvasinė netektis. Niekuo 
daugiau nesirūpink. Aš jau
čiuosi tuščias. 

6. Dvasine neviltis. Jokiu 
būdu Dievas man negali padė
ti. Aš esu tik mėsos gabalas, 
laukiąs galo. 

Pacientai dar dažnai rūpina
si ir savo dvasiniais bei jaus-
miniais-emociniais reikalais, 
ryšiu su amžiaus pabaiga. 

Rūpinasi, kad su tuo dar ne
atsisveikino (70 proc). 

Mano, kad jo mirtis bus ap
sunkinimas ir įtampa i64 
proc.). 

Kad Dievas neatleidžia (56 
proc.). 

Su kitais neatsiskaitė (56 
proc.). 

Galimas tolimesnis jausmi
nis kentėjimas (51 proc.). 

Mirštama, nesusitaikius su 
Dievu (54 proc.). 

Dar tas neatleido, ką aš jam 
padariau (49 proc.). 

Vieniša mirtis (47 proc.). 
Nepalaimintas šeimos na

rių ar dvasininko (39 proc.). 
Ar kas nors po kurio laiko 

prisimins mane (35 proc.). 

L i t h u a n i a n Mercy Lift ir C h r i s t i a n Relief Serv ices a ts tovai su j auna i s i a i s pac ienta is Antakalnio TB ligoninėje 

Tiems dalykams gydytojo 
jaut rumas esti svarbiausias 
reikalas, kiek pacientas ir jo 
šeima vertina ligonio prie
žiūrą. 

3. Tada gydytojas sužino pa
ciento norą — kaip jo dvasinis 
tikėjimas ir tikinčiojo visuo
menė laikoma jo stiprumo ir 
atsigavimo šaltiniu. 

4. Gydytojas gali dvasinę li
gonio globą pavesti kapelio
nui, dvasininkui ar tradici
niam žyniui. Gydytojas neturi 
būti dvasinis patarėjas. Jis tik 
paveda ligonį specialistams, 
kurie yra pajėgūs tvarkyti pa
ciento dvasinius reikalus. 

Šaltiniai: „Postgraduate Me-
dicine", November, 2000. Vol. 
108, No. 6. 

KAIP LENKIJA KOVOJA SU AIDS 
Lenkijos Sveikatos ministe

rija, Jungtinių Tautų vystymo 
programos atstovybė (JTVP) 
Lenkijoje, ŽIV programa 
JTVP New York ir regioninis 
projektas JŽrV epidemijos 
Rytų Europoje, NVS ir Balti
jos šalyse socialiniai, ekonomi
niai ir valdymo aspektai", per
nai rugsėjį Varšuvoje surengė 
seminarą politikams, eksper
tams ir nevyriausybinių orga
nizacijų atstovams. Renginio 
tikslas — supažindinti su Len
kijos patirtimi, strategiškai ir 
operatyviai reaguojant į ŽIV 
epidemiją, ir pasidalyti įgū
džiais, teikiant pagalbą ir ten
kinant ŽIV užkrėstų bei AIDS 
sergančių žmonių poreikius. 

Pirmoji seminaro diena buvo 
skirta Valstybiniam AIDS pla
nui (Lenkijos vyriausybės 
strategijai AIDS klausimais), 
Lenkijos narkotikų prevenci
jos strategijai, ŽIV epidemijos 
mastams ir vyriausybinei me-
tadono programai aptarti. Ki
tas dvi dienas buvo dirbama 
grupėse ir mokomasi, kaip 
rūpintis ŽIV/AIDS užsikrėtu
siais žmonėmis. Paskutiniąją 
dieną buvo suorganizuota iš
vyka į vieną didžiausių ir se
niausių narkomanų reabilita
cijos centrų, kuriam vadovau
ja nevyriausybine organizacija 
— MONAR sąjunga. 

Lenkija — pirmoji regiono 
šalis, susidūrusi su ŽIV/AIDS 
epidemija ir labai sėkmingai 
su ja kovojanti. Pavyzdžiui, 
šiuo metu apie 50 proc., visų 
ŽIV užkrėstųjų jų yra intra
veniniai narkomanai, kai tuo 
tarpu epidemijos pradžioje jų 
buvo 95 proc. JTVP atstovybe 
Lenkijoje ir .JTVP ŽIV/AIDS 
programa turi daug patirties, 
įgyvendindama Valstybinį 
AIDS planą, ypač tokiose sri
tyse, kaip narkotikų žalos ma
žinimas: pagarbos užsikrėtu
siųjų ŽIV/AIDS teisėms propa
gavimas; parama nevyriausy
binių organizacijų veiklai ir jų 
vaidmens didinimui ilV pre
vencijos ir lėšų paieškos sri
tyse: strateginių partnerystes 
ryšių kūrimas bei dalijimasis 
gerąja patirtimi su kitomis re
giono šalimis. 

Lenkijos pavyzdys rodo, kad, 
stabdant ŽIV/AIDS plitimą, 
Jungtinių Tautų sistema gali 
suteikti vertingą paramą. Kita 
vertus, JT sėkmė labai pri
klauso ir nuo vyriausybės po
žiūrio į problemą. Jei ŽIV/ 
AIDS problemos mastas šalyje 
ir epidemijos grėsmė nepakan
kamai suvokiama, JT, skleis
damos patirtį ir žinias, gali at
likti labai svarbų vaidmenį. 

Kad Lenkijos vyriausybė su
vokė problemos mastą, rodo 
tai, jog prie 1 milijono dol. 
JTVP paramos ji iš savo biu
džeto paskyrė dar 1,200,000 
dol. Tai leido efektyviau teikti 
informaciją ir paslaugas tiks
linėms grupėms, mokyti spe
cialistus, stiprinti užsikrėtu
siųjų ŽIV/AIDS bendruomenę 
ir gauti finansinę paramą ne 
tik iš vietos (205,000 dol.). bet 
ir tarptautinių (300.000 dol.) 
nevyriausybinių organizacijų 
bei privataus sektoriaus. 

Kalbant apie Lenkijos sėk
mę, kuriant partnerystės ry
šius ir bendradarbiaujant su 
Katalikų Bažnyčia ŽPV7AIDS 
ir narkotikų prevencijos sri
tyje, būtina paminėti, kad la
bai didelis indėlis priklauso 
kun. Arkadjush Nowak. Šis 
kunigas dirba ir Sveikatos 
ministro patarėju, ir yra labai 
gerbiamas visuomenės, jis turi 
talentą mobilizuoti visuome
nės jėgas, jo lobistinė ir švie
čiamoji veikla atneša rezulta
tus. Jis — vienas keturių žmo
nių, kurie buvo apdovanoti 
spalio 17-ąją. Tarptautinę ko
vos su skurdu dieną, už indelį, 
prisidedant prie skurdo maži
nimo ir ŽIV/AIDS problemos 
sprendimo. 

Varšuvos seminaras buvo 
pirmoji galimybe susitikti re
gioniniame projekte dalyvau
jančių šalių atstovams ir už
megzti ryšius. Tai taip pat bu
vo gera proga pasimokyti, 
kaip dalytis gerąja patirtimi 
su kitomis šalimis. 

Apie ŽIV/HIV i r AIDS 

Ar žinote, kad: 
per parą ŽIV užsikrečia virš 

15,000 žmonių; 

pusė šių žmonių yra 15-24 
metų amžiaus; 

90 proc. ŽIV/AIDS infektuo-
tųjų nežinok, jog jie yra užsi
krėtę; 

planetoje gyvena per 34 
mln. žmonių, užsikrėtusių 
ŽIV/AIDS. 

Siekiant atkreipti pasaulio 
visuomenės dėmesį, į šią bai
sią mūsų dienų problemą, tiek 
pasauliniu, tiek valstybiniu ly
giu, kasmet gruodžio 1-ąją mi
nima Pasaulinė AIDS diena. 
„Ar apsunkinsime savo vaikus 
ir vaikų ;' vaikus pasaulinės 
ŽIV/AIDS'e'pidemijos našta? O 
gal galime tuoj pat imtis ryž
tingų veiks"mų ir sustabdyti 
šios ligos plitimą?," — Idausia 
Jungtinių Tautų Generalinis 
sekretorius' Kofi Annan. Pa
saulis turi įgyvendinti šį tūks
tantmečio viršūnių susitikime 
numatytą'tikslą. 

Šių metų pasaulinė AIDS 
kampanija skiriama vyrams, 
kviečia juos atviriau, sąžinin
giau, jautriau atsižvelgti į vy
rų ir moterų galios skirtumus. 
Pasak JT AIDS programos 
vykdančiojo direktoriaus Pe-
ter Piot, Šių metų kampanija 
kviečia vyrus daugiau rūpintis 
savo sveikata, mažiau rizikuo
ti savo ir pkrtnerių sveikata. 

Nors Lietuvoje padėtis nėra 
tokia sudėtinga, kaip kaimy
ninėse valstybėse (lapkričio 

.r; 
mėn. duomenimis Lietuvoje 
užregistruota 260 užsikrėtu
siųjų ŽIV), tačiau, siekdamas 
ir toliau šviesti visuomenę, 
stabdyti ligos plitimą, Lietu
vos AIDS centras kartu JTVP, 
JT AIDS grupe, švietimo ir 
mokslo ministerija. Vilniaus 
konservatorija, žiniasklaidos 
bei privataus sektoriaus atsto
vais, organizavo keletą jauni
mui skirtų renginių. 

Vilniaus konservatorijos stu
dentai sukūrė miuziklą vaidas 
ir Aida". Jo tikslas — AIDS 
problemą pateikti jaunimui 
suprantama kalba — per šiuo
laikinę muziką. Šia akcija taip 
pat siekiama formuoti atvirą 
ir tolerantišką požiūrį į užsi
krėtusius žmones, pateikti dar 
daugiau informacijos apie 
AIDS bei paskatinti pamąstyti 
apie etines ir žmogaus teisių 
problemas. 

Lietuvoje jau tapo tradicija 
kasmet organizuoti konkursą 
žurnalistams, informuojan
tiems ŽrVVAIDS. lytiškai plin
tančių infekcijų ir narkomani
jos temomis. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti JT AIDS grupės 
įsteigtomis piniginėmis pre
mijomis, kurias įteikė JT 
koordinatorė Lietuvoje Cihan 
Sultanoglu. 

Taip pat mokyklose buvo su
organizuoti moksleivių žinių. 
piešinių bei rašinių konkursai 
„Moksleiviai prieš AIDS". 

Siekiant dar kartą priminti 
AIDS problemą pasauliniu 
mastu. Pasaulio bankas. JT 
AIDS programa ir MTV iš
leido dokumentinį filmą apie 
HIV/AIDS „Išlik gyvas ŪP 'su 
Ricky Martin) kuris kartu su 
..Išlik gyvas P 'su George Mi

chaelį buvo parodytas per 
LNK Pasaulines AIDS dienos 
išvakarėse. 

JT Biuletenis Lietuva, 
2000 m. N'r. 25-26 
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AR DAR VIS GRIEBIES RŪKALŲ 
Kodėl žmonės taip greitai 

įpranta rūkyti? 
Vos praėjus 10 sekundžių po 

pirmo dūmo įtraukimo, suak
tyvėja neuronai, siunčiantys 
vienas kitam atitinkamus sig
nalus. Nikotinas paspartina 
gliutamino rūgšties didesnio 
kiekio išsiskyrimą. O ši rūgš
tis labai svarbi aktyviai sme
genų veiklai. Todėl rūkantysis 
ir jaučia, kad jam lengviau su
sikaupti, mąstyti, pagerėja at
mintis. Toks savijautos page
rėjimas kelia mintį: juo dau
giau rūkysiu, tuo bus geriau. 
Ypač tai būdinga protinį dar
bą dirbantiems, kuriems nuo
lat reikalingas toks aktyvu
mas, budrumas. 

Deja, tai klaidinga nuomo
nė. Nikotinas veikia labai 
klastingai. Po kurio laiko 
užuot stimuliavęs smegenų 
veiklą, pradeda ją slopinti. Iš 
pažiūros lengvas cigaretės dū
mas, tampa spąstai, iš kurių 
ne taip lengva išsivaduoti. Rei
kia labai daug valos, pastan
gų, kol šis įprotis būtų įveik
tas. 

Ar rūkymo žala 
atitaisoma? 

Taip. Ir tas pagerėjimas pra
sideda labai greitai. Metus rū
kyti, po 2 valandų — kraujyje 
jau nėra nikotino, tačiau dvi 
dienas dar išlieka jo irimo pro
duktai. 

Po 6 valandų — širdies veik
la normali, sumažėja kraujo 
spaudimas, tačiau tik po 25-30 
dienų visai išnyks neigiamas 
nikotino poveikis širdžiai ir 
kraujo apytakai. 

Po 12-24 valandų — page

rėja plaučių veikla, ne taip 
greitai pavargsti dirbdamas, 
geriau pailsi miegodamas. 

Po kelių dienų — sugrįžta 
skonio pojūtis, noras dirbti, 
džiaugiesi, kad sugebi padėti 
sau. Sveikesnė tampa gerklė, 
nosies gleivine. Tačiau tik po 
trijų mėnesių neliks jokio nei
giamo nikotino pėdsako. 

Po 3 savaičių — plaučių 
veikla, kuri jau žymiai pa
gerėjusi, netrukdo sunkiau 
dirbti, sportuoti, nekamuoja 
dusulys. 

Po 2 mėnesių — pagerėja 
kraujo apytaka galūnėse, jauti 
energijos antplūdį. N'etirpsta 
rankos ir kojos. 

Po 3 mėnesių — mechaniz
mai, valantys plaučius, veikia 
visiškai normaliai. Kraujo su
dėtis ir kvėpavimo takų ląs
telės tampa be neigiamų paki
timų, kėlusių rimtą grėsmę 
sveikatai. Sugrįžta prarastos 
vyrų jėgos, lytinė potencija. 

Po 5 metų — rizika susirgti 
plaučių vėžiu sumažėjusi dvi
gubai. O tikimybė, kad gali 
ištiKti infarktas — tokia pati, 
kaip ir tų, kurie visai nerūko, 
ir niekada nerūkė. Taigi tikrai 
verta pasistengti, kad išnyktų 
ne tik rūkymo pasekmės, bet 
ir niekada nekiltų noras papil
dyti bevalių rūkorių gretas. 
Ta proga verta priminti, kad 
sutaupoma ne tik savo gyveni
mo metų, bet ir pinigų. Tai an
troji dovana, kurią įteikėte 
patys sau, ypač dabar, kai jau 
tiksliai įrodyta rūkymo žala 
sveikatai, o rūkalai yra labai 
brangūs. 

Iš įvairios spaudos 
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kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMONDAS VIŽJNAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60636 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

M f -~'i viMHimcninuikt' 
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IEŠKANT GLAUDESNIO 
EKONOMINIO BENDRAVIMO 
Nuo praėjusio rudens Lietu

vos generaliniame konsulate 
Čikagoje ekonominiais bei 
prekybiniais reikalais rūpina
si konsule Lina Skerstonaite. 
Norėdami mūsų visuomenę 
supažindinti su naująja kon
sule, kreipėmės į ją su keletu 
klausimų. 

— Pirmiausia leiskite pa
sveikinti naujose pareigo
se ir pasidžiaugti, kad Lie
tuvos generalinis konsula
tas Čikagoje didėja, plečia 
savo veiklą. Neseniai gir
dėjome, jog pagaliau po il
gų derybų Lietuva taps Pa
saulio prekybos organiza
cijos (W6rld Trade Organi-
zation) nare . Gal t rumpai 
galėtumėte supažindinti 
mūsų skaitytojus su šia pa
sauline organizacija? 

— PPO yra viena svarbiau
sių šiuolaikinio pasaulio glo
balių tarptautinių organiza
cijų, besirūpinanti, kad jos 
šalys nares plėtotų prekybą 
pagal tarpusavyje sutartas 
taisykles. įgyvendinant du 
svarbiausius tarptautines pre
kybos nediskriminavimo — 
didžiausio palankumo ir na
cionalinio režimų — principus. 

PPO sutartimis siekiama 
dviejų pagrindinių tikslų: ša
linti kliūtis, trukdančias lais
vai plėtoti prekybą, ir sukurti 
efektyviai veikiantį tarpvals
tybinių prekybos ginčų spren
dimo mechanizmą. 

— Kada galutinai Lietuva 
taps Pasaulio prekybos or
ganizacijos (PPO) na re ir 
kokia bus nauda Lietuvai? 

— Lietuva jau baigė visas 
derybas del narystės PPO. Vi
sateise PPO nare Lietuva taps 
tada. kai Lietuvos Seimas pa
tvirtins derybų rezultatus, po 
to Lietuva turės informuoti 
PPO sekretoriatą apie derybų 
rezultatų patvirtinimą. Pra
ėjus 30 dienų po Lietuvos pra
nešimo PPO apie patvirtinimo 
pabaigą. Lietuva taps PPO 

Lina Skerstonaite. 

nare. Lietuva turi iki 2001 
metų gegužes mėnesio patvir
tinti visas 28 stojimo į PPO 
sutartis. 

Įstojus dar 30-čiai valstybių, 
esančių stojimo procese, PPO 
apimtų per 170 šalių. Jei Lie
tuva netaps PPO nare, ji bus 
išstumta iš pasaulines preky
bos sistemos, garantuojančios 
sąžiningą ir nediskriminacinę 
prekybą; Lietuva taptų „sala", 
kadangi visos Europos šalys 
bei kiti prekybiniai partneriai 
priklausytų PPO. 

PPO pateikia tarptautines 
taisykles ne tik tais klausi
mais, kuriuos paprastai apima 
dvišalės sutartys, bet ir dem
pingo, subsidijų, licenzijavi-
mo, rinkos apsaugos priemo
nių, muitinio įvertinimo ir ki
tais klausimais, o taip pat ap
sprendžia tarptautines elgesio 
normas užsienio prekybos^jo-
litikoje. 

Kadangi netolimoje ateityje 
PPO turėtų priklausyti per 
170 pasaulio valstybių, o jos 
apima beveik visus Lietuvos 
prekybos partnerius, neberei
kėtų sudarinėti sutarčių, besi
remiančių didžiausio palanku
mo statusu (šis statusas, kaip 
ir nacionalinis statusas, besą
lygiškai yra taikomas visų 
šalių-narių tarpusavio preky
boje). Tai Lietuvai atvertų 
naujas rinkas ir naujas eks
porto galimybes. 

„Įšaldžius" savo muitų tarifų 
sistemą (o „įšaldyto" lygio ne
begalima didinti), Lietuva ga
rantuodama savo pastovią ap
linką tarptautinei prekybai, 
taptų patikima užsienio pre
kybos partnere. O patikimos 
prekybos partnerės tapimas 
sudaro palankias sąlygas ir 
užsienio investicijoms. 

Lietuvos priklausymas PPO 
sudarytų palankesnes sąlygas 
prekybiniams santykiams su 
didžiosiomis pasaulio šalimis, 
nes, nepaisant skirtingos eko
nominės galios, visos valsty
bės — PPO narės, vadovau
jantis lygiateisiškumo princi
pu, yra lygios ir teisių atžvil
giu (pavyzdžiui, kiekviena ša-
lis-narė. kad ir koks būtų jos 
lyginamasis svoris tarptauti
nėje rinkoje, organizacijoje tu
ri tik vieną balsą). 

Narystė PPO Lietuvai būtų 
ypač reikšminga Rusijos at
žvilgiu, kuri taip pat stoja į 
šią organizaciją — nebekiltų 
problemų dėl dvigubų muitų 
ar kitų ribojančių priemonių 
įvedimo, nes visa tai PPO 
draudžia, įgalinant valstybes 
vadovautis pagrindiniais — 
didžiausio palankumo statuso 
bei nacionalinio režimo statu
so principais. 

Pažeidus kuriai valstybei 
PPO nuostatus, tuo pažei-

džiant ir Lietuvos interesus, 
Lietuva galėtų kreiptis į spe
cialią PPO ginčų sprendimo 
struktūrą, atliekančių „tarp
tautinio arbitražo" funkciją. 
Čia pabrėžtinas visų iškylan
čių problemų sprendimas ne 
paklūstant kokios nors ekono
miškai stiprios šalies įtakai, o 
remiantis daugiašaliais nuo
statais daugiašaliame forume. 

Priklausydama PPO, Lietu
va, teikdama savo projektus 
ar pasiūlymus kitų valstybių 
projektams, kaip lygiavertė 
narė dalyvautų daugiašalėse 
derybose, kur yra svarstomos 
naujos prekybos liberalizavi
mo galimybės bei nauji reika
lavimai šalims-narėms. 

Pasaulio prekybos organiza
cija siekia visiškos visų pasau
lio valstybių, nepaisant jų išsi
vystymo lygio, integracijos į 
vieningą pasaulinę prekybos 
sistemą, kurioje vyksta veik
los bei teikiamų galimybių pa
sidalijimas. Lietuva, tapdama 
šios sistemos dalimi įgautų 
realią galimybę aktyviau daly
vauti pasaulio ekonominiame 
gyvenime. 

— Pasikeitus Lietuvos vy
riausybei, pastaruoju metu 
labai plačiai vartojamas 
terminas „ekonominė di
plomatija". Kas tai yra? 

— Ekonominė diplomatija 
tai šalies ekonominių interesų 
atstovavimas užsienio valsty
bėse. Ekonominių interesų at
stovavimo pagrindinis tikslas 
— esamų eksporto rinkų iš
saugojimas ir aktyvi naujų 
rinkų paieška, užsienio inves
ticijų pritraukimas į Lietuvą, 
teigiamo Lietuvos verslo įvaiz
džio kūrimas. 

Tai yra bendra Užsienio rei
kalų ministerijos, Ūkio mini
sterijos, Lietuvos ekonominės 
plėtros agentūros ir verslinin
kų veikla. 

— Papasakokite apie sa
vo dabartiną darbą genera
liniame konsulate. 

— Darbas konsulate suside
da iš kelių dalių: 

atsakymai į Lietuvos bei 
JAV įmonių paklausimus; 

ekonominės informacijos 
apie Lietuvą platinimas; 

naudingų verslo kontaktų 
užmezgimas; 

naudingos informacijos apie 
JAV kompanijas rinkimas; 

ryšių palaikymas su JAV bei 
Lietuvos verslo institucijomis 
bei organizacijomis. 

Kalbant apie ekonominį dar
bą konsulate, reikia pažymėti, 
kad labai svarbus yra Lietu
vių Bendruomenės Amerikoje 
vaidmuo šiame darbe. Nau
dodamiesi čia esančių lietuvių 
patirtimi, patarimais bei ry
šiais mes kartu dirbame šį 
darbą. Ir naudodamasi ta pa
čia proga noriu visiems už tai 
padėkoti. Taip pat noriu pas
katinti visus „Draugo" skaity
tojus, kurie norėtų užmegzti 

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys J. Bačkis iškilmingoje proce
sijoje arkikatedroje. Š. m. sausio 21 d. šv. Tėvas jį paaukštino kardinolu 

verslo ryšius su Lietuva, 
kreiptis į mūsų konsulatą 
arba į Lietuvos ambasadą Va
šingtone. 

Kalbant konkrečiau apie 
ekonomini darbą, galima pa
minėti 2001 metais rugsėjo 
mėnesį planuojamas surengti 
Čikagos dienas Vilniuje. Be 
kultūrinės programos, planuo
jamas ir Čikagos verslininkų 
vizitas į Vilnių. Ir vėlgi — šis 
projektas būtų neįmanomas 
be mūsų garbės konsulų pa
galbos bei Čikagos Lietuvių 
Bendruomenės. 

— Mūsų skaitytojams bū
tų labai adomu sužinoti 
daugiau apie Jus, išeitą 
mokslą, profesinį paty
rimą? 

— Gimiau Vilniuje, 1974 m. 
kovo 31 d. Baigusi Vilniaus 
Salomėjos Nėries vidurinę mo
kyklą, įstojau į Vilniaus uni
versitetą, Ekonomikos fakul
tetą. 1996 metais baigiau ba
kalauro studijas ir pradėjau 
dirbti Užsienio reikalų minis
terijoje. 

I Užsienio reikalų ministeri
ją atėjau dirbti, nes man at
rodė, kad .ministerijoje turi 
būti labai įdomus ir naudin
gas darbas, kuriame galėsiu 
pritaikyti savo žinias. Ir neap
sirikau. Įsidarbinimo procesą 
sudarė pokalbis Užsienio rei
kalų ministerijos atestacinėje 
komisijoje, pokalbis su Ekono
mikos departamento direkto
riumi bei Regioninės analizes 
skyriaus vadovu bei pokalbis 
su Užsienio reikalų ministru. 
Sėkmingai praėjusi visus 
tarpsnius 1996 m. liepos 1 d. 
pradėjau savo darbą. 

Dirbdama ministerijoje, bai
giau magistro studijas Vil
niaus universitete. 1998 me
tais ministerijos siuntimu stu
dijavau Danijoje, Odensės uni
versitete. Užsienio reikalų mi
nisterijoje dirbau Ekonomikos 
departamente, Regioninės 
ekonominės analizės skyriuje. 

2000 metais buvau paskirta 

į Lietuvos Respublikos gene
ralinį konsulatą Čikagoje ir 
nuo rugpjūčio 21 dienos dar
buojuosi čia. 

— Dėkojame už pasikal
bėjimą ir linkime geriau
sios sėkmės, ieškant glau
desnio ekonominio bendra
darbiavimo t a rp šio krašto 
ir Lietuvos. 

Kalbėjosi Vaclovas Kleiza 

* Klaipėdoje a t idarytas 
transporto mazgas, kurio 
statyba Liepų gatvėje buvo 
pradėta darl992 m. Specialis
tų teigimu, darbai užtruko dėl 
statinio sudėtingumo ir d\džio 
— pastatytas didžiausias 
Klaipėdoje tiltas, sujungtos 
gatvės. Statyba kurį laiką bu
vo sustojusi dėl sutrikusio fi
nansavimo bei daug diskusijų 
visuomenėje sukėlusio trijų 
šeimų pasipriešinimo šio tilto 
statybai. Ties statomu mazgu 
gyvenusios šeimos nesutiko 
išsikraustyti. Jų iškeldinimui 
savivaldybė išleido apie 1.5 
mln. litų. Šeimoms buvo nu
pirkti butai, skirtos komer
cinės patalpos. Statybų vertė 
— 17.8 mln. litų. Tikimasi, 
kad šis transporto mazgas pa
dės sureguliuoti transporto 
srautus centrinėje miesto da
lyje ir nukreips juos nuo sena
miesčio bei sumažins automo
bilių kamščius. BNSI 

* Kunigas Sigitas Bene
diktas Jurčys antrą kartą 
išrinktas Mažesniųjų Brolių 
Ordino Lietuvos Šv. Kazimie
ro provincijos provincijolu. Ku
nigą B. Jurčį trejų metų ka
dencijai lietuvių pranciškonų 
provincijolu (vyresniuoju) per 
antrą rinkimų ratą trečiadieni 
išrinko Kretingoje į Kapitulą 
susirinkę lietuvių pranciškonų 
atstovai. Pagal Pranciškonų 
Ordino teisyną, antroji kaden
cija yra paskutinė, po kurios 
tas pats asmuo į šias pareigas 
gali būti perrinktas tik po 3 ar 
6 metų. BNS 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 23 d., antradienis 

Danutė Bindok lene 

Paskyrimai ir priesaikos 
Praėjęs savaitgalis pasižy

mėjo dviem svarbiais įvy
kiais. Šeštadienį, sausio 20 d.. 
JAV sostinėje davė priesaiką 
43-sis Amerikos prezidentas 
George W. Bush. Tai buvo ta
rytum taškas, kuriuo užbai
giami ilgi. nuobodus, pikti gin
čai, užsitęsę po prezidento rin
kimų pernai lapkričio pradžio
je. Nors pilką, darganotą ir 
šaltą inauguracijos dieną Va
šingtone netrūko demonstruo-
tojų, kurie vis dar nenorėjo su
tikti su rinkimų rezultatais, 
tačiau priesaikos ceremonijos 
vyko be sutrikimų ir dabar 
George W. Bush yra ne
ginčijamas Amerikos prezi
dentas būsimiems ketveriems 
metams 

Tačiau sausio 21-oji atnešė 
ir mums, lietuviams, malonią 
žinią: šv. Tėvas Jonas Paulius 
II paskelbė, kad tarp kitų 
naujų kardinolų yra ir lietu
viška, mums gerai pažįstama, 
pavardė: Vilniaus arkivysku
pas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis! 

Po malonaus virpulio, pir
moji mintis — o kad jo tėvas 
būtų galėjęs sulaukti šios 
džiugios valandos... Deja, jis 
pernai amžiams užmigo savo 
tėvynės žemėje. Tik jo siela, 
be abejo, džiaugiasi sūnaus ir 
visos lietuvių tautos laime. 

Popiežius Jonas Paulius II 
paskyrė 37 naujus kardinolus. 
Arkivysk. Audrys J. Bačkis — 
tik vienas iš jų būrio, bet 
mums ir Lietuvai — jis svar
biausias. Gerai prisimename 
dvasinį pakilimą, kai sužino
jome apie arkivysk. Vincento 
Sladkevičiaus pakėlimą kardi
nolu. Daug kas tikėjo, kad jis 
yra pirmasis tikras lietuvis, 
kuriam suteiktas šis aukštas 
Bažnyčios titulas. Nors tai ir 
ne istorinė tiesa, bet nei vieno 
eilinio lietuvio atmintyje nėra 
išlikęs kito Lietuvos kardinolo 
vardas. Jau prieš tą įvykį bu
vo daug spėliojama: ką šv. 
Tėvas yra numatęs kardinolu 
„savo širdyje" (kaip dažnai 
buvo išsitariama), nes ateisti
nio komunizmo okupuotoje 
Lietuvoje buvo pavojinga 
ištarti taip išaukštinto vysku
po ar arkivyskupo vardą. 

Kardinolas V. Sladkevičius, 
tautos džiaugsmingai sutiktas 
ir priimtas, nuo aktyvesnio 
viešojo valstybės ir Bažnyčios 
gyvenimo laikėsi kiek nuoša
liau, negu būtų galima norėti, 
juo labiau, kad pradėjo ji ka
muoti sunki liga. ilgainiui pa
reikalavusi gyvybes. Naujasis 
kardinolas yra daug jaunesnio 
amžiaus (63 metų), matomai 
tvirtas, išsilavinęs, jau savo 
pareigose užsirekomendavęs. 

kaip sumanus arkivyskupijos 
ir tam tikra prasme — visos 
Lietuvos — hierarchijos vado
vas. Jam nesvetimas vakarie
tiškasis pasaulis, ypač Roma, 
Vatikanas, net Amerika. Tad 
tikrai lietuviai turi pagrindo 
džiaugtis ir jausti deki-ngumą 
popiežiui Jonui Pauliui II. ku
ris ne kartą parode palanku
mą ir meilę Lietuvai. Nerei
kia abejoti, kad mūsų tėvynei 
vis tiek ilgainiui butų paskir
tas naujas kardinolas, nepai
sant, kas sedetų šv. Petro 
soste Vatikane, bet prie šio po
piežiaus visi lūkesčiai galėjo 
išsipildyti daug greičiau. 

Popiežius Jonas Paulius II 
kardinolus pasirinko E dau
giau kaip 4,000 vyskupų, 
esančių visame katalikiškame 
pasaulyje. Žvelgiant į naujų 
kardinolų sąrašą, matyti, kad 
jis apima daugelį tautų (iš 
Rytų Europos, be arkyvsk. 
Audrio J. Bačkio. yra dar 
Vatikano katalikiškojo auk
lėjimo kongregacijos prefektas 
Grochlovvski Lš Lenkijos): Airi
jos, Peru, Brazilijos. Vietna
mo, Kolumbijos, Britanijos. 
JAV ir kt. Kai kuriems kardi
nolo titulas suteiktas, nors jie 
jau sulaukę vyresnio amžiaus 
— tai daugiau padėkos ir pa
garbos ženklas, tačiau šiame 
gausiame būryje yra dar daug 
darbingų ir labai sumanių as-
menų.Verta paminėti, kad šv. 
Tėvas pirmą kartą paskelbė 
tokį ilgą naujų kardinolų są
rašą. Prieš tai — 1988 m. .— 
buvo paaukštinti 25 vyskupai, 
kurių tarpe ir kardinolas Vin
centas Sladkevičius. 

Bet grįžtant prie mūsų gy
venamojo krašto, reikalų... Pa
galiau, dvi kadencijas išbuvęs 
Baltuosiuose rūmuose, prez. 
Bill Clinton tapo ..privačiu pi
liečiu". Mėginama spėlioti, 
kaip jis leis savo dienas, ko
kiais darbais užsiims. Galbūt 
tarp tų spėliojimų pats keis
čiausias — paskelbtas ..Lietu
vos ryte" (01.22 d.). Dienraščio 
korespondentas 'Vašingtone 
pateikęs informaciją, kad .,B. 
Clintonas gali susigundyti to
kia idėja: 'Teroristai iš Lietu
vos pagrobia prezidento lėk
tuvą, galiausiai prezidentas, 
kuris paimtas įkaitu, su tero
ristais susitaria — Lietuvai 
atleidžiama 3.2 milijardo 
JAV dolerių skola, taip pat su
teikiamos paskolos garanti
jos"... Esą tokią informaciją 
pateikęs ..juokaudamas" prez. 
Clinton spaudos atstovas Jake 
Sievvert. Galbūt ,.LR" vertėtų 
pasiųsti ..Draugo" kalendorių, 
kad įsitikintų, jog balandžio 
pirmoji dar toli... 
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Teta turėjo keturis vaikus — Ritą, Aldoną, 
Danutę ir Vladą. Rita ir Aldonas dirbo felčeriais, Da
nutės neradome. Ji mokėsi technikume, o Vladas dirbo 
vairuotoju. 

Teta ir dėde labai apsidžiaugė, kad mes atvažiavo
me. O Rita ta proga nutarė išsiskirti su vyru. Žiūrime, 
prie namo sustojo sunkvežimis. Išlipo Rita su lagami
nu rankose. Sako, nutarusi išsiskirti ir su mumis pa
gyventi, o paskui — bus matyt. 

Iš ryto teta pasiūlė nueiti \ parduotuvę nusipirkti 
duonos. Maniau, kad žinosiu kelią, nes įsidėmėjau, 
kad gatvė įsirėmė į kalną, o, kai išėjau, pamačiau, kad 
visos miesto gatvės baigiasi kalnu. Teko paklajoti. 

Labai įdomu buvo bendrauti su teta Helia. Mums 
karo metu buvo sunku, bet čia buvo tikras pragaras. 

Vyras buvo lagery, o ji su 4 vaikais (vyriausiai 10 
metų, o mažiausiam 2 metai) buvo nuvežta į Kutašo 
gyvenvietę už Gomo-Altaisko prie Katunės upės. Ten 
prie upės stovėjo du barakai, o aplink vien kalnai — 
mažesni, didesni, kai kurių viršūnės padengtos snie
gu-

Čia gyveno tik moterys su vaikais. Jų valdžia buvo 
labai žiauri, ypatingai gailestingoji sesutė. Greit at

sivežto maisto atsargos pasibaigė, todėl vietinės mo
terys patarė valgyti žalias žolių šaknis. Tas šaknis 
džiovino žiemai ir taip maitinosi. Gaudavo nedidelę 
duonos normą, kurią užgerdavo vandeniu. Teta pasa
kojo, kaip ėjo su Aldonu į kaimą mainyti drabužius į 
bulves. Sako, einu ir žiūriu, kaip Aldonas neša puski-
birį bulvių ant pečių, o jo kojytės tokios plonos, rodos, 
tuoj sulūš. Ji pati irgi nešė, vaikas jai padėjo. Aldonui 
buvo 9 metai. Buvo labai geras vaikas, o kiti du dar 
mažesni. Viadukui buvo tik ketveri. Vyresnioji Rita 
mažiau padėjo, mat buvo kito charakterio. 

Greitai prasidėjo difterito epidemija. Vaikai krito 
vienas po kito, o med. sesuo jokių žygių nesiėmė. Sako, 
fašistai tegu miršta. O senesni žmonės išmirė nuo 
bado. Teta File bijojo, kad jos vaikai nesusirgtų ir 
jiems pasisekė —jie nesirgo, išliko. 

Aplinkui buvo daug dirvonuojančios žemės, žmonės 
norėjo pasisodinti bulvių, bet jiems neleido. 

Viešnages metu aš su Rita daug vaikščiojau po kal
nus. Tais laikais mašinų niekas neturėjo, o labai no
rėjosi pamatyti apylinkes. Teta turėjo daržą kalvos 
viršūnėje. Ten buvo labai gera žemė. Viskas gerai už
derėdavo, nereikėjo jokių trąšų. 

Aplink* Gorno-Altaiską labai gražūs vaizdai. Gorno-
Altaiskas — altąjiečių sostinė. Patys altajieciai labai 
skyrėsi nuo rusų. Iš karto pažinsi. Neaukšti, plačiais 
veidais, juodais plaukais ir akimis. Kalbėjo savo 
gimtąja kalba. Per vietinį radiją kalbėdavo, tai ru
siškai, tai altajietiškai. Nors ir mes gyvenome Alta
jaus krašte, bet pas mus altąjiečių nebuvo. Tikrieji al

tajieciai iabai prisirišę prie kalnų. 
Rita su vyru susitaikė, bet žadėjo pas jį važiuoti gy

venti, tik mums išvažiavus. 
Aldoną retai matydavome. Jo apylinkė buvo kal

nuose. Jis turėjo motociklą ir važinėjo po kalnus, gydė 
žmones. Turėjo didelę praktiką, nes ten tuo laiku gy
dytojų nebuvo. Viską turėdavo atlikti pats. O Vladas 
buvo tikras linksmuolis. Jis labai užkrečiamai juokda
vosi ir vis negalėjo atsistebėti, kad turi tetą ir pussese
rę. 

Tris savaites išbuvome pas tetą. Ten viskas buvo 
įdomu, bet reikėjo grįžti atgal į Barnaulą. Lauke dar
bas, o manęs ir Antanas. 

Spalio 15 dieną su Antanu susimetrikavome. Po 
metrikacijos jis nuėjo į darbą, o aš namo. Vestuves, 
atšventėme sekmadienį. Vestuvės buvo kuklios, pagal 
tų laikų išgales. Man padėjo Jane. Nijolė. Zene. Su
kvietėme lietuvius, su kuriais draugavome. 

Prasidėjo naujas gyvenimas. Antanas pas mus atėjo 
su vienu lagaminėliu, o ir mes nedaug ką turėjome. 
Baldai šeimininkų. Turėjau tik gerą nikeliuotą lovą, 
kurią man išrūpino Ekaterina Petrovna iš gamyklos, 
kai Šefavo darželį. Tai buvo visas mano turtas. 

O namuose įvyko permainos. Liuda su Tolia ir Mi-
chailovna išsikraustė, mums teko didesnis kambarys, 
o į mūsų mažąjį kambariuką persikraustė Alka. Dabar 
ir virtuvė pusrūsy atiteko mums. Vandenį reikėjo ne
šioti iš toli, o krosnį kūrenome anglimis. 

Su Alka turėjome daug vargo. Pastebėjome, kad ji 
vagia mūsų produktus. Jos pačios draugė mums pa

sakė, kuri tuo metu pas ją gyveno. Kai aš Alkos pa
klausiau, kodėl ji taip daro, tai ji man atkirto: ..Tu 
ištekėjai ir džiaukis, ir man reikia ištekėti. Man ne
užtenka pinigų puoštis". Alka dirbo telegramų išne
šiotoją. 

Vieną dieną pastebėjau, kad ji į krosnį kiša telegra
mas. Man net baisu pasidarė. Juk telegramose pra
nešama apie ką svarbaus, o ji atkirto, kad norinti mie
go ir jai į viską nusispjauti. Alka kartino mums gyve
nimą. 

Man darbe sekėsi gerai. Dar papildomai turėdavau 
pravesti rajono mokyklos pradinių klasių mokiniams 
higienos pamokas. 

Pavasarį vėl išvažiavau su vaikų darželiu j poilsia
vietę. Savaitgaliais traukiniu atvažiuodavo Antanas. 
O rudenėjant grįžau jau į kitą butą. Mums Alka taip 
nusibodo, kad skubiai ieškojome buto. Mama surado 
visai šalia vaikų konsultacijos. Tai buvo dviejų butų 
atskiras namukas su nedideliu darželiu. Namas sto
vėjo konsultacijos kieme, pačiame miesto, centre. O 
svarbiausia, kad kitame bute gyveno Kasevičiai. Da
bar aš su Nijole kasdien susitikdavau. Mes turėjome 
nedidelį kambarėlį ir didelę virtuvę. Kieme buvo šuli
nys. Svarbiausia nebuvo Alkos. 

Rugsėjo pradžioje atvažiavo iš rajono pas mus Ša
kalys su sūnumi Danieliumi. Labai prašė, kad priim-
tumėme berniuką gyventi. Danielius įstojo į medicinos 
institutą. Tėvai norėjo, kad gyventų pas lietuvius. 
Apžiūrėjęs butą tėvas, ir sako: „Kambaryje tikrai nėra 
kur, priimkite nors į virtuvę". 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

TARNYSTĖ DIEVUI, TAUTAI IR 
ARTIMUI 

...Mano gimtine — Cicero, 
kur gimiau, kur mano vai
kystes metai praleisti, parapi
jos Šv. Antano mokykla, kur 
mane dvasininkai aukiejo. 
mano lituanistine mokykla, 
kur mane mokė lietuvių kal
bos, siejo su tautos praeitimi 
ir laisves tėvynei siekimu". 
— tai žodžiai neseniai Kaune 
švent in to kunigo dr. Arvydo 
Zygo. ištarti Ciceroje. 

Sausio 13 d., šeštdienio po
piete, buvo ypatinga Cicero 
lietuvių parapijoje. Šv. .Antano 
bažnyčia žmonių buvo pripil
dyta sausakimšai (dalyvavo 
700.!. Šiais laikais tai retas 
įvykis, nes sekmadieniais at
silanko į lietuviškas Mišias 
apie 150 tikinčiųjų. Tą popietę 
tautiečius sutraukė žinia apie 
kunigo dr. Arvydo Žygo pir
mąsias šv. Mišias. Tai primici-

' jos. jo pirmos Mišios gimtame 
Cicero miestelyje. 

Prieš prasidedant Mišioms, 
naują kunigą ir visus susirin
kusius pasveikino parapijos 
klebonas kun. James Kasti-
gar. Iškilmingas Mišias, kartu 
su pagrindiniais jo dvasios va
dovais — kun. Leonu Zarem
ba. SJ. ir kun. dr. Kęstučiu 
Trimaku, koncelebravo kiti 
kunigai: Jonas Sakevičius, Al
girdas Paliokas. SJ. Jaunius 
Kelpšas, prelatas Ignas Urbo
nas ir Anthony Puchensky. 
Asistavo klierikas iš Lietuvos 
Nerijus Šmierauskas ir septy
ni jauni patarnautojai. Mišių 
skaitinius skaitė artimi drau
gai lf mokslo vienminčiai: dr. 

• Petras V. Kisielius t'Jr.i ir dr. 
Aloyzas Pakalniškis. Aukas 
nešė primicianto kun. Arvydo 
Žygo artimieji — jo brolis ir 
šeima, te ta Aldona Vaičiūnie
nė, l i tuanistinės mokyklos ir 
pirmosios komunijos draugė 

— Daina Pakalniškienė ir dr. 
Daiva Markelyte, ateitininkai 
ir skautai. Šv. Antano bažny
čioje švietė dar kalėdiniai ži
bučiai, o gausiai susirinkę 
tautiečiai jautriai išgyveno 
garbingą šventę ir jauno ku
nigo sakramentinę tarnystę 
Bažnyčiai, tautai , artimui. 
Šventes nuotaiką ypač sustip
rino atitinkamomis giesmė
mis, šiai progai pasiruošęs. 
Giedrės N'edveckienės vado
vaujamas, choras. 

Kun. dr. Arvydas Zygas savo 
pamoksle pabrėžė viltį — viltį 
į geresnį ir tauresnį gyveni
mą, į tautos atgimimą. Jis dė
kojo Dievui už vaikystes ir ku
nigystes metų išbandymus, už 
patirtus gyvenimo sunkumus 
ir ligas, už gyvenimo Gėrį ir 
Grožį. Su nostalgija jis prisi
minė savo jaunystės dienas, 
kai jaunimas buvo dorovingas, 
kai pasiryžimus diktavo mei
le Dievui ir tėvų paliktai tė
vynei. Jis prisiminė visus bu
vusius Cicero kunigus, prade
dant prelatu Ignu Albavičium. 
mokytojas seseles kazimierie-
tes ir lituanistinės mokyklos 
mokytojas. Visi jie buvo jam 
įtakingi, ugdė jame tikrąsias 
dvasines vertybes, kad Kris
taus paliktas mokymas būtų 
gyvas jo gyvenime. Primicia-
tas Mišių dalyviams suteikė 
savo kunigišką palaiminimą. 
Ypatingą palaiminimą ir pa
dėką išreiškė dr. Petrui ir Ste
fai Kisieliams, kaip savo an
triems tėvams. 

Po" Mišių minia rinkosi į 
parapijos salę vaišėms ir toli
mesnei šventei, kad galėtų 
čia gimusį ir subrendusį ku
nigą asmeniškai pasveikinti. 
Kun. dr. Arvydas Žygas nuo 
1980 m. gyvena ir dėsto uni
versitete Lietuvoje. Jo gimti-

S K E L B I M A I 

..Aš prisiartinsiu prie Viešpaties altoriaus 
Illinois. Jono Kuprio nuotrauka. 

Kun. Arvydo Žygo primicijų Mišios ŠV Antano parapijoje, Cicero, 

nė yra Cicero, o tėvyne — Lie
tuva. Prieš vaišes ypatingą 
invokaciją sukalbėjo kun. dr. 
Kęstutis Trimakas, jo pirma
sis dvasios vadovas. Vaišėse 
dalyvavo 450 asmenų. 

Po vaišių kunigo A. Žygo gy
venimą nušvietė dr. Petras V. 
Kisielius, J r . Raštu sveikino 
Kauno arkivyskupas metropo 

mą. Visos šios šventės suma
nytojai ir organizatorei, kuriai 
teko rūpintis tiek bažnyčios 
iškilmėmis, tiek vaišėmis — 
dr. Jolitai KLsieliūtei-N'arutie-
nei teko ypatinga padėka. 

Kunigas yrą Dievo tarnas, 
dvasios tėvas tikintiesiems. 
Kun. dr. Arvydas Žygas yra 
dar daugiau —jis idealistas. 

litas Sigitas .Tamkevičius, žo- > P i n a * optimizmo, vilties ir 
džiu - skautai , ateitininkai, . tikėjimo ateitimi. Jis yra atei-
pedagogė Stase Petersoniene, 
jo l i tuanistinės mokyklos mo- : 
kytoja dr. Brone Motušiene, 
mokyklos klasės draugė dr... 
Daiva Markelytė paskaitė j o v 
paties parašytą rašinėlį m o - , 
kyklos leidinėlyje, kai Arvydas... 
Žygas buvo 7-tos klasės moki-

( t ininkų veiklos ir sąjungos 
atgaivintojas, bei organizato
rius Lietuvoje. Jis labdaringas 
ir ypač rūpinasi neįgaliais 
"studentais. J is yra išimtis — 
-besiruošdamas'"kunigystei, bu
vo Kauno kunigų seminarijos 
Testytojas. JiVnuostabu.s lial-

Pabaigojekun. dr. Ar7y- Ąėto jas . patrauklus žmogaus nys. 
das Žygas padėkojo už gra
žias iškilmes visįgms prisidė
jusiems, apdovanodamas kiek
vieną gėlių puokštėmis/- Padė
ką reiškė vargonininkei Gied
rei Nedveckienei, vaišių or
ganizatorėms — Jonei Bobi-
nienei. Mėtai Gabalienei," Ste
fai Kisielienei, Onai Venclo
vienei ir klasės draugei Dai
nai Pakalniškienei už bažny
čios ir vaišių salės papuoši

mi-
fcu-

širdžiai. Savo asmenybe 
-••Jaukia į sav^rrkiekvieną 
'tiktąjį. Kun.*"dr. Arvydas Žy
gas. .buvo pašauktas į kunigys
tę iš mūsų tarpo, iš Cicero. Šv. 
Antano parapijos. Cicero lietu
vių apylinkėvra davusi daug 

• pašaukimų į'kunigystę ir Vie
nuolyną. )!>' j 

< '>Sveikiname^kun. dr. Arvydą 
• Žygą, linkėdatfli, kad jis tofiau 
' jaustų KristAUs ir žmonių 
-meilę, ir viltį.-f 

ž a r i j a Remienė 

KODĖL ESU LIETUVIS 
IR KĄ MAN* REIŠKIA 

LIETUVYBĖ 

wAš esu lietuvis. Lietuvos 
sūnus", man skamba ausyse 
kažkur girdėti žodžiai. 

Iš tiesų, esu gimęs lietuviš
koje šeimoje, todėl kūnu ir 
dvasia esu lietuvis. Manyje te
ka lietuviškas kraujas. Iš vi
sos širdies myliu Lietuvą tėvy
nę ir niekados, nors ir mirti 
reikėtų, jos neišsižadėsiu. 

Užaugęs norėčiau būti kuni
gu, tėvu jėzuitu. Tada, neišsi-
duodamas esąs dvasiškiu, 
bandyčiau nuvažiuoti į Lie
tuvą. Man būtų nesvarbu, jei 
ir nebetektų į laisvąjį pasaulį 
sugrįžti. 

Pasiekęs Lietuvą pirmiausia 
pabučiuočiau savo tėvynės že
mę ir padėkočiau Dievui, kad 
leido ją man atlankyti . Ten 
savo akimis pamatyčiau, kaip 
rusiškasis komunizmas naiki
na religiją, išstumia lietuvių 
kalbą, gražius mūsų tėvų 
krikščioniškus ir taut inius pa
pročius. 

Stebėčiau, kaip jie verčia 
vaikus lankyti ateistiškas mo
kyklas, organizacijas, kar ta i s 
net atimdami juos iš tėvų. To-

Pnmiciju šv. Mišias sausio 13 d. ŠV Antano parapijoje koncc-lebravo (iš kaire?;: kun. Algirdas Paliokas S!, 
prel. Ignas Urbonas, kun. dr. Kęstutis Trimakas, primiciatas kun. Arvydas Žygas. kun Anthony Puchenski. 
Jono Kuprio nuotrauka. 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - P A T A I S Y M A I 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS P U M P U T I S 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

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

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. f708) 424-8654 
(773) 561-8654 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

5JJL RE/MAX 
^ R E A L T O R S 
0FFC.(773)Stt-S959 
H0MEI7MI42S-71CO 
KOBIL (7731 590-0205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 

• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parauodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Ieškau kambario su 
maitinimu. Esu 

pensininkas. Skambinti 
tel. 773-472-1249. 

TAISOME 
S K A L B I M O MAŠINAS, 

Š A L D Y T U V U S , ŠILDYMO 
S ISTEMAS, V IRYKLAS. 

O R O VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L . 773-585-6624 

kiose aplinkybėse bandyčiau 
dirbti, kiek išgalėdamas, kad 
tik galėčiau palaikyti paverg
tų lietuvių dvasią. Dirbčiau 
t a rp jų iki komunistai mane 
pagautų. Laimingas būčiau, 
jei manęs nenužudytų, o iš
t remtų į Sibirą, kur gal galė
čiau dirbti lietuvių tremtinių 
tarpe, padedamas ypatingai 
t iems, kurie neturi laisvame 
pasaulyje giminių a r kurie ne
turi jokios pagalbos iš kitų ge
ros širdies lietuvių. 

773-585-9500 
Lietuva mano, myliu Tave 

visa širdimi ir aukoju Tau vi
sas savo jaunas jėgas! 

Arvydas Žygas, VII kl. 

Pas t aba : taip anuomet rašė 
lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos moksleivis (jo žodžius 
daug kartų pakartojo ir kiti), 
kuris savo pažadą išpildė s.m. 
sausio 13 d.. Šv. Antano para
pijoje. Cicero. IL, aukojęs savo 
primicijų Mišias. 

SVEIKINIMAS NAUJAM KUNIGUI 

Kun dr. Arvylas Žyj4:i.~ kalbasi su k:i/iiiiii>in-'Le •.».£»•!». Salvatore. k u n JI 
inokc Sv Ap.t.'ir.'i parapijos pradu,ej-' inokvklojc. Iv Sulaičio nuotrauka 

Brangūs broliai ir seses 
Kristuje, 

Leiskite pasveikinti J u s šio
je gražioje Jūsų parapijos 
šventėje, kada kun. Arvydas 
Žygas sugrįžta į savo gimtąją 
parapiją pirmą kartą aukoti 
šv. Mišias. Iš kun. Arvydo 
daugelis esame girdėję nostal
giškus pasakojimus apie išei
vijos lietuvių parapijų kles
tėjimą pokario metais, kai pa
rapijos buvo egzodo lietuvių 
gyvenimo širdis. Čia veikusios 
katalikiškos pradžios mokyk
los, lituanistines mokyklos, 
jaunimo organizacijos, parapi
jos brolijos ir sodalicijos. cho
rai bei kiti kultūros židiniai 
buvo nuostabus mažosios Lie
tuvos a tkūr imas po baisiųjų 
karo audrų, kurias išgyveno 
tautiečiai dėl tragiškos sovie
tinės okupacijos. 

Gera ir džiugu, kad šian
dien, kada kun. Arvydas su
grįžta į gimtuosius namus — 
ten, kur išmoko gerbti lietu
višką žodį ir mylėti tėvų žemę 
kaip savo tėvynę, kad sugrįži
mo pagrindinė mintis yra pa
dėka Dievui už Tikėjimo, 
krikščioniškų ir tautinių ver
tybių dovanas. J aunas i s kuni
gas gavo jas iš tėvų, mokytojų, 
seselių kazimieriečių. dvasi
ninkų. Suvokiame, kokie pa
laiminti mūsų gyvenimai žmo
nėmis, kurie aukojasi aukštie
siems idealams, o ypač jauni
mo doroviniam ir dvasiniam 
ugdymui. 

Šiandieną norėčiau pasvei
kinti visus, kurie susirinkote 

iv., prinm nu metu -uU-ikia ki,air iška pala :i:,:iima seselėm.- knzimirni't«>ms .1 Kuprio nuotr Aukų nešėjai kun A 7.ypn primicijų Mi.-ių metu laukia savo tales. Kdvardo Sulairio nuotrauka 

šioje džiaugsmingoje šventėje, 
ypač Šv. Antano parapijiečius, 
seseles kazimierietes. skautus 
ir ateitininkus, visus, kurie 
darbuojatės, siekdami „Visa 
atnaujinti Kristuje". Šia proga 
leiskite priminti Jums. kad 
tėvynes Lietuvos dar laukia il
gas ir sudėtingas dvasinio at
sinaujinimo kelias. Esame dė
kingi už didžiulę moralinę. 
medžiaginę ir dvasinę para
mą, kurią teikiate Lietuvos 
kelyje į tikrąją laisvę. 

Prieš kelias dienas užbaigė
me Jubiliejinius 2000-uosius 
metus, kurių taip laukėme ir 
ruošėmės. Lietuvoje išgyveno
me didelį dvasinį pakilimą. 
Vyko II Eucharistinis kongre
sas. Lietuvos maldininkai ke
liavo į jubiliejines dienas Ro
moje;, mūsų jaunimas susitiko 
su šventuoju Tėvu pasaulio 
jaunimo dienose. Mes tikime, 
kad šių dienų dvasia dar ilgai 
gaivins mūsų tautos žmonių 
širdis. Deja, ne visiems tau
tiečiams yra savaime aišku, 
kad tikroji laisvė glūdi ne eko
nominėje gerovėje arba moder
nios kultūros reiškiniuose, o 
daug labiau tiesoje, kurią pa
teikia Motinos Bažnyčios Gy
vybes Evangelija. Šiandien 
Lietuva laukia ne tik stojimo į 
Europos Sąjungą, bet da r la
biau kilnių krikščioniškų šei
mų ir naujų pašaukimų dar
buotis Kristaus vynuogyne. 
Mes tikime, kad katalikiškoji 
išeivija, tiek daug prisidėjusi 
prie tautos dvasios išsaugoji
mo Vakarų tremtyje, toliau 
dovanos atgimstančiai Lietu
vai dvasinių vaisių, o gal net 
ir brandžių religinio gyvenimo 
pašaukimų. 

Mūsų tautos himnas skatina 
vienybės žydėjimo idealą. Mes 
tikime, kad niekas mūsų taip 
nesuvienys, kaip bendrystė 
Eucharistiniame Jėzuje, kuris 
yra tas pats vakar, šiandien ir 
visada. Tegul šiandienos šven
tė būna Jums visiems 
džiaugsmingas tokios minties 
įprasminimas, didžių pasiryži
mų ir įsipareigojimų Kristui ir 
tėvynei diena. Iš širdies visus 
laiminu ir prisimenu ganyto
jiška meile. 

Arkivyskupas S ig i tas 
Tamkevičius 

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos pirmininkas 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
GERA PRADŽIA 

Sveikinu! ..Draugo" pusla
pis internete yra žingsnis gera 
kryptimi — galima sakyti, 
svarbus žingsnis į priekį! Jis 
turėtų būti kiekvieno lietuvio 
įvertinamas, o visi pradiniai 
nesklandumai per daug ne-
kritikuojami, nes jie pasitaiko 
kiekvienoje, net labiausia pa
žengusioje ir geroje progra
moje. 

Šiuo laiškeliu aš tik noriu 
prisidėti prie sveikinimų, ku
rie ateina ..Draugui" už ši pro
jektą. Linkiu visokeriopos 
sėkmes, ir dar kartą sveikinu! 

Kun. Donald S. Petraitis 
T. marijonų provincijolas 

ESU SUŽAVĖTA 

Esu nuoširdžiai sužavėta 
kai kurių naujųjų lietuvių imi
grantų pastangomis, kovojant 
dėl Lietuvos pilietybes, kuo
met jie tama Amerikos pi
liečiai. Negaliu suprasti, kaip 
tas pats įstatymas vienaip tai
komas vieniems lietuviams 
išeiviams, kitaip — kitiems! 

Linkiu, kad kiekvienas, ne
seniai atvykęs į šį kraštą, lie
tuvis parašytų laišką bent 
tiems žmonėms, kurių adresai 
išspausdinti ..Draugo" šešta
dieniniame numeryje. Nieko 
nekenktų, kad ir seniau čia gy
venantys prisidėtų prie šios 
akcijos. Juo daugiau balsų, 
tuo jie garsesni ir bus greičiau 
išklausyti. 

Magdalena Girdauskienė 
Chicago. IL 

GABŪS TAUTIEČIAI 

Pasirodo, kad neseniai į šį 
kraštą atvykę lietuviai yra 
gabūs: tą parodo, kaip greitai 
jie pasisavino amerikietišką 
madą — kreiptis į savo rink
tuosius pareigūnus, jeigu nori, 
kad kuris įstatymas būtų pa
keistas, arba naujas įvestas. 

Sveikinu besiimančius šios 
iniciatyvos: turėti teisę į dvi
gubą pilietybę — Amerikos ir 
Lietuvos. Sveikinu ir „Drau
go" vyr. redaktorę, kuri šį pro
jektą remia (tą parodo jos ve
damieji). Turėtų ir daugiau 
anksčiau į JAV atvykusių prie 
šio projekto prisidėti. 

Jonas G. Šarkus 
Chicago, IL 

GERA „BIČIULYSTĖ" 

Sveikinu „Draugo" vyr. red. 
Danutę Bindokienę su jauno 
skyriaus „Bičiulyste" įvedimu, 
o taip pat sveikinu to skyriaus 
vedėją Ligiją Tautkuviene! 

„Bičiulyste", tikiuosi, paten
kins naujai atvykusiųjų iš Lie
tuvos poreikius, padės jiems 
ne tik geriau orientuotis nau
joje šalyje, bet ir geriau pa
žinti mus. O mes, seniai atvy
kusieji, artimiau susipažinsi
me su jų vargais, rūpesčiais ir 
džiugsmais, nes, juo arčiau 
pažinsime vieni kitus, tuo bus 
geriau visiems! 

Aldona Šmulkštienė 
Chicago, IL 

LIETUVIU TAUTOS 
IŠLIKIMO REIKALU 

Didelio susirūpinimo šukele 
„Draugo" vyr. redaktorės Da
nutės Bindokienės š.m. sausio 
3 dienos vedamasis „Ir vėl iš 
pradžios". Jau rimtesnį rūpes
tį kelia klausimas: .Ar iki šio 
naujojo šimtmečio galo išliks 
lietuvių tauta. Pabrėžtina: ne 
Lietuva, o lietuvių tauta". 

Laukiau, kada iš mūsų va-
dovų-veiksnių pradės nagrinė
ti šią temą. Iki šiol dar niekas 
to nepadarė. Ar nedrįsta, ar 
nematė, o gal dar nesuspėjo 
perskaityti? 

Lietuva, kovojusi šimtme
čiais su kryžiuočiais, carų im
perialistais ir kitais barbarais, 
pernešusi vokiečių/rusų są
mokslą, perėjusi Galgotos/Ru-
sijos komunizmo kelius Si
bire, dabar nustoja ryžtingu
mo ir savo noru neatlaiko 
spaudimo fanatikų, kurie jos 
atžalyną ir jaunimą nori pada
ryti „Pasaulio piliečiais". 

D. Bindokienei ačiū už drą
są, kad iškėlė šią problemą, 
bet prašom aiškiau pasisakyti, 
kas tie lietuvių tautos naikin
tojai, kokia jų filosofija ir ką 
reikia daryti, kad ta prana
šystė neįvyktų. 

Redaktorė rašo: „Jau dabar 
matome, kaip tarptautiniai 
skoliniai darko ir žeidžia vie
nintelį tikrąjį tautos turtą — 
jos senąją kalbą. (...) Lietuvos 
valdžia ir švietimas per galvas 
verčiasi, besistengdami išau
ginti „pasaulio žmogų, kosmo
politą, Lietuvos pilietį (,...)" Ji 
klausia: ^Ar jau laikas nuo
gąstauti dėl lietuvių tautos iš

likimo?" 
Mano atsakymas, kaip eili

nio Lietuvos patrioto, taip, 
reikalinga sudaryti komitetą 
iš vadovaujamų veiksnių 
1ALT0 ir Lietuvių Bendruo
menes ir kitų organizacijų), 
kuris sušauktų tuo reikalu 
simpoziumą ikonferenciją), iš-
klausytų-pagvildentų mūsų 
veiksnių ir visuomenės pasisa
kymų. Jeigu šiuo klausimu 
nieko nedarysime, tai mes ne
tiesiogiai remiame kosmopoli
tizmo idėją. Šiuos lietuvių tau
tai gresiančius pavojus turime 
prašalinti ir atvirai pasisaky
ti. 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

PADĖKA 
1999 m. žiemą mūsų šeima 

susilaukė dvynukų — Vytauto 
ir Pauliaus. Jie pasiskubino 
ateiti į šį pasaulį trimis mė
nesiais anksčiau ir, užuot 
laukto džiaugsmo, mūsų sei
mą ištiko didžiulė nelaimė — 
vaikučiams išsivystė neišne
šiotų naujagimių retinopatija, 
todėl jie prarado regėjimą. 
Lietuvos gydytojų pastangos 
jiems padėti buvo nesėkmin
gos. Išgelbėti vaikučių akutes 
ir nors iš dalies atstatyti re
gėjimą galėjo tik labai sudė
tingos akių operacijos, kurias 
atlieka tik keletas akių chi
rurgų pasaulyje. Didžiausia 
pažanga šioje srityje pasiekta 
JAV. Mes pasiryžome padary
ti viską, kas tik įmanoma, kad 
vaikučiai pamatytų dienos 
šviesą, įvairiaspalvį pasaulį, 
saulę ir dangų. 

Vaikučius operuoti sutiko 
žinomas akių chirurgas iš Bos
tono prof. T. Hirose. Būsimų 
operacijų kainos mūsų šeimai 
buvo pernelyg didelės, tačiau 
mes tvirtai tikėjome, kad atsi
ras pasaulyje gerų žmonių, 
jautrių svetimam skausmui, 
pasiryžusių padėti mums gel
bėti dvynukus iš amžinos tam
sos glėbio. Dalį lėšų, reika
lingų operacijoms apmokėti 
skyrė Lietuvos respublikos 
sveikatos apsaugos ministeri
ja, tačiau to toli gražu neuž
teko. Mes kreipėmės su pagal
bos šauksmu į tėvynainius 
Amerikoje, žinodami apie jų 
nuoširdumą, jautrumą ir di
džiulę paramą šimtams ir 
tūkstančiams Lietuvos vaikų. 
Mes skridome į Bostoną su di
deliu nerimu širdyje. Oro uos
te mus pasitiko Lietuvos vai

kų globos atstovai. Šių širdin
gų, pasišventusių, energingų 
žmonių dėka pasijutome toli
moje šalyje kaip namie. 

Nuoširdžiausius padėkos žo
džius norėtume ištarti seselei 
Elenytei Ivanauskaitei, „Lie
tuvos Vaikų globa" prezidentei 
Daivai Veitaitei, Romui Veitui 
ir visiems Bostono bei jo apy
linkių lietuviams, kurie pa
drąsinančiu žodžiu, maldomis, 
dosniomis aukomis padėjo 
mūsų šeimai. Mums labai pa
sisekė, nes Bostone sutikome 
labai daug gerų, nuoširdžių 
žmonių, kurie mus priglaudė 
ir visokeriopai rėmė: Praną 
Leščinską, Raimundą Žitkų, 
Giedrę Budreckienę, Iloną Ba
ranauskas, Dalią Bizinkaus-
kienę, Nensi ir Henriką Če
pus, Oną ir Joną Statkus, Ha
liną ir Sigitą Pachanavičius, 
Severiną Krikščiūnienę, Oną 
Mučinskienę, Stasę Liaugau-
dienę ir kitus. 

Ypač esame dėkingi Irenai 
Veitienei, su neapsakomu pa
sišventimu globojusiai mus 
nuo pat atvykimo į Bostoną, 
buvusiai kartu su vaikučiais 
po sunkių operacijų, padėju
siai spręsti įvairius organiza
cinius klausimus, netausoju
siai nei lėšų, nei laiko, nei 
jėgų-

Vėliau vaikučių gydymą 
pratęsus Detroite, mums labai 
daug padėjo organizacija Lie
tuvos Dukterys. Mes tariame 
šiltus padėkos žodžius Irenai 
Alantienei, Jūratei Pečiūrie
nei, visoms Lietuvos Dukte
rims ir kitiems tėvynainiams 
Mičigane už suteiktą mums 
pastogę, pagalbą, nuoširdumą, 
jautrumą ir supratimą: Van-

It makes a vvorld of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lithuania easier and rr.ore convenient t o n SAS. 
Prom Chicago. we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return, yoiT'l enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a wor!d of difference SAS 
can make for your next tnp. Just call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at wwwscandmavian.net. 
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dai Šepetienei, Česlovai Nau-
mienei, Irenai ir Juozui Oren-
tams, Vidai ir Linui Juškoms, 
Daliai Navasaitienei, Danutei 
Jankienei, Izabelei Korsakie
nei, Henrikui Vaitkevičiui ir 
kitiems. 

Iš visos širdies norime padė
koti Birutei Jasaitienei, Ame
rikos Lietuvių Bendruomenes 
Socialinių reikalų skyriaus 
pirmininkei už didelį rūpestį 
ir pastangas, organizuojant 
lėšų kaupimą Čikagoje. 

Mes esame dėkingi visiems 
ir kiekvienam, pažįstamam ir 
ne, parėmusiam ir padėjusiam 
sukaupti iėšas vaikučių akių 
operacijoms apmokėti. Jūsų 
dėka abiem vaikučiams atlik
tas sudėtingiausios akių ope
racijos, kurių rezultatai paaiš
kės po kelių mėnesių. 

Vytuko ir Pauliuko 
tėveliai 

• Lapkričio 23 d. Europos 
komitete prie LRV vyko nefor
malus LR institucijų integra
cijos į Europą padalinių va
dovų susitikimas tema: „Lie
tuvos ekonominė integracija į 
Europos Sąjungos vieningąją 
rinką". 

Komitetas parengė Lietuvos 
ekonominės integracijos į ES 
vieningąją rinką strategiją, 
kuriai lapkričio 3 d. pritarė 
vyriausybinė Europos integra
cijos komisija. 

Susitikimo metu buvo pri-
stomi integracijos į vienin
gąją rinką ypatumai, strategi
jos pagrindinės gairės vidu
tinės trukmės laikotarpiui bei 
laikotarpiui iki 2010 m. 

DRAUGAS, 2001 m. sausio 23 d., antradienis 

J A . t A . 
MARYTĖ ONA BACEVIČIENĖ 

ŠLIAŽAITĖ 
Mirė 2001 m. sausio 18 d., 12:30 v.v., sulaukusi 70 metų. 
Gyveno Winthrop Harbor, IL, anksčiau Čikagoje, 

Bridgeport apylinkėje. Gimė Detroit, MI. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas Bacevičius IV, sūnus Jonas 

Bacevičius V su žmona Irena, anūkas Jonas Bacevičius 
VI, seserys Petronėlė Augustaitienė, Elena Burlienė ir 
Dana Petkūnienė su šeimomis. 

Velionė buvo pašarvota pirmadienį, sausio 22 d. nuo 4 
iki 8 v.v. Seguyn & Symonds laidojimo namuose, 858 N. 
SheridanBd., Highwood, IL 60040. Antradienį, sausio 23 
d. a.a. Afcrytė Ona pašarvota nuo 9 iki 10 v.r. Petkus 
Marquett» laidojimo namuose, 2533 W. 71 Str., Chicago, 
IL 606291 Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 23 d. Iš 
laidojimo namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 v. r. bus 
aukojamos iv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių a.a. 
Marytė Ona bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti iiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, sūnus, marti, anūkas, seserys 
su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald M Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

r.petkus funeralhomea.com 

L 

A. t A. 
SALOMĖJAI 

Lietuvoje mirus, velionės seserį MAGDALENĄ 
' STANKŪNIENĘ nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Laima Krivickienė 

Sonata ir Rokas Zubovai 

2001 m. sausio 8 d. mirė 

A. t A. 
ANTANAS GEDRIMAS 

Liūdesyje liko žmona Jadzė, dukterys Kristina ir 
Aldona, sūnūs Alis bei Vytautas su šeimomis. 
Nuoširdžiai užjaučiame seserį JADZĘ, jos dukras ir 
sūnus bei jų šeimas. Tebūna Antano mirtis kaip 
paskutinis pabudimas Dievo artumoje ir šviesoje. 
Atsiskyrimo liūdesyje kartu su jumis liūdi 

seserys Onutė Banionienė, Stasė Kazlauskienė, 
Miliutė Mikalonienė ir brolis Juozas Rumbutis su 

šeimomis. 

A. t A. 
VANDA MILAVICKIENĖ 

Mirė 2001 m. sausio 13 d., sulaukusi 92 metų. 
Gyveno Dcnveryje.CO, anksčiau Brighton Park. IL. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: duktė Irute, sūnūs Algis. Liudas ir Juozas 

su šeimomis, daug anūkų ir proanūkų. 
A.a Vanda mokytojavo Brighton Park. IL. 
Velione buvo žmona a.a. Jono ir mama a.a. Vido. 
Laidotuves įvyks sausio 27 d., šeštadienį. Sv. Mišios 

už velionės sielą bus aukojamos 10 vai. r. Sacved Heart 
Parish bažnyčioje, 8245 W. 111 Str., Palos Hills. IL. Po 
Mišių a.a. Vanda bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji. 

A. t A. 
LIUCINA JUŠKEVIČIŪTĖ 

GRIGALAUSKIENĖ 
Mirė 2001 m. sausio 19 d. 11 vai. ryto, sulaukusi 82 

metų. 
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Bervvyn, IL. Gimė 

Rusijoje, Maskvoje. Amerikoje išgyveno 52 metus. Velionė 
buvo žmona a.a. Jurgio Grigalausko. 

Dideliame sielvarte liko: duktė Jolanta, žentas Jonas 
Zubinas, anūkai Andrius ir Tomas su žmona Jūrate, duktė 
Judita, žentas Robertas Yuska, anūkai Erik ir Melissa; 
Kaune liūdi sesuo Marija Kazlauskienė, jos sūnūs Aridas 
ir Andrius su šeimomis; Lenkijoje pusseserės Danuta 
Krynska ir Marija Mazur; Amerikoje žento Jono mama 
Valentina Zubinienė, vyro Jurgio sesuo Elena Dovilienė, 
sūnus Brunonas Dovilas su šeima ir kiti artimieji bei 
pažįstami. 

A.a. Liucina priklausė Dukterų draugijai, BALFui, 
Tautos ir Lietuvių fondams. 

Atsisveikinimas su velione įvyko sekmadienį, sausio 21 
d. Gedulingos šv. Mišios už velionės sielą buvo aukojamos 
pirmadienį, sausio 22 d. 10 vai. ryto Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont, EL. 

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

Nuliūdę artimieji. 

Laidotuvių direkt. Donald. M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

2001 m. sausio 13 d. mirė 

A. t A. 
VIDUTIS BANIONIS, 

sulaukęs 49 metų. 
Nuoširdžią užuojautą reiškiame motinai ONUTEI 
BANIONIENEI, seserims IRENAI, AUDRUTEI, 
RAMUNĖLEI, JŪRAI ir VILIJAI, broliams 
JAUNUČIUI ir SAULIUI bei jų Šeimoms. 
Tebūna Dievas gailestingas Vidučiui, o mes, likę gyvieji, 
nepamirškime, kad mirtis nėra naktis, bet šviesa ir nėra 
pabaiga, bet pradžia gyvenimo Dievo artumoje ir šviesoje. 
Su jumis kartu liūdi 

seserys Jadzė Gedrimienė, Stasė Kazlauskienė, 
Miliutė Mikalonienė, brolis Juozas Rumbutis su 

šeimomis. 

A.tA. 
dukrai JŪRATEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos tėvus ALDONĄ ir 
VYTAUTĄ MARKEVIČIUS bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Vytautas ir Marija Vanagai 

Aldona Martinkienė 

Valentinas Mičiulis 

Mielam kaimynui iš Lietuvos, dipl. inžinieriui 

A. t A. 
JUOZUI RASIUI 
RAŠČIAUSKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai IRENAI, sūnums 
VITUI ir TOMUI su šeima bei sesutei VERUTEI su šeima 
Lietuvoje. 
Kartu liūdime. 

Joanna Stepas-SteponaviČienė 

Emilija Daniūnienė 
Cleveland, Ohio 

> I 

http://wwwscandmavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

DIEVE, VISŲ MŪSŲ TĖVE 
Sekmadienį, sausio 21 d., 

Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje Brighton 
Parke, įvyko ekumeninės pa
maldos, kuriomis Čikagos ir 
apylinkių lietuviai krikščionys 
prasmingai įsijungė į Maldos 
už krikščionių vienybę savai
tę. 

Kartu su keliais šimtais ti
kinčiųjų iš visų lietuviškų ka
talikų parapijų, dalyvavo ti
kintieji ir iš visų evangelikų 
liuteronų bei reformatų para
pijų, įspūdingai giedojo jungti
nis choras, vadovaujamas 
muz. Ričardo Šoko, tačiau ne
mažiau įspūdingai į kai kurias 
giesmes įsijungė ir visa baž
nyčia. Tai nebuvo sunku atlik
ti, nes kiekvienas įeidamas 
gavo paruoštą knygelę su 
išspausdintais maldų ir gies
mių tekstais. 

Knygelėje surašytos ir visų, 
prie altoriaus apeigose daly
vaujančių, pavardės. O jų są
rašas netrumpas. 

Iš Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos: klebonas 
kun. Thomas Koys, kun. Jau
nius Kelpša ir Joana Drūtytė; 
iš Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos — klebonas kun. Mi-
chael Yakaitis, kun. Rimantas 
Gudelis, klierikai — Nerijus ir 
Gediminas, Juozas Polikaitis 
(jis vadovavo apeigoms); Šv. 
Antano Cicero, IL — kun. dr. 

Kęstutis Trimakas ir, galima 
sakyti, kun. dr. Arvydas Žy-
gas. kurio primicijas neseniai 
ši parapija švente. Dalyvavo 
Lietuvių evangelikų reforma
tų parapijos kun. diakone Eri
ka Brooks (taip pat dalyvavo, 
kaip Biblijos nešėja aukų me
tu. Audra Brooks), Lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
parapijos vysk. Hansas Dum-
pys, Ziono lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijos kun. Jonas 
Juozupaitis ir kun. Valdas 
Aušra. Pamokslą pasakė kun 
dr. Kęstutis Trimakas tjo pa
mokslą spausdinsime atski
rai). 

Pernai ekumeninės pamal
dos įvyko Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje Marąuette 
Parke. Jps taip pat visiems 
dalyviams paliko gilų įspūdį. 
kaip ir praėjusio sekmadienio 
apeigos: jautėmės tikrai visi 
vieno Tėvo vaikai, sujungti 
Kristuje. Maldos, giesmes, 
spindinčios žvakelės visų ran
kose ir nuoširdus krikščio
niškas bendravimas mus visus 
suartino — ne tik tikėjimo, 
bet ir lietuviškumo pagrindu. 
Linkime lietuviškajai dvasi
ninkijai toliau eiti šios krikš
čioniškos vienybės keliu ir 
panašias pamaldas suruošti 
bent kartą metuose, ne tik 
Čikagoje, bet ir kituose lietu
viškuose telkiniuose. DB 

NEPAMIRŠTAMAS „DAINAVOS" 
KONCERTAS 

Trijų parodų atidaryme, kuris vyko praėjusį šeštadienį, sausio 20 d.. Lietuvių dailės muziejuje. Lemonte Pir
moje eiieje iš kaires: parodos dalyve dailininke ir dizainere Vaiva Senkutė, vitražininkas Mindaugas Vitkaus
kas, o taip pat ir Marytė bei Vidas Nemickai, kurie buvo Jono Dvariškio fotografijos albumo „Lietuva 1933-

Jono Kuprio nuotr. 

MOKYKITĖS TAUTINIŲ 
IR SPORTINIŲ ŠOKIŲ! 

NEMOKAMOS ANGLŲ 
KALBOS PAMOKOS! 

Registruotis nemokamoms 
anglų kalbos pamokoms bus 
galima sausio 30 d., antradie
nį, 6 val.v. Marąuette Park 
Development Center (St. Ad-
rian School, 7014 S. Washte-
naw). Studentai bus paskirs
tyti į klases - pirmą ar antrą 
pagal anglų kalbos žinojimą. 
Pamokos vyks antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 6 val.v. 
iki 9 val.v. ir šeštadieniais nuo 
9 vai. r. iki 1 vai. p.p. 

Daugiau informacijos skam
binant tel. 773-434-0316 arba 
tel. 773-476-2655. 

JC MOTERŲ KLUBO 
SUSIRINKIME 

Jaunimo centro moterų klu
bo pirmasis šių metų susirin
kimas vyko sausio 9 dieną. 
Susirinkime dalyvavo JC pir
mininkas Vaclovas Momkus ir 
JC pirmininkė Milda Šatienė. 
Buvome padrąsintos toliau 
dirbti ir, kiek galime, prisidėti 
prie JC išlaikymo. 

Per susirinkimą vienbalsiai 
nutarta kepti blynus sausio 28 
d., sekmadienį. Jaunimo cent
ro kavinėje. Jau nuo 8 vai.r. 
būsite vaišinami visų gerai ži
nomos geriausios šeimininkės 
Onos Norvilienės karštais 
mieliniais blynais su obuoline 
koše. 

Vyresniųjų lietuvių cen
t re „Seklyčioje" sausio 24 d.. 
trečiadieni, 2 val.p.p. atsilan
kys kun. Antanas Saulaitis, 
jėzuitų provincijolas, kuris 
nuo 1998 m. gyvena Lietuvoje 
ir, be kitų pareigų, rūpinasi 
Vilniaus ir Kauno jėzuitų gim
nazijos reikalais. 

STUDENTŲ ATEITININKŲ 
„ZUPER SAVAITGALIS" 

Šiaurės Amerikos studentų 
ateitininkų Centro valdyba 
kviečia visus studentus daly
vauti tradiciniame „Zupersa-
vaitgalyje", š.m. sausio 26 ir 27 
d. vyksiančiame Dainavos sto
vykloje, Michigan valstijoje. 
„Zupersavaitgalis" yra stu
dentų ateitininkų sąjungos 
veiklos metų pagrindinis įvy
kis. Laukiame visų narių. 
Kvieskite ir savo draugus, 
ypač jaunuosius studentus. 
Atvykite ir susipažinkite su 
studentų ateitininku veikla. 
Bus puiki proga pasidžiaugti 
gražia Dainavos žiemos gam
ta, atsipalaiduoti nuo mokslo ir 
rūpesčių. Savaitgalio progra
ma prasidės šeštadienio, sau
sio 27 d. rytą. Dalyvavimo mo
kestis 45 dol. asmeniui. Regis
truokitės pas L. Landsbergį ei. 
paštu liudas@mindspring.com 
arba tel.708-533-2022. Drau
gai, gamta ir Dainava jūsų 
laukia. 

1940" mecenatai 

Blynų pusryčia i bus ruo
šiami sausio 28 d., sekmadie
nį, po 8, 9. 10:30 vai.r. šv. Mi
šių Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje. Marąuette Parke. 

VASARIO 16-0 J I 
CICERO MIESTE 

Cicero apylinkėje vasario 
16-osios minėjimo iškilmes 
prasidės šeštadienį, vasario 10 
d., vidurdienį. Lietuvos vėlia
vą prie Cicero miesto rotušes 
(50 Ave. ir 25 Street) iškels 
..Klaipėdos" jūrų šaulių kuo
pa. 

Sekmadienį, vasario 11 d.. 
Nepriklausomybes šventės mi
nėjimas prasidės šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 9 val.r. 
Šv. Mišias aukos kun. Kęstu
tis Trimakas. Mišių metu gie
dos solistės ir muzikės Gied
rės Nedveckienės vadovauja
mas parapijos choras. Po Mi
šių šventės minėjimas tesis 
parapijos salėje, bus akademi
nė programa, kalbės paskaiti
ninkas ALTo pirmininkas ad
vokatas Saulius Kuprys. Me
ninę programą atliks lietuviš
kos muzikos kapela „Tėviš
kė", vadovaujama Stasės Jag-
minienės. Vasario 16-osios mi
nėjimo rengėjai - Cicero apy
linkės LB ir ALTo Cicero sky
rius. Širdingai kviečiame gau
siai dalyvauti vėliavos pakėli
me ir sekmadienį iškilmingai 
atšvęsti savo tautos šventę. 
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pzamiručti 
Ar žinote, kad rūkalų dū

mai kasmet nužudo nuo 
35.000 iki 65.000 nerūkančių 
žmonių0 Jie pavojingesni nei 
branduolinių ginklų gamykla. 
Apie tai rašoma paskutiniame 
..Pensininko'' žurnalo numery
je, kuriame taip pat aiškinami 
kiti negalavimai - hiperhidro-
zė. blogas burnos kvapas, 
skiepijimas ir teikiami patari
mai. ..Pensininko" redaktorius 
- Karolis Milkovaitis, žurnalą 
leidžia JAV LB Socialinių rei
kalų taryba. 2711 W. 71 
Street. Chicago. IL 60629. 

Aktorė Audrė Budrytė, 
dailiojo žodžio menininke, da
lyvaus poetės Eglės Juodval-
kės naujosios knygos „Cuk
raus kalnas" sutiktuvėse ir 
skaitys ištraukas iš šios įdo
mios knygos. Ne poezijos, bet 
prozos knygą bus galima įsi
gyti kovo 4 d. 12:30 vai. Lietu
vių dailės muziejuje. PLC, Le
monte. Visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama. Visi bus pavaišinti. 

J . Elzbergas, Raseinių ra
jono savivaldybės meras, ku
rio žinioje yra Raseinių viešoji 
biblioteka, o joje — įsteigtas 
St. Džiugo fondas, švenčių 
proga S. Džiugui atsiuntė to
kio turinio sveikinimą: „Nuo
širdžiai dėkojame už paramą 
Raseinių viešai bibliotekai. 
Jūsų dovana knygų fondas — 
didelis turtas, juo naudojasi 
daug bibliotekos skaitytojų". 
Meras taip pat palinkėjo S. 
Džiugui ir jo šeimai linksmų 
švenčių ir kūrybinės sėkmės. 

Lietuvos Vyčių tautinių šo
kių ir „Svajos" sportinių šokių 
grupes skelbia papildomą pri
ėmimą. Kviečiami visi norin
tys šokti tautinius ir sporti
nius (pramoginius) šokius. 
Kviečiami jaunuoliai ne jau
nesni kaip 17 metų amžiaus. 
Repeticijos vyksta: Lemonte, 
PLC, antradieniais, nuo 7:45 
val.v. iki 10 val.v. ir šeštadie
niais Čikagoje nuo 4 val.v. iki 
6 val.v. Kartais užtrunkama ir 
kiek ilgiau. 

Priimami ir nemokantys, 
bet norintys išmokti šokti ir 
turintys galimybę dalyvauti 
repeticijose. Mes nemažai kon
certuojame, turime tautinius 
rūbus. 

Nori šokti, nori dalyvauti 
aktyvesniame jaunimo gyve
nime - ateik ir tapsi mūsų 
draugu! 

TĖVIŠKES PARAPIJA 
PRIEŠKALĖDINIUOSE PASIRODYMUOSE 

Jaunimo centro valdybos narini (ii kairės) Liudas Ramanausk.i- An:.tna.<-
J.iu'okas 

Paužuolis. Milda Šatient ir Vflctorai 

Tėviškės parapijos moterų 
draugijos narės susirinko Ad
vento antrojo sekmadienio iš
vakarėse šventiškai išpuoštoje 
parapijos salėje adventiniam 
susikaupimui ir pabendravi
mui prie skoningai papuoštų 
ir įvairiais skanumynais ap
krautų stalų. Virš stalų kaban
tis tradicinis keturiomis žva
kėmis papuoštas adventinis 
vainikas priminė popietės da
lyvėms artėjančią Kristaus už
gimimo šventę. 

Šio Advento popietėje daly
vavo beveik neįtikėtinai dide
lis draugijos narių skaičius, o 
kartu su narėmis — ir jų 
svečių. Tarp svečių matėsi ir 
kun. Vaidas Aušra su žmona 
Nora. dukrele Gabriele ir su 
sūnumis Jokūbu bei naujagi
miu, kuris atidžiai, tyliai pir
mą kartą savo gyvenime klau
sėsi popietės dalyvių adventi
nių ir kalėdinių giesmių giedo
jimo. 

Veiklioji draugijos pirminin
kė Ida Jonušaitienė, pasvei
kindama susirinkusiąsias 
draugijos valdybos vardu, iš
reiškė pasitenkinimą tokiu 
gausiu narių atsilankymu į po
pietę. Po pasveikinimo vyko 
adventinių ir kalėdinių gies
mių giedojimas, Jūratei Luk-
minienei pritariant pianinu. 
Parapijos klebonas vyks. Han
sas D u m pys kalbėjo apie kalė
dinį džiaugsmą, kuris jau 
prieš daugelį metų buvo pra
našų išpranašautas. Ida Kas-
paraitienė su nepaprastu įsi
jautimu deklamavo . Emos 
Žiobrienės sukurtą eilėraštį, 
kuris buvo visų išklausytas la
bai atidžiai Galiausiai po 
įvairių giesmių giedojimo, 
vysk. Hansui Dumpiui sukal
bėjus stalo maldą, visos ir visi 
vaišinosi prieškalėdiniais ska
numynais Taip pasmaguria
vus Įvairiais saldumynais, at

sigaivinus kava arba arbata, 
visi su pasitenkinimu skirs
tėsi į namus, praleidę gražią 
popietę šventiškai nusiteikę. 

Trečioji adventinio sekma
dienio popietė buvo skirta Tė
viškės parapijos sekmadieni
nės mokyklos mokinių pasiro
dymui. Parapijiečiai turėjo 
progos pasidžiaugti savo para
pijos prieauglio sugebėjimais, 
prie puošnios eglutės atlie
kant savo kalėdinį pasirody
mą. Kiek teko pastebėti, sek
madieninės mokyklos mokyto
jai buvo įdėję nemažai pastan
gų, kad tinkamai vaikus pa
ruošus šiam pasirodymui. 

Claudios Sedaitytės-Gunn 
paruoštame vaizdelyje, suda
rytame iš eilėraščių, muzikos 
ir giesmių, vaikai parodė savo 
sugebėjimus ne vien tėve
liams, bet ir visiems kitiems 
svečiams. Vaizdelis buvo pa
grįstas klausimu: Ar visi žino, 
ką angelėliai ir žvaigždės tik
rai aną naktį matė? Į šį klau
simą geriausiai atsakė Alex 
Gunn savo paties sukurtu 
eilėraščiu, o taip pat ir Gab
rielė Aušraitė. Žvaigždes pa
vaizdavo Viktoria Ankus, Eric 
Jenzakė ir Tim Trier, o an
gelėlį — Robertas Gunn. Mu
zikine prasme šį kalėdinį vaiz
delį „apipavidalino" Jonathan 
Ankus — saksofonu, Kristina 
Ankus klarnetu ir Andrew 
Gunn trompete. Po to skam
bėjo dar kelios sekmadieninės 
mokyklos mokinių sugiedotos 
kalėdinės giesmės. Pasirody
mui užsibaigus atvyko Pijaus 
Stončiaus asmenyje seniai 
vaikų lauktas Kalėdų senelis 
su dovanomis, sukeldamas to
kį džiaugsmo klegesį dovanų 
laukiančiųjų tarpe, kad nebe
sigirdėjo net senelio reikala
vimų papasakoti, ką jie išmo
ko sekmadieninėje mokykloje. 

Valteris Bendikas 

Lietuvių meno ansamblis 
„Dainava" š.m. sausio 14 d. 
surengė religinį koncertą, 
skirtą paminėti žuvusiems už 
Lietuvos ir laisvę, pavadino jį 
„Ir šviesa, ir tiesa". Koncertas 
įvyko Švč. Mergeles Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Marąuet
te Parke, Čikagoje. 

Jau gerokai prieš trečią va
landą rinkosi žmones iš Čika
gos, Lemonto, Cicero ir įvairių 
kitų apylinkių, ir bažnyčia bu
vo apypilnė. 

Suskambėjus varpams, 
išgirdome muz. Dariaus Poli-
kaičio diriguojamą „Dainavos" 
ansamblį, giedantį „Ubi Cari
tas" („Ten, kur gailestis ir 
meilė, Dievas yra...") muz. 
Maurice Durufle. 

O po to tiesiog nutirpome — 
nuaidėjo šūviai, girdėjosi tan
kų ūžesys, žmonių minios iš
gąstingi šauksmai ir skanda
vimai — „Lie-tu-va, Lie-tu-
va..." Staiga tyla! Kalba Vy
tautas Landsbergis, AT pirmi
ninkas: „Mes tebetikime Lie
tuva... Ateina laisvės rytas!... 
Tegul bus kaip lemta... mūsų 
valia, mūsų pasirinkimas... 
Esame kartu su jumis!..." (Tai 
— baisiosios sausio 13-osios 
nakties įrašo dalelė). 

Tada įspūdingai nuskam
bėjo M. K. Čiurlionio „De Pro-
fundis". 

O po to pakaitomis giedojo 
solo solistė Lijana Kopūstaitė-
Pauletti „Domine Deus" ir 
„Gloria" (A. Vivaldi) ir chorui 
pritariant — „Pie Jesu", „Lux 
aeterna" bei „Dainavos" an
samblis! „Reąuiem aeternam" 
(J. Rutler), JSanctus". „Agnus 
Dei" (vertė D. Polikaitis) ir 
Psalmes: 130 — „Iš vandenų 
sietuvos" bei 23 — „Viešpats 
ganytojas", kurioms žodžius 
sklandžiai ir gražiai į lietuvių 
kalbą iš anglų kalbos išvertė 
D. Polikaitis. Giedojo lotyniš
kai ir lietuviškai. 

Žmonės klausėsi giliai susi
kaupę, rimties ir iškilmingos 
nuotaikos apimti. 

Nuskambėjus kūriniui „Pa-
vane pour une Infante De-
funte" („Reąuiem" mirusiam 
vaikui), muzika — M. Ravel, 
atliktam fleita Anna Belle 
O'Shea ir arfa — Mariel 
Owen, išgirdome nuo centrinio 
altoriaus sklindantį ramų, 
ryškų balsą — sausio įvykiai 
yra kiekvieno lietuvio liki
mas... Visa Lietuva stojo lais
vės ir nepriklausomybės sar
gybom, ir iš jų lūpų sklido „Ir 

šviesa, ir tiesa"... Jie žuvo, 
kad Lietuva būtų laisva' 

Po to skaitovas Juozas Poli
kaitis skaitė žuvusiųjų pavar
des, kiekvieną trumpai apibu
dindamas. O pagrindiniu baž
nyčios taku, kiekvieną žuvu
sįjį pagerbdami, ėjo „Daina
vos" ansamblio nariai, iškil
mingais juodais rūbais, ėjo po 
tris — vyrai pagarbiai nešė di
deles degančias žvakes, dviejų 
moterų lydimi. Jie žygiavo pa
mažu, iškilmingai, statė žva
kes ant didžiojo altoriaus ir ri
kiavosi šalia jo. 

Ši iškilminga dainavieėių 
procesija, pagerbiant sausio 
13-tosios žuvusiuosius, liks 
nepamirštama! Daug kas 
braukė ašaras. Širdys buvo 
skausmingų prisiminimų su
rakintos. 

Po eisenos „Dainava" sugie
dojo Psalmę Nr. 3 'Leonido 
Abario) ir kartu su visa baž
nyčia — Lietuvos himną. 

Koncertui pasibaigus, sol. L. 
Kopūstaite-Pauletti. dir. D. 
Polikaitis ir visas „Dainavos" 
ansamblis, gausių ir ilgų plo
jimų lydimi, išžygiavo iš baž
nyčios. 

Šis religinis koncertas ilgai 
liks klausytojų prisiminimuo
se kaip prasmingomis giesmė
mis ir intarpais įamžintas, 
puikiai atliktas sausio 13-to
sios aukų minėjimas! 

„Dainavos" ansamblis šiuo 
metu turi 39 narius, dauguma 
jų — jauni ar jaunesnės kar
tos. Jų tarpe — net penki Poli-
kaičiai, neskaitant paties diri
gento. 

Valdyboje: Jeronimas Gaižu
tis. Danguolė Ilginyte. Krista 
Šilimaityte. Kastytis Šoliūnas. 
Aldona Urbienė. 

Muzikinę palydą sudarė 
George Blanchet (timpanai). 
Kęstutis Daugirdas (varpe
liai), David Forsman 'violon
čelėj. Kimberly Hansen (obo
jus), Vidas Neverauskas (var
gonai*, Anna Belle O'Shea 
(fleita), Meriel Owen (arfa). 

Plakatą ir programos viršelį 
sukūrė Vytas Čuplinskas. Jo 
buvo ir menine talka. 

Šio „Dainavos" religinio kon
certo klausytojai yra labai dė
kingi „Dainavos" širdžiai — 
Dariui Polikaičiui, valdybai ir 
visiems ansamblio nariams 
bei jų talkininkams už šį ne
pamirštamą, nuostabų kon
certą' 

Aldona Šmulkštienė 

Aukos LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
už mirusius: 

$500 V. Miceika — a.a. Dalios Miceikienės atminimui. 
Aukojo: Raminta ir Džiugas Dirmantas, Alberto 
ir Laima Glavinskas, Nola Gurinąs, Henry ir 
Mary Jenig, Rita ir Arvydas Karas, Jonas ir Joana 
Krutulis, Dalia ir Algis Urbutis, Nijolė 
Žalnieraitis, Irena Žukauskas. 

$100 Baniutė Kronas — a.a. V. Mašiotienės atm. 
$50 Sofija Jelionienė — a.a. Bronys Rusteikienės atm. 
$30 Halina Bagdonienė — a.a. Bronės Vaitkienės atm. 
$30 Genovaitė Ankus — a.a. V. Ankaus atm. 

Lietuvos DUKTERŲ DRAUGIJOS 
aukotojų sąraias * 

2000 m. lapkričio 1 d. — 2001 m. sausio 15 d. 

$100 a.a. Ona Gedvilas (palikimas). 
$1,000 Charles Kairys. 
$500 Vanda Prunskis 
$100 Joana Krutulienė, Marija Ročkuvienė, 

L. Seibutis ir Vida Lieponis 
$90 Lucia Krutulienė 
$50 Danutė Bilaišienė 
$40 Emilija Kielienė 
$30 Laimutė Tornau 
$20 Julija Smilgienė 
$6 Aldona Bitinienė 

• 
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