
!„! , l l l . • = :!,!. .!: .IH..Mi„|l, Il . , .!l !l!, . !!>l::!r!:. . ll ! ,I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • * M I X E i : AL'C t C fc 
i 6 | i - i i GKATIS 
THE L1ERARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
S c r i a l * D i v i n o n 

H a s h i n g t o n DC 2 0 5 4 0 - 4 8 3 0 

PERIOOiCALS 
March 6, 
VoLLXXXJX 

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE D A I L Y 
ANTRADIENIS - TUESDAY, KOVO - MARCH 6, 2001 

NEWSPAPER - P O N O T PELA Y - Data Mailed 03/06/01 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FA* 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG N r 4 5 

Kaina 50 c. 

Kariškiai vėl aiškinasi 
seną ginklų skandalą 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Krašto apsaugos ministerija 
pirmadienį kreipėsi į Genera
line prokuratūrą, prašydama 
informuoti, kaip tiriamas mi
nisterijos vadovų parašų suk
lastojimas ant tariamo ginklų 
pardavimo Lietuvai dokumen
to. 

Savaitgalį dienraštis „Res
publika" priminė 1998 m. JAV 
už bandymą nelegaliai par
duoti raketas nuteistų dviejų 
išeivių iš Lietuvos istoriją, į 
kurią neva buvo įsivėlę Lietu
vos KAM pareigūnai. Atvykė
liai iš Lietuvos Aleksandras 
Pogrebežskis ir Aleksandras 
Daričevas 19% m. Miami, FL, 
derėjosi su nusikaltėliais apsi
metusiais JAV slaptaisiais 
agentais dėl ginklų, įskaitant 
branduolinius, pardavimo. Jie, 
be kita ko, teigė, kad sandė
ryje dalyvauja Lietuvos KAM 
atstovai, neva padėsiantys jį 
legalizuoti. Lietuvos „Inter
polo" skyriaus vadovai jau 
tuomet absurdiškais pavadino 
suimtųjų pažadus parduoti 
ginkluotę ir spėjo, kad sukčiai 
buvo užsimoję tiesiog apgauti 
kolumbiečių mafiją. 

A. Pogrebežskis ir A. Dari
čevas tariamo sandėrio bedri-
ninkams pateikė raštą, neva 
liudijantį, kad Bulgarijoje pa
gamintus ginklus turėtų gauti 
Lietuvos vyriausybė. Ant ta
riamo dokumentų buvo tuo
metinių KAM vadovų — mi
nistro Lino Linkevičiaus ir vi
ceministro Povilo Malakausko 
parašai. 

JAV suėmus tariamus gink
lų prekeivius, KAM atliko ty
rimą dėl galimo jos pareigūnų 
tarpininkavimo nelegalioje 
tarptautinėje ginklų preky
boje. Pasak KAM, parašų tyri
mą atlikę specialistai padarė 
prielaidas, kad tuometinių mi
nisterijos vadovų parašai buvo 
suklastoti. Buvo išsiaiškinta, 
kad yra dingęs vienas iš mi
nisterijos antspaudų. 

1997 m. pabaigoje tyrimo 
medžiaga su pateiktomis išva
domis buvo perduota teisiškai 
•įvertinti Generalinei prokura
tūrai. Po to KAM negavo nau
jos informacijos ar faktų, lei
džiančių pratęsti tyrimą. 

Tačiau, „Respublikos" teigi
mu, vienas JAV muitinės de
partamento agentas 1999 m. 
tvirtino, kad iš nepavykusio 
ginklų sandėrio „kažkam Lie
tuvos Krašto apsaugos minis
terijoje" atiteko 20,000 JAV 
dolerių. 

Pirmadienį KAM pranešė, 
kad, naudodamasi jai prieina
mais informacijos šaltiniais, 
aiškinsis, ar yra operatyvinių 
duomenų, kurie padėtų deta
liau išnagrinėti galimos ko
rupcijos faktus. 

1998 m. A. Pogrebežskis ir 
A. Daričevas buvo nuteisti 
daugiau kaip 3 metus kalėti. 
2000 m. vasarą A. Daričevas 
buvo paleistas į laisvę ir dabar 
gyvena Vilniuje, tačiau jis at
sisako kalbėti apie ginklų isto
riją. A. Pogrebežskis iš kalėji
mo išeis šį mėnesį. 

L^jTėvynėje pasižvalgius 

būti šventais žmonėmis 

Teismas grąžina į darbą buvusį 
generalinį policijos komisarą 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — 
Vilniaus apygardos admini
stracinis teismas pirmadienį 
patenkino buvusio policijos 
generalinio komisaro Visvaldo 
Račkausko skundą dėl grą
žinimo į darbą ir paskelbė, 
kad vidaus reikalų ministro 
Vytauto Markevičiaus įsaky
mas atleisti V. Račkauską per
nai gruodį buvo neteisėtas. 

V. Račkauskui teismas pri
teisė daugiau nei 21,000 litų 
piniginės kompensacijos už 
visą priverstinės pravaikštos 
laiką ir 1,500 litų teismo iš
laidų. Pagrindinis ir vieninte
lis motyvas, kuriuo sprendimą 
grindė Vilniaus apygardos ad
ministracinis teismas — pagal 
įstatymus V. Račkauską iš 
pareigų galėjo atleisti tik pre
zidentas, o ne ministras. 

2000 m. gruodžio 22 d. mini
stro V. Markevičiaus įsakyme 
priežastimi, dėl kurios V. 
Račkauskas atleidžiamas iš 
darbo, nurodomas siekis page
rinti tarnybos darbą. 

Vilniaus apygardos adminis
tracinio teismo sprendimą pei 
14 dienų vidaus reikalų mi
nistras V. Markevičius gali 
apskųsti Lietuvos vyriausia
jam administraciniam teis
mui. 

Išklausęs administracinio 
teismo sprendimą, V. Rač
kauskas nerodė didelio džiaugs
mo. Jis sakė „pagalvosiąs" 
apie grįžimą į ankstesnes pa
reigas ir atsižvelgs į parei
gūnų nuomonę, kurių kompe
tencijoje yra Lietuvos policijos 
vadovo skyrimas. „Jeigu pa
geidaus mane matyti parei
gose... O jeigu ne — nė min
ties apie grįžimą", žurnalis
tams sakė V. Račkauskas. Jis 
sakė, kad svarbiausia jam, 
kad teismas atleidimą pri

pažino neiteisėtu, „atstatė tei
sybę" ir šis teismo sprendimas 
yra pergalė visai vidaus rei
kalų sistemai. 

V. Račkauskas dar kartą ap
gailestavo, kad jam tenka dėl 
darbo bylinėtis teisme. Dau
giau kaip 20 metų policijoje 
dirbęs V. Račkauskas sakė 
niekada negavęs nuobaudų, 
vien pagyrimus iš valstybės 
valdžios ir savo vadovybės, už 
gerą darbą yra apdovanotas 
premijomis, vardiniu ginklu, 
padėkomis, Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino 5-ojo laips
nio ordinu. 

Oikagiečiai Antanas ir Maria Rudžiai įteikia Lietuvos kardinolu. Audriui Juozui Bačkiui didelę vertybę — popiežiaus 
bulę — Šventojo Tėvo dokumento originalą, skelbiantį šv. Kazimierą Lietuvos jaunimo globėju. Nuo šiol bulė bus sau
goma Lietuvoje, kurios svarbiausioje šventovėje — Vilniaus arkikatedros bazilikos Šv. Kazimiero koplyčioje — yra 
karstas su šventojo palaikais ir yra gyva, ilgus metus trunkanti pamaldumo šventajam Kazimierui tradicija. 

Vladimiro Gulevidaus I Elta* nuolr. 

L i e t U V O S k a r d i n o l a s : N e b i j o k i m e Adamkus, Algirdas Brazaus
kas, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas, kiti oficialūs 
asmenys, užsienio šalių diplo
matai, kunigai, klierikai, vie
nuoliai, tikintieji. 

Po mišių šventę Katedros 
aikštėje pratęsė etnografiniai 
ansambliai iš Aukštaitijos, 
Žemaitijos ir Vilniaus krašto. 
Čia sugrįžęs kardinolas ben
dravo su šventėn susirinku
siais žmonėmis. 

Ingreso išvakarėse Lietuvos 
kardinolui Audriui Juozui 
Bačkiui buvo perduota origi
nali popiežiaus Pijaus XII 
bulė, kuria jis paskelbė šv. 
Kazimierą Lietuvos jaunimo 
globėju. Šį dokumentą popie
žius Pijus XII paskelbė 1948 
m. birželio 11 d. Kadangi tuo 
metu į Lietuvą dokumentas 
patekti negalėjo, jis buvo per
duotas tuo metu tremtyje gy
venusiam arkivyskupui J. 
Skvireckui. Vėliau dokumentą 
saugojęs arkivyskupas pati
kėjo jį Mariai ir Antanui 
Rudžiams, kurie ir įteikė kar
dinolui J. A. Bačkiui. 

Vilnius, kovo 4 d. (Elta-
BNS) — Sekmadienį, kovo 
4-ąją, nusilenkdamas Lietuvos 
globėjui šv. Kazimierui, Vil
nius pagerbė ir naująjį Lietu
vos kardinolą — Jo Eminen
ciją Audrį Juozą Bačkį. Buvo 
surengtos ingresu pavadintos 
iškilmės. 

Prieš 9 metus, paskirtas Vil
niaus arkivyskupu, Audrys 
Juozas Bačkis iškilmingai 
jženge į Vilniaus arkikatedrą, 
o 2001 m. kovo 4 d. į šiuos 
maldos namus arkivyskupas 
įžengė jau su purpuro spalvos 
kardinolo kepuraite. 

Nors prie Vyskupų namų 
Šventaragio gatvėje, kaip kad 
reikalauja protokolas, buvo 
iškeltos Lietuvos valstybinė ir 
Vatikano vėliavos, kardinolo 
A. J. Bačkio ingresas vyko be 
pompastikos — kaip džiaugs
minga šventė Bažnyčiai ir vi
siems žmonėms. Iškilmės, 
gaudžiant bažnyčių varpams 
ir grojant pučiamųjų orkes
trui, prasidėjo vidurdienį 
džiaugsminga eisena iš Vys
kupų namų. Jo Eminenciją A. 
J. Bačkį į Vilniaus arkika
tedrą lydėjo visiems visuo
menės sluoksniams atstovau
jantys žmonės — jauni ir seni, 

vaikai ir seneliai, šeima ir vie-

Vilniaus oro uoste 
dezinfekuojami keleivių batai 

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) — tuvą. Pasak Veterinarijos tar
nybos darbuotojų, maistas į 
lėktuvus yra tiekiamas iš Lie
tuvos, tačiau, nepaisant to, jo 
likučiai yra surenkami ir su
deginami. Lėktuvų keleiviams 
taip pat draudžiama įvežti 
maisto produktus į Lietuvą. 
Teorinė galimybė, jog snukio 
ir nagų ligos sukėlėjas į Lie
tuvą pateks per keleivių dra
bužius, yra, tačiau visuose pa
saulio valstybių oro uostuose 
šiuo atveju yra taikoma ava
lynes dezinfekcija, niekur ne
praktikuojama kitokia dezin
fekcijos forma. 

Vilniaus oro uoste, siekiant 
apsisaugoti nuo snukio ir 
nagų ligos užkrato, dezinfe
kuojama atskridusių iš kitų 
pasaulio valstybių keleivių 
avalynė. 

Galvijų snukio ir nagų ligos 
sukėlėjai nėra pavojingi žmo
nėms, tačiau iš valstybių, ku
riose šia liga masiškai serga 
gyvuliai, gali būti atvežtas 
užkratas, kuris gali susarg
dinti galvijus. 

Snukio ir nagų liga pirmiau
sia buvo rasta Anglijoje, vė
liau išplito į Škotiją ir Siaurės 
Airiją. 

Kaip informavo Vilniaus oro 
uosto Veterinarijos tarnyba, 
nuo praėjusios savaitės, kai 
buvo gauta informacija apie 
D. Britanijoje prasidėjusį snu
kio ir nagų ligos protrūkį, 
buvo imtasi priemonių, norint 
išvengti šios ligos sukėlėjo 
įvežimą į Lietuvą. Nuo pra
ėjusios savaitės oro uoste yra 
patiesti dezinfekciniai ki
limėliai, kuriais pereina visi 
lėktuvais atvykusieji į Lie-

* Nuo kovo 1 d. t ikrina
ma, a r vaisiu ir daržovių 
kokybė atitinka privalomuo
sius kokybės reikalavimus. 
Pagal naujus reikalavimus, 

i priimtus pagal Europos Są
jungos metodiką, bus tikrina
mos tiek importuojamos, tiek 
Lietuvoje gaminamos prekės. 

i R-Elta) 

* Po ilgokos per t raukos 
Lietuvos jūrų muziejuje iš
sirito du pingviniukai. Inku
batoriuje išbuvęs apie 40 die-

nuoliai, sveiki ir noįgalūs. 
Šventaragio gatvėje gyvą 

taką kardinolui sudarė atsto
vai iš visų septynių vyskupijų 
ir neseniai įkurto Lietuvos ka
riuomenės ordinariato. 

Įžengęs i Vilniaus arkika
tedrą, kardinolas A. J. Bačkis 
atsiklaupė maldai Šv. Kazi
miero koplyčioje. Dėkodamas 
Dievui už tikėjimo ir kuni
gystės pašaukimo malonę, jis 
pasižadėjo visa «irdimi tar
nauti Jam ir Motinai Baž
nyčiai. Pasiaukojimo maldos 
žodžius Jo Eminencija patvir
tino savo parašu. 

Po maldos kardinolas A. J. 
Bačkis aukojo šv. Mišias Vil
niuje prie laikino altoriaus, 
įrengto Katedros aikštėje. Mi
šias koncelebravo vyskupai ir 
kunigai. Aikštė vietoje pačios 
Bažnyčios buvo pasirinkta to
dėl, kad norėta visiems tikin
tiesiems sudaryti galimybę 
švęsti eucharistiją kartu su 
kardinolu. 

„Per visus amžius iki šių 
dienų aidi Dievo kvietimas 
žmonėms į šventumą, kurį 
mums perduoda Bažnyčia. 
Daugelis vyrų ir moterų iš
girdo ir pakluso šiam Dievo 
balsui. Tai drąsūs žmonės, 
nepabūgę būti šventais. Būti 
šventu — tai reiškia būti 
žmogumi, kuris išdrįsta irtis 
prieš srovę, būti dosniu, nebi
joti išdalyti savęs kitiems. 
Toks buvo Šventasis Lietuvos 
globėjas Kazimieras, kurio šir
dyje liepsnojo gyvas tikėjimas, 
artimo meilė", sakė per homi
liją Jo Eminencija. 

„Nebijokime rinktis teisin
gumo, ragino kardinolas, nors 
aplinkui matytume daug ne
teisybės, rinkimės gailestin
gumą ir meilę, nors mus supa 
smurtas ir apgaulė, išdrįs-* 
kime būti skaistūs, nors tai 
šiandien ir nemadinga, iš
mokime su kitais dalytis, net 
jei ir patys stokojame. Tik to
kiu būdu pakeisime visuome
nę, atnaujinsime Bažnyčią, at
rasime savo laimę", kalbėjo 
kardinolas. 

Kardinolo ingreso iškilmėse 
Katedros aikštėje dalyvavo 
Lietuvos prezidentai Valdas 

nų, pirmasis pingvinas išsirito 
sausio 29, o antrasis — vasa
rio 9 dieną. Mažųjų pingviniu-
kų tėvai yra išsiritę taip pat 
muziejuje, juos sieja giminys
tės ryšiai, tad iš pradžių bai
mintasi apsigimimų, kurie ga
limi dėl kraujomaišos. (EIU> 

* Seimo nar ia i — social
d e m o k r a t a s Zigmantas Bal
čytis ir socialliberalas Artūras 
Skardžius ragina vyriausybę 
skirti iš biudžeto lėšų lietuviš
kajai Vasario 16-osios gimna
zijai Vokietijoje. „Tokios gim
nazijos reikia, nes ji yra tiltas 
tarp Rytų ir Vakarų lietuvių 
bendruomenių. Gimnazija yra 
tapusi svarbiu kultūros centru 
Vokietijoje", sakė Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento direktorius Remigijus 
Motuzas. Iki 1999 m. gimnazi
ją finansavo Vokietijos pabė
gėlių reikalų ministerija. Pa
sikeitus finansavimo tvarkai, 
nuo 2000 m. vieną trečdalį 
gimnazijos išlaikymo išlaidų 
finansuoja Heseno žemės švie
timo ministerija. Likusiuosius 
du trečdalius finansuoja kiti 
šaltiniai. Gimnazijai lėšų ski
ria Pasaulio lietuvių bendruo
menė, Tautų fondas, mokslei
vių tėvai. 'BNS> 

* Šalt is beveik visu il
giu žemupyje vėl sustingdė 
Nemuną bei Kuršių marias, o 
ties Girininkais jo seklumą 
užkimšo ledų sangrūdos. Ties 
Panemune, nuo savaitės pra
džios vėl ėmė kilti vandens ly
gis. Per parą vakar jis pakilo 
10 cm ir pasiekė 2.40 metro. 

• H M 
* Švedu popier iaus susi

vieni j imas „Asai Doman" 
skelbia, kad, kylant Baltijos 
valstybių ekonomikai, inves
tuos per 10 mln. Lt į naujo fa
briko statybą Vilniuje. 'VZ-Eltm 

* Seimo Liberalu frakci
jos narys, buvęs ūkio minist
ras Eugenijus Maldeikis pa
prašė Seimo Etikos ir proce 
durų komisiją apsvarstyti So
cialdemokratines koalicijos 
frakcijos atstovą Seimo pirmi
ninką Česlovą Juršėną. Buvęs 
ūkio ministras kaip asmeninį 
garbės ir orumo įžeidimą pri
ėmė vasario 19 d. spaudos 
konferencijoje iškeltą retorinį 
Č. Juršėno klausimą: „Ar gali 
būti pasitikima tokia valdžia, 
kurios labai aukšti atstovai, 
sakysim ministrai, paslysta 
lygioje vietoje, susipainioja la
bai aiškioje situacijoje, paskui 
apsimeluoja ir galų gale turi 
atsistatydinti?". Nors konkre
čiai atsistatydinusio ūkio mi
nistro pavardė nebuvo įvar
dyta, E. Maldeikis savo pa
reiškime teigia, jog Č. Juršėno 
„žodžiai neatitinka tikrovės ir 
įžeidžia mano asmens garbę ir 
orumą". „Vagie kepurė dega", 
lakoniškai E. Maldeikio pa
reiškimą įvertino Č. Juršėnas. 

* Kauno Rotušėje buvo 
paminėtas nužudyto kuni
go, poeto ir visuomenės vei
kėjo Ričardo Mikutavičiaus at
minimas. Kauno miesto meras 
Erikas Tamašauskas kunigo 
artimiesiems kovo 2 d. įteikė 
Kauno miesto garbės piliečio 
ženklus — atminimo medalį ir 
diplomą. Nuo 1989 m. R. Mi
kutavičius kunigavo Kaune — 
Vytauto Didžiojo, Šv. Mykolo 
Arkangelo bažnyčiose, Alekso
to koplyčioje. 1993 ir 1996 m. 
kunigas buvo išrinktas popu
liariausiu Kauno žmogumi. R. 
Mikutavičius yra 6 knygų ir 
fragmento „Prisikėlimas" au
torius, m 

* „Mūsų kariuomenė yra 
labai jauna. Generolais pa
prastai per porą metų netam
pama, o jei tampama, visi sup
ranta, kad tai — netikras ge
nerolas. Todėl manau, kad 
daug geriau būti gudriu leite
nantu, nei būti durnu genero
lu. Ši taisyklė kol kas veikia 
puikiai. Į užsienį išvykę mūsų 
sumanūs majorai vertinami 
labai gerai ir net kelia kitiems 
kariškiams nuostabą. Sutiki
te, jei mūsų̂  karo atašė majo
rai pasirodo taip pat gerai 
kaip kitoms valstybėms atsto
vaujantys generolai, tai tik ke
lia mūsų šalies prestižą. Ne
manau, kad turime skubėti 
'kepti' generolus vien todėl. 
kad jų neturime. Tai nėra 
kliūtis stojant j NATO", sakė 
Lietuvos kariuomenės vadas, 
brigados generolas Jonas 
Kronkaitis. CLŽEIUI 

* Sudarant degalų tieki
mo savivaldybės bendro
vei „Busturas" konkurso ko
misiją, Šiauliuose buvo pažeis
tos Viešųjų pirkimų įstatymo 
nuostatos, pareiškė vyriausy
bės atstovas Šiaulių apskrity
je Vitolis JanuŠevičius. Įstaty
mą pažeidė Naujosios sąjun
gos (socialliberalų) vicepirmi
ninkė, Šiaulių mere Vida Sta
siūnaitė. -LR-ElUl 

* Į Lietuvos motociklu 
sporto federacijos prezi
dentus kandidatuoja priešta
ringos reputacijos panevėžie
tis Algimantas Vertelka, dar 
žinomas pravarde „Pinčia". 
Kovo 2 d. turėjo vykti Lietu
vos motociklų sporto federaci
jos suvažiavimas, tačiau nepa
vyko surinkti kvorumo — iš 
19 patvirtinu delegatų atvyko 
1 1 . iR-Eltn) 

* Lietuviu sukurtas „Ote
las" užbūrė italus — pasau
linė Eimunto Nekrošiaus 
spektaklio premjera Venecijos 
scenoje virto sensacija. Virtuo
ziška lietuvių režisieriaus ir jo 
aktorių meno išraiška tarsi 
replėmis sukaustė rinktinę 
„Otelo" premjeros publiką. 
Pasibaigus spektakliui, pirmą 
valandą nakties, visas „Teatro 
Goldoni" sukilo ant kojų, taip 
reikšdamas pagarbą ir susi
žavėjimą E. Nekrošiaus dar
bu. LR-Eltai 

* Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) Klaipėdos sky
riaus pareigūnai kovo 2 d. pa
reiškė kaltinimus Klaipėdos 
miesto „Sodros" vadovui 38 
metų Viktorui Vaiceriui. kuris 
kaltinamas piktnaudžiavimu 
tarnyba, oficialių dokumentų 
klastojimu ir jų panaudojimu 
bei tarnybiniu suklastojimu. 
Pareigūnas savo kaltę pripa
žįsta. Kaip nustatė STT, V. 
Valceris rengdavo fiktyvius 
„Sodros" patalpų, statinių ir 
kitokio turto pardavimo kon
kursus ir varžytines, kūnuose 
iš anksto buvo žinomas lai
mėtojas — jais būdavo asmuo 
arba įmonė, atstovavę V. Vai
ceriui. MSI 

* Kauno Šilainių rajone 
kovo 3 d. buvo surengtas 
nesankcionuotas mitingas 
prieš kylančias šildymo kai
nas ir buvusį „ubagų" karalių, 
Seimo narį Vytautą Šustaus
ką, kuris Šilainiuose buvo iš
rinktas į Seimą, o mitingo me
tu — nušvilptas. 'LR-Eltai 

* Naujuoju finansų vice
minis t ru paskirtas dosniai 
politikus rėmusios „kailių ka
ralienės" Nijolės Veličkienės 
brolis Algirdas Skripėta. iš 
ankstesnės darbovietės — Lie
tuvos taupomojo banko — bu
vo atleistas dėl blogo darbo. A. 
Skripėta į finansų viceminist
ro postą buvo deleguotas Nau
josios sąjungos (NS, socialli
beralų), it Tflii 

* Akademikas Eduardas 
Vilkas, vadovaujantis Pri
vatizavimo komi*ijai, mano, 
kad amerikiečiai ..Mažeikių 
naftoje" tiesiog nesugeba dirb
ti: „Nereikia norėti, kad jie 
kažką uždirbtų, jei neperdirba 
net 5 milijonų naftos per me
tus". Tuo tarpu pasak bendro
vės „Mažeikių nafta" generali
nio direktoriaus James 
Scheel, 2001-ieji bus tik atku
riamieji metai, kuriais tikima
si sumažinti nuostolius arba 
netgi jų išvengti. UMw 

* Seimas iš principo pri
t a rė Biudžeto ir finansų 
komiteto pateiktai azartinių 
lošimų įstatymo redakcijai, ta
čiau įstatymo priėmimas gali 
įstrigti, nes jau dabar yra pa
teikta per 200 įvairių jo patai
sų. 'LR-Elta 

* J t radicinę Vilniaus Ka
ziuko mugę iš visos Lietuvos 
atvykę liaudies amatininkai 
negalėjo pasigirti itin dideliu 
pelnu. Jie tvirtino, jog šiemet 
vilniečiai gerokai mažiau per
ka jų gaminių. ŪMOM 

Sutrumpinimai KD - ..Kauno d:ena". 
LA - ..Lietuvos aidas". LR - ..Lietuvos 
rytas". L2 - ..Lietuvos žinios". R • 
..Respublika". VŽ - ..Verslo žinios" 

KALENDORIUS " 
Kovo 8 d.: Gerasimas. Karigailė, 

Kolete, Norvilas, Raminta, Rožė, Vik
toras 

Kovo 7 d.: Felicita. Galmante. 
Perpetua, Rimtautas, Tomas, Vaidi
lute 

http://WWW.DRAUGAS.ORG


2 DRAUGAS, 2001 m. kovo 6 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIGONIO NUSITEIKIMAS, SERGANT 

ŠIRDIES LIGA 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dabar amerikiečiai širdies ir 
kraujagyslių ligas jau laiko 
vyriausiomis giltinėmis, iš
pjaunančiomis 40 proc. visų 
mirštančiųjų iš jaunų ir vyres
nių tarpo. Jau vien diagnoza
vimo — „širdies negerovė" — 
pakanka suardyti emocinį, 
ekonominį ir visuomeninį gy
venimą. Nesvarbu ar tokia 
diagnozė yra teisinga ar klai
dinga, psichologinis pergyve
nimas gali būti daugmaž tas 
pats. Kas dar blogiau, kad pri-
segimas „bloga širdis" etiketės 
yra daugiau žalingas sveikos 
širdies savininkui negu ser
gančiosios. Mat, klaidingas 
širdies apkaltinimas gali luo
šinančiai priartinti nepajėgu
mą, kurio niekada visai neat
sikratoma. 

Antra vertus, gydytojas turi 
talkinti tikram širdininkui gy
venti su sava liga ir tai atlikti 
su mažu nukrypimu nuo jo gy
venimo, prisitaikant prie tu
rimų kraujotakos rezervų. 

Gydytojas turi tik tinkamai 
diagnozuoti ligą ir ją gydyti, 
visa kita turi pats ligonis sau 
suteikti. 

Pacientas ateina pas gydy
toją su tikra, įtariama ar įsi
vaizduojama širdies liga — jo 

—baimingumas esti sumišęs 
su viltimi. Nepaisant, kad da
bartinis pacientas išmintin
giau žiūri į savo gyvenimą ir 
daugiau žino negu jo protė
viai, jo kūno sudėties ir gyvy
binių veiksmų supratimas yra 
vis dar miglotas. Jo nusiteiki
mas apie savo ligą ir gydytoją 
dar giliai įsišakinijęs primity
viame galvojime, mistiškume 
ir magijoje. Nors jis toliau ne
laiko širdies jo jausmų — emo
cijų šaltiniu, jis laiko širdį jo 
gyvenimo palaikytoja, kas iš 
tikrųjų ir yra,^ nors ir kiek 

apibrežtinai. Pacientui širdies 
ligos diagnozavimas dažnai 
reiškia pasmerkimą. Dėl to 
ligonis gali būti nemokša ar 
mokytas, tvirtas ar pakvaišęs 
bei atsparus individas ar vi
siškai priklausantis — jo as
meniui grėsmė apturima ir 
baiminimasis yra didelis. 

Paradoksiškai kartu toks li
gonis vertina viltį. įvairiais 
keliais jis sužino apie naujus 
vaistus, dietas, atsitaisymo 
programas, naujas operacijas 
— net širdies seniams. 

Mokslinių žinių skleidėjai 
dažnai žmonėms perdeda to
kias žinias apie duomenis, nu
galinčius širdies ligą, nes jų 
profesija verčia jų bandomą 
dalyką laikyti kaip pasiektą, 
samprotavimą — kaip jau 
įvykdytą dalyką. Kartais ir gy
dytojas yra verčiamas tokiai 
netiesai pasiduoti. Užtai toks 
ligonis, ar jo šeimos nariai, 
reikalauja naujo tyrimo ar 
naujo gydymo, apie ką skaitė 
žmonėms skirtoje spaudoje, 
girdėjo per radiją ar matė tele
vizijoje. 

Yra svarbu įgauti pasitikė
jimą gydytoju, kuris nepuola 
prie tokių mediciniškų netei
sybių. Gydytojas išaiškina pa
cientui teisingas, žinomas ži
nias apie gydymą. 

Svarbu vaikams nesurasti 
nesamos širdies ligos, nes tai 
trukdys jiem vystytis psicholo
giškai. 

Širdis yra gyvoji — fiziolo
ginė mašina. Užlaikykime ją 
stropiai, kaip ir kiekvieną ki
tokią mašiną — tada gyveni
mas bus daug lengvesnis kiek
vienam. 

Šaltinis: Earl N. Silber, 
M.D. „Heart Disease", Second 
Edition, Macmilllan Publi-
shing Co, 1987. 

SUGRIEŽTINTA VAISTŲ KONTROLĖ 
Siekiant išvengti gyvulių 

kempinligės sukėlėjų pateki
mo į medicininius produktus, 
nuo šių metų pradžios pradėta 
vykdyti gyvulinės kilmės vais
tinių preparatų kontrolė. 

Kai kurių medicininių pro
duktų gamybai naudojamos 
gyvulinės kilmės žaliavos. To
dėl nuo šių metų sausio, patei
kiant paraišką registruoti 
vaistus Lietuvoje, būtina pa
teikti informaciją, ar biologinių 
produktų gamyboje naudota 
gyvulinės kilmės žaliava. 

Pasak Sveikatos ministeri
jos pranešimo, jei tokia ža
liava naudota, būtina pateikti 
pažymėjimą, patvirtinantį, 
kad gyvulinės kilmės medici
niniai produktai bei vaistų su
dedamosios medžiagos yra ki
lę iš zonų. kuriose nėra už
registruota galvijų spongifor-
minės encefalopatijos (kem
pinligės). 

Iš 15 Europos Sąjungos val
stybių pavojinga gyvulių liga 
— smegenų kempinligė — re
gistruota 13-koje, ji nenusta
tyta tik Švedijoje ir Suomijoje. 

Siekiant išvengti šios ligos 
atsiradimo. Lietuvoje už
drausta vartoti importuotus ir 
Lietuvoje pagamintus mėsos 
miltus, kraujo miltus, mėsos 
ir kaulų miltus, kombinuotuo
sius pašarus, kurių sudėtyje 
yra galvijų smegenų. Be to, 
Lietuvos maisto prekių par
duotuvėse, turgavietėse, vie
šojo maitinimo įmonėse, mo
kyklų, vaikų darželių, kitų 
įmonių valgyklose uždrausta 
prekiauti ir naudoti žmonių 
maistui galvijų, avių ir ožkų 
galvos smegenis. 

Iš 38 Lietuvos rajonų, ku

riuose auginami galvijai, pa
didintos rizikos grupei priskir
ti 28. Europos Sąjunga padą 
Lietuvą priskiria padidėjusios 
rizikos grupei, nors kol kas 
kempinligės atvejų Lietuvoje 
nėra užregistruota. Lietuva, 
atsidūrusi toje pačioje grupėje 
su Vokietija, Italija ir Pran
cūzija, vertinama kaip val
stybė, kurioje šios ligos iš
plitimas yra tikėtinas arba 
patvirtintas. 

Į Lietuvą yra įvežta apie 
2,300 telyčių iš Vokietijos, ku
rioje neseniai buvo nustatyta 
smegenų kempinligė. Be to, į 
Lietuvą pateko apie 30,000 to
nų mėsos ir kaulų miltų iš Vo
kietijos, Danijos ir Olandijos, 
kur taip pat registruota ši 
pavojinga gyvulių liga. 

Suvalgę sergančio galvijo 
mėsos, kempinligė gali užsi
krėsti ir žmonės. Terminis 
mėsos apdorojimas nesunaiki
na šios ligos sukėlėjo. Sme
genų kempinligė žmogui pasi
reiškia po 4-6 metų nuo 
užkrėsto produkto suvalgymo. 
Ši liga pasireiškia depresija, 
per dideliu aktyvumu, baime, 
atminties praradimu ir pan. 

ESTIJOJE PAGAUSĖJO 
ŽrV/HIV UŽKRĖTIMU 

Estijoje praėjusiais metais 
užregistruota 190 naujų ŽIV 
atvejų. Tai beveik penkias
dešimt kartų daugiau negu 
1999 metais, kai užsikrėtusių 
ŽIV buvo užregistruota tik 9. 

Daugiausia naujų ŽIV at
vejų užregistruota pasienio ra
jonuose, kur ypač paplitęs 
narkotikų vartojimas. Lietu
vos statistika kol kas mažiau 

Tremtinių iš Sibiro vaikų mokykloje Vilniuje Vasario 16-osios šventinis koncertas. 
I 

bauginanti: 2000 m. užregis
truoti 42 ŽIV atvejai tarp var
tojančių narkotikus. Tačiau 
Vilniaus priklausomybės ligų 
centro vyr. gydytojas Emilis 
Subata tvirtina, jog ŽrV epi
demija Estijoje yra rimtas 
pavojaus signalas Lietuvai. 
,,Jei sergantysis narkomanija 
negali laiku gauti reikiamos 
pagalbos ir priežiūros, rizika, 
jog ŽIV išplis tarp varto
jančiųjų narkotikus didėja", 
sako gydytojas. 

Vykdydama ŽrV prevenciją 
tarp sergančiųjų narkomanija, 
Vilniaus priklausomybės ligų 
centras šįmet tęsia Atviros 
Lietuvos fondo remiamas 
švirkštų keitimo ir pakaitinio 
gydymo metadonu programas, 
plečia bendradarbiavimą su 
psichikos sveikatos centrais. 

Narkomanams teikiamą 
medicinos pagalbą numatoma 
plėsti Kauno, Šiaulių ir Pa
nevėžio apskrityse, steigiant 
priklausomybės ligų centrus. 
Planuose numatoma sustip
rinti ir jau anksčiau Vilniuje 
bei Klaipėdoje įsteigtus pri
klausomybės ligų centrus, 
daug dėmesio skirti jaunimo 
švietimui ir narkomanijos iš
vengimui, narkotikų kontro
lei. Planuojama pasirengti ir 
įstoti į Europos Tarybos 
„Pompidou" kovos su pikt
naudžiavimu narkotikais ir 
narkotikų kontrabanda grupę, 
vykdant PHARE programą 
..Neteisėtų narkotikų poreikio 
ir pasiūlos mažinimo pajė
gumo stiprinimas", remti or
ganizacijų parengtus geriau
sius projektus ir programas 
narkomanijos išvengimo bei 
narkomanų reabilitacijos sri
tyje. Šis planas pateiktas 
svarstyti Vyriausybės posėdy
je. 'Eltai 

ŠVEDIJA REMIA 
RADIACINĖS SAUGOS 

CENTRĄ 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministerijos Radiacinis saugos 
centras š.m. sausio mėn. iš 
Švedijos gavo 45,000 litų ver
tės įrangą radono kiekiui pa
talpose matuoti. Techninę pa
ramą, padedančią spręsti radi
acinės saugos problemas, Lie
tuvai teikia Švedijos vyriau-
syhė. 

Radono kiekio patalpose ty- • 
rimai Lietuvoje pradėti 1995 
m. Pirmieji rezultatai rodo, 
kad yra vietų, kur radono pa
talpose gali būti gerokai dau
giau negu vidutiniškai val
stybėje. Todėl numatytas an
trasis tyrimų tarpsnis. Jo tiks
las — surasti namus, kuriuose 
radono yra daugiau negu lei-

#džiama, ir informuoti gyvento
jus, ką reikia daryti, kad šios 
medžiagos kiekis jų namuose 
sumažėtų. Per trejus metus 
planuojama ištirti apie 3,000 
namų. 

Radonas yra radioaktyvios 
dujos, išsiskiriančios iš grunto 
ir statybinių medžiagų. Lietu
voje radono į namus daugiau
sia patenka iš grunto. Žmogui 

DĖMESIO ŽMONĖMS DIRBUSIEMS 
PRIVERSTINĮ DARBĄ ANTROJO 

PASAULINIO KARO METU 
JAV Lietuvių Bendruomenė 

jau keletą metų atidžiai seku
si įvykius ir derybų eigą su 
Vokietijos Federalinės Respub
likos valdžia bei institucijo
mis, džiaugiasi, galėdama pra
nešti, kad 2000-ųjų rugpjūčio 
12 d. Vokietijoje išėjo įstaty
mas, įpareigojantis išmokėti 
piniginius atlyginimus tiems 
žmonėms, kurie dirbo privers
tinį darbą nacių diktatūros 
metu. Pinigai bus skirti — per 
pusę — iš Vokietijos vyriau
sybės ir privačių įmonių. Taip 
pat šiuo įstatymu pripažįs
tama, kad piniginė kompensa
cija negalima tiksliai atlyginti 
padarytos žalos, o taip pat ne
bebus galima atlyginti jau mi
rusiems žmonėms. 

Priverstinį darbą dirbę ir 
JAV gyvenantys ne žydų tau
tybės žmonės turi teisę kreip
tis į Tarptautinę migracijos 
organizaciją (International 
Organization for Migration), 
kuriai yra pavesta atlyginti 
žalą žmonėms, dirbusiems pri
verstinius darbus. IOM atsiųs 
visą reikalingą informaciją ir 
pareiškimo formą. Jungtinėse 
Amerikos Valstijose organiza
cija turi penkias įstaigas: 

International Organiza
tion for Migration: 

1752 N. St., Suite 700, Wa-
shington, DC 20036. Nemoka
mas (toll-free) tel.: 1-866-443-
5187, Fax: 202-862-1879, e-
mail: gflcp-dc@iom.int 

122 East 42 Street, Suite 
1610, New York, NY 10168-
1610, Tel.: 212-681-7000, Fax: 
212-867-5887, e-mail: 

newyork@iom.int 
4471 N.W. 36t St., Suite 

236, Miami Springs, FL 
33166-7259. Tel.: 305-885-
5426, Fax: 305-885-5572, e-
mail: Iommiami@iom.int 

8929 S. Sepulveda Blvd., 
Suite 408, Los Angeles, CA 
90045-3616. Tel.: 310-641-
9350, Fax: 310-641-2679, e-
mail: Iomla@core.com 

O'Hare Corporate Tovvers 2, 
10600 West Higgins Rd., Suite 
605, Rosemont, IL 60018-
3720. Tel.: 847-296-3583, Fax: 
847-296-3587, e-mail: 

iom-chicago@msn.com 
Norime pabrėžti, kad 

paskutinė diena paduoti 
pareiškimą yra 2001 rug
pjūčio 11d. 

Jei turite klausimų, kreip
kitės į Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės įstaigą Reston, 
Virginia: 11250 Roger Bacon 
Drive, Suite 17C, Reston, VA 
20190, Tel.: 703-397-0950. 

BALANDŽIO 6 D. LIETUVOJE PRASIDĖS 
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS 

Gyventojų surašyme daly
vaus 15,000 darbuotojų (Sta
tistikos departamentas taps 
vienu didžiausių šalies darb
davių, surašinėtojai iš viso 
dirbs 19 dienų ir gaus apie 
700 Lt.), truks aštuonias die
nas ir kainuos 26 mln. Lt. 70 
proc. šios -urnos bu? sumokėta 
surašinėtojams. Didelė para
ma gaunama iš užsienio. Gy
ventojai turės atsakyti į pusę 
šimto klausimų. Duomenys 
bus slapt;. pirmieji rezultatai 
paskelbti spalio mėn. Sura
šymas įgalins gauti gyventojų 
demografines, išsimokslinimo, 
tautinės ir kalbinės sudėties, 
užimtumo pagal ekonomines 
veiklas ir profesijas žinias, 
pragyvenimo šaltinius, išpa
žįstamus tikėjimus, neįgalių 
žmonių skaičių ir jų gyvenimo 
sąlygas, šeimų sudėtį, ap
sirūpinimą būstu, būstų skai
čių pagal dydį ir patogumus ir 
kt. 

Statistikos departamento di
rektorius Petras Adlys sako, 
kad gyventojų surašymas bus 
Lietuvos pristatymas Europai. 
Tokiu būdu lietuviai kuria 
savo įvaizdį pasaulyje. P. Ad
lys ..XXI amžiaus" Nr. 13 pa
teikia kitus įdomesnius duo
menis: bendrasis vidaus pro
duktas 2000-aisiais Lietuvoje 

kvėpuojant, radonas patenka į 
plaučius, juos švitina ir gali 
sukelti vėžį. i Eltai 

išaugo 2,9 proc.; tiesioginės 
užsienio investicijos 2000 m. 
siekė 9 mlrd. 227,6 mln. Lt. 
(spalio mėn duomenimis); vi
dutinis mėnesio atlyginimas 
2000 m. siekė 1137,8 Lt; in
fliacija — 1,4 proc.; eksportas: 
1999 m. - 12,15 mlrd. Lt, o 
2000 m. (sausy-lapkrity) -
14,14 mlrd. Lt., importas taip 
pat padidėjo. 

Mirtingumas 2000 m., lygi
nant su 1990 m., sumažėjo 
4.500: bedarbių skaičius iš
augo nuo 148,700 (1990 m.) 
iki 204,900. Daugiausia bedar
bių: Druskininkuose, Ak
menėje, Šalčininkuose. Nusi
kaltimų užregistruota 6,8 
proc. daugiau, tyčinių nu
žudymų - 16 proc. daugiau, 
nusikaltimų, susijusių su nar
kotinių medžiagų vartojimu, 
padaugėjo 33 proc. (lyginant 
1999 ir 2000 m.). 

Gyventojų skaičius 2000 m. 
gruodžio mėn. 1 d. buvo 3 mln. 
693,9 tūkst. Vidutinė senatvės 
pensija padidėjo 3 Lt. 

Istorinės statistikos žinios: 
didžiausia Lietuvos teritorija 
buvo 1430 m. - 930,000 kv. 
km. (beveik dešimt kartų di
desnė negu 1918 m.). 1236 m. 
pagal apskaitą gyveno 
400,000; 1341 m. - 700,000; 
1430 m. - 2 mln. 480 tūkst.; 
1791 m. - 2 mln. 500 tūkst , o 
1918 m. - 3 mln. 200 tūkst. 
gyventojų. 

Parengta pagal 
„XXI amžius" Nr. 13 
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LIETUVOJE LIGONIU 
KASA DIRBA TAUPIAI 

Vasario mėn. Budapešte vy
kusiame seminare Rytų ir 
Vidurio Europos valstybių ek
spertams, dirbantiems sveika
tos draudimo sistemoje, pra
nešimų skaitė ir Lietuvos val
stybinės ligonių kasos direk
toriaus pavaduotojas medici
nai H. Baubinas. Iš viso se
minare buvo atstovaujama 12 
valstybių, jo tikslas — pasida
lyti patirtimi. 

Kiekvienos valstybės atsto
vai pateikė savo sveikatos 
draudimo sistemos aprašymą, 
be to, atskiros temos buvo na
grinėjamos darbo grupėse. 
Sveikatos draudimo sistemos 
iš esmės visur panašios. Dau
gelyje valstybių veikia po 
vieną valstybinį sveikatos 
draudimo fondą. Čekijoje ir 
Slovakijoje yra keletas, tarpu
savyje konkuruojančių, ligo
nių kasų, tačiau dėl didelių 
administravimo išlaidų tokia 
sistema vertinama pesimistiš
kai. 

Lietuvoje yra pačios ma
žiausios ligonių kasų adminis
travimo išlaidos. Vengrijoje, 
pavyzdžiui, vienas ligonių ka
sų darbuotojas aptarnauja 
2,000 gyventojų; Estijoje — 
3,000; Lietuvoje — 10,000. Li
gonių kasų administravimo iš
laidos Bulgarijoje sudaro 5 
proc. draudimo fondo biudže
to, Lenkijoje — 3 proc., Lietu
voje — tik 0,9 proc. (Eita) 

KNYGOS AKLIESIEMS 
Lietuvoje akliesiems skirtų 

knygU yra per mažai. Šio sty
giaus priežastis — neišspręs
tas jų leidybos finansavimo 
klausimas. Tiesa, Lietuvos ak
lieji gali skaityti brailio raštu 
parašytas knygas, klausytis 
garsinių knygų, taip pat turi 
galimybių naudotis kompiu
teriais, kurių ekranuose pasi
rodantį tekstą, kalbos sinteza
toriaus dėka, aklieji gali gir 
dėti. Tačiau abiejų rūšių kny
gų nėra pakankamai. 

Pagrindinė problema, lei
džiant akliesiems skirtas kny
gas, yra lėšų trūkumas leidy
bai. Aklųjų biblioteka pati 
leidžia mokslines ir grožinės 
literatūros knygas. Per metus 
akluosius pasiekia tik apie 25 
pavadinimų naujos knygos. 
Bibliotekai trūksta lėšų nusi
pirkti spausdinimui reikalin
gų įrenginių. Bibliotekos dar
buotojai kartą per mėnesį turi 
dvi nemokamas darbo dienas 
— taip surenkami pinigai dik
torių, įgarsinančių knygas, 
darbui apmokėti. Valstybe ak
liesiems skirtų knygų leidybos 
neremia. Dažiausia biblioteka 
tam gauna lėšų pagal įvairias 
atsitiktines programas. <EIU> 

JUDĖTI SVEIKA 
Kauno visuomenės sveika-

EUGBCC. DECKER, DOS. PC. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą Kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory Hifc, IL 
Tel. (706) 5866101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

D R L PETREJKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Rotoerts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tel. (708) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIENAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kabame sstuvtskai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS 2UOBA, 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. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

. Tel. 773-735-7709 

tos centras, skatindamas žmo
nes daugiau sportuoti, vasario 
22 d. suruošė konferenciją 
„Judėjimas — visuomenės 
sveikata, stiprybė, grožis". 
Medikai tvirtina, kad fizinis 
aktyvumas stiprina žmonių 
sveikatą, mažina riziką su
sirgti lėtinėmis neinfekci
nėmis ligomis, padeda sergant 
hipertenzija, širdies ir krauja
gyslių ligomis, kelia nuotaiką, 
gerina išvaizdą. 

Visais, su judėjimu susiju
siais, klausimais konferenci
joje kalbėjo Visuomenės svei
katos centro, Kauno medicinos 
universiteto, Lietuvos kūno 
kultūros akademijos, sporto, 
ugdymo ir kitų įstaigų atsto
vai. Kauno visuomenės svei
katos centro psichologė pri
statė teoriją, kad fizinis ak
tyvumas gali padėti ugdyti as
menybę. Konferencijos daly
viai taip pat buvo supažin
dinti su Lietuvos kūno kul
tūros akademijos Sveikatos fa
kultetu. (Eltai 

mailto:gflcp-dc@iom.int
mailto:newyork@iom.int
mailto:Iommiami@iom.int
mailto:Iomla@core.com
mailto:iom-chicago@msn.com


ESU PATENKINTAS TUO, KAS 
JAU PADARYTA 

Vasario mėnesio pabaigoje 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus pir
mą kartą lankėsi Indijoje. Su 
juo kartu vyko nemažas būrys 
Lietuvos verslininkų ir kai ku
rie valstybės pareigūnai. Lie
tuvių delegacija buvo labai 
šiltai sutikta, daug gražių 
žodžių pasakyta apie Lietuvą, 
prisiminta jos kova dėl nepri
klausomybės, net ją palygi
nant su Ghandi idėjomis, ku
rių skatinama Indija siekė sa
vosios nepriklausomybės. Taip 
pat palankiai apie Lietuvos 
prezidento bei kitų svečių vi
zitą atsiliepė svarbioji Indijos 
spauda. 

Grįžusį iš viešnagės, prez. 
Valdą Adamkų kovo 2 d. 
užkalbino „Draugo" bendra
darbis Leonas Narbutis. 

—Pone Prezidente, Jūs 
grįžote iš Indijos pilnas en
tuziazmu ir vilties, jog ši 
Jūsų kelionė padės sustip
rinti dvišalius santykius — 
bent taip rašė Indijos spau
da. O Lietuvos žiniasklaida 
Jūsų vizitą įvertino gan 
pesimistiškai. Kažin kodėl? 

—Sunku man atsakyti, ko
dėl Lietuvos spauda būtent 
taip pristatė tą vizitą. Prie
šingai — visa didžioji Indijos 
spauda į tai atkreipė nemažą 
dėmesį. Vizitas buvo ne tik 
aprašytas, bet ir nuotraukos 
išspausdintos visų didžiųjų 
laikraščių pirmuose pusla
piuose. Tad, mano supratimu, 
tas vizitas buvo naudingas, 
kadangi Lietuva tikrai buvo 
pristatyta labai palankioje 
šviesoje. 

O Lietuvos spauda? Nega
lima pasakyti, kad visa... Bet 
buvo keletas laikraščių, kurie 
-apskritai vizitą Indijoje igno
ravo,-© kai kurie — daugiau 
negu priešingai, pasisakė. 

—Su Jumis vyko ir gausi 
verslininkų delegacija. Kas 
pasiekta šioje srityje? 

—Mūsų verslininkams buvo 
proga ne tik patiems pristatyti 
Lietuvos verslo galimybes, bet 
tuo pačiu susipažinti, ir įsi
tikinti, kad Indijoje plėtoti ry
šius yra kone neribotos gali
mybės. Ten iki šio laiko Lietu
vos verslininkai neturėjo jokių 
galimybių, nes nepažinojo rin
kos. Šį kartą ta galimybė susi
darė. 

Ir aš manau, kad iš to vizi
to, net iš paties pirmojo žings
nio jau matyti, kad ateityje 
Lietuvos verslininkai gali ti
kėtis ir sau naudos, o tuo 
pačiu atidarys rinkas Lietuvos 
eksportui. 

—Ar galite pasakyti kon
kretų pavyzdį, kad iš tik
rųjų kas nors buvo susitar
ta? 

—Aš nenorėčiau minėti at
skirų firmų, bet galiu užtik

rinti, kad kai kurie verslinin
kai grįžo su pasirašytais kon
traktais, vertais keleto mili
jonų dolerių. Ir čia yra tik 
pats pirmasis, gerasis ženklas. 

—Apskritai, kaip Jūs ver
tinate tokio pobūdžio ke
liones? Dažnai girdime, 
kad šios kelionės tiktai 
tuština Lietuvos iždą ir iš 
tikrųjų valstybei neatneša 
jokios naudos. 

—Cia aš labai, labai tvirtai 
galiu pasakyti, kad Lietuvos 
iždo tuštinimas tikrai nevyks
ta. Pirmiausia, tokiose oficia
liose valstybinėse kelionėse 
priimančioji šalis apmoka vi
sas sąskaitas, išskyrus kelionę 
lėktuvu. Mūsų atveju, ir čia 
klausimas buvo palankiai iš
spręstas. Kuomet vyksta di
delė verslininkų delegacija, ji 
užsimoka už save. Į tą kainą 
apskaičiuojama, kad dalis jų 
bilietų padengia ir valstybinės 
delegacijos išlaidas. O šį kartą 
įvyko dar geriau: kadangi mes 
skridome Lietuvos lėktuvu, 
todėl tas Lietuvai ne tik apsi
mokėjo, bet kainavo daug ma
žiau, negu kad būtume atski
rai pirkę bilietus ir skridę in
dividualiai. 

Taigi, manau, lietuvių vi
suomenė, neturėdama pakan
kamai informacijos, susidaro 
klaidingą nuomonę apie vals
tybės atstovų keliones į už
sienį. Šie valstybiniai vizitai 
yra visais atžvilgiais naudingi 
tai šaliai, kuri vyksta su kvie
timu į kitą valstybę. 

—Jau praėjo treji metai, 
kai Jūs tapote Lietuvos 
prezidentu, kuriuos savo 
pasiekimus laikytumėte 
svarbiausiais? 

—Čia ir man pačiam truputį 
sunkoka būtų atsakyti, tačiau, 
žvelgiant į šiomis dienomis 
pasirodžiusius politikos ana
litikų straipsnius Lietuvos 
laikraščiuose, taip pat tų laik
raščių redakcijų pasisakymus, 
esu patenkintas tuo, kas jau 
padaryta. Galiu pasakyti, kad 
turbūt be išimčių mano prezi
dentavimo treji metai yra pri
statyti teigiamai. 

Aš manau, kad krašte dau
gelyje sričių tikrai pasistū
mėta į priekį. Aišku, turbūt 
vienintelis didžiausias nusivy
limas bei skaudulys ir man, ir 
visiems Lietuvos žmonėms, tai 
valstybės ekonominė būklė, 
nors ji vis tiktai juda į priekį. 
Žiūrint į ekonominius rodik
lius, mes esam pakelyje iš 
sunkios ekonominės krizės. Ir 
aš tikiuosi, kad artimiausiu 
metu — už metų ar kitų — aš 
galėsiu atsidusti, kadangi eko
nominis mūsų gyvenimas pa
sieks kiekvieną Lietuvos žmo-

Šiandieną jau galima pasa
kyti, kad įmonių lygyje — kai 

Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus '.desineji ncoonini apsilankęs KafcmftiUĮ seneliu globos namuose. 
Viduryje Kaltinėnų klebonas kun. Petras Linkevičius, kurio rūpesčiu tie globos namai įsteigti. 

DAR NE VISOS PROBLEMOS 
IŠSPRĘSTOS 

Lietuvos vyriausybė 
iš esmės gerbia savo piliečių 
žmogaus teises, tačiau kai ku
riose srityse tebėra problemų, 
teigiama JAV Valstybės de
partamento ataskaitoje. 

Anot dokumento, policija 
Lietuvoje kartais muša suim
tuosius ir pažeidžia suėmimo 
įstatymus. Kaip rašoma ata
skaitoje, vyriausybė padarė 
tam tikrą pažangą, pažabo
dama policijos korupciją. Ta
čiau kalinimo sąlygos Lietu
voje tebėra blogos, be to, BB-
ėmimo pratęsimas kai kurio
se bylose tebekelia susirū
pinimą. 

Didelė problema, amerikie
čių vertinimu, yra moterų dis
kriminacija ir smurtas prieš 
jas bei vaikus. Problema yra ir 
moterų bei merginų prievarti
nis išvežimas verstis prostitu
cija. 

Kasmetinį pranešimą apie 
žmogaus teisių padėtį visame 
pasaulyje parengė JAV Val
stybės departamento Demo
kratijos, žmogaus teisių ir 
darbo biuras. Pranešimas 
skelbiamas Internete adresu 
www.state.gov 

Anot pranešimo, remiantis 
Lietuvos spauda, policijos pa
reigūnai kartais muša ir ki
taip fiziškai nederamai elgiasi 
su sulaikytaisiais, neretai pa
žeidžiami sulaikymą regla
mentuojantys įstatymai. Dau
gumoje atvejų nukentėjusieji 
nuo pareigūnų vengia kelti 
kaltinimus policininkams, bai
mindamiesi persekiojimo. 

Kaip ir pernai, pranešime 
pažymima, jog dėl lėšų trū
kumo dauguma kalėjimų yra 
perpildyti ir menkai prižiū
rimi. Pranešime teigiama, kad 
praeityje Vidaus reikalų mi-

kurių ir bankų, ir prekybinių 
ryšių turinčių bendrovių — 
tas pagerėjimas jaučiamas. 
Tačiau šis pagerėjimas dar ne
pasiekė eilinio Lietuvos žmo
gaus. Bet tai yra normalus 
ekonominis procesas, kad 
kiekvienas žmogus tą page
rėjimą pajunta po tam tikro 
ekonominio augimo laipsnio. 

Todėl aš tikiuosi, kad kiek
vienas Lietuvos žmogus tą pa
gerėjimą jau šių metų pabai
goje galės asmeniškai pajusti. 

—Jums teko susitikti ir 
bendrauti su Indijos parla
mentarais, ar pastebėjote 
koki kontrastą tarp Indijos 
parlamento ir Lietuvos Sei
mo? 

—Matot, turbūt parlamen
tarų uždaviniai kiekviename 
krašte yra lygiai tie patys, 
tačiau įstatymų leidimo po
būdis, kaip parlamentarai 

tuos uždavinius atlieka, ben
dradarbiauja savo tarpe, jau 
kitas reikalas. 

Aš manau, kad yra didelis 
skirtumas tarp Lietuvos Sei
mo ir Indijos parlamento dar
bų eigos. Lietuvoje tokio tem
peramentų prasiveržimų, ko
kie pasitaiko Indijoje, svars
tant įstatymų projektus, dar 
nesame matę. Ten kartais ne 
tik įvyksta žodinė kova, bet ir 
fizinė. Turbūt klausimai kur 
kas aštriau sprendžiami, negu 
pas mus. Nors mes ir ne vi
suomet sutinkam su Lietuvos 
seimūnų pasireiškimais, ta
čiau vis tik gera, kad jie iš
laiko kultūringą lygį. kuri? 
šiuo metu yra pasiektas. 

—Pone Prezidente, ačiū 
už laiką, skirtą mintimis 
pasidalinti su „Draugo" 
skaitytojais. 

nisterija nuolat atsisakydavo 
skelbti informaciją apie polici
jos žiaurumą ir korupcijos sta
tistiką. Dabar ministerija rodo 
daugiau noro skelbti tokias 
žinias, tačiau paskelbė vos ke
lis pranešimus. 

Anot JAV Valstybės depar
tamento raporto, įkalinimas 
prieš teismą Lietuvoje dažnai 
trunka ilgiau kaip 18 mėne
sių. Raporte minima ir buvu
sio parlamentaro Audriaus 
Butkevičiaus byla, pabrėžiant, 
jog ir jo kalinimas prieš teis
mą buvo pratęstas nesankcio
nuotai. Anot raporto, iki 2000 
metų gruodžio Europos žmo
gaus teisių teismas 5 bylose 
pripažino, kad Lietuva pažei
dė konvencijas, įstatymus ir 
kitus teisės aktus dėl sulaiky
mo ir teisės į teisingą teismą. 

Valstybės departamento 
pranešime kaip problema 
įvardijami organizuotų nusi
kaltėlių struktūrų veiksmai 
prievarta arba apgaule įtrau
kiant moteris ir merginas į 
prostituciją. Anot pranešimo, 
nukentėjusiųjų šeimos dažnai 
laiko jas dingusiomis be žinios 
ar pagrobtomis. Kaip ir per
nai, pranešime pabrėžiama, 
kad Lietuva yra prekybos mo
terimis šaltinis ir tranzito 
punktas. Į didžiausius mies
tus atgabenamos moterys iš 
Baltarusijos, Karaliaučiaus 
srities, Latvijos bei Lietuvos 
kaimų. Kai kurios jų vežamos 
toliau į Vakarų Europą ir ki
tur. (BNS) 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 6 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

* Pernai iš akcinės bend
rovės „Klaipėdos nafta" ge
neralinio direktoriaus pareigų 
atleistas Petras Pareigis gali 
vėl grįžti į ankstesnes parei
gas. Taip nusprendė jo civilinį 
ieškinį bendrovei išnagrinėjęs 
apylinkės teismas. 'Eitai 

Kuriamas pavojingas 
asmens kultas 

Komunizmas jau pirmosios 
sovietų okupacijos pradžioje 
atžygiavo į Lietuvą su skam
biais šūkiais, garbinančiais 
Staliną, Leniną ir visą komu
nistinę sistemą. Be abejo, dau
gelis mūsų tautiečių tebeat-
simena plakatus su įrašu: 
„Visų šalių proletarai vieny
kitės!" Antra vertus radikalio
sios totalitarines sistemos vi
suomet mėgo dėmesį pagau
nančius šūkius, kurių pagalba 
skelbė savo idėjas, kurių pa
grindu būrė apie save pri
jaučiančius (arba silpnavalius 
pataikūnus). 

Žlugus blogio imperijoms ir 
jų šūkiai atsidūrė sąvarty
nuose su visomis kitomis atgy
venusiomis „relikvijomis" bei 
didžiųjų vadų kultais. Deja, 
kai kur juos pakeitė kiti 
„didieji", kuriems šiandien vėl 
kuriami šūkiai, o liaudies 
masės raginamos vienytis, žy
giuoti po jų vėliava. Taip, at
rodo, šiandien vyksta Rusijoje, 
kur iš esmės senosios komu
nizmo idėjos yra padengtos to
kiu plonu praeities dulkių 
sluoksneliu, kad nesunku tas 
dulkes nupūsti ir „praeitį" at
gaivinti. O norinčių tai pa
daryti netrūksta. 

Atrodo, kad tam nemažą 
paskatą suteikė prezidento 
Vladimir Putin įsitvirtinimas 
Kremliuje. Nemaža rusų tau
tos dalis, nusivylusi demokra
tijos pradžios nesėkmėmis, 
valstybę apnikusiomis bėdo
mis, nesulaukdama apčiuopia-
mesnės vakariečių paramos, 
daug vilčių deda į dabartinį 
prezidentą, kuris ne kartą 
pabrėžė pasiryžimą „atstatyti 
Rusijos didybę ir jai deramą 
užsienio valstybių pagarbą", 
kuri buvo prarasta Sovietų 
Sąjungos sugriuvimo laiku. 
Nors vakariečiams ir sunku 
tai suprasti, tiek eilinio ruso, 
tiek ir aukščiausiose politikos 
viršūnėse esantiems, lojalu
mas savo tautai, ja pasidi
džiavimas, jai meilė yra labai 
svarbu. Nepaisant visų sun
kumų, bet kokia užsienio kri
tika Rusijai tiesiog asme
niškai įžeidžia kiekvieną jos 
pilietį. Galbūt kaip tik dėl to 
Vladimir Putin nusistatymas 
„atstatyti pagarbą Rusijai" at
liepia ir kiekvieno ruso norus. 

Iš čia, be abejo, ir kyla pasi
tikėjimas prezidentu, ryžtas 
palaikyti bei remti jo autori
tetą. Tuo tikslu Rusijoje su
sikūrė ir vadinamoji Vienybės 
partija, kuri darosi vis labiau 
ir labiau panaši į senų komu
nistinių laikų Stalino ar kurio 
kito vado asmens garbinimo 

kultą. 
Vienybė save vadina poli

tine partija, nors neturi ideo
logijos ar kažkokių kitų planų, 
išskyrus besąlyginę paramą 
prezidentui Putin. Jos pagrin
dinis tikslas: suburti visas ki
tas Rusijos politines partijas, 
kad sutvirtintų ir gintų prezi
dento autoritetą tiek savoje 
tautoje, tiek užsienyje. Komu
nistų partija pati pirmoji 
parėmė Vienybės idėjas, bet 
tai nereikalavo didelių pas
tangų, nes jos daugeliu atvejų 
turi bendrą vardiklį, atlie
piantį sovietinius laikus. 

Tą paralelę tarp komunistų 
partijos ir Vienybės dar su
tvirtina pastarosios įsteigtas 
poskyris jaunimui, paremtas 
Komsomolso idėjomis. Vieny
bės vadas Dimitri Gryzov ragi
na vaikus ir jaunuolius 14-30 
metų amžiaus priklausyti Vie
nybės jaunimo organizacijai 
(kai kur tolimesnėse provinci
jose verbuojami dar jaunesni 
vaikai — ir kandidatų ne
trūksta). 

Vaikams partijos vadovybė 
yra išleidusi lankstinuką, ta
riamai skiepyti jaunimui pa
garbą žmogaus teisėms. Ta
čiau pačioje to lankstinuko 
pradžioje išspausdinta prezi
dento Vladimir Putin biografi
jos santrauka ir „atiduodama 
duoklė" Rusijos vadui. (Argi 
tai neprimena sovietinės pro 
pagandos ir vadų kulto?) Pa
vyzdžiui: „Jūsų prezidentas 
yra atsakingas už viską, kas 
vyksta jūsų valstybėje. Jis nie
ko nebijo. Jis moka valdyti 
karo lėktuvą, gali drąsiai 
nučiuožti nuo aukščiausio kal
no, nuvyksta ten, kur žmonės 
kariauja ir karas pasibaigia. 
... Tad visi turime kartu su
šukti — Rusija, Putin, Vie
nybė!" 

Negana to, knygelėje mato
mas dar vienas buvusios so-
vietijos simbolis: rusiškoji 
meška. Vaikai net kviečiami 
rašyti prezidentui Putin laiš
kelius, o „meška" prižada juos 
pristatyti pačiam prezidentui! 

Kitas Vienybės pareigūnas 
besistengdamas atremti kai 
tinimus, pasigirdusius dė. 
lankstinuke išspausdintos pa
negirikos apie prez. Putin, 
tvirtino, kad Rusijai reikia 
stipraus vado, o tam vadui — 
nemažiau stipraus tautos 
užnugario. ..Boris Jelcin lai
kais Rusija prarado visas ver
tybes ir užsienio pagarbą. Vai
kams nuo mažens reikia 
skiepyti patriotizmą, kitaip jie 
išaugs be pagarbos savo tau
tai". 

LEONARDO ŠIMUČIO 1953 M. 
DIENORAŠTIS 

Ištraukos 
(Ką Šimutis rašė apie Atstovų rūmų nario C. Kersten ir 

jo komiteto tyrinėjimus JAV Kongrese) 
Nr.5 

Parašiau apie jį 
žmonai laiiką, kurin ir jis šį 
tą įrašė. Jis dalyvavo visose 
mūsų šiandieniniuose susirin
kimuose ir visu kuo labai do
mėjosi. Vakare vyko drauge su 
mumis arbatėlei į Lietuvos pa
siuntinybę. 

Priešpiet Grigaitis, Rudis, 
Vaidyla ir Kižytė ilgokai posė
džiavome, palaikydami kon
taktą su kong. Kerstenu (tele
fonu). Nustatėm popietiniam 
darbui darbotvarkę. Pietavo
me Hay Adams viešbutyje, 
kur p. Rudis buvo sustojęs. 

Popiet į mūsų viešbutį atvy
ko p. Žadeikis, V. Sidzikaus
kas, dr. Trimikas, prof. Kri
vickas, A. Olis ir drauge su 

mumis posėdžiavo. Posėdžiui 
pirmininkavau. Nutarėm su
daryti keletą komitetų ryšium 
su Kersteno rezoliucija. 

Vakare atvyko latvių ir estų 
delegacija, su kuriais svars-
tėm visus Pabaltijo* kraštus 
liečiančius klausimus. Pirmi
ninkavau. 

Pas Žadeikį svečiuose svars-
tėm lietuvybės reikalus. 

1983 birželio 7 d. Sekma
dienis 

Išėjau pusryčiauti viešbučio 
restoranan vienas, bet netru
kus įsijungė Grigaitis ir Kižy
tė. Grįžus į kambarį, netrukus 
atvyko Jonas. Jis, Kižytė ir aš 
vykome į Šv. Mato katedrą 
mišių klausyti. Po mišių, išei

nant iš Bažnyčios, sutikome 
Žadeikienę su dukterim, ku
rias parvežėm (Jono auto) na
mo. Žadeikienė kvietė į pa
siuntinybę užeiti, bet atsisa
kiau. 

Jonas ir aš užsukom pas Ka-
jeckus. Juodu užfundijo mu
dviem Manhattan, o vėliau 
nusivežė į žydišką restoraną 
pietauti. Žinoma, jie fundijo. 
Jonas su jais gražiai lietu
viškai šnekėjo. Malonu buvo 
klausyti. 

1953 birželio 8 d. Pirma
dienis 

Pusryčių metu (Kvetkus, 
Grigaitis ir Kižis) suplanavo
me dienos programą. Šiandien 
Kvetkui tenka didesnis vaid-

* muo atlikti respublikonų par
tijos centruose. 

Delegacija visą dieną pralei
do, lankydama respublikonų 
partijos centrus ir jų vadus. 
Visur aiškinom Kersteno rezo
liucijos prasmę ir prašėm jai 
paramos. Visur maloniai bu
vome priimti ir paramą užtik
rino. Vakare mums buvo pra

nešta Kersteno, su kuriuo 
drauge vakarieniavome, kad 
prez. Eisenhoweris laišku jam 
užtikrinęs savo paramą. Jau
tėm, kad tai yra labai svarbus 
dalykas. Šiandien Kvetkus 
daug padėjo kontaktus už
megzti. 

1953 birželio 9 d. Antra
dienis 

Visos dienos ir naktys VVa-
shingtone šiltos ir tvankios. 
Kambarys be vėsintuvų, todėl 
menkai galima pasilsėti. Šį ry
tą atsikėliau anksti. Ėjau pa
sivaikščioti ir papusryčiauti į 
kafiteriją. Grįždamas Kvetkų 
sutikau jau belaukiantį kibti į 
darbą. 

Atstovų rūmų patalpose pra
leidome nuo 9:00 a.m. iki 2:30 
p.m. Ilgai tarėmės su kong. 
Edv. Boniku, Carrig ir Keršte 
nu. Drauge su visais trimis 
kongresmanais vykome į kapi-
tolių susitikti su Atstovų rū
mų pirmininku Joseph Marti
nu, kuris prižadėjo paremti 
Kersteno rezoliuciją B.d. 

1M4 m birželio meti VLIKn pirm Prelatas Mykolas Krupavičius, lydimas tnin Čadeikio, A Kud?>n ir ALTo 
vykdomojo komiteto, apsilankė ValstyU-s departamente Valstybes sekretoriaus John K Dulles -ardu juo* 
pra-me pasekretoruis l.ivmgston Merchant 'trerias i.* dešines >. [»-r kuri huvo s»-kretnriiii įteiktas d tilinmko Gal-
diko kunnvs. 

http://www.state.gov


DRAUGAS, 2001 m. kovo 6 d., antradienis 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MŪSŲ TABORAS 
II Gavėnios sekmadienis 

Šiandien Bažnyčios liturgija 
Jėzų iš dykumos, kur jis 40 
dienų rungėsi savo viešajai 
veiklai, perkelia į Taboro kal
ną. Čia besimeldžiančio Jė
zaus „išvaizda visiškai pasi
keitė, o drabužiai pasidarė 
skaisčiai balti". Šiame saki
nyje žodžiai „besimeldžiančio 
Jėzaus išvaizda visiškai pasi
keitė" teikia gerą progą prisi
minti maldą ir jos nuskaisti
nančią galią. 

Tačiau jau tiek kalbėta apie 
maldą. Ar galima pasakyti ką 
nors nauja? Šiandien, sekda
mi Evangelija, sutelkime savo 
dėmesj į tai, kad Jėzus mel
dėsi an t Taboro kalno. Taip 
pat kitose Evangelijos vietose 
randame jį besimeldžiantį ato
kiau nuo žmonių, pavyzdžiui, 
Alyvų kalne prieš mirtį. Tai 
mums priminimas, kad mels
damiesi privalome surasti tin
kamą vietą, kur galėtume pa
būti visiškai vieni su Viešpa
čiu. Melsdamiesi turime palik
ti ne t iktai žmones, bet ir visa 
kita, kas pavergia mūsų dė
mesį. 

Pr is iminkime šv. Teresę 
Avilietę. Ji buvo atiduota į 
karmeiičių vienuolyną, kur. 
deja, j au buvo įsismelkusi pa
saulio dvasia. Nuolat besilan
kantys svečiai atnešdavo nau
jienų, kurios pavergdavo jos 
dėmesį. Nors ji atlikdavo pri
valomas praktikas, vis dėlto 
jos mintys grįždavo į svečių 
kambarį, kur suplaukdavo 
įvairios — geros ir blogos, tik
ros i r net ikros — žinios iš pa
saulio. Tai tęsėsi tol, kol kartą 
jai pasirodė nuplaktas Kris
tus. Staiga Teresė suprato, 
kaip ji nutolusi nuo tikro vie
nuoliško gyvenimo. Kartu ji 
suvokė, kad ir vienuoliją rei
kia reformuoti, nes čia t rūksta 
ramybės, nuošalumo, tylos — 
to, kas būt ina norint bendrau
ti su Dievu. Didelėmis pastan
gomis ir kančiomis jai pavyko 
išgyvendinti iš vienuolyno pa
saulio dvasią, taip nesuderi
namą su rimtu dvasiniu gyve
nimu. 

Bažnyčia Gavėnios pradžioje 
primindama mums Kristaus 
maldą ir atsimainymą, nori 
atkreipti mūsų dėmesį į žmo

gaus nuolatinio atsimainymo 
būtinybę. Šis atsimainymas 
pirmiausia įmanomas veikiant 
Dievo malonei. Tačiau jeigu tu 
neatsiliepsi į Dievo kvietimą 
bendrauti , Dievas nevers ta
vęs kopti į Atsimainymo kal
ną. 

Apreiškimo knygoje apašta
las Jonas perduoda Jėzaus 
troškimą apsigyventi žmogaus 
širdyje. „Štai aš stoviu prie 
durų ir beldžiu. Jeigu kas iš
girs mano balsą ir atvers du
ris, aš pas jį nueisiu ir vaka
rieniausiu su juo, o jis su ma
nimi". Ne kartą matėme mažą 
paveikslėlį. Jėzus stovi prie 
namelio durų ir beldžia. Ko jis 
laukia? Kad atvertum jam sa
vo pastogės duris, kad jis ga
lėtų pas tave ateiti. Ar tai ne
būtų tavo atsimainymo Tabo
ras? 

Fransua Moriakas savo kny
goje „Ugnies upė" aprašo vie
no jauno vyro išgyvenimą. 
Jaunuolis gyveno menkoje 
mansardoje, o už sienos — 
jauna mergina. Jis ją pažinojo 
tik iš matymo. Vaikinas kar
tais sutikdavo merginą gatvė-
ja pamėlusiais paakiais ir iš
balusiu veidu. Naktimis pro 
ploną sieną jaunuolį pasiekda
vę garsai liudijo, kad jos gy
venimas anaiptol nepasižymė
jo dorybėmis. Netrukus toji 
mergina išsikėlė gyventi ki tur 
ir dingo iš jo akiračio. 

Kartą kažin kokiais reika
lais j am teko būti kitame 
mieste. Buvo sekmadienis, ir 
j is užėjo į bažnyčią. Išsiblaš
kęs dairėsi svetimoje bažny-' 
čioje, stebėjo kunigą, žmones, 
klausėsi giedamų giesmių. 
Žmonės ėjo prie Komunijos. 
Staiga prieš jo akis išniro pa
žįstamas veidas. Kas tai? J u k 
tai ta pati buvusi jo kaimynė. 
Bet kodėl jos veidas toks ty
ras, tarsi šviečiantis? J i ra
miai eina nuo Dievo stalo tarsi 
apšviesta nematomų spindu
lių. Taip, tai ta pati , bet j au ne 
t a mergina, kurią j is pažinojo. 
Jos veide dabar spindėjo Tabo
ro šviesa. Tokiu būdu rašy
tojas pavaizdavo vieną iš dau
gybės malonių stebuklų. 

Baigdami šias mintis, pase
kime Kristaus atsimainymo 
eigą. „Jėzus pasiėmė Petrą, 

Naujojo Lietuvos kardinolo Audrio Juozo Bačkio ingrt-.-o proga išleistas 
šis Aušros Vartų Dievo Motinos paveikslėlis. Antroje jo pusėje yra įrašas: 
Audrys Juozas Kardinolas Bačkis; Vatikanas. 2001 vasario 21d. „Mater 
Misericordiae" Vilnius. 

Joną ir Jokūbą ir užkopė į 
kalną melstis". Taigi nusivedė 
apaštalus į nuošalią vietą, ku r 
nesigirdėtų pasaulio t r iukšmo. 
O, kad ir mes galėtume pabūti 
ant to kalno! Deja, j is toli, i r 
tame krašte neramu. 

Bet ar negalima valandėlei 
pabėgti iš pasaulio visiškai pa
prastai , mums labai prieina
mu būdu? Ateini sekmadienį į 
bažnyčią, dalyvauji Kr i s taus 
aukoje, atvira širdimi klausai 
Dievo žodžio, paskui įsigilini, 
kas vyksta an t al toriaus. Gal 
ne viską suprasi , bet viena 
kita mintis bus tarsi t a s Vieš
paties pabeldimas į tavo širdį. 
Ar liksi tuomet užsidaręs, a r 
neįsileisi Viešpaties? 

Evangelija mums skelbia: 
„Besimeldžiant jo veido išvaiz
da visiškai pasikeitė, o dra
bužiai pasidarė skaisčiai bal
ti". Tai pasakyta apie Vieš
patį, bet dieviškos šviesos 
spinduliai palies ir tavo veidą, 
kai būsi prie Jo. 

Anot Bažnyčios tėvų, Taboro 
atsimainymo stebuklu Vieš
pa t s norėjo parengti apašta lus 
skaudžiam nusivylimui, kuri c 

j ų laukė Jėzaus kančios valan
domis, kai j is bus suimtas, 
p lakamas ir kryžiuojamas. Ta
boro išgyvenimas turėjo palai
kyti apaštalų širdyse vilties 
ugnelę: dar ne viskas baigta, 
Jėzus dar kartą sugrįš spin
dint is ir šviečiantis, kad jau 
niekad daugiau nepaliktų sa
vųjų be džiaugsmo. 

Atsimainymo a n t Taboro 
kalno momentu pasigirdo Tė
vo žodžiai, skirti visai žmoni
ja i : „Šitas mano išrinktasis 
Sūnus , jo klausykite!" Praėję 
20 amžių labai akivaizdžiai 
byloja, kad be Kris taus Evan
gelijos pasaulis virsta džiung
lėmis, ku r st iprus praryja silp
nesnį. Maldaukime Viešpatį, 
kad atėjęs naujas amžius būtų 
grįžtančio Kristaus amžiumi. 
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PAŠVENTINTAS LIETUVOS KOLPINGO 
DRAUGIJOS NAMAS 

Naujasis Lietuvos kardinolas Audrys Juo/.,i.- Backis. prįzes į Vilnių po 
kOMMtOTŲOS iškilmių, vykusių Romoje vasario 26 d., tuviai iš oro uosto 
nuvyko i Aušros Vartų koplyčia pasimelsti prie stebuklingojo Marijos pa
veikslo Vladimiro Čiulevičiaus Klt.i. nuotrauka. 

Vasario 1 d. Kaune paminė
tos Kolpingo aukštesniosios 
mokyklos įkūrimo 5 met inės i r 
pašventintas Lietuvos Kolpin
go draugijos namas . Iškilmėse 
dalyvavo gausus būrys svečių 
iš Lietuvos ir užsienio. Šven
tinęs namą arkivyskupas S. 
Tamkevičius apibūdino Kol
pingo draugiją ka ip Viešpaties 
siųstą nešti Kris taus idėją bei 
konkrečiu darbu liudyti Dievo 
žodį. Jis linkėjo jai , nugalėjus 
visas kliūtis, būti atvirai i r 
augti metais, širdimi ir ma
lone. 

Seimo narys prof. V. Lands
bergis, kalbėdamas apie būti
nybę kurti gėrį remiant is 
krikščioniškumo principais sa
kė: „Turi būti padorios visuo
menės kūrimo mechanizmas 
dėl kitų. Kolpingiečių veikla 
— tai tylusis gėris, kur is auga 
ir plečiasi gėrio vardan, y ra 
realus ir žengia į priekį". 

Pasak šventės dalyvius svei
kinusio tarptaut inės Kolpingo 
draugijos generalinio sekreto
riaus Hubert Tintelott, drau-

*gijos įkūrėjas A. Kolpingas, 
at idarydamas pirmuosius na
mus, yra pasakęs: „Mes pa
siųsti statyti tautos ateitį". 
„Prieš aštuonerius metus į 
Lietuvą atėjusi A. Kolpingo 
idėja keisti visuomenę per 
įvairią veiklą palietė daug 
žmonių, dirbančių visuomenės 

labui Viešpaties šviesoje", — 
kalbėjo generalinis sekreto
r ius . 

Sveikindamas Kolpingo 
aukštesniosios mokyklos 
bendruomenę Švietimo ir 
mokslo ministerijos specialis
tų rengimo departamento di
rektorius R. Pusvaškis išreiš
kė viltį, kad mokykla, šian
dien išgyvenanti išbandymų 
laikotarpi, pateisins švietimo 
ekspertų lūkesčius ir greitu 
laiku taps aukštąja neuniver
si tet ine mokykla. 

Šia proga žodi taip pat tarė 
Vokietijos Federacinės Res
publikos ambasados Lietuvoje 
nuolat inė atstovė B. Wolf, Ry
gos tarptautinio ekonomikos 
ir verslo koledžo RICEBA rek
tor ius B. Kurov, Lietuvos Kol
pingo draugijos pirmininkas 
V. Toleikis, dvasios vadovas 
kan. B. Antanaitis ir kiti. 

Lietuvos Kolpingo draugijos 
nacionalinė sekretorė L. Kali-
bata i tė ir mokyklos direktorė 
N. Deksnienė padėkojo vi
siems, ypač arkiv. S. Tamke-
vičiui, SJ, ir tarptautinei Kol
pingo draugijai, už dvasinę ir 
material inę paramą. 

Šiuo metu Lietuvos Kolpin
go draugiją vienija 450 narių 
32 Lietuvos vietovėse. Veikia 
ketur i Kolpingo šeimų centrai, 
teikiantys psichologinę ir so
cialinę paramą. Kolpingo jau-

ŠV. AGOTOS 
DUONA 

Vasario 5 d. Kauno Arkika
tedroje Bazilikoje nuo ryto iki 
vakaro prieš šv. Mišias buvo 
šventinama duona ir vanduo. 
Taip pasaulio katalikai šven
čia šv. Agotos šventę. 

Agota (graikiškai Agothe -
geroji* - šventoji, kankinė, nu
kankinta Katanijoje (Sicilijos 
sala Italijoje) III ir rV amžiaus 
sandūroje. J i globoja Maltos 
riterių ordiną ir varpų lieji
kus, saugo nuo ugnies. Vaiz
duojama su palme, replėmis, 
raktais a r degančiais namais 
rankose. Buvo paprotys kilus 
gaisrui šv. Agotos duoną mes
ti į ugnį. 

K. Dobkevičius „XXI am
žiaus" Nr. 11 liudija, kad jis 
prieš keletą metų Vilniuje, 
Žvėryno rajone, matė, kaip 
įsiplieskusi gaisrą stebuklin
gai nuslopino iš minios mesta 
pašventinta šv. Agotos duonos 
plutele ir kryžiaus ženklas. 
Atvykusiems gaisrininkams 
beliko gesinti tik nedidelius 
ugnies židinėlius. A.Š. 

ŠV. T Ė V O SVEIKINIMAS 
LIETUVOS KARDINOLUI 

IR LIETUVIAMS 
..Su meile taip pat kreipiuosi 

į jus, brangūs tikintieji iš Lie
tuvos, pagerbiančius savo iš
kilų atstovą, paženklintą kar-
dinoliška garbe. Ta garbė ten
ka visai Bažnyčiai, esančiai 
Lietuvoje, už ištikimybę Kris
tui, kuri pareikalavo dideles 
kainos komunistinio valdymo 
metais. Būkite ištvermingi 
Evangelijos meilėje ir vieningi 
su savo Ganytojais: telydi jus 
Dievo globa, kurios nuolat 
prašau savo maldose". 

Šį sveikinimą popiežius Jo
nas Paulius II perskaitė lietu
viškai vasario 21 d. Romoje. 

• Kaunas. Vasario 4 d. Per
kūno n a m e vyko Krikščio
niškojo gyvenimo bendruome
nių judėjimui priklausančių 
grupių susi t ikimas. J a m e da
lyvavo apie 120 žmonių iš 
Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių, 
Panevėžio, Kretingos ir kitų 
vietovių. T. Gintaras Vitkus, 
SJ, apžvelgė pojubiliejinį po
piežiaus laišką, ses. Rozana 
kalbėjo apie į žmogaus sielą 
krintančią Dievo žodžio sėklą, 
kvietė pažvelgti, į kokią 
„dirvą" ši sėkla nukrenta mū
sų sielose. Šv. Mišias konce-
lebravo t. Antanas Saulaitis, 
SJ, t. Gintaras 'Vi tkus , SJ, t . 
Stanislovas Kazėnas. SJ, t. 
Leonas Leise. 

nimo skyriaus savanoriai ren
gia ne tik vietines, bet ir tarp
tautines programas, organi
zuoja Kolpingo šeimų vaikams 
stovyklas, jaunimo renginius. 
Kolpingo mokymo centre ren
giami kompiuterinio raštingu
mo kursai, perkvalifikuojami 
darbuotojai ir bedarbiai, kon
sultuojami moksleiviai. 
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ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AJJTOMOBUO. NAMU, SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 

S. Kane kalba lietuviškai 
FRANK ZAPOUS 

32081/2 We«t 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

Kalame visų rūšių „sidings' 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

«2Š;'RE/MAX 
^REALTORS 

<*FC.;m)229-l7«l 
HOME (7M) 42S • 71M 
"0ML (773) 5904205 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have validdrivcr's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMabon Window YVashinjj. 
Tel. 800-820-6155. 

Reikalinga moteris , užauginusi 
savo vaikus, padėti prižiūrėti 

naujagimį, tvarkyti namus. 
gaminti maistą ir gyventi kartu. 

Privalo susikalbėti angliškai. 
Darbas šiauriniame priemiestyje. 

Tel. 312-850-0595, 
skambinti da rbo dienomis 
nuo 11 v.r. iki 7 v.v., Anelė. 

•TrlBf 

Alexander J. Mockus, 
LTD 

Kealtors 

„BUD" BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-767-4*55 moto.: 773-259-3303 

Fax773-7«7-9«8 

I e škau k a m b a r i o prie 
šeimos su maitinimu 

Marquette Parko rajone. 
Tel . 773^»72-1249. 

Didelė amerikiečių kompanija 
ieško dažytojų išorės darbams. 

Tel. 847-928-1000, ert. 131. 
Adresas: 9755 W. Farragut, 

Rosemont, IL 60018. 

Reikalingi stiprūs, sveiki 20-30 
metų amžiaus darbininkai, 

sunkiam darbui Skokie 
kraustymo kompanijoje. 

Atlyginimas $8-$ 12 per vai. 
Tel. 847-675-6617, Aividas, 
3555 W. Howard, Skokie. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, . 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Vladas Construction, Inc. 
seeks carpenter with good 

skils & experience. Mušt have 
own tools. Call to schedule an 
interview. TeL 630-782-0666. 

Namų valymui reikalingos 
moterys, turinčios transporto 

priemonę. Skambinti 
tel. 815-462-0813 arba 

708-478-5740. 

TeL: 773-935-0472 
Pgr.: 708-901-9343 

E-mail: Pransee@aol.com 
GEDIMINAS 

PRANSKEVIČIUS 
užpildo pajamų mokesčių formas. 

(Accounnng Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta į namus. 

Window Washers & Gutter 
Cleaners Needed! 

100 Teams Needed to start NOW! 
Work Monday-Saturday 7a.m. - 4 p.m. 

Teams of 2-3 people 
men or women 

Mušt have own car & 
speak some English 

No experience needed, will train. 
Make $500+ per week each person! 

Come today — Start tomorrow 
2101 Ogden A ve 

Downers Grove, IL 60515 
(Zierbert Buildine) 

Enter in back of building 
630-737-0100. 

? ^XV *W^-sr<T>s«\ 

MAKIfEi 
!<it \ iškas, ka man 
reikia /inoti^apie*^* 
ruiiOMS! ^ r 

&ent«ii JAV 

Pažaislyje kiekvieną vasara vyksta įvairios stovyklon sunkiai besiverčiančių levų vaikams, benamiams, gatves 
vaikams, alkoholikų tėvų vaikams. 2000 m liepos mėnesi ria buvo susirinkt Klektrenu „Vaikų dienos centro" 
vaikai, o su jais nuotraukoje - seserys Julita ir Renata įsu Kitara >. Galbūt jaunimo organizacijos iŠ JAV, Kana
dos ir Australijos norėtų taip pat surengti savo stovyklas Pažaislyje' Kreipkitės Lietuvos Šv Kazimiero seserų 
kongregacija. T. Masiulio g. 31. Pažaislis. 3014 Kaunas tel 7-4'>-fA-H'>. fax 7 45 86-47 Prašome kreiptis į se
seles Virginija a r Jutą. 

mailto:Pransee@aol.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
KOL GĖRIS IR MEILĖ 

MŪSŲ ŠIRDYSE 
Atsitraukdama komunizmo 

šmėkla paliko sužalotą Lietu
vos ūkį ir žmones. Paliko ir 
saujelę pakalikų bei oku
pantų. Jie ir toliau trukdo Lie
tuvai atsikelti. Na, o daugelis, 
praradę viltį, nematom teisin
gumo ir ateities. Vis dažniau, 
skęsdami savo rūpesčiuose, 
griebiamės ir šiaudo. 

Taip ir mūsų mama Pran
ciška Pilibaitienė. Per 36 me
tus ne vienam Lietuvos stu
dentui savo širdies dalelę ati
davusi, iš nevilties ryžosi pus
mečiui Amerikoje padirbėti. 

Sunkiausią, juodžiausią dar
bą dirbti, be draudimo, be jo
kios įstatymiškos apsaugos. 
Kelionei pinigų pasiskolino, 
tikėjosi užsidirbti. Kaip iš jos 
dienoraščio matyti, labai ne
lengvai jai sekėsi. Net nedorų 
žmonių buvo sutikusi. Po kele
to laikinų darbų atsitiko bai
siausia: klastinga liga mūsų 
brangią mamą dulkele pa
vertė. Prieš tai dar kunigui R. 
Gudeliui paskutinį patepimą 
ir Šv. Sakramentą suteikus. 

Jos pelenus įteikė Vilniaus 
oro uoste du vyrai. Jie buvo 
pilni šilumos ir užuojautos. 
Tai klierikas Patrikas Skru-
dupis ir amerikietis John T. 
Irwin. Organizavo Juozas Po-
likaitis, kunigas Rimantas 
Gudelis. Nėra žodžių, kuriais 
galėtumėm išreikšti padėką 
visiems lietuviams. Tik jų dė
ka mes galime atsiklaupti prie 
mamos kapo maldai, pasiguos
ti, išsiverkti. Tik jų dėka ma
ma čia Lietuvoje. Tai tie žmo
nės, kurių širdys pilnos gėrio 
ir atjautos. 

Kun. Rimas Gudelis Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos Či
kagoje vikaras. Jis padėjo mil
žiniškas pastangas, kad vis
kas būtų atlikta iki galo. Tai 
ne vien kunigas, bet ir turtin
gos dvasios, aukštos kultūros 
žmogus. 

Neišpasakytos jautrios šir
dies ir meilės artimui Joana 
Krutulienė ir visos Lietuvos 
Dukterų draugijos narės, pa
dengusios daugiau kaip pusę 
išlaidų. 

Vasario 11 d. Švč. M. Mari
jos Gimimo bažnyčioje kuni
gas R. Gudelis aukojo šv. Mi
šias. Šimtai žmonių meldėsi 
už Lietuvą, pasimeldė ir už 
Pranciškos Pilibaitienės vėlę. 

Kun. R. Gudelis ir Juozas Po-
likaitis pakvietė žmones paau
koti. Šimtai susijaudinusių 
žmonių nuoširdžiai ir gausiai 
aukojo. Taip buvo padengtos 
visos išlaidos veliones paruo
šimui, pergabenimui ir palai
dojimui. 

Šimtai žmonių atsigręžė į 
gėrį ir meilę. Tada Dievo vei
das švietėjuose. 

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie atvėrė mums sa
vo širdis. 

Pi l ibaičių šeima: 
Rober tas , Jo lan ta , 

Sigutė, P r anas . 
Šiauliai 

APMĄSTYKIME 
Perskaičiusi paskutinį vasa

rio mėnesio sekmadieninį Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčios parapijos biuletenį, 
nutariau brūkštelėti keletą sa
kinių. 

Apmąstymų skyrelyje, kle
bonas ragina parapijiečius Mi
šių metu giedoti visiems iš 
giesmynėlio, tuo pačiu leisda
mas suprasti, kad mūsų baž
nyčioje jokių pakeitimų var
gonininko atžvilgiu negali bū
ti. 

Teko ne kartą įvairiomis 
progomis dalyvauti angliškose 
Mišiose, kur gieda visi kartu. 
Giedojimas labai monotoniš
kas, vienodas. 

Kuo skiriasi lietuviška para
pija nuo „amerikoniškos", ang
liškos? O tuo, kad turi chorą, 
solistus, vargonus, profesio
nalų vargonininką, kai choras 
ir solistai gieda įvairią religi
nę muziką, tuo pritraukdama 
daugiau tikinčiųjų. Mūsų pa
rapija buvo laiminga, turėda
ma profesionalų muziką, var
gonininką Ričardą Šoką (ne 
kiekviena bažnyčia gali tuo 
pasidžiaugti), tačiau prarado, 
kadangi bažnyčios vadovas ne
rodo pastangų jį turėti. 

Parapijiečių retai matomam 
klebonui visai vis tiek, ar čia 
skambės gera religinė muzika, 
ar ne, ar bus parapijos choras, 
ir ar iš viso išliks lietuviška 
parapija. 

Greit ateis Velykos, Kris
taus Prisikėlimo šventė. Tik 
ar prisikels mūsų bažnyčioje 
nuostabi religinė vargonų mu
zika, kuri skambėjo čia beveik 
dešimtmetį? 

Virginija Savrimienė 
Chicago, IL 

KITOKIA NUOMONĖ 

Mes labai džiaugiamės „Bi
čiulyste", kuri mus suartina 
su Lietuva. Ir gerai, kad laik
raštyje yra skyrius „Laiškai ir 
nuomones", kur galima išsipa
sakoti ir išreikšti savo mintis 
bei nuomonę. Labai smagu. 
Bet tik labai apmaudu, kai 
tavo nuomonė nesutampa su 
kita nuomone ir tada jau tu 
esi pasmerktas ir pasipila ant 
tavo galvos akmenys (vasario 
9 d.) Straipsnis „Bičiuliui išė
jus". Žmogus neteko gero doro 
žmogaus. Jam liūdna. Jis at
veria savo širdį, ir taip gra
žiai aprašo jų bendravimą dar 
gyvam esant ir su kokia šird
gėla rašo apie netektį. Išsakė 
viską, kas buvo susikaupę 
širdyje, ir gerą, ir blogą. Bet 
kažkam tas labai nepatiko ir 
iš karto i laikraštį — su nu
rodymais, ką daryti ir ko ne
daryti su grasinimu teisėsau
ga, su užgauliojimais (vasario 
20 d.). Kam to reikia? Ko tuo 
siekiama? Ar, kad žmonės ne
berašytų, nebereikštų savo 
nuomonės, bijodami būti ne
suprastais? Straipsnyje autorė 
ieško to, ko tenai visai nėra. 
Rūpinasi pasilikusiais gyvai
siais, o kad buvo išreikšta 
nepagarba mirusiam, užmirš
tama. Vaikystėje, netekę 
paukštelio, kačiuko ar šunelio, 
sukaldavome jam karstelį, nu
dažydavome, palaidodavome 
ir gelių padėdavome. 

Mes gyvename Amerikoje, 
laisvoj šaly. kur galima laisvai 
mąstyti ir laisvai reikšti savo 
mintis. Na, ką padarysi, jei 
matai nepadorų elgesį ir apie 
tai garsiai pasakai, tai, mano 
nuomone, iš to reikia daryti 
išvadas, o ne ieškoti kelių, 
kaip išsisukti ar pasiteisinti. 
Ir bendrai, reikėtų atidžiau 
skaityti antraštes. Skyrius 
skirtas ne tam, kad suvedinėti 
sąskaitas, o pasisakyti savo 
nuomonę, todėl ir vadinasi 
..Laiškai ir nuomonės". 

Birutė Žiogelienė 
Evergreen Park, IL 

* Lietuvos tur izmo rin
ka perna i „ snaudė" — į Lie
tuvą atvykusių užsieniečių 
skaičius, palyginti su 1999-ai-
siais, sumažėjo 8 proc. Valsty
binio turizmo departamento 
duomenimis, pernai Lietuvą 
aplankė apie 4.1 mln. užsie
niečių, iš jų 1.2 mln. — turis
tai. 1999 m. Lietuvoje viešėjo 
4.5 mln. užsieniečių. (Eita) 

lt makes a world of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-tnp travei to Lithuania easier and more conventent than SAS. 
From Chicago. we offer daily servtce to Vilnius with a hassle-free connection via 
Stockholm. When you're ready to return. you'li enjoy same-day travei back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fir.d out what a world of difference SAS 
can make for your next trrp. Just call your Travei Agent of SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website'at wwwscand1nav3n.net. 
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- A. t A. 
PETRUI GRIGANAVIČIUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame žmonai 
DANGUOLEI, sūnui ŠARŪNUI su šeima, kitiems 
giminėms ir artimiesiems. 

Leokadija KaSubieni 

Loreta Kynienė 

Marytė Miklieni 

Genovaitė Modestienė 

Elena Purtulienė 

Onutė Šiaudikienė 

Vladas Stoškus 

Dana ir Jurgis Švedai 

PADĖKA 
Mylėjome tikrai, 
Klibėjome karktai, 
Tikėjome šventai, 
Kad visa tęsis amžinai... 

I.R 

A.tA. 
JUOZAS RAŠYS 

Mirė 2001 m. sausio 9 d. Cambridge, MA. Palaikai bus 
priglausti Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje. 
Nuoširdžiai dėkojame prel. kun. Albertui Kontautui už 
maldas šermenų metu koplyčioje, Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonui kun. Steponui Žukui ir kun. Albinui 
Janiūnui už atnašautas laidotuvių šv. Mišias, Juliui 
Špakevičiui, pravedusiam atsisveikinimą, už tartus 
žodžius inž. Romui Veitui—Bostono inžinierių draugijos 
vardu, Gintarui Čepui — Lietuvių Bendruomenės vardu, 
dr. Antanui Lipskiui ir dr. Leonidui Ragui — šeimos 
vardu. Dėkojame solistei Daivai Mongirdaitei, gražiai ir 
jautriai giedojusiai šv. Mišių metu, Romui Gasparoniui 
už palydą vargonais. 
Ačiū u i šv. Mišių aukas, gėles bei užuojautas, pareikštas 
žodžiu, raštu ir spaudoje. Dėkojame už gausų dalyvavimą 
atsisveikinant su velioniu laidotuvių namuose ir 
bažnyčioje. Ačiū už finansine paramą, skirtai Lietuvos 
vaikų globai. 
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie mūsų skaudžios 
netekties palengvinimo. 

Nuliūdusi ieima. 

. 

Buvo rankos — sotinančios duona, 
Širdimi sušildyta, skalsia, 
Nesančios užuovėją ir giedrą 
Mano vieškelių rudenyse... 

Janina Degutytė 

PADĖKA 
Mūsų mylima Mamytė, Močiutė, Promočiutė ir Uošvė 

A.tA. 
SALOMĖJA BARTUŠKDENĖ 
mirė 2001 m. sausio 24 d. ir buvo palaidota sausio 27 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Čikagoje. 
Mūsų nuoširdi padėka kun. Jauniui Kelpšai, 
aplankiusiam Mamyte ligos metu, aprūpinusiam ją šv. 
Sakramentais, pravedusiam maldas koplyčioje jai mirus, 
atlaikiusiam šv. Mišias ir pasakiusiam tokį jautrų 
pamokslą bei atlikusiam laidojimo apeigas kapinėse. 
Esame nepaprastai dėkingi kun. Antanui Saulaičiui, kuris 
atvykęs iš Lietuvos į Čikagą vos keletai dienų, rado laiko 
aplankyti mūsų mirštančią Mamytę ir paguosti mus mūsų 
skausme. 
Nuoširdus ačiū Danguolei Kviklytei, kuri lankė Mamytę 
ligos metu, ačiū jai ir už skaitymus šv. Mišių metu. 
Netekties metu pajutome tiek daug savo draugų ir 
pažįstamų nuoširdumo. Ačiū visiems už šv. Mišių aukas, 
už gėles, pareikštą užuojautą žodžiu, raštu bei spaudoje, 
už aukas lietuviškai labdarai Mamytės atminimui, už 
atsilankymą koplyčioje bei palydėjimą jos i kapines. 
Dėkojame karsto nešėjams: Edui ir Vytautui Babušiams, 
Vytautui Germanui, Tomui Remeikiui, Mamytės 
anūkams Algiui ir Linui. 
Ilsėkis ramybėje, mylima Mamyte. Mes pasigesime Tavo 
nuolatinio rūpesčio ir meilės savo vaikams, anūkams, 
proanūkams, marčiai ir žentui. 

Duktė Danutė Korzonienė ir sūnus Romas 
Bar tu ika su šeimomis. 

DRAUGAS, 2001 m. kovo 6 d., antradienis 

A.tA. 
EMILIJA VALANTINIENĖ 

JUODKAITĖ 
Mirė 2001 m. kovo 4 d., sulaukusi 77 metų. 
Gyveno Čikagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Gimė Lietuvoje, Raseiniuose. Amerikoje išgyveno 52 

metus. 
Nuliūdę liko: vyras Vytautas Valantinas, brolis 

Vytautas Juodka, kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje, Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje. 

Velionė bus pašarvota antradienį, kovo 6 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St . Chi
cago, IL. Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 7 d. Iš 
Marąuette laidojimo namų 9 v.r. velionė bus išlydėta į 
Švč. Mergelės Maruos Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. 
bus aukojamos gedulingos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras ir brolis. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusruneralhome8.com 

A.tA. 
EGLEI VILUTIENEI 

mirus, jos vyrui, mūsų klubo nariui JONUI, sūnui 
ANDRIUI reiškiame širdingiausią užuojautą ir drauge 
liūdime. 

Daytona Beach Lietuvių klubas 
Florida 

A.tA. 
EGLEI VILUTIENEI 

mirus, jos vyrui JONUI, sūnui ANDRIUI bei 
artimiesiems užuojautą reiškia 

dr. Andrius ir Audronė Gaiiiūnai su šeima 

Aldona Simonaitienė 

Mielai tetai 

A.tA. 
EMILIJAI VAIJ^NTINIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame EMILUĄ ANDRULYTĘ 
ir kartu liūdime. 

„Draugo" redakcija 

PADĖKA 
A.tA. 

LIUCINA JUŠKEVIČIŪTĖ 
GRIGALAUSKIENĖ 

Mūsų mylima Mamytė, Močiutė ir Sesuo mirė 2001 m. 
sausio 19 d. Palaidota sausio 22 d. Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse šalia savo mylimo vyro a.a. Jurgio Grigalausko. 
Nuoširdi padėka kun. A. Paliokui už maldas laidotuvių 
koplyčioje, atnašautas šv. Mišias Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. Lemom. IL. ir už laidojimo 
apeigas kapinėse. Dėkojame vargonininkui F. Stroliai ir 
solistei O. Jameikienei už ypatingai gražias giesmes šv. 
Mišių metu. 
Nuoširdžiai dėkojame mieloms Hedvinai Dainienei ir 
Jūratei Zubinienei už pasakytus šiltus žodžius ir gražius 
eilėraščius koplyčioje. 
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
atsilankiusiems koplyčioje, kurie suteikė a.a. Liucinai 
paskutinį patarnavimą ir palydėjo į Amžino Poilsio vietą. 
Ačiū už maldas, gražias gėles ir gausias aukas, skirtas šv. 
Mišioms, „Saulutei", Dukterų draugijai, BALFUI ir 
šeimos nuožiūrai. 
Dėkojame visiems šioje liūdesio valandoje pareiškusiems 
užuojautą ir paguodos žodžius asmeniškai, per spaudą, 
laiškais ir telegramomis iš Lietuvos. 
Dėkojame karsto nešėjams ir Petkus Lement laidojimo 
namų atstovybei už nuoširdų ir malonų patarnavimą mūsų 
sunkioje valandoje. 

Liūdesyje liko: dukterys — Jolanta, žentas 
Jonas, Judita, lentas Robertas; anūkai — 
Andrius, Tomas su imona Jūrate, Melisas, Erik 
bei sesuo Marija Kazlauskienė ir jos šeima, 
gyvenanti Lietuvoje. 

http://wwwscand1nav3n.net
http://www.petkusruneralhome8.com
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DRAUGAS, 2001 m. kovo 6 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Ar jau užsisakėte vietas į 
„Žiburėlio" Montessori mo
kyklėlės madų parodą? J i 
įvyks Pasaulio lietuvių centre 
sekmadienį, kovo 18 d. Sma
giai praleisite popietę ir tuo 
pačiu paremsite mažytėlių lie
tuvių mokyklėlę. Platesnę in
formaciją teikia Audra Daulie-
nė tel. 847-328-9459 ir Indrė 
Jeske tel. 630-545-9705. 

Prof. Rimvydas Šilbajoris 
šios vasaros Mokytojų kursuo
se skaitys paskaitas apie vys
kupą Motiejų Valančių ir eilė
raščio literatūrini nagri
nėjimą. Kursai vyks rugpjūčio 
5-12 d. Dainavoje. 

JAV Lietuvių Bendruo
menės nauja Pietvakarių 
apylinkė rengia kovo 11 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą kovo 11 d., sekma
dienį, 12:30 vai.p.p. Zion evan
gelikų liuteronų salėje, 9000 
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 
60453. Kviečiami visi lietu
viai, gyvenantys Evergreen 
Parke, Oak Lawn, Burbank, 
Bridgeview, Hickory Hills, Pa
los Hills, Chicago Ridge, Palos 
Heights, Lombard, Lockport ir 
kituose Čikagos pietvakarių 
priemiesčiuose. Numatomas 
minėjimas, meninė programa 
ir kavutė. Laukiame jaunų 
šeimų ir vyresniųjų lietuvių. 

LIETUVIŲ FONDO VALDYBOS POSĖDIS 
Paskutinis senos LF valdy

bos posėdis šiais metais buvo 
vasario 19 d., penktadienį, Pa
saulio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. Dalyvavo: Povilas 
Kilius, Alė Razmienė, Sigita 
Balzekienė, Ramoną Ste-
phens-Žemaitienė, Lina Žlio-
bienė, Arvydas Tamulis, Vytas 
Vaitkus ir Stasys Džiugas. 
Buvo pasigesta Stasio Baro, 
kuris šiuo metu su žmona Ele
na atostogauja Floridoje. Po
sėdyje dalyvavo ir buvęs LF 
tarybos pirm. Algirdas Ostis 
bei naujai išrinktas tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma. 

Posėdis prasidėjo punktua
liai. Pirmininkavo Povilas Ki
lius, kuris paskutiniame tary
bos posėdyje buvo išrinktas 
valdybos pirmininku dar vie
nai kadencijai. Jau pačioje 
pradžioje iš visų pasisakymų 
pasitvirtino, kad visa senoji 
valdyba dar mielai sutinka 
pasilikti ir dirbti kartu. Pirmi
ninkas pareiškė padėką. Sta
sys Baras taip pat buvo davęs 
sutikimą. Po to pagal darbo
tvarkę buvo svarstomi įvairūs 
fondo veiklos reikalai. Buvo 
pristatytos 2001 m. biudžetas, 
kuris su mažu papildymu bu
vo priimtas, o vėliau bus pris
tatytas LF tarybai patvirtinti. 

Metinis LF narių suvažia
vimas bus balandžio 21 d., 
šeštadienį, PLC fondo salėje. 
Suvažiavimo programa bus 
panaši į praėjusių metų suva
žiavimo, tik su mažu pakeiti
mu. Lietuvos mokytojams, 

išeivijos spaudai bei TV para
ma bus prašoma tokia pat su
ma kaip 2000 metais. Lietu
vių fondo golfo diena bus rug
sėjo 30 d. Old Oak County 
Club, Orland Park, IL VViscon-
sine. Gali atsirasti galimybė, 
kad per fondo ūkį, kuris yra 
prie 83 kelio, bus pravesta 
kanalizacija — vanduo, bet tai 
priklausys ir nuo mūsų pačių 
dedamų pastangų. Tada že
mės vertė labai pakiltų, nes 
aplink yra statomi namai iki 
pusės milijono dolerių vertės. 
Su turimu namu Berlyne yra 
maža problemėlė, bet bus ras
tas būdas ją pašalinti, kad tą 
namą batų galima parduoti be 
jokių kliūčių. LF įgaliotiniui 
žurn. Jurgiui Janušaičiui Flo
ridoje dėl sveikatos savo pa
reigų atsisakius, yra pakvies
tas Algirdas Šilbajoris, kuris 
sutiko užimti jo vietą. 

Pagal LF duomenis nuo fon
do įsikūrimo iki šiol yra suau
kota 10,605.044 dol. Šiuo me
tu LF turi 7,102 narius. 2000 
m. fondas gavo aukų 110,998 
dol. Palikimų — 612,026 dol. 

Posėdžio pabaigoje žodį tarė 
dr. Antanas Razma nuoširdžią 
padėką pareikšdamas buvu
siam tarybos pirm. Algirdui 
Osčiui, valdybos pirm. Povilui 
Kiliui ir jo valdybai, kuri dir
ba be jokio atlyginimo, auko
dami savo laiką ir darbą tam 
pačiam gražiam tikslui. 

Kitas posėdis bus balandžio 
2 d., pirmadieni, toje pačioje 
vietoje. St. Džiugas 

Mišrus kamerinis choras „Muzika", įsikūręs 1992 metais, atvyksta į Čikagą ir kovo 10 d., šeštadienį. 7 vai.v. 
koncertuose Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. ..Muzik -s" choro repertuare skamba bažnytine pasaulietinė, ro
mantine ir baroko muzika Šis ansamblis į savo repertu.ira įtraukia ir lietuvių klasikų bei šiuolaikinių kompozi
torių kūrinius. 1999 m. ..Muzika" Pasaulio lietuvių cho: u konkurse pelne pirmąja vietą. Koncertą Čikagoje ren
gia PLC renginių komitetas. 

Cicero LB kovo 11 d., sek
madienį, po 9 vai.r. lietuviškų 
šv. Mišių rengia vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus minėjimą. 
Po paskaitos, kurią skaitys Ti
tus Antanaitis, meninę prog
ramą atliks Meno mokyklėlės 
mokiniai (direktorė Ligija 
Tautkuvienė). Minėjimas vyks 
Šv. Antano parapijos didžiojo
je salėje. Parapijiečiai ir sve
čiai iš toliau mielai kviečiami 
ir laukiami. Bus lietuviško ku
gelio pietūs. 

Pietvakarių Čikagoje 
šimtai namų tapo tušti ar ap
leisti, nes paskolų davėjai 
dažnai apgauna vyresniuosius 
gyventojus, įkalbėdami juos 
pasiimti paskolas mokant di
delius mėnesinius mokėjimus. 
Tai reiškia, kad daug šeimų 
praranda savo namus ir šie 
veiksmai labai kenkia visai 
mūsų apylinkei, įmonėms ir 
institucijoms. Pietvakarių apy
linkės Projektas (SWOP) 
kovo 10 d., šeštadienį, 10 
val.r. rengia susitikimą, kuris 
vyks Lee Elementary School, 
6448 S. Tripp. Numatyta, kad 
dalyvaus Senato ir Kongreso 
nariai. Daugiau informacijos 
tel. 773-471-8208. Mašinas 
bus galima pasistatyti Lee 
mokyklos aikštėje, VVest Lawn 
parko aikštėje ir Kildare gat
vėje (tuoj į vakarus nuo 
Tripp). 

Literatūros vakaras su 
poete Egle Juodvalke įvyks 
kovo 31 d., šeštadienį, 4 vai.p. 
p. Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" kovo 7 d., 
trečiadienį, 2 vai.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė iš ciklo 
,,Mūsų miesteliai" - „Palan
ga" I dalis. Tai - kurortų poil
sio kampelis, apie kurį svajoja 
poilsiautojai, kur Baltijos jūra 
ir smėlio kopos vilioja svetim
taučius. Kviečiame atvykti vi
sus, kuriems Palanga yra mie
las prisiminimų miestelis ir 
kuriems tai gera proga su 
gražiąja dainose minima Pa
langa susipažir.ti. Bus ir bend
ri pietūs, kaip visada trečia
dieniais. 

Marąuette Parko lietuvių 
bažnyčioje girdėsime reto gro
žio kūrinį - L. Cherubini „Re-
ąuiem", kur; atliks amerikie
čių profesionalų Park Forest 
Singers choras ir Ričardo Šoko 
vokalinis ansamblis. Šis reli
ginės muzikos koncertas vyks 
kovo 11 d. 4 vai.p.p. Taip pat 
bus atlikti ir kiti kūriniai. 
Chorą paruošė ir jam diriguo
ja muz. Ričardas Šokas. Visi 
esame kviečiami šį Gavėnios 
sekmadienį i koncertą, kuris 
bus tikra dvasinė atgaiva be
laukiant Kristaus Prisikėlimo 
šventės. 

J au žinoma Lietuvių ope
ros statomo spektaklio prem
jeros diena! G. Donizetti operą 
..Meiles eliksyras" žiūrovai 
išvys balandžio 29 d., sekma
dienį, 3 vai.p.p. Morton audi
torijoje, 2423 S. Austin Blv., 
Chicago, IL. Pooperinis kon
certas vyks gegužės 6 d., sek
madienį, 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Į operos spektaklį au
tobusai išvažiuos 1:15 vai.p.p. 
nuo Marąuette Parko bažny
čios (69 ir VVashtenavv) ir 1:30 
vai.p.p. nuo Brighton Parko 
bažnyčios (44 ir California). 
Visi bilietai parduodami ..Sek
lyčioje" savaites dienomis nuo 
9 val.r. iki 4 vai.p.p., šešta
dieniais nuo 10 val.r. iki 2 
vai.p.p. Seklyčios adresas — 
2711 W. 71st Street, Chicago, 
IL 60629, tel. 773-476-2655. 
Paštu bilietus užsisakyti gali
te rašydami: Lithuanian Ope
ra Co", 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629; tel. 773-
925-6193. 

Blynų pusryčiai Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijoje 
bus ruošiami kovo 25 d., sek
madienį. 

Nuo kovo 5 dienos Vil
niaus radijas užsieniui laidas 
Šiaurės Amerikai transliuos 
tik 9875 kHz dažniu arba 31 
metro bangos ruože. Naujuoju 
dažniu laidos turėtų būti gir
dimos daug didesnėje Šiaurės 
Amerikos dalyje. 

•• Lithuanian Mercy Lifl 
dėkoja už aukas šelpti tu
berkulioze (TB) sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Aukojo: 
$100 Matas Cyvas, St. Pete 
Beach, FL. $25 Ann Prims, Oak 
Lavvn, IL. $15 Jonas Giriunas, 
Brookline, MA; VVilliam 
Yudiskas, Eagle River, AK $10 
Diana ir John Strupes, Ontario, 
CA Dėkojame! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
448-6173. Taz ID#36-3810893. 

• Dėmesio lietuviai, gy
venantys Cicero, Berwyn, 
Riverside! Prašome apsilan
kyti Berwyn Finer Food 
parduotuvėje, 6323 W. Cer-
mak Rd., Bemvyn, IL. Sa
vininkas Joe Gulbinas. Pre
kiaujame marinuotais grybais, 
salotomis, kopūstais, saldai
niais bei šokoladu iš Lietuvos, 
uogienėmis ir padažais — iš 
Latvijos. 

• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo: $350 
Monument Homes (per Norm 
Karasa) Monument, CO. $240 
B.R.I. Sealey, Berkeley, CA. 
$100 Gene Armalis, St Pete 
Beach, FL; Kostas Karolina 
Bružas, Homewood, IL; Čikagos 
Lietuvių moterų klubas, Palos 
Hills, IL; Rūta ir Ramūnas 
Venclovas, Western Springs, 
IL. Dėkojame! Lithuanian 
Mercy Lift, P.O. Boz 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel. 708-
4484173. Taz ID#36-3810893. 

• Ieškau Danutės Arlaus
kienės, g imusios 1954 m. 
sausio 3 d. Gerai atsilyginsiu. 
Tel. 630-635-1066, Ed Moore. 

• Ieškome mūsų mamos 
Emilijos Gaška (Gaškienės), 
gyvenus ios 5154 S. Cali
fornia Ave., Chicago , IL 
60632, mirus ios 1998 m. 
gruodžio 4 d., testamento 
arba asmenų, liudijusių jį su
darant. Ką nors žinančius, 
prašome pranešti Daliai ir 
Kęstučiui Gaškams. Tel. 734-
482-3699. 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, skirtas šelpti 
sunkiai sergančius ligonius 
Lietuvoje. Aukojo: $50 Charles 
Kūlis, Oyster Bay, NY; Paulina 
ir Leopoldas Heringas, Detroit, 
MI; Ida Milbut, New York, NY; 
Frank Baldauskas, Cuyahoga 
Falls, OH; Aušra Dapkus , 
Stamford, CT; Mary ir Joseph 
Vizgirda, Putnam, IL; Aldona 
Lesevičius, Chicago, IL. $35 
Gražina Reskevičius, Omaha, 
NE. $25 George Gudauskas, 
Jr., Washington, DC; Renata 
Mackmiller, Madison, WI; Ma
rija Sandanavičius, Newsom, 
Beverly Hills, CA; Joseph Ku
činskas, Dovviagiac, MI; Regina 
Waldon, Grand Rapids, MI; 
Milda Jasins, Menlo Park, CA; 
Emilie Thansky Allentown, PA; 
Aldona ir Alvydas Kudirka, La 
Cresenta, CA; Aldona ir Vy
tautas Andrulis, St. Pete Beach, 
FL; Joseph Denis, Sun City, AZ; 
Regina ir Richard Šlepetys, 
Brick, NJ; Sisters of Mercy, 
Inc., Worcester, MA. $20 Teresė 
Gečys, Huntingdon Valley, PA; 
Petronelle Cicėnas, Naperville, 
IL. $15 Ona Stasukaitis, Be
verly Shores, IN; Catherine 
Forte, Nashville, TN; Dorothy 
ir Jack DeGennaro. Holmes 
Beach, FL; Jūratė ir Thomas 
Pletzke, Worth, FL; Victoria 
Miller, Yucaipa, CA; Francis 
Kelsheimer, Oswego, IL; Aniele 
Kendrick, Holmes, PA. $10 
Julijona Flaser, EI Cerrito, CA; 
rev. Rapolas Krasauskas, Put
nam, CT; Laima Baltrenas, 
Glendale, CA; Irene ir V/illiam 
Aukstolis, Chicago, IL. $5 F.M. 
Petrauskas, Baldwinville, NY, 
Josephine Bruzgis, NJ; Vance 
ir Gloria Roy, Jeannette, PA. 
Dėkojame! Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Boz 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-448-6173. 
Taz ID#36-3810893. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTĖ LEMONTE 

Nepriklausomybės šventė 
Lemonte įvyko vasario 18 
dieną ir jos pradžia buvo, kai 
Lemonto LB pirmininkas Ro
mas Kronas su kitais dalyvau
jančiais pakėlė Lietuvos vėlia
vą ir padėjo vainiką prie Moti
nos paminklo. 

Pati šventė prasidėjo šv. Mi-
šiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos koplyčioje. 
Šv. Mišias laikė misijos kape
lionas A. Paliokas ir prelatas 
I. Urbonas. Mišios buvo skir
tos už Lietuvos laisve. Prela
tas pasakė šiai progai skirtą 
pamokslą. Šv. Mišių auką 
nešė Lemonto LB pirmininkas 
R. Kronas ir sekretorė N. 
Nausėdienė, palydimi Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
„Geležinio vilko" istorijos bū
relio mokinių. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į 
apatinė LF salę akademinės 
daliai. Reikia pasidžiaugti, 
kad žmonių buvo pilna salė. 
Visi susėdo prie gražiai pa
puoštų stalų ir vaišinosi kava, 
pyragaičiais, sūriu ir vaisiais. 

Oficialią minėjimo dalį pra
dėjo Lemonto LB pirm. R,. 
Kronas. Pirmiausia jis visus 
pasveikino su 83-siomis Lietu
vos nepriklausomybės metinė
mis. Savo trumpame žodyje R 
Kronas pasakė, kad iš praei
ties mes semiamės stiprybes, 
tikėdami geresne Lietuvos 

ateitimi. Jis sveikino lemon-
tiškius, kurie nuo pat pirmos 
dienos šiame PLC renkasi pa
minėti garbingą sukaktį. Svei
kino naujai atvykusius lietu
vius, kurių rankose mes palik
sime ši centrą. Visus pakvietė 
atsistoti vėliavų įnešimui. Vė
liavas įnešė Maironio mokyk
los mokiniai. 

Pirmininko R. Krono papra
šyta, solistė Praurimė Ragienė 
sugiedojo JAV ir Lietuvos 
himnus. 

Palaimintojo J. Matulaičio 
kapelionas kun. A. Paliokas 
buvo paprašytas sukalbėti 
maldą. Savo maldos žodžiais 
jis kreipėsi į viso pasaulio 
Viešpatį, kad šiandien švęs
dami savo laisvės šventę, pri
mename Jam savo Tėvynės 
sunkumus, nelaimes ir žaiz
das, kurias ji pati sau padarė 
ir kurias padarė kiti. Jis sakė: 
.Mes kreipiamės pagalbos į 
Tave, nes patys esame bejė
giai Tėvynę užgriuvusių sun
kumų akivaizdoje". Maldos 
pabaigoje kapelionas meldė 
Viešpatį, kad padovanojęs 
mums laisva, padėtų ir toliau 
per visus sunkumus nešti tą 
spindintį laisvės žiburį, padė-

' tų ir toliau aukoti bei aukotis 
didžiajam laisvės reikalui. LB 
pirmininkas pakvietė visus 
dalyvaujančius tylos minute 
pagerbti LB narius, iškeliavu

sius amžinybėn. 
Tolimesnę minėjimo progra

mos dalį R. Kronas pakvietė 
vesti Maironio mokyklos mo
kytoją Ramutę Lukošiūtę. Jos 
pakviesta I. Tijūnėlienė per
skaitė Illinois gubernatoriaus 
George Ryan sveikinimo raš
tą. 

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos pirmininkė B. Vinda-
šienė savo sveikinimo kalboje, 
padėkojo Lemonto LB pirmi
ninkui R. Kronui ir visai val
dybai, už kiekvienais metais 
rengiamus gražius Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimus. 
Ji sakė, kad senųjų Amerikos 
lietuvių Lietuvai nupirktas 
Laisvės varpas buvo dingęs. 
Dabar mes galime pasi
džiaugti, kad jis vėl skamba. 
Tai vėl Amerikos lietuvių dė
ka, jie surinko pinigų ir var
pas buvo paaukotas Lietuvai 
visai toks pats ir su tokiu pa
čiu įrašu: „Vai skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, kas 
laisvės nevertas — tas neger
bia jos". 

JAV LB Krašto valdybos pir
mininkė R. Narušienė sveiki
no visus dalyvius JAV LB Ta
rybos vardu. Ji sakė, kad oku
panto padaryta žaizda Lietu
vai yra gili. Šiuo metu jai rei
kalinga ne individuali para
ma, bet visuomeniška, tik ta
da ji bus prasminga ir galinga 
jėga. 

Buvo pristatyti šiame minė
jime dalyvaujantys garbingi 

svečiai: LF įkūrėjas dr. A. 
Razma, LF pirmininkas P. 
Kilius, PLC pirmininkas R. 
Griškelis, latvių organizacijos 
pirmininkas Čikagoje I. Berg-
manis. Jis savo sveikinimo 
žodį pradėjo visus pasveikinęs 
lietuviškai. Sakė, kad jis jau 
daug metų yra sveikinęs lietu
vius su Vasario 16-ąja, ir 
atėjęs dabar čia, pas mus, jau
čiasi kaip namuose. „Latvių ir 
lietuvių organizacijos turėjo 
tuos pačius skaudžius išgyve
nimus, kartu demonstravome 
Daley aikštėje. Tik laikas iš
gydys visas žaizdas. Mūsų 
tautos kartas nuo karto pavy
duliauja vieni kitiems ir dėl 
krepšinio, ir dėl prezidento. 
Jūs išsirinkote iš Amerikos, 
bet ir mes jums nenusileido-
me. Mes prezidentę turime iš 
Kanados", sakė I. Bergmanis. 

Maironio mokyklos „Geleži
nio vilko" būrelio mokiniai, 
paruošti mokytojos G. Sturo-
nienės, perskaitė Nepriklauso
mybės Aktą ir atliko montažą 
„Mūsų Lietuva". Mokinė Ja-
gelavičiūtė labai jautriai ir 
gražiai padeklamavo K. Genio 
eilėraštį „Į Lietuvą". 

Ramutė Lukošiūtė pristatė 
šio minėjimo prelegentą, klai
pėdietį liuteronų bažnyčios 
kunigą Valdą Aušrą. Jo kalbos 
tema buvo „Vasario 16-oji ir 
laisvė", todėl prelegento visas 
pranešimas akcentavo žodį 
„laisvė" ir šio žodžio reikšmę. 
Kunigo kalbos tekstas bus 

spausdinamas „Drauge", todėl 
plačiau nepaminėsiu. 

Buvo pakviestas LF pirmi
ninkas P. Kilius ir dr. A Raz
ma, kurie kaip ir kiekvienais 
metais Vasario 16-osios proga 
paskiria pinigines paramas 
mokykloms. P. Kilius sakė, 
kad šįmet LF LB švietimo ta
rybai paskyrė viso 12,500 dol. 
Maironio mokyklos direktorei 
E. Novak buvo įteiktas čekis 
su 2,500 dolerių suma. Mon
tessori vaikų darželiui paskir
ta 3,200 dol. parama, taip pat 
paramą gavo „Pipiriukų" rate
lis. P. Kilius sakė, kad LF ir 
ateityje rems visus lietuviško 
švietimo žiburius. 

Po pertraukos koncertavo 
Palaimintojo J. Matulaičio pa
rapijos choras. Šio choro va
dovė jau daug metų yra Birutė 
Mockienė, chormeisterė — Ra
sa Poskočimienė, o koncert
meisteris yra Vidas Neveraus-
kas. Šis choras jau tapęs pui
kiu ansambliu, — jo vadovės 
B. Mockienės ir jai talki
nančios R. Poskočimienes dė
ka. Padidėjusi ir choro sudė
tis, tačiau kaip visuomet yra 
mielai laukiami nauji, jauni, 
balsingi dainininkai. Choras 
atliko „Einu per žemę" (muz. 
A. Bražinsko, žodž. A. Slavins
ko) ir „Narsuolių dainą" (muz. 
F. Strolios, žodž. P. Širvio). 
Meno mokyklėlės mokytoja 
Genė Razumienė pakankliavo 
„Subatėlę". Choras dar padai
navo dvi dainas: „Šiaurės pa

švaistė" (muz. S. Sodeikos, 
žodž. B. Brazdžionio) ir „Dievo 
dovana" (muz. A. Paulavi
čiaus, žodž. B. Brazdžionio). 

Po koncerto visi atsistojimu 
pagerbė vėliavų išnešimą ir 
pirm. R. Kronas paprašė visų 
susiėmus rankomis sudainuoti 
„Lietuva brangi". Tuo ir buvo 
užbaigtas šis minėjimas. 

Reiktų išreikšti padėką Le
monto LB valdybos renginių 
vadovams: Alicijai ir Alfredui 
Mikučauskams, Eugenijui 
Stasiuliui, Genei Stasiulienei, 

Leonui Juraičiui ir Ann Marie 
Juraitienei, Julijai Liutikie
nei, Leonidai Kazėnienei, Ni
jolei Nausėdienei, kurios ne 
tik dirbo, bet ir pyragus kepė. 
Valdyba taip pat yra dėkinga 
„Racine" kepyklai ir „Baltic 
bakery", už paaukotus pyra
gus. Prie aukų stalo darbavosi 
Dalia ir Algis Urbučiai. Dalia 
Šlenienė nupynė vainiką. Vi
siems prisidėjusiems prie šio 
minėjimo valdyba taria „Ačiū". 

Nijolė Nausėdienė 

Dalis minėjimo Seimininkių ir kepėjų F Stasiulienė. N. Nausėdienė. A. 
Juraitienė, A. Mikutauskienė. 


