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Tėvynėje pasižvalgius
* Kitų metų sausį prezi

dentas Valdas Adamkus
pratęs rugsėjį dėl teroro iš
puolių nutrauktą vizitą JAV, 
kur jis viešės sausio 22-23 d. 
Manoma, kad sausio 23-ąją 
Lietuvos vadovą priims JAV 
prezidentas George W. Bush. 
Iš JAV prezidentas V. Adam
kus su dviejų dienų oficialiu 
vizitu vyks į Meksiką. Jis bus 
pirmasis Lietuvos vadovas, 
apsilankęs šioje valstybėje. 
Planuojama, kad baigęs vizitą, 
V. Adamkus dar kuriam lai
kui liks Meksikoje, kur Iksta- 
pos gyvenvietėje Adamkų šei
ma su draugais atostogauja 
jau daugiau nei 10 metų. Ši 
tradicija nebuvo nė karto su
laužyta.

* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija pasiūlė dėl
pravaikštų sumažinti Seimo 
nario atlyginimą buvusiam 
Lietuvos valstiečių partijos 
pirmininkui Ramūnui Kar- 
bauskiui, nes jis be pateisina
mos priežasties praleido 5 iš 9 
posėdžių. „Pagrindinis baudė
jas yra mano rinkėjai. Aš ge
riau žinau, ką man daryti. O 
sėdėti Seime ir stebėti, kaip 
socialdemokratai ir sociallibe
ralai griauna Lietuvą, aš ne
matau prasmės”, teigė’ R. Kar
bauskis. Atlyginimas jam gali 
būti sumažintas vienu treč
daliu. Tačiau seimūnas teigia 
dėl to nenukentęsiąs, nes jau 
kelinti metai pervedąs savo 
atlyginimą jaunimo organiza
cijoms, o pastaruoju metu rė
męs Šiaulių rajono jaunimą.

(BNS)

* Biržų miškų urėdija 
gavo daugiau kaip metus 
lauktą atsakymą iš Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Botanikos sodo dendroklima- 
tochronologijos laboratorijos, 
jog tyrimui pateiktiems ąžuolo 
medienos pavyzdžiams gali 
būti apie 6,000 metų. Biržų 
miškininkų radiniais susido
mėjo archeologai, filologai.

(LA,Elta)
* Vilniaus parduotuvėje

įvykdyta finansinė suk
tybė, kai per keletą minučių 
be smurto pavyko pagrobti 
435,000 litų, apstulbino ir pre
kybininkus, ir bankininkus, ir 
teisėsaugininkus. Buvo dar 
kartą priminta — auga naujo 
tipo nusikaltėlių karta. Nusi
kaltimų įrankiai — protas ir 
informacįja. (LR, Elta)

* Skandalo bangos, ku
rias sukėlė Vilniaus apskri
tyje žemės reformą vykdę val
dininkai, artimai bendravę su 
nusikalstama gauja, pasiekė 
ir Kauną. Kauno apskrities 
viršininko administracija sus
tabdė nuosavybės atkūrimą į 
kai kurių savininkų nuosa
vybės teise valdytą žemę, o pa
tikrinimo medžiagą perduos 
Kauno apygardos prokuratū
rai. (LR, Elta)

* „Misis Lietuva” Ilona 
Penkauskienė jaučiasi ap
mulkinta konkurso rengėjų. 
Kaunietei prieš kelis mėne
sius vykusį konkursą „Miss 
Lietuva 2001” primins tik be
vertė grožio karalienės karū
na ir sudužusios viltys daly
vauti konkurse „Missis World 
2001”. Laimėjusi teisę atsto
vauti Lietuvai JAV vykstan
čiame gražiausių pasaulio 
moterų konkurse, I. Penkaus
kienė netikėtai sužinojo, kad 
Lietuvą ten atstovaus kita 
moteris. (R,Elta)

* Rusijos naftos bendrovė
„Jukos” pareiškė apgailes
taujanti dėl netikėtai „Wil- 
liams International” atstovo 
Lietuvoje paskelbto pareiš
kimo apie „Mažeikių naftą” 
valdančios JAV bendrovės 
„Williams” sprendimą nu
traukti šių metų birželį su 
„Jukos” pasirašytą susitarimą 
dėl bendradarbiavimo. „Ju
kos” pranešime spaudai teigia
ma, jog, „Mažeikių naftai” pa
geidaujant, antroji pagal dydį 
Rusijos naftos bendrovė ir to
liau yra pasirengusi tęsti naf
tos žaliavos tiekimą Lietuvos 
naftos perdirbimo gamyklai 
anksčiau suderėtais terminais 
ir sąlygomis. (Elta)

* Bendrovės „Williams
Lietuva” vadovo Randy Ma
jors pranešime spaudai teigia
ma, jog „pastarąjį mėnesį pa
didėjusio politinio triukšmo 
dėl mūsų investicijų akivaiz
doje ‘Williams’ yra susirūpinu
si, kad Generalinės prokura
tūros tyrimas tapo ne daugiau 
kaip politiniu įrankiu tiems, 
kurie nori arba peržiūrėti tei
siškai įpareigojančias sutartis, 
arba priversti ‘Williams’ palik
ti Lietuvą. Deja, valstybinių 
institucijų naudojimas prieš 
bendroves ar asmenis siekiant 
politinių tikslų primena kai 
kurias nedemokratiškas post
sovietines šalis, o ne šalį, sie
kiančią NATO ir Europos Są
jungos narystės”. <bns)

* Į buvusios premjerės 
Kazimieros Prunskienės 
rankas Seimo narys Ramū
nas Karbauskis atidavė savo 
ir 2,000 Valstiečių partijos 
narių likimą. Valstiečių parti
ja ir Naujosios demokratijos 
partija susijungė į Valstiečių 
ir Naujosios demokratijos 
sąjungą, kurios vadove, o kar
tu ir kandidate į prezidentus 
išrinkta buvusi Naujosios de
mokratijos partijos pirminin
kė K. Prunskienė. (LR,KD,Elta)

* Seimo narys Juozas 
Raistenskis Liberalą frak
cijos posėdyje ėmė teisintis, 
kad jis norėjo dalyvauti balsa
vime dėl Biudžeto įstatymo 
projekto grąžinimo vyriausy
bei tobulinti, bet tuo metu jį 
savo kabinete uždaręs laikė 
buvęs kitas liberalas Henrikas 
Žukauskas. Už tai, kad neda
lyvavo svarbiame opozicijai 
balsavime, Liberalų frakcijos 
vadovai praėjusią savaitę gra
sino pašalinti iš frakcijos J. 
Raistenskį ir H. Žukauską.

* Lietuvoje stebinantis
reiškinys —. sparčiai didė
jant automobilių srautui, naf
tos produktų suvartojimas ne 
tik nedidėja, bet atvirkščiai — 
mažėja. Energetikos instituto 
vadovas akademikas J. Vile
mas prabilo, kad naftos pro
duktų vartojimas mažėja dėl 
kontrabandinės prekybos de
galais. (LR, Elta)

* Klaipėdoje šalčiui nu
sinešus kelią benamią gy
vybes, atidaryti specialūs nak
vynės namai. Suteikus 50 lovų 
nakvynės namus benamiams, 
pirmąją naktį juose nakvojo 4 
žmonės. Namus prižiūrės 
Klaipėdos nevyriausybinės or
ganizacijos, jie veiks iki šildy
mo sezono pabaigos. Benamiai 
namuose nuolat negyvens, jie 
galės atvykti tik nakvynei. 
Klaipėdoje, neoficialiais duo
menimis, nuolatinės gyvena
mosios vietos neturi apie 100 
žmonių. <bns>

Užsienio valstybėse dirbantys Lietuvos diplomatai susiliko su valstybės vadovais. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Diplomatai visas jėgas skirs 
Lietuvos narystei NATO ir ES
Vilnius, gruodžio 17 d. 

(BNS) — Užsienio reikalų 
ministras Antanas Valionis 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių vadovų paprašė kitais 
metais siekti dviejų tikslų — 
Lietuvos pakvietimo į NATO 
ir derybų su Europos Sąjunga 
užbaigimo.

Pirmadienį kalbėdamas Lie
tuvos diplomatinių atstovybių 
vadovų metiniame pasitarime, 
A. Valionis pastebėjo, kad Lie
tuvos diplomatijai šiemet yra 
kuo pasidžiaugti — Lietuva 
yra „kaip niekad arti strategi
nio tikslo įstoti į Europos 
Sąjungą ir Šiaurės Atlanto Al
jansą”. Jis teigė, kad šie metai 
buvo „neeiliniai” — Lietuva 
lapkritį pradėjo pirmininkauti 
Europos Tarybos ministrų 
komitetui, gegužę tapo Pasau
lio prekybos organizacijos na
re, šiemet pajudėjo įsisenėję 
klausimai, kaip nekilnojamojo 
turto atgavimo Prancūzijoje 
byla.

Kaip žinoma, praėjusią sa
vaitę Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos užsienio reikalų minis
trai Paryžiuje pasirašė su 
Prancūzijos UR ministru susi
tarimus, pagal kuriuos Pran
cūzija įsigis Baltijos valstybių 
prieškario ambasadų pasta
tus, kur dabar įsikūrę Rusijos 
atstovai. Nors iki šiol forma
liai ambasados pastatai nuo
savybės teise priklauso Lietu
vai, jų negalima perimti, nes 
juose yra įsikūrę diplomatinę 
neliečiamybę turintys Rusįjos 
piliečiai. Atsižvelgiant į tai, 
jog teisėtas šio pastato savi
ninkas, t. y. Lietuvos Res
publika, juo naudotis negali, 
susitarime numatyta, jog Lie
tuva parduos Prancūzijai mi
nėtą pastatą už sutartą sumą.

„Taigi mūsų aktyvi ir kryp
tinga veikla Vašingtone, Lon
done, Varšuvoje, Berlyne, 
Paryžiuje, Maskvoje, mūsų 
šiaurinėse kaimynėse, Baltįjos 
jūros regione ir kitur davė 
apčiuopiamų rezultatų”, kal
bėjo ministras.

Tačiau jis kartu atkreipė 
dėmesį, kad artėjantys metai 
pareikalaus dar daugiau su
telkti pastangas. Kaip svarbų 
kertinį 2002 metų uždavinį A. 
Valionis įvardino derybų su 
Europos Sąjunga užbaigimą. 
UR ministras pastebėjo, kad 
po kelių metų Lietuvos pa
reigūnų, dirbsiančių įvairiose 
Europos Sąjungos bei NATO 
struktūrose skaičius „bus ne 
vienetai, o dešimtys, šimtai”. 
„Todėl jau dabar privalome 
pradėti planuoti personalo

atranką bei rengimą. Turime 
peržiūrėti diplomatinio atsto
vavimo tinklo plėtimo per
spektyvinius planus. ES ir 
NATO narystė, kintanti tarp
tautinė aplinka pareikalaus 
gerokai aktyvesnio mūsų įsi
liejimo į pasaulio įvykius, 
‘priartins’ iki šiol tolimas geo
grafines zonas”, kalbėjo A. Va
lionis.

Užsienyje Lietuva turi 45 
diplomatines atstovybes. Da
bar Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje, dirba 389 diploma
tai.

* Užsienio reikalą mi
nistras Antanas Valionis
patvirtino savo pirmtakams 
siūlęs darbą Lietuvos atstovy
bėse, tačiau pastarieji pasiū
lymų kol kas atsisakė. Pirma
dienį oficialiame kasmetinio 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių vadovų pasitarimo atida
ryme dalyvavęs UR ministras 
A. Valionis sakė ankstesniems 
užsienio reikalų ministrams 
Povilui Gyliui ir Algirdui Sau
dargui siūlęs „savo laiką pa
aukoti diplomatijai”. (Bns> 
* Lietuvos socialdemok
ratą partijos „propagandos 
ministras”, (LSDP) Informaci
nio centro vadovas Gediminas 
Kirkilas teigia, jog „prezi
dentas tampa savotišku opozi
cijos lyderiu, nes visos opozici
jos kalbos per biudžeto svars
tymą buvo aiškiai kaip iš vie
no popierėlio, suderintos su 
Prezidentūra. Visą laiką buvo 
kartojama ta pati gaidelė — 
biudžetas esą prieštarauja 
įstatymams”, tvirtino G. Kir
kilas. „Kiti metai — preziden
to rinkimų kampanijos pra
džia. Manau, kad ir pats pre
zidentas pradeda rinkimų 
kampaniją, nes kitaip negaliu 
paaiškinti jo veiksmų”, teigė 
G. Kirkilas.

* „Tėvą dėmesio neteku
sią, sveikatos stokojančią 
vaiką neturi aplenkti šven
tinis džiaugsmas”, vadovauda
miesi šia nuostata A. Sabonio 
paramos fondas ir „Žalgirio” 
krepšinio centras aplankė 
devynias Kaune ir Kauno ra
jone veikiančias vaikų globos 
įstaigas. Vaikų namų auklė
tiniai Sulaukė „Žalgirio krep
šininkų dovanų.

(KD.Elta)
* Po Lietuvos kaimus ne

siliauja vkžinėję apgavikai, 
kurie žmonėms siūlo pigiau 
nusipirkti cukraus. Tačiau 
vietoj jo patiklūs pirkėjai 
maišuose randa tik pjuvenas, 
sumaišytas su smėliu.

(LR, Elta)

* Lietuvos ir JAV atsto
vai pasirašė sutartį, pagal 
kurią Lietuva iš JAV už 38.5 
mln. litų įsigis vidutinio nuo
tolio prieštankinių valdomų 
sistemų „Javelin”. Per sutar
ties pasirašymą kalbėję parei
gūnai pabrėžė, kad Lietuva 
yra pirmoji iš Europos valsty
bių, įsigijusi iš JAV tokius mo
dernius ginklus. „Javelin” sis
tema gali.būti naudojama šau
dymui iš transporto priemo
nės arba nuo šaulio peties ir iš 
uždarų patalpų. <bns)

* Atsigaunanti Rusijos 
ekonomika vėl privertė 
Lietuvos pramonę atsigręžti į 
Rytus. Per “TSIų metų 10 
mėnesių eksportas į Rusiją 
padidėjo net 82 proc. iki 1.56 
mlrd. litų. Į visas NVS val
stybes lietuviškų prekių šįmet 
išvežta 41.6 proc. daugiau nei 
pernai, tuo tarpu eksportas į 
Europos Sąjungos (ES) val
stybes ūgtelėjo 24.4 proc.

* Klaipėdos uoste iš van
dens pradėtas rinkti iš bar
žos išvirtęs akmenų krovinys,' 
kėlęs pavojų laivybai. Apie 
500 tonų akmenų krovinį su
rinks kranai ir vilkikai. Ak
menys buvo skirti įplaukos 
kanalo molų statybai. Mano
ma, kad barža apvirto, nes ja 
tikriausiai buvo gabenama per 
daug akmenų. Kol buvo nusta
tyta išvirtusių akmenų vieta, 
uoste buvo laikinai sustabdyta 
laivyba. Vėliau laivyba uoste 
atnaujinta, tačiau uosto kapi
tonas kiekvienam laivui iš
duoda atskirą leidimą plaukti.

(BNS)
* Jau antrus metus iš

eilės Kauno alaus darykla 
„Ragutis” skyrė papuošalus 
Rotušės aikštėje pastatytai 
eglutei. Tačiau šiemet iš mies
to biudžeto eglutei bei Vydūno 
gatvės papuošimui papildomai 
skirta 50,000 litų. Savival
dybės atstovai negalėjo tiks
liai pasakyti, kaip išleisti visi 
pinigai. Juo labiau kad tiek 
Rotušės aikštėje, tiek kitur 
stovinčios eglutės, išskyrus 
vieną, yra papuoštos privačių 
firmų. Iš viso eglučių pa
puošimui miesto valdžia šįmet 
skyrė 100,000 litų. Tačiau tik 
Vienybės aikštėje stovinti 
eglutė buvo papuošta už Savi
valdybės lėšas. (KD, Elta)
* 12-to mėnesio 12-tą dieną 
dvylika Kalėdą Senelią 
savo dovanų maišus, skirtus 
gruodžio 26-ąją Kauno rotu
šėje jau dvyliktą kartą įvyk
siančiam labdaros vakarui, 
papildė daugiau nei 30,000 
litų, kuriuos paaukojo dvylika 
Kauno bendrovių. Ši įspū
dinga suma praskaidrins 
miesto neįgaliųjų vaikų Ka
lėdas. (KD, Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

. žinių agentūrų praneSImais)

Deli. Indija pirmadienį įspėjo apie sunkias pasekmes, su kurio
mis teks susidurti visiems, kas kels grėsmę jos valstybiniam sau
gumui. Tai vidaus reikalų ministras Lalas Krishna Advani pareiš
kė po praėjusią savaitę savižudžių teroristų įvykdyto išpuolio par
lamente, po kurio smarkiai padidėjo įtampa tarp Deli ir branduo
linį ginklą turinčio kaimyninio Islamabado. Tačiau Pakistanas pa
grasino duosiąs griežtą atkirtį tokiam puolimui. Po praėjusį ket
virtadienį įvykusio išpuolio Indijos policijos pareigūnai teigė, kad 
dėl jo kaltos Pakistane įsikūrusios kovotojų grupuotės bei šios val
stybės žvalgybos tarnyba. Islamabadas neigia Indijos pareigūnų 
kaltinimus dėl galimų jo sąsajų su išpuoliu prieš parlamentą ir 
tvirtina, kad jie yra suklastoti. Praėjusį ketvirtadienį penki gink
luoti asmenys įvažiavo į parlamento teritoriją ir ėmė šaudyti. Visi 
užpuolikai buvo nušauti, nepatekę į parlamento pastato vidų. Be 
jų žuvo dar 8 žmonės.

Kabulas. Jungtinės Valstijos, kurių visi diplomatai iš Afganis
tano išvyko prieš pat sovietų kariuomenės pasitraukimą 1989-ai- 
siais, pirmadienį atkūrė diplomatinę atstovybę, kurios vėliavos 
pakėlimo ceremonija, kurioje dalyvavo JAV specialusis pasiunti
nys James Dobbins, įvyko penkios dienos prieš Afganistano naujo
sios potalibaninės vyriausybės darbo pradžią.

Vašingtonas. JAV Valstybės sekretorius Colin Powell sekma
dienį pareiškė, kad teroristinis tinklas „al-Qaeda” Afganistane, 
regis, jau sutriuškintas, nors jo vadui Osama bin Laden ir pavyko 
pabėgti. „Esu įsitikinęs, kad dar liko urvų, kuriuos reikėtų patik
rinti, ir kad dar kai kur susiduriame su šiokiu tokiu pasipriešini
mu. Tačiau apskritai, regis, ši kampanijos dalis artėja į sėkmingą 
pabaigą”, „Fox News” sakė jis. „’Al Qaeda’ yra sunaikinta Afga
nistane. Dabar ją turime sunaikinti visur, kur tik pasaulyje ji vei
kia”, teigė C. Powell.

Tora Borą, Afganistanas. Talibanui priešiškos afganistanie
čių pajėgos Tora Borą kalnų urvuose Afganistano rytuose rado 
200 kūnų ir suėmė 25 Osama bin Laden tinklo „ai Qaeda” kovoto
jus. Tačiau kova Afganistane nesibaigė, nes pats bin Laden, gal
būt lydimas kelių šimtų ištikimų kovotojų, persekiotojų kol kas 
išvengė. Jalalabado rajono vyriausiasis vadas Haji Zaman nurodė, 
kad O. bin Laden’o Tora Borą nebėra.

Kandaharas. Afganistaniečių pajėgos rengiasi pulti į šiaurės 
vakarus nuo Kandaharo esančią kalnų sritį, kurioje, jų manymu, 
gali slapstytis aukščiausiasis Talibano vadas mula Mohammad 
Omar ir maždaug 500 jo kovotojų, pirmadienį pranešė naujasis 
Kandaharo žvalgybos direktorius Haji Gullalai.

Islamabadas. Afganistano pietuose esančiame Kandaharo oro 
uoste šalinant paliktus sprogmenis, sekmadienį per sprogimą bu
vo sužeisti keli JAV jūrų pėstininkai, pranešė CNN. Televizijos 
teigimu, sprogimas įvyko JAV pajėgoms tęsiant penktadienį pra
dėtą besitraukiančių talibų paliktų sprogmenų bei nesprogusių 
JAV numestų bombų šalinimą. CNN pranešė nežinanti nei kiek 
karių buvo sužeista, nei kokia jų būklė, tačiau teigė, kad į nelai
mės vietą nuskubėjo gelbėtojų automobiliai, o sužeistieji buvo iš
gabenti sraigtasparniais.

Jeruzalė. Izraelio užsienio reikalų ministras Shimon Pėrės pir
madienį pareiškė, kad palestiniečių vadui Yasser Arafat turi būti 
suteiktos kelios dienos parodyti, kad jis rimtai ketina vykdyti vie
šą pažadą pažaboti ekstremistų organizacijas. Sekmadienį Y. Ara
fat kreipėsi į visus palestiniečius ragindamas nutraukti išpuolius 
prieš Izraelį ir grasindamas imtis veiksmų prieš tuos, kurie nepai
sys jo įsakymų.

Gaza. Radikalaus palestiniečių judėjimo „Hamas” atstovas pa
reiškė, kad ši organizacija ir toliau rengs atakas prieš Izraelį. „Tai 
Izraelio okupacija mūsų žemėse primeta šias karines operacijas 
Palestinos žmonėms”, sakė šeichas Said Šiam. ,,’Hamas’ strategija 
yra tęsti pasipriešinimą tol, kol baigsis Izraelio okupacija. Kur, 
kada ir kaip, sprendžia ginkluotasis ‘Hamas’ sparnas”, pridūrė jis.

Vašingtonas. Aukšto rango JAV administracijos pareigūnai — 
JAV Valstybės sekretorius Colin Powell ir prezidento George W. 
Bush patarėja valstybinio saugumo klausimais Condoleezza Rice 
— mano, kad jų valstybės santykiai su Rusija išlaikys išbandymą, 
Vašingtonui pasitraukus iš dvišalės Priešraketinės gynybos sutar
ties (PGS) ir amerikiečiams pradėjus kurti Valstybinę priešrake
tinės gynybos sistemą. Interviu televizijai „Fox News” C. Powell 
pabrėžė, kad JAV prezidentas „pakeitė savo kursą, kad užmegztų 
tvirtus santykius su Rusijos prezidentu Vladimir Putin”. Todėl, 
pasak jo, JAV pasitraukimas iš 1972 metų Sutarties labai mažai 
pakenks dvišaliams santykiams. Savo ruožtu C. Rice interviu CBS 
pareiškė, kad G. W. Bush „didelę reikšmę teikia pastangoms už
megzti plačius santykius su Rusija”.

Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin nemano, kad JAV 
pasitraukus iš dvišalės sutarties dėl priešraketinės gynybos, gali 
iškilti naujų grėsmių Rusijos saugumui. D. Britanijos dienraščiui 
„Financial Times” aiškindamas Rusijos nuostatą šiuo klausimu, 
V. Putin sakė: „Pirma, JAV valstybinės gynybos sistemos kol kas 
nėra. Antra, nežinoma, ar pavyks ją sukurti. Trečia, jeigu pavyks 
sukurti, tai neaišku kada”. „Ir dar vienas argumentas — Rusija 
jau šiandien turi visas priemones įveikti bet kurią priešraketinę 
gynybą”, pabrėžė Rusijos prezidentas.

Port-au-Prince. Į Haiti prezidentūrą pirmadienį ryte veržėsi 
ginkluoti užpuolikai, greičiausiai mėginę nuversti prezidentą 
Jean-Bertrand Aristide. Apsaugininkams po susišaudymo pavyko 
juos sustabdyti. Radijo teigimu, vėliau buvo sulaikyti septyni iš
puolyje dalyvavę asmenys. Liudytojų teigimu, per susišaudymą 
žuvo du policininkai, tačiau pre
zidentas ir jo šeima nenukentė
jo. Protestuodami prieš pasikė
sinimą, tūkstančiai Haiti gy
ventojų išėjo į sostinės Port-au- 
Prince gatves, degino automobi
lių padangas.

KALENDORIUS
Gruodžio 18 d.: Eivilė, Girdvilas, 

Gracijonas, Gracijus, Visbutas, Vy- 
kantas.

Gruodžio 19 d.: Darijus (Darius), 
Gerdvilas, Rimantė, Rufas, Urbonas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS į
RIEBAUS KRAUJO SULIESINIMAS (7)

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
& >HR *A

B

Riebus cholesteroliu kraujas 
tiesia kelią sklerozei, kuri be 
laiko nuvaro į kapus Širdį, 
smegenis, inkstus ir pagaliau 
kojas. Todėl riebalų — choles
terolio sunormavimas yra 
žmogaus gyvenimo ne tik pra
ilginimas, bet ir jo kokybės pa
didinimas. Juk nė vienas ne
norime nepaeiti dėl sklerozės 
kojose; nenorime, kaip žuvis 
išimta iš vandens, kvapą gau
dyti dėl širdies sklerozės; juk 
mes iš tolo sukamės šalin nuo 
išprotėjimo — nuo savo žmo
nos vardo užmiršimo dėl sme
genų sklerozės.

Vien tokio ir dar kitokio ne
noro nepakanka laimingam 
gyvenimui: reikia darbo nepa
likti šalimais. O tas svarbiau
sias darbas ilgam laikui svei
katos užlaikymui yra ne ki
toks, o tik savo kraujyje cho
lesterolio sunormavimas iki 
mažiau 154 mg%. Ne žemiau 
200 kaip iki šiol manyta.

Tegul darbui mums lieka dienų per mažai
Cholesterolis, kaip ir van

duo, yra naudingas, bet tik 
normaliame kiekyje. Jų abiejų 
perteklius yra mirtinas nuo
das. Todėl švieskimės, idant 
paliautume būti cholesterolio 
nežinios varginami.

Tik kūnas gamina choleste
rolį ir jis esti tik gyvulienoje, 
kurią mes valgome, ypač try
nyje ir organuose, kaip kepe
nys, smegenys, inkstai...

Krevetės ir krabai turi vidu
tiniai cholesterolio, bet mažai 
gyvulinių (prisotintųjų) rieba
lų, todėl toks žuvinis maistas 
laikomas sveikesnis už tą, ku
ris gausus abiem — ir choles
teroliu, ir gyvulio riebalu, kas 
yra raudona mėsa, minėti or
ganai, paukštiena...

Per riebus cholesteroliu 
maistas priskretina arterijas, 
o joms susiaurėjus, nepriteka 
pakankamai kraujo į širdį ir 
smegenis. Tada sklerozė priar
tina širdies ataką, smegeninį 
paralyžių — „stroką” bei kojų 
nepavilkimą. Tas paverčia to
kio žmogaus gyvenimą ašarų 
pakalne. O kad gyvenimas 
taptų vien rožėmis klotu — 
kibkime normuoti cholesterolį.

Kraujo liesinimas
Dabar — 2001 metais mity

bos gaires pateikia dvi svar
biausios žinovės — tai Ameri
can Heart Association ir the 
National Cholesterol Educa- 
tion Program. Juodvi pataria: 
kasdieniniame maiste nenury
ti 30 proc. riebalinių kalorįjų, 
ko dauguma neprisilaiko šiuo 
metu. Dabar suvalgomas rie
bus gyvuliniais taukais mais
tas gausina cholesterolio kiekį 
kraujyje.

Gyvulinių (prisotintųjų) rie
balų gausiai yra mėsoje, gyvu
lio riebaluose, kai kurių auga
lų aliejuose (palm, kemel oil, 
coconut oil, cocoa butter) ir 
„heavily hydrogeneted marga- 
rines” ir „shortennings”. Skai
tykite etiketes. Dar daug cho
lesterolio turi pieniški gami
niai (saldus pienas, grietinės 
ledai ir sūris), o taip pat ir 
kepsniai.

Tai, valgydami tokį maistą, 
gausų prisotintais riebalais, 
mes riebiname kraują. Kąsno- 
dami liesus kąsnius (nepriso
tintų, polyunsaturated ir mo- 
nounsaturated riebalų) mes 
liesiname kraują cholestero
liu. Kad jį suliesintume iki normos

Mes privalome mažai valgy

ti visokių riebalų ar visai ne
liesti gyvulinių (prisotintų sat- 
urated) riebalų ir labai daug 
valgyti sudėtingų angliavan
denių pavidalu vaisių (jų 4 pa
tiekalai kasdien) ir daržovių 
(jų 5 patiekalai kasdien). Juo 
gausiau keisime gyvulinius 
riebalus į polyunsatured ar į 
monounsatured — tuo sėk
mingiau liesės kraujas choles
teroliu.

Prisilaikykime penkiariopu maistinių gairių
Minėti žinovai pataria laiky

tis šių penkių sveikatos gai
rių.

1. Valgyk daugiausia žuvį ir 
paukštieną be odos (tik ne žą
sį, ne antį) — ir taip per dieną 
ne daugiau, kaip 8 uncijas 
(240 gramų). O tie, kurie pri
siekė valgyti raudoną mėsą 
(kiaulieną, veršieną, jautieną) 
— tegul valgo labai mažai jos, 
tegul ryja liesus kąsnius ir nu
meta riebias dalis.

2. Virk mažame kiekyje dar
žovių aliejaus ar tokiame kie
kyje polyunsatured, nonhydro- 
geneted margarino, kaip Ca- 
nola, com, cottonseed, soy- 
bean ar safflower gaminiuose. 
Alyvų aliejus yra monounsa
tured riebalas.

3. Gerk — naudok tik nu-< 
griebtą (skim) pieną.

4. Yalgyk kiaušinio pakai
talą užuot viso kiaušinio (egg 
substitude). O jei valgysi visą 
kiaušinį — tai ne daugiau tri
jų trynių per savaitę (šakočiai 
tinka tik paukščiams — jų 
neėda net katės!).

5. Nedėk bumon gyvulio rie
baluose kepto kąsnio. Paruošk 
maistą liesu kaitinimu; ver
dant vandenyje, kepant, broi- 
ling ir roasting.

Sklerozė prasideda vaikystėje
Gydytojui tarpininkaujant, 

sužinokime savo kraujyje cho
lesterolio kiekį (norma — 154 
mg proc).

Kūnas pats gamina choleste
rolį ir jo gauna su maistu. 
Normuojasi per gausus jo kie
kis, valgant nedaug gyvulinių 
riebalų (ar jų visiškai ven
giant) ir cholesterolio (ypač 
trynių). Tokiame valgyje apsi
leidėliams ateina pagalbon 
vaistai, kurie atsiima savo už
mokestį pavidale įvairiopų 
neigiamumų.

Ne visi žmonės yra medici
niškai pamaldūs. Tiems, kurie 
nepajėgia skrupulingai prisi
laikyti nurodytų gairių, pata
riama drastiškai nekeisti savo 
kąsnių. Nevalgymas esminio 
maisto gali būti žalingas. 
Šiukšlinis maistas (Fad diets), 
visiškai išjungiąs vieną maisto 
dalį, gali priartinti kitokią 
sveikatos negerovę. Dažnai 
užtenka vien tik vidutiniai pa
keisti kąsnius ir stropiai pai
syti cholesterolio ir gyvulinių 
taukų kiekio, idant paken
čiamai suliesėtų kraujas cho
lesteroliu.

Medicinoje dabar pripažinta, 
kad sklerozė, prasidėjusi vai
kystėje, vystosi jaunystėje ir 
apsireiškia viduramžyje ar vė
liau. Už tai dabartinė — 2001 
metų medicina pataria jau 
nuo dvejų (2) metų vaikams 
prisilaikyti minėtų mitybos 
gairių, patariamų suaugu
siems.

Šaltinis: „American Heart 
Association”. „Basic Life Sup- 
port (BLS) for Healthcare Pro- 
viders”, 2001.

Amerikos Lietuvių gydytojų sąjungos valdyba su naujais nariais. Posėdyje š.m. lapkričio 9 d. (iš kairės): dr. 
Gediminas Balukas, dr. Elona Ščiupokienė, dr. Arvydas Vanaganas (pirm.), dr. Daina Variakojytė, dr. Rasa 
Kazlauskaitė, dr. Vacys Šaulys. ALGS profesinis seminaras-vakaronė vyks 2002 m. balandžio 9 d.

MIGRENOS POŽYMIAI IR PRIEŽASTYS
Migreninis galvos skausmas 

gali pasireikšti įvairiai:
Vidutinio stiprumo arba 

stiprus galvos skausmas, 
trunkantis 4-72 vai. ir kartais 
ilgiau.

Tvinkčiojantis skausmas. 
Jis gali apimti vieną galvos 
pusę, pereiti į kitą arba iš kar
to kilti abiejose pusėse.

Pykinimas, vėmimas.
Jautrumas šviesai, garsui, 

kvapams.
Migreninį galvos skausmą 

gali išprovokuoti šie veiksniai:
Ryški šviesa, stiprus garsas.
Didėlis nuovargis.
Hormonų pokyčiai mote

rims.
Neišsimiegojimas.
Maistas (šokoladas, kai ku

rios sūrio rūšys ir kt.).
Kai kurie maisto papildai 

(nitritai, nitratai, natrio gliu- 
tamatas).

Kai kurie alkoholiniai gėri
mai (raudonasis vynas).

Įtampa.
Kai kuriems žmonėms prieš 

prasidedant migreniniam gal
vos skausmui pasireiškia mig
renos aura. Tai — neurologi
niai sutrikimai, dažniausiai 
vaizdiniai (šviesų mirgėjimas, 
juodos dėmelės), kartais au
syse pasigirsta skambėjimas. 
Migrenos aura pasireiškia 10- 
20 proc. migrena sergančių li
gonių.

Pildant specialų dienyną bū
tų galima išsiaiškinti, kokie 
veiksniai turi įtaką migrenos 
atsiradimui. Be to, tai padėtų
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įvertinti, ar veiksmingas yra 
gydymas bei gyvenimo būdo 
pakeitimas.

Jei žmogų kankina stiprus 
galvos skausmas, reikėtų 
kreiptis į gydytoją, migrenos 
diagnozę turėtų patvirtinti 
neurologas, o sunkiais atvejais 
— neurologas — galvos skaus
mų specialistas. Vaistai pade
da sumažinti skausmą ir nor
malizuoja organizmo funkcijas 
priepuolių metų. Reikia steng
tis vengti įtampos bei kitų 
migreninius galvos skausmus 
sukeliančių priežasčių,
mankštintis, mokytis atsipa
laiduoti. E ;

Gydymo menas, 2001 m. Nr. 10
-------------------- j-------------------

• Svetima , širdis gyveni
mui prikėlė dar vieną ligonį. 
Vilniaus univęrsiteto Santa- 
riškių ligoninės Širdies chirur
guos klinikoje 41 metų vyrui 
buvo persodintų širdis. Tai 26- 
oji Lietuvos medikų atlikta 
širdies persodinimo operacija 
nuo 1987-ųjų, kai tokios ope
racijos buvo pradėtos Lietu- t 
voje. Lietuvoje gyvena 6 vyrai, 
kurių krūtinėje plaka donoro 
širdis. Ilgiausiai — penkerius 
metus — svetimą širdį krū
tinėje nešioja 53 metų aly
tiškis Januaras Matutis. Ope
racijai vadovavęs Širdies chi
rurgijos klinikos vadovas prof. 
Vytautas Sirvydis sakė, jog 
operacija sekėsi sunkiai ir blo
gai. Pacientas dar buvo gyvas, 
tačiau profesorius puoselėjo 
labai mažai vilčių. (LR,LŽ,Elta)

SUŠILDYMAS SUMAŽINA ŽAIZDOSINFEKCIJOS SKAIČIŲ
Didžiojoje Britanijoje atlikto 

tyrimo rezultatai rodo, kad 
prieš aseptines operacijas at
likus šildymo procedūrą, re
čiau išsivysto žaizdos infekcija 
nei neatliekant tokių procedū
rų.

Jau anksčiau buvo skelbia
ma, kad paciento šildymas su
mažina žaizdos infekcijų skai
čių po kolorektalinių operaci
jų, tačiau nebuvo žinoma, ar 
tai pasitvirtina atliekant asep
tines operacijas. Buvo tirtas 
421 pacientas, kuriam ma
žiausiai 30 min. prieš asep
tines operacijas (krūties, vari- 
kozinių venų ar išvaržos) buvo 
taikomos vietinio arba siste
minio šildymo procedūros ar 
nebuvo šildoma visai.

Paaiškėjo, kad žaizdos infek
cija pasireiškė 14 proc. kontro
linės grupės pacientų, tuo tar
pu tik 5 proc. tų, kuriems 
prieš operaciją buvo atlieka
mos minėtos procedūros.

The Lancet

NAUJAS KNARKIMO GYDYMAS
Šių metų Amerikos otolarin- 

gologijos akademijos suvažia
vime pateikti naujos proce
dūros tyrimo duomenys rodo, 
kad neskausminga ir nebrangi 
injekcija yra veiksmingas 
knarkimo gydymo būdas. Šios 
procedūros metu į burnos už
pakalinę sienelę suleidžiama 
cheminės medžiagos, plačiai 
vartojamos gydant venų vari- 
kozes. Ši injekcija sukietina 
užpakalinę burnos sienelę ir 
sumažina knarkimą. Iš 22 pa
cientų, kuriems tyrimo metu 
atlikta ši procedūra, 95 proc. 
teigė esą pasiruošę pakartoti 
šią procedūrą ir rekomen
duotų ją kitiems. 16 proc. iš jų 
knarkimas atsinaujino.

Po pirmo tyrimo jau 15 nau
jų pacientų gydyta šiuo meto
du. Atlikus vidutiniškai vieną 
injekciją, 87 proc. pacientų 
knarkimas reikšmingai suma
žėjo; 73 proc. iš jų nustojo 
knarkti.

PRIEŠLAIKINIO GIMDYMO PRANAŠAS
Nacionalinio vaiko sveikatos 

ir žmogaus vystymosi institu
to mokslininkai surado pati
kimą požymį, galintį perspėti 
priešlaikinį gimdymą. Tai 
trumpas gimdos kaklelis.

Ištirta 180 moterų, kurioms 
įvyko priešlaikinis gimdymas 
prieš 32-ą nėštumo savaitę. 
Tikėtasi nustatyti, ar su
trumpėjęs gimdos kaklelis, 
pradedant 16 nėštumo savai
te, galėtų būti priešlaikinio 
gimdymo pranašu (ruošiantis 
gimdymui gimdos kaklelis 
pradeda trumpėti). Matuojant 
gimdos kaklelio ilgį ultragar
su keturis kartus 16-23 nėštu
mo savaitę nustatyta, kad 
toms moterims, kurių gimdos 
kaklelis prieš pirmąjį tyrimą 
ultragarsu jau buvo sutrum
pėjęs iki mažesnio kaip 25 mm
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ilgio, 3,3 karto dažniau įvyk
davo priešlaikinis gimdymas 
nei kitoms moterims.

PLAUČIŲ VĖŽIO IŠPLITIMĄSLOPINANTIS GENAS
Taivane ištyrus 9,600 ge

nų, nustatytas vadinamasis 
CRMP-1 (angį. collapsin res- 
ponse mediator protein-1), vei
kiantis kaip plaučių vėžio iš
plitimą slopinantis genas.

Tyrimo metu rasti genai bu
vo atsakingi už angiogenezę, 
ląstelių judrumą, adheziją ir 
proliferaciją, tuo tarpu CRMP- 
1 ekspresija turėjo atvirkštinę 
priklausomybę su vėžinių ląs
telių invaziniu aktyvumu. Nu
statyta, kad šis genas ląstelių 
proliferacijai įtakos neturi.

Mokslininkai,* tirdami 80 
normalių plaučių ir plaučių 
vėžio audinių, pastebėjo, kad 
vėžiniuose audiniusoe CRMP- 
1 ekspresija buvo daug ma
žesnė. Tų pacientų, kurių au
diniuose šio geno pasireiški
mas buvo mažesnis už vidu
tinį, liga buvo labiau progresa
vusi, limfmazgiuose dažniau 
buvo nustatoma metastazių, o 
laikas iki ligos pasikartojimo 
po operacijos buvo gerokai 
trumpesnis.

Journal of the National Cancer 
Institute

ASPIRINO VARTOJIMAS 
IR KATARAKTOS

RIZIKA
Norint nustatyti gydymo as

pirinu poveikį su amžiumi su
sijusios kataraktos atsiradi
mui, atliktas apie 15 m. tru
kęs tyrimas. Jo metu iš 20,968 
stebėtų asmenų 2,081 nusta
tyta kataraktos diagnozė ir 
1,198 atlikta kataraktos ope
racija. Bendra reliatyvi kata
raktos rizika vartojant aspiri
ną, palyginti su placebo varto
jimu, buvo 1,09. Kataraktos 
operacijos reliatyvi rizika var- 
jant aspiriną, palyginti su 
placebo vartojimu, taip pat 
buvo 1,09. Apibendrinus re
zultatus padaryta išvada, kad 
5 m. trukmės mažų aspirino 
dozių vartojimas neturi jokio 
teigiamo ilgalaikio poveikio 
kataraktos išsivystymui ir 
kataraktos operacijai. Tuos 
pačius pacientus stebint po ty
rimo jokio kataraktos išsi
vystymo rizikos sumažėjimo 
vartojant aspirino taip pat ne
nustatyta.

Archives of Ophthalmology

* Vilniaus miesto valsty
binė maisto ir veterinari
jos tarnyba uždraudė prekiau
ti iš Ispanijos įvežta paprika, 
nes ją ištyrus, buvo rastas di
desnis nei leidžiama Lietuvos 
higienos normomis pesticido 
— endosulfano — kiekis. 550 
kilogramų žaliosios paprikos 
iš Ispanijos įvežė bendrovė 
„VP Market”. <bns>

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A 

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

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA \ 

9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą
r............................,..... ■ - ■:

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

• Kab. tel. 773-471-3300

DR. L. PETREIKIS ,. |
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^_^_ValandM>gagaįsi^tarimą____

ARASŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220 .1

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
150 E. Huron, Suite 1000

Chicago, IL 60611 
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285

* Pirmadienį Vilniaus 
savivaldybės priklausomy
bės ligų centras atidarė naują 
padalinį, kuriame ambulatori
nę pagalbą gaus priklausomy
bę nuo narkotikų, alkoholio, 
tabako turinys sostinės gyven
tojai. Naujasis dienos centras 
yra pirmoji Lietuvoje įstaiga, 
teikianti medicininę, socialinę 
ir psichologinę ambulatorinę 
pagalbą priklausomiems ir jų 
artimiesiems. Centro tikslas 
yra padėti turintiems priklau
somybę vilniečiams įsijungti į 
visuomenę kaip. visaverčiams 
jos nariams, kad jie suvoktų 
savo sveikimo svarbą ir pri
siimtų už jį atsakomybę. Šiuo 
metu centro programose jau 
dalyvauja 30 vaikų ir 16 suau
gusiųjų. Pastarųjų dauguma 
yra priklausomi nuo narko
tikų arba alkoholio. Vienas iš 
dalyvių turi priklausomybę 
nuo azartinių lošimų. Taip pat 
centre pagalba teikiąma ,rū
kantiesiems. (BNS)

http://www.centerforsurgeryandbreasthealth.com


APIE VALDIŠKUS 
UŽKARIAUTOJUS

VYTAUTAS
Mažėlesnėse ir išvargusiose 

valstybėse, pavyzdžiui, Lietu
voje, valdiškiems uždarbiau
tojams ir sukčiams išsilaikyti 
yra sunku. Ten yra proporcin
gai mažiau turtų, bet daugiau 
žurnalistų ir laikraštėlių, ieš
kančių netikėtumų, skaityto
jus nustebinančių. TV ir ra
dijo programos taip pat gau
do žinias ir gandus. Pripūtę 
lengvų dujų, nuskraidina 
šiuos balionėlius žiniasklaidi- 
ninkai iki salonų, virtuvių, 
miegamų, kad tų balionėlių 
tikrom ar patirštintom spal
vom pasigėrėtų kiekviena šei
ma. Lietuvos gyventojai, dar 
iki šių dienų besitiki pyrago 
iš valdiškų rankų, atidžiai 
stebi, kad koks nors „vagis” 
nenusineštų jiems skirtos do
vanos. Iš tikrųjų šiuo metu 
Lietuvoje didelių finansinių 
skandalų nepasitaiko. Po vals
tybės turto nuprivatizavimo 
į laimingųjų kišenes, po ban
kų „išvalymo”, valdiški gro- 
buoniai, ar tik grobuoniukai, 
retai pasirodo. Kas anais ne
švaraus pasipelnymo laikais, 
kai dar blinkčiojo raudona 
Kremliaus žvaigždelė, tvarkė 
statybos medžiagas ir susikli
javo keletą kuklių tarybiškų 
nameliūkščių, taip jis atsiėmė 
savo visasąjunginę laimę. Kas 
sąmyšio metu beveik legaliai 
įsigijo chemijos fabrikus ar 
spaustuves su laikraščių lei
dybos turtais, kas įsisavino 
spirito varyklas kažkur į ry
tus nuo Lietuvos, tokie forma
lūs teisuoliai naudojasi jiems 
aitvarų beveik prievarta įpirš
tu turtu. Jie nėra apgavikai. 
O tikrieji „bankininkai”, pato
giai išsinešę milijonus pask- 
vemiuose, ramiai įsikūrė kaž
kur Amerikoje, Izraelyje ar vi
sai netoliese, Vokietijoje, ir il
gisi gimtųjų namų.

Dabar šie smarkuoliai iš 
Lietuvos viešų įstaigų yra lyg 
pasitraukę. Nelegalus tvorelės 
perkėlimas į svetimą daržą, 
kaip vienam aukštuoliui ne
seniai pasitaikė — tik maž- 
niekis, tik dar neįgudusio ber
nelio, jokiu būdu nė šėtono 
įkalbėto, apsirikimas. Arba: 
koks nors seimūnas trinkte
lėjo savu automobiliu į sveti
mos mašinos blizgantį šoną ir 
pabėgo. Tai bailumas, smulk
mena. Arba: Rokiškio rąjone 
aukštos klasės brakonieriai, 
kaip rąjono tarybos narys ar 
gamyklų direktoriai, vien už 
kiškį, kiti ir be jo, susimokėjo 
po 1,150 litų baudą. Žmonės 
tik pašaudė, kai nebuvo leista 
šaudyti, ir tokios baudos... 
(Vienas jų vos neužspringo, 
norėdamas įkalčių dokumentą 
suvalgyti). Tai smulkmenos,

VOLERTAS
lyginant su tuo, kas būdavo 
anksčiau. Tų laikų milijonų 
vagys ir šiandien varginasi, 
neįspėdami mįslės, kodėl jų 
tada nesugavo.

Visuomeninio turto plėši
mai, vykdomi oficialių asme
nų, beveik išnyko. Už šimtus 
jau neperkami nei fabrikai, 
nei dvarai. Tai pažanga. Liko 
tik sukti būdai padėtimi pasi
naudoti — padėti giminių ar 
draugų verslams, gimines ar 
draugus įpiršti į geras tarny
bas. Žinoma, ir savęs nepa
miršti: gal pigiai įsigyti (ne 
pasiglemžti) sklypą patogioje 
vietoje, gal žmonos verslui 
duoti pelningą užsakymą, gal 
užvilkinti iki įsisenėjimo bylą, 
kaltinančią artimą žmogų. 
Lietuvoje dabar didžiausią 
vargą sudaro ne grobstytojai 
iš viešų tarnybų, bet tikri kri
minalistai, smulkūs vagys, įsi
laužėliai, kaimo gyventojų už- 
pulinėtojai ir net žudikai.

Spaudoje užtenka kruopš
čiai aprašinėjamų nusikalti
mų. Tačiau praeity neteko 
smaguriauti smulkiais atpasa
kojimais, kaip buvo įsigytos 
dirbtuvės, kaip laikraščių lei
dyklos tapo privačiu verslu, 
kaip ir pro kokius durų ply
šius buvo iš bankų nešami 
milijonai. Kai sukrikėlis išmu
ša langą ir išsineša senutės 
pensiją, viską sužinome, lyg 
būtų ant mūsų delno padėta. 
Lygybę gindamai, privalėtume 
protestuoti, kad didelius ap
gavikus Lietuvos žiniasklai
da skriaudžia, apie juos ma
žai išsitardama.

Amerikoje vamzdžių val
diškam pasipelnymui nutekė
ti taip pat yra proporcingai 
gal net daugiau, kaip dabar 
yra Lietuvoje. Štai senatorius 
iš New Jersey vaistuos, de
mokratas R. G. Torricelli, pir
mąkart išrinktas, bet jau pa
sižymėjęs rėksminga laikyse
na, iš kažkokio D. Chang pa
ėmė didelius pinigus ir bran
gias dovanas. Vis už tą pagal
bą tam D. Chang, kuris vykdė 
milijardinius užsakymus. D. 
Chang yra azijietis ir jo užsa
kymai buvo surišti su Siaurės 
Korėja. Ar ne iš tų kraštų 
plaukė milijoninės sumos JAV 
prezidento Clinton adresu? Ar 
Azija jau įsismagino Ameriką 
nupirkti? D. Chang senato
riaus rinkiminei kampanijai 
nelegaliai paaukojo 53,700 
dol., o kokios buvo kitos do
vanos, dar nežinoma. Senato
rius Torricelli už draugiškumą 
rašinėjo laiškus svarbiems 
JAV pareigūnams ir ieškojo 
D. Chang paramos. Dabar se
natorius ir advokatai, teisė
saugos užkabinti, aiškina, kad

Laivas-keltas Klaipėdos uoste. Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

tie laiškai, — tai normali pa
galba balsuotojui. Tokias pa
ramas senatorius teikiąs kiek
vienam savo valstijos nariui, 
jei kas pagalbos pas jį krei
piasi.

Senatorius Torricelli gal pa
rašys pora užtarimo laiškų 
ir mano naudai. Aš pats jo 
pamatyti negaliu (neprisilei
džia), į mano anksčiau rašy
tus prašymus atsakymo iki 
šiol negaunu. Dabar, po jo mi
nėto pareiškimo apie pagalbą 
kiekvienam New Jersey gy
ventojui, prašysiu, kad užtar
tų Lietuvos priėmimą į NA
TO, ir kad užtartų pas patį 
prez. Bush. Žinoma, aš netu
riu 53,000 dol. jam paaukoti, 
kaip D. Chang, bet galėčiau 
jam duoti lietuvišką vėliavėlę 
ar kokį gintaro gabalėlį.

Senatorius Torricelli nėra, 
vienintelis šiame krašte, rū
pestingai globojąs savo atsto
vaujamuosius už gražius pini
gus. Tokių rasime federalinė- 
je, valstijų, miestų ir miestelių 
valdžiose. Papeikiami, jie ne
retai net nubaužiami. Jau, ro
dosi, net iš akiračio išnyksta, 
bet štai vėl iškyla koks nors 
„geradaris”, už naudą sau 
padedąs jo administruojamie
siems žmogeliūkščiams. Ir ko
dėl tos pagalbos prašo tik 
turčiai, įvairūs verslininkai, o 
paskutiniais keleriais metais 
ypač išmokę gerai susibičiu
liauti su aukštais pareigūnais 
kinai, korėjiečiai ir į juos pa
našūs.

Šis pavyzdėlis — Amerikos 
politikos ir administracijos dė
mė. Ji bus išvalyta. Senatorių 
arba nubaus, arba jį išteisins, 
jei nenusižengė šio krašto įs
tatymams, kurių tvoromis jis 
laipinėjo. Po jo atsiras koks 
nors kitas gabus sukčiavimo 
technologas, tačiau pažengu
siuose demokratuos kraštuo
se yra institucijos, kurios vals
tybę saugo nuo „valdiškų suk

čių”. Dėl Lietuvoje pasitaikan
čių tvorelių perkeldinėjimų į 
svetimus daržus akių vieni 
kitiems plėšyti gal nevertėtų. 
Geriau tomis akimis stebėt, 
kad sukčiavimų būtų kiek ga
lima mažiau.

Kelius taisome, lyginame, 
bet duobių vis tiek atsiranda. 
Demokratijoje gerbiame žmo
gų, jo laisvę, o jis kartas nuo 
karto tą laisvę pasuka egoiz
mo pusėn. Tai kiekvienos vi
suomenės liga. Kol ji netam
pa epidemija, galima gyventi 
be isterijos. Lietuvoje šiais lai
kais didelio pavojaus nėra, čia 
taip pat jaučiama' pažanga, 
kaip ir daugfelyje kitų sričių. 
Gal ten netatsiras kokie skie
pai nuo sukčiavimo, kai doras 
pilietis atsiduria valdžioje ir 
būna apsuptas pagundų?

* Lietuvą laikosi nuosta
tos, kad nederėtų Baltarusijos 
izoliuoti nuo vis&je Europoje 
vykstančių demokratiškų pro
cesų plėtros, teigia Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas 
Vilniuje prasidėjusiame Euro
pos Tarybos (ET) Politinių rei
kalų komiteto posėdyje. A. 
Paulauskas pažymėjo, kad 
Lietuva, kaip ET narė ir Bal
tarusijos kaimynė, suvokia, 
jog turės ir davo specialią už
duotį. (BNS)

* Didžiausiu pasaulio au
tomobiliu gamybos susivie
nijimų žemėlapiuose gali atsi
rasti Lietuva: gamintojams 
paskelbus apie ketinimus sta
tyti naujas gamyklas Rytų Eu
ropoje, Lietuvos valdžia su
kruto siūlytis. Pasak Vilniaus 
mero Artūro Zuoko, sostinės 
savivaldybė išsiuntė pasiūly
mus Švedijos „Volvo”, „Scania” 
bei „Saab” bendrovėms, kurios 
ketina dalį gamybos padalinių 
iškelti į vieną iš Baltijos vals
tybių arba Lenkiją. (LR,Elta)

* Ignalinos atominės
elektrinės vadovai nerimau
ja, kad dėl naujos, gruodžio 
pradžioje įsigaliosiančios elek
tros kainos nustatymo metodi
kos jėgainės gaminamos elek
tros energijos įkainį reikės 
sumažinti, ir todėl jėgainė pa
tirs dar didesnių nuostolių 
negu turėjo iki šiol. Dėl to 
būtų sunkiau saugiai naudoti 
atominę jėgainę. (Elta)

* Nors naujų automobilių
pardavimas Lietuvoje didėja, 
tačiau pagal šį rodiklį pavyti, 
Latviją, o juo labiau Estiją — 
ne lietuvių jėgoms. Lietuvoje 
per dešimt šių metų mėnesių 
parduota 6,302 lengvieji auto
mobiliai (iš jų Lietuvoje liko 
5,939), Latvijoje — 6,420 auto
mobilių, o Estijoje — 11,127 
automobiliai. (LR,Elta)

* Šventų Kalėdų proga
Vilnių pasieks švieselė iš 
Betliejaus. Kasmet prieš Kalė
das Austrijos skautai atveža iš 
Betliejaus į Vieną švieselę, už
degtą Kristaus Gimimo Gro
toje. Ją perduoda broliams ir 
seserims iš kitų Europos vals
tybių. Jau šeštą kartą tokiu 
būdu švieselė iš Betliejaus pa
sieks ir Lietuvą. (Eita)

* Generolo A. Ramanaus
ko karių profesinio tobulini
mosi centre Nemenčinėje pra
sidėjo pilietinio pasipriešinimo 
rengimo instruktorių mokymo 
kursai. Per keturis savaitga
lius šauliai išklausys paskai
tas apie grėsmes valstybei, ne
ginkluoto pasipriešinimo for
mas ir metodus, pilietinio pa
sipriešinimo istorijos bruožus, 
išgyvenimą krizinėse situaci
jose, psichologinio karo me
chanizmus, ginkluotų konf
liktų teisę, civilinių objektų 
paruošimą gynybai, civilinių 
gyventojų talkininkavimo ka
riškiams būdus, pilietinio pa
sipriešinimo organizavimą bei 
taktiką. ibns>
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Ir Lenkija turi savo
„Šustauską”

Gruodžio 15 d. „The Econo
mist” žurnalas skiria straips
nelį aptarti vis gilesnes 
„duobes Lenkijos kelyje į Eu
ropos Sąjungą” („Pot-holes on 
the road to Brussels). Pasta
ruoju metu tas duobes galbūt 
dar pagilino rugsėjo mėnesį 
vykusių rinkimų rezultatai, 
kai vyriausybės priekyje atsis
tojo Leszek Miller. Jis yra bu
vęs komunistas, dabar vadina
mosios demokratinės kairio
sios partijos atstovas.

Kaip ir kitose pokomunis
tinėse valstybėse, Lenkijoje 
valdžios persvara dar nėra 
nusistovėjusi — su kiekvie
nais rinkimais svyra tai į kai
rę, tai į dešinę. Nors buvusieji 
komunistai kuria partijas 
naujais vardais, joms tebeva
dovauja senieji nomenklatū
rininkai (galbūt tai visai 
natūralu, kol valstybė prisiau
gins naujų politikų, jau be 
rausvų atspalvių), kuriais vis
gi vakariečiai nelabai pasitiki. 
Ir tą nepasitikėjimą galės 
ištrinti tik laiko slinktis, nes 
dešimtmetis po sovietų impe
rijos žlugimo dar jokiu būdu 
neužgydė visų praeities 
žaizdų, todėl neatėjo metas 
besąlygiškai bičiuliautis su 
buvusiais priešais.

Kai kuri demokratinė vals
tybė susiduria su krašto vi
daus problemomis — politi
nėmis, ar kitokiomis — už
sienio šalių bendruomenė 
stengiasi ateiti į talką be kri
tikos ar priekaištų. Jeigu tos 
pačios problemos pasireiškia 
pokomunistiniuose kraštuose, 
visuomet atsigręžiama į neto
limą praeitį ir nesėkmių šak
nų ieškoma buvusioje sovie
tinėje sistemoje.

Kad Lenkijoje ne viskas 
vystosi taip, kaip vakariečiai 
norėtų ar patys lenkai teigia, 
jau kuris laikas aišku vi
siems, arčiau susipažinusiems 
su Varšuvos politika. Nepai
sant, kad Lenkijai pirmame 
naujų narių kvietimo tarps
nyje pavyko patekti po NATO 
globos skėčiu, Europos Są
junga jai taip lengvai durų 
neatidaro. Kliūtys, kurias 
Briuselis pastebi, yra įvai
rios, bet ne paskutinėje vie
toje stovi ir prasta ekonominė 
Lenkijos padėtis (manoma, 
kad biudžete gali būti net 
penkių milijardų dol. trūku
mas). Jau kalbama, kad ga
limų kandidačių į Europos 
Sąjungą sąraše Lenkija yra 
toli gražu ne pirmoje vietoje.

O dabar pasirodo, kad Len
kija turi ir savo „Šustauską” 
— radikalių pažiūrų klouną,

naująjį parlamento pirminin
ką Andrzej Lepper. Paskirda
mas jį šioms pareigoms, prem
jeras Miller tikėjo, kad tuo pa
vys geriau susikalbėti ir 
bendradarbiauti su kraštuti- 
niųjų žemdirbių partija, kuri 
visgi laimėjo 10 proc. balsų 
arba 53 vietas parlamente. 
Deja, jau kone nuo pirmųjų 
dienų Lepper pradėjo savo 
kalbomis „šaudyti pro šalį”, 
kone iki visiško absurdo (pvz., 
jis pareiškė, kad talibai 
straigtasparniu nusileido 
šiaurės rytų Lenkijoje ir iš 
lenkiškų karvių renka juod
ligės virusus, kuriuos vėliau 
nusiųs į Ameriką, paslėpę 
brangakmeniuose)...

Tačiau Lepper turi įtakos 
žemdirbiams, kurie nepaten
kinti mažu Lenkijos vyriau
sybės dėmesiu žemės ūkiui. 
Eiliniai žmonės labai skep
tiškai žiūri ir į narystę Euro
pos Sąjungoje, todėl čia vy
riausybės laukia nemažas 
darbas, jeigu nori tautą įti
kinti ES nauda. (Juk panaši 
situacija yra ir Lietuvoje, nors 
stengiamasi užsieniui pateikti 
kiek galima šviesesnį krašto 
įvaizdį.)

Kadangi Lietuvai ar kitoms 
pokomunistinėms valstybėms 
Lenkija nuolat statoma sėk
mingai besitvarkančio ir visa
pusiškai į demokratinių šalių 
tarpą įsijungusio krašto pa
vyzdžiu, tokie straipsniai 
priverčia pažvelgti į antrąją 
medalio pusę. Gražu, kad 
Varšuva taip palankiai nusi
teikusi Lietuvos atžvilgiu ir 
siūlosi padėti kelyje'}' NATO 
narystę, bet mūsų tėvynės va
dovams verta retkarčiais sa
vęs paklausti, kas už to lenkų 
palankumo iš tikrųjų slypi...

Visgi ES narių pasitarimai, 
pastarosiomis dienomis vykę 
Briuselyje, norom nenorom 
veda Europą į glaudesnį, 
vientisesnį junginį, nepaisant 
net kai kurių didesniųjų 
Sąjungos valstybių skeptiško 
nusiteikimo. Vienas jau pada
rytų nutarimų buvo dėl ben
dros kovos su nusikaltimais, 
suteikiantis teisę bet kurios 
ES valstybės teisėsaugai su
laikyti nusikaltėlius iš kitos 
šalies, ilgainiui grąžinant 
juos namo, kur būtų teisiami. 
Tai ypač vertingas nutarimas, 
nes šiuo metu nusikaltėliai, 
teisėsaugos paieškomi vienoje 
valstybėje, lengvai gali patek
ti į kitą ir taip išvengti arešto. 
Jeigu šis nutarimas bus vyk
domas, nusikaltėliams „geros 
dienos” gali sėkmingai baig
tis.

TĖVIŠKĖLE, TĖVIŠKĖLE
JONAS ŠARKA

Nr.8
Į jį, miškan grybaut prabėgdama, įkopt bandydavau 

aukštai
Ir lizdą gandro paliktą pasiekęs, svajonėmis

skridau, lekiojau
Po Lietuvą ir žemę visą, kurios vėliau, likimo

lemtas, daug mačiau.

Deja, mažai aš ten radau, kas likę; nei ąžuolo
minėto, nei takelių,

Nei namo, kur gimiau, nei sodo šimtamedžio, sodybą 
visą supančio,

Rudeniop atnešusio gausingo vaisiaus, nei šulinio
labai gilaus;

Jo vandeny skaidriam, labai šaltam, aš veidą
savo jauną įžiūrėdavau;

Į jį įmetus mažą akmenėlį, greit išnykdavo
beraibuliuojančiom bangom.

Nebėr nei eglių kolonados šalia keliuko, pažvyruoto 
tarp tvorų,

Kur vedė vieškelin, mes juo keliaudavom bažnyčion 
Vepriuose, Ukmergėn turgun

Ar į mokyklą tenai pat, mokslo žinių įgauti,
Kad savo kraštui atneštame geresnę ateitį, rytojų

šviesų,

Nes tik su „arkliu, knyga, lyra”, pagal Maironį,
pakelsim būklę mūs’ tautos.

Nebėr nei tvarto didelio-molinio, gontų samanotu
stogu žaliavusio;

Jame ramiai žiemodavo kaimenė karvių ir pusė
tuzino arklių,

Būrys avių ir kiaulių, ant pertvarų sutūpusių
baltų ir rausvų vištų,

Kurių kiaušinius taip mėgdavau surinkt, nunešt
mamai savo,

Kurios veide spindėjo meilė mums vaikams ir
artimiems, visam pasauliui.

Apaugo durpėmis ir kūdra pabalėj telkšojus, ten prie 
sultingo beržo;

Joje krykštaudamas smagiai nardžiau su broliais
ir draugais.

O prie Riešės pirtelė nedidukė, kur tėtis, būdavo,
šeštadieniais

Jos krosnį akmeninę karštai įšildęs mus išvanodavo 
stipriai

Debesy karštų garų vanta beržine. Ir jos nėra. ,
Ir ji jau išversta.

Neišgirdau nei gandro, klėties stoge išlinkusiu kaklu 
garsiai kalenančio,

Nei pempės „gyvi” prie k? droš, nei kregždžių
krykštavimo pastogėse namų,

Anei kukavimo gegutės gegužyje — nei iš Beržytės, 
anei Epušotės.

Nebuvo ir taip mielų garsų, kai vyrai šieną
pjaudami pustydavo dalgius,

Kalbėjo švelniai su arkliais, vagom plūgus sunkiai
betraukiančiais.

Tik vienišą liepos atžalą suradau prie pažvyruoto
kelio iš namų.

Ir paslapčia tariau sau: „Ar ji nebus išaugus iš
šaknų, ar sėklos

Liepos plačiašakės, kerojusios dar tėviškę seniai
paliekant?”

Pradingusi ta liepa, pranyko viskas, tiktai ta liepos 
atžala

Ir padrikę akmenėliai tako teliudijo, kad čia
sodybos būta.

Išdildė pamažu tai metų bėgis, nes buvo karas,
nedalia,

Nesutarimai tarp žmonių, ginklų žvangėjimo,
vargų —

Tame kampely kur gimiau, kur augau, kurį prieš 
daugel metų palikau.

Tik neišdildė metai gimtam kraštui meilės, jo
atminties šviesios,

Kampeliui žemės, kurs suformavo mano būdą
vaikystės metų sūkuriuos.

Ir taip man tuomet bestovint ir žvelgiant po
bedirvonuojančius laukus,

Trumpam akis užmerkus, tartum kaleidoskope,
atgijo vėl anie laikai:

Laukai su bręstančiais kviečiais, aguonom
žydinčiom, linais,

Rugiais banguojančiais kaip jūra, beplaukėjančiom 
varpom didelėm,

Su pievom, pilnomis ramunių, dobilėlių, bitelių
dūzgesio smagaus.

Dar net trumpai išgirdau dainą jaunų vyrų,
skardenant kloniais, pamiškėm

Namolia grįžtant vakare, javų plotus nukirtus,
pėdus surėmus į gubas;

Jiems lyg atsakė tolumoj merginų choras
stebuklingas nuo Šventosios...

Ir, rodės, vėl gyvai atbudo praeitis iš miego, pakilo
vėl didi minia;

Būrys manos genties su dainomis, juoku, ryžtu
dideliu toliau gyvuot.

Ten pat kieme bestovint, prisiminė senelis mano
žilaplaukis, mielas toks,

Su ašarom akyse silpnai bemojantis ranka nuo
kiemo, pro obelų $akas,

Kai jo sūnus vienturtis su šeima išėjo nežinion, gal 
niekada negrįžti.

Ne kartą atsisukęs tuomet, aš jį mačiau ten pat
bestovintį' liūdnai,

Su širdgėla skausminga — kai mes išėjom iš namų, 
gimtųjų Pučionių.

«
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

DIDŽIAUSIAS AR MAŽIAUSIAS?
III Advento sekmadienis

Izaijo poemoje viskas atrodo 
kilnu ir didinga. Pranašas ra* 
šo tarsi džiaugsmingą simfo
niją naujam pasauliui. Pir
miausia čia džiaugiamasi dėl 
grįžimo iš tremties. Po Dievo 
tautos kojomis žydi dykuma, 
žmonės džiūgauja galėdami 
grįžti į Jeruzalę. Tačiau pra
našo mintis ir žvilgsnis pra
noksta šį horizontą. Pavaiz
duotasis grįžimas yra tik viso 
pasaulio atsivertimo į tikrąjį 
Dievą, Mesijo karaliavimo 
žmonijoje įžanga ir simbolis. 
Išlaisvinimo ir išganymo 
džiaugsmas perkeičia žemę ir 
žmones. Tie, kam teko regėti 
pavasarį pražydusią Judėjos 
dykumą, gali geriau suprasti 
pranašo, žvelgiančio nuo Aly
vų kalno, jauseną.

Dievas nekantriai trokšta 
mus mylėti ir nori dalytis su 
mumis šiuo savo nekantrumu. 
Tačiau jis nenori šiurkščiai 
įsikišti ir leidžia palengva pri
nokti vaisiams bei subręsti 
derliui. Rytų patarlė sako: 
„Kai Dievas tvėrė laiką, jis pa
darė jo pakankamai”.

Apaštalas Jokūbas, anks
čiau įspėjęs turtinguosius, da
bar kreipiasi į „brolius”. Jis 
ragina juos kantriai laukti 
Viešpaties atėjimo, o toliau 
pataria neprisiekinėti (Jok 5, 
12). Jokūbas regi turtingųjų 
viešpatavimą netrukus žlug - 
siant: tuomet blogieji bus nu
bausti, o vargšai apdovanoti 
laime ir laisve. Praeitis teikia 
daug kantrybės ir ryžto 
išbandymuose pavyzdžių, stip
rinančių amžininkų tikėjimą 
(Sir 40-50; Žyd 11; Mt 5, 12; 
23, 34 ir kt.) Jokūbas taip pat 
ragina semtis stiprybės iš Jo
bo ištvermės pavyzdžio.

Dievas gerbia gyvybės dės
nius, jis nenori, kad mus 
kaustytų baimė ir kviečia į 
savo kantrybės džiaugsmą. 
Apaštalai, nesulaukdami pa- 
ruzįjos, įžvelgė čia Dievo kant
rybės pasirodymą, šventasis 
Jokūbas kalba panašiai kaip 
apaštalas Petras: „Viešpats 
negaišta ištesėti pažado, kaip 
kai kurie mano, bet kantriai 
elgiasi su jumis, nenorėda
mas, kad kuris pražūtų, bet, 
kad visi atsiverstų. (...) Mūsų 
Viešpaties kantrumą laikykite 
išgelbėjimu” (2 Pt 3, 9. 15). 
Mums reikia mokytis ir ieško
ti įkvėpimo šioje dieviškoje 
kantrybėje. Kantrybė yra 
„Dvasios vaisius” (Gal 5, 22).

Kantrybė nereiškia nusivyli
mo. Tai meilės vaisius, troški
mas atrasti kitą ir padėti jam 
išsilaisvinti nuo viso to, kas 
sukelia susvetimėjimą, pavyz
džiui, pinigai. Tam reikia lai
ko. Jokūbas reikalaudamas iš 
savo brolių vargšų kantrybės, 
ragina taikyti turtingiesiems 
meilės matą.

Evangelijos skaitinyje išsi
skiria du dalykai: pasiųstųjų 
Jono mokinių žinia ir Jėzaus 
pagyrimo žodžiai Jonui. Jono 
mokiniai klausia, ar Jėzus tik
rai yra „tas, kuris turi ateiti”. 
Šį klausimą reikia suprasti 
taip, kaip jį suprato pats Jo
nas. Krikštytojui nekelia abe
jonių, kad ateisiantis Mesijas 
pasižymės galia (Mt 3, 11), 
Mesijo pasirodymą ženklins 
baisingos Jahvės dieną lydin
čios apraiškos. Tačiau pats 
Jėzus, skelbdamas išganymą 
ir atlaidumą nusidėjėliams, 
tarsi užbraukia tuos lūkes
čius. Jėzaus laikais žydai lai
kėsi dviejų priešingų požiūrių 
į būsimąjį Mesijo atėjimą. Vie
ni paskutiniuosius laikus įsi
vaizdavo kaip Dievo galybės ir

atpildo pasireiškimą. Kiti lau
kė išlaisvinimo ir laimės lai
kų. Jono mokiniai, susidūrę su 
kitokiu negu jų mokytojo gy
venimo būdu, išgyveno prieš
taringus jausmus, net pasipik
tinimą. Taip galima suprasti 
eilutę „Palaimintas, kas nepa
sipiktins manimi” (plg. Mt 13, 
54-57; 16, 20-23, 26, 31-33; 1 
Kor 1, 17; 2, 5). Jėzuje pasi
rodė kažkas nelaukta, tai, ko 
neturėjo nė vienas pranašas, 
— Dievo ir Žmogaus slėpinys. 
Šio slėpinio negalėjo suvokti ir 
Jonas Krikštytojas. Tai galime 
numanyti iš Jėzaus giriamųjų 
žodžių, skirtų pirmtakui.

Minios žmonių išpažindavo 
jo akivaizdoje nuodėmes ir 
priimdavo krikštą. Galima 
manyti, kad daugelis iš jų 
ateidavo norėdami ne tiek pa
siklausyti Jono skelbiamos ži
nios, kiek veikiau pamatyti šį 
retą žmogų. Ne veltui Jėzus 
klausia: „Ko išėjote į dykumą 
pažiūrėti?" Taip pat ir religi
niams vadovams rūpėjo suži
noti, kas yra tasai Krikšty
tojas. Jie klausė: „Kas tu esi? 
(...) Ką sakai apie save?” (Jn 1, 
19. 22). Buvo ir tiesioginių Jo
no mokinių būrys. Jie palaikė 
ryšį su kalėjime uždarytu pra
našu (Mt 11, 2.7). Jo moki
niai pasirodo ir po jo nukirsdi
nimo (Mt 14, 12). Gerokai vė
liau Efeze apaštalas Paulius 
taip pat sutinka Jono sekėjus, 
priėmusius jo krikštą (Apd 19, 
2-5).

Jonas turėjo daryti savo am
žininkams nepaprastai stiprų 
įspūdį. Jėzus trimis retori
niais klausimais taip pat iš
reiškia susižavėjimą pranašu. 
Jonas nėra vėjo linguojama 
nendrė, jam neturi įtakos šio 
pasaulio galingieji. Priešingai, 
jis yra tvirtas lyg ąžuolas ir 
nepalenkiamai eina tiesos ke
liu. Net karalius Erodas ne
priverčia jo daryti kompro
misų. Antrasis Jėzaus klausi
mas: „Ko išėjote pamatyti? Ar 
švelniais drabužiais vilkinčio 
žmogaus?” nurodo asketišką 
pranašo išvaizdą. Jo apranga 
atitinka gyvenimo būdą ir mi
tybą. Tai didžiulė priešingybė 
prabangiam gyvenimui kara
liaus rūmuose. Trečiasis Jė
zaus klausimas išreiškia Jono 
santykį su Dievu: „Tai ko gi 
išėjote? Ar pamatyti pranašo?” 
Žinoma, šis vyras yra tikrai 
Dievo pasiųstas pranašas. Ta
čiau jis nėra eilinis senųjų 
pranašų gretose. Jam pavesta 
ne tik perduoti Dievo žinią, 
bet ir tiesiogiai paruošti kelią 
ateisiančiam Mesijui. Apie jo- 

pranašą nebuvo pasakyta: 
tai aš siunčiu pirm tavęs 

savo pasiuntinį ir jis nuties 
tau kelią. Tarp gimusių iš mo
terų nėra buvę didesnio už 
Joną Krikštytoją". Sunkiau 
suprasti tuoj po šio einantį sa
kinį: „Bet ir mažiausias dan
gaus karalystėje didesnis už 
jį”. Šį mažumą galima supras
ti ir laiko prasme. Juk Jonas 
buvo apdovanotas malonėmis
dar motinos įsčiose (Lk 1, 44). 
Po jo ateis tikrai didesnis — 
pats Jėzus. Kita vertus, Jė
zaus pastaba leidžia suvokti 
tikrąją Evangelįjos didybę. Jo
nas yra didžiausias Senąjame 
Testamente, tačiau jis tebėra 
ribojamas pernelyg žmogiško, 
apimančio tik žydų tautą pra
našystės suvokimo. Dievo ka
ralystėje jis yra mažiausias, 
nes neįžvelgia Jėzuje nelaukto 
Dievo-Žmogaus slėpinio. Jė
zūs, pagirdamas Joną kaip 
dvasingąjį beturtį, pats yra 
neturtėlis, būdamas iki kry-

Tai kelias į senuosius Kražius, kurie atgaivina iš užmaršties savo šlo
vingą istorinę praeit). M. Kavaliausko nuotr.

KRAŽIAI: KURTI GĖRĮ
Besibaigiančių metų anksty

vo rudens įvykiai privertė ge
ros valios žmones suklusti ir 
rimtai paklausti: ar gera valia 
yra pajėgi formuoti naujojo 
tūkstantmečio veidą, ar prie
šingai — gyvensime tarpusa
vio neapykantos ir kerštų 
grandinės sukeltoje baimėje? 
Taisyklė yra vienareikšmė: 
jeigu gera valia nekurs gėrio 
formų, tai bloga valia pasaulį 
sugriaus. Ši problema perša 
išvadą — reikia kurti gėrio 
centrus, kurie tą gerą valią 
sutelktų gėrio kūrybai.

Šiame straipsnyje norisi pa
pasakoti naują Kražių istoriją; 
apie Kražių tapimą geros va
lios žmonių santalkos vieta, 
seno atgimimo ir naujos pra
džios centru — gėrio centru.

Nuo senų senovės dabarti
nėje Lietuvos teritorijoje buvo 
keli didieji dvasiniai pagony
bės centrai: Vilniuje — Šven
taragio slėnis; Žemaitijoje — 
Kražių Medžiokalnio alkvietė. 
Natūralu, kad Vytautas Didy
sis pradėjo žemaičių krikštą 
nuo Kražių. Tuo metu Kražiai 
buvo Žemaitijos seniūno rezi
dencija. Kaip ir Vilnius, laikui 
bėgant Kražiai tapo reikšmin
gu politiniu centru — ten vyko 
Žemaitijos kunigaikštystės ba
jorų seimai. Greitai vystyda- 
miesi, Kražiai netruko tapti ir 
akademiniu centru: XVII a. 
pradžioje įkurti kolegiją į Kra
žius iš Vilniaus universiteto 
atvyko jėzuitai. Joje šalia eu- 
ropietinio lygio akademinio 
gyvenimo klestėjo Jėzuitų ko
legijos profesionalus dvylikos 
balsų choras, Kolegijos teat
ras, kuriame buvo statomos 
lotynų kalba parašytos pjesės. 
Ten dėstė vienas žymiausių 
Europoje, Romos popiežiaus 
laurų vainiku karūnuotas ir 
su Petrarka lygintas, poetas 
Motiejus Kazimieras Sarbievi
jus. Kražių dvasinė aura ir 
apylinkių grožis įkvėpė poetą 
nuostabaus grožio lyrikai. 
Poezijos rinkinio daugkartinį 
leidimą iliustravo ne kas ki
tas, o pats Rubens. Kražiuose 
buvo įkurta Žemaičių vysku
pystėje pirmoji kunigų semi
narija. O kad tyli malda rem
tų šurmulingą akademinį ir 
dar judresnį ekonominį Kra
žių gyvenimą, Žemaičių vys
kupas pakvietė seseris bene
diktines iš Vilniaus Šv. Kotry
nos abatuos. Jei Vilnius nešė 
Europinės mokslo ir kultūros 
šviesą Lietuvai, tai Kražiai ne 
tik švietė žemaičiams, bet, 
kaip sakė Kražiuose kurį lai
ką dėstytojavęs vysk. Motiejus 
Valančius — „Kražiai lietuvi- 
no lenkėjantį Vilnių”.

žiaus mirties paklusnus Tėvui 
kaip amžinasis Sūnus. Po 
Kristaus visiems žmonėms 
tampa atviras Dievo vaikų ne
turtas.

Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 22

Kražių nuosmukis prasidėjo 
XVIII a. pačioje pabaigoje, pa
naikinus Jėzuitų ordiną ir po 
to prasidėjus carinės Rusijos 
okupacijai. Okupantai siekė 
Kražiuose sunaikinti Lietuvos 
nepriklausomą valstybinį bei 
religinį gyvenimą primenantį 
paveldą. Tiek prie caro, tiek ir 
prie komunistų, prisiminimas 
apie Kražių praeitį buvo laiko
mas politiškai pavojingu. Kra
žių skerdynės tik patvirtino 
okupantų nuogąstavimus, jog 
Kražių dvasinis paveldas tiek 
giliai įaugo į žmonių širdis, 
kad dėl jų žmonės ryžosi net 
kankinystei. Ši akistata tik 
dar labiau paaitrino okupan
tų baimę. Carizmo įpėdiniai — 
sovietiniai okupantai darė vis
ką, kad tik tas paveldas būtų 
ištrintas iš žmonių atminties. 
Po II pasaulinio karo į kražiš
kių gretas buvo „prisodinta” 
įvairaus plauko stribų, agen
tų, Kražių bažnyčios klebonų 
veikla buvo akylos saugumo 
akies ribojama, aplink mies
telį kilo „socialistinės” perga
lės kolūkių pastatai. Tuo tar
pu Kražiuose kultūros namai, 
biblioteka, muziejus buvo 
įkurdinti senuose pastatuose. 
O iš tiesų okupantai siekė, 
kad žmonės prasigertų, viskuo 
nusiviltų, būtų demoralizuoti 
ir pamirštų tuos savo Kražius.

Ilgainiui Lietuva atkovojo 
valstybingumą ir teisę į neiš
kreiptą' istorįją. Bet Kražiai, 
kaip ir visas „komunistinio 
eliksyro” primaitintas Lietu
vos kaimas, ir toliau verkė dėl 
blogo gyvenimo. Užmiršta ny
ko ir Kražių skerdynių did
vyrė — Švč. M. Marįjos Nekal
tojo Prasidėjimo bažnyčia. Vis
gi Kražių kankinių kraujas ir 
dvasinio paveldo jėga, lyg po
žeminis šaltinis, besimušantis 
į viršų, ėmė kildinti gyvybės 
apraiškas.

Čia ir prasideda Kražių atgi
mimo istorija. 1996 m. Žemai
čių vyskupas Antanas Vaičius 
paprašė aktyvų kunigą, Žy
gaičių bažnyčios ir parapijos

Šiaulių vysk. E. Bartulis naujoje Kražių klebonuos rastinėje Šventina 
Rūpintojėlį, kurį Kražių klebonas atvežė Aleksandrui ir Uršulei 
Šneliams ir padovanos Kalėdų proga,* Šventindamas jų naują namą 
Čikagos priemiestyje. Už Šrttelių auką pastatyta nauja Kražių klebonija.

Mindaugo Kavaliausko nuotr.

gyvenimo atstatytoją, kun. 
Alionidą Pranciškų Budrių 
pasišvęsti Kražiams. Atsikėlęs 
į Kražius, jis ten rado kleboni
jos griuvėsius, nykstantį baž
nyčios pastatą, merdintį para
pijos gyvenimą. Išlikęs vienas 
buvusios kolegijos ansamblio 
pastatas buvo neteisėtai pri
vatizuotas.

Nesitikėdamas jokios vals
tybės paramos, jausdamas ir 
savo kolegų skeptiškumą, ku
nigas Abonidas vis vien su
skubo dalintis savo kraštu ti
kėjimu, trokšdamas, kad at
gimtų buvusi Kražių šlovė ir 
leidosi ieškoti rėmėjų. 1996- 
1999 m. kunigas ieško lėšų 
bažnyčios atnaujinimo dar
bams, nuolat lankydamasis 
JAV. Atsirado nemažai žmo
nių, patikėjusių šio siekio 
svarba Lietuvos Bažnyčiai, 
kultūrai, istorįjai ir pasitikė
jusių kunigu. Už kruopščiai 
surinktas dosniųjų aukotojų 
lėšas atlikta daug svarbių dar
bų, tvarkant bažnyčios komp
lekso projektinę dokumenta- 
cįją, restauruotos bažnyčios 
stacįjos, radiofikuota bažny
čia, pradėti klebonijos atstaty
mo darbai. Tačiau, trūkstant 
lėšų, darbai sustojo. Tuomet 
čikagiškiai Aleksandras ir Ur
šulė Šneliai buvo bene pirmie
ji, kurie įžvelgė, kad už įti
kinamų kunigo žodžių slypi ne 
tik žmogaus karštis, bet pati 
Dievo malonė. Todėl jiedu, pa
aukoję 500,000 dol. tapo pir
maisiais Kražių geros valios 
statybos bendradarbiais. Už 
šių aukotojų lėšas atlikta: Šv. 
Roko koplyčios rekonstrukcija; 
vykdomi Kražių šventovės I 
tarpsnio pirmos eilės — prieš- 
avarinėa būklės likvidavimo 
darbai: dengiamas naujas baž
nyčios stogas 2001-2002; res
tauruojamas fasadas 2001- 
2002; atstatyti klebonuos pas
tatai. Šiuo metu ruošiama do
kumentacija fasado restaura
vimo darbams, atliekamas 
bažnyčios centrinio altoriaus 
paveikslo rėmo apkaustų kon
servavimas, atlikti centrinio 
altoriaus tyrimai, parengtas 
altorių restauravimo projek
tas, restauruojamas centrinio 
altoriaus XVII a. vertingas pa
veikslas, nupirktas 12 arų 
sklypas su 2 aukštų su man
sarda mūro pastatu, kuriame 
planuojama, ateityje radus rė
mėjų, parengti projektą ir 
įkurdinti turizmo infocentrą, 
suvenyrų parduotuvėlę, vieš
butėlį ir t.t. Bet tai yra tik 
pradžia.

Ši pirmoji iniciatyva buvo 
lyg akmens nuritinimas nuo iš 
po žemių besiveržiančio šalti
nio. Kražių grožis per daug 
akivaizdus ir per daug lietuvio 
sąmonei svarbus, kad būtų 
įmanoma jo nepastebėti. Štai 
ir Kelmės savivaldybė gailį 
gale ėmėsi atstatinėti įvyku
sią klaidą: buvusio Kelmės 
mero Z. Mačerniaus iniciaty
va, buvo atpirktas Kražių ko
legijos pastatas. Naujasis Kel
mės meras Kostas Arvasevi- 
Čiu8, pats buvęs mokytoju,

Paslaugos Nekilnojamasis turtas
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Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
AOrOMOaiJO.'NAMIJ, SVEIKATOS.

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolis ir OH. Mgr. Auksė 

S. Kane kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 W«t 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773)661-6664

V.A.L Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

Tel. 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai.

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

TAUTOS FONDO RĖMĖJUI

DR. JONUI ADOMAVIČIUI,

sulaukus 90 metų amžiaus, linkime daug sveikatos ir 
darbingų metų)

Prie šių sveikinimų jungiasi jo Įdukrintos mokyklos ir 
Bitutės žurnaliuko jauni skaitytojai.

Tautos fondas

taip pat tapo Kražių atgimimo 
rėmėju. Kaip kultūros įstaigų 
rąjone optimizavimo pasekmė, 
įsteigtas Kražių kultūros cent
ro direktoriąus etatas, pa
ruoštas Kražių infrastruktū
ros ir plėtros planas (bendro 
Kelmės rąjono vystymosi stra
tegijos kontekste), inicijuoja
mas Kražių mokyklos tapimas 
klasikine gimnazija; pastaroji 
taptų Kražių kolegijos akade
minių tradicijų tęsėja, ji popu
liarintų europinę kultūrą su 
stipriu bendru užsienio kalbų 
paruošimu.

Nuosekliai turėtų atgimti ir 
Vilniaus — Kražių istorinė 
partnerystė bei dvasinė bend
rystė. Kultūros vertybių ap
saugos departamento (KVAD) 
vadovai ne tik oficialios parei
gos skatinami, bet ir aiškiai 
įsisąmonindami Kražių reikš
mę Lietuvos ateičiai, labai 
svariai parėmė atstatymo dar
bus: parengė istorinių pastatų 
projektinę dokumentaciją, pa
gal valstybės išgales skyrė 
lėšų priešavariniams darbams 
atlikti.

Prasiveržęs dvasinės energi
jos šaltinis ne tik apsėmė Vil- 
jiių, bet prasiveržė Europon ir 
net į pasaulį. Staiga prie Kra
žių klebono kun. Alionido 
Budriaus prisistato Čikagos 
architektūros ir dizaino mu
ziejaus „The Chicago Athe

Kražietė Juzefą Ramanauskaitė, švęsdama 85-ąjį gimtadienį, išleido 
knygą „Kad nepaklystame". Kražių skerdynių paminėjimo metu gruo
džio 1 d. ji knygą įteikė vyskupams. M. Kavaliausko nuotr.

A 1
GREIT PARDUODA

REZMAX
REALTORS

Of7C.(773) 229 - 9791 
HOME (709) 425 • 7160 
MOBIL (773) 590-0205

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

Siūlo darbų

Reikalingi darbuotojai 
• parduotuvių valymui TN ir IN 
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Atlyginimas nuo $1,500 iki

naeum” prezidentas Christian 
K. Narkiewicz-Laine. Pasirodo 
jo mama yra kilusi iš Kražių 
bąjorų Kaciucevičių giminės. 
Jis pasiryžo padėti atstatyti 
Kražius. Vienu ypu padovano
jo unikalią, savo marinos su
rinktą, architektūros ir meno 
knygų 15,000 egz. biblioteką. 
Sakykime, ši biblioteka nesily- 
gintų su Kongreso biblioteka, 
tačiau ne kiekviena aukštoji 
mokykla pasigirtų tokia spe
cializuotos temos knygų gau
sa. Prieš knygų ir kompiuterių 
talpintuvui atvykstant į Klai
pėdos uostą, Kelmės meras 
jau dabar rūpinasi bibliotekos 
įkurdinimu. Christian K. Nar- 
kiewicz-Laine pagalba Kra
žiams tuo neapsiribojo. Jis 
praėjusią vasarą su Kražių 
klebonu lankėsi Milane ir su
būrė tarptautinę architektų 
grupę, kurios tikslas — istori
nio Kražių paveldo atnaujini
mas. Milano architektų grupė, 
vadovaujama bene garsiausio 
barokinių pastatų restauravi
mo specialisto Luca Scaccetti, 
jau dabar ruošia istorinio 
centro atnaujinimo generalinį 
planą. Kražių klebono svarūs 
argumentai įtikino, kad šio 
projekto įgyvendinimas yra 
svarbus ir reikšmingas Kražių 
istorinio-urbanistinio paveldo 
išsaugojimui.

Nukelta į 5 psl.



AtA .DARBININKAS”
T. Benediktas Jurčys, pran

ciškonų provincijolas, lapkri
čio 30 d. „Darbininke” paskel
bė, kad nuo sausio 1 d. „Dar
bininko” leidimas, kaip perio
dinio leidinio, yra nutraukia
mas; kad skaitytojams, kurie 
užsimokėjo už 2002 metus 
prenumeratos mokestis bus 
grąžintas, ir nauju prenume
ratorių nebus priimama. Tai 
neabejotina „Darbininko” mir
tis, tik išsakyta švelnesniais 
žodžiais. Provincijolas nurodo 
ir priežastis, kodėl laikraštis 
užsidaro: „Atlanto pakraštyj 
dėl senatvės, ligotumo ar mir
čių žymiai sumažėjęs lietu
viška spauda besidominčių 
suaugusių skaičius; kuone 
visiškas jaunosios kartos nesi- 
domėjimas rašytu lietuvišku 
žodžiu; krentantis prenumera
torių skaičius, kylančios per
sonalo algos, pašto patarnavi
mas”.

Neaišku, kodėl t. Jurčys tas 
bėdas įžiūri tik Atlanto pa
kraštyj, tarsi kitose JAV vie

tose žmonės nesensta ir tų bė
dų nėra. Netiesa. Visur tos pa
čios bėdos, ne tik Atlanto pa
kraštyj. Tik jos vienur dides
nės, kitur mažesnės. Pvz., 
Bostone, kuris yra Atlanto 
pakraštyj, kyla tikras lietu
viško judėjimo renesansas. Di
džiausios bėdos turbūt yra 
New Yorke.

Kodėl New Yorke? Nemaža 
dalis kaltės dėl tokios padėties 
krenta ant pranciškonų pečių. 
Kai jie prieš maždaug ketve
rius metus paskelbė, kad par
duoda Židinį, New Yorko vi
suomenę užgulė pesimistinė, 
rezignacijos nuotaika, kuri tę
siasi iki šios dienos. Ta nuo
taika gniuždo visuomeninį ju
dėjimą. Pranciškonų leidžia
mas „Darbininkas” taip pat 
nekėlė entuziazmo lietuviš
kam judėjimui. Per paskuti
nius kelerius metus šiame laik
raštyje radome labai mažai in
formacijų apie New Yorko ir 
rytinio pakraščio lietuvių gy
venimą. Daugiausia laikraštis 
užpildomas nukopįjuotais 
straipsniais iš Lietuvos spau
dos. Dėl pranciškonų elgesio 
Kultūros židinio atžvilgiu ir 
dėl „Darbininko” turinio leidė
jai prarado korespondentus, 
bendradarbius, rėmėjus ir 
skaitytojus, ir galop — laik
raštis yra priverstas užsida
ryti.

Dar viena pastaba. Kai 
pranciškonai paskelbė, kad 
parduoda Židinį, apie tai su 
lietuvių visuomenės atstovais 
iš anksto nepasitarė, jų nein
formavo, nepaisant to, kad di
džiąją dalį pinigų Židinio sta
tybai sudėjo visuomenė. Ly
giai tokia pati pranciškonų 
taktika ir su „Darbininko” už
darymu. Apie tai visuomenė 
sužinojo tik iš „Darbininko” 
puslapių. O galėjo būti kitaip. 
Pranciškonai galėjo iš anksto 
painformuoti visuomenės ats
tovus apie jų sprendimą 
„Darbininką” uždaryti, ir pa
siūlyti jiems surasti būdą laik
raščio leidimą tęsti. Deja, taip 
neįvyko. Padarytas didelis 
nuostolis lietuviškam reikalui.

Suprantama, kad pranciš
konams per sunki našta leisti 
laikraštį. New Yorke beliko 
tik du — ir abu garbaus am
žiaus vienuoliai — vysk. Bal
takis ir t. Giedgaudas, tačiau 
New Yorko visuomenė dar gy
va. Tikrai atsirastų norinčių 
bei sugebančių laikraštį leisti 
ir redaguoti. Gal dar nevėlu?Sigitas Pliura

Elmhurst, NY

SVIETO LYGINTOJAI
Po Antro pasaulinio karo, 

sovietams užėmus vidurio Eu
ropą, prasidėjo bažnyčių ir ti
kinčiųjų persekiojimas. Ne

NUOMONES
trukus ten išryškėjo dvi asme
nybės: kardinolas Mindzenty 
Vengrijoj ir kard. Višinskį 
Lenkijoj. Išryškėjo ir jų sovie
tų priespaudai pasipriešinimo 
metodai. Kardinolas Mindzen
ty, laikydamas save Katalikų 
Bažnyčios princu, rėmėsi Baž
nyčios teise ir moraliniu auto
ritetu, ir nesileido į kompro
misus su sovietų pastatyta 
ateistine valdžia. Kard. Vi
šinskį pasirinko kitą kelią, — 
kad geriau perneštų ateistų 
persekiojimus ir jiems pasi
priešintų, jis pasirinko glau
dų bendradarbiavimą su kuni
gais ir tikinčiaisiais. Laikui 
bėgant, skirtingi metodai at
nešė ir skirtingas pasekmes. 
Vengrijoj Katalikų Bažnyčia 
buvo palaužta, o Lenkijoj Baž
nyčia, suteikdama patriotams 
saugų susižinojimo ir bendra
darbiavimo tinklą, įgalino su
sikurti ir išaugti stipriam So
lidarumo judėjimui.

Kaip ir visos kitos bažny
tinės organizacijos bei vienuo
lynai, taip pat ir pranciškonai 
vysto savo veiklą iš tikinčiųjų 
jiems suaukotų pinigų. New 
Yorko pranciškonų vadovybės 
sprendimas parduoti „Židinį” 
ir gautus pinigus panaudoti, 
plečiant savo veiklą kitur 
(Lietuvoje?) yra, švelniai ta
riant, trumparegiškas. Jų aro
gantiškas elgesys su NY lietu
vių visuomenei, kurios suau
kotais pinigais buvo pastaty
tas „Židinys”, stebina visus. 
Jie elgiasi kaip savotiški 
„svieto lygintojai”, pasiimda
mi visuomenės suaukotą turtą 
ir jį bandydami perkelti kitur, 
kur, jų manymu, yra palan
kesnė dirva plėstis.

Kaip kard. Mindzenty ir Vi
šinskį atvejai rodo, kai kurie 
dalykai gyvenime, įskaitant ir 
dalį mūsų daromų sprendimų, 
yra sunkiai suvokiami dabar
tyje. Turi praeiti tam tikras 
laikas, pakol pasirodo jų tik
roji reikšmė ar rezultatai. Jei
gu drįstume pažvelgti į Lietu
vos bažnyčios ir vienuolijų 
ateitį, nesunku numatyti, kad 
jų veikla daug priklausys nuo 
to, kokią finansinę paramą jos 
gaus iš Šiaurės Amerikos lie
tuvių išeivių. Jei NY pranciš
konų vadovybė tikisi, kad lie
tuviškos visuomenės parama 
jų veiklai ateityje pasiliks to
kia pat ir po „Židinio” likvida
vimo, jie klysta. Jau dabar 
Čikagoje girdisi užuominų, ly
ginančių jų veiklą su A. Žu
kausko aprašyta legenda apie 
Kaukazo vienuolius, kuriems 
auksas ir pinigai buvo svar
besni už tikinčiuosius.Jeronimas Tamkutonis

Chicago, IL

KRAŽIAI
Atkelta iš 4 psl.

' Finansavimą ge
neralinio plano parengimui 
skyrė Čikagos „The Graham 
foundation for the advanced 
studies in the fine arts” direk
torius Mr. Richard Solomon.

Po truputį kristalizuojasi at
naujintų Kražių vizija. Nors 
realiai darbai pajudėjo JAV 
aukotojų dėka, ypač parėmus 
čikagiškiams Aleksandrui ir 
Uršulei Šneliams, o taip pat 
truputį prisidedant KVAD, ta
čiau Kražiai — net sunku tuo 
patikėti —jau sulaukė ir tarp
tautinio pripažinimo. 2001 m. 
rugpjūčio 20 d. Kražiai vals
tybės (kultūros ministro) tei
kimu įrašyti į preliminarų 
UNESCO saugomų objektų 
sąrašą. Mūsų ambasadorės 
prie UNESCO Paryžiuje, irgi 
Lietuvos išeivijos atstovės, Ug
nės Karvelis rekomendacija 
buvo lyg ir minėtų rėmėjų au
kos bei pastangų karūnavi
mas. Ambasadorės rūpesčio 
dėka, Lietuvoje jau turime tris 
UNESCO pripažintus pasau
lio paveldo objektus.

Kražių vardas pirmą kartą 
rašytiniuose šaltiniuose buvo 
paminėtas 1253 m. 2003 m. 
bus švenčiamas Kražių 750 
metų jubiliejus, kuris sutam
pa su kitu svarbiu — Mindau
go karūnavimo Lietuvos kara
liumi — jubiliejumi. Taigi, šis 
jubiliejus yra gera proga vi
suomenei atrasti Kražių ne- 
tirpstančią istorinę ir kultūri
nę svarbą lietuvių tautos savi
monei. Dabartiniai Kražių rė
mėjai be užuolankų klausia: 
ar valstybė suvokia Kražių is
torinę ir kultūrinę svarbą 
kraštui, ar pakankamai tam 
skiria dėmesio ir lėšų? Jei ne, 
ar neatrodytų, kad tarsi ne- 
piktavališkai, tačiau lyg būtų 
kolaboruojama su okupantų 
Kražių gramzdinimo į už
marštį politika.

UNESCO, biblioteka bei kle
bono pastangomis vienu ypu 
vykdomi viso bažnyčios an
samblio tvarkymo darbai — 
tai ne fantastiški planai, tai 
žmonių geros valios ir pasiau
kojimo sukurti faktai. Pirmo
sios investicijos ruošia dirvą 
naujoms investicijoms. Kun. 
Alionidas pirmiausia yra ne 
statybininkas ar organizato
rius, bet dvasios tėvas. Jo tiks
las — kad Kražiai taptų Die- 
vogarbos, dvasinės atgaivos ir 
kultūros centru. Jeigu atsiras 
ir daugiau geros valios žmonių 
bei rėmėjų, tai, restauravus 
bažnyčią bei kolegijos pastatą, 
prasidės naujai Kražių erdvę 
prakalbinančios dvasinės Lie
tuvos žmonių iniciatyvos. Jau 
planuojama atstatomoje kole
gijoje įkurti M. K. Sarbievi
jaus vardo kultūros centrą, 
kuris po stogu sutalpintų: 
„Tarptautinį lotynistų susiti
kimų centrą”, kurio iniciato
riai yra prof. Juozas Girdzi
jauskas bei profesorė Viktorija 
Daujotytė, „LDK XVI-XVIII a. 
studįjų centrą” — iniciatorė 
prof. Eugenija Ulčinaitė, Sak
ralinės muzikos centrą, kuris 
yra grigališkojo choralo ir li
turgijos atnaujinimo sąjūdžio 
tąsa, kurio vienas iš pradi
ninkų yra tas pats kunigas 
Alionidas. Šis sąjūdis apjun
gia ne tik Europoje garsią Vil
niaus katedros Schola Grego- 
riana Vilnensis, bet dar ketu
rias šio giedojimo grupes Lie
tuvoje. Taip pat šio sąjūdžio 
pastangų dėka į Lietuvą atvy
ko ir šalia Kražių pastatę vie
nuolyną įsikūrė Solesmes 
(Prancūzija) benediktinų vie
nuoliai, žinomi savo neprilygs
tamu giedojimu. Beje choris
tai, kurių dvasinis ir intelek
tualinis spektras yra gana 
prasiplėtęs, šiuo metu rengia 
vasaros akademiją ‘Ad fontes”

Už Aleksandro ir Uršulės Šnelių paaukotas lėšas atnaujinta Šv. Roko ko 
plyčia Kražiuose. M. Kavaliausko nuotr.

(Šaltinių link), kuri apims ne 
tik grigališko choralo, bet ir 
Bažnyčios tėvų teologijos, fi
losofijos bei' pilietiškumo stu
dijas. Šios akademijos prista
tys lietuviams Europos kultū
ros, krikščionybės bei lietu
viško pilietiškumo savimonės 
gaires. PatS' kunigas iš savo 
kuklių asmėninių lėšų parėmė 
vieno iš šio' sąjūdžio vadų Ox- 
ford universiteto absolventą 
bei Vilniaus kunigų seminari
jos dėstytojo: tolesnę speciali
zaciją Romojė. Kunigas Alioni
das padėjo ne tik tam žmogui. 
Mat jis žintf, kad ten įgytos 
žinios taps Kražiuose Lietuvos 
žmonėms teikiamos aukštos 
krikščioniškos kultūros forma
cijos gairėmis. Pirmoji šio 
centro vasaros studijų stovyk
la bus surengta ateinančių, 
2002 m., Vasarą. Stovyklos 
darbą vainikuos sakralinės 
muzikos koncertų ciklas. Šiuo 
metu vyksta' Kražių kolegijos 
mokyklinio teatro atgaivini
mas. Praėjūšią vasarą buvo 
suburta Ki'hžių moksleivių 
grupelė, kurijau pristatė savo 
pirmąją prerhjerą: „Misterija 
apie Šv. Roką” buvo suvaidin
ta Kražių miestelio bendruo
menei ir svečiams. 2001.08.18 
šv. Roko atlaidų metu. Atei
nančiais metais ketinama 
suburti kolektyvą, kuris puo
selės barokinį šokį, nes toje 
epochoje klestėjo Kražiai.

Žemaičių vyskupo siuntimas 
kun. Alionidą P. Budrių atgai

From Chicago we offer daily Service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago.

Find out Just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United’s Mileage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus™ freųuent flyer program.

For Information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandinavian.net

It’s Scandinavian
trr

Scandinavian Airlines

„DRAUGAS" išeivijos ir Lietuvos jungtis;
„DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente.

DRAUGAS, 2001 m. gruodžio 18 d., antradienis 5
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vinti Kražius ir svariųjų auko
tojų Aleksandro bei Uršulės 
Šnelių šeimos geros valios 
partnerystė buvo pirmasis 
akstinas, kuris pažadino per 
amžius sukauptą daugia
sluoksnį ir neįkainojamą Kra
žių paveldą. Tai — gėris, kuris 
priklauso Lietuvai, Europai ir 
pasauliui. Šis gaivus šaltinis 
įtraukia geros valios žmones 
gėrio centro statybai ir masi
na žmones aukoti ne tik savo 
laiką, pastangas ar išteklius, o 
svarbiausia, aukoti patį save 
— savo gerą valią.

Mindaugas Kubilius

Jei mieli skaitytojai norėtų 
būti šių projektų dalyviais ir 
rėmėjais ■— geros valios centro 
kūrėjais — laukiame Jūsų pa
ramos. Parama mus pasieks, 
jei aukų čekį siųsite: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207-1910; čekį rašyti „Li
thuanian Catholic Religious 
Aid” pažymėti — memo: Kra
žių parapijai. LKR Šalpa jūsų 
auką nurašys nuo federalinių 
mokesčių.

Kražių istorinio paveldo at
gaivinimo iniciatoriai tiki, kad 
skaitytojai supranta šio prq- 
jekto svarbą krašto istorijai ir 
savo aukos įprasminimo vertę.

Aukų rinkimo vąjuje esame 
dėkingi visiems, kurie kokia 
nors auka prisidės ir linkime 
šviesių ir prasmingų šv. Ka
lėdų švenčių visiems skaityto
jams ir rėmėjams.

i

Tavęs nebus
Ateis pavasaris, žydės žilvičiai irklevai — tavęs nebus.
Ateis duktė, ateis sūnus, ateis kiti, kur tu buvai — tavęs nebus.
Per žydrą dangų saulė kops ir mėnuo patėkės — tavęs nebus.
Kaip vandenio, kaip vandenio žmonių daug nutekės— tavęs nebus.

Bernardas Brazdžionis
• z , f,. - ‘,r-<» ’ 'z • - ■; -Jv .

A. t A. . ‘..į
Profesorė, Daktarė

LINA KRIAUČIŪNAITĖ- 
THARP

Automobilio nelaimėje neįtikėtinai žuvo 2001 m. 
gruodžio mėn. 14 d.

Gimė Tiubingene Vokietijoje 1950 m. balandžio mėn. 
28 d.

Amerikoje baigė aukštuosius mokslus IllrhOjs 
Universitete Čikagoje odontologijos daktaratu (D.D.S.) 
Taip pat įsigijo Master of Science laipsnį profesinės 
pedagogikos srityje. Nuo 1974 m. profesoriavo Illinois 
Universiteto Čikagoje Odontologijos mokyklos katedroje. 
Buvo FICD („Fellow of International College of Deritišts”) 
ir odontologijos garbės Omicron Kappa Upsilon narė.

Priklausė ateitininkams ir „Gąjos” ateitininkų medikų 
korporacijai.

Velionė paliko liūdinčius: vyrą dr. James Tharp; sūnus 
Stepą ir Mykolą ir dukrą Mariją; tėvus dr. Eugeniją jr 
inž. Kazimierą Kriaučiūnus; dėdę Markų Ignatavičių su 
šeima; pusbrolius ir pusseseres JAV, Kanadoje ir 
Lietuvoje, bei kitus gimines.

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gruodžio mėn. 19 
d., nuo 2-9 v.v. Giraldi Funeral Home, 42 East Lincoln 
Way (La Grange ir 211 g-vė) Frankfurt, IL 60423, tel. 
815-469-2144. Ketvirtadienį iš koplyčios velionė bus 
nuvežta į'St Mary’s Catholic Church, 19515 ll6uAve., 
(195 g-vė į pietus ir į vakarus už Wolf Rd.) Mokena, IL. 

Tel. 708-479-3380. Šv. Mišios įvyks 10 vai. ryto.
Iš šventyklos velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero 

kapines, kur prisiglaus prie savo mirusio brolio Algirdo 
ir močiutės. • .

Vietoj gėlių šeima pageidauja paremti LithtiattiMft 
Mercy Lift.

Nuoširdžiai kviečiame visus a.a. Linutės draugus ir 
pažįstamus dalyvauti jos paskutinėje kelionėje.

„r,- ii Liūdinti šeima ir giminės

A. t A. ..
FRANCIS „FRANK” E. 

JAGIELLA
Mirė 2Q0Tm. gruodžio 15 d. Ingall’s ligoninėje, Harvėy, 

IL, sulaukęs 74 metų.
Gyveno Dyer, IN, anksčiau South Holland ir Chicago. 
Nuliūdę liko: žmona Marie Frances Reid, vaikai Arti 

Marie su vyru Robert Zapolis, Jeanine su vyru Petėr 
Audėnas, Sallie su vyru Kėn Hoekstra, Therese Jagięlla 
su sužadėtinių Art Lukowski, Francis su žmona Deniąe 
Juliet su vyru Gary Kostrubala, Marąuerite su vyru Ronald 
Conley, Kerry su vyru Erik Pieters; 19 anūkų; broliai John 
James ir žmona Mildred ir dr. Waclaw su žmona Audrone; 
svainė Shirley Higgins ir svainė Romayne su vyru George 
Kerbs, draugai Gerald ir Joan Witry.

Velionis buvo sūnus a.a. Walter ir Anna Jagięlla ir 
svainis a.a. Patrick Higgins.

A.a. Francis 1945 m. baigė Roosevelt Military Acaderųy 
ir 1949 m. baigė Loras College. Jis įkūrė Alsip Pallęt Co., 
buvo Lietuvių prekybos rūmų, Lietuvos Vyčių 112 kuopos, 
Balzeko muziejaus, Moose Lodge (Chicago Heights) ir 
Builders Tee Club narys.

Velionis pašarvotas trečiadienį, gruodžio 19 d., nuo 3 
v.p.p. iki 9 v.v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 
Southwest Hwy. (7700 W), Palos Hills, EL.

Laidotuvės ketvirtadinį, 'gruodžio 20 d. Iš laidojimo 
namų 9 v.r. velionis bus atlydėtas į OurLady of thę Woods 
bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo 
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Children’s Memorial Hos
pital, 2300 Children’s Plaza, Fullerton at Lincoln, Chicago, 
IL 60614.

Savo užuojautas galite pareikšti svečių knygoje adresu 
www.palosgaidasfh.com

- Nuliūdę artimieji
■ • l; * - • «' .■•••-> • rS r-į* t f

Laidotuvių direkt. Daivid Gaidas Jr. Tel. 708-974-4410',"’''

http://www.scandinavian.net
http://www.palosgaidasfh.com
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MENO MOKYKLĖLĖS 
ŠVENTĖ

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 
PLC Lemonte, Lietuvių dai
lės muziejuje, įvyko Meno mo
kyklėlės kalėdinė pamokėlė
— sueiga. Muziejaus salė bu
vo sausakimša, pilna vaikų, 
jaunimo ir jų tėvų. Programo
je dalyvavo 50 mokinių, ku
rie šoko, dainavo ir muzikavo. 
Vaikų amžius buvo nuo ma
žiausių, kaip žirniukų iki pa
auglių ir kiek vyresnių — gim
nazistų. Mokyklėlės mokytojai
— profesionalai. Tiek tėvai, 
tiek mokytojai visi naujai at
vykę lietuvaičiai. Iš vyresnių 
dalyvavo tik poetė Julija Šva- 
baitė-Gylienė, Vyčių tautinių 
šokių mokytojas Frank Zapo
lis ir gerų darbų rėmėjas Vy
tautas Vizgirda. Gaila, kad 
nebuvo atėję kas nors iš mūsų 
visuomenės veikėjų pamatyti 
ir įsitikinti, kokį didelį darbą 
lietuvybei atlieka Meno mo
kyklėlė. Tai — mūsų lietu
vybės pratęsimas išeivijoje. 
JAV LB Kultūros tarybos var
du dėkoju mokyklėlės direkto
rei Ligijai Tautkuvienei už 
mūsų jauniausios kartos ug
dymą lietuviškoje aplinkoje.

Marija Remienė

Joseph Bartkus iš Ormond 
Beach, FL, atsilygindamas už 
kalėdines „Draugo” atvirutes, 
siunčia 50 dol. Tariame nuo
širdų ačiū!

Lietuvių fondo metinis 
narių suvažiavimas vyks 
2002 m. balandžio 20 d., 
šeštadienį, Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont, IL.

Gražina Kenter, gyvenanti 
Danbūry, CT, dėkodama už 
kalėdines „Draugo” atvirutes, 
mums siunčia 50 dol. auką. 
Ačiū už paramą!

Patiksliname, kad „Drau
go” kultūriniame priede (2001 
m. gruodžio 15 d.) minimo 
rašytojos Alės Rūtos premijuo
to romano pavadinimas yra 
„Vargingos tėvynės vaikai”.

,,’Bičiulystės’ ** 25 nr., ap
rašant Rimo ir Dainos Dumb- 
rių gyvenimą, yra pasakyta, 
kad mano mamytė dr. Joana 
Danilevičienė buvo profesorė. 
Ji tuomet buvo universitete, 
odontologijos skyriuje asis
tentė. Klaida buvo mano pa
čios, tad prašau ją atitaisyti”.

Daina Dumbrienė
Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

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 pasauliu!

ISSIŲSTAS LIETUVIŲ FONDO 
KALENDORIUS

Kiekvienais metais* Lietuvių 
fondas išleidžia gražų, ant sie
nos pakabinamą kalendorių, 
kurį gauna visi fondo nariai 
dar prieš Naujus metus. 2002 
metų kalendorių puošia spal
votas Lietuvos žemėlapis su 
sutartiniais ženklais ir gyven
tojų skaičiais apgyvendintose 
vietose.

Gruodžio. 11 d. Pasaulio lie
tuvių centro posėdžių kamba
ryje susirinko didelis LF val
dybos ir tarybos darbuotojų, 
jų žmonų būrys, kad kalendo
rius paruoštų išsiuntimui pa
gal pašto reikalavimus, vado
vaujant prityrusiam talkinin
kui Antanui Valavičiui. Dar
bas buvo daromas sistemin
gai, greitai, užtruko tik ke

Kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
sunkiai serga ir yra gydomas 
Šv. Kryžiaus ligoninėje (68 
gatvė ir California Avenue). 
Jei kas norėtų jį aplankyti, 
pranešame, jog kunigas guli 
410 kambaryje.

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė kviečia sutikti 
Naujuosius metus Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Str., 
Chicago, gruodžio 31 d., 7 vai. 
v. Bus šalti užkandžiai, šilta 
vakarienė, šokiai ir kiti prie
dai. Informacija teikiama tel. 
773-434-3713.

Tradicinė kūčių vakarie
nė ruošiama vyresniųjų lie
tuvių centre, „Seklyčioje”, 
gruodžio 21 d., penktadienį, 4 
vai. p.p. Visi maloniai kvie
čiami. Užsisakykite vietas, 
skambindami tel. 773-476- 
2655 arba asmeniškai „Sek
lyčioje”.

KONSULATO
LANKYTOJŲ DĖMESIUI

Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulatas Čikagoje 
(211 E. Ontario Str., Chicago, 
IL 60611; tel. 312-397-0382) 
nedirbs šiomis švenčių dieno
mis: gruodžio 24 d.-26 d. (t.y., 
pirmadienį, antradienį ir tre
čiadienį), gruodžio 31 d.-sau
sio 1 d. (t.y., pirmadienį ir an
tradienį). Taip pat gruodžio 25 
d. (antradienį) ir sausio 1 d. 
(antradienį) konsulato patal
pose, esančiose Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje (6500 
S. Pulaski, Chicago, IL 60629; 
tel. 312-397-0382), lankytojų 
priėmimo nebus.
JJf art! ir toli"

PUTNAMO ŽINIOS
Marįjos Nekalto Prasidėjimo 

vardo vienuolyne Putname, 
2002 metų balandžio 14 d., 
sekmadienį, vyks seselių jau
nimo stovyklos „Neringa” pini
giniam vąjui užbaigti koncer
tas.

Koncerto programoje išgirsi
me pianistą Gabrielių Alekną 
ir solistę Danutę Grauslytę- 
Mileikienę. Abu muzikai — iš 
Lietuvos.

Pianistas G. Alekna šiuo 
metu ruošia doktoratą pres
tižinėje Julliard muzikos mo
kykloje New Yorke — Man
hattan. Ne vienam lietuviš
kam telkinyje jis yra žavėjęs 
klausytojus savo pianistišku- 
mu. Nesvetimas jis ir ameri
kiečių auditorijose ir pakarto
tinai kviečiamas koncertuoti.

Mezzo sopranas D. Milei- 
kienė gyvena Bostone. Dai
nuoja su Bostono Lyric opera. 
Dalyvauja ir kitų muzikinių 
organizacijų pastatymuose: 
operose, oratorijose.

JAV Rytinių valstįjų seselių 
valdyba prašo tą sekmadienį 
atvykti į Putnamą visų aplin
kinių miestų lietuvius ir tuo 
pačiu neruošti didesnių rengi
nių savo bendruomenių telki
niuose. Valdyba

liąs valandas paruošti, nes tą 
pačią dieną buvo nuvežta ir 
atiduota pašto žinion išsiun
tinėjimui.

Talkininkai buvo Elena ir 
Stasys Barai, Dana ir Kęstu
tis Ječiai, Asta ir Vaclovas 
Kleizos, Rūta ir Povilas Kiliai, 
Alė ir dr. Antanas Razmos, 
Regina ir Algirdas Osčiai, Al
dona ir Vytas Vaitkai, Stasys 
Džiugas ir fondo nariai, nuo
širdūs talkininkai Viktorų a 
ir Antanas Valavičiai.

Darbą užbaigus, ten pat ant 
stalo atsirado gražios žydin
čios gėlės, užkandžiai ir kiti 
skanumynai. Tai — Alės Raz- 
mienės dėka. Visi tuoj pąjuto 
artėjančią švenčių nuotaiką.

St. Džiugas

Per praėjusį susitikimą Neringa Nekrašiūtė nusifotografavo su su „Lakštutės” ansamblio dainininkais. Antroje 
eilėje iš kairės: pirmoji -'solistės vadovė L. Lapkauskaitė, šeštoji - N. Nekrašiūtė. Liucijos Einikienės nuotr.

TREČIADIENINĖSE POPIETĖSE 
„SEKLYČIOJE”

Nedaug laiko praėjo nuo Ne
ringos Nekrašiūtės apsilanky
mo Čikagoje. Tada turėjome 
malonią progą matyti ją ir 
klausytis jos dainavimo, ne tik 
su Marijampolės vaikų choro 
„O-lia-lia” dainininkais ir va
dove Laima Lapkauskaitė. 
Koncerte JC dalyvavo ir ke
letą dainelių kartu su Neringa 
atliko muzikos vadovės Da
lios Gedvilienės vadovauja
mas Čikagos vaikų ansamblis 
„Lakštutė”.

Šių metų gruodžio 5 d. Ne
ringa — vėl su mumis. Tik šį 
kartą jos apsilankymas kitoks 
— į „Seklyčią” atkeliavo rengi
nių vadovės Elenos Sirutienės 
dėka atneštos, Lietuvos TV fil
muotos kasetės „Stovi name
lis ant vištos kojelės”.

Vaizdajuostėje labai gražiai 
nufilmuota Lietuvos gamta ir 
dainuojantys vaikai. Kas gali 
labiau sušildyti pagyvenusių, 
nuo tėvynės atskirtų lietuvių 
širdis, kaip Lietuvos grožis ir 
dainuojantys vaikai. Juk tai 
mūsų ateitis. Džiugu matyti

J. REMIO KOLEKCIJA — GIMTUOSE 
MAŽEIKIUOSE

Nors prie Čikagos esančia
me Cicero priemiestyje mažei
kietis Juozas Remys ir gyveno 
apie 45 metus, tačiau dažnai 
kalbėdavo ir svajodavo apie 
savo gimtąjį miestą Lietuvoje, 
kur prabėgo jo jaunystė.

II pasaulinio karo sūkurys 
jį, kaip ir daugelį kitų lietu
vių, nubloškė iš gimtinės. At
vykęs į Cicero lietuvių telkinį, 
J. Remys vėl turėjo pradėti gy
venimą iš naujo, prisitaikyti 
prie vietinių sąlygų bei reika
lavimų.

Mūsų tautietis laiko veltui 
neleido nei Lietuvoje, nei nau
jame krašte. Nuo jaunų dienų 
turėjęs palinkimą muzikai, 
jaunystėje mokėsi smuikuoti 
ir tapo geru muzikantu. Jis 
net prieš karą Mažeikiuose 
buvo įsteigęs simfoninį or
kestrą, kuriam pats dirigavo.

Tačiau šalia šio „laisvalai
kio” jis ruošėsi ir kitai profesi
jai: Vytauto Didžiojo universi
tete J. Remys studijavo teisę, 
bet jos nesuspėjo baigti.

Atvykęs į Cicero, jis turėjo 
persikvalifikuoti, tačiau muzi
ka ir toliau liko jo mėgiamu 
užsiėmimu. Baigęs braižytojų 
kursus, mūsiškis šioje srityje 
dirbo amerikiečių bendrovėje 
ir taip pelnė sau bei šeimai 
duoną.

J. Remys, nepamiršęs mu
zikavimo, ilgą laiką grojo pir
muoju smuiku Čikagos lietu
vių styginiame kvartete, kuris 
koncertavo ne tik vietos, bet ir 
kitų telkinių lietuviams. Bu
vęs mažeikietis, be to, grojo 
fleita ir kitais instrumentais.

Savo meilę muzikiniams ins
trumentams J. Remys išreiš-’ 
kė ir kitu, ypatingu būdu. Bū
damas nagingas žmogus, jis

augančius talentus ir žinoti, 
kad Lietuva gyvuoja ir gy
vuos.

Vaizdajuostėje nufilmuota 
pati Neringos dainavimo pra
džia. Jos talentą pastebėjo ir 
išskyrė iš kitų vaikų tarpo 
Marijampolės vaikų choro „O- 
lia-lia” talentinga vadovė Lai
ma Lapkauskaitė, kuri ne tik 
vadovauja chorui, bet ir dai
neles kuria bei dainuoja kartu 
su savo mokine Neringa.

Neringa yra tarptautinių 
vaikų dainų konkursų lau
reatė. Šiais metais Lietuvos 
vaikų išrinkta geriausia daini
ninke.

Ačiū E. Sirutienei už malo
nias akimirkas, praleistas su 
Neringa Nekrašiūtė.

Peržiūrėjus vaizdajuostę, Ę. 
Sirutienė pavaišino skania lie
tuviška duona, kurią perdavė 
buvusi tremtinė Antanina 
Garmutė. Ją iš Lietuvos at
vežė buvusios tremtinės, Birš
tono miesto „Tremtinių miš
raus ansamblio” dalyvės, mi
nimą trečiadienį buvusios ren-

gamindavo miniatiūrinius sty
ginius instrumentus, kuriuos 
dovanodavo draugams bei pa
žįstamiems. Šie instrumentai 
buvo 4 kartus mažesni negu 
reguliarūs. Tas reikalavo ne
paprasto kruopštumo ir pa
sišventimo.

Prieš savo mirtį 1997 m. ba
landžio mėnesį, šis mūsų tau
tietis, šiaip būdamas labai ra
maus būdo, ne mėgėjas rek
lamuotis, išsireiškė, kad būtų 
gera, jei vienas jo pagamintų 
miniatiūrų komplektas patek
tų į Mažeikių muziejų.

Šį tėvo norą šiemet išpildė jo 
sūnus Edmundas, kartu su 
žmona Dalia Šulaityte dabar 
gyvenantys Vašingtono apy
linkėse. Jiedu šį rudenį viešė
dami Lietuvoje, buvo užsukę 
ir į Mažeikius. Svečiai iš ana
pus Atlanto Mažeikių muzie
jaus direktorei Adelei Cholo- 
dinskienei paliko retus Juozo 
Remio eksponatus, kurie tuoj 
pat buvo išstatyti garbingoje 
muziejaus vietoje.

Eksponatų perdavimo cere
monijoje taip pat dalyvavo 
jaunesnysis a.a. Juozo brolis 
Donius, kuris prieš 5 metus iš 
Čikagos apylinkių persikėlęs 
gyventi į Palangą, tėvynėje 
leidžia savos poezijos leidinius 
bei dalyvauja literatūros va
karuose įvairiose Lietuvos vie
tovėse.

Apie Cicero gyvenusio ir dir
busio J. Remio kolekcijos per
davimą plačiai rašė Lietuvos 
spauda. Ilgoką rašinį išspaus
dino didžiausias Lietuvos 
dienraštis „Lietuvos rytas” 
(2001 m. rugsėjo 14 d.). Rasos 
Čergelienės rašyto straipsnio 
pradžia skamba taip: „Lietu
voje viešintis JAV valstybinio

ginyje „Seklyčioje”.
„Seklyčią” pasiekė nauja A. 

Garmutės knyga „Tėvo vasa
ra”. Norintieji ją paskaityti, 
gali kreiptis į LB Socialinių 
reikalų tarybą „Seklyčioje”.

Yra gauti dainininkės Viole
tos Urmanavičiūtės-Urmanos 
kompaktiniai diskai, kuriuos 
galima nusipirkti „Seklyčioje”, 
kreipiantis į B. Podienę.

Tą dieną ant stalo buvo su
dėti tvarkingai įrišti visų 
metų žurnalo „Pensininkas” 
numeriai. Viena „Seklyčios” 
siena buvo papuošta daugybe 
nuotraukų, kuriose atsispin
dėjo „Vaikų vilties” ir Birutės 
Jasaitienės vadovaujamos 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos veikla. Daugelis nuo
traukų vaizdavo vyresniųjų 
lietuvių centro, kuris, E. Siru
tienės vadovaujamas, gyvuoja 
jau 16 m., veiklą.

Pasidžiaugus praėjusių me
tų pasiekimais, norisi tikėti, 
kad ši veikla nenutrūks ir to
liau, ir pakviesti kuo daugiau 
pagyvenusių žmonių įsijungti 
į šią veiklą. Juk nuo žiūrovų ir 
klausytojų gausumo priklauso 
ir vadovų sėkmė.

Liucija Einikienė

kalbų instituto dėstytojas, fi
losofijos mokslų daktaras Ed
mundas Remys Mažeikių mu
ziejui padovanojo muzikalią 
styginių instrumentų minia
tiūrų kolekciją. Ši dovana yra 
filologo tėvo muzikanto Juozo 
Remio (1909-1997), kilusio iš 
Mažeikių palikimas”.

Šis įvykis taip pat užfiksuo
tas ir Mažeikiuose leidžiamos 
„Santarvės” puslapiuose (2001 
m. rugsėjo 8 d.). Čia kaip ir 
pirmame rašinyje, trumpai 
aprašytas J. Rainio gyveni
mas, darbai Lietuvoje ir Ame
rikoje. Pažymima, kad vienas 
smuikelis laidotuvių koplyčio
je buvo įdėtas į mirusio J. Re
mio švarko kišenę ir iškąliavo 
į amžino poilsio vietą — Šv. 
Kazimiero kapines Čikagoje. 
„Tūkstančiai kilometrų per 
Atlantą, iš Vilniaus — į Ma
žeikius — kad tik kas neatsi
tiktų. Ir pagaliau, kai smuike
liai užėmė savo vietą muzie
jaus stende, Edmundas Remys 
lengviau atsiduso: 'Manau; 
kad šitaip tėvas juos būtų su
statęs...’ ” — tokiais žodžiais 
baigiamas „Santarvės” kores
pondentės Laimos Raugalie
nės rašinys.

Beje, rašiniuose užsimena
ma ir apie Edmundo Remio 
veiklą. Minima šių metų bir
želio mėnesį išleista anglų 
kalba parašyta lietuvių kalbos 
gramatika „Review of Modem 
Lithuanian Grammar”.

Šis E. Remio veikalas, kuris, 
kaip teigiama, yra pirmasis 
tokio pobūdžio leidinys Ameri
koje, plačiau yra apžvelgiamas 
Vilniuje išeinančiam savait
raštyje „Literatūra ir menas” 
(2001 m. spalio 5 d.).

Ed. Šulaitis

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 

metų proga visus gimines, 
draugus ir pažįstamus, gyve
nančius Kanadoje ir JAV, 
nuoširdžiai sveikina Antanas 
ir Polė Tuskeniai, linkėdami 
stiprios sveikatos, geros nuo
taikos ir Aukščiausiojo palai
mos.

ifc įte sfc sfe

Nuoširdūs sveikinimai gi
minėms, draugams ir visiems 
mieliems tautiečiams su lin
kėjimais linksmų Kalėdų ir 
sėkmingų, taikių ateinančių 
metų.

Indrė, Aras, Tauras 
ir Meilutė Biskiai

$ $ $ $ $
Viktoras Kažemėkaitis, 

gyvenantis Racine, WI, sveiki
na gimines, draugus ir pažįs
tamus su Kalėdų šventėmis ir 
Naujaisiais metais, linki vi
siems sveikatos ir Dievo palai
mos.

e # # # #
Illinois Lietuvių respubli

konų lygos valdyba sveikina 
„Draugo” vyr. redaktorę D. 
Bindokienę, redakcinį štabą ir 
„Draugo” skaitytojus bei linki 
linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujųjų metų. Tebūnie 
ateinantys Naujieji metai sėk
mingi Jūsų darbuose taip gra
žiai informuojant lietuvių vi
suomenę. Mes džiaugiamės 
gražiu bendradarbiavimu ir 
esame Jums ir Jūsų redakci
jos štabui už tai dėkingi.

Sveikiname gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Ka
lėdomis ir linkime laimingų, 
sveikų Naujųjų metų.

Marytė ir Antanas Vyčai
Sfc įfc įfc įfc įfc *+* *+*

Antanas ir Ona Sereikos
sveikina draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdomis. Lin
kime visiems laimingų Naujų
jų metų!

$ sis $ $ $
Mielus gimines ir arti

muosius nuoširdžiai sveiki
name su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais metais ir linkime 
Dievo palaimos jų gyvenime.

Janina ir Mečys 
MikutaiČiai

$ $ $ $ $
Su šv. Kalėdomis ir Nau

jaisiais metais sveikiname 
visus gimines ir draugus. 
Daug laimės ateinančiais me
tais visiems linki

Dr. Rimas ir Jūratė 
Damauskai

# ^5 Sfc # $
BALFo Cicero skyriaus 

valdyba sveikina skyriaus 
narius-aukotojus BALFo šal
pai, linki malonių šv. Kalėdų 
ir sėkmingų 2002-ųjų metų.

Christopher ir Christine Tosheff šiais metais dalyvavo Lithuanian Mercy 
Lift metiniame pokylyje, kuris buvo surengtas Brookfield zoologijos sode.

V. Lendraitienės nuotr.

Linkiu savo draugams,
pažįstamiems ir kultūros dar
buotojams šv. Kalėdų džiaugs
mo ir Naujųjų metų laimės bei 
sveikatos. Nuoširdžiai Jūsų -

Marija Remienė
# # S& $ #

Angelė ir Romas Nelsai,
Rimas, Audra, Tomas ir Kris
tina Narbutai, Raimondas, 
Renata, Viktoras, Erika ir Ro- 
mukas Pauliai, Vitas, Inga, 
Aleksas ir Andriukas Rugie
niai sveikina visus gimines, 
draugus jr pažįstamus bei 
„Draugo” darbuotojus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų metų proga! 
Lai kūdikėlis Jėzus pripildo 
Jūsų širdis ramybe, meile ir 
džiaugsmu!

$ $ $ $ $
Visoms giminėms, drau

gams ir pažįstamiems -
Tegu šv. Kalėdos

džiaugsmu švyti,
Tegu Naujieji metai

laimę neša.
Vytas ir Milda 

Radzevičiai
Kt* Kt* Kfe Kt* <±*

*Z* *+* *T*

Liucija Maldūnienė svei
kina gimines, draugus ir pa
žįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki visiems laimingų Naujų
jų metų.

S$*

Šv. Kalėdų proga sveiki
name visus mielus gimines, 
draugus, pažįstamus (ir prie
šus, jeigu tokių yra), linkėda
mi geros nuotaikos, šeimyni
nės šilumos. O Naujiems me
tams - geresnių algų dirban
tiems, didesnių pensijų pensi
ninkams ir visiems žemesnio 
cholesterolio!

Janina ir Narimantas 
Udriai

Farmington Hills, MI
Kt* Kt* Kt* Kt* Kt*

Sveikiname gimines, drau
gus ir pažįstamus šv. Kalėdų 
bei Naujųjų 2002 metų proga 
ir linkime Jums linksmų šven
čių ir laimingų, sveikų Naujų
jų metų.

Elena ir Vytautas 
Vidugiriai

& & & #
Vytautas Vizgirda sveiki

na draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linki laimin
gų Naujųjų metų. w

# # # # #
Malonių šv. Kalėdų šven

čių ir laimingų, sveikų Nau
jųjų metų linkiu draugams ir 
pažįstamiems.

Anelė Kručienė 
Oak Lawn, IL

Kt* Kt* Kt* Kt* Kt*

Albina ir Vytas Gaižučiai
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami malo
nių šv. Kalėdų, sveikų ir lai
mingų Naujųjų metų.




