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R. Paksas kuria naują frakciją ir
ruošiasi prezidento rinkimams
Vilnius, sausio 7 d. (BNS)
— Iš Liberalų frakcijos Seime
su bendraminčiais pasitrau
kęs buvęs premjeras Rolandas
Paksas pirmadienį interviu
„Žinių radijui” pareiškė ke
tinąs ruoštis prezidento rinki
mams, nors teigia kol kas ga
lutinai dar neapsisprendęs dėl
kandidatavimo. „PA ruošiuosi
dalyvauti prezidento rinki
muose. Ar aš tai padarysius ir
kada — yra klausimas man
pačiam. Tai priklausys nuo
įvairių aplinkybių”, sakė R.
Paksas.
Anksčiau R. Paksas teigė
esąs priverstas pasitraukti iš
frakcijos dėl dabartinės LLS
vadovybės vykdomos „partinės
diktatūros” ir „intrigų”.
R. Paksas taip pat pareiškė,
jog su dabartine partijos vado
vybe nesutarė dėl artėjančių
prezidento rinkimų. Jis teigė
nesutikęs, kad partijai prezi
dento rinkimuose atstovautų
ne liberalas, o „žmogus iš
šono”. Jis atsisakė įvardyti, ką
turįs omeny, tačiau jo šali
ninkai yra ne kartą užsiminę,
kad liberalų paramos siekia
dabartinis prezidentas Valdas

Naujos frakcijos kūrėjai nu
sprendė, jog jai vadovaus bu
vęs ūkio ministras Eugenijus
Maldeikis, o jo pavaduotoju
taps buvęs aplinkos apsaugos
ministras Henrikas Žukaus
kas. Abu jie dirbo po 2000 m.
Seimo rinkimų sudarytoje R.
Pakso vadovaujamoje vyriau
sybėje.

Tėvynėje pasižvalgius
* I valdiškas įstaigas ei
nantys dirbti valdininkai iš
anksto susitaiko su mintimi,
kad, pasikeitus valdžiai vir
šūnėse, gali tekti ir jiems pa
sitraukti. Tačiau yra žmonių,
kurie vadovaujančius postus
užima vos ne visą gyvenimą.
Daugiausia tokių žmonių gali
ma sutikti Kauno miesto ir ra
jono savivaldybėse. Tarp ten
dirbančių valdininkų yra to
kių, kurie toje pačioje „kėdėje
sėdi” daugiau kaip 30 metų.
-

(KD,Elta)

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS. BN?

iinlų agentūrų praneSImais)

Adamkus.
Praėjusią savaitę LLS valdy
ba nusprendė sustabdyti iš
Liberalų frakcijos pasitrauku
sio R. Pakso ir dar devynių
kartu su juo pasitraukusių li
beralų narystę partijoje. Jiems
duotas laikas apsispręsti dėl
sugrįžimo iki sausio 25 dienos,
nes kitu atveju gresia pa
šalinimas iš partijos.
Tačiau R. Paksas ir jo
šalininkai jau šią savaitę tiki
si užregistruoti naują frakciją
Seime, kurią nuspręsta pava
dinti Nepriklausoma.
Pasak jo, yra surinkta „pa
kankamai parašų frakcijai
užregistruoti”. Pagal Seimo
Statutą, frakcijai įkurti reikia
ne mažiau kaip septynių par
lamentarų.

* Apleisti ir nykstantys
buvusių kareivinių pasta
tai sukėlė Kauno miesto val
džios ir paminklosaugininkų
konfrontaciją. Kauno meras
prakalbo apie tai, jog šie pas
tatai nėra nekilnojamųjų ver
tybių registre ir be reikalo iš
būsimų pirkėjų buvo reikalau
ta laikytis paminklosaugos
reikalavimų. Miesto vadovų
priekaištus, jog buvusių karei
vinių pastatų nepavyksta par
duoti dėl didelių paminklo
saugininkų reikalavimų, pas
tarieji vertina kaip specialią
antireklamą paminklosaugos
institucijoms, paveldo verty
bėms. Jie įtaria, kad norima
paveldo objektus nugriauti ir
jų vietoje statyti naują rajoną.
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Rusijos ambasadoriaus Jurij Zubakov (dešinėje) kvietiniu Lietuvoje viešintį buvusį Rusijos premjerą, Dūmos de
putatą Jevgenij Primakov priėmė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje).
Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr

Svečias iš Maskvos — prieš
Lietuvos pakvietimą į NATO
Vilnius, sausio 5 d. (BNS)
— Sausio 5 d. su privačiu vizi
tu į Lietuvą atvykęs Rusijos
Valstybės Dūmos narys, buvęs
premjeras Jevgenij Primakov
interviu Lietuvos televizijai ir
BNS teigė nenorįs, kad Lietu
va šį rudenį Prahoje gautų pa
kvietimą į NATO, nes sąjun
gos priartėjimas prie Rusijos
gali pakenkti tarptautinei ko
vai su terorizmu.
„Norėčiau, kad šio pakvieti
mo nebūtų. Lietuvai niekas
negrasina, ir ji daug kartų ga
lėjo įsitikinti, kad Rusija grės
mės nekelia. Be to, po rugsėjo
11-sios pasaulyje iš esmės pa
sikeitė situacija”, sakė J. Pri
makov. Jo teigimu, „dabar bū
tina suvienyti jėgas kovai su
naujomis grėsmėmis, pirmiau
sia — tarptautiniu terorizmu”.
„NATO plėtra, jos artėjimas
prie Rusijos sienų, nesikei
čiant šios organizacijos pobū
džiui, be jos akcentų perkėli
mo į politinį lygmenį — tai
nepadeda vienyti jėgų kovai
su terorizmu”, sakė Rusijos
politikas.
Kaip žinoma, po teroro aktų
NATO paskelbė kurianti nau
ją bendradarbiavimą su Rusi
ja, tačiau pabrėžė, kad Mask
va neturės veto teisės dėl
NATO vidaus politinių ir kari
nių sprendimų, pavyzdžiui,
naujų narių priėmimo. Rusijos
prezidentas Vladimir Putin,
savo ruožtu, teigė, kad NATO
turi virsti ne karine, o politine
sąjunga.
Paklaustas, ar Rusija kliu
dys Lietuvos siekiams šį rude
nį per NATO viršūnių susiti
kimą Prahoje gauti pakvieti
mą, J. Primakov teigė „nema
nąs, kad Rusija imsis jėgos
veiksmų”, tačiau neatmetė ga
limybės, jog gali pasikeisti
abiejų valstybių „santykių kli
matas”.

* Valstybinis užsakymas
— intrigų verpete. Skanda
lai, lydintys Vidaus reikalų
ministerijos (VRM) paskelbtą
konkursą dėl asmens doku
mentų išdavimo sistemos apa
ratūros pirkimo, praėjusių
(KD, Elta)
metų pabaigoje pasiekė viršū
* Europinės geležinkelio
nę. Keliolikos milijonų vertės vėžės nutiesimas nuo Lenki
valstybinis užsakymas, apau jos pasienio iki Kauno rąjono
gęs intrigomis ir protekcijo kainuotų apie 1 milijardą li
mis, vos nežlugo. Tačiau tų. Planuojama, jog maždaug
grumtynės dėl jo baigėsi ne 75 proc. šios sumos skirs Eu
tikėtai. Milžiniškas valstybi ropos ISPA fondas. (KD.Elta)
nis užsakymas Vokietijos fir
* Telšių policija Baumai atiteko be jokio konkurso. džiamajame kodekse ieško
(R,Elta)
straipsnių,
pagal
kuriuos
* Dėl elektros energijos baudžiamojon
atsakomybėn
eksporto į Baltarusiją liūd būtų galima patraukti asme
nai pagarsėjusios Elektrėnų nis, badu marinusius dabar
bendrovės „Baltic-Shem” vado jau mirusį 84 Telšių rąjono gy
vui Samuilui Ošeroskiui Ge ventoją Antaną Uosį. Ligo
neralinė prokuratūra pareiškė ninėje nuo išsekimo gydytas
kaltinimus dėl svetimo turto senukas praėjusią savaitę
iššvaistymo stambiu mastu. S. mirė dėl širdies nepakanka
Ošerovskis įtariamas tuo, kad mumo. .Kelis mėnesius ar
vykdydamas prekių įskaitas, timųjų badu marintas Telšių
negavo galimų gauti pąjamų rąjono Sarakų kaimo gyvento
* Valstybės saugumo de
ir iššvaistė lėšas — 6 mln. jas A. Uosis gruodžio pradžioje partamento
pareigūnai
litų.
(LR, Elta) buvo paguldytas į ligoninę. Jis
raštu įspėju dešimt mažei
* Buvęs premjeras Adol svėrė 25 kilogramus, iš jo kiškių, kurie kaupė informa
fas Šleževičius praėjusių buvo likę tik kaulai ir oda, ant ciją apie nacistinę idelogiją,
metų pabaigoje įsigijo 10.2 strėnų žiojėjo didžiulės pragu- garbino nacių ideologą Adolfą
proc. Jonavos rajone esančios los. Praėjusių metų vasarą Hitlerį ir ketino sukurti prokiaulių auginimo ir mėsos vyriškiui pradėjus silpti, arti nacistinę organizaciją — Lietu
produktų gamybos bendrovės mieji jo beveik neprižiūrėjo. Jo vos nacionalinio išsivadavimo
„Beržų kompleksas” akcijų. sugyventinė, gavusi pensįją, judėjimą. Šios veiklos ėmėsi
16-21 metų asmenys. Jie
(LR,KD,Elta) kartu su sūnumi girtaudavo,
* Šiaulių rąjono valdžia A. Uosis net po dvi dienas įspėti, kad už antivalstybinių
nutarė pratinti nuolatinius išbūdavo nieko nevalgęs. Pa organizacijų kūrimą ir aktyvų
socialinių pašalpų prašytojus sak policijos, baudžiamajame dalyvavimą jų veikloje bei tau
priė darbo. Už išimties tvarka kodekse nėra numatyta bau tinio ir rasinio lygiateisiš
gaunamas pašalpas jų gavėjai džiamoji atsakomybė už tai, kumo pažeidimus numatyta
tarybos sprendimu turės dirb kad žmogus buvo marintas baudžiamoji atsakomybė.
(BNS)
(BNS)
ti viešuosius darbus. (LR,Elta) badu.

Seimo narys konservatorius
Vytautas Landsbergis Lietu
voje viešintį J. Primakov pa
vadino „piktu žmogumi”.
„Mačiau televizijos ekrane,
ir vaizdas buvo labai informa
tyvus, nepriklausomai nuo žo
džių turinio. Aš mačiau piktą
žmogų, lyg jis atsiovautų pik
tai valstybei. Pikta dėl ,to, kad
Lietuva eina savo keliu”, sakė
V. Landsbergis. ,,'Tai — nau
dinga informa^ų^ J* turėtų
tik sustiprinti mūsų apsi
sprendimą”, pridūrė jis.
Parlamentaras teigė negalįs
komentuoti, kodėl J. Prima
kov, nors šiuo metu nebūda
mas aukščiausio rango politi
ku, buvo priimtas ir Lietuvos
prezidento Valdo Adamkaus.
Sutikęs stačiatikių Kalėdas,
J. Primakov sekmadienį lan
kėsi Kaune, kur neoficialiai
bendravo su miesto bei rajono
savivaldybių vadovais, domė
josi
bendradarbiavimu
su
Kauno prekybos ir pramonės
amatų rūmais.
* Vyriausybė įsteigė Kri
zių prevencijos komitetą.
Šis sprendimas vertinamas
kaip vienas žingsnių kuriant
krizių valdymo sistemą Lietu
voje pagal NATO reikalavi
mus. Komitetas yra sudarytas
iš krašto apsaugos, aplinkos,
finansų, socialinės apsaugos ir
darbo, susisiekimo, sveikatos
apsaugos, užsienio reikalų,
ūkio, vidaus reikalų ir žemės
ūkio viceministrų. Jis rinksis
ne rečiau kaip kartą per
mėnesį įvertinti informacijos
apie rizikos veiksnius ir
grėsmes, priims sprendimus
dėl krizių užkardymo organi
zavimo, materialinių išteklių
naudojimo.
(BNS)
* Slidinėdamas Vilniuje,
sausio 6 d. užsimušė buvęs
Lietuvos kalnų slidinėjimo
čempionas vilnietis 32 metų
Rolandas Seliukas. Baigiant
nusileisti nuo stataus Šilo kal
no, kurį ryžtasi įveikti tik pa
tyrę slidininkai, vilniečiui ne
pavyko laiku sustoti ir kalno
apačioje jis rėžėsi į pušį. Ne
laimę matę žmonės pasakojo,
kad R. Seliukas skriejo apie
70-80 km per valandą greičiu.
Netoliese slidinėjęs Santariš
kių klinikų kardiologinės rea
nimacijos skyriaus vedėjas
Pranas Šerpytis puolė gelbėti
klinikinę mirtį patyrusį R. Seliuką, bandydamas jį atgaivin
ti. Vilnietį mėgino išgelbėti ir į
įvykio vietą atskubėję greito
sios pagalbos medikai,
ibnsi

* Popiežius Jonas Pau
lius II sausio 5 d. priėmė
Telšių, Panevėžio ir Vilka
viškio vyskupų atsistatydini
mus bei paskyrė naujus vys
kupus. Kaip pranešė Lietuvos
Vyskupų konferencija, Telšių
vyskupu paskirtas Lietuvos
Vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius, Vilniaus
arkivyskupo augziliaras 57
metų vyskupas Jonas Boruta.
Panevėžio vyskupu poniežius
paskyrė Telšių vyskupo aug
ziliarą 63 metų vyskupą Joną
Kaunecką, Vilkaviškio vysku
pu — Kauno arkivyskupo aug
ziliarą 44 metų vyskupą Ri
mantą Norvilą.
(BNS)
*
Prezidentas
Valdas
Adamkus nusprendė nepa
sirašyti prieštaringai verti
namų Aukštojo mokslo įsta
tymo pataisų ir paliko tai pa
daryti Seimo pirmininkui.
„Negalėjau šio įstatymo pasi
rašyti, nes jo spragos — aki
vaizdžios. Nors ir raginamas
premjero, įstatymo nevetavau,
nes mano veto būtų tik padidi
nęs politikų susipriešinimą”,
sakė V. Adamkus. Jo teigimu,
vien per pastarąsias dienas jis
gavo kelias dešimtis vienas
kitam prieštaraujančių siūly
mų, kaip įstatymą taisyti,
tačiau suderinti siūlymų per
keletą dienų buvo neįma
noma. Prezidentas apgailesta
vo, kad Seimo dauguma dėl
strategiškai svarbių įstatymo
pataisų nesugebėjo susitarti
nei su opozicija, nei su akade
mine bendruomene. ^Akivaiz
du, kad šiandien neturi ben
dros pozicijos ir pati val
dančioji dauguma”, sakė jis.
* Policininkams įsakyta
gelbėti žmones: dabar polici
ninkui privalu pasirūpinti
pusnyse besivoliojančiu gir
tuokliu, benamiu, kad šie
nesušaltų ar kitaip nenu
kentėtų. Užgriuvus sunkiai
žiemai, į uostamiesčio ligo
nines pateko benamių. Kai ku
rie šilumoje ir medikų prie
žiūroje išsiblaivę išėjo savo
keliais,
kitiems
suteikta
būtinoji medicininė pagalba:
sutvarstytos nušalusios kojos.
Tačiau, pasak medikų, nors
šiems pacientams pasakoma,
kad ateitų perrišimams, pa
prastai jie ligoninėje daugiau
nepasirodo.
(K, Elta)
* Investicijų ir lanksčios
rinkodaros dėka UAB „Vičiūnai” pernai tapo krabų laz
delių gamybos pirmūne Euro
poje. Šiemet gamybos plėtrą
užtikrins Rusijos Karaliau
čiaus srityje statomas žuvų
perdirbimo fabrikas. (VŽ, Elta)

Vašingtonas. Paauglys lakūnas, kuris sąmoningai sudaužė lėk
tuvą „Cessna” į banko pastatą Tampoje, Floridoje, priešmirtinia
me raštelyje išreiškė „simpatiją” labiausiai ieškomam teroristui
Osama bin Laden, sekmadienį pranešė policija, tačiau klausimai
apie saugumo spragas liko be atsakymų. 15-mečio Charles Bishop
raštelis buvo rastas jo piniginėje lėktuvo nuolaužose. Raštelyje jis
aiškiai pareiškė, kad veikė vienas, niekieno nepadedamas. Baltieji
rūmai šio įvykio teroro išpuoliu nevadino, nes tokių įrodymų nėra.
Policija apklausė paauglio šeimos narius ir ketina ištirti jo kom
piuteryje esančią informaciją. Tačiau pareigūnai neatsakė į klau
simus dėl galimų saugumo spragų, sudariusių sąlygas Palm Harbor lakūnų mokyklos studentui pakilti be instruktoriaus.
Kabulas. Afganistaną valdžiusio Talibano judėjimo vadas mu
la Mohammad Omar prasmuko pro jį sučiupti mėginančias afganų
pajėgas ir pabėgo iš pietinės Hilmendo provincijos į nežinomą vie
tą. M. Omar kartu su vietos talibų karo vadu ir jam ištikimomis
1,500 kovotojų pajėgomis buvo apsuptas kaime Bagrano rajone.
Apsuptų genčių vadams derantis dėl pasidavimo ir tokiu būdu ti
kintis išvengti susirėmimo su beveik 5,000 antitalibaniškai nusi
teikusių afganų, M. Omar paspruko iš šio rajono.
Islamabadas. JAV pajėgos sulaikė ir apklausia buvusį Taliba
no atstovą spaudai bei ambasadorių Islamabade Abdul Salam
Zaeef, bene geriausiai žinomą anksčiau Afganistaną valdžiusio re
žimo pareigūną. A. S. Zaeef yra apklausiamas Arabijos jūroje
esančiame JAV karinių jūrų pajėgų desantiniame puolimo laive
„USS Bataan”. Pakistanas, anksčiau buvęs vienintelis Talibano
rėmėjas, sausio 4 d. sulaikė A. S. Zaeef apklausai ir vėliau perda
vė jį JAV pajėgų žinion.
Islamabadas. Karo kampanija Afganistane buvo nepaprastai
sėkminga, nors iki šiol ir nepavyko sugauti Osama bin Laden ar
Talibano vado mulos Mohammad Omar, pradėdamas vizitą Pakis
tane, pirmadienį sakė britų premjeras Tony Blair „Kai kurie
žmonės perspėjo, kad tai sukels humanitarinę, karinę ir politinę
katastrofą, bet mes sugebėjome pasiekti daugiau nei prieš kelis
mėnesius buvo galima įsivaizduoti”, sakė britų premjeras. T. Blair
taip pat pabrėžė, kad tarptautinė bendrija atstatymo laikotarpiu
negali palikti Afganistano.
Vašingtonas. Aukšti Pentagono atstovai prašo gerokai padidin
ti JAV gynybos departamentui skiriamą 2003 m. federalinio biu
džeto, kuris bus pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1 d., dalį, pirma
dienį pranešė laikraštis „The New York Times”. Pentagonas prašo
20 mlrd. dol. arba net didesnio biudžeto padidinimo, nors JAV
Kongreso planuojamas ateinančių metų biudžetas jau yra deficiti
nis. Kariuomenės atstovai įsitikinę, jog karas su terorizmu sustip
rino Kongreso ir visuomenės paramą ginkluotųjų tarnybų atkūri
mui. Kariuomenė pageidauja naujos, pažangesnės ginkluotės, įs
kaitant priešraketinės gynybos sistemą, per atstumą valdomus
lėktuvus, modernią mūšio lauko ryšių įrangą bei lazeriniu būdu ir
per palydovus valdomus ginklus. Tokie ginklai, kurių vieneto kai
na svyruoja nuo 20,000 dolerių iki 1 mln. dol., buvo plačiai panau
doti Afganistane ir pranoko lūkesčius.
Bagdadas. Irako prezidentas Saddam Hussein sekmadienį pa
reiškė, jog bet kokių JAV vadovaujamų atakų jo valstybėje laukia
nesėkmė, ir pasveikino „musulmonų mujahidų” kovotojus visame
pasaulyje. „Kaip praeityje žlugo jūsų pažeminti priešai, taip žlugs
įr bet koks užpuolikas, jeigu tik jis ryšis grėsmingiems veiksmams
prieš jūsų pasitikėjimą”, pareiškė jau 31 metus iš valdžios nesi
traukiantis 64 metų Irako vadovas. S. Hussein pareiškė paramą
palestiniečiams, o Irako kariuomenę apibūdino kaip „ištikimą
arabizmo ir Palestinos kariuomenę”. Praėjusiais metais Bagdadas
paskelbė apie 6.5 mln. savanorių kariuomenę, ketinančią kovoti
už Palestinos nepriklausomybę.
Deli. Indija pirmadienį atmetė bet kokias neatidėliotino dialogo
su Pakistanu galimybes, teigdama, jog Islamabadas nepakeitė sa
vo požiūrio į terorizmo problemą. Savaitgalį Nepale įvykusiame
Pietų Azijos valstybių viršūnių susitikime, Indijos užsienio reika
lų ministras Jaswant Singh apkaltino kaimyninę valstybę veid
mainišku elgesiu — dalyvavimą kovos su tarptautiniu terorizmu
kampanijoje ir tuo metu išreiškiamą paramą Indijos kontroliuoja
moje Kashmyro dalyje veikiančioms musulmonų kovotojų grupuo
tėms.
»
Elietas. Izraelio ministras pirmininkas Ariel Sharon sekma
dienį apkaltino Yasser Arafat ir jo vadovaujamą palestiniečių va
dovybę esant pagrindine Irano vadovaujamų pasaulinių terorizmo
tinklų „veikėja”. Kandžias pastabas Izraelio premjeras išsakė po
to, kai pareigūnai sulaikė, kaip įtariama, palestiniečiams kontra
bandinius ginklus gabenusį laivą, kuriame rasta mažiausiai 50 to
nų ginklų. Laivui vadovavo palestiniečių karinio jūrų laivyno poli
cijos pulkininkas. Pasak Izraelio premjero, „ginklų rūšis ... dar
kartą įrodo, jog palestiniečių vadovybė savo pastangas skiria tero
rizmui ir operacinės infrastruktūros kitoms teroro bangoms rengi
mui”.
Gaza. Izraeliui paskelbus apie pareigūnų sulaikytą laivą, pales
tiniečių vadovybė sekmadienį apkaltino Izraelį ieškant preteksto
užsipulti Yasser Arafat. „Izraelis ieško preteksto tam, kad galėtų
planuoti naują agresįją prieš palestiniečius ir nepaisyti anksčiau
su palestiniečių vadovybe pasiektų susitarimų”, teigiama pareiš
kime. „Palestiniečių vadovybė neigia bet kokias sąsajas su (gink
lų) laivu ir išreiškia savo nuostabą dėl to, jog yra siejama su šiuo
reikalų tuo metu, kai aktyviai stengiasi numalšinti smurtą”, ra
šoma jame. •
Paryžius. Yves Saint LauKALENDORIU8
rent, daugiau nei 40 metų bu
vęs vienas pagrindinių pasaulio
Sausio 8 d.: Apolinaras, Gintė,
mados kūrėjų, paskelbė, kad Nemira, Severinas, Teofilis, Vilintas
pasitraukia ir uždaro savo
Sausio 9 d.: Algis, Bazilė. Gabija.
aukštosios mados verslą.
Julijonas, Marcijona
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5. Kiek gali, daugiau suži
nok apie nusiminimą ir jo gy
dymą.
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nusiminimą?
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ir sunkiai įveikiama liktas tyrimas. Nustatyta, kad VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
Dažni
ir
apie
tai
negalvoja.
gydytoju,
pirm
pastojant,
apie
maitintis.
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Atskirkite, kurie darbai yra daro nervingas, neatsparus ninkai nustatė, kad pavienės ma skirti apie 2 milijonus litų dėlė. Tiesa, tyrėjai pažymi, kad
maistą ir pakankamai išsimie
itin svarbūs ir skubūs, o ku įvairioms ligoms. Kai didėja viruso dalelės gali būti paste Anykščių ligoninės statybos akupunktūra sveikatos atžvil
Įvertinkite savo
gok.
riuos galima atidėti.
energijos poreikį
krūvis organizmui ar yra ne bimos pagal jų skleidžiamą darbams tęsti.
3. Mažiau užsimok nudirbti,
giu yra saugi tik tada, kai ją
Tausokite kūno energiją svar palankios, stresinės sąlygos, garsą. Jų siūlomas metodas
nes gali turėti nepakankamai
Be to, tikimasi, kad bus pa taiko gerai šį metodą išma
Savaitę ar dvi rašykite die besniems ir sunkesniems dar vitaminų poreikis didėja. Ypač gali užtikrinti greitą ir jautrių lankiai sprendžiama ir kom nantys fizioterapeutai'ar kiti
energijos.
svarbūs B grupės vitaminai, virusų, pradedant ŽIV ir bai- pensuojamųjų vaistų proble- gydytojai.
4. Paskatink save ir nepa nyną, stenkitės pastebėti, ku- bams.
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gyveno normalų gyvenimą —
maudėsi, gamino maistą, nu
sirengdavo nakties poilsiui ir
t.t. spietėsi minios jaunimo.
Spėju, kad tai rusiškas iš vo
kiečių paimtas variantas, ku
ris Vokietijoje vadinamas
„Big brother”.
Vokiečio nuomone, imperi
jos griuvimas nebuvęs netikė
tas ir staigus. Baltijos valsty
bės jau išsilaisvino iš raudo
nųjų replių, nors M. Gorbačiov dar mėgino sulaikyti
milžiną savo rankose. įvai
riom sutartim M. Gorbačiov
įkalbinėjo respublikų vadovus
priimti naują konstituciją, ta
čiau septynios respublikos at
sisakė sąjungos sutartį pasi
rašyti. Vėliau M. Gorbačiov
pareiškė, kas jis žinojęs apie
istorinę B. Jelcin kelionę į Gudįją (iš jos B. Jelcin į namus
grįžo neblaiviame stpvyje —
K. B.). Mat B. Jelcin dar pas
kutinę minutę norėjęs padėtį
gelbėti ir Ukrainą įtraukti į
sąjungą. Manding, užuot są
jungos, nutarta iš pasaulio
žemėlapio išbraukti Sov.
Sąjungą. Kas liko M. Gorba
čiov? Tik patvirtinti Sov. Są
jungos dalybas kaip kokį
kepsnį.
••«*•*
Vokiškos spaudos žiniomis
į 2001-2002 m. žiemos semest
rą įsirašė 8 proc. daugiau stu
dentų už pernykščius metus.
Iš viso studįjas pradėjo 1,864
min. studentų. Jų skaičius ge
rokai padidėjo inžinerįjos, ma
šinų statybos ir elektromecha
nikos fakultetuose. Deja, sta
tybos fakulteto studentų skai
čius sumažėjo 19 proc., kadan
gi namų statyba krito iki pat
minimumo, lygiai kaip ir in
formatikos. Duomenys parodė
gerokai padidėjusį užsienio
studentų skaičių, pasiekiant
17 proc. Daugumą „faksų”
sudaro ne vakariečiai, bet
Baltijos ir Rytų Europos vals
tybių atstovai. Į pirmą se
mestrą įsirašė Indijos ir Kini
jos studentai. Pastarieji suda
ro 6 proc. viso užsienio stu
dentų.
******
Prieš Kristaus Gimimo
šventę Lenkįjos spaudoje pasi
rodė straipsniai benamių
klausimu. Labdaringos d-jos,
ypač katalikų visuomeninė
„Brolio Alberto” organizacįja
kreipėsi į lenkus, prašydama
paaukoti keletą zlotų bena
miams. Organizacijos nariai
patys atsisako prabangaus gy
venimo, viską aukodami lab
darai, nes to reikalauja to or
dino vardas.
Stipriai reiškiasi jo padali-

PROBLEMA OPI VISAME
PASAULYJE
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ
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Forumo svečius sveikinęs
Švedįjos ministras pirmininkas Goeran Persson gavo
gerą progą visiems pabrėžti ir priminti, jog holokaus
tas pradžioje kaip tik ir prasidėjęs nuo tokių kalbų,
antisemitinių pareiškimų, o taip pat atskirų išpuolių
priei žydus tuometinėje Vokietijoje.
Tačiau iš tikrųjų holokaustas prasidėjo nuo žymiai
sudėtingesnių ir gilesnių dalykų. Nėra abejonės, kad
antisemitizmas turėjo lemiamos reikšmės holokauste
ir toje baisioje 20-ojo amžiaus žmonių tragedijoje. Ta
čiau nacių vykdytame holokauste skaudžiai nukentėjo
ir kitos tautos, nes nepakantumą naciai demonstravo
ir priei čigonus, ir prieš lenkus, baltarusius, rusus,
serbus ir, žinoma, Baltuos valstybių žmones, todėl jau
vien dėl to holokausto tragedijos nevertėtų suvesti tik
į antisemitizmo apraiškas. Šią tragediją apsprendė ir
sąlygojo daugybė kitų reiškinių, sąlygų ir aplinkybių,
apie kurias, deja, politikai ir žmogaus teisių gynėjai
privengia plačiau kalbėti ar diskutuoti dar ir šian
dieną. Nėra abejonės, jog šioje baisioje holokausto tra
gedijoje ryškų vaidmenį suvaidino fanatizmas ir ne
apykanta, kerštas, tačiau ypatingai daug šioje be galo

Vitkus

Apie Nobelio taikos
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Gruodžio 8 d. Rusįjos mies
tai buvo pasipuošę valstybi
nėmis vėliavomis. Tas nieko
bendro neturėjo su 1991 m.
gruodžio mėn. Sov. Sąjungos
žlugimu. Mat tą dieną buvo
pažymėta pirmoji sovietinė
pergalė, atmušant Vokietįjos
kariuomenę, kuri apkasuose
buvo tik 25 km nuo Maskvos.
Įvairiai vertinamas Sov. Są
jungos žuvimas. Beveik tris
ketvirtadaliai gyventojų per
gyvena komunizmo ilgesį, kar
tu laukdami sugrįžtant tų gra
žių laikų.
Miuncheno dienraštis „SZ”
gruodžio 6 d. daug vietos pa
skyrė žlugusiai ir dabartinei
Rusijai, primindamas gruo
džio 8 d. B. Jelcin, Kravčiuk
ir Šuškievič Gudįjoje pasira
šytą sutartį, kuri nulėmė so
vietinio gyvenimo pabaigą.
Tačiau jie pagrindu ir toliau
paėmė Rusiją kaip didelį ratą,
apie kurį turi suktis visas po
litinis ir ekonominis gyveni
mas. Tokiu pavyzdžiu gali bū
ti Rusįjos tautų paviįjonas.
Virš pagrindinių durų matomi
respublikų herbai, paviįjono
vidurys skirtas Rusįjai. Jame
tautinių rūbų rodiniai, žemė
lapiai, didelis _ V. Putin pa
veikslas su jo pasakytais žo
džiais: „Visi norime mūsų
kraštą Rusiją matyti didelę ir
galingą bei vertą visų pagar
bos”.
Sov. Sąjungos, tos galingos
ir stiprios imperijos praradi
mas — dar ir šiandien kiek
vieną rusą nukelia į praeities
laikus. Vokiečio užklausta pa
viljono vedėja, kaip ji jaučiasi
Sov. Sąjungos dešimtmečio
žlugimo proga, atsakiusi:
„Koks gali būti džiaugsmas,
kai galybė miršta. Liūdėti rei
kia”.
Vokietis rašė, kad Rusijos
ekonominis gyvenimas smuko
trečdaliu, per 150 milįjardų
„iškeliavo” į užsienį. Jis nu
rodė, kad daugiau kaip 1 min.
rusų už vagystes, žudynes ap
gavystes „pastogę” randa ka
lėjimuose, apie 1,5 min. serga
AIDS liga, vyrų vidurkio am
žius siekia 60 m., trečdalis gy
ventojų gyvena žemiau skur
do. Tuo tarpu elitas skrenda
į Londoną ir į Paryžių apsi
pirkti, o per 25 min. rusų gy
vena už Rusįjos ribų.
Ar Sov. Sąjungos laikotarpis
bus minimas kaip „auksinis”.
Tai naujai augančios kartos
klausimas. Jaunuomenė ne
matoma. Raudonojoje aikštė
je, prie Lenino mauzoliejaus,
stovėjo tik keli vyresnės kar
tos ekskursantai. Tuo tarpu
prie stiklais apdengtų butų,
kuriuose viengungiai ir poros

3

premijas

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto direktorius Rimantas Kareckas padovanojo prezidentui Valdui
Adamkui vardinės Visuotinės lietuvių enciklopedijos pirmąjį tomą Prezidentas yra pirmosios posovietinės uni
versalios lietuviškos enciklopedijos globėjas. Enciklopedijos rengėjai ir leidėjai prezidentui pristatė 20 tomų en
ciklopedijos leidybos planą, leidinio struktūrą ir turinį. Susitikime dalyvavo Mokslo ir enciklopedijos leidybos
instituto direktorius R. Kareckas, redakcinės komisijos pirm. Juozas Tumelis, straipsnių autoriai — profesoriai
Zigmas Zinkevičius, Vytautas Landsbergis, Antanas Tyla.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

nys Vroclavo (Breslau) mieste.
Prieš Kristaus Gimimo šven
tę jis prašė gatvės elgetoms
neduoti kad ir mažos išmal
dos, kartu paskelbdamas at
sišaukimą beveik visoje Len
kįjos spaudoje (skaičiau libe
ralinėje „Gazeta Wyborcza” ir
konservatyvioje „Rzeczpospolita”) bei klįjuodamas prane
šimus prie tam tikslui skirtų
bokštelių.
Ši akcija buvo gerai paruoš
ta, remiant ją socialinei įstai
gai ir grupei vietos u-to socio
logų. Organizacijos atstovai
(daugiausia studentai) „pasi
pylė” po 650,000 gyventojų
miestą, rasdami jame apie
400 benamių. Pasirodė, kad
ne visi elgetautja, nes „rie
biais” 1990 m. į miesto savi
valdybės kasą globos reika
lams įplaukė milįjoninės su
mos. Benamiai buvo taip pat
aprūpinti vartotais rūbais,
įrašant juos į ligonių kasą.
Vroclovo u-to studentai nu
statė tris pagrindines bena
mių grupes: benamiai alko
holikai bei narkomanai. Su
rinkę pinigus, jie tuoj pat juos
atneša į alkoholio parduotu
ves, arba išmaldą paima nar
kotikų pardavėjai. Antroji
grupė — tai gerai organizuo
ti „profesionalai” benamiai.
Jie savo dejonėm, verksmais
„suminkština” žmonių širdis.
Jie kartais surenka daugiau
pinigų už dirbančius, jie turi
pastovią gyvenimo vietą. Tre
čiąją grupę sudaro Balkanų
čigonai. Jie yra labai gerai or
ganizuoti, apmokyti savo
„amato”. Jų grupę sudaro
daugiausia vaikai. Surinktus
pinigus vaikai privalo atiduo
ti gaujos vadui. Vaikai tėvų
yra vežami iš vieno miesto į

kitą. Elgetauti Lenkijoje ne
draudžiama. Nėra jokios gali
mybės tokius vaikus įrašyti
į mokyklą, kadangi jie neturi
pastovios gyvenamos vietos.
Dažnai tokie vaikai policijos
siunčiami į globos namus, ta
čiau dar tą pačią dieną pabė
ga ir vėl gatvėje prašo išmal
dos.
Tikri vargdieniai neprašo
išmaldos. Paskutiniai duome
nys parodė, kad 15 proc. Len
kijos gyventojų gyvena var
gingai. Bet lenkiška savigar
ba ir papročiai neleidžia to
kiems prašyti išmaldos gat
vėse.
♦ Vyriausybė kreipėsi į
Seimą, prašydama pratęsti

Lietuvos karių dalyvavimą
tarptautinėje ^taikos operaci
joje Kosove (KFOR) ir NATO
vadovaujamoje taikos stabili
zavimo operacijoje Bosnijoje ir
Hercegovinoje (SFOR). Kosove
Lietuvos kariai dalyvauja nuo
2000 metų. Kas pusę metų
keitimosi principu ten vyksta
iki 35 karių būrys, kurio siun
timą kaskart turi patvirtinti
Seimas vyriausybės siūlymu.
Šį kartą prašoma pratęsti Lie
tuvos karių tarnybą Kosove
pusei metų nuo kitų metų va
sario iki rugsėjo. Lietuvos
karių dalyvavimas operacijoje
bus finansuojamas iš Krašto
apsaugos ministerįjos biudže
to lėšų, išlaidos sudarys 1.9
min. litų.
(BNS)
* Švedijos karo jūrų aka
demijoje mokslus baigė du

Lietuvos kadetai, kuriems
įteikti diplomai bei suteikti
leitenantų laipsniai. Prieš 3
metus mokslus Švedijoje pra
dėjęs Voldemaras Dima ir Val
das Venclovas šiemet sėk

žiaurioje 20-ojo amžiaus žmonių naikinimo istorijoje
padarė visuomenės ir ypač politikų abejingumas bei
savanaudiška politika, siekiant pralobti atskirų žmo
nių, tautų, etninių grupių ar net valstybių nelaimės
sąskaita, užvaldant teritorijas, pasmerktųjų turtą,
pinigus bei kitas vertybes.
Mąstant apie holokausto tragediją, skaitant išliku
siųjų prisiminimus ir kitą to pobūdžio istorinę me
džiagą, dažnokai ateina mintis, jog, laiku sutelkus
pastangas ir vieningai pasipriešinus, tos Europoje ka
tastrofos gal ir galėjo nebūti. Švedų diplomato R. Valenbergo pavyzdys tik sustiprina tokį įspūdį. Iš jo pui
kiai matyti, ką ir kiek galėjo nuveikti vienas žmogus,
kuris, karui baigiantis, per šešis mėnesius su negau
sių talkininkų būreliu išgelbėjo milžinišką skaičių
mirčiai pasmerktųjų Vengruos žydų. O kodėl pasmerk
tiesiems žydams pagalbos ranka nebuvo ištiesta
anksčiau, holokausto pradžioje? Kodėl tada pasaulio
įtakingieji politikai abejingai tylėjo, stebėdami įvy
kius, nesistengė gelbėti žydų ir nei nebandė užkirsti
kelio siautėjančiam fašizmui Europoj? Šiandien dau
gelis istorija besidominčių žmonių stebisi, kodėl atsi
peikėta ir praregėta buvo taip vėlai, tik 1944-aisiais,.
visai į karo pabaigą, kai nacistinis holokaustas jau
buvo sunaikinęs didžiąją žydų tautos dalį Europoje.
Siekiant ir bandant suprasti visą holokausto trage
diją, verta giliau pažvelgti ne tik į jo pasekmes ar
skaudų rezultatą, kaip tad mėgstama daryti įvairiose
konferencijose ar renginiuose, atrodytų, jog daug svar
biau surasti tikrąsias šios nelaimės šaknis ir apčiuopti

mingai baigė mokymo kursą.
Lietuvos prezidento dekretu
jiems suteikti leitenanto laip
sniai. Diplomų įteikimo cere
monijoje, vykusioje pietų Šve
dijoje Karlskronos bažnyčioje,
Lietuvos karininkus pasveiki
no KJP vadas jūrų kapitonas
Kęstutis Macijauskas. (BNS)
* Per pustrečio mėnesio
nemokamais kraujo dono
rais tapo 150 vilniečių. Vil

niaus kraujo centro Nemoka
mos kraujo donorystės koor
dinacinės tarybos duomeni
mis, šis skaičius kelis kartus
viršija visų metų rodiklius.
Nemokamais kraujo donorais
daugiausia tapo studentai.
Donorai, siekiantys gauti pi
nigų už kraują, dažnai net
žinodami, jog dėl sveikatos
būklės jie negali būti dono
rais, apklausose to nepri
pažįsta ir gali sukelti didelę
grėsmę kitų žmonių sveika
tai.
(BNS)
* Kaune narkotikus ir al
koholį vartojančių bei rū

kančių jaunų merginų daugėja
sparčiau nei tokių ydų tu
rinčių vaikinų, rodo tyrimas.
Kauno jaunimo narkologijos
pagalbos centras šiemet ap
klausė 827 Kauno miesto pa
grindinių, vidurinių mokyklų
bei gimnazijų moksleivius. Iš
apklaustų moksleivių bent
kartą narkotikus vartojo 13
proc. vaikinų ir 9.8 proc. mer
ginų, tuo tarpu 1998 m. tokio
pat tyrimo duomenimis, kvaišalų buvo bandę 16.4 proc.
vaikinų ir 7.9 proc. merginų.
Šiemet Kauno savivaldybė ko
vos su narkomanija ir žalin
gais įpročiais mokyklose pro
gramoms skyrė 60,000 litų.
(BNS)

Švenčių laikotarpiu visi lin
kime vieni kitiems taikos ir
ramybės, bet ar ta taika tikrai
įdomaujamės ir rūpinamės?
Kažkurios gruodžio mėnesio
dienos „Chicago Tribūne”
dienraštis pirmame puslapyje
didelėmis antraštėmis rašė
apie karą Afganistane, įvai
rius nusikaltimus Čikagos
gatvėse, nesveiką maistą, da
linamą mokyklų vaikams, ir
tik dešimtame puslapyje
trumpai paminėjo, kad gruo
džio 10 d. Oslo mieste Jungti
nių Tautų generaliniam sek
retoriui Kofi Annan buvo su
teikta šių metų Nobelio taikos
premija.
Cinikai pasakys, kad, ne
kiekvienas Nobelio taikos premiją gavęs, yra geras kandi
datas į šventumą, ir jie gal
turi ir dalį tiesos. Nors turbūt
buvo taikos premijos vertų
žmonių, pvz., George C. Marshall (1953), Dalai Lama
(1989), motina Teresė (1979),
Andrei Sacharov (1975) ar
Dag Hammaskjold (1961), taip
pat buvęs JT generaliniu sek
retoriumi . Bet kuo prie pa
saulinės taikos prisidėjo Hen
ry Kissinger (1973), Menachem Begin (1978), Desmond
Tutu (1984), Yasir Arafat
(1994) ar Yitzhak Rabin
(1994), visi Nobelio laureatai?
Jų vedama politika ar propa
guojama filosofija daugeliu at
vejų buvo atsakinga už tūks
tančius žmonių gyvybių, tuo
tarpu kai Mahatma Gandhi,
žuvęs 1948 metais, didysis In
dijos taikaus pasipriešinimo
pranašas, Nobelio premijos
niekada negavo. Niekada pre
mijos negavo ir taikaus Lietu
vos laisvėjimo metais mūsų
Vytautas Landsbergis, tuo
tarpu, kai Afganistano karą
vedęs ir paspartinęs Michail
Gorbačiov gavo tokią premiją
tais pačiais, Lietuvai lemtin
gais 1990 metais.
Gal būtų įdomu paminėti,
kad Nobelio laikais Švedija ir
Norvegija buvo valdoma vieno
karaliaus, panašiai, kaip ir
Lietuvos-Lenkijos valstybė.
Sakoma, kad Nobelio nutari
mas pakviesti Norvegijos par
lamentą skirti įvairių sričių
Nobelio premijas, buvo jo ban
dymas atsilyginti už Švedijos
tuometines skriaudas Norve
gijai. Ar Lenkįja bandė kaip
nors ir Lietuvai atsilyginti?
Amerikoje kadaise studįjavęs, Aiman jau savo Norvegi
jos sostinėje sakytos kalbos
pradžioje prisiminė teroristų
rugsėjo 11 dienos išpuolį, sa
kydamas, jog „žmonįja įžengė

esmines jos priežastis, privedusias prie tokio žiauraus
sistematinio nekaltų žmonių ir tautų naikinimo, ra
sinės neapykantos, antisemitizmo, fanatizmo, abejin
gumo ir visiško nužmogėjimo. Ta proga verta paste
bėti, kad ne vien nacizmas pasižymėjo visomis šiomis
ypatybėmis ir stipriai koncentruotu nusistatymu prieš
žydus ar kitas etnines, religines žmonių grupes. Ne
mažesniu mastu antisemitizmą praktikavo ir komu
nizmo ideologija bei jos kūrėjai. Tad žydams, kaip, de
ja, ir kitiems, ne mažiau skaudus buvo ir komunistinis
holokaustas, taip pat sunaikinęs 6 milijonus (gal net
žymiai daugiau) vien tik Sovietų Sąjungos teritorijoje
gyvenusių žydų tautybės žmonių. Kiek atidžiau pasi
gilinus į marksizmo, komunizmo, įvairių pakraipų so
cializmo ideologijas, įskaitant ir nacionalsocializmą
(nacizmą), nesunkiai pastebėsime, jog visų jų teorijos
buvo persunktos antisemitinėmis nuotaikomis, o taip
pat ir dideliu nusistatymu prieš žydų tautą. Užtenka
tik prisiminti komunizmo tėvo ir „nužemintųjų vergų"
užtarėjo K. Markso, jo pasekėjų bei kitų socializmo
teoretikų, kaip M. A Bakuninas, samprotavimus ir
pasisakymus žydų klausimu, kad suprastume šalti
nius, iš kurių ir mūsų dienomis įvairūs dvasiniai uba
gai semiasi rasinės, socialinės neapykantos ir nusista
tymo, ne tik prieš žydus, bet ir kitas tautas (austrus,
amerikiečius ir kt.), jų papročius, tradicijas ir net Va
karų pasaulio pažangą bei pasiekimus. Žinant, kad K
Markso mokslas sovietųcje buvo laikomas mokslų
mokslu, privalomu kiekvienam piliečiui, nieko stebė
tino, jei tuos neapykanta spinduliuojančius mokslus
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į trečiąjį tūkstantmetį lyg per
'pragaro vartus' ”. Jis nebijojo
pasauliui priminti Amerikos
žmonių norą ir pasiaukojimą,
kurį, deja, ne visi nori supras
ti, išlaikyti ir saugoti taiką.
Paminėjęs žmogaus teises, de
mokratiją, Amerikos konstitu
ciją, Annan, JT generalinis
sekretorius, pareiškė vos ne
revoliucinę mihtį, jog „žmonių
teisės turi būti laikomos svar
besnėmis už valstybių teises”.
„Neribotas valstybinis suve
renitetas neturėtų būti patei
sinamas, jei tuo yra pažei
džiamos individo teisės, —
kalbėjo Annan, ir tęsė pavyz
džiais. — Jei serbų dominuo
jama Jugoslavijos vyriausybė
neteisėtai skriaudžia albanus,
ar Hutu dominuojama Ruan
dos valdžia rengia žudynes
prieš Tutsi genties žmones, tų
valstybių suvereninės teisės
negali toliau galioti. Maža to,
— tęsė Annan, — šiame XXI
amžiuje
Jungtinės' Tautos,
kartu su visomis valstybėmis,
turi teisę, net ir pareigą, į
tokią nežmonišką diskrimina
ciją įsikišti, ir prieš ją kovoti”.
Ak, kad buvę Jungtinių Tautų
vadovai būtų taip šnekėję
prieš maždaug 50 metų, kai
Lietuvos žmonės buvo visaip
engiami soviętų „suvereninės”
valdžios!
Nors Amerika iš principo su
tuo lyg ir sutiktų, bijau, kad
ji, kaip galingiausia pasaulio
valstybė, savo suvereniteto
teisių nelabai norėtų atsisaky
ti. Juk kai beveik visas pasau
lis jau atsisakė mirties baus
mės, Amerikos valdžia teisę
nusikaltėlius bausti mirtimi
palieka ir toliau atskiroms
valstijoms. O kiek kartų Jung
tinių Tautų ar Saugumo tary
bos posėdžiuose būdavo be
veik vienbalsiai nubalsuoja
ma, pvz., Izraelio valstybę nu
bausti ar įspėti, ir, jei Ameri
kai tas nepatikdavo, jos atsto
vai arba balsuodavo prieš, ar
ba pasitraukdavo iš posėdžių.

Ką Annan, Nobelio premijos
laureatas, bekalbėtų, nema
nau, kad daug kas pasikeis.
Nors Jungtinių Tautų konsti
tucija kiekvienai' valstybei
duoda vienodą teisę, po vieną
balsą, ar tai būtų pvz. daugmilijoninė Indija, ar Kinija,
arba mažytė JT narė Maldivų
sala, turinti tik vos 200,000
gyventojų, pasaulį dominuos
„didieji”, kokie jie bebūtų —
geri ar blogi. Nors Nobelis ir
rašė, kad „mano išradimas, di
namitas, sustabdys karus
greičiau negu jūsų kongresai”,
taip neatsitiko.

kai kurie uolesnieji bėdžiai įsisavino gan stropiai ir
atidžiai. Įsiklausykite ką mūsų dienomis kalba „ubagų
karalius”, žinomas filosofas su plyta rankoje ar moks
lo įstaigos vadovas ne taip seniai demonstravęs savo
nepakantumą prieš svetimšalių kapitalą, ir nesunkiai
suprasite, kad jie ir toliau maitinasi K. Markso idė
jomis, kaltindami Vakarų pasaulį ir kapitalistus žy
dus dėl visų nelaimių bei skurdo šių dienų gyvenime.
Ar čia tik toks sutapimas, ar istorinė klaida, o gal jau
ir tam tikras istorinis dėsningumas, kai tokie pavojin
gi reiškiniai, kaip nacizmas, socializmas, komunizmas
ar koks anarchizmas, įvairių nevykėlių dėka vėl knisa
si po mūsų, kaip, deja, ir kitų valstybių, demokratijos
pamatais, siekdamas visapusiškai pakenkti, sukomp
romituoti, ar net juos sugriauti.
Ta proga naudinga nepamiršti, kad ir Vokietijos na
cionalsocialistų vadai, pvz. A Hitleris, savo politinę
karjerą yra pradėję nuo pažinties su socializmo ir
marksizmo idėjomis, o artimiausias jo talkininkas ir
pagrindinis nacių ideologas A. Rosenbergas jaunys
tėje, studijuodamas Maskvoje, gan stipriai žavėjosi
Rusijos bolševizmu ir jo idėjomis (K A. Zaleski,’„Voždi
i vojenonačalniki tretjevo reichą, Maskva, 2000, p
341). Tad nieko keisto, kad nacistinėmis idėjomis grei
čiausiai ir užsikrėtė būtent buvusieji Vokietijos komu
nistai, netrukus tapę ir aršiausiais naciais (žr. R. Qonųuest, jStalin Breaker of Nations”, p. 175), savo ne
apykantą sukoncentravę ne tik prieš žydiškąjį kapita
lizmą ar pramoninį žydų kapitalą, kaip sakė K Mark
sas ir jo pasekėjai, bet ir prieš visą žydų tautą. (B.d.)
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Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)
Visi trys šios dienos liturgi
niai skaitiniai kalba apie Vieš
paties valią, pagal kurią jis
mums apsireiškė. Šventasis
Paulius šitaip apibendrina šio
slėpinio žinią: Kristaus valios
paslaptis paskelbta per Dva
sią (plg Ef 1, 9). Evangelistas
Matas pasakoja,apie išminčių
iš Rytų apsilankymą Jeruza
lėje. Galima įsivaizduoti, ko
kią sensaciją turėjo sukelti pa
slaptingi svetimšaliai, klausinėjantys apie žydų karaliaus
gimimo vietą, kurią, pasak jų,
nurodžiusi užtekėjusi žvaigž
dė. Žinoma, mums įdomu pa
tikrinti, ką reiškė ta slėpinin
ga žvaigždė, kokiais astrono
miniais stebėjimais ji buvo ap
tikta. Vis dėlto nepakanka pa
tenkinti vien proto smalsumą.
Svarbu tai, kad anie žmonės iš
Rytų šalies labai reagavo į
pastebėtą ženklą. Jis pasirodė
jiems pakankamai svarbus,
kad jie nedelsdami leistųsi į
kelią ir ieškotų žydų kara
liaus, kuriam iš anksto paren
gė didžiulę pagarbą liudijan
čias dovanas. Nelauktas Rytų
išminčių pasirodymas Jeruza
lėje sukėlė geroką sumaištį:
„Tai išgirdęs, karalius Erodas
sunerimo, o su juo ir visa Je
ruzalė”. To laikotarpio žmonės
žvaigždžių ženklus aiškindavo
kaip galimos katastrofos pra
našystę. Erodo sukviesti Rašto
aiškintojai ir aukštieji kunigai
paliudijo
pranašo Michėjo
knygoje išpranašautą Mesijo
gimimo vietą Betliejuje: „Iš ta
vęs išeis vadas, kuris ganys
mano tautą — Izraelį” (Mch 5,
1). Po susitikimo su karaliumi
Erodu išminčiai vėl leidosi į
kelionę. Pasirodžiusi žvaigždė
„traukė pirma, kol sustojo ties
ta vieta, kur buvo kūdikis”.
Čia prasideda pasakojimas
apie dar vieną Viešpaties apsi
reiškimą. Pirmasis — išmin
čiams kelią rodžiusi žvaigždė

neperteikė iki galo žinios. Tai,
ką išminčiai žinojo, turėjo pa
pildyti Izraelio Raštų žinovai.
Institucinė žydų tautos hierar
chija, kuriai buvo patikėta
saugoti Raštų paveldą, pasi
telkė pranašų žodį, aiškinda
mi žvaigždės prasmę. Tik tuo
met, kai žvaigždės ženklas
buvo papildytas Izraelio tau
tos Raštų liudijimais, jis tapo
pilnutinis. Taigi antrasis bū
das, kuriuo Viešpats įžengia į
žmonijos istoriją, yra jo tauta,
išsirinkta saugoti ir perduoti
Žodį. Tolesnė įvykių seka pa
rodo, jog vien išrinktosios tau
tos buvimo nepakanka, kad
žmonės galėtų atvira • dvasia
priimti nelauktus ženklus.
Dalis išrinktosios tautos, o
ypač jos vadovai, nors ir pa
žino Raštus, tampa netgi Kris
taus priešininkais. Saugodami
ir studijuodami Dievo žodį jie
neatpažįsta gyvojo Žodžio. Vis
dėlto Rytų išminčiams Izraelio
vadovai, nepaisant jų pačių
dvasinio aklumo, tapo Dievo
apsireiškimo įrankiu. Išmin
čiams tiesą laiduoja ženklų
sutapimas. Vien žvaigždės
ženklo nepakako, tačiau ji nu
vedė išminčius iki pat Žodžio
buveinės, kur žvaigždės žinia
buvo patvirtinta ir užbaigta.
Kiekvienam iš mūsų Vieš
pats taip pat prakalba dvejo
pai. Kartais jo valią suvokia
me per intymų vidinės maldos
ryšį arba ypatingus įvykius
bei ženklus. Viešpats mums
apsireiškia taip pat per Baž
nyčios skelbiamą Dievo žodį.
Tik Bažnyčia gali perteikti
visą Dievo žodyje glūdinčią
prasmės pilnatvę. Jeigu tarp
šių dvejopu būdu girdimų
Viešpaties apsireiškimų paste
bime prieštaravimą, vadinasi,
tai klaidingai suvokiame ir ne
tinkamai klausomės. Neįma
noma eiti į Kristų nepriklau
somai nuo Bažnyčios. Vien
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Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje dar tebesitęsia „Krikščionybė Lietuvos mene” paroda, kuri susilaukia
vis naujo publikos antplūdžio ir susidomėjimo. Pastaruoju metu paroda buvo atnaujinta ir gruodžio 19 d. vėl
atidaryta lankytojams.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka.

proto pažinimas neaprėpia vi
so Apreiškimo turinio. Dar rei
kia širdies atvirumo, lei
džiančio išgirsti netikėtus ir
neįprastus
paraginimus.
Evangelistas rašo, kad išmin
čiai iš naujo išvydę žvaigždę
„be galo džiaugėsi”. Iš šio
ženklo jie pažino kūdikį ir jį
pagarbino. Žvaigždė, Dievo žo
dis ir šio žodžio išaiškinimas
nuvedė išminčius pas Betlie
jaus kūdikį ir jį pagarbino.
Žvaigždė, Dievo žodis ir šio
žodžio išaiškinimas nuvedė iš
minčius pas Betliejaus kūdikį.
Evangelistas Matas taip nu
pasakoja Kristaus apsireiški
mo įvykių seką. Evangelijos
pasakojimas tęsiamas. Nors
Erodas buvo prašęs išminčių
sugrįžti ir pranešti apie kūdi
kio buvimo vietą, šie, sapne
įspėti nebegrįžti pas Erodą,
pasuko į savo šalį kitu keliu.
Erodas nematė žvaigždės ir
negalėjo atpažinti Betliejaus
kūdikio. Jam nebuvo duota tos
vidinės šviesos kaip Rytų iš
minčiams. Toliau evangelistas
paaiškina tikrąsias Erodo už
mačias. Jis, norėdamas atsik
ratyti pretendento į karališką
jį sostą, liepia išžudyti nekal
tus kūdikius, šios dienos skai
tinyje pabrėžiamas išminčių
klusnumas ir tai, kad Kūdikį
saugojo pats Dievas. Čia dar
kartą
matome
dvejopą
Viešpaties veikimą. Viešpats
veikia tiesiogiai ir tuo pat
metu pasinaudodamas žmonių

tarpininkavimu. Šie abu veiki
mo būdai papildo vienas kitą.
Girdėdami pasakojimą apie
atvykusius į Jeruzalę išmin
čius iš Rytų, galime džiaugtis,
sustiprinti savo viltį ir sykiu
apmąstyti Apsireiškimo pri
ėmimo -sąlygas. Pirmajame
skaitinyje, pranašo Izaijo iš
traukoje, nusakoma žmonijos
būsena: „nors žemę štai sute
mos gaubia ir tautas tamsybės
dengia”. Apaštalas Paulius
Laiške efeziečiams kalba apie
„paslaptį, kuri ankstesnėms
žmonių vaikų kartoms nebuvo
paskelbta”. Taigi pirmoji Vieš
paties apsireiškimo priėmimo
sąlyga — suvokti, kad esame
tamsybėse, kad mums reikia
sužinoti ir išmokti tai, ko savo
jėgomis negalime pasiekti. Tai
nepasiekiama vien tik studi
juojant Raštus. Išminčiai iš
Rytų
leidosi
apšviečiami
žvaigždės šviesos, jie taip pat
priėmė Raštų pamokymą. Tai
nuostabus žinių troškimo ir
gilaus nuolankumo derinys.
Kitą pamoką duoda Erodas ir
Jeruzalės vadovai. Jų nerimas
užtemdė jiems ženklų prasmę.
Bažnyčios skelbiamas Dievo
žodis sudaro sąlygas mums
patikrinti asmeniškai gauna
mus ženklus. Savo ruožtu vi
diniai suvokimai ir patyrimai
gaivina Dievo žodžio pažini
mą.
Bažnyčios žinios Nr. 24 (144)
2001
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parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
L $1,800. Tel. 615-554-3161.

Kauno Jėzuitų gimnazijos
kapelionas, jėzuitas kun. Vy
tautas Sadauskas šiuo metu
yra atvykęs į JAV-es pravesti
rekolekcijas. Savo viešnagę
pradėjo Čikagoje ir apy
linkėse, kur apsistojo pas Pal.
Jurgio Matulaičio misijos ka
pelioną kun. Algirdą Palioką,
SJ. Misijoje kun. Sadauskas
pravedė trijų dienų rekolekci
jas gruodžio 8, 9, ir 10 d. Po to
svečiavosi pas lietuvius jėzui
tus Jaunimo centre. Sekma
dienį, gruodžio 16 d. koncelebravo šv. Mišias su kun. Rimu
Gudeliu per ateitininkų Kū
čias. Po to vyko į Cleveland,
kur pravedė rekolekcijas Die
vo Motinos parapijoje ir apsis
tojo pas parapijos kleboną,
Šiaurės Amerikos lietuvių
jėzuitų provincijolą kun. Gedi
miną Kijauską, SJ. Kun. Vy
tautas užbaigs savo viešnagę
Bostone, kur vienu metu buvo
atvykęs iš Lietuvos studijuoti.
Viešnagės metu svečias taip
pat tikisi aplankyti vietines
katalikiškas gimnazijas ir pa
bendrauti su keliais Kauno
Jėzuitų gimnazijos alumnais,
kurie Šiuo metu studijuoja
JAV-se. Be to, jis pasižvalgys
katalikiškų knygų parduotu
vėse, tikisi įsigyti spausdintos
ir videofilmuotos katalikiškos
mokomosios medžiagos, tin
kančios gimnazijos amžiaus
jaunimui. Ją galvoja pritaikyti
mokiniams Kauno Jėzuitų
gimnazijoje.
Laiškų apsikeitimais ir per

asmeninius pasikalbėjimus iš
kun. Sadausko buvo galima
sužinoti truputį daugiau apie
jo nueitą gyvenimo ir darbo
kelią.
Kun. Vytautas gimė 1966
metais Vilniuje. (Kaip tik Či
kagoje bebūdamas šventė savo
gimtadienį gruodžio 7 d.) Jo
tėvas dėstė universitete staty
bos ekonomiką, o mama dirbo
ekonomiste. Baigęs mokyklą,
jis svąjojo apie inžinieriaus
mechaniko specialybę. Pagal
pasirinktą specialybę, studija
vo pusantrų metų. Tačiau pla
nai pasikeitė. Jis jautė, kad
yra kviečiamas kitokiam dar
bui. 1984 m. įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. Saugumas
norėjo patraukti ji į savo pusę,
daug visko žadėdamas, tačiau
jiems tai nepavyko. Geri drau
gai padėjo atlaikyti saugumo
spaudimą. 1991 m. naujai
įšventintas kun. Vytautas bai

PASTORACINIO
UGDYMO DIENA
Lapkričio 14-ąją buvo su
rengta Kaišiadorių vyskupijos
kunigų pastoracinio ugdymo
diena. Sielovados centre vyku
sioje konferencijoje „Duc in altum” Vilkaviškio vyskupijos
pal. arkivyskupo J. Matulaičio
kunigų seminarijos dėstytojas
kun. dr. A. Kanapka skaitė
pranešimą apie gyvenimo tiks
lo sampratą. Pranešėjas gvil
deno atsiprašymo, atleidimo,
susitaikymo, maldų svarbą
kunigo dvasinio gyvenimo pil
natvei. Po pranešimo vyku
sioms diskusijoms vadovavo
vysk. J. Matulaitis.
Pasibaigus
konferencijai,
Kristaus Atsinaujinimo kated
roje už visus mirusius vysku
pijos dvasininkus buvo auko
jamos šv. Mišios. Nuo vysku
pijos įkūrimo amžinybėn iške
liavo 180 dvasininkų, iš jų aštuoni yra įtraukti į visuotinės
Bažnyčios martirologą. Eucha
ristiją šventė 15 vyskupijos
kunigų, vadovaujami vysk. J.
Matulaičio, mons. V. K. Sudavičiaus ir kun. A. Kanapkos.
Po to visi meldėsi kriptoje prie
Dievo tarno arkiv. J. Matulio
nio palaikų. Šia proga šven
tovėje, prie kairiojo pilioriaus,
buvo atidengtas gipsinis kard.
V. Sladkevičiaus bareljefas
(skulptorius S. Žuklys).

Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 SL
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

„Yra ir pareigų.
Dr. P. Kisielius

Vasario 16-tos dienos proga, užsakykite
DRAUGĄ savo draugams, vaikams,
anūkams, giminėms
ir pažįstamiems
(pirmą kartą pre
numeruojant tik
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime
gražų pranešimą,
kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ jų vardu.
Siųskite:
Vardas, pavardė______________________________________________

Adresas ------------------------------------------------------------ _____
Miestas, valstija, zip code--------------------------------------------------------------

Dovanoja:

?"

Vardas, payardė---------------------------------------------------------------------------Adresas_____________________________________________________
Miestas, valstija, zip code

gė seminariją ir buvo paskir
tas Vilniaus arkikatedros vi
karu. Tų pačių metų rudenį jis
pradėjo Jėzuitų naujokyną.
1993 m. vieneriems metams
buvo išsiųstas į Anglijos jė
zuitų naujokyną. Iš ten vyko į
Bostoną dvejiems metams tęs
ti teologijos studijų.
Grįžęs į Lietuvą 1996, pra
dėjo dirbti Kauno Jėzuitų gim
nazijoje. Kun. Vytautas eina
kapeliono pareigas, t.y. jis yra
atsakingas už sielovadinę gim
nazijos veiklą 640 mokiniams.
Darbas dar nėra visai iš
vystytas, kadangi kunigui
teko pradėti nuo pamatų. Bet
su Dievo palaima, po truputį
viskas sklandžiai formuojasi.
Kas savaitę ruošiamos mišios,
būna Dievo žodžio liturgijos ir
rekolekcijos. Kunigas nustebo,
kaip jaunimui rūpi rekolekci
jos, kad jie nekantriai jų lau
kia ir labai daug prisideda
prie darbo. Tai geras būdas vi
siems bendrauti. (Pernai vai
kai buvo apklausinėti, kas
jiems per metus buvo gražiau
sia, ir 90 proc. vaikų išrinko
rekolekcijas.) Darbas jam la
bai mielas, džiaugiasi bendra
vimu su vaikais. Be to, yra
įsijungęs ir į suaugusiųjų ka
talikišką švietimą. Jis kuria ir
vadovauja įvairioms suaugu
siųjų švietimo programoms,
kurios paremtos ignaciško
dvasingumo principais.
Dėkojame kun. Vytautui Sa
dauskui už žinių pasidalinimą
ir rekolekcijų pravedimą JAV
lietuvių tarpe. Linkime jam
pailsėti, prieš grįžtant į savo
gyvenimą su Kauno jėzuitų
gimnazijos studentais.
Ramunė Kubiliūtė

"
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PAMINĖTAS VYSK. P. BUČIO, MIC, (1872-19519)
ATMINIMAS

Spalio 25 d. Vytauto Di
džiojo universiteto (VDU) Ka
talikų teologijos
fakulteto
Didžiojoje auloje, pavadintoje
vysk. Petro Bučio vardu, pa
minėta šio iškilaus dvasininko
mirties 50 metų sukaktis.
Minėjime dalyvavo Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, vysk. Rimantas Norvi
lą, Katalikų teologijos fakulte
to dekanas monsinjoras Vy
tautas Vaičiūnas, kiti fakulte
to dėstytojai, tėvas Vaclovas
Aliulis, MIC, VDU rektorius
profesorius Vytautas Kamins
kas, dr. Aldona Vasiliauskienė
bei kiti svečiai. Meninę pro
gramą atliko VDU Retorių
teatro skaitovai, skaitę iš
traukas iš vysk. Petro Būčio,
MIC, raštų.

Minėjimą pradėjęs VDU rek
torius prof. V. Kaminskas
klausytojams priminė, kad
vysk. P. Būčys, MIC, buvo
trečiasis šio universiteto rek
torius, akcentavo jo visa
pusišką išsilavinimą ir plačią
akademinę veiklą, Arkiv. S.
Tamkevičius,
kalbėdamas
apie šią Bažnyčios ir Lietuvos
istorįjai svarbią asmenybę,
pasidžiaugė, kad mus pasiekė
gausus vysk. P. Būčio rašy
tinis palikimas. Garbaus ga
nytojo gyvenimą ir veiklą iš
samiai apžvelgė kun. Vaclovas
Aliulis, MIC. Kalbėtojas vys
kupo P. Būčio, MIC, gyvenimo
faktus gretino su kito iškilaus
marįjono pal. vysk. Jurgio Ma
tulaičio gyvenimu. Kun. Vac

lovas Aliulis, apibūdiru) gany
toją kaip „tikrą zanavyką, va
riusį gilią vagą” įvairiose sri
tyse — akademinėje, ekume
ninėje, dvasinėje, maryonų
vienuolijoje (buvo jos genero
lu), socialinėje, spaudos ir ki
tose. Jo veikalų bibliograf
niame sąraše suminėta net
600 darbų. Dr. Aldona Vasi
liauskienė apžvelgė vysk. ■ P.
Būčio veiklą Lietuvių katalikų
mokslo akademijoje. Jis buvo
jos iniciatorius ir palaikytojas.
Anot kalbėtojos, vysk. P.
Būčio akademinės-visuomeninės veiklos mastą liudija ir
tai, kad vien gyvendamas Pe
terburge jis nuolat patarimu
ir finansais rėmė net septy
nias lietuvių organizacijas.
Kalbėtoja akcentavo ganytojo
kuklumą bei reiklumą sau ir
dosnumą kitiems. Minėjime
taip pat kalbėjo vyskupo gimi
naitis Alfredas Jokūbaitis.
Buvo surengta archyvinių fo
tonuotraukų paroda šia tema.
BŽ, 2001 m. Nr. 21
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Lapkričio 12 d. kun.

Saulius Damašius aukojo šv.
Mišias Šv. Juozapo Darbinin
ko parapijoje gyvenantiems
neįgaliesiems. Po Mišių visi
bendravo prie vaišių stalo, šio
susibūrimo sumanytojai —
Maltos ordino tarnybos sava
noriai. Šią iniciatyvą nutarta
tęsti ir rinktis kiekvieno mė
nesio antrąjį šeštadienį.

v.
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DĖL KALTINIMŲ LB
Atsakau į 2001 m. gruodžio
21 d. „Draugo” skiltyse iš
spausdintą Rožės Ražauskienės laišką redakcijai „Ir vėl
teismai”. Atsakymas kiek vė
luojantis, dėl švenčių metu su
trinkančių pašto paslaugų.
Rožė Ražauskienė iš Dearbom, MI, pasisako prieš JAV
Lietuvių Bendruomenės, kaip
visuomeninės institucįjos, tar
pininkavimą, sprendimo ieš
kant Brooklyno Kultūros židi
nio konfliktui. Jos teisė nuo
monę šiuo klausimu turėti.
Klystama tačiau teigiant, kad
tarpininkavimo
pasiūlymas
yra nukreiptas prieš tėvus
pranciškonus. Su Kultūros ži
dinio bylų detalėmis nesu su
sipažinęs, tačiau juk esama
galimybės, kad tarpininkavi
mo gali nepageidauti ir kitos
konflikte dalyvaujančios pusės
— Kultūros židinio taryba ir
New Yorko Lietuvių atletų
klubas. Savo ruožtu jaučiu
svarbą R. Ražauskienei paaiš
kinti, jog tarpininko vaidmuo
nesąlygoja jo diktato konflik
tuojančiom pusėm. Tarpinin
kas arbitro teisių, leidžiančių
padiktuoti sprendimą, neturi.
Tarpininkas suveda puses, su
durti galimybę išsišnekėti, pa
ieškoti konfliktuojančioms pu
sėms priimtino susitarimo. Ar
Ražauskienė mano, jog geriau,
kai lietuvių kalbamasi per
svetimtaučius advokatus JAVių teismuose?
R. Ražauskienė savo nuomo
nę grindžia teigimu, kad
„...LB-nei priimtina teisminė
veikla prieš savuosius”. Toks
teigimas nepagrįstas tikrai
siais faktais. Per savo veiklos
penkiasdešimt metų, JAV LBnė tik dviem atvejais buvo įsi
traukusi į teismines procedū
ras. Pirmasis atvejis buvo apie
1975 metus. Tada, per neap
sižiūrėjimą JAV LB-nei laiku
neatnaujinus valdinių inkor
poracijos dokumentų, disiden
tinė grupė įsikorporavo valsti
jos įstaigoje JAV LB-nės iki to
laiko naudotu oficialiuoju var
du. Teisiniu procesu bandyta
atstatyti pirminį organizacijos
vardą. Rūpintasi, kad disiden
tinės grupės inkorporacija ne
būtų panaudota perimti LB
apylinkių ir apygardų sąskai
tas bankuose. Taigi ginta teisė
į pirminį vardą ir organizacinį
turtą. Didžiuojuos, kad, man
1986 m. vadovaujant JAV LB
Krašto valdybai (esant jos pir
mininku), su JAV Reorgani
zuota LB-ne buvo pasirašytas
susitarimas ir atšauktas ar

tik ne dešimtį metų teisme ei
gos laukiąs skundas.
Antrame teisiniame procese
užvestame 1996 m., tiesiogiai
dalyvavo ne JAV LB-nė, bet
jos padalinys — JAV LB So
cialinių reikalų taryba (pirm.
Birutė Jasaitienė).
Akcija
siekta užkirsti kelią Clevelande esančiai „Lietuvių sody
bai” atsipalaiduoti nuo ben
druomeninės struktūros ir
tapti savarankiškai besitvar
kančia, bendrus interesus tu
rinčių asmenų kontroliuojama
institucija. Tiksliau išsireiš
kiant, pasipriešinta galimybei
įvykdyti arti 12 milijonų dole
rių vertės nuosavybės priva
tizaciją, panaikinti „Lietuvių
sodybos” turėtą bendruome
ninį pradą. Ši byla buvo nu
traukta abiejų pusių advokatų
pasiektu ir 2000 m. birželio 2
d. patvirtintu susitarimu. Tuo
atgauta teisė JAV LB SRT-bai
tvirtinti „Sodybos” direkto
rius, tvirtinti „Sodybos” likvida
ciją, likvidacijos atveju turtą
perimti savo žinion, naujai
įgyta teisė skirti du iš šešių
„Sodybos” direktorių. Savo
ruožtu, susitarimu JAV LB
Kontrolės komisijai leidžiama
tikrinti „Sodybos” finansus ir
prižiūrėti valdymą.
Tikiuosi, R. Ražauskienė su
tiks, kad per penkiasdešimt
JAV LB veikimo metų užvesti
du teisiniai procesai, baigęsi
susitarimu prieš skundams at
siduriant teisme, tikrai nenu
sipelno jos JAV LB-nei ski
riamų kaltinimų.

Algimantas S. Gečys
JAV LB Krašto valdybos
pirmininkas

ir

Vasario 16 gimnazijos mokiniai atlieka programą vokiečiams spalio 20 d. Marytės Šmitienės nuotrauka.
ruošė ir redagavo Algirdas
Landsbergis, Alfonsas NykaNiliūnas, Kostas Ostrauskas
ir Liūtas Mockūnas, o mes iš
leidome. Pirmas tomas buvo
finansuojamas Antano Škė
mos raštų leidimo fondo lėšo
mis, o, joms pasibaigus, antrą
ir trečią tomus išleido Algi
manto Mackaus knygų leidi
mo fondas.

Gintautas Vėžys

Algimanto Mackaus knygų
leidimo fondo pirmininkas
DĖKOJU!
Širdingai dėkoju A. Liepinaičiui už tai, kad man už
sakė 10 dienų pietus iš „Sek
lyčios”.
Dabar jų pati pasidaryti, iš
sivirti tikrai dar negaliu. La
bai ačiū.

Grožvyda Giedraitytė

Chicago, IL
APIE A. ŠKĖMĄ IR
JO RAŠTUS
Buvo malonu skaityti Virgi
nijos Paplauskienės išsamų
straipsnį apie Antaną Škėmą.
(„Draugas”, gruodžio 22, „Gy
venimas mėgsta dramą” Lite
ratūra. Menas. Mokslas p. 4)
Virginija neseniai atvyko iš
Kauno, Maironio lietuvių li
teratūros muziejaus, pagilinti
savo žinių apie išeivijos rašy
tojus. Taip pat literatūros mu
ziejuje buvo paminėtas Škė
ma. Jis buvo originalus ir
kontraversinis rašytojas ir
mėgo „epater le burgeois”. Jo
knygoms pasirodžius, pasipil
davo recenzijos ir straipsniai,
vieni prieš, kiti jį gindami.
Turbūt tų visų atsiliepimų
buvo daugiau negu paties
Škėmos raštų. Po jo tragiško
žuvimo Škėmos raštus pa-

KAS KALTAS IR KAS
KALTINA KUO?
Prieš porą dienų gavau
„Draugo” gruodžio 4 d. laik
raštį, kuriame laiškų skyriuje
buvo išspausdintas Dariaus
Udrio
laiškas,
užvadintas
„Kas kaltas”?, kuriame yra
pora klausimų ir keli užsi
puolimai. Noriu trumpai ko
mentuoti.
1. Kas kaltas, kad mokslus
baigęs jaunimas nekalba lietu
viškai? Tėvai, tik tėvai ir pa
čių jaunuolių nerangumas.
Teko sutikti jaunuolius rš
mišrių šeimų, kurie puikiai
kalba lietuviškai, tuo tarpu
tėjo pažinti ir tokių, kurių tė
vai lietuviai, o vaikai baigia
nutautėti. Vienos tokios lietu
vės mamos dėmesį atkreipiau,
kad su vaikais kalba angliš

kai, o ji tik akis pastatė ir at
sakė: „Bet, Gražina, vaikams
taip daug lengviau.
2. Įsijungimas į veiklą... o
kiek yra stengtasi jaunimą
veiklon patraukti? Gaila, kad
Darius to nemato. Ypač šio
mis dienomis pastebėtina vis
daugiau jaunesnių asmenų,
kurie perima atsakingas pa
reigas. Jų ieškoma ir daugiau,
nors atsiranda finansinė pro
blema: jaunesni nori, kad už
keliones į posėdžius ir pan.
jiems būtų išlaidos apmokė
tos, tuo tarpu pensininkai, vi
suomenininkai, senukai patys
iš savo kišenės tokias išlaidas
apmoka.
3. Darius konstatuoja, kaip
faktą, kad, jei visi patriotai
grįžtų į Lietuvą, „tai labiau
padėtų Lietuvai, negu draudi
mai jaunimui vykti į užsienį”.
Tai gryna nesąmonė! Šiomis
dienomis patriotai, jau pensi
ninkai, mažai ką padėtų Lie
tuvai, nebent savo pensijos
pinigus ten išleistų. Be to, čia
gyvendami visi, kas kiek išga
li, remia gimines pinigais ir
kitokiomis gėrybėmis. Tuo tar
pu čia mokslus baigęs jauni
mas gali Lietuvai padaryti
nepakeičiamą įnašą, kaip pa
darė ir mano sūnus Aldas,
dešimt metų dirbęs Lietuvoje
už rublius, vėliau už centus.
Ar Darius tokiu pat darbu Lie
tuvai gali pasigirti, dabar
taip aštriai kritikuodamas
visą vyresniąją kartą?
4. „Grįšim, grįšim ten, kur
teka...... tik negrįšim, jeigu
lygis pragyvenimo nukris”.
Dainavome, kad grįšim ir ne
vienas grįžome. Aš pati net
šešis kartus per paskutinį de
šimtmetį buvau grįžus ir, ga
liu pasakyti, kad po kiekvieno
mano grįžimo giminių pragy
venimo lygis gerokai pakilo.
Tuo tarpu, jei čia užsipuola
ma, kad grįžę nepasilikome
ten gyventi, tai Darius turėtų
taip nerašyti, nes čia savo tė
vus bei gimines pirštais bado.
Man, asmeniškai, buvo labai
nejauku skaityti tokius užme
timus asmenims, kuriuos pa
žįstu ir gerbiu.

* Tarptautinė viešbučių
restoranų asociacija

jektą bei įvertinant pirmuo
sius sėkmingus veiklos rezul
(Elta)
viešbučio tatus.

IH&RA Vilniaus
„BALTPARK” direktorių 29
metų Liną Pučinską apdova
nojo antra vieta „Jaunojo
viešbučių personalo pasaulyje”
kategorijoje. IH&RA suteiktas
apdovanojimas yra pirmas to
kio aukšto lygio įvertinimas
Lietuvai viešbučių srityje. Ši
pasaulinė asociacija vienijanti
750,000 viešbučių ir restoranų
visuose žemynuose, kartu su
oficialiu asociacijos žurnalu
„Hotels” kasmet skelbia kon
kursą ir renka geriausius pa
saulyje viešbučios profesiona
lus tarp jaunimo iki 30 metų.
L. Pučinskui apdovanojimas
suteiktas už asmeninį indėlį
organizuojant
ir
vykdant
„BALTPARK” viešbučių pro

paveikslai, Maceikos vardo
biblioteka, baldai, indai ir t.t.
Negi ir tą turtą pranciškonai
nusavins? Tai būtų tiesiog
akiplėšiška, ypatingai kai taip
elgiasi vienuoliai davę neturto
įžadą.

Algirdas Alksninis
Marco Island, FL

* Lietuvos piliečiai be
vizų gali keliauti į daugiau

kaip 40 pasaulio valstybių, o
ateinančiais metais šį sąrašą
papildys dar kelios valstybės
— Argentina, Meksika, Pietų
Korėja ir kt. Vizų nereikalau
jama iš Lietuvos piliečių,
vykstančių į 13 Šengeno su
tarties valstybių — Vokietiją,
Belgiją, Prancūziją, Italiją,
Graikiją ir pan. Daugumoje
valstybių galima viešėti be
vizų iki 90 dienų. Šiemet pasi
rašyta bevizio režimo sutartis
su Izraeliu. Taip pat be vizų
Lietuvos piliečius vienaša
liškai nusprendė įsileisti Ek
vadoras bei Hondūras. (Elta)

A. t A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNAITEITHARP
tragiškai žuvus, jos tėvelius EUGENIJĄ ir KAZIMIERĄ
KRIAUČIŪNUS bei kitus artimuosius nuoširdžiai
užjaučiame.

AR KASPARAITIS RUSAS?

Raimundas Rimkus
Per Kalėdų pobūvį mūsų
įmonėje išėjo kalba apie ledo
rutulio žaidimus. Žinoma, pa
sigyriau, kad turime du žy
mius žaidėjus čia Amerikoje.
Tai Dainius Zubrus ir Da
rius Kasparaitis.
Keli, kurie domisi ledo rutu
lio žaidimais, tuojau užprotes
tavo, kad Kasparaitis yra ne
lietuvis, bet rusas. įsakė, kad
jie girdėjo, kaip jis pats per
apklausinėjimą televizijoje sa
kėsi, kad esąs rusas. Taip ir
pasibaigė mūsų pokalbis apie
Kasparaitį. Jie manęs neįtiki
no, nei aš jų.
Po Kalėdų skaitau Baltimorės laikraštį „The Sun”, 2001
m. gruodžio 28 d. sporto sky
riuje yra taip parašyta —
„World Ali — Stars Hockey
Defenseman”. Iš dešimties ge
riausių, antras yra ir Kaspa
raitis. Ten jis yra taip api
būdintas: Darius Kasparaitis,
Russia (mano pabraukta),
Pittsburg (vadinasi, žaidžia už
Pittsburg Penguin komandą).
Tuo tarpu trečias yra Sandis
Ozolinsh, Latvia (Carolina).
Žinoma, turėjau sutikti su
savo bendradarbiais, kad jie
buvo teisūs.

Birutė ir Paulius Gyliai
Zita Žvirždienė
Nijolė Vardienė
Marytė Pareigis

Mylimai dukrai

A. f A.
Prof. dr. LINAI
KRLAUČIŪNAITEI-THARP
automobilio nelaimėje tragiškai žuvus, jos tėvus dr.
EUGENIJĄ ir KAZIMIERĄ KRIAUČIŪNUS, jos vyrą
dr. JAMES, jų vaikus bei gimines nuoširdžiausiai
užjaučiame ir kartu liūdime.
Reda ir Juozas Ardįiai
Birutė Čyvienė
Roma ir dr. Algimantas Čepuliai
Marija Mikonienė
Ona Ralienė
Ona ir Vacys Rociūnai
Irena Sušinskienė

Algirdas Skudzinskas

Birutė ir Jonas Vasariai, ”

Baltimore, MD

A 8TAA AU.IANCC MCMKA

.X
Chicago

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing.MI

KUR DINGS
VISUOMENĖS TURTAS?

Čikagos lituanistinės mokyklos 6 skyriuje mokosi: Liucija Balčiūnaitė, Eglė Dusevičiūtė, Tadas Einikis, Min
daugas Prismantas, Karolis Gedvilas, Austėja Kaveckaitė, Audra Miliūnaitė, Arūnė Ribikauskaitė, Arnoldas
Sadkevičiua, Jonas Smuikaitis, Aleksytė Stalionytė, Gintarė VirSinskaitė, Rikas Zigmantavičius. Mokytoja Vir
ginija Melone.
Kristinos Badaraitės nuotr.

„Darbininkas” gruodžio 7-os
dienos laidoje pirmą kartą
paskelbė, kad nuo sausio mėn.
uždaromas New Yorko Kultū
ros židinys. Tai „naujiena”,
kurią pranešti pranciškonams
užtruko dešimt mėnesių.
Apie visuomenės lėšomis pa
statytą ir pranciškonų nusa
vintą Kultūros židinį jau daug
buvo rašyta. Bet klausimas
kyla: koks likimas to turto,
kuris pasiliko Kultūros židi
nyje ir prie kurio įsigijiiho
pranciškonai nei piršto nepri
dėjo. Ten liko fortepijonas, ku
riam nupirkti buvo skelbtas
net specialus vąjus, žmonės
sudėjo apie 8,000 dol. Židiniui
buvo dovanotos skulptūros,

j

How easy
As easy as
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.
Flnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit
with Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnavlan.net
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It’s Scandinavian
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Antanas ir Aniceta Ja J 2002-SIUS — SU LIETUVIŲ OPERA
nuškos, gyvenantys Milton,
ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, MA, Draugo fondo garbės na Kur sutiksime Naujuosius dėjėja Viktorįja Valavičienė, o
riai, švenčių proga atsiuntė metus, šiemet galvos per daug jos vyras Antanas, irgi ne
200 dolerių, DF įnašus pakel nelaužėme. Jei eiti, tai tik į mažiau prisidedantis prie visų
iki 1,400 dolerių sumos. Jaunimo centrą, pas Lietuvių darbų, su Antanu Paužuoliu
„V. Putin ir G. W. Bush Valė Lapinskaitė-Šniuo- dami
Už gausią paramą Draugo fon operą! Būtų buvę galima susi ištroškusius aprūpino atgaiva.
Lietuvos padėtis naujiems lis netikėtai mirė š. m. sausio
rasti šaunių pokylių ir arčiau,
dui tariame didelį ačiū.
Šio pokylio šeimininkas Vac
Amerikos ir Rusijos santy 2 d. Brockton ligoninėje, su
bet
kai
per
daugelį
metų
Nau
lovas
Momkus, kaip visada
Sausio 13-osios minėjimą juosius metus sutikdavome tik punktualus,
kiams besivystant” - šia tema laukusi 94 metų. Ji buvo a. a.
lygiai 8:30 vai. v.
inž. Bronius- Nainys „Sekly Joseph Šniuolio žmona. Lietu šį penktadienį, sausio 11 d.,
plačiai
atvėrė
centrines duris
su
opera,
tai
negi
dabar
staiga
čioje” kalbės sausio 9 d. 2 vai. voje gimusi Petro ir Barboros Jaunimo centre rengia Čika
ir
pakvietė
svečius
į salę Nau
imsi
ir
pasuksi
kur
arčiau.
p.p. trečiadienio popietėje. (Namonytės) Lapinskų dukra gos ALTo skyrius. 10 val.r.
jų
metų
pokyliui.
Nuo
scenos
Paskutinė
besibaigiančių
Visi maloniai kviečiami ir lau Valė Šniuolis, į Brockton iš bus aukojamos šv. Mišios tėvų
įeinančius
svečius
trankiu
metų
diena
buvo
be
priekaišto
kiami, nepraleiskite progos Dorchester atvykusi 1970 me jėzuitų koplyčioje, 11 val.r. JC
— saulėta, nors šaltis truputį maršu sutiko Algimanto Baraktualios paskaitos pasiklau tais, buvo į pensiją išėjusi siu kavinėje vyks minėjimas, kurį
žandus gnaibė. Laukai pabalę, niškio kapela. Pritemdyta salė
syti. Po paskaitos, kaip jau vėja. Gruodžio 5 d. a. a. Valė ves šaulys Stasys Ignatavi
kaip
gi bus šventės be sniego? žibėjo ir žėravo lempučių ir si
yra įprasta - bendri pietūs. Šniuolis iš Waitt laidotuvių čius. Informacija skambinant
Pavakario
sulaukę, gerai nusi dabro girliandų šviesomis. Iš
namų (850 N. Main Str., Brock Evelinai Oželienei tel. 773Atvykite!
teikę
su
žmona
bildame greit puošta salė spindėjo tarsi Mi
Los Angeles Tautiniai na ton) buvo nulydėta į Šv. Ka 254-7553.
keliu
Čikagos
link
Naujųjų chigan Avenue Čikagos centre
mai „Draugui” siunčia 100 zimiero bažnyčią, kur buvo Vytautas Šoliūnas, gyve sutikti.
per šventes. Daug laiko ir pas
aukojamos gedulingos šv. Mi
dol. paramą. Tariame nuošir
nantis Lemont, IL, prasitęsdaVažiuoti išsirengėme kiek tangų besidarbuodamas čia
šios už velionės sielą, o po to ji
dų ačiū!
mas prenumeratą, „Draugą” ankstėliau. Čikagoje žmonės įdėjo pats renginio šeiminin Korp! Neo-Lithuania Čikagos padalinio naujosios valdybos nariai. Sėdi:
buvo palaidota Calvary kapi
parėmė 150 dol. auka. Dėkoja nesivėlina: neatvažiavęs prieš kas V. Momkus bei jo dešinioji Valentinas Krumplis (pirmininkas), Eglė Juodvalkė (vicepirmininkė), sto
JAV LB Brighton Parko nėse.
vi Jonas Valkiūnas (narys), Arvydas Ignatonis (sekretorius). Valdybai taip
me už dosnumą!
laiką, ko gero, ir dairysies į vi ranka J. Vidžiūnas, kuris pat priklauso Vytautas Girnius (iždininkas) ir Kęstutis Kaveckas (arbiter
apylinkės valdyba šaukia
Petras Blekys, gyvenantis
LB narių metinį susirinkimą Chicago, IL, 90 metų gimta
Paroda apie naujaisias sas puses, o centras jau bus aukštai kopėčiomis lipti visai elegantiarum).
sekmadienį, sausio 13 d„ po dienio proga „Draugui” aukoja išradimais stulbinančio ge mašinomis apstatytas. Gali nebįjo. Kiti jų talkininkai bu
KORP! NEO-LITHUANIA PADALINIO SUEIGA
10:30 vai.r. lietuviškų Mišių. 50 dol. Dėkojame nuoširdžiam netikos mokslo pasiekimus prisieiti automobilį net Wes- vo Danutė ir Stasys Venckai,
Tuoj po Korp! Neo-Lithua lizacijos kryžiaus kelius Ame
Susirinkimas vyks Švč. M. mūsų skaitytojui ir linkime „Genetics: Decoding Life” sau tem Avenue palikus žings Virginija Savrimienė ir Anta
nas
Paužuolis.
Prie
stalų
puo
nia
suvažiavimo, įvykusio Pa- rikoje ėję asmenys. Taip pat
niuoti.
Vyrams
—
tai
dar
pusė
Marijos Nekalto Prasidėjimo giedrų dienų, sveikatos ir ilgų šio 11 d. atidaroma Čikagos
šimo
darbavosi
Elena
Ablinšaulio
lietuvių centre, Lemon- nutarta pradėti Korp! Neomokyklos salėje, 4420 S. Fair- gyvenimo metų!
Mokslo ir pramonės muziejuje bėdos, bet moterims, pasipuo
gytė,
V.
Savrimienė
(ir
kur
be
te,
2001
m. lapkričio 25 d., tą Lithuania tinklalapį interne
field Avė. įėjimas - iš kiemo
(57th Street ir Lake Shore šus ilgomis suknelėmis, ant
Pernelyg
retai
svetimtau
jos
apsieita?),
Gražina
Bur
pačią
dieną
įvyko korporacįjos te. Tinklalapio vardas jau re
pusės. Visi apylinkės lietuviai,
Drive). Muziejus veikia pirma aukštų kulniukų kaukšėti —
čiai
domisi mūsų lietuvių me
neikienė
ir
Daina
SabaliūČikagos padalinio darbo suei gistruotas. Tinklalapis bus ku
besidomintys LB veikla Brigh
dieniais-penktadieniais
nuo vargina. Tačiau mes ne iš to
nininkų kūryba. Užtat itin
ton Parke, kviečiami dalyvau
9:30 val.r. iki 4 vai.p.p., šešta kių, kad šitokių atvejų iš nienė. Gražu — ką ir bepasa ga, išrinkusi naują šešių narių riamas po švenčių ir jame bus
malonu pranešti, kad į Erikos
valdybą, kuri susirinko prieš teikiama informacija apie pa
ti.
dieniais-sekmadieniais - nuo anksto nenumatytame. Žino kysi!
Navickaitės koncertą „Tau do
Pavakarieniavus prasidėjo Kalėdas ir pasiskirstė pareigo čią korporaciją bei jos dabarti
9:30 val.r. iki 5:30 vai.p.p. me, kiek svečių į operos poky
Algimanto Kezio fotogra
vanoju savo širdį” atvyksta
šokiai. Nesu muzikos, ypač mis: Valentinas Krumplis, nę ar ankstesnę veiklą, nuo
Ketvirtadieniais įėjimas ne lius privažiuoja.
fijų parodos „Lithuania - a
Austrijos generalinė konsule
photoessay of
divese frag- Čikagoje dr. Elizabeth Kehrer mokamas, vaikai iki 3 metų
Sekasi — anksčiau atvykus, šiuolaikinės, žinovas. Bet rei pirm.; Eglė Juodvalkė, vice- traukos iš korporacįjos rengi
Arvydas Ignatonis. nių ir stovyklų bei nuoroda į
ments”, eksponuosimos sausio su konsulato personalu. Kon taip pat įleidžiami nemoka mašiną pasistatome prieš pat kia pripažinti, kad A. Barniš- pirm.;
24 d. Meksikoje, apžvalga certas vyks sekmadienį, sau mai. Šią parodą papildys trijų Jaunimo centro pastatą. Ga kis į savo kapelą sukvietė ne sekr.; Vytautas Girnius, ižd.; Kauno Vytauto Didžiojo uni
dalių simpoziumas „Geneti lėtume dar ir arčiau vartų, bet naujokus. Saksofonu skambų Kęstutis Kaveckas, arbiter versitete atsikūrusios korpo
vyks šį penktadienį, sausio 11
sio 20 d., 3 vai.p.p. erdvioje ir
kos mokslo išradimai”, kurį apsidairę nutariame, kad jau toną davė Antanas Ragažins- elegantiarum; ir Jonas Val racijos tinklalapį.
ej
d., Čiurlionio galerijoje, Jauni
akustiškai
puikioje
Maria
muziejus rengia
kartu su bus gerai. Ramybės dėlei sau kas, o gitaros stygas virpino kiūnas, narys. Valdybą sudaro
mo centre. Pradžia - 7:30
aukštesniosios mokyklos kon
filisteriai, t.y., aukštuosius
University of Chicago dėstyto gas aplink centrą vaikšto, už Vidas Nekvadavičius. Su ka
val.v.
certų salėje, 6727 S. Califormokslus baigę korporantai.
jais.
Sausio
20
d.,
sekmadienį,
pelą
dainavo
Ligita
Kecraus• 27 centai skambinant į
tikrinančiai žvelgdamas: at
Rimas ir Viktutė Siliūnai, nia Str. Rengėjai - informa
Lietuvą^5.5 cnt JAV, 24 vai.
Valdyba
tikisi
prieš
2002
m.
1-3:30
vai.p.p.
vyksiančioje
pa
kaitė.
Kiek
pamenu,
su
Algi
seit, linksminkitės be baimės
gyvenantys
Riverside, IL, cinė radijo laida „Studija R”
„Draugą” remia” 50 dol. auka. ragina bilietus įsigyti iš anks skaitoje žymūs mokslinin ir gandais netikėkite, kad manto kapela ji visą laiką Vasario 16-ąją sukviesti visus per parą, 7 dienas per savai
kai, gydytojai, advokatai kal
dainuoja. Moka ji ir publiką Čikagoje ir jos apylinkėse gy tę, 6 sekundžių intervalai.
Nuoširdžiausiai dėkojame!
to. Informacija tel. 708-386- bės apie šiandienines proble centre nesaugu — nieko pikto
venančius korporacijos filiste Jokių mėnesinių mokesčių.
įtraukti, kai daina patraukli.
neatsitiks.
mas, liečiančias genų mokslą,
rius smagiam pabendravimui, Tikslus apskaičiavimas. Koky
Prieš
dvyliktą,
kai
kaskart
į
Vida Kazlauskaitė, baigu 0556.
Pirmą kartą „Draugą” ląstelių dauginimą, klonavi Šiais laikais, žinoma, garan laikrodį žvilgčiojęs pokylio o artimiausiu laiku ketina su biškiausias ryšys. Paslauga be
si antropologijos studijas De
tijos niekur nėra — tam ir
Paul universitete, dirbo Lietu užsisakantiems prenumera mą. Vasario 26 d., antradienį, saugą rengėjai parūpino. Nu rengėjas sulaukė paskutinės rengti ypač trečiosios bangos apgaulės. Kreipkitės vakarais
vos Seime 2000 metų jubilie toriams laikraščio kaina me 12-3:30 val.p.p. paskaitoje, ku vykome kartą į tokį šaunų po minutės, muzikantai trankiai ateiviams įdomų pokalbį, ry lietuviškai į TRĄNŠPQINT
jiniame komitete, o taip pat tams - tik 65 dol.! Ši kaina ri vyks ne muziejuje, o The kylį, o štai prie to paties stalo suorkestravo dvylika laikro šium su emigracijos, įsidarbi atstovą su 8 metų patirtimi
ir profesijos siekimo tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
savanore pagelbėjo dviejuose galioja tik JAV gyvenantiems Chicago Cultural Center (78
sėdėjęs Jurgis išeina pavaka džio dūžių, o tada šeimininkas nimo
tautiečiams
ir
tik
iki
balan
E.
Washington)
bus
kalbama
klausimais.
Kalbėti bus kvie 708-386-0556. TRANSPOINT
„Vaiko vartų į mokslą” remia
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ir
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prašė svečius valandėlei susi
dairosi,1
dairosi,
net
pykteli:
sius
ląstelių
tyrinėjimus
(šiai
JAV
LB
Brighton
Parko
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Sekmadienį, sausio 13 d., 12
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šimts
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paskaitai
bilietus
reikia
įsigy
apylinkės
valdyba
sveikina
vai. Pasaulio lietuvių centro
nušvilpė! Nejaugi negalėjo pas seses ir brolius į Lietuvą
„Amerikos lietuvio” savait ti iš anksto). Kovo 10 d., sek
Bočių menėje Vida pasidalins
naujesnę pasirinkti? Bet, ma ir iš visos širdies sugiedoti
Lithuanian Mercy Lift pokylis
savo patirtimi dirbant su be raštyje skelbto Metų žmogaus madienį, 1:3:30 val.p.p. vyk
Tautos himną. Po to dar buvo
tyt,
suviliojo
manoji.
Nors
me
2001 m. Sveikatos Odisėja
globiais vaikais. Kviečiame vi konkurso laimėtojus - kun. siančios paskaitos tema sugiedota „Ilgiausių metų”.
tų
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ir
turi,
bet
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kaip
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įvyko
2001
m. lapkričio 17 d. Brookfield zoologijos
sus, ypač jaunimą, besido Jaunių Kelpšą ir dr. Joną „Biologijos ateitis”. Bilietai ir
Po sveikininft} šurmulio ir
bas’
”,
—
jau
pyktį
pamiršęs
po
sode — Discovery Center
■ v- A
mintį savanorišku darbu Lie Adomavičių. Dėkojame už Jū informacija tel. 773-684-9844
birbynių triukšmo pokylio
rino
Jurgis.
Tai
va,
tau
ir
prie
Nuoširdžiai
dėkojame
LML
rėmėjams
už
dosnias
tuvoje, šiame renginyje daly sų kilnius darbus, džiaugia arba internete
šeimininkas pakvietė visus
miesčių saugumas!
aukas pokylio proga. Pelnas skiriamas krūties vėžio
mės ir didžiuojamės Jumis.
ivim. msichicago.org
vauti.
naktipiečiui prie vaišių stalo,
ankstyvai diagnostikai.
Gražus būrelis kaip ir mes, kuris
buvo nukrautas daugybe
anksčiau
atvykusių,
prieš
ei
MICHIGAN VALSTIJA KVIEČIA SLIDINĖTI!
(K, L, S), tel. 231-553-8621
gardumynų. Ne vienas gailė
$1,000 Barsky Dermatological Associates, Oak Brook,
dami į pokylį dar palipa laip josi,
ext.
3383,
1-800-678-4111;
kad šių skanėstų teko
IL.
Dešimtys Michigan valstijos 2205, l-800-3indian ext. 7;
teliais į JC koplyčią susikaup laukti taip ilgai. Na, o muzi
12. Marsh Ridge, Gaylord
20. Ski Brule, Iron River ti valandėlei ir padėkoti Aukš$500 „Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis, Buffalo
slidinėjimo vietų kviečia jus
(K), tel. 906-265-4957, 1-800- čiausiajam už praeituosius bei kantai, kaip ir buvo reklamose
Grove, IL.
pajusti gerą nuotaiką, sporta (L), tel. 989-705-3912;
grojo ir grojo be per
13. Mt. Brighton Ski Area, do-brule;
$200 Algis ir Milda Tallat-Kelpša, Lemont, IL.
vimo džiaugsmą ir slidinėti
paprašyti palaimos ateinan skelbta,
21. Skyline, Grayling (K), čiais metais. Šventų Mišių au stojo; šokėjai, kam sveikata
nuo kalnų (downhill), lygumo Brighton (K, S), tel. 810-229$151 Christopher Jacobs, La Grange, IL.
neatlyžo, nepraleisdami
tel. 989-275-5445;
se (cross-country) bei snie 9581 ext 212;
$150 Anne ir Paul Sidrys, Chicago, IL; Kirkland & Ellis
ka bei prasmingas kunigo Ka leido,
14. Mt. Holly, Holly (K), tel.
22. Snow Snake Mountain, zimiero Ambraso, SJ, žodis nei vieno šokio. Kitą dieną J.
glentėmis (snowboard).
Foundation, Chicago, IL; Danutė Juras,
Harrison (K), tel. 989-539- buvo graži pokylio pradžia. Vidžiūnas minėjo, jog salę jis
Westcfiester, IL.
'
Sportuoti galite šiose vieto 248-634-3249;
apleidęs
po
trečios,
bet
šokėjų
se:
15. Norway Mountain, Nor- 6583;
$115
Helen
Welsh,
Taylorville,
IL.
Savo žodį kunigas pratęsė ir
1. Apple Mountain, Freeland way (K, S), 1-800-272-5445,
23. Sugar Loaf, Cedar (K), salėje, prieš vakarienę palai salėje dar nemažai likę.
$100 Rev. Matas Cyvas, St. Pete Beach, FL; Vytenis ir
(Kalnų slidinėjimas (K) ir sli 906-563-9700;
Baigiant,
reikia
pasidžiaug
tel. 231-228-8000;
Elzytė Lietuvninkas, Lemont, IL; Algis ir Lucia
mindamas susirinkusiuosius
dinėjimas snieglentėmis (S)),
24. Swiss Valley Ski Area, ir valgius. Mišių metu kun. K ti, kad nepaisant kitų rengi
16. Nubs Nob Harbor, Har
Tirva, Glenview, IL; Rimvydas Sidrys, MD, «
tel. 989-781-6789 , 888-781- bor Springs (K, L, S), tel. I- Jonės (K, S), tel. 616-244 Ambrasui, SJ, asistavo šiuo nių skaičiaus, svečių į Jauni
Streator, IL; Vaclovas ir Asta Kleiza, Lockport,
6789;
mo
centrą
prisirinko
ganėtinai
800-ski-nubs, 231-526-2131;
5635;
IL; Sigute ir Stanislava Didžiulis, Cicero, IL; Ada
metu Čikagoje studijuojantis
2. Bittersvveet Ski Resort,
25. Timber Ridge 'Ski Area, klierikas Nerijus Šmerauskas, — susispaudimo šokant nebu
17. Pine Knob Resort, ClarkSutkus, Beverly Shores, IN; Mary Daugėla,
Otsego (K, S), tel. 616-694- ston (K), tel. 248-625-0800; ,
Gobies (K), tel. 616-694-9449, o vargonais kalėdines giesmes vo: šokti kaip kažkas sakė,
Washington, DC.
2032;
18. Pine Mountain, Iron 1-800-253-2928;
$60 Kęstutis ir Rūta Sušinskas, Lemont, IL.
vedė muz. Manigirdas Mote- buvę smagu ir ant kojų vieni
26. Treetops Resort, Gaylord kaitis. Porą šventinių giesmių kitiems nemindžiojo. Pokylyje
$50 Rev. Anthony Rubsys, Bonx, NY; dr. Fernandas
3. Blackjack Ski Resort, Bes- Mountain (K, S), tel. 906-774(K,
L), tel. 1-800-444-6711, pagiedojo solistė Nijolė Peni- dalyvavo nemažai operos rė
2747;
ir Vanda Kaunas, Westchester, IL; Ben
semer (K), tel. 906-229-5115;
mėjų
—
išvardinti
visų
čia
nei
19. Shanty Creek, Bellaire 989-732-6711.
Grigaliūnas, Gediminas ir Birutė Biskis,
kaitė.
„Jei
Dievas
duos,
susi
4. Boyne Highlands, Harbor
nemėginsiu.
Svečių
atvyko
iš
Clarendon Hills, IL; Dix ir Phyllis Helland,
rinksime
čia
vėl
kitais
metais
Springs (K, S ir lygumų sli
visur
—
iš
Cicero,
Lemont,
Huntington Beach, CA; Eugenus Liaugalidas,
prieš
sutikdami
Naujuosius
dinėjimas (L)), tel. 231-526Oak
Lawn,
o
daktaras
Algis
ir
Parsippany, NV; Leo ir Nįjolė Maskaliunas, ,
metus”,
—
žadėjo
kapelionas.
3056, 800-go-boyne;
Irena
Kudirkos,
nuolatiniai
Palos Hts, IL; Rūta Qureshi, Sterling, VA;
„Ačiū
jums,
kunige,
už
maldą
5. Boyne Mountain, Boyne
operos
renginių
dalyviai,
atvy
Gražute
Sirutis, Santa Monica, CA.
ir prasmingą žodį!”, — dėko
Falls (K, L, S), tel. 1-800-goko
porą
šimtų
mylių
iš
Mason
Joseph
Kučinskas,
Dowagiac, MI; Jonas ir Ona
$30
jome.
boyne, 231-549-6056;
City,
esančio
prie
Springfield.
Vaicekonis,
Sevema
Park, MD.
Iš koplyčios atėję į vestibiu
6. Caberfae Peaks, Cadillac,
Vytas
Kupcikevičius
priminė,
$25
Zita
Visockis,
Chicago,
IL; Zita Baltramonas,
lį, radome jį jau pilną smagiai
(K, S), tel. 231-862-3000 ext.
kad
ir
Lietuvių
operos
vetera
Chicago,
IL;
Kęstas
ir
Milda
Pazemenas, Rancho
nusiteikusių svečių, lūkuriuo
160;
nai
į
Nauju
metų
pokylius
dar
Palos
Verders,
CA;
Tadas
Savickas,
Monticello,
jančių, kada pokylio šeiminin
7. Cannobsburg Ski Area,
atsilanko.
>
NY;
William
R.
Strater,
Las
Vegas,
NV.
kas visus pakvies į didžiąją
Cannonsburg (K, S), tel. 616$20 Albinas Lukoševičius, New Monmouth, NJ; Ted
salę. O kad nepabostų lau Lietuvių opera yra dėkinga
874-6711;
Navickas, Coeur D’Alene, ID; Birutė Bulota,
kiantiems stoviniuoti vestibiu visiems, kurie ją prisimena,
8. Cross Country Ski HeadChicago, IL.
ųuarters, Roscommon,
(L),
lyje, juos vaišino gardumy gyvena ir dalijasi kartu jos
$15 Danguolė Ilginis, Palos Hills, IL; Elegius ir
nais, kuriuos, kaip vakarienę džiaugsmais ir rūpesčiais. Kol
tel. 989-821-6661, 1-800-832Aldona Kaminskas, Orland Park, IL.
ir naktipiečius, paruošė išra bičiulių nepritruks — opera
2663;
$10
dingosios
„Lithuanian
Plaza
ir mažiau Marie Abelkis, Lake In Th Hills, IL;
gyvuos!
9.
Crystal
Mountain,
Rosemarie R. Green, South Bend, IN; Ona
Bakery
and
Deli”
šeimininkės.
Juozas
Končius
Thompsonville (K), tel. 231Adomaitis,
Sunny Hills, FL.
Dėl
maisto
gausos
bei
skanu
378-2000, 1-800-your-mtn;
mo turbūt nesiskundė nei pats
Aleksandras Atutis, gyve
10. The Homstead, Glen ArLithuanian Mercy Lift, P.O. Boa 88, Palos Heights,
išrankiausias svečias. Prie nantis Pleasant Hill, CA,
bor(K), tel. 231-334-5106;
IL 60463. Tel. 708-238-1536. Tax IDS36-3810893.
maisto aprūpinimo talkino „Draugui" atsiuntė 50 dol.
11
Indianhead Mountain,
nuolatinė Lietuvių operos pa auką. Esame labai dėkingi!
Wakefield (K, S), tel. 906-229- Žemėlapyje skaičiukais pažymėtos tekste išvardintos slidinėjimo vietos.
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