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Lietuva nepasinaudojo 
Karaliaučiaus karinio 

patikrinimo teise
Vilnius, sausio 10 d. (BNS) 

— Lietuva praėjusiais metais 
nepasinaudojo tarptautinių ir 
dvišalių susitarimų teikiama 
galimybe nusiųsti savo kari
nių inspektorių į Rusijos ka
rines pąjėgas patikrinti, kaip 
ten laikomasi įprastinės gink
luotės ribojimo susitarimų.

Krašto apsaugos ministeri
jos Gynybos štabo viršininkas 
pulkininkas Antanas Jurgai
tis paaiškino, jog praėjusiais 
metais buvo ruošiamas Lietu
vos karinių inspektorių vizitas 
į Karaliaučiaus antį, tačiau 
Rusijos prašymu jis nukeltas į 
šiuos metus.

„Pagal susitarimus, vizitas 
gali įvykti tik abiem šalims 
dėl jo susitarus, todėl Rusija 
pasinaudojo teise vizitą ati
dėti”, sakė A. Jurgaitis.

Lietuva gali siųsti karines 
komisijas ir patikrinimus į ki
tas valstybes pagal Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos narių pasirašytą 
daugiašalį susitarimą, vadi

namąjį Vienos dokumentą, ku
riame yra numatytos karinių 
pajėgų koncentracįjos bei kari
nio pobūdžio veiklos ribojimo 
kontrolės priemonės.

Lietuva taip pat turi dvi
šalius susitarimus su Rusįja ir 
Baltarusija dėl vadinamųjų 
„papildomų pasitikėjimo prie
monių” — informacįjos teiki
mo pagal Įprastinės gin
kluotės apribojimo Europoje 
sutarties formatą.

Pagal Vienos dokumentą, 
siekdamos didesnio abipusio 
pasitikėjimo ir saugumo, vals
tybės dalyvės kasmet keičiasi 
informacija apie savo karinius 
dalinius, jų veiklą, be to, yra 
numatytos kvotos siųsti duo
menų patikrinimo komisijas į 
iš anksto sutartą kitos val
stybės rajoną, kuriame tikri
nami ten esantys kariniai da
liniai.

Rusįja jau yra pasinaudojusi 
teise atsiųsti savo atstovus 
tikrinti Lietuvos ginkluotąsias 
pajėgas.

V. Landsbergis ragina neatimti 
grąžintinų namų

Vilnius, sausio 10 d. (Elta) Šeštadienį neeiliniame Seimo
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas, 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis ragina valdančiąją So
cialdemokratų partiją nedary- 
i antikonstitucinių ir Lietuvą 
caip demokratinę valstybę 
kompromituojančių veiksmų.

Prie tokių veiksmų konser
vatorių vadovas priskiria pa- 
cartotinį grąžintinų namų 
atėmimą, numatytą Seime 
priimtose Nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamąjį turtą 
atkūrimo įstatymo pataisose.

* Šiemet Lietuvos savi
valdybėms vyriausybė jau 
grąžino 64 mln. litų skolų, su
sikaupusių nuo 1997 m. Lietu
vos savivaldybių asociacijos 
prezidento Bronio Ropės duo
menimis, vyriausybė savival
dybėms skolinga daugiau kaip 
600 mln. litų. <r, Eita)

* Visos savivaldybės jau 
gavo lėšas moksleivio krep
šeliui finansuoti už sausio mė
nesį. Kaip pranešė Švietimo ir 
mokslo ministerįja, savival
dybėms pervesta 87 mln. litų, 
t.y. viena dvyliktoji visų šiais 
metais moksleivių krepšeliui 
numatytų lėšų. Didžioji savi
valdybėms pervestos sumos 
dalis skirta sausio mėnesio 
mokytojų atlyginimams, liku
sioji — pedagogų kvalifikaci
jos tobulinimui, vadovėliams, 
mokymo priemonėms ir kt. 
Nuo šių metų pradėjus įgy
vendinti mokyklų finansavimo 
reformos nuostatas, pinigai 
mokykloms skiriami nebe pa
gal klasių komplektą, bet pa
gal moksleivių skaičių. (BNS)

* Alytaus miesto savival
dybėje nuo šiol valdinin
kus bus galima rasti ir per 
pietų pertrauką. Savivaldybės 
administratorius Feliksas 
Džiautas nusprendė, kad la
biausiai žmonių lankomuose 
skyriuose per pietų pertrauką 
turi budėti po vieną darbuo
toją. „Alytuje yra nemažai be 
pietų pertraukos dirbančių 
įstaigų ir bendrovių, o kai ku
rie savivaldybėje reikalų tu
rintys žmonės iš savo darbo 
išeiti ir juos sutvarkyti gali tik 
per pietų pertrauką”, sakė F. 
Džiautas. (iabui

posėdyje šis teisės aktas, pre
zidento sustabdytas kaip anti
konstitucinis, bus pateiktas 
Seimui pakartotinai svarstyti. 
Valdančiosios daugumos at
stovai yra viešai pareiškę, jog 
mėgins atmesti prezidento 
veto.

„Šiuo metu LSDP, vadovau
jama Algirdo Brazausko, už
simojo vėl atimti kadaise so
vietų neteisėtai atimtą ir 
teisėtiems savininkams jau 
sugrąžintą turtą. Tai anti
konstitucinis ir Lietuvą kaip 
demokratinę valstybę kompro
mituojantis veiksmas”, rašo
ma V. Landsbergio pareiš
kime. Konservatorius abejo
ja, ar šiuo veiksmu siekiama 
„vien pamaloninti kelis šimtus 
nomenklatūros bičiulių, LSDP 
rėmėjų iš Kauno”.

V. Landsbergio nuomone, 
„prasimanyta nuomininko 
‘teisė’ atimti savininko nuosa
vybę nieko bendra neturi su 
visuotinai ginamomis žmo
gaus teisėmis”.

„Kas kita būtų siekis ‘surišti 
grobimu* (‘poviazat grabežom’) 
naują seno pobūdžio daugu- 
miečių partiją, surišti tarpu
savy balsuojančius už netei
sybę ir dar platesnį sovietuos 
pasiilgusių nostalgininkų ra
tą”, rašoma V. Landsbergio 
pareiškime. Jame pabrėžiama, 
kad „tai politinis tikslas, giliai 
žalingas teisinės valstybės 
pamatams ir demokratijos 
dvasiai*.

„Geriau to nedarytų, nekom
promituotų nei valstybės, nei 
A Brazausko”, rašo V. Lands
bergis. *

• Lietuvos liberalų sąjun
gos (LLS) valdyba nus
prendė siekti glaudesnio ben
dradarbiavimo su Centro są
junga (CS) bosimuose savival
dybių ir Seimo rinkimuose, 
tačiau kol kas jokių konkrečių 
sprendimų nėra priimta. LLS 
ir CS yra sudariusios darbo 
grupes, kurios turės derėtis 
dėl galimo bendradarbiavimo. 
Seime yra 3 CS atstovai, kurie 
šiuo metu su trimis moder
niaisiais krikščionimis demok
ratais ir dviem Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos atstovais su-

j. '

Ketvirtadienį Vilniaus meras Artūras Zuokas įteikė apdovanojimus Šven
tinio miesto aplinkos konkurso nugalėtojams, kuriais pripažintos par
duotuvė „Eskf'da”, UAB „Rotušės Floralita”, firma „Užuolaidų studija", 
AB „Lelija”, AB „Lėvuo” parduotuvė „Imitz” ir UAB „Nijolė ir partneriai” 
Vilniaus kailių salonas „Nijolė”, taip pat AB „Ogmioe centras”, UAB „Bi
tė GSM”, AB „Lietuvos telekomas”, UAB „Omnitel” prekybos salonas. 
Konkursas vyko nuo lapkričio vidurio iki gruodžio pabaigos Profesionalių 
dailininkų ir architektų komisija vertino konkurso dalyvių projektų iš
raiškingumą, patrauklumą, estetiką ir poveikį miesto įvaixxlžiui. Verti
nant parduotuvių vitrinas, buvo atsižvelgiama, kaip jose išdėstytos pre
kės dera su šventiniu papuošimu, o vertinant pastatų fasadus, — į archi
tektūros medžiagų ir šviesos santykį.

Nuotr.: „Omnitel" vitrinoje švenčių metu šiltai gyveno triušių šeimyna.
Gedimino Žilinsko I Eltai nuotr.

Tėvynėje pasižvalgius
* Lietuvos liberalų sąjun

gos vadovas Eugenijus Gent
vilas ketvirtadienį Seime su
rengtoje spaudos konferenci
joje pareiškė, jog liberalai 
kandidatą į prezidentus iškels 
iš savo gretų, o ne „iš šalies”. 
„Prezidentą atrasime Lietu
voje tarp liberalų”, pareiškė 
E. Gentvilas, atmesdamas bu-, 
vusio LLS vadovo ir buvusio 
premjero Rolando Pakso kal
tinimus, jog liberalai ketina 
kandidatu į prezidentus kelti 
„žmogų iš šono”. E. Gentvilas 
paneigė, jog svarstoma gali
mybė paremti dabartinio pre
zidento kandidatūrą. <bns)

* Naujosios sąjungos (NS,
socialliberalų) frakcijos 
Seime narys Vytautas Kviet- 
kauskas įstojo į partijos gre
tas, jo prašymą įstoti į partiją 
antradienį patenkino NS Vil
niaus miesto skyriaus taryba. 
„De facto visada buvau vadi
namas socialliberalu. Nus
prendžiau, kad dabar pats 
metas apiforminti tai ir de 
jure. Manau, kad yra garbė 
būti šios partijos nariu”, sakė 
V. Kvietkauskas, paklaustas 
apie savo sprendimo motyvus. 
Tuo tarpu kai kurių NS frak
cijos narių nuomone, V. Kviet
kauskas įstojo į partiją, ne8 
ketina siekti ir partinio posto 
vasario 9 d. vyksiančiame NS 
suvažiavime. <bns>

* 67.3 proc. Lietuvos gy
ventojų mano, kad JAV 
„Williams International” veik
la Lietuvoje yra nesėkminga. 
23.6 proc. įsitikinę, kad ben
drovė „William8” veikia gerai. 
Blogiausiai „Williams Interna
tional” veikią vertina vyrai, 
didžiųjų miestų gyventojai, 
aukštąjį išsilavinimą turintys 
bei didesnes pąjamas gaunan
tys asmenys. 39 proc. ap
klaustųjų suabejojo „Williams 
International” darbuotųjų pro
fesionalumu, tačiau beveik 
trečdalis dėl nesėkmių buvo 
linkę kaltinti Lietuvos vyriau
sybę ir valdininkus. <bns)

daro Jungtinę frakciją. Iš Li
beralų frakcijos praėjusių 
metų pabaigoje pasitraukus 
vienuolikai narių, joje liko 23 
parlamentarai. <bns>

* {vairios apklausos liudi
ja, kad šiandieniniam jauni
mui menkai rūpi politika. 
Išsimokslinimas bei individua
lių galimybių įgyvendinimas 
jam kur kas svarbesnė nei 
bendrų kartos ar visuomenės 
problemų sprendimas. Tačiau 
du trečdaliai jaunų žmonių 
įsitikinę, kad padėti jiems, 
ypač ieškant darbo, turi ne 
kas kitas, o valstybė, (kd. eu>

* Seimo Socialinių reika
lų ir darbo komiteto pirmi
ninkas Algirdas Sysas siūlo 
teisėjams nebemokėti vadina
mojo „tryliktojo atlyginimo”, 
nes jis nenumatytas nei politi
kams, nei valstybės tarnauto
jams. „Jei tos nuostatos nega
lioja nė vienai grupei, teisėjai 
neturėtų būti išskiriami”, sa
kė jis. Pasak A. Syso, socialinė 
neteisybė dar labiau padidėtų, 
jei teisėjai gautų ir papildomą 
atlyginimą, ir papildomas iki 
2 savaičių trunkančias atosto
gas, kurios numatomos šiuo 
metu Seime svarstomame 
naujos redakcijos Teismų įsta
tyme. (BNS)

* Apie 100 Vytauto Di
džiojo jėgerio bataliono ir 
dvidešimt Juozo Vitkaus in
žinerijos bataliono karių atsi
liepė į Savivaldybės Komuna
linio ūkio prašymą, pagelbėti 
tvarkant Kauną. Kariai valė 
sniegą ir ledą nuo perėjų bei 
visuomeninio transporto sto
telėse. Jėgeriai per dieną atli
ko visus numatytus darbus. 
Jų vadai sakė, kad ir ateityje 
ketina padėti miestui.

* Būvąs premjeras Adol
fas Šleževičius leidžia kny
gą apie laimėtą bylą prieš Lie
tuvos valstybę Europos žmo
gaus teisių teisme. Knyga 
„Europos teisingumas — prieš 
lietuvišką Temidę” jau atiduo
ta spausdinti ir po 2 savaičių 
turėtų būti pradėta platinti. 
Tai 650 puslapių dokumentų 
rinkinys apie A. Šleževičiaus, 
kuris vadovavo LDDP vyriau
sybei, bylinėjimąsi su Lietuva. 
Knyga leidžiama iš lėšų 
(10,000 Lt), kurias Europos 
žmogaus teisių teismas Stras
būre nurodė Lietuvai išmokėti 
A Šleževičiui kaip moralinę 
kompensaciją. ibnsi

* Susiklosčius neplanuo
toms aplinkybėms, NATO 
karinė vadovybė paprašė Lie
tuvą iki metų pabaigos misi
joje Pietryčių Europos regione 
palikti Lietuvos karinių oro 
pajėgų (KOP) transporto 
lėktuvą „An-26”. NATO jung
tinių pajėgų Europoje vyriau
sioji vadavietė nėra užtik
rinta, ar atvyks Bulgaruos 
KOP transporto lėktuvas, ku
ris turėtų pakeisti Lietuvos 
orlaivį. „Kai NATO mūsų pra
šo, o mes galime — tai labai 
didelis politinis pliusas Lietu
vai, kaip kandidatei į NATO”, 
sakė Lietuvos krašto apsaugos 
viceministras Jonas Gečas. 
NATO pernai rudenį dėl tos 
pačios priežasties jau prašė 
Lietuvą pratęsti lėktuvo „An- 
26” buvimą taikos tarnyboje, 
nes ir tuomet nesulaukė lietu
vius žadėjusio pakeisti Bulga
rijos lėktUVO. (BNS)

* Jau šį mėnesį Lietuvos
gyventojai gaus gerokai di
desnes sąskaitas už šildymą, 
nes šaltą gruodį būstams šil
dyti sunaudota daugiau ener
gijos. Gal todėl didžiųjų mies
tų šilumos tinklų vadovai gali 
pasigirti įspūdingais atlygini
mais. Kai kurių šilumą tie
kiančių bendrovių generalinių 
direktorių algos siekia net 
9,000 litų. (R, Elta)

* Kauno miesto taryba 
dar spalio pabaigoje nus
prendė leisti organizuoti pa
grindinio šilumos gamintojo 
— Kauno elektrinės pardavi
mo procedūras. Nei Prezi
dentūros, nei vyriausybės ne
sudomino toks Kauno valdžios 
žingsnis, priešingai nei sos
tinės nutarimas išnuomoti 
„Vilniaus šilumos tinklus” 
Prancūzijos bendrovei, nors 
dėl kauniečių sprendimo atei
tyje miestas turės pirkti 
šilumą iš privataus monopoli
ninko. Gal tylima todėl, kad 
pardavusi gamybos filialą, 
„Kauno energija” gaus lėšų 
grąžinti jai ankstesnių vyriau
sybių primestas „Lietuvos 
energijos” skolas? <kd, eiui

* „Lietuvos žinių” žurna
listai Šiauliuose rado mo
terį, kuri kovojo ir laimėjo 
nelygioje kovoje su Lietuvos 
medikų klanu. 23 metų šiau
lietė Lina Jankauskienė tapo 
pirmąja medikų sužalota pa
ciente, per teismą išsireikala
vusia bent dalinį žalos atlygi
nimą — jai buvo išmokėta 
15,000 litų.

* Sukurta viešosios poli
tikos interneto svetainė 
„www.svarstome.lt”, — čia bus 
galima susipažinti ir veikti 
rengiamą Lietuvos ūkio plėt
ros ilgalaikę strategiją iki 
2015 m. (VŽ, Elta)

* Panevėžio rajone tre
čiadienį rastas vieno „tulpi- 
nių” gaujos narių lavonas. Ma
noma, kad tai»— paslaptingo
mis aplinkybėmis 1999 m. ko
vo 5 d. dingęs Saulius Jano
nis. Palaikai buvo rasti tven
kinyje prie „tulpinių” dvaro. 
Pareigūnai žinojo, kad S. Jan
onis yra nužudytas, įkištas į 
statinę ir paskandintas. Apie 
tai jiems papasakojo su teisė
saugininkais sutikęs bendra
darbiauti buvęs „tulpinių” na
rys, dalyvavęs ne vienoje egze
kucijoje. Pasak pareigūnų, su 
vyriškiu buvo susidorota pa
gal Sicilijos mafijos tradicijas: 
jo kojos buvo (betonuotos į 
skiedinio statinę, svarstis svė
rė keliasdešimt kilogramų. S. 
Janonis buvo pašalintas, ben
drams įtarus, jog jis pradėjo 
bendradarbiauti su policija.

(BNS)

Pasaulio nauįlenos
(Remianti* AFP. Reuter*, AP, Interta*, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų praneSImais)

Vašingtonas. JAV paskelbė naująją branduolinę strategiją, 
kurioje siūloma per dešimtmetį gerokai sumažinti jų branduolinį 
arsenalą ir tuo pačiu metu plėtoti pažangiuosius įprastinius gink
lus bei priešraketinę gynybą. Strategijoje atsižvelgiama į prezi
dento George W. Bush pasiūlymus sumažinti JAV turimas strate
gines branduolines galvutes nuo 6,000 iki 1,700-2,200, kam prita
ria ir Rusija, pateikusi panašių pasiūlymų. Aukšto rango Pentago
no pareigūnas, pristatydamas planus, pareiškė, kad sumažinimas 
visiškai bus įgyvendintas iki 2012 metų, o iki 2007 metų galvučių 
skaičius pasieks 3,800. Šia strategija norima pasiekti didžiausią 
lankstumą rengiantis naujiems XXI amžiaus iššūkiams bei atsisa
kyti šaltojo karo metais skirto didelio dėmesio branduoliniam at- 
grasymui.

Islamabadas. Pirmieji 20 „ai Qaeda” ir Talibano belaisvių, ku
riuos Afganistane sulaikė JAV specialiosios pajėgos, ketvirtadienį 
buvo išskraidinti iš Kandaharo į JAV karo laivyno bazę Kubos 
Guantanamo įlankoje. JAV karinė bazė užima 11.5 kv km plotą, 
joje šiuo metu yra 2,700 kariškių ir civilių.

Kabulas. Trijų buvusių Talibano ministrų, kurių ieško JAV, is
torija ketvirtadienį tapo dar painesnė, nes Afganistano pareigū
nas, anksčiau sakęs, kad šie ministrai pasidavė, pradėjo kalbėti 
kiek kitaip. Vašingtonui aiškinantis, kas nutiko minėtiems buvu
siems ministrams, Kandaharo gubernatoriaus Gulo Agha Sherzai 
atstovas spaudai Khalid Pashtoon sakė, kad pasidavė tik vienas 
ministras, kuris dabar yra Pakistane. Kitų dviejų asmenybės esą 
buvo nustatytos klaidingai. Nesusipratimai dėl talibų ministrų ir 
galimas vietos vadų susitarimas juos paleisti iškėlė klausimų dėl 
Kabulo laikinosios administracijos sugebėjimo kontroliuoti kitus 
regionus ir dėl vietos karo vadų vaidmens ieškant žlugusio Taliba
no vadų.

Islamabadas. Pakistano pietvakariuose sudužus JAV jūrų pės
tininkų korpuso degalų papildymo lėktuvui „KC-130”, žuvo septy
ni jo įgulos nariai — tai daugiausiai amerikiečių aukų pareikala
vusi nelaimė nuo JAV karo su terorizmu pradžios. Trečiadienį va
kare Pentagonas pranešė, kad lėktuvui įsirėžus į kalną žuvo visi 
jo įgulos nariai.

Kabulas. Afganistano laikinasis vadas Hamid Karzai trečiadie
nį įsipareigojo gerbti rinkos ekonomiką ir žodžio bei spaudos lais
vę. Pirmą kartą nuo prisaikdinimo gruodžio 22 d. per televiziją 
kreipdamasis į gyventojus, H. Karzai sakė, kad jo administracija 
„remia laisvąją rinką”, „Vyriausybė mažiau kišis į ekonomikos 
reikalus. Tai sudarys sąlygas laisvei ir privataus ūkio idėjoms”, 
sakė jis. Pasak H. Karzai, Afganistano Konstitucija „garantuoja 
žodžio ir spaudos laisvę, taip pat — politines ir socialines laisves”.

Gaza. 12 Izraelio tankų ir buldozerių įsiveržė į Gazos Ruožo 
pietuose esantį Rafacho miesteli ir pradėjo lyginti su žeme gyve
namuosius namus, nepraėjus nė parai, kai ekstremistinės organi
zacijos „Hamas" nariai greta esančiame Izraelio rajone nukovė 4 
Izraelio kareivius. Pridengiami kulkosvaidžių ugnimi, tankai ir 
buldozeriai pradėjo griauti namus šio Egipto pasienyje esančio 
miestelio Nuliniame kvartale, kuris yra pavaldus palestiniečių sa
vivaldai. Nulinis kvartalas yra arti pasienio zonos, kurią griežtai 
kontroliuoja Izraelio kariuomenė ir kuri yra dažnai pasikartojan
čio smurto židinys.

Ramala, Vakarų Krantas. Islamistų organizacijos „Islamo ji- 
had’as” karinis sparnas ketvirtadienį pareiškė nutaręs pasitraukti 
iš susitarimo su Palestinos savivalda, pagal kurį buvo nutraukęs 
išpuolius Izraelyje, nes šios valstybės pajėgos ir toliau vykdo puo
limus prieš palestiniečius. Ši grupuotė sakė paklausiusi gruodžio 
16 d. pasakyto prezidento Yasser Arafat raginimo nutraukti ekst
remistų išpuolius. Tačiau kai Palestiniečių savivalda surengė su
sidorojimą su „Islamo jihad’o” nariais, o Izraelio buldozeriai Gazos 
Ruože nugriovė dešimtis namų, ši organizacija paskelbė pakei
čianti savo nuostatą.

Beijing. JAV Centrinės žvalgybos valdybos (ČIA) pranešimą, 
jog Kinįja didina savo branduolinių raketų arsenalą, Kinija ketvir
tadienį pavadino „nepagrįstais spėliojimais”, tačiau pareiškė, jog 
pagal poreikius stiprins savo karines pajėgas. Laikraštis „The 
Washington Post", remdamasis ČIA pranešimu, trečiadienį pa
skelbė, kad Kinija iki 2015 metų gali beveik 4 kartus padidinti 
branduolinių raketų, galinčių pasiekti JAV, skaičių. Jų bus nuo 75 
iki 100 vienetų. Pagal pranešimą, šiuo metu Kinija turi 20 raketų, 
galinčių pasiekti JAV teritorįją. Be to, Beijing turi vidutinio nuo
tolio raketų, balistinių jūrų bazavimo raketų ir tikriausiai povan
deninį laivą joms paleisti.

Minskas. Baltarusijos žmogaus teisių apsaugos organizacija 
„Chartija 97”, kuri paskelbė pranešimą apie žmogaus teisių pa
dėtį valstybėje 2001 metais, apkaltino vyriausybę vykdant kanki
nimus. „Mes sužinojome, kad atliekant Aleksandr Čigir (opozicijos 
vado Michail čigir sūnaus) bylos tyrimą, taip pat suėmus žmo
gaus teisių gynėją Valerįj Ščiukin, buvo pritaikyti tam tikri kanki
nimo bodai”, pareiškė „Chartįjos-97” atstovė Liudmila Griaznova. 
Jos teigimu, 2001 m. dėl politinių priežasčių buvo suimta 350 
žmonių, kurių 35-iems paskirtos baudos, o 66 nuteisti laisvės atė
mimu.

Sarąjevas. Bosnijos Interpol’o skyrius išdavė įsakymą suimti 
buvusi ambasadorių Jungtinėse Tautose (JT) Muhamed Šacirbe- 
govic, kaltinamą neteisėtai pasisavinus per 2.5 mln. JAV dolerių. 
M. Šacirbegovic turi Bosnijos, taip pat JAV, kur, kaip manoma, jis 
ir gyvena, pilietybę.

Londonas. Osama Bin La
den labiau nekenčiamas už 
Adolf Hitler, parodė Londono 
madaifyTussaud vaškinių figū
rų muziejaus 1,500 lankytojų 
apklausa. III vietoje yra Sad
dam Hussein.

KALENDORIUS
Sausio 11 d.: Audrius, Marcįjo- 

nas, Stefanija, Viinė.
Sausio 12 d.: Arkadijus, Cezarįja, 

Cezarįjus, Ernestas, Gidą, Lingailė, 
Palemonas, Vaigedas.
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SPORTO APŽVALGA

Redaktorė Irena Regienė

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ, 
DABARTĮ IR ATEITĮ

Trumpas susimąstymas Naųjųjų metų proga 
EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip jau įprasta: Naujųjų 
metų proga stengiamasi pa
žvelgti į praeitį (suskaičiuoti 
laimėjimus ir nesėkmes, rink
ti geriausius sportininkus, tre
nerius). Taip pat metamas 
žvilgsnis ir į ateitį: sampro
taujama — kokie jie turėtų ar 
galėtų būti, daromi planai ir 
kt. -

Tad šioje vietoje norisi irgi 
panašiai pasielgti, nors tai 
viską atliekant trumpai, be di
desnių išvedžiojimų, t kuo 
anksčiau pasižymėdavo kai 
kurie mūsų sportinio gyveni
mo komentatoriai, kurie, deja, 
arba apleido šią „ašarų pakal
nę” ar jau nėra pajėgūs paimti 
plunksną į rankas.

Visų pirma, reikia pasi
džiaugti, kad šis sporto sky
rius „Draugo” dienraštyje — 
„Sporto apžvalga” jau šventė 
savo 50-sias metines. Gerai at
simenu tas dienas, kuomet te
ko būti vienu iš trijų entu
ziastų (kiti du — Algirdas 
Avižienis ir Jonas Šoliūnas) 
sugalvojusių įsteigti savaitinį 
sporto skyrių „Drauge”. Jis 
pakeitė trumpą laiką šiame 
dienraštyje gyvavusį mėnesinį 
sporto skyrių, kurio redakto
riais buvo Pranas Mickevičius 
ir Bronius Keturakis.

„Sporto apžvalgą” pradžioje 
redagavome trise; vėliau nu
byrėjus A. Avižieniui — dvie
se. Kuomet išėjau į JAV ka
riuomenę (karinę prievolę at
likti), redagavo vienas J. Šo
liūnas, o nuo 1955 metų — 
„Sporto apžvalgą” redagavau 
aš vienas. Vėliau šias pareigas 
perėmė Vytautas Grybauskas, 
o po jo — Irena Regienė. Ir 
taip nenutrūkstamai jau išsi
laikyta net 50 metų...

Ne viena sportininkų ir 
sporto entuziastų karta skaitė 
šį skyrių, nemaža sužinant 
apie lietuvių sportininkų pa
siekimus — pergales ar nesėk
mes. Čia buvo ir diskusinių 
rašinių, kurie, be abejo, padė
davo geriau išspręsti susida
riusias problemas.

Gaila, kad iš tos kartos, kuri 
Amerikon atvyko 1949 ar 
1950-siais metais ir čia pra
dėjo sportuoti arba rašyti 
sportiniais klausimais, akty
vesniųjų tarpe jau tik vieną, 
kitą tebeturime. Iš tų dienų, 
kurie 1949-siais pradėjome ra
šyti apie sportą šiandien jau 
tik pora tebeturime.

Nors metai bėga, ateina 
nauji žmonės į sporto aikštes 
ir aikšteles, bet lietuviškame 
sporto fronte problemos išlie
ka maždaug tos pačios.

Po ranka turiu 1958 m. sau
sio 10 d. „Sporto apžvalgą”, 
kurioje išspausdintas mano 
pagrindinis rašinys „Žodis 
naują lapą atvertus”. Jame iš
vardinus 1957-siais metais pa
siektus laimėjimus bei patir
tus nusivylimus, rašiau:

„Norint mums pasiekti gerų 
vaisių, šiais metais reikės dar 
labiau sujungti savo gretas, 
dar didesniu laipsniu atsisa
kyti savų ambicijų, dar dau
giau laiko paskirti sporti
niams reikalams. Jeigu mes 
viai, guldami ir keldami, gal
voje turėsime lietuviškojo 
sporto kėlimo idėją, kaip dalis 
mūsų per ligšiolinius aštuo

nerius metus darėme, mūsų 
sportas klestės ir plėsis. Bet, 
jeigu jį padarysime kelių nuo
bodulio valandų paįvairinimo 
įrankiu, jis ir toliau neper
žengs vidutiniškumo ribų”.

Vakar, šiandien, rytoj

Tokia buvo praeitis. Apie da
bartį mes kiekvieną savaitę 
skaitėme „Sporto apžvalgoje” 
ar kitoje spaudoje. Bet kaip su 
rytojumi?

Beje, praėjusieji metai buvo 
sukaktuviniai — Š. Amerikos 
Liet. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto sąjunga šventė savo 
50-metį. Tokią sukaktį pa
minėjo ir Čikagos ASK „Litua
nica”. Futbolo klubas „Litua
nica” šventė 51-ją gyvavimo 
sukaktį. Gaila, kad labai ma
žai girdėjome apie kitų buvu
siųjų senų ir pasižymėjusių 
klubų veiklą. Kai kurie jų 
„atgimdavo” tik tada, kuomet 
reikdavo ruoštis metinėms Są
jungos žaidynėms.

Buvo smagu matyti gausius 
jaunųjų krepšininkų būrius 
metinėse prieaugio klasių žai
dynėse. Tačiau darydavosi 
liūdna, kad jau jaunių A kla
sėje, jau nekalbant apie vyrus, 
tų komandų labai mažai už
derėdavo, jau nekalbant apie 
vyrų B klasę, kur rungtyniavo 
krepšininkai — retai kamuolį 
į rankas paimantieji žmonės.

Praėjusiųjų metų pabaigoje 
Clevelande ŠALFASS-gos me
tiniame suvažiavime pasikeitė 
jos vadovybė — iš Toronto ji 
vėl persikelia į Čikagą, kur ji 
jau nekartą anksčiau yra bu
vusi. Šiame mieste, nuo pat 
1949-jų metų, yra buvę dau
giausia lietuvių sporto klubų, 
kurių dalis, atrodo, jau mirę, 
kiti — mažai veiklūs.

Nauja .Sąjungos vadovybė 
Čikagoje darbo turės daug, 
nes turės mirusius atgaivinti, 
o merdėjusiems — įleisti 
veiksmingumo vaistų. Na ir 
kitose vietovėse reikės daug 
kuo pasirūpinti. Žodžiu, darbo 
bus nemaža ir išrinktųjų val
dybos narių laukia darbyme
tis. Reikia tikėtis, kad į juos 
sudėtos viltys pasiteisins.

Šioje vietoje susilaikysime 
nuo tradicinių pasiūlymų, pa
mokymų ir pan. Viena tik rei
kia pasakyti, kad šių metų va
sarą Lietuvoje vyks III Lietu
vos Tautinė olimpiada. Ši ži
nia daug ką pasako ir kartu 
įpareigoja.

Kiek žinau, konkrečių žygių 
šio didelio sportinio įvykio pa
sirengimui mūsų sportinė va
dovybė dar nėra padariusi, ne
skaitant tik proginių pasikal
bėjimų. 0 laiko čia jau nedaug 
yra belikę, nes tokiems rengi
niams reikia ruoštis bent me
tus arba daugiau.

Kaip žinome, I Lietuvos 
Tautinėje olimpiadoje Ameri
kos lietuvių sportinė delegaci
ja yra sugriebusi daugiausia 
medalių. Kiek liūdniau mūsiš
kiai atrodė antroje, prieš 4 
metus. Reikia stengtis, kad 
šiemet Š. Amerikos kontinen
to lietuviai sportininkai vėl iš
sitiestų visu savo ūgiu.

Tai tokie būtų kuklūs nauja
metiniai palinkėjimai šį kartą!

Edvardas Šulaitis

Ir mes pasiruošę treniruotis su ASK „Lituanica” jaunaisiais krepšinin
kais. „Molekulių” treniruotės sekmadieniais nuo 12 iki 1 vai p.p. vyksta 
PLC, Lemonte. Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

LIETUVOS OLIMPINĖJE
DELEGACIJOJE — 24 ASMENYS

XIX žiemos olimpinėse žai
dynėse Salt Lake City vasario 
18-24 d. dalyvaujančią Lietu
vos delegaciją sudarys 24 as
menys — aštuoni sportinin
kai, penki treneriai, du gydy
tojai ir devyni sporto šakų fe
deracijų bei delegacijos vado
vai ir kiti oficialūs asmenys.

Delegacijai vadovaus Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to (LTOK) prezidentas Artū
ras Poviliūnas, olimpinės mi
sijos vadove paskirta olimpinė 
čempionė Vida Vencienė, o 
sportininkų komandai vado
vaus LTOK Žiemos sporto ša
kų komisijos pirmininkas Vi
tas Gudiškis.

Informaciją iš žaidynių pa
teiks penki žurnalistai — Re
migijus Kazilionis iš „Lietuvos 
ryto”, LTOK atstovas spaudai 
Bronius Čekanauskas, specia
lią Tarptautinio olimpinio ko
miteto fotografo akreditaciją 
gavęs Juozas Šalkauskas bei 
Lietuvos radijo ir televizijos 
žurnalistas Ramūnas Grumbi- 
nas kartu su TV operatoriumi.

Lietuvos olimpinės delegaci
jos sudėtis:

lioio čiuožimo trenerė asisten
tė;

12. Kazys Starkevičius — 
dailiojo čiuožimo komandos 
vadovas, Dailiojo čiuožimo fe
deracijos prezidentas;

13. Ričardas Panavas — sli
dinėjimas;

14. Vladislavas Zybaila — 
slidinėjimas;

15. Vadimas Gusevas — sli
dinėjimas;

16. Irina Terentjeva — sli
dinėjimas;

17. Jakovas Gimbickis — sli
dinėjimo treneris;

18. Igoris Terentjevas — sli
dinėjimo treneris;

19. Romualdas Glazauskas 
— slidinėjimo komandos vado
vas, Slidinėjimo federacijos 
generalinis sekretorius;

20. Liutauras Barila — biat- 
lonas;

21. Diana Rasimovičiūtė — 
biatlonas;

22. Vilius Repšys — biatlono 
treneris;

23. Dalius Barkauskas — 
gydytojas;

24. Vladas Sklizmantas —

(Elta)

DARIUS SONGAILA 
ŽAIDŽIA UŽTIKRINTAI

Wake Forest universitetas, 
kurio rinktinėje matome lie
tuvį — geriausiąjį komandos 
taškų medžiotoją Darių Son
gailą, gruodžio 29 d. pas sa
ve įveikė 19-oje vietoje kla
sifikuotą NCAA pirmojo divi
ziono komandą — Marąuette 
universitetą 64-59. Šis lietu
vis, kurio taškų vidurkis yra 
18.2, čia nebuvo toks rezul
tatyvus; šį kartą prisidėjo tik 
vienu tuzinu, kas buvo antra
sis pagal rezultatyvumą pa
siekimas jo komandoje. Beje, 
keturis taškus įmetė ir kitas 
komandos draugas — kaur' j- 
tis Vytas Danielius.

Dažnai Songailos žaidžia
mas rungtynes perduoda 
amerikiečių televizija po visą 
Ameriką. Gruodžio 22 d., kuo
met Wake Forest rinktinė 
rungtyniavo New Yorke prieš 
St. John universitetą, svečiai 
nežymiai pralaimėjo ir čia 
Songaila visą žaidimo naštą 
nešė ant savo pečių, televizi
joje buvo perduotas kalėdinis 
pasveikinimas — pradžioje 
angliškai, o po to — lietuviš
ki- E.Š.
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„LITUANICOS” FUTBOLININKAI 
PRADĖJO SALĖS FUTBOLO 

PIRMENYBES
Sausio 6 d., sekmadienį „Li

tuanicos” futbolo vyrų ekipa 
žaidė pirmąsias „Metropoli
tan” lygos salės futbolo („In- 
door Socer”) 2002-jų metų žie
mos sezono pirmenybių rung
tynes. Žaisdami geriausiųjų 
Čikagos ir apylinkių komandų 
grupėje, mūsiškiams reikėjo 
pripažinti varžovų — „Vi
kinga” ekipos nežymų prana
šumą, pralaimint minimaliai 
— 0:1.

Pasirodę be trijų pagrindi
nių žaidėjų, lietuviai neturėjo 
pakankamai atsarginių, no
rint atsispirti prieš pąjėgius 
varžovus. Nepaisant to, iki 
priešpaskutinės minutės re
zultatas buvo lygus — 0-0. Ta
čiau tada mūsiškis vartinin
kas Virgis Žuromskas, kuris 
pavadavo neatvykusį vartų 
saugotoją — Joną Putną, pa
darė mažą klaidą ir tokiu bū
du krito pralaimėjimą atnešęs 
įvartis. Šiaip Žuromskas kovo
jo puikiai ir įrodė, kad jis yra 
tvirtas ne vien įvarčių mušė
jas, bet ir nuo jų gelbėtojas.

Mūsiškių komandos geriau
sias šaulys, praėjusio sezono 
„major” divizijos rezultatyvu
mo čempionas Laimonas By
tautas šį kartą varžovų buvo 
gerai prižiūrimas, ir negalėjo 
pasižymėti. Nors progų mūsiš
kiai turėjo, bet jas panaikino 
gerai laikęs „Vikings” varti
ninkas. Galima sakyti, kad 
„Lituanicai” trūko ir sportinės 
laimės.

1. Artūras Poviliūnas — de
legacijos vadovas, LTOK pre
zidentas;

2. Vytas Nėnius — delegaci
jos vadovo pavaduotojas, Kūno 
kultūros ir sporto departa
mento generalinis direktorius 
ir LTOK viceprezidentas;

3. Vytautas Zubemis — de
legacijos vadovo pavaduotojas, 
LTOK generalinis sekretorius;

4. Remigijus Gaška — Lietu
vos Respublikos prezidento 
patarėjas;

3. Jonas Domanskis — olim
pinis atašė;

6. Vida Vencienė — olim
pinės misijos vadovė;

7. Vitas Gudiškis — koman
dos vadovas, LTOK Žiemos
olimpinių sporto šakų komisi
jos pirmininkas;

8. Ijolė Domarkienė — akre
ditacijos ir ryšių su organiza
ciniu komitetu atstovė;

9. Margarita Drobiazko — 
dailusis čiuožimas;

10. Povilas Vanagas — dai
lusis čiuožimas;

11. Lilįja Vanagienė — dai-
Sauaio mėnesį vėl prasidėjo LSK „Lituanica” jaunųjų krepšininkų treni
ruotės PLC, Lemonte Nuotr. Indrės Tijūnėlienės

„Lituanicos” komandos eilė
se žaidė: Virgis Žuromskas, 
Juan Bėruti, Žilvinas Čenys, 
Svajūnas Jablonskis, Edvinas 
Trinkūnas, Danas Smulkys, 
Laimonas Bytautas, Petras 
Šmigelskis, Nidijus Puškorius.

Beje, salės futbole vienu me
tu žaidžia ne 11, bet 6 žai
dėjai, kuriuos galima bet kada 
keisti. Žaidžiami du kėliniai 
po 20 minučių. Šiaip rungty
nių tempas yra gana gyvas, 
nes aikštė, palyginus, nėra di
delė ir čia kamuolys kartais 
per minutę porą kartų pabu
voja prie abiejų komandų var
tų.

Ateinantį sekmadienį, sau
sio 14 d., „Lituanica” savo 
rungtynes pradės 4:30 vai. 
p.p. ir susitiks su „Eagles” eki
pa, kuri vakar sukovojo lygio
mis — 3:3 su kroatų „Zrinski”. 
Beje, visos komandos turės 
sužaisti po 9 rungtynes. Pir
menybės tęsis iki kovo 10 die
nos, praleidžiant tik vasario 
17 d., sekmadienį. Rungty
niaujama „Odeum” patalpoje, 
1033 Vilią Park Avenue, Vilią 
Park, IL. Žiūrovai kviečiami 
gausiai atsilankyti ir paska
tinti mūsiškius.

Kitos pasekmės ir 
tvarkaraštis

Beje, kitų praėjusio sekma
dienio „major” divizijos, čia 
dar neminėtų runtynių pa
sekmės yra tokios: „Kickers” - 
„United Serbs” 2-2; „Green- 
White” - „Legovia” 4-1; 
„Schwaben”- „Maroons” 3-1.

Taip pat 10 komandų žai
džia ir žemesnėje — I divizi
joje. Šios grupės komandų 
praėjusio sekmadienio rezul
tatai; „Centram Sport” - 
„Lightning” 6-4; „Lions” - 
„Highlanders” 4-0; „Wings” - 
„Sparta” 1-0; „Rams” - „Po- 
seidon” 7-5; „Sockers” - „Dyna- 
mo” 5-2. Beje, dvi iš jų „Posei- 
don” ir „Dynamo” yra iš naujai 
sudarytų klubų — „Poseidon" 
— graikų, o „Dynamo” — ra
sų.

Kaip jau minėta, sausio 13 
d. lietuviai rungtyniaus prieš 
„Eagles” 4:30 vai. p.p. Sausio 
20 d., varžovas bus „United 
Serbs” (pradžia 6 v. v.). Pasku
tinį sausio sekmadienį mūsiš
kiai žais su „Kickers” (4:30 
vai. p.p.).

Vasario 3 d. 5:15 v.v. lietu
viai rungtyniaus su „Legovia”, 
dar kitą sekmadienį, 3:45 vai. 
p.p. su „Maroons”. Vasario 17 
d. jokių rungtynių nebus, o 24 
d. mūsiškiai susitiks su 
„Green-White” (3 vai. p.p.)

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. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - SlRDIES 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., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

^^^alandospagaljiusitanmą^^^

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220

Kovo mėn. 3 d. „Lituanico 
varžovu bus „Zrinski” (4:30 
p.p.), o paskutinį pirmenyb 
sekmadienį (kovo 10 d.) ■ 
„Schwaben” (pradžia 6 vt 
vak.). Tai toks yra „Lituar 
cos” vyrų komandos tvark 
raštis salės futbolo pirmen 
bių aukščiausioje grupėje, 
kviečiame išsikirpti ir pasih 
kyti ilgesniam laikui. g

* Net 5 Lietuvos dvirat 
ninkai pasirašė sutart
2002 m. sezonui su I kategor 
jos klubais ir turės galimyt 
dalyvauti pačiose geriausio: 
sezono lenktynėse — „Tour c 
France”, „Giro d'Italia”, „Vi 
elta a Espana” bei visuose p: 
šaulio taurės ratuose. Netri 
kus 30 m. švęsiantis Raimoi 
das Rumšas atstovaus ital 
„Lampre-Daikin”, 21 met 
Marius Sabaliauskas — ital 
„Saeco”, 27 metų Saulius Ru 
kys — vokiečių „Gerolste 
nėr”, o 34 metų Artūras Ka 
pūtis ir 23 metų Linas Balčii 
nas — prancūzų „AG2R”. >eh

t
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AR NOMENKLATŪRA GRĮŽTA
E. RINGUS

Kartas nuo karto iš Krem
liaus gilumos prasiskverbia 
nauja paslaptis. Kad Putin ap
supęs save senais bendradar
biais iš KGB aparato, patvirti
na viena po kitos informacijos 
iš įvairių didelių bylų. Dauge
lyje tų bylų išryškėja kažkokia 
neoficiali organizacjja, kuri 
net Internete turi savo skyrių. 
Kiek panašių organizacįjų, 
bandančių kontroliuoti Rusi
jos vidaus santvarką, sunku 
susigaudyti.

Viena jų „Balta strėlė” prieš 
porą metų turėjo būti valdžios 
likviduota. Tos organizacijos 
nariai buvo policininkai ir jų 
tikslas buvo likviduoti stam
bius kriminalistus be jokių 
teismo nuosprendžių. Vėliau 
atsirado kita, pasivadinusi 
patriotiškiau JFAPSI” — fe- 
deraline valdiškų ryšių ir in
formacijos agentūra. Jos na
riai irgi prižiūrėjo gyventojų 
saugumą, civilinę drausmę. O 
kas tokį darbą galėjo geriau 
atlikti, jeigu ne buvusieji sau
gumo įstaigų darbuotojai. At
rodo, kad viena svarbesnių or
ganizacijos pareigų buvo tele
foninių pokalbių užrašymas.

1998 m. atsirado dar viena 
organizacija pasivadinusi dar 
kietesnių vardu: „Federalinės 
Rusijos Investigacįjos biuras”. 
Vėliau paaiškėjo, kad ši orga
nizacija, neva įsteigta prezi
dento įsakymu, tokia nebuvo, 
nors ji gyvavo porą metų. Jos 
nariai turėjo teisę nešioti 
ginklus, turėjo būti ankstyves
niais saugumo įstaigų tarnau
tojais. Nepaisant jos nelega
lios pradžios ir narių nelega
laus sauvaliavimo, prokura
tūros iškelta byla kažkaip din
go iš horizonto, tyliai, be pėd
sakų.

Prieš keletą metų įsikūrė 
dar viena organizacija. Ją 
įsteigė vėl ne kas kitas, kaip 
buvę įvairių valstybinių sau
gos įstaigų nariai. Pagal orga
nizacijos įstatus, jos pagrindi
nis tikslas yra parama buvu
siems valstybinio aparato ap
saugos nariams ir jų šeimoms. 
Organizacija yra ne „politi
nė” ir ne pelno siekianti. Į sa
vo būrius kviečia įsijungti dir
bančius KGB, pasienių apsau
gos, vidaus policijos, muitinin
kus, federalinės saugos mo
kesčių rinkėjus ir prokuratū
ros tarnautojus. Šiuo metu or
ganizacija turi 42 skyrius bu
vusios sąjungos teritorijoje ir 
užsienyje, bei 8,000 tarnauto
jų, dirbančių ar išėjusių į at
sargą KGB įvairių specialis
tų. Daugiausia veiklos orga
nizacija pašvenčia juridiniais 
ir ekonomikos klausimais. Daž
nai jos intervencija yra reika
linga ir naudojama, iškilus

ginčui tarp stambių pramonės 
arfinansinių įstaigų, tuo būdu 
išvengiant ištęstų bylų ar, dar 
blogiau, kruvinų atsiskaity
mų.

Rusijos žiniasklaida apie šią 
organizaciją daug neskelbia, 
kai tuo tarpu Vakaruose daž
nai ją mini su atitinkamu 
dėmesiu jos svarbai Putin vy
riausybėje. „Daily Telegraph” 
skelbia, kad buvusieji Putin 
draugai iš KGB aparato rodo 
vis didesnę įtaką prezidento 
parėdymams, keičia Jelcin 
paliktą aparatą, bando įvesti 
griežtesnę kontrolę, atstatyti 
ryšius su buvusiais respublikų 
saugumo organais. Žiniasklai
dos priemonės, Jelcin laiko
tarpiu patekusios į Berezovs- 
kįj ir Gusinskįj rankas, pa
laipsniui slysta iš jų, o abu 
magnatai jau persikėlė gyven
ti į užsienį. Gusinskįj, gyve
nančio Ispanijoje, byla dar vis 
nebaigta, o jo valdyti laikraš
čiai pereina į kitas rankas. To
kiu būdu, jeigu ir atsirastų 
drįstančių kritikuoti Putin 
veiklą, nebėra per ką, išsky
rus ribotą prieinamumą rusiš
kai publikai per Internetą.

Šie turtuoliai (Rusįjos ir Iz
raelio piliečiai) gerai suprato 
žiniasklaidos reikšmę ir abu 
bandė, kiek galima, daugiau 
investuoti įgyto kapitalo į 
laikraščius bei televiziją. Abu 
kontroliavo dvi TV stotis 
Maskvoje ir po porą pagrindi
nių laikraščių. Tie žiniasklai
dos šaltiniai ne visada būdavo 
palankūs prezidentui Putin. 
Todėl, dar netapęs prezidentu, 
Putin pradėjo varžyti abiejų 
turtuolių kontrolę jų valdo
mose nuosavybėse ir tuo būdu 
varžyti žodžio laisvę, kuri jau 
buvo beprasidedanti Jelcin 
antrame laikotarpyje.

Tas pats laikraštis spėlioja, 
kad nauja Putin akcija prieš 
oligarchus ir kai kuriuos žur
nalistus yra diriguojama iš už
kulisių, turbūt iš naujai su
kurtos organizacįjos štabo. 
„Daily Telegraph” lygina Pu
tin valdžios aparatą su hitleri
niu, kur sistemos saugumą ir 
drausmę prižiūrėjo trys orga
nizacijos: SD, SS, SA, plius 
reguliari policija. Į Rusiją 
grįžta nomenklatūra, Putin 
sukurta ir pagrįsta atnaujintu 
KGB aparatu. Nauji KGB na
riai yra labiau rafinuoti, spe
cializuoti, suskaldyti į mažes
nes grupes. Yra nuomonių, 
kad viena grupė turi ypatingą 
Putin dėmesį ir prižiūri kitų 
grupių veiklą.

Amerikoje tokią grupę pava
dintų „brain trust*. Tik gaila, 
kad joe branduolį sudaro buvę 
prezidento bendradarbiai.

Gruodžio 30 d. Vilniaus rotušėje per miesto mero Artūro Zuoko suruoštą kalėdinį vakarą įteikti tradiciniai apdo
vanojimai — Šv. Kristoforo statulėlės — labiausiai Vilniaus miestui nusipelniusiems žmonėms. Apdovanojimai 
skiriami jau ketvirtą kartą. Atskirai įvertinti asmenys už nuopelnus kultūros, švietimo, mokslo, labdaros, ini
ciatyvos ir kūrybiškumo, Vilniaus įvaizdžio formavimo, verslo, sporto, sveikatos apsaugos srityse.

Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

RENGINIAI, MININT VYSK. 
PRANCIŠKAUS PETRO BUČIO, MIC, 

50-ASIAS MIRTIES METINES
Vyskupas Pranciškus Petras 

Būčys (1872-1951) — vienas 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos įkūrimo idėjos kė
lėjų (1908) bei Akademijos or
ganizatorių (1922), LKMA 
akademikas (1936), Lietuvių 
krikščionių demokratų parti
jos programos sudarytojų, 
Marijonų vienuolijos atnauji
nimo Lietuvoje (1909) iniciato
rių (du kartus 1927 ir 1939 m. 
rinktas jos generolu), Šv. Ka
zimiero kolegijos Romoje stei
gėjų, lietuvis, tapęs Rytų apei
gų vyskupu (1930). Svarbūs 
vyskupo nuopelnai ir Vytauto 
Didžiojo universitetui ir išei
vijos spaudai (1917-1921 m. 
su pertrauka Čikagoje jis re
dagavo „Draugą”, o 1920 m. 
ten įsteigė naują savaitraštį 
„Kristaus Karaliaus laivas”), 
nemažas ir mokslinis paliki
mas — beveik 600 publikacijų 
(tarp jų recenzijos ir vertimai), 
plati visuomeninė veikla.

Pranciškus Būčys gimė 1872 
m. rugpjūčio 20 d. (vyriausias 
aštuonių vaikų šeimoje) Šil- 
galių kaime, Slavikų parapi
joje, Šakių apskrityje — tad 
2002 m. minėsime 130-ąsias jo 
gimimo metines. Mirė Romoje 
1951 m. spalio 25 d. Palaido
tas Campo Verano kapinėse, 
šalia žinoma bibliofilo ir savo 
patarėjo kun. Jono Krikš
čiukaičio. Vyskupo P.P. Bučio 
79 gyvenimo metų laikotarpis 
buvo apžvelgtas Kaune (spalio 
25 d.) ir Telšiuose (gruodžio 16 
d.), minint jo 50-ąsias mirties 
metines.

Kaune konferencija vyko 
VDU Katalikų teologijos fa
kultete, dalyvaujant arkivys
kupui Sigitui Tamkevičiui, 
MIC, vyskupui Rimantui Nor
vilai, fakulteto dekanui dr. 
mons. Vytautui Steponui

Vaičiūnui OFS, VDU rektoriui 
Vytautui Kaminskui. Praneši
mus skaitė kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, (nušvietė vysku
po gyvenimo ir veiklos svar
biausius momentus, lyginda
mas P. Būčį su palaimintuoju 
Jurgiu Matulaičiu), dr. Aldona 
Vasiliauskienė (apžvelgė nau
jai rastą archyvinę medžiagą, 
liudijančią vyskupo labda
ringą, žurnalistinę bei visuo
meninę veiklą). Įdomių deta
lių surinkęs giminaitis Algir
das Jokūbaitis pateikė prisi
minimuose. Po mokslinės kon
ferencijos Šv. Gertrūdos baž
nyčioje buvo aukojamos šv. 
Mišios už vyskupą P. P. Būčį, 
MIC.

2001 m. gruodžio 16 d. sek
madienį Telšių katedroje vyko 
iškilmingos pamaldos: dešimt 
I teologinio kurso klierikų 
buvo paskirti kunigystės kan
didatais. Šv. Mišios aukojo 
abu vyskupai: JE vysk. Anta
nas Vaičius ir JE vysk. Jonas 
Kauneckas, generalvikaras 
mons. Pranciškus Gedgaudas, 
Telšių kunigų seminarijos rek
torius dr. kan. Algis Genutis 
talkinant diakonams: Antanui 
Maciui ir Mindaugui Šlautui. 
Diena paskyrimams kuni
gystės kandidatais buvo pasi
rinkta neatsitiktinai — tą 
dieną buvo minimos vysk. 
Pranciškaus Petro Bučio, 
MIC, 50-osios mirties metinės.

Paskirtiems kunigystės kan
didatais: Mindaugui Bružui,' 
Artūrui Butkui, Viktorui Dau- 
jočiui, Gintarui Germanui, 
Klemensui Jeraminui, Tomui 
Jonušui, Andriejui Lazarevui, 
Mindaugui Šakiniui, Dariui 
Vazinskui ir Donatui Žu
kauskui gražių linkėjimų iš
sakė vysk. A. Vaičius, ragin
damas semtis stiprybės ir gy

venimo pavyzdžių ir iš tą 
dieną minimo vyskupo Pran
ciškaus Petro Bučio, MIC, ku
rio gyvenimas yra susietas ir 
su Telšiais. Turiningą pa
mokslą pasakė vysk. J. Kau
neckas, apžvelgdamas 1935- 
1937 metais Telšių kunigų 
seminarijoje dirbusio profeso
riaus, ne kartą rinkto mari
jonų generolu, vienintelio lie
tuvio Rytų apeigų vyskupo 
Pranciškaus Petro Bučio gyve
nimą. Pamokslininkas pateikė 
gausių vyskupo gyvenimo pa
vyzdžių, liudijančių, ką gali 
padaryti žmogus, jeigu jis 
geba nugalėti įvairias silp
nybes, turi kilnų, aiškų tikslą, 
kuriam pašvenčia gyvenimą. 
Vysk. J. Kauneckas gražiai 
palygino skiriamų kunigystės 
kandidatais nelengvą kelią, 
kuriame jie turi gražų pavyzdį 
— marijoną vyskupą Pran
ciškų Petrą Būčį.

Po šv. Mišių abiejų vyskupų 
kviečiami, parapijiečiai gau
siai susirinko Telšių Teatro 
salėje, kur buvo tęsiama vysk: 
P. Bučiui skirta konferencija. 
Pranešimą „Profesoriaus vys
kupo Pranciškaus Petro Bučio 
asmenybė — pavyzdys nūdie
nos Lietuvai” skaitė dr. Aldo
na Vasiliauskienė, supažin
dindama ir su naujausiu dar
bu, išspausdintu „Logos” žur
nale (2001, Nr. 24) „Vyskupas 
Pranciškus Petras Būčys: ne
skelbti archyviniai dokumen
tai”. Po paskaitos susirinku
sieji išklausė Katedros jau
nimo choro gražų adventinį 
koncertą.

Dr. Aldona 
Vasiliauskienė

* Valstybinio turizmo de
partamento duomenimis,
pernai lapkritį užsieniečių į 
Lietuvą atvyko 8.7 proc. dau
giau nei 2000 m. lapkritį, o 
per 11 mėnesių — 2.4 proc. 
daugiau, iš viso — 3.88 mln. 
žmonių. (VŽ.Elta)

DRAUGAS, 2002 m. sausio 11 d., penktadienis

Danutė Bindokienė

Olimpiada, saugumas ir 
doleriai

Galimybė suruošti vasaros 
ar žiemos olimpiadą teikia 
išrinktajai valstybei ir garbę, 
ir nemažai pelno. Tik prisi
minkime, kiek pastangų dėjo 
komunistinė Kinija, kol paga
liau „išsikovojo” tfcisę ruošti 
busimąją vasaros olimpiadą. 
Kinijos atveju — tai reiškia 
progą parodyti pasauliui, kad 
komunistinis režimas nėra 
tokia „raudona pabaisa”, kaip 
užsienis mėgsta pavaizduoti. 
To sovietų viešpatavimo lai
kais visomis priemonėmis 
siekdavo ir Maskva. Ir, reikia 
pripažinti, ant jos gražiai nu
blizginto masalo visuomet už
kibdavo stambių „žuvų”.

Amerikai tokių sunkumų 
prisivilioti olimpiadą į savo 
šalį niekuomet nekildavo, ta
čiau be kontroversijos ir ji ne 
kartą neapsieidavo. Kadangi 
varžybos dėl olimpiados ruo
šimo visuomet yra ir karštos, 
ir kietos, atsiranda manančių, 
kad „tikslas pateisina prie
mones”. Tad ir Utah valstija, 
berungtyniaudama dėl š.m. 
žiemos olimpiados, griebėsi 
negarbingų priemonių, sukė
lusių pasipiktinimą ir gėdą vi
sai Amerikai.

Tiesa, tai jau praeitis, ta
čiau daug ką pakeitė pra
ėjusių metų rudenį šį kraštą 
(ir visą planetą) sukrėtęs šiur
pus įvykis — rugsėjo 11-ąją 
New York mieste ir pačioje 
sostinėje įvykę teroristų iš
puoliai. Galbūt šiandien, 
sparčiai artėjant žiemos olim
piados pradžiai, ir Utah vals
tija jau nebesidžiaugia laimė
jimu. Daugelį kamuoja klausi
mas, ar pavyks apsaugoti 
aukštus svečius, atletus iš vi
so pasaulio, tūkstantines žiū
rovų minias nuo galimų pa
sikėsinimų, teroristų išpuo
lių, juo labiau, kad karas Af
ganistane tebevyksta, o Pales
tinoje nesiliauja susiprieši
nimas ir kruvini keršto veiks
mai. (Dažnai dabar prisime
nama tragedija, įvykusi 1972 
m. Miunchene, kai olimpinia
me kaimelyje teroristai nužu
dė 11 Izraelio atletų, o 1996 
m. Atlanta, GA, vykusios 
olimpiados metu buvo susprog
dinta bomba.)

Ši olimpiada yra aštuntoji 
(nuo 1904 m.), ruošiama Jung
tinėse Valstijose. Besisten
giant užtikrinti dalyvių ir 
publikos saugumą, valstybė 
įsipareigojo išleisti daugiau 
kaip 600 milijonus dolerių — 
dalis jų skiriama pačios olim
piados reikalams, bet 225 
mln. dolerių apsaugai (Atlan

toje apsauga kainavusi 101 
mln. dol., bet tas buvo 1996 
m.). Manoma, kad olimpiados 
suruošimas kainuos netoli 2 
milijardų dolerių (dalis tų pi
nigų ateina iš privačių šal
tinių). Kadangi į atidarymo 
iškilmes žada atvykti JAV 
prezidentas ir daug kitų 
aukštų svečių, jų saugumo 
kaina dar, be abejo, pakils. 
Tad nenuostabu, kad pasigirs
ta kritikos baisų — ar apskri
tai Amerikai verta dalyvauti 
varžybose dėl ateities olim
piadų, galbūt jų ruošimą pa 
vesti kitiems kraštams...

Antra vertus, šiandien tarp
tautinių olimpiadų puoselė
jami idealai, kad visos pašau 
lio valstybės turi laikinai pa
miršti tarpusavio kivirčus, 
vaidus, karus ir varžytis vien 
sporto aikštėse, yra dar svar
besni bei reikalingesni. Bent 
tas kelias dienas pasaulio 
dėmesys nukrypsta nuo krau
jo praliejimo, skurdo, įvai
riausių negandų ir susitelkia 
ties glaudžiu įvairių šalių at
letų bendravimu, bičiulyste, 
laimėjimų džiaugsmu. Kiek
vienos valstybės atletai sten
giasi pasirodyti kuo geriau
siai, nes pagal jų elgesį, 
laimint ir net pralaimint, 
sprendžiama apie visą tautą. 
Tai, galima sakyti, ambasado
riai pačia tikrąja to žodžio 
prasme, savo sugebėjimu, .iš
tverme ir olimpinės dvasios 
supratimu, kuriantys savo 
tautos įvaizdį kitų tautų tar
pe.
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Tai supranta visi olimpia
dos dalyviai — tiek atletai, 
tiek įvairūs jų palydovai, tiek 
ir žiūrovai. Vieno išsišokimas 
meta tamsų šešėlį ant .visos 
grupės, ant visos T tautos. 
Olimpiada visuomet atneša 
šviesų nuotaikos pakilimą, 
lūkesčius ir susidomėjimų, 
kuris buvo jaučiamas kiekvie
noje valstijoje, kiekviename 
mieste, kai olimpinės ugnies 
žibintas buvo nešamas per tas 
vietoves, pakeliui į Salt Lake 
City, Utah. Stebint žiūrovus, 
o juo labiau turėjusių garbę 
panėšėti tą istorinį žibintą 
bent keletą žingsnių, veidus, 
buvo akivaizdu, kad tai neeili
nis įvykis. Kol olimpinis ži
bintas pasieks nustatytą vietą 
ir įžiebs olimpinę ugnį atida
rymo iškilmių pradžioje, keli 
tūkstančiai jo pešėjų patirs 
pasididžiavimo jausmą, lie
kantį visam gyvenimui. Tikė
kime, kad to jausmo niekas 
neaptemdys.

PROBLEMA OPI VISAME 
PASAULYJE
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Tačiau, reikia pasakyti, 
jog sutrukdę Šią pagalbą, Švedai patys gan aktyviai 
rėmė suomių kovą prieš Sovietų Sąjungą, teikdami 
jiems ginklus, medikamentus, maistą. Užtat jau 1940- 
siais, tikriausiai per daug nesipriešindama, neutralioji 
Švedija per savo teritoriją praleido nacių kariuomenę 
netrukdomai jūdėti į kaimyninę Norvegiją.

Ne veltui nacių propagandos ministras J. Goebbels, 
įvertindamas santykius su Švedais, neatsitiktinai pa
brėžė, jog, nepaisant skelbiamo neutralumo, Švedįja 
padarė daug, remdama Vokietįją bei jos vykdomą poli
tiką. Jis labai gerai vertino ir paties Šveduos kara
liaus bei kronprinco pagalbą bei prisidėjimą ir jų abie
jų palankumą naciams Vokietįjos-Suomįjos karo rei
kaluose. („The Goebbels Diaries 1942-1943”. N.Y., 
USA. 1948, p. 53). Tame pačiame 1942 m. sausio 28 d. 
dienoraStyje J. Goebbels dar užsimena, jog ypač ver
tingą paramą Švedįja suteikė kovose su Sovietų Są
junga. To nepaisant, pokaryje tarp Šveduos ir TSRS 
užsimezgė gan glaudūs, Šilti santykiai, kurių dėka ar
timiausia kaimynė Suomija tapo sovietų auka, ji, 
Švedams talkininkaujant, buvo atiduota į sovietų įta
kos zoną (P. A. Sudoplatov, „Special taške", USA, 
1995, p. 265-266), tuo tarpu Baltijos valstybės, dėl

naujai užsimezgusio susibičiuliavimo (gal naujo suo
kalbio) prarado paskutinę galimybę po karo atstatyti 
savo valstybių nepriklausomybę ir pateko į ilgalaikę 
TSRS okupaciją (C. E. Black, E. C. Helmreich. „Twen- 
tieth century Europe”, N.Y. 1971, p. 767). Užtat po 
-aro Švedai greitai susibičiuliavo su Sovietų Sąjunga 
ir jau 1946 m. Maskvoje Švedijos ambasadorius Soe- 
derblom susitikime su Stalinu, skubiai perdavė Šve
duos karaliaus ir ministro pirmininko linkėjimus, pa
reikšdamas troSkimą gyventi taikoje ir geroje kaimy
nystėje. Dėl Šiltų santykių su Sovietų Sąjunga ir var
dan deklaruojamo neutralumo, Švedai, kaip raSo Alan 
Levy knygoje „The Wiesenthal file” (p. 179), ant neut
ralumo altoriaus paaukojo ir garsiojo Švedų diplomato 
R. Valenbergo likimą pokaryje.
Tokia „lanksti” ir „išradinga” Švedų politika bei grei

tas persiorientavimas nuo draugystės su naciais prie 
geros kaimynystės su sovietais netrukus visiškai pasi
teisino ir davė rezultatus. Po karo neutralioji Švedįja, 
kaip beje ir neutralioji Austrįja, iŠ sovietų sulaukė 
nemažo nuolankumo ir reikiamo užtarimo, nes per Šių 
Salių skelbiamą neutralumą sovietai'(beje, kaip anks
čiau ir naciai) lengvai galėjo siekti savųjų tikslų ir jų 
įgyvendinimo pasaulyje ar atskirose valstybėse. Šve
dai tuo tarpu patekę po sovietų globos skėčiu nesun
kiai atsipirko už bendradarbiavimą su naciais, lengvai 
užglaistė netolimą praeitį, išbaltino istorines dėmes ir 
išsisuko nuo atsakomybės už karo padarinius. Ne ga
na to, jie greitai susigrąžino nepriekaištingą reputaci
ją, gerą vardą ir be jokių apribojimų ar priekaištų dėl

praeities, įstojo į visas svarbiausias Europos ir pasau
lio organizacijas (išskyrus NATO — R.V. papild.). Bet 
nesistebėkite, kai išgirsite, jog antisemitizmo ir neona- 
cizmo reiškiniai po karo Švedijoje atgimė bene vienoje 
iš pirmųjų. Kaip akcentuoja ir pažymi dabartinė pa
saulinė žydų spauda, kraštutinis dešinysis ekstremiz
mas, antisemitizmas, rasizmas, ksenofobija, neonaciz- 
mas turėjo geriausias sąlygas atgimimui, būtent Švei- 
carijoje, Austrijoje ir Švedijoje — šalyse, kurios dekla
ravo ir tebedeklaruoja neutralitetą („Chicago Jewish 
Star”, July 13-August 2, 2001, p. 7). Kas tuo naudoja
si, nesunku bus susigaudyti ir iš aukščiau pateiktos 
medžiagos, tačiau labai neramu, kai matai, jog ir mū
sų dienomis antisemitizmu ir neofašizmu bandoma 
spręsti ne tik senas istorines bėdas, bet ir politines bei 
socialines mūsų dienų aktualijas pasaulyje. Tikriau
siai dar nebuvo pakankamai pasimokyta iš skaudžios 
20-ojc amžiaus istorijos, nes kai kurie neatsakingi po
litikai ir toliau tęsia dviprasmiškus, nesąžiningus žai
dimus, demonstruoja abejingumą, o savo praeities 
klaidas ir dėmes slepia už kaimynų nugaros, dangstosi 
svetimomis bėdomis ir nesėkmėmis. Matyt, dar ir 
šiandien, kai kam labai patogu „savęs nematyti, o ant 
kitų ir vežimą sukratyti”. Bet pagaliau gal jau atėjo 
laikas, kai nuoširdumui ir atgailai dėl praeities bėdų 
turi atsiverti ne tik mažosios valstybės, kaip Lietuva, 
Latvįja ar Estįja, bet ir didžiosios valstybės. Ypač Šve
dįja ir Rusįja, dėl kurių dviprasmiškos, dviveidiškos, 
savanaudiškos ir nesąžiningos 20-ojo amžiaus politi
kos nukentėjo didelė dalis Europos valstybių, jų gy

ventojai ir net atskiros tautos bei jų žmonės.
Pabaiga

2001 m. gruodžio mėn. agentūra „Factum” prie Lietuvos 
kultūros fondo į Lietuvos rekordų knygą įraiė naują leidybos 
rekordą: mažiausią, 6x4 mm dydžio dvilapį atviruką — 
sveikinimą Naujųjų metų proga. Kalbininkų leistą 
sveikinimo foną sudaro tik vienas žodis ir Šauktukas: visas 
sveikinimo tekstas yra „Su!” Atviruką iSleido akcinė 
bendrovė „Kredo R”. Eltos nuotrauka.



DRAUGAS, 2002 m. sausio 11 d., penktadienis

Bičiulystė
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui

Rašykite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei” 
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189 

ei. paštas: biciulyste@aol.com

Bičiulystė. Nr. 28

SAUSIO 13-OJI
Čikagos TV įtakingo politiko 

apžvalgininko John Mclaugh- 
lin** (WTTW 11 kanalas) pas
kutinės gruodžio mėnesio lai
dos dalyvis Lawrence O’Donnell 
2001 metų politikos žmogumi 
Nr. 1 įvardijo VI. Putin, Rusijos 
prezidentą. Motyvai? Kuboje 
uždarytos rusų karinės bazės, 
skubiai atsiliepta į JAV kvieti
mą kovoti su teroristiniu Tali
bano režimu Afganistane. Ko 
gero, L. O’Donnell visai vis tiek 
kas šiandien vyksta Rusijoje ir 
okupuotoje mažytėje Čečėnijoje 
(plotas — 7350 kvadratinių 
mylių, gyventojų — daugiau 
nei milijonas). Naujųjų metų iš
vakarėse okupacinė rusų ka
riuomenė užblokavo visus ke
lius, sustabdė bet kokio trans
porto judėjimą visoje Ičkerijoje 
— Čečėnijos respublikoje. Išim
tis — kariniam rusų transpor
tui. Radijo stoties „Kavkaz” 
korespondentai pranešė, kad 
užblokuotuose kelių postuose 
susikaupė šimtai mašinų, nes 
vairuotojai ar gyventojai nebu
vo perspėti apie numatytą ak
ciją „Stop koles” (stop ratai). Ši 
akcija, be abejo, skirta greites
niam Čečėnijos išvaduojamųjų 
kovų uždusinimui. Tačiau, ne
paisant visų išgudrautų oku
pantų priemonių, Čečėnijos ko
votojai ( modžachedai) ir toliau 
įnirtingai priešinasi okupacijai, 
tęsia planines karines opera
cijas prieš galingą rusų kariuo
menę. Čečėnai, pasidalinę smul
kiomis grupėmis vykdo partiza
ninį karą — nukaudami su
sprogdindami nedideles rusų 
karių grupuotes. Čia skaičiuo
jami kasdieniniai rusų nuosto
liai, pradedant keliais nukau
tais kariais ir stambesniais lai
mėjimais — sunaikinant auto
busą su amunicija ir t.t. Tai 
Džocharoje, tai Gudermese 
vyksta nepaliaujamas pasi
priešinimas okupantams, žūsta 
mažos tautos vyrai, jaunuoliai, 
kuriems viltis būti laisviems, 
kaip ir Lietuvai, įsižiebė veik 
prieš dvyliką metų, o gal ir nie
kada nebuvo užgesusi. Rusų 
carų ir komunistų naikinta, 
tremta Sibiran, mažytė tauta 
garsėjo savo nepalaužiamu tvir
tumu. Ištremti, kaip ir lietu
viai, stengėsi sugrįžti atgal, ko
vodami dėl kiekvienos žemės 
pėdos. O ta žemė, tai ne šiaip sau 
kąsnelis, bet turtinga nafta. To
dėl ir kaunasi, naikina tautą 
V. Putin, grobuoniškai siekda
mas valdyti žemės aukso gys
las. Juk auksas svarbesnis už 
žmones!

*** Rusų okupantų armija 
vykdo planus, tikslu palaužti, 
išvarginti mažytės tautos he
rojiškus žmones. Keistai skamba 
ir tai, kad vykdomas čečėnų pri
valomas (rekrutiškas) ėmimas į 
rusų armiją. Yra žinoma, kad 
24 jaunuoliai buvo atvežti į 
Sverdlovsko srities pašaukti
nių punktą. Sovietų armijoje gy
vuojantis kyšininkavimas, ko
rupcija, leidžia čečėnams tuo 
naudotis — net 14 jaunuolių 
buvo tėvų išpirkti, sumokant už 
kiekvieną nuo 500 iki 1,000 
(„Kavkaz — Centras”, korespondentas 

Daud Sulemanov pastoviai supažindina 

su einamaisiais įvykiais Čečėnijoje 

www.daimohk.org)

Karas Čečėnijoje vyksta tre
čius metus. Rusijoje gyvento
jams šis karas jau spėjo įgrįsti 
iki gyvos galvos ir tuo pačiu 
tapo neatsiejama kasdienybe, 
dalis kasdieninės informacijos. 
Žuvusieji nieko nestebina, o ka
rinių veiksmų suvestinė dau
geliui sukelia ir žiovulį. Atro
do, kad žurnalistai išbaigė savo 
žodyno atsargas, aprašydami šį 
neteisingą karą. Lyg ir nieko 
nauja, ta pati rutina. Tačiau 
atsirado dar vienas naujas ter
minas „mirties eskadronas”.

Anksčiau „mirties eskadro
nas” siedavosi su Lotynų Ameri
kos diktatoriais ir jų vedama 
politika — vis dažniau ir daž
niau išgirsdavome apie kruvi
nų susidorojimų pėdsakus, 
(įslaptintas „baudėjų batalio
nas”, įsikūręs Pskovo mieste, 
Baltarusįjoje, darbavosi ir Lie
tuvoje 1991 metų sausio 13- 
ąją). Tokių batalionų paslaugo
mis naudojosi Ispanijos vyriau
sybė, norėdama susidoroti su 
nepaklusniaisiais baskais, nesi
vargindama teismais. Taip be 
teismų, tyrimų, tardymų buvo 
užmušta šimtai žmonių, ne tik 
baskų, bet ir tų, kurie buvo 
įtariami ryšiais su baskų sepa
ratistais. Kas gi yra iš tikrųjų 
žinomas Agentas 007 James 
Bond? Jo licenzija ar leidimas 
užmušti priešininką pagal pa
ties pasirinkimą ar nuožiūrą 
atmeta kiekvienam duotą teisę 
— nekaltumo prezumpciją.

Ne taip seniai Baltarusijos 
prezidentas Lukašenka buvo 
kaltinamas „Mirties eskadro
no” sudarymu politinių prieši
ninkų pašalinimui. Dabar Ru
sįjos nepriklausoma žinių 
agentūra „Memorial" pranešė, 
kad toks eskadronas jau suda
rytas Čečėnijoje. Tačiau „Kav
kaz" žinių agentūra teigia, kad 
Čečėnįjoje nėra „Mirties eskad-

1991 m sausio 13 d , kai tėvynės meilė buvo stipresnė už tankus Romo Jurgaičio (Elta) nuotr.

Oi neverk, motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės... 
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės 
(žd. Maironio). Stasio Krasausko kūrinys

rono”, o yra baudėjų (rusiškai 
— „karateli”) eskadronas. Rusi
jos — Čečėnijos paskutinio 
šimtmečio karų istorija rodo, 
kad absoliučiai visi Rusijos ka
riniai padaliniai atlieka tik 
baudėjų funkcijas. Kas daugiau, 
kas mažiau, bet marodieriavi- 
me, žudymuose dalyvauja visos 
karinių dalinių rūšys.

Galbūt skaitytojas, skaityda
mas šias eilutes, pagalvos, jog 
rusų armija Čečėnijoje tai ne 
„gerų berniukų”, bet žudikų ar
mija, nors Rusijos generolas 
Babkin, nutaisęs rimtą veidą 
tvirtina, kad išves, nubaus vi
sus, kurie „leido viršyti tarny
binius įgaliojimus”. Taip tai 
taip, bet nužudytųjų nebepri
kelsi. Pažadėjęs išvalyti armiją 
nuo tokių žmonių, Babkin pa
prašė gyventojų informuoti apie

juos. Kas atsitiko, kai Rusijos 
prezidento Putin įgaliotinis 
žmogaus teisėms apginti Čečė
nijoje Kalamanov paprašė gy
ventojų suteikti informacįjos 
apie žmogaus teisių pažeidinė
jimus?! „Neilgai trukus, į tų 
žmonių, kurie pasirašė po tokia 
informacija, namus pasibeldė 
baudėjai („karateli”)... ir buvo, 
kad pasirašiusieji atsisakė sa
vo parašo arba dingo be ži
nios. Ir tai susiję su Kalama
nov žmogaus teisių gynimo 
žinyba Čečėnijoje!

Reikia priminti žmonėms, 
kad nuo pirmosios karo sekun
dės Čečėnijoje rusų kareiviai są
moningai naikina iš eilės visus 
čečėnus jų gimtojoje žemėje. 
Rusų inteligentija tylėjo, kada 
Čiubais garsiai prabilo apie tai, 
kad būtent „Čečėnijoje būtinas 
karas, kaip rusų atgimimas”. 
Visi tylėjo, kad Samanov reika
lavo nužudyti pasipriešinimo 
kovotojų šeimų narius. Tad ir

komunistų ar nacių okupaci
jas — vis bus per mažai... Kol 
esame gyvi — vaikščiojantys is
torijos lapai, — neturime tylė
ti, privalome byloti. Mūsų pa
reiga kalbėti už ištremtus, nu
žudytus, nukankintus. Juk jie 
žuvo, kad mes būtume laisvi! 
Pasimokykime iš žydų, kurie 
neleidžia užmiršti tautos tra
gedijos nei savo vaikams, nei 
visam pasauliui.

Kai M. Žygienė pašaipiai ty
čiojosi iš antrosios bangos vaiz
duotės apie čekistus, spygliuo
tas vielas, šunis ir t.t., ji nė 
nenumatė (neaplenksi jos, kaip 
kadagio šakos), jog pati užmynė 
ant grynos tiesos!

Mano vaikystė prabėgo Pagė
giuose, netoli Panemunės — 
Tilžės sienos. Okupacijų metu 
gyvenau Kaune ir nemačiau 
kas dėjosi Lietuvos pasienyje. 
Tai puikiai aprašė dr. R. Sid
rys, pats viską matęs ir patyręs. 
Vis tik ir man teko susidurti su 
komunistiniu režimu prie kito 
komunistinio krašto pasienio, 
kai keliavau autobusu po Euro
pą. Visa tai įvyko Vengrijos pa
sienyje.

Paliekant Austrįją, pasienie
čiai išlydėjo su šypsena, mo
juodami rankomis, linkėdami: 
„Glueckliche Reise!” (laimingos 
kelionės). Ilgoką kelio atkarpą 
pravažiavome „niekieno žeme” 
ir priartėjome prie Vengrijos. O 
Perkūne, dievaiti... Pakelės 
krūmuose pastebėjome sargy
binius su šautuvais ir šunimis. 
Kiek toliau išvydome spygliuotų 
vielų tvoras ir bokštelius (kaip 
kalėjimų kiemuose, belaisvių ar 
koncentracįjos stovyklose). Tuo
se bokšteliuose matėme sargy
binius, apsiginklavusius šautu
vais ir žiūronais. Privažiavome 
muitinę. įlipęs pasienietis su
rinko iš visų pasus ir išprašė 
lauk. Bendrakeleivė iš Anglijos 
kužda: „Nepatiks kieno nosis ir 
„oh, bloody trouble!” (prakeikta 
bėda!). Ir mano širdis pradeda 
plakti kūju — mano nosis, aiš
ku užklius, nes amerikietiška- , 
me pase parašyta, kad gimusi

dabar nieko geresnio nesitiki
ma, „Memorialui” paskelbus, 
kad Čečėnijoje yra įvestas „Mir
ties eskadronas” — rusų karei
viai kaip žudė, taip ir toliau 
žudo beginklius čečėnų gyven
tojus, ką jie praktikuoja kas
dien. i..

Baisiausia šiandien yra tai, 
kąd Rusijos inteligentija keis
tai užmerkia bkis, atrodo lyg ji 
būtų tikra tyuo, kad kareiviai
— maniakai, grįžę iš Čečėnuos, 
tuoj pat taps .'puikiais tėvynai
niais ir taikiais gyventojais. 
Statistika sako ką kita: vien 
Maskvoje ir apylinkėse buvo pa
grobta žymiai daugiau žmonių, 
nei per visus kriminalinius me
tus Čečėnijoje,. Žmonių • grobi
mas siejamas fsu tikslu gauti 
išpirką rusų nusikalstamoms 
grupuotėms. Milicijos ir seklių 
pastangos bevaisės - praėjusį 
pavasarį surasta tik 6,000 „pa
kalnučių” —lavonų, kuriuos ati
dengė tirpstantis sniegas. Ir tai 
Maskvoje ir jos apylinkėse! Nie
kas negalėtų .pasakyti iš kur 
imami tokiam „darbui” žmonės, 
spėjama, kad jie turi turėti to
kios rūšies kovinę patirtį. Pa
našu, kad tokia „paslaptis” 
tampa vis dar nesuprantama 
daugeliui Rusįjos politikų. Bet 
jų tikriausiai tai ir nedomina
— metai iš metų politikų ap
sauga vis didėja.

Praeitų metų spalio 4 d.
Kremlius, pasinaudojęs rugsėjo
11d. įvykiais, padalino Čečėni
jos kovotojus į banditus ir tero
ristus. Šią naują terminologįją 
Maskva padovanoja tiems če
čėnų kovotojams, kurie turi 
„blogą norą’* išsilaisvinti iš 
rusų jungo, priespaudos. Tad 
buvo labai patogu pasauliui tie
siogiai įvardinti mažos tautos 
kovotojus, pasiaukojamai kovo
jančius ir žūstančius ne dėl 
svetimo, bet dėl savo iškankinto 
krašto laisvės. Rusįjos noras 
sulyginti Čečėnuos išsivaduoja
mojo karo dalyvius su Bin La
den teroristais, primena mums, 
kad ir sausio 13-osios įvykiai 
Lietuvoje pasauliui buvo įvar
dijami kaip lietuvių teroristų 
aktas. Buvo aiškinama, kad ne 
tankai važiavo per žmones, bet 
jie patys tyčia lindo po jais, 
kad nebuvo Pskovo baudėjų pa
dalinio, šaudžiusio į žmones, o 
lietuviai šaudė ir nukovė karei
vį, kai jis buvo savų nukautas...

Dievo pagalba, lietuvių tvir
tinimu, buvo sustabdytas Lie
tuvos naikinimas — per arti 
Europos esame. O čečėnai? Tau
ta su didele ir įdomia istorįja. 
Karinga tauta, savo kilmę sie
janti su vienu Nojaus sūnų. 
Ruso caro smaugta, žudyta, 
tremta ir išlikusi gyva. Genero
lo Džochar Dudarov prikelta 
naujam gyvenimui, pasiprie-

KAI KOMUNISTAI ŠLIAUŽĖ PO... 
AUTOBUSU

Kad ir kiek rašytume apie „Russia* ( Sibire, Irkutsko m.).
Niūksojome prie autobuso, o tuo 
metu vienas pasienietis įšoko 
į autobusą, tikrino kiekvieną 
sėdynę ir po ja. Kitas nušliau
žė po autobusu ir ilgokai ten 
lindėjo... ieškodamas ko? Nie
kas nesibrauna į tą komunis
tinį „rojų”! Dubsojome nežinio
je ir baimėje pusvalandį, valan
dą. Pagaliau, po poros valandų 
pąjudėjome...

Budapeštas, kurį per pačią 
širdį kerta J. Štrauso išgarsin
tasis „Žyrasis Dunojus” (tik jis 
pasirodė rudas...), man buvo 
vienas romantiškiausių Euro
pos miestų. Gal dėl čigonų 
smuikų... Dabar pasirodė pilko
kas, niūrus. Pastatai, per 1956 
metų sukilimą nusėti kulko
mis, taip ir liko nesuremontuo
ti, tarsi visam pasauliui byloda
mi, liudydami vengrų pasiprie
šinimą sovietams. Tie pastatai 
buvo savotiškas, simboliškas 
paminklas Laisvei.

Kur bekeliautum, turistams 
visada stegiamasi parodyti ne 
tik architektūrinius, istorinius 
paminklus, fontanus, tautinius 
šokius ar dainas, bet ir nakti
nio, įvairiai apšviesto, miesto 
grožį. Budapeštas naktį atrodė 
žymiai žavingesnis. Nematėme 
namų pilkumo, nesimaišė po 
kojomis policininkai ar karei
viai, kurių buvo apstu, kaip ir 
1938 m. Tilžėje. Pasiėmę papil
domą ekskursiją, buvome nu
vežti kažkur užmiestin. Mus 
išlaipino dideliame kieme, su
sodino ant suolų, kylančių 
aukštyn ir nufotografavo. Aha, 
smilkiniuose dunksėjo gyslelė, 
tokiu būdu jie užfiksuoja mus, 
kaip ir pase, nes ir kraipė, ir 
traukė, kad tik visi aiškiai ma
tytųsi. Vėliau patekome į salę, 
kuri priminė baraką. Kiek kur 
keliavau, kiekviename krašte 
supažindino su tikrais tauti
niais šokiais, dainomis, todėl 
ir Vengrijoje tikėjomės, jog pa
vaišins guliašu, palinksmins 
čardašu ar čigonų muzika. Kur 
tau! Vaišino kažkokia „buiza” 
užuot sriubos, o orkestras už
grojo „O, sole mio”. Pakvietė

šinimui rusų okupacijai ir žu
vusio dėl Tėvynės laisvės (šian
dien jo vardu — Džochargala 
— pavadinta Čečėnijos sostinė 
Groznyj, kuri anksčiau taip va
dinosi rusų caro Ivano Rūsčio
jo garbei. Groznyj — Rūstusis).

Sausio Tryliktoji primena ir 
perspėja mus — galėjo būti 
kaip Čečėnijoje — ilgas, vargi
nantis karas. Daug daug žū
čių. Šiandien, nepaisant, kokį 
pripažinimą beskirtų pasaulio 
politikai V. Putin, dėkodami 
Dievui, kad esame laisvi, netu
rėtume pamiršti ir kitų tautų, 
palaikyti jų šventą kovą dėl 
savosios žemės išlaisvinimo iš 
ilgais, aštriais nagais apglėbu
sios rusų meškos letenos.

Parengta remiantis žinių 
agentūra „Daymohk” bei kita 
žiniasklaida.

Ligįja Tautkuvienė

•• (www.mclaughlin.com) 

•••Paskutinės žinios trumpai:

trečius metus besitęsiantis karas 
Čečėnijoje kasdien nusineša ma

žiausiai po keletą Rusįjos karių gy

vybių. Dažniausiai federalinių sau

gumo pajėgų kariai žūsta pavie

niuose susirėmimuose ar patekę į 

pasalas, rengiamas kovotojų ne

toli rusų kontrolės punktų. Rusų 

daliniai net Švenčių dienomis ne

nutraukė ką tik pradėtos spscia-

»liosios operacijos prieš kovotojus, 
atsiskyrimo siekiančioje Čečėnijo

je. Kariškių duomenimis, mūšiai 

koncentruojasi Kaukazo prieškal

nių vietovėse į pietus ir rytus nuo 

sostinės Džochargalos. Rusai teigia 

per šešias dienas nukovę mažiau

siai 100 čečėnų kovotojų.

*** Europos Tarybos Parlamen

tinė Asamblėja (ETPA), atrodo, nu

tarė, kad, nepaisant šiltėjančių Ru

sijos ir Vakarų santykių bei bend

ros kovos su terorizmu, Maskvai 

nebus leista savo nuožiūra elgtis 
Čečėnijoje. Gruodžio pradžioje į 

Čečėniją atvykęs ETPA delegaci

jos vadovas lordas Frank Judd če

čėnų sukilėlius pavadino kovoto

jais už laisvę ir paragino Rusiją 

pakviesti juos prie derybų stalo. 
Anot F. Judd, Čečėnuos konfliktą 

įmanoma išspręsti tik tokiu būdu. 
Aplankęs pabėgėlių stovyklas Čečė

nijoje bei Ingušijoje F. Judd pa

reiškė, kad ieškant išeities iš kon

fliktinės situacijos į dialogą būtina 
įtraukti visas Čečėnijos politines 

ir visuomenines grupes. F. Judd 

kelis kartus pakartojo, kad į taikos 

proceso korimą būtina įtraukti ir 

separatistines grupes. Anot F. 
Judd, Čečėnijoje esama įvairių 

grupių, ir kai kurios jų kitur 

„būtų vadinamos kovotojais už lais

vę”. Kremlius atsisakė kometuoti 

šią F. Judd pastabą. Rusįjos val

džios atstovai čečėnų separatistus 

vadina teroristais, tad, manoma, 

kad ETPA pasiuntinio formuluotė 

sukels Maskvos pasipiktinimą. 
ETPA delegacijos vizitas į Čečėniją 

yra pirmoji ET žmogaus teisių mi

sija šiame regione po rugsėjo 11 

dienos teroro išpuolių JAV, kurie 

dar labiau izoliavo separatistus. F. 

Judd vizitas į Čečėniją vyho pra

ėjus dviems savaitėms po Vladimir 

Putin bei čečėnų sukilėlių preziden

to Aslan Maschadov pasiuntinių 

susitikimo, kuris parodė, jog abi ša

lys pirmą kartą nuo tada, kai 1999 

metų spalį prasidėjo karas, ėmė 

ieškoti derybinio sprendimo.

(2002 0103 AP, BNS, Eltos Ir 
„Lietuvos ryto" inf.)

žaisti kažkokius žaidimus, pa
našius į vaikystės žaidimus 
„Dalink žiedą”...

Kai grįžome Austrįjon ir pa
sieniečiai pasitiko mus su 
„Grues Gott" (Dievas su jumis), 
pasįjutome žmonėmis...

Kiek kitaip jautėmės komu
nistinėje Jugoslavįjoje, apie ku
rią buvo sakoma, kad ją sudaro 
šešios valstįjos, šešios kalbos, 
šešios religijos ir vienintelis 
troškimas — laisvė! Josif Broz 
Tito, atsisakęs Stalino „globos”, 
atsiskyręs nuo sovietų bloko, 
buvo nemažai žmonių pasiun
tęs myriop. Tačiau šiame kraš
te turistai kvėpavo lengviau.

Mūsų gidai buvo jauni stu
dentai, galėję susikalbėti 5-6 
kalbomis. Jie nenorėjo kalbėti 
rusiškai (tokia neapykanta so
vietams), geriau vokiškai. Čia 
buvo pilna atostogaujančiu vo
kiečių, kurios pinigais taip iš
lepino jaunus vyrukus, kad 
mums buvo tikras vargas atsi
kratyti jų „escort”... Jaunimas 
nešiojo kryželius ant kaklo, kas 
buvo negalima Lietuvoje. Plau
kiant laivu, jaunuolių būrys 
pasakojo anekdotus apie Tito. 
Tačiau ir laisvesniam Jugosla- 
vįjos komunizmui priėjo Bri- 
siaus galas — subyrėjo į Ad
rijos jūrą.

Nors lietuviai sako — kas 
kaip išmano, taip save gano, no
risi savo trigrašį įkišti į šaunųjį 
Lietuvos jaunimą, kad daugiau 
domėtųsi tėvynės istorįja, tau
tos genocidu. Čia gyvenantieji 
tampa lyg ir savo krašto amba
sadoriais vienaip ar kitaip ats
tovaujančiais Lietuvai.

Tad, mieli šaunuoliai, naujai 
atvykusieji, vienykimės ne tik 
„Bičiulystėje”, tapkite, kad ir 
simboliniu, bet mus jungiančiu 
tiltu per Atlantą. Veikime.tik 
atsikūrusios Lietuvos gerovei, 
klestėjimui, garsinkime jos var
dą. Baltįjos kelias, Sausio 13-to- 
8108 aukos prie TV bokšto... Bal
tįjos gintaro kruopelė apvertė 
sovietišką pavergėjo vežimą ir 
padovanojo mums laisvę. Bran
ginkime ją, kad niekada nebe
sugrįžtų sovietinė priespauda, 
o su ja ir baimė į mūsų namus.

Stasė Semėnienė

BIČIULYSTEI VIENERI

Aš nežinojau, „Bičiulyste”, kad 

taip jauna esi. Bet kaip prikankin- 
ta esi, gal per tą kančią ir esi. Pir
mas žingsnis pilnas nežinomybės, 
laukimo. *Su „Bičiulyste” daug dė

mesio atnešei „Draugui”. „Bičiuliui 
išėjus” palietė daug skaitytojų, pa
lietė jų žaizdas. O „Likimai” lyg pa
glostė. Ir aš bičiulei linkiu daug 
sėkmės. Linkiu, kad Jūsų svąjonės 
išsipildytų. Aš kas savaitę laukiu 
penktadienio ir šeštadienio „Drau
gų*. Ačiū, ačiū. Aloyzas, MN.

• • •

Sveikinu su prasminga pirmąja 
švente. Jūsų gimęs kūdikis ne tik 
pradeda vaikščioti, bet skrąjoja po 
pasaulį ir žmonės laukia jo atke
liaujančio. Jus skaito ir Lietuvoje. 
Mano giminaičiai prašo atsiųsti 
„Bičiulystę”. Tai — įvertinimas. 
Sako, kad tokių temų, kokias Jūs 
panagrinėjote, kokiomis rašote ir 
Lietuvoje ne kiekvienas sugebėtų 
spausdintis ar parašyti. Tik kodėl 
du kartus per mėnesį?!

Viskas labai gerai. Jei ir pasi- 
pešioja, tai taip ir turi būti. Kaip 
daugiavaikėje šeimoje —'visko pa
sitaiko. Nekreipkite dėmesio pik- 
tesniam žodžiui, nesitikėkite pa
gyrų per daug — juk esame pa
vydūs!!), kad nepasirašome, tai dar 
turime baimės!!) būti išaiškin
tiems! Temų nagrinėjate daug ir 
kaip suspėjste?1 Kartais ir „Bičiu
lystė” pasipešioja, bet pasipešioja 

prasmingai ir reikalingai. Neradau 
nė vieno nereikalingo straipsnio,

Klestėk, auk, nes esi gaivaus lie
tuviško stiliaus žiupsnelis. Mums ir 
reikia tik tokių puslapių.

Su pagarba, buvęs kaunietis

Paulius V.

Nukelta į 5 pel.

mailto:biciulyste%40aol.com
http://www.daimohk.org
http://www.mclaughlin.com


Bičiulystė
ASTROLOGIJA

mokslininkai rimtai traktavo 
astrologijos (astronomijos pirm
takės) mokslą: ir Paracelsas, ir 
Avicena ir kt. Visi jie labai rim
tai tyrinėjo dangaus kūnus, 
žvaigždynus, Mėnulio fazių įta
ką augalams, žmogaus sveika
tai, karjerai, asmeninei laimei. 
Gydytojams, kurie nebuvo iš
studijavę Mėnulio fazių, buvo 
draudžiama gydyti (o juo la
biau — operuoti ligonius, ypač 
vaikus), nes esant netinkamai 
fazei ar netinkamame Zodiako 
ženkle, galima padaryti meš
kos paslaugą: t.y. tik pakenkti. 
(Nors Mėnulis teatspindi Sau
lės šviesą, jis yra arčiausiai 
Žemės esantis dangaus kernas, 
geriausiai mums matomas ir 
nuolat per 28 dienas apskrie- 
jantis Žemę, kuri sugeba apsi
sukti aplink Saulę tik per me
tus. Todėl nenuostabu, kad juo 
remiantis ir sudaryti mūsų ka
lendoriniai mėnesiai).

*** Fizikos mokslo įrodyta, 
kad nuo mėnulio traukos jėgų 
priklauso potvyniai ir atoslū
giai Žemėje. Taip pat įrodyta, 
kad, kai Mėnulis yra Avino 
žvaigždyne, motinos įsčiose pir
miausia auga vaisiaus galva, o 
kai jis, pvz., Vandenyje — kojos, 
Žuvyse — pėdos ir kojų pirštai, 
Dvyniuose — pečiai, rankos ir 
plaštakos, Liūte — nugara, šir
dis, kraujagyslės, Skorpione — 
lyties organai, šlapimo pūslė, 
Mergelėje — skrandis ir nervai 
ir pan. Taip pat žinoma, kad 
per pilnatį operuojant, visada 
ilgiau kraujuoja ir lėčiau gyja 
žaizda. Taigi viso pasaulio tau
tos, net ir neturėdamos atitin
kamo išsilavinimo, nuo senų 
senovės tyrinėjo dangaus reiš
kinius ir pagal juos spėdavo 
orą, pranašų gimimą ar net ka
rų pradžią. Šiandien Tibete, gi
mus kūdikiui, pirmiausia eina
ma pas astrologą, kad. būtų su
darytas jo gyvenimo „žemėla
pis” tam, kad jis pasuktų tinka
ma profesine linkme, kad jam 
nereikėtų dažnai keisti specia
lybių, darbų, blaškytis, sirgti. 
Juk rimtai susergama daž
niausiai dirbant nemėgstamą 
darbą. Neradęs vietos gyveni
me, nusivylęs savimi ir visais, 
išsirinkęs netinkamą partnerę, 
ir pan., žmogus ne tik degra
duoja, bet ir nusižudo.

*** Senovėje arklys buvo su
vokiamas kaip mistinė būtybė, 
dažniausiai siejamas su vande
niu, ugnimi, kaip gyvastį tei
kiančioms ir kartu pavojingoms 
jėgoms. Iš akmens amžiaus iš
likusių piešinių olose, dažnai 
vaizduojami arkliai, kurie ilgus 
amžius vaidino didelį vaidme
nį daugelyje kultūrų, tad ne vel
tui su arkliu yra susįjusi gau
si simbolika. Jų simboliai susi
ję ne vien tik su medžioklės 
magija, o kur kas labiau — su 
kultūra ir religija. Dar arklys 
siejamas su kilnumu ir moti
nystės instinktu, laime (pasa
gų talismanai). Daugelyje Euro
pos, Tolimųjų Rytų kraštų bu
vo manoma, kad arklys gali 
išmušti kanopomis iš žemės 
vandens šaltinius (tokių pavyz
džių turime ir lietuvių stebuk
linėse gyvulinėse pasakose). 
Arklys dažnokai siejamas su 
mėnuliu, buvo artimas mirties 
karalijai ir daugelyje indoeuro
piečių tautų jis neretai laiko
mas sielų vadovu. Kai kada, 
valdovo mirties atveju, arklys 
net atguldavo (tikėtina, kad tai 
tauriausia auka) į kapą kartu 
su žuvusiu karžygiu arba buvo 
paaukojamas. Tokių pavyzdžių 
turime ir Lietuvos istorijoje.

Su tamsiąja arklio simbolikos 
prasme yra susijusios ir graikų 
mitologijos mišriosios būtybės 
arkliažmogiai: kentaurai, Šilė
nai, satyrai, kurių arkliškoji 
pusė dažniausiai simbolizuoja 
nevaržomus arkliškus instink
tus. Kitaip apibūdinamas ark-

Antikos laikais graikai ir 
romėnai tikėjimą grindė, kad 
Dievas yra aukštai, virš debe
sų, o Dzeusas, kuris buvo lygus 
su Jupiteriu ir kiti dievai bei 
dievaitės, gyvena planetose. 
Graikijoje ir Romos imperijoje 
buvo manoma, kad dangaus 
kūnuose susilieja materialiosios 
ir nematerialiosios būtybės.

*** Astrologija tai mokslas, 
tyrinėjantis žvaigždėse įkūny
tas dvasines jėgas, pripažįstant 
astralinių dvasių egzistavimą, 
(apie tai šiandien vis daugiau 
ir daugiau kalbama). Pagrin
dinės astrologijos prielaidos 
yra dvi. Pirmoji — įsitikinimas, 
kad laikas gali būti matuoja
mas ne tik kiekybiškai (kaip tie- 
siaeigė tėkmė), bet ir kokybiš
kai (taip atsiranda būtinybė su
kurti kalendorių mokslą, stebė
ti šviesulių judėjimo ciklus, jų 
patekėjimo ir nusileidimo tai
sykles ir t.t). Antroji — įsitiki
nimas, kad tarp skirtingos ka
tegorijos reiškinių egzistuoja 
kokybinė giminystė. Astrolo
gijoje mikrokosmoso — makro- 
kosmoso sampratai būdinga, jog 
visi žemiškieji reiškiniai sudė
tingais būdais siejami su dan
giškaisiais laiko ženklais. As
trologija ir alchemija glaudžiai 
susijusios tarpusavyje. Astro
logija buvo populiari Babilone, 
Egipte taip pat Vidurinėje Azi
joje, Indjoje ir Kinijoje.

Šiuolaikinė astrologija pasi
keitė su nauju planetų atra
dimais. Pradžioje — Urano pla
netos atradimu 1781 metais, o 
po jos Neptūno, Plutono, ir, be 
abejo, asteroidai. Astrologija 
yra tarpinis veikimas tarp pla
netų (įskaitant Saulę ir Mėnu
lį) ir ženklų. Draugystė tarp 
ženklų yra matematiškai pa
grįsta ir astrologijos studijos 
vyksta pagal matematinius cik
lus «ąvrvn Ąi-o,

2002-ieji pagal Rytu 
horoskopą — Žirgo metai

Šie metai laikomi labai stip
riais energetine prasme. Tai 
tinkamas laikas įsitvirtinti vi
suomenėje, siekti ko nors nauja. 
Juodojo vandens žirgo metų 
pradžia tik 2002-ųjų m. vasario 
12 dieną. Metų pradžia siejama 
su jaunatimi Vandenio ženkle, 
tad jų simbolis turi daug ener
gijos, yra aktyvus. Kita vertus, 
Vėžys taip pat siejamas su gi
mimu, ištakomis, motinyste. 
Todėl Žirgo metais — tinka
mas laikas rūpintis namais, jų 
statyba, ar sklypo pirkimu, su
kurti šeimą, pradėti vaiką.

•** Drabužių spalvos Juodo
jo vandens žirgo metais gana 
griežtos: juoda, balta, tamsiai 
mėlyna. Labiausiai reikėtų 
vengti geltonos ir žalios.

*** Visa žmonįjos istorįja su
sėjusi su karais. Prieš du tūks
tančius, keturis tūkstančius 
metų? Žmonįjos istorįja kur kas 
ilgesnė. Vandenio eroje bus at
rasta daugybė liudįjimų ne tik 
apie Atlantidą, bet ir apie Lia- 
mūrįją ir dar ankstesnius protė
vius. Tuomet suprasime, kad ne 
visuomet taip buvo gyventa. Jei 
mūsų sąmonė nepakis, eisime 
į visišką susinaikinimą. Pasaulį 
keisti galima ne tik prievarta, 
agresija — bet ir meile. Kaip ir 
mylinti motina keičia, auklėja 
vaiką t- juk nedaužo jo per 
galvą. i

*•* Sutinkant Naujuosius, vi
sada susimąstome apie ateitį. 
Trokšdami ir linkėdami vieni 
kitiems geresnio rytojaus, ne
norime galvoti apie bauginan
čius netikėtumus. Mūsų pro
tėviai žincjo, kad gyvybė dau
giau yra kosminis, o ne žemiš
kas reiškinys, kad esame vienti
so ir harmoningo pasaulio da
lelės. Ištirta, kad mūsų encefa- 
lograma atitinka Saulės siste
mos planetų ritmus. Senovės

S.

lys Pegasas. Graikų mitologi
jos sparnuotas arklys, kuris sie
jamas su chtoninei dievybei 
būdinga, vėliau išsivysčiusia 
šviesos simbolika (pvz. Kinijoje, 
Indijoje ir Antikos laikais). 
Šviesos aspektu arklys pirmiau
sia baltas, tapo Saulės ir dan
gaus gyvuliu, dievų jojamuoju 
gyvūnu, visų išmintingų jėgų 
arba džiaugsmo ir pergalės 
simboliu (atvaizdai ant kanki
nių kapų). Krikščionybės sim
bolikoje arklys, kaip ir baltas 
arklys, laikomas „Kristaus 
triumfatoriaus” arba „Apoka
lipsės raiteliu”. Apokalipsėje 
raitelis ant balto žirgo simboli
zuoja Kristaus pergalę, ant rau
dono — karo, ant juodo — mir
ties angelus baudėjus.

*** Praėjusiųjų metų Baltoji 
gyvatė simbolizavo išmintį, o 
šių metų Arklys — sąžinę. Va
dinasi, viskas priklausys nuo jos. 
Jei meluosime patys sau, ap- 
gaudinėsime kitus, vargu ar šie 
metai mums bus palankūs. Ark
lys, simbolizuojantis jaunystę, 
jėgą, seksualumą ir vyriškumą, 
dalyvauja tiek tamsioje, tiek 
šviesioje simbolikos pusėje. 
Arklys — septintasis kiniečių 
astrologijos gyvūnų ženklas.

*** Sausio 3 d. 23 vai. 39 min. 
Merkurijus įėjo į Vandenio 
ženklą, kuriame bus iki vasario 
4 dienos. Taps lemtingi draugiš
ki ryšiai bei avangardinės, ori
ginalios idėjos. Drąsiai žvelkite 
į priekį, telkite apie save ben
draminčius ir imkitės įgyven
dinti savo naujus sumanymus.

Pagal Rytų išminčius pa
rengė L.T.; A.T.

2002 METAI ZODIAKAMS

* Avinas. Nuo metų pradžios 
dėmesį skirkite pradėtų darbų įgy
vendinimui, naujoms profesinėms 
žinioms įgyti. Dažnai atsimušti į 
įvairias kliūtis, ypač kai stigs rei
kiamos informacijos bei išmanančio 
žmogaus pagalbos, patarimo. Sprę
sis ir širdies problemos: visą vasa
rą, ypač rugpjūtį, bus gerai ieškoti 
poros, o seniai susituokusiems — 
karščiau įžiebti meilės ugnį. Galimi 
įvairiausi intriguojantys romaniu- 
kai. Visi metai puikūs įsimylėti, 
kurti šeimą. 2002 ir 2003 metais 
gimę vaikai jums suteiks daug 
džiaugsmo, bus atrama, pagalba, 
naujas įkvėpimas. Esminį dėmesį 
skirkite šeimai, namams, taip pat 
santaupoms kaupti. Tai geras lai
kas investuoti pinigus į nekilno
jamąjį turtą. Sulaukti pripažinimo, 
pasiekti kaijeros aukštumų bus ne
lengva. Daugiau įmanoma vasaros 
pabaigoje. Nuo rugpjūčio mėnesio 
viskas pasikeis: aplankys ypatinga 
sėkmė, laimė, kuri lydės visus me
tus. Puiki proga pasižymėti, at
kreipti visuomenės dėmesį į savo 
idėjas, veiklą, kūrybą. Ruduo sėk
minga* darbštiems ir atkakliems, 
spalio viduryje teka ieškoti para
mos, patikimų sąjungininkų. Žie

mos pradžioje atsiras problemų, 
tvarkant finansinius reikalus. Tau
pykite! Tinkami lankiai Avinas, 
Liūtas, Šaulys!

• Jautis. Laukite permainų 
metų pradžiąje — galite pakilti 
darbe. Viskuo domėkitės, kaupkite 
reikiamą informacįją. Naujos pa
žintys jaudins, bet pasitikėjimo 
nesukels. Finansinė* problemos 

neišsispręs nei pirmąjį, nei antrąjį 
pusmetį — geriausiu atvąju, reika
lai stabilizuosis. Nuo metų pradžios 
ir toliau susiveržkite diržą, apri
bokite savo išlaidas, kol ateis geres
ni laikai (toks laikas prasidės nuo 
2003 metų vasaros). Pirmas pusme
tis bus aktyvesnis — ką spėsite nu-

Krasausko paveikslo fragmentas.

veikti iki liepos vidurio, turėsite vi
sus metus. Sėkmingas sausis iki 
vidurio. Vėliau reikalai gali įstrigti. 

Kovo mėnesį turėsite kažką keisti 
santykiuose su artimu žmogumi, 
savo veiklųje. Vasara, ypač joe pra
džia — sėkmingu Įsukąs moks
lams, kelionėms, prekybai. Dau
giau dėmesio skirkite šeimai, tė
vams. Neturintiems šeimos antroji 
metų pusė — geru laikas ieškotis 
poros. Pirkti, parduoti nekilno
jamąjį turtą. Na, o jei viskas bus 

gerai namuose, darbe taip pat ne
kils nauju problemų. Sėkmė mei
lėje, džiaugsmas šeimoje jus lydės 
visą vasarą bei rudenį... Spalis, 
lapkritis gali iškilti problemų dar
be, kažkam parūps jūsų užimama 
vieta. Gruodis sunkus mėnuo dva
siškai, daug kas išaiškės — kas už, 
kas prieš. Metų pabaigoje, nepai
sant ligų, peršalimų, viskas susi
tvarkys. Tinkami ženklai Ožiara
gis, Mergelė.

* Dvyniai. Dvyniams trūksta 
stabilumo. Dabar jie turės progą il
gam įgyti šią savybę. Galima kaije- 
ra darbe jau metų pradžioje. Sėkmė 
tęsis visus metus. Pagrindinės už
duotys įvykdomos nuo metų pra
džios iki rugpjūčio pabaigos. Reikės 

imtis kažko esminio, nes tuo metu 
pradėti darbai, nauja veikla, inves
tuoti pinigai suteiks stabilumo be
veik trims dešimtmečiams. Metai 
gali būti pelningi. Didės jūsų bend
ravimo ratas. Reikalai gali pradėti 
strigti nuo kovo 'pradžios iki balan
džio vidurio — iš pradžių dėl lėšų 
stokos, vėliau dėl sveikatos. Pava
sario pradžioje gali sutikti savo 
idealą. Meilei ir laimei svarbi vasa
ros pabaiga, rudens vidurys. Rug
pjūtyje reikia ilsėtis, jis netinka
mas reikalams tvarkyti. Rugsėjis 
— laikinas stabtelėjimas, bet ru
dens pabaiga ir žiemos pradžia — 
geras laikas užmegzti partneriškus 
ryšius, kovoti dėl pripažinimo. Tai 
bus ir permainingas laikas asme
niniame gyvenime. Tuo metu liki
mas patikrins jūsų santuokos (ar 
meilės ryšio) tvirtumą: arba buitis, • 
rutina, kasdienybė jus galutinai 
išskirs, arba tarp jūsų užsimegs 
tikras, stiprus ryšys. Gruodis — 
profesiniams dalykams, veiklos plė
timui. Saugokite sveikatą, galite 

rimtai sunegaluoti. Visus metus 
svarbu pasirūpinti poilsiu, nervų 
bei imuniteto stiprinimu. Daug tin
kamų ženklų: Vandenis, Žuvys, 

Avinas, Vėžys, Svarstyklės, Skor

pionas!

* Vėžys. Šie metai — didžiosios 

sėkmės metas, kuris aplanko žmo
gų kartą per dvylika metų. Pirma
sis pusmetis bus be galo svarbus. 
Spręsis, ar jūs tampate padėties 
šeimininku, ar ir toliau būsite tik 
aplinkinių primestos valios vykdy
toju. Pakovokite už save, asmeninį 
pripažinimą — esate verti kur kas 
daugiau nei manote. Nepamirškite, 
jog lengvai nieko nepasieksite — be 
ryžto, atkaklumo nieko neišeis. 
Antrą sausio dekadą ir pirmą vasa

rio pusę jūsų darbo vieta gali pa
kibti ant plauko. Ir tik antrą vasa
rio pusę, kovą, reikalai pakryps ge
resne linkme. Su pavasariu gali
mas kaijeros pokytis, esminių prob
lemų išsprendimas. Bokite atidūs, 
įsiklausykite į draugų patarimus. 
Drąsiai imkitės nauju reikalų. Pa
vasario pabaiga, vasaros pirmoji 
pusė — saugokite sveikatą, neper
viršykite savo jėgų. Liepos mėnesį 
gali pasimatyti įdėto triūso rezulta

tas. Antrąjį matų pusė — ramesnė, 
įtvirtinami pasiekti laimėjimai, 
sprendžiamos materialinės proble
mos. Rugpjūtis, rugsėjis, spalis la
biau tiks užsiimti namais, spręsti 
gyvenamosios vietos problemą, 
daugiau dėmesio reiks skirti arti
miesiems, ypač vaikams (spalį, lap
kritį). Tai romantiški mėnesiai, ku

pini meilės laukimo. Antrą spalio 
lapkritį jus gali užklupti lem- 

jausmai. Tikėtinas ir kažkada
mylėto žmogaus sugrįžimas į jūsų 
gyvenimą, kuris gali išardyti dabar 

esančią šeimą. Būkite protingi! Tin
kami lankiai — žuvys, Skorpionas.
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• Liūtas. Pirmasis pusmetis ku

pinas nežinios — tolu priiminėti 
svarbius sprendimus bei veikti ap
graibomis, nesiorientuojant realioje 
situacijoje. Niekur nesiveržkite, 
nieko nauja nepradėkite, labiau pa
sikliaukite savaimine įvykių eiga. 
Antrą vasario pusę, kovą tik intui
cijos dėka išvengsite smūgio į nu
garą, intrigų, kurios itin tikėtinos 
dėl pinigų, meilės. Dovanoti myli
mam žmogui jausmus, nelaukiant 
atlygio, geriausia pavasarį. Darbe 
seksis geriausiai vasarą, nors bir
želis, liepa itin nepalankūs — kaž
kas vyks prieš jūsų valią. Galite pa
sikliauti bičiuliais, šiuo įtemptu, 
sudėtingu metu neliksite vieni — 
jie jus parems ir moraliai, ir mate
rialiai. Tvarkydami reikalus, neri
zikuokite iki rugpjūčio. Nuo šio mė
nesio sugrįš sėkmė. Galimi pasiū
lymai, galintys peraugti į rimtą 
darbą. Prasidės triumfo metas. 
Rugpjūtį imkitės nauju sumanymų. 
Likimas suteiks puikią galimybę 
viską pradėti iš naujo. Nesustokite, 
siekdami savo — ryžtas, drąsa bus 
itin svarbios vertybės. Nuo gruo
džio jūsų reikalai ims strigti. Daug 
kas gali nueiti veltui. Netiks ir nie
ko nauja imtis — baikite, apibend
rinkite savo darbus. Gruodis atneš 
nemažai nerimo ir dėl šeimos, vai
kų, mylimo asmens — netaktiškas 
jūsų elgesys gali tapti nesusipra
timų priežastimi. Tinkami ženklai 

Avinas, Liūtas, Šaulys.

* Mergelė. Ar dar nesutikote 
naujos žavios būtybės Naųjųjų nak
tį?, Jei ne — sausis gali būti įdo
mus naujomis pažintimis. Reikš
mingi pasikeitimai galimi iki vasa
ros pradžios. Puiki pradžia — pir
mas dvi sausio dekadas jus lydės 
sėkmė. Tai puikus laikas savo dar
bus pristatyti visuomenei. Tačiau 
trečia sausio dekada, vasaris — ne
žymios nesėkmės, fizinis negalavi
mas, nesusipratimai, bendraujant 
su kolegomis bei artimaisiais gali 
virsti rimtų kliuvinių, įgyvendinant 
savo siekius. Mergelę, labiau nei 
kitų Zodiako ženklų atstovus, ner
vina bet kokie nukrypimai nuo nu
matytų planų. Pavasarį būkite 
lankstesni. Pirmąjį pusmetį pate 
laikas išmokti į šią problemą žvelg
ti filosofiškai — kad ir ką Likimas 
lemtų, viskas tik į gerą. Antra ba
landžio pusė itin romantiška — 
nors būsite labai užsiėmę, tai nesu
trukdys tvarkant reikalus įsivelti 
į meilės intrigą. Jei sprendžiate 
meilės problemas, būtent, dabar 
reikėtų pakovoti už mylimo asmens 
pripažinimą. Galimos tikėtinos per
mainos — nutrūks išsekęs meilės, 
netvirtas draugiškas ryšys, netgi 
galimos netikėtos vedybos (ypač su 
aukštu įtakingu asmeniu ar žmo
gumi, gerokai už jus vyresniu). Nuo 
rugpjūčio teka išmokti gyventi tau
piau. Prasidės gana sudėtingas lai
kas. Jei anksčiau buvote padarę 
klaidų, dabar jos išryškės. Lapkri
čio pabaigoje, gruodį bus svarbu la
biau saugoti sveikatą, darbo vietą 
ir gerus santykius šeimoje. Tinka
mi ženklai Jautis, Ožiaragis.

* Svarstyklės. Pirmasis pusme
tis palankus siekti užsibrėžto tikslo 
— tikėtinas perkėlimas į aukštes
nes pareigas bei kitokie įvertini
mai. Nepamirškite, kad galimos 
įvairios pavojingos karjerai intrigos 
darbe, rezgamos jūsų užnugaryje. 
Kovo pabaigoje, balandį viskas po 
truputį nurims. Palengvėjimas 
ateis, tik birželiui baigiantis. Rug
pjūtyje — galimi netikėtumai, su
sitikimai, dėl kurių viskas apsivers 
aukštyn kojomis. Rudenį atsiras 
daugiau laisvo laiko*keiais požiūris 
į draugus — kažkam atšalsite, bet 
įgysite ir nauju bendraminčių. Jūsų 
laukia puikus ruduo, — atrasite 
jėgų kurti kažką naujo — prasidės 

ryžtingų, drąsių permainų tarps
nis. Tiesa, tuo metu gali kilti rimtų 

nesutarimų su dalykiniais partne
riais, bendražygiais ir net sutuokti

niu. Deja, gruodį tai gali baigtis 
skyrybomis. Gruodžio mėnesiui nie
ko nauja neplanuokite — gali atsi
rasti finansinių problemų. Visus 

metus daug dėmesio skirkite savo 
sveikatai. Tinkami ženklai Vande

nis, Dvyniai.
• Skorpionas. Labai jums pa

lankūs metai — išsiplės jūsų įtaka, 
veiklos sfera, įgysite didesnį autori
tetą šeimoje bei visuomenėje. Pava
sarį galimas paaukštinimas ar atly
ginimo pakėlimas, netgi sėkmingas 
persikraustymas į naują gyvena
mąją vietą. Meilės švystelėjimas 
vasario ir kovo mėnesiais. Gegužę 
paaiškės, ar jūsų partneriai sąži
ningi bei veiklos, išira netikslingi, 
apgaulingi dalykiniai ryšiai. Gegu- 
tę-liepą galima maloni, netikėta 
pažintu. Teka atsakyti sau į klau
simą — ar išties mylite savo vai-
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kus, tą asmenį, kurį laikote savo 
mylimuoju (-ąja)? Palankiai ro
mantiškiems nuotykiams besiklos
tančios aplinkybės 'gali gundyti 
sukčiauti mylimo žmogaus bei su
tuoktinio, savo vaikų atžvilgiu. Bęt 
ylos maiše nepaslėpsi, ir jau gegu
žės pabaigoje galite sulaukti sky
rybų. Nuo romantiškų nuotaikų lie
pos viduryje atsiras poreikis labiau 
gilintis į savo tikrąjį .aš*, ieškoti 
gyvenimo tikslo. Kantrybės! Rug
pjūtis, rugsėjis — puikus laikas 
veiklai. Spalis, lapkritis — ne vis
ką, ko norisi, bus įmanoma įkūnyti. 
Sunkią akimirką atsiremsite į arti
mo žmogaus meilę. Tinkami ženk
lai Žuvys, Vėžys, Skorpionas.

* Šaulys. Metai bus įdomūs. 

Pirmąjį pusmetį nedera nieko nau
ja pradėti. Tai metas, kai galimi 
nesklandumai, bet jie gali praeiti 
neskausmingai, tik nereikia bįjoti 
įtampų, permainų. Pirmąjį pusmetį 
galite tapti mistikais. Nes kaip ki
taip suvokti logiką, pagal kurią 
vystysis įvykiai: netektys, kančios 
tarsi neprasmingos ir ne laiku, o 
sėkmė ten, kur jūsų supratimu, ne
realu tikėtia. Intuicija taps svar
biausiu dalyku jūsų gyvenime. Jei 
ja remdamiesi rizikuosite sausio 
trečią dekadą, vasarį, galite nema
žai laimėti. Gegužę daug ką lems 
jūsų partneriai — priklausomai 
nuo jau minėtų priežasčių, būsite 
arba sužlugdyti, arba išgelbėti. Ne
tekėjusioms, nevedusiems gali pasi
keisti šeimyninė padėtis — vedybos 
rudenį! Rugsėjis — svarbus mėnuo 
kaijeros aukštumoms, bet atsiras 
kita problema — pąjutę sėkmę, ga
lite prarasti budrumą tvarkydami 

finr 'inius reikalus. Tvarkydami 
pk <a, taip pat turto reikalus, 
būki. įdrūs visą rudenį bei gruo
dį. Per daug panorėję, galite visko 
netekti. Svarbiausia, kad jokių fi
nansinių nuostolių nepatirsite! Ko 
gero pavyks pakeliauti. Skirkite 
daugiau dėmesio sveikatai. Tinka
mi ženklai Vandenis, Dvyniai, 
Svarstyklės.

X
* Ožiaragis. Šie metai — didelių 

pastangų metai. Darbas — galvos 
skausmas. Daug ką lems jūsų mo
kėjimas tiksliai apskaičiuoti savo 
galimybes, neskubant, metodiškai 
veikti, užsitikrinti sutuoktinio, 
partnerių, darbo kolektyvo paramą. 
Sausis — naudingų pasiūlymų, ge
rų idėjų mėnuo. Nepamirškite, kad 
sėkmė labai priklausys nuo partne
rių bei jūsų kolegų, pavaldinių, tad 
paisykite kitų nuomonės, idėjų. 
2002-aisiais pasistenkite kuo ma
žiau reikštis. Kovas palankus daly
kinėms kelionėms, naujiems ry
šiams užmegzti. Balandis ir gegužė
— atsakingi mėnesiai, nauji jaus
mai, pergyvenimai. Naujasis meilės 
ryšys gali tapti santuoka. Gegužę
— kils rimtų problemų darbe. Kon
kurencija, pavaldinių, kolegų nesą
žiningumas. Turite būti atsargūs, 
kad niekas nepasinaudotų jūsų 
konfidencialia informacįją, nepra
dėtų šantažuoti, painioti į kitokias 
intrigas. Suaktyvės slapti priešai. 
Saugokitės vagysčių. Dabar geriau
sia laikinai atsitraukti. Rugpjūtis 
sunkus — traumos, nuostoliai. Vy
kite į turistinę kelionę. Sėkmingas 
rugsėjis, pirmoji spalio pusė — 
jums pavyks įveikti krizę. Padės 
mylimas žmogus ar sutuoktinis. 
Lapkritį teka kažką skubiai nu
spręsti dėl darbo, užsiimti vaikų 
problemomis ar gelbėti yrančius 
santykius su mylimu žmogumi. 
Gruodžio pradžia — nusivylimų, 
netekčių, nuostolių metas. Tik me
tų pabaigoje viskas pakryps geres
ne linkme. Nuo pat metų pradžios 

reikės stiprinti tavo sveikatą, kuri 
sušlubuos antrąjį pusmetį Tinkami 
ženklai Jautis, Mergelė.

* Vandenis. Metų pirmoji pusė 
pilna problemų. Dabar svarbu mo
kėti taupyti pinigus, jėgas bei sau
goti sveikatą — nepersidirbkite, 
juk Vandeniai dirbdami nujaučia 
saiko. Sausį, vasarį, pirmąją kovo 
pusę turėsite progą ieškoti savo tik
rojo profesinio pašaukimo. Neaikon- 
centruokite finansinių problemų 
sprendimui. Kovas — blogas laikas 
tvarkyti reikalus, gali sušlubuoti 

sveikata, šį mėnesį teks nemažai 
jėgų, pinigų skirti ir šeimai, na
mams. Daug rūpesčių dėl vaikų 

gali Uiti gegužę, birželį. Galimi 
nauji sprendimai, nauji atspalviai 
kasdieniniame darbe gegužėe-rug- 
pjūčio mėnesiais. Nevenkite neiš

bandytų metodų. Aktyviausias ma
žne, tinkamas naujai veiklai — iki 

birželio. Vėliau iki pat lapkričio 
nieko nauja nebesiimkite, daugiau 

dėmesio skilkite pasiektiems lai
mėjimams įtvirtinti. Lapkritis at
neš sėkmę bei pripažinimą veikloje.
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o, jam baigiantis, planus gali su 
trikdyti bei pakeisti namų rūpės- 
čiai. Nepamirškite, kad sena meile 
nerūdyja, kiek pabuvus, vėl atgyja. 
Netikėtos veiklos permainos gali 
mos gruodį. Antrąjį pusmetį svarbu 
būti tolerantiškiems Tinkami 
ženklai Dvyniai, Svarstyklės.

* Žuvys. Neabejotinai puikūs 
metai, ypač jų pradžia — išsikovo
site naujas pozicijas veikloje, nori
ma linkme pakeisite santykius su 
mylimu žmogumi, gerės santykiai 
su vaikais — dabar galite tapti jų 
tikraisiais draugais. Sausio pabai
ga, pirmoji vasario pusė — privers
tinių išlaidų, nuostolių metas, gali 
pavojingai komplikuotis santykiai 
su sutuoktiniu tiems, kurie spren
džia meilės trikampio problemą. 
Kovas, balandis — reikalai vėl ims 
sparčiau judėti, susipažinsite su 
įdomiais žmonėmis, gausite vertin
gų pasiūlymų. Gegužę teks skirti 
šeimai. Meilė ir sėkmė lydės visus 
metus. Liepos-rugpjūčio mėnesiais 
atsivers naujos galimybės darbe — 
gausite tai, ko seniai ir ilgai siekė
te. Tai romantiškas laikas — galite 
įsimylėti (nebūtinai rimtai). Šį mė
nesį laukia pasisekimas ir kūryboje 
— tai puikus metas įkūnyti savo se
nus sumanymus, pristatyti darbus 
visuomenei. Nuo rugpjūčio laisvo 
laiko mažės, pareigų bei darbų krū
vis augs. Rugsėjis geras įvairiems 
sandoriams. Vienišiems puikus lai
kas pasidairyti poros. Vedusiems 
nepalankus laikas aiškintis santy
kius. Spalyje susidursite su konku- 
rencija darbe — nereaguokite bei 
nesivelkite į konfliktą, tai pakenks 
jūsų sveikatai. Lapkrityje puikiai 
jausitės, lydės sėkmė kelionėse, 
veikloje. Antroji gruodžio pusė bus 
gera taisyti pašlijusius reikalus. 
Tinkami ženklai Vėžiai, Skorpio
nai.

Atkelta iš 4 psl.
LAIŠKAS K. D. INICIALAIS 

PASIRAŠIUSIEMS

Aiškumui, apie ką aš noriu ra
šyti, pakartosiu „Bičiulystes” skil
tyje (2001X1.2) tilpusi Tamstos 
priekaištingąjį laišką. Būtent:

„Jei sovietiniais laikais žmogus, 
sukdamas uodegą nuo provokato
riaus, išsigindamas dainavęs pat
riotines dainas, bijojo, tai bijo ir 
amerikietis, nuolankiai sutikdamas 
su bosu visur, net kai bosas visiš
kai neteisus, ir nutylėdamas ten, 
kur žmogiška savigarba neleistų 
nutylėti. Juk sukti uodegą nuo sau
gumiečio ir veidmainiauti prieš 
bosą yra visiškai analogiški daly
kai. Tik apie amerikietį kažkodėl 
nekalbama, kaip apie bailį, ir dė? 
niekingą. Mano galva abu (ir lietu
vis, ir amerikietis) elgdamiesi, kaip 
diktuoja sveikas protas, nes bįjo 
(bijo, bet protingai laikėsi), laikosi 
nerašytų gyvenimo taisyklių, veng
dami bereikalingų nemalonumų. O 
gal tik Lietuvai taikomi visi, nei
giamą prasmę turintys, žodžiai, 
kaip baimė, veidmainystė, melas ir 
kiti”. Seka inicialai „K.D.”.

Gerbiamasis, atrodo, užmiršai 
amžinojo'keitimosi dėsnį, ir būtent, 
kad keičiasi formos, tačiau nesi
keičia esmė. Ir čia glūdi Tradicija, 
kuri socialiniu požiūriu sudaro 
esmės raidos tolydumą: visos gyve
nimo sritys paeina iš tradicijos. 
Tradicijų prasmės nuorodų šaltinis 
yra Šventasis Raštas (pagal tarp
tautinį žargoną — Biblija.) Tad aš 
noriu pacituoti tas Šventraščio nuo
rodas, susijusias su gerbiamo laiš
ke išreikštais konfliktais. Liečiant 
„bijojimą valdžios”, Naująjame Tes
tamente apaštalo Petro Pirmajame 
laiške (2:13-17) skaitome:

„Taigi, pasiduokite kiekvienai 
žmonių tvarkai dėl Dievo: ar tai ka
raliui, kaip valdovui, ar tai va
dams, kaip jų siųstiems atkeršyti 
piktadariams ir pagirti gerųjų. Nes 
tai yra Dievo valia, kad gera dary
dami priverstumėte nutilti neišma

nančiųjų žmonių nežinojimą; kaip 
laisvieji, ne kaip tie, kurie daro iš 
laisvės piktenybei dangalą, bet 
kaip Dievo tarnai. Visus gerbkite, 
mylėkite brolius, Dievo bijokite, 
gerbkite karalių”.

Toliau, kiek liečia „paklusnumą 
bosui”, apaštalo Povilo laiške efe- 

ziečiams (6:5-8) skaitome:
„Vergai, klausykite kūno valdovų 

su baime ir drebėjimu, savo širdžių 
neklastingu me, kaip Kristaus; tar 
naukite ne dėl akių, lyg kad Žmo
nėms įtikdami, bet kaip Kristaus 
tarnai nuoširdžiai vykdydami Die
vo valią. Tarnaukite gera valia, 
kaip Viešpačiui, ne žmonėms; žino
kite, kad kiekvienas, ką jis padarys 

gera, tai atsiims iš Viešpaties, ar 
jis vergas, ar laisvas”.

„Draugo” prenumeratorius ir 
„Bičiulystės” skilties skaitytojas

Čikaga
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ISTORINĖM LIETUVIO 
ANTROPOLOGINIAI BRUOŽAI

Žmogaus ūgis — amžiams 
bėgant vis kitoks

Baltų gentys, gyvenusios 
Lietuvos teritorijoje pirmame 
tūkstantmetyje, buvo aukšta
ūgės: vyrų ūgio vidurkis buvo 
172,4 cm, moterų — 159.6 cm 
(net ir mūšų laikais tai ne
mažai). Bet jeigu pasektume 
prof. G. Česnio tyrinėjimus, 
paaiškėtų, jog, pradedant XIV 
a. ir baigiant XIX a. (apie 500 
m. laikotarpis), lietuvių ūgis 
nuolat mažėjo Dar XIV-XVI1 
a. vyrai buvo 166,8 cm, mote
rys — 156,6 cm ūgio, tuo tar
pu XIX a. vyrai tik 166,2 cm, o 
moterys — 154,9 cm ūgio. Ši 
tendencija j priešingą pusę 
pakrypo tik XX a. Pavyzdžiui,
7 dešimtmetyje vyrai buvo 
vidutiniškai 176,5 cm, mote
rys — 163,4 cm ūgio.

Etnografiškai vyrų ir mo
terų ūgis aukščiausias Vakarų 
Lietuvoje ir pamažu žemėja j 
rytus bei pietus. Vakarų ir 
Rytų Lietuvos vyrų ūgio skir
tumas — 3,6 cm, moterų — 
2,6 cm. Taigi žemaičiai buvo ir 
tebėra aukštesni negu aukš
taičiai.

Daugelio archeologų nuo
mone, tam tikros griaučių da
lys ir kaulai rodo kai kuriuos 
lietuvių vyrų fizinio išsivysty
mo bruožus. Pirmiausia aiš
kiai matyti tvirta galūnių 
juosta: stambūs, stori rakti 
kauliai ir žastikauliai. glau 
džiai sujungti masyviais są
nariais. Dilbio kaulai nepro
porcingai ilgi ir ypač plati 
plaštaka. Todėl nenuostabu, 
kad archeologų rasti ginklai 
rodo, jog juos valde stiprūs ir 
užsigrūdinę drėgname šiaurės 
klimate žmonės. Štai koviniai 
kirviai svėrė apie 470 g., 
dviašmeniai, abiem rankomis 
valdomi kalavijai — iki 5 kg.

Gyvenimo trukmė

Mūsų protėviai baltai gyve
nimo trukme negalėjo pasigir
ti. Nesulaukusieji brandos 
am-žiaus sudarė pusę naujagi
mių (šiandieninio naujagimio 
gyvenimo trukmė turėtų būti 
apie 70 metų). I tūkstantme
tyje didelis mirtingumas bū
davo naujagimystėje, kelis
kart sumažėdavo vaikystėje, 
šoktelėdavo jaunystėje ir pa
mažu didėdavo senstant. XIV- 
XVII a. suaugusių vyrų lietu
vių vidutinė gyvenimo 
trukmė tesieke 25,9 m. (1790 
m. gyventojų surašymo duo
menimis — jau apie 34 m.), o 
moterų — apie 22 m XVIII a. 
Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje (LDK) bajorai už

valstiečius gyvendavo viduti
niškai 6 m ilgiau.

Tačiau kūdikio mirtingumas 
iki pat XIX a. pabaigos buvo 
labai didelis (apie 30 proc. 
vaikų mirdavo, nesulaukę vie- 
nerių metų).

Europoje suaugusiųjų 
vidutinė gyvenimo trukmė 

buvo:

XVII a. — 25 m 8 men. XVI 
a. — 21 m. 2 men , XVIII a. II 
pusėje prasidėjus demografi
niam sprogimui — jau 32 m. 9 
mėn.

Kodėl zemejome?

Ūgio mažėjimas — tai ben
dros krašto žmonių sveikatos 
būklės bei civili -acijos at
spindys. Priežastys’ gali būti 
įvairios. VienrėikšmiŠkai {ta
ką turėjo Lietuvoje įsigalėjusi 
baudžiava ir jos nulemtos 
specifinės socialines sąlygos. 
Susiejus valstiečių gyvenimą 
su žeme, apribota migracija, 
todėl sumažėjo ir santuokų 
(dabar dažniausiai jau tuokėsi 
to paties kaimo žmonės). Sun
kus, dažnai alinantis, darbas, 
menkas poilsis, nepakankama 
ir nekokybiška mityba, siaurai 
suvokiami pasninkai, prasta 
sveikatos apsauga bei ligų 
profilaktikos nebu, imas, epi
demijos, sunkios ligos, ypač 
vaikystėje, negalėjo nesuie- 
tinti augimo procesų, nepa
kenkti sveikatai. Moterų orga
nizmas stipresnis negu vyrų, 
jos mažiau nukenčia nuo ne
palankių sąlygų. Neatsitikti
nai jų ūgis. Lietuvoje vidu
ramžiais sumažėjo tik 1,8 
proc., o vyrų — net 3,2 proc. Į 
akis krenta ir tai. kad moterys 
LDK gyvendavo apie 4 m. 
trumpiau nei vyrai, daž
niausiai — dėl nėštumo ir 
gimdymo komplikacijų

Socialinių sąlygų skurdumą 
lėmė ir gamtinės priežastys — 
pietrytinių mūsų šalies rajonų 
dirvos ypa pačios nederlin- 
giausios, čia vėliau įsigalėjo 
tokie pažangesni žemės padar
gai kaip dalgis ir žagrė, lėčiau 
tobulėjo pažangios, sėjomainos 
sistemos

Miestiečiu būti nevertėjo

LDK miestiečių biologiniai 
žymenys buvo prastesni nei 
kaimo žmonių. Pavyzdžiui, 
viduramžiais vilniečių (dau
giausia tai išeiviai iš pietryti
nių Lietuvos regionų) vyrų bei 
moterų ūgis buvo žemesnis 
nei žmonių iš provincijos, o 
amžiaus trukmė vidutiniškai 
atsiliko 4,2 m

Lietuvos televizijos (LTV) naujametinės programos dalis, matyta Lietuvos žiūrovų 2001 m. gruodžio 13 d.

Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Jei išvystume Vilnių tokį, 
koks jis buvo prieš 100-200 
m., bemat išryškėtų mažai ur- 
banizuotų senosios Lietuvos 
miestų bruožai: prastas komu
nalinių įrengimų lygis, epi
demijos (maras 1710-1711 m., 
cholera — 1831 m.), skurdas, 
kiaulės, lakstančios cent
rinėmis miesto gatvėmis. Visa 
tai pirmiausia atsisukdavo 
prieš eilinius miestiečius.

Visgi Lietuvos miestiečių 
mirtingumas, palyginti su Eu

ropos pavyzdžiais, XIX a. buvo 
vienas iš mažiausių (Vilniuje 
1 mirdavo iš 43 gyventojų, o 
Prahoje — 24, Vienoje — 
22,5). Anot VU profesoriaus, 
medicinos daktaro, istoriko M. 
.Homolickio (1791-1861), tam 
įtaką visų pirma turėjo patogi 
Vilniaus topografinė padėtis 
(švarių upių santaka, slėnis) 
bei aprūpinimas geru gėlu 
vandeniu.

Parengė Aurimas 
Pautienius

LIETUVAITIS ROMOJE

E. RINGUS

S K E
Paslaugos Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
IVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
fe?

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr Auksė 
S. Kana kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 Weat 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654

A & $ 24 HRS. 7 DAYS 
773-531-1833 

(angliškai)

(TONY) ANATOLIJUS BACKO
773-617-6768 (lietuviškai ir rusiškai) 

FREE ESTIMATE Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas 

ir instaliacija

hcmtino

GREIT PARDUODA
Landmark 
properties

Bus. 773-229-8761 
Ras. 708-425-7160 
Mobil 773-5900205 
Pager 630-314-4330

RIMAS STANKUS
• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui

• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida

(’ikap' ic g,nu." lietuvis. folklorinės muzikos dainų atlikėja* nardo 
(Leonarda- Beiuiui;*(. kairėje, ir Clevelande gimęs Iii • ivis Tadas Gelažis 
2001 m lapkričio men l/smardo" koncertavo Anglų ne. o lapkričio 23 d 
atliko koncertu (irovecvood Tavern patal|>e*e. km , savininkas yra T 
Gelažis U-omirilo’ naujausia CD vadinasi ..Urban Siute*

Lino .Johansono nuotr

Vaikystės draugo sūnų Pra
ną sutikau du kartus. Pirmą 
sykį dar perestroikos pradžio
je, kai jis atskrido į Čikagą, 
kaip vienas pirmųjų turistų ir 
netgi atsivežė truputį žaliukų. 
Tada Gorbačiov, norėdamas 
parodyti pasauliui, koks jis 
pažangus, mažam sovietų pi
liečių skaičiui pradėjo leisti 
išvykti į užsienį, netgi į Ame
riką. Kad neatrodytų per daug 
„ubagiškai”, pirmiems turis
tams leisdavo pakeisti nedi
delį kiekį rublių į dolerius.

Neilgai mano svečias čia 
buvo. Tada turistinės vizos 
buvo trumpalaikės ir visi lai
kėsi tvarkos. Pirmos lakštutės 
iš Lietuvos apie emigraciją 
dar negalvojo. Grįžo namo, bet 
jau apgadintas. Skirtumas 
tarp Vilniaus ir Čikagos buvo 
per didelis, kad žmogaus ne
paveiktų. Be to, pirmuosius 
turistus mes traktavome ki
taip, negu trečios bangos 
emigrantus. Sovietai gerai ži
nojo, ka<j išleisti savo laimin
gus piliečius į užsienį, nors ir 
trumpam, yra pavojinga, visi 
jie užsikrečia nepagydoma li
ga. Susirgo ir Pranas. Nusipir
kęs „šengenišką” vizą, Pranas 
atsidūrė Prancūzijoje. Čia jis 
bandė tafki politiniu pabėgė
liu, bet nepavyko. Prancūzai 
nuo pat revoliucijos pradžios 
savo progresyvių rašytojų bu
vo įtikinti, kad Sov. Sąjunga 
yra beveik dangus žemėje, 
nors norinčių rusišką rojų dar 
pagerinti, į S. Sąj. dirbti va
žiavo mažiausiai, palyginus su 
kitais kraštais, netgi Amerika.

Pranas iš Prancūzuos kelis 
kartus bandė per naują povan
deninį tunelį patekti Anglįjon.
Prie kanalo pradžios, prancū
zų pusėje, kandidatų į Angliją 
palapinėse laukė tūkstančiai 
kurdų, afganų, arabų, rusų, 
ukrainiečių ir lietuvių. Mėgi
nimas tapti legionieriumi, irgi 
baigėsi nesėkme Kadangi 
„šengemškė* viza buvo itališ
ka. Praną nugabeno prie Itali
jos sienos ir palinkėjo geres
nės sėkmės. O gaila, nes vieną 
dieną Pranas jau buvo anglų 
pusėje. Vokiškas šunpalaikis 
surado jį Michelin padangų 
krovinyje. Šiaip mūsų tau
tiečiai per tą tunelį atvyksta 
turistiniuose autobusuose, ki
tus atgabena lenkai mažuose

laivuose, nakčia išmesdami 
pakrančių miesteliuose.

Kanalas po La Manche są
siauriu, anksčiau garsus tuo, 
kad per jį į Europą plaukikai 
statydavo vis naujus rekor
dus. Vėliau pradėjo skristi ori
niais dviračiais. Dabartinį 
garsą kanalas įsigijo avarijo
mis ir žuvusių jame skaičiumi. 
Būdų, kaip sustabdyti no
rinčius patekti į Karalystę, 
dar nerasta. O kandidatų 
skaičius nemažėja. Per Italiją, 
Prancūziją, Vokietiją ir Bene- 
lux kraštus, turkų ir albanų 
mafijos užantspauduotuose 
vagonuose siunčia savo „pre
kes”. Atidarius duris, nemažai 
keleivių jau nebeatsigauna.

Italijoje emigrantų stovyklos 
išaugo pietinėse provincijose 
ir kitoje Adrijos jūros pusėje, 
priešais Albaniją. Patyręs ke
liautojas Pranas sugebėjo iš 
Jtarabinien” globos išsprukti 
ir nutūpti Romoje. Amžiname 
mieste, viso pasaulio turistų 
sostinėje, jeigu nesi per daug 
apiplyšęs, dingti miniose leng
va. Surasti to paties likimo 
draugų irgi nesunku. Vilniuje 
išaugęs, mokąs kebas kalbas, 
Pranas greit įsijungė į imig
rantų gyvenimo katilą.

Daugiausia buvo ukrainie
čių iš Lvovo srities. Pagal 
Praną, jie buvo draugiškiausi. 
Iš Baltijos kraštų Pranas ne
sutiko nei vieno latvio ar esto.

Iš ko gyvenai, paklausiau? 
Darbų Italijoje, bent Romoje, 
yra daug, netgi tiems be leidi
mo. Atvykėlius tačiau išnau
doja vietiniai darbdaviai ir 
ankstyvesni imigrantai. Dar
bai dažnai yra perleidžiami už 
tam tikrą kainą. Už geresnį 
darbą reikia mokėti 500 dol., 
už prastesnį — mažiau. Didelę 
įtaką turi tautybė. Beveik 
kiekviena atbėgėlių grupė turi 
savo „darbo mafijas”, kurios 
rūpinasi savo tautiečiais. Dau
guma darbo „agentų” Romoje 
yra albanai ir rumunai. Vieti
niai darbdaviai lengviau įdar
bina atvykėlius iš rytinės Eu
ropos. Rytiečiai griebia bet ko
kį darbą, o pietiečiai sunkaus 
darbo vengia. Eina dirbti tik 

• tada, kai „Caritas” — pašalpų 
šaltinis — užsidaro. Neretai 
dėl geresnių darbų įvyksta 
aršūs susikirtimai tarp „darbo 
mafiozų*. Tokiais atvejais Ita

lijos policija nusikaltėlių per 
daug neieško. Kiekviena tau
tybė turi „savo teritoriją”, ku
rioje susirenkama pabendrau
ti. Aplinkiniai italai rytiečius 
toleruoja, nes jie savo vietoves 
užlaiko tvarkingai, nusikal
timų nedaug. Didelį italų pasi
piktinimą iššaukia negrų ir 
arabų elgesys. Aišku, vieni ir 
kiti kaltina italus diskrimina
cija. Lietuvoje apie rasizmą 
negalvojau, bet Romoje tapau 
rasistu.

Kaip buvo su kalba? Kaip ir 
visur užsienyje. Pradžioje rei
kėjo pasitenkinti keletu žo
džių „aspetto” — palauk ir „mi 
dispiare” — sorry — atsipra
šau. Tiems, kurie mokėsi lo
tynų kalbos, yra daug leng
viau. Po pusės metų jau su
prasti galėjau nemažai, tik, 
kaip tas šuo, kuris žino, ko 
šeimininkas nori, žiūri į jį, tik 
negali atsakyti.

Kaip ilgai teko pabūti Ro
moje? Teisės nuolatiniam ap
sigyvenimui neteko gauti po 
šešių mėnesių pastangų. Ta
čiau į depresiją nugrimzti ne
teko. Italai, net užsienietiškus 
„bomus”, traktuoja žmoniškai. 
Gal todėl, kad jų tiek daug. 
Per Italiją į Europą pakliūti 
bando azijatai ir įvairaus 
plauko afrikiečiai. Visi jie pri
pažįsta, kad italai badu mirti 
neleis.

Su ypatinga simpatija Pra
nas prisimena pietus Šv. Pet
ro aikštėje. Į tą aikštę 12 vai. 
kiekvieną dieną renkasi šim
tai Romos „bomų”, stoja į eilę 
gauti kuponus. Su kuponais 
eina į šalutinę gatvelę, kur 
per langelį duodama dėžutė su 
tos dienos pietumis. Gavę dė
žutes, vėl grupuojamasi pagal 
tautybes ir einama pietauti 
kur nors į parką.

Tokie buvo mano paskuti
nieji pietūs Romoje. Karabi
nieriai apsupo mūsų grupę, 
nuvežė į kalėjimą. Ant mano 
paso uždėjo antspaudą „depo- 
tato” — vertimo turbūt nerei
kia.

Prisipažinau, kad esu litua- 
no.

Siūlo darba

Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

Atlyginimas nuo $ 1,500 iki 
$1,800. Tel. 615-554-3161.

Chicago family looking to hire 
live-in (6 days a week) nanny 
for care of 2 children, ages 2 and 
newbom. Mušt be fluent in Eng
lish and have previous experience 
with an American Family and re
ferences available.
Responsible for the care and feed- 
ing of both children. Mušt be en- 
ergetic and playful and in exellent 
physical shape, as long walks with 
children are reųuered daily. Mušt 
be willing to adhere to striet 
schedule for children’s feeding 
and sleeping. Green Card is not 
necessary, būt mušt have valid 
Visa and able to travel outside the 
USA and available during all holi- 
days. Only applicants that are 
looking for a full-time position for 
a minimum of 3+ years. Excellent 
pay with terrific benefits in- 
cluded. No driving necessary. 
home is easily accessible from 
CTA/RTA. Light housekeeping 
for children only.
Serious inųuiries only, calll 

312-944-5253.
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Nėw Vision 

Bus.: 708-361-0800 
V«ce Mai 7738547820 
Fax: 708-361-9618

DANUTĖ

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar pnemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MA YER. Profesionaliai ir

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui.

PATRIOT MORTGAGE 
COMPANY

1 = 1 • Finansuoja perkant
nekilnojamąjį turtą

• Perfinansuoja turimą 
nuosavybę

• Pataria ir paaiškina 
finansavimo klausimais

ŽILVINAS KARALEVIČIUS 
Tel. 630-393-5662; 

773456-6502

LĖNOER

Pairto!

M?
Illinois

Residentiai

licensee

(vairus

PASIŲSKITE 
DOVANŲ l 
LIETUVĄ

-Dovanų parduoluvė-
www.FarAwavLT.com 

Pristatymas Lietuvoje per 1-3 
dienas.
Taip pat turime 
lietuviSkų gaminių 
skyrių. Siunčiame į 
daugumą Salių.

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniartis klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 SL 

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

2002 metų 
šauniausias 

pokylis — puota 
„ARRRIBA”!

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į šį neeilinį vakarą 
šeštadienį, sausio 26 d., Pasaulio lietuvių centre 

Puotos metu svečiai bus linksminami žymaus 
„Patti Lupo Music” orkestro 

Vyks lotyniškų šokių pamokos 
Vyks tyliosios ir gyvosios varžytinės 

Lauks ištaiginga vakarienė

Jūsų dalyvavimas ir pakylio pelnas bus parama Pasaulio 
lietuvių centrui

Rezervacijos: Regina Griškelienė, tel. 630-655-2485
Bilietai — $75 asmeniui

■
■
I
I
■
I
■I
I
I
■
■
■
■
I
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I
I
■
■

Kuris automobilis laimės ,,2002 metų tautos automobilio” titulą? Lapkričio pradžioje Lietuvoje paskelbtas jau 

penktasis geriausio 2002 metų automobilio rinkimo konkursas, kurio rengėjai yra Lietuvos žurnalistų autoklu- 

bas ir konkursą pristatanti paslaugų bendrovė „ERGO Lietuva”. { geriausiojo 2002-jų metų automobilio titulą 
pretenduoja 24 mašinos Gedimino Žilinkao (Elta) nuotr.

http://www.FarAwavLT.com


19-TAI PREMIJŲ ŠVENTEI PASIBAIGUS

Š. m. sausio 5 dienos popie
tėje Los Angeles Šv. Kazimie
ro parapijos išpuoštoje salėje 
įvyko 19-toj i JAV LB Kultū
ros tarybos Premijų šventė. 
Toji Premijų šventė buvo ne 
tik sėkminga, kuri praturtino 
mūsų lietuvių išeivijos kultū
rinį gyvenimą, bet kartu pali
ko neišdildomą malonų prisi
minimą.

Gerai suprasdami ir įvertin
dami daugelio rengėjų bendro 
darbo pastangas, reiškiu nuo
širdžią padėką Premijos šven
tę globojusiai LB Vakarų apy
gardos pirm. Angelei Nelsie- 
nei ir organizaciniam komite
tui vadovavusiam aktoriui Al
gimantui Žemaitaičiui. Dėko
ju kitiems rengimo komiteto 
nariams: Daliai Gricienei, Va
lerijai Hale, Raimondai Kont
rimienei, Sigutei Mikutaity- 
tei-Miller, Stasei Pautienie- 
nei, Amandui Ragauskui ir 
Adelei Reklaitytei. Dėkoju 
šventės programos vedėjams: 
Marytei Newson ir Tadui 
Dabšiui; dėkoju už prasmingą

invokaciją kun. Stanislavui 
Anužiui; dėkoju LF įgalioti
nei Violetai Gedgaudienei, 
įteikusiai Lietuvių fondo če
kius ir pasveikinusiai laurea
tus; dėkoju pianistei Eglei 
Janulevičiūtei, atlikusiai me
ninę programos dalį; dėkoju 
garbingam poetui Bernardui 
Brazdžioniui, pasveikinusiam 
Lietuvių rašytojų draugijos 
laureatę rašytoją Alę Rūtą ir 
jai įteikusiam Lietuvių fondo 
čekį; dėkoju Lietuvos Respu
blikos garbės konsului Vytau
tui Čekanauskui, kuris pager
bė Premijų šventę savo daly
vavimu ir kultūrą įvertinan
čiu sveikinimu; dėkoju vi
siems programos rėmėjams, 
nes kiekvieno darbas prisidėjo 
prie šventės pasisekimo. Tai
pogi dėkoju visiems atsilan
kiusiems ir savo dėmesiu 
parėmusiems šį renginį.

Lai būna šie kuklūs žodžiai 
Jūsų visų darbų įvertinimas 
ir padėka.

Marija Remienė 
JAV LB kultūros tarybos 

pirmininkė

LR ambasadoje 2001 m. lapkričio 26 d., po pašnekesio su Vašingtono lietuvių visuomene. Iš k.: LR Krašto ap
saugos ministerijos NATO departamento direktorius pulk. leitenantas Romualdas Petkevičius, KAM vicemi
nistras Povilas Malakauskas ir LR ambasadorius Vygaudas Ušackas. Nuotr. Elvyros Vodopalienės
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS

tik čia augęs jaunimas, bet ir 
iš tėvynės prieš daug metų 
pasitraukę išeiviai. Jaunesnie
ji domisi ir nemaža dalis jų 
šias spalvotas iliustracijas iš
sikerpa ir įsirėmuoja. Dėkoju 
„Draugo” administracijai už šį 
sumanymą.

Giedra Gudauskienė
Los Angeles, C A

„DARBININKO” 
ISTORIJOJ „BALTA

DĖMĖ”

Pranciškonų ir „Darbinin
ko” leidėjų paruoštas straips
nis „‘Darbininko’ nueitas ke
lias” išspausdintas paskuti
niame „Darbininko” numery
je (12-28) duoda gana išsamų, 
šiek tiek pagražintą vaizdą 
apie šio laikraščio nueitą ke
lią.

Straipsnyje suminėti ir iš
vardinti apie 15 redaktorių 
ir redakcijoje dirbusių žmo
nių, išskyrus du: paskutinius 
Šešerius metus redaktoriumi 
dirbusį Julių Kelerą ir ilgiau
siai vyriausiu redaktoriumi 
išdirbusį kun. dr. Kornelijų 
Bučmį. Per paskutinius 3 de
šimtmečius dirbusių vyriau
siais redaktoriais žmonių ne- 
paminėjimas — tai grubi klai
da. Nemanau, kad tokią 
klaidą pranciškonai padarė 
per neapsižiūrėjimą. Tikriau
siai minėti asmenys bus pran
ciškonams kuo nors nusižen
gę, tad ir nuspręsta jų pavar
des iš istorijos ištrinti.

Būtų gražu, kad vysk. Bal
takis ar kitas atsakingas 
pranciškonas paaiškintų apie 
tą „baltą dėmę” „Darbininko” 
istorijoje.

Sigitas Pliura
Elmhurst N.Y

dija, kad gerbėme Vincentą 
kardinolą Sladkevičių, nors, 
kaip paeinantį iš palaimintojo 
Jurgio pertvarkytos Žemaičių 
vyskupystės, neturėjusį teisės 
sėsti į Vilniaus arkivyskupys
tės, okupacijos pasekmėje te
bepriklausiusios Varšuvos ka
talikų provincijai, sostą, taip 
lygiai gerbiame Audrį kardi
nolą Bačkį, ateinantį iš Vaka
rų ir sėdintį „niekam nebe
priklausomos” Vilniaus arki
vyskupystės soste.

Al A. Simmons 
Chicago, IL

DĖL VICEPREZIDENTO

Lietuvoje dabar ima kristali
zuotis mintis, kad, renkant 
Lietuvos valstybės prezidentą, 
būtų kartu išrinktas ir vice
prezidentas!

Tai sveika, sveikintina min
tis! Tai brandinkime, populia- 
rinkimę šią gerą mintį, kad 
tautoje ji augtų ir ateinančių 
rinkimų metu realizuotųsi.

Lotynų kalboje „vice” reiškia 
„vietoj”, „kaip”, savo reikšme 
atitinka žodžius „pavaduoto
jas”, „padėjėjas”.

Kun. df. Eugenius Gerulis 
S. Pasadena, FL

DĖKOJU J)RAUGUI” UŽ 
GRAŽŲ 2002 M. 
KALENDORIŲ

NEMURZINKIME
TIKROVĖS

Pranas Zaranka „Draugo” 
2001.12.21 d. „Laiškų ir nuo
monių” skiltyje klausia: „Ar 
gerbiame mūsų kardinolą?” 
Taip! Nemurzinta tikrovė liu-

Kiekvienais metais „Drau
gas” išleidžia gražius spalvo
tus kalendorius, bet šiais me
tais išsiskyrė iš visų, anksčiau 
išleistų kalendorių. Šių metų 
„Draugo” kalendoriui parinkta 
tema yra labai prasminga. Tai 
mūsų tautos istorijos pamink
lai, apie kuriuos mažai žino ne

„Saulutės" pirm. Indrė TųOnėlienė, kardiochirurgas dr. Rimantas Benetis 
ir „Dinatno” sporto inventoriaus firmos direktorius Leonas Laskys Kauno 
kardiochirurguos klinikoje, kurioje per „Saulutės* narius — Robert Dūda 
ir Ginger Houghton — dr. Benetis įsigijo septynis kraujo apytakos apara
tus bei daug kitos įrangos ligoninei. Labdarą persiuntė Lithuanian Mercy 
Lift.

KITOKIA NUOMONĖ APIE 
KARDINOLUS

Gyvenant susmukusio JAV 
pašto pristatymo laikais — 
štai, gruodžio 18 d. „Draugas” 
Floridon keliavo 16 dienų (ir 
tai dar ne rekordas!) — ne
įmanoma tuoj pat reaguoti į 
kai kuriuos pareiškimus. 
Šiuokart reiškiu kitokią nuo
monę apie J. Tamukonio tos 
dienos numeryje mintis apie 
du kardinolus: Vengrijos J. 
Mindszenty (g. 1892, vysk. — 
1944 m. 1975) ir Lenkijos S. 
Wyszinski (g. 1901, vysk. — 
1946, m. 1981). J. Tamukonis 
teigė, kad Lenkijos primo lai
kysena satelitinėj Lenkijoj 
kraštui atnešė Bažnyčios lais
vę ir eventualų Lenkijos išsi
laisvinimą, o Vengrijos primas 
į kompromisus nesileido ir tuo 
Bažnyčią Vengrijoje gal net
sužlugdė. Mano manymu, tai 
labai paviršutiniški teiginiai, 
reikalingi šiokio tokio aplinky
bių įvertinimo.

Abu dvasininkai vyskupais 
buvo konsekruoti karo pabai
goje ir tuoj pat, beveik tuo 
pačiu metu, suareštuoti. 
Mindszenty buvo nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos (yra 
duomenų, kad jo prisipažini
mą kaltu valdžia išgavo vais
tais), jis iš kalėjimo išsilaisvi
no tik 1956 m. sukilimo metu 
ir, sovietų tankams sukilimą 
numalšinus, kitus 15 metų 
praleido JAV ambasadoje Bu
dapešte — tapo pabėgėliu nuo 
jį persekiojusio režimo. Višins
kis gi niekad nebuvo teistas, 
jis buvo laikomas namų arešte 
ir, kai iš sovietų tremties Len
kijon grįžo bei satelitinę val
džią perėmė W. Gomulka, at
gavo laisvę. Taigi svarbu, kad 
vienas jų faktiškai okupuo
tame krašte buvo pabėgėlis 
nuo vietinio „teisingumo”, o 
kitą — švelnėjanti marijone- 
tinė valdžia pati paleido lais
vėn.

Čia ir glūdi esminis skirtu
mas turbūt Dievo jiems skir
tame likime. Taip pat reiktų 
pastebėti skirtumus Lenkįjoje

ir Vengrijoje: po 1956 m. suki
limo atstatyta valdžia Vengri
joje ir tolerantiškesnė Gomul- 
kos Lenkija (gal po „pamokos” 
Vengrijoje). Ieškant apibendri
nančios išvados, gal būtų tiks
liau sakyti, kad abu Bažny
čios princai savaip prisidėjo 
prie okupuotos vidurio Euro
pos religinės bei politinės lais
vės atstatymo.

Laiško autoriaus bandymas 
lyginti šių dviejų kardinolų 
laikyseną su lietuvių pranciš
konų Kultūros židinio skaudu
liu absoliučiai nieko bendra 
neturi. Tai visai kita tema.

Antanas Dundzila 
Port Orange, FL

PRANCIŠKONIŠKOS 
KALĖDŲ MIŠIOS

Laiške leliūniškė vaikystės 
draugė iš Vilniaus rašo: „Va
kar pirmą kartą buvau Ber
nardinų bažnyčioje išklausyti 
šv. kalėdinių Mišių. (Ten dar 
vis 'klauso’ ne 'dalyvauja’. PZ) 
Kiekvienais metais per Kalė
das stengiuosi pabūti vis ki
toje šventovėje. Visa bažnyčia 
prikreigta šieno, prieangyje

užtvertas asiliukas ir avelė, 
katė šnastinėja tarp žmonių. 
Vaikams džiaugsmas! Pran
ciškonai su gitara ir mažutė
lių vaikų choru giedojo tokias 
linksmas kalėdines giesmes, 
kad norėjosi šokti. O pamoks
las — nuostabus, optimistiš
kas, linksmas, su humoru. Le
liūnų moterėlėms nepatiktų. 
Man labai patiko”.

Komunistų laikais labai nu
niokotos Bernardinų bažny
čios rektorius yra ir mums de- 
troitiškiams pažįstamas tėvas 
Julius Sasnauskas, OFM.

Pranas Zaranka 
Redford, MI

* Kalėjimų departamen
tas ir Lietuvos darbo birža
bandys padėti susirasti darbą 
į laisvę išeinantiems kali
niams. Teritorinėse darbo bir
žose per metus registruojasi 
apie 8,000 bausmę atlikusių 
asmenų. Iš jų tik apie 800 pa
vyksta įsidarbinti. Kolonijose 
darbų biržų atstovai organi
zuos „Darbo rinkos dienas”, 
kurių metu nuteistieji bus 
konsultuojami, kokiai profesi
jai jie yra tinkami. ibns>

„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, pavardė___________________________________________

Adresas_____________________________________ _____________ _

Miestas, valstija, zip code ______________________ ________ _

Namams Pa»kolo$, Apdraustos Sąskaitos
Mutual Federal Savings

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, Prefident

Patarnaujant Čikagos Ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus.

J

MANO NUOŠIRDI PADĖKA
Šiandien gruodžio 16 diena, sekmadienis, o prieš metus 

buvo šeštadienis. Atsikėlėme, kaip paprastai, šeštadienio 
rytą. Diena graži, bet šalta ir labai daug sniego, bet reikia 
važiuoti į mokyklą. Šiandien Kūčios, paruošiau ką žadėjau 
prisidėti, todėl reikia važiuoti. Juozas sako: „Žiūrėk, kiek 
sniego, nesvarbu, išvažiuosim, reikia važiuoti”. Kūčios 
praėjo linksmai, kaip visados. Parvažiuojam namo. Viskas 
gerai. Susitvarkau savo indus, Juozui sakau — eik pailsėti. 
Jis nuėjo į kitą kambarį ir staiga išgirstu labai skaudų 
dejavimą. Įbėgu į kambarį, mano Juozelis sėdi kėdėje ir 
nejudi... Žodžiais to skausmo negalima apsakyti, reikia 
išgyventi. *

Štai jau metai (gruodžio 16 d.), bet jis man gyvas. Dar 
vis matau jį palinkusį prie mašinėlės ir vienu pirštu 
badantį raides.

Mišios užprašytos, žmonės sukviesti, vaišės paruoštos. 
Bet ta diena tokia padalyta, prieš Kalėdas. Atvažiuoju 
anksti rytą, taip neramu. Žiūriu į judėjimą, atsidustu ir 
prašau — Dieve, padėk man. Ačiū Dievui, ačiū jums už 
tokį gražų dalyvavimą, kad savo dalyvavimu pagerbėte 
mano brangų žmogų. Jei jis matytų, tai sakytų: „Matai, 
jie atėjo, reikia tik kviesti”.

Nerandu padėkos žodžių, kartais žodis sustoja gerklėje.
Nuoširdžiai dėkoju V. Kerelytei už tokį jautrų giedojimą, 

dėkoju M. Motekaičiui, dėkoju S. Petersonienei už tuos 
jaudinančius žodžius.

Dėkoju R. Šakenienei ir jos pagalbininkei už 
pagamintus užkandžius.

Ir labai nuoširdžiai dėkoju fotografui Degučiui už 
daugybę gražiai padarytų nuotraukų, kurias man įteikė 
šią savaitę. Jei kas norėtų jas pamatyti — aš jas turėsiu 
sekmadieniais.

Su gilia padėka, lieku visiems dėkinga.

Pranė Masilionienė

2001 m. gruodžio mėn., 
pagerbdami mirusiųjų atminimą, 
„LIETUVOS VAIKŲ VILČIAI” 

aukojo:

a.a. George Bowman atm.: Vincas ir Ramunė Lukas 
- $50;

anūkėlės Madeline Glosten atm.: Ema Žiobrienė - 
$100;

a.a. Jono Valantiejaus-Valen atm.: Gertraud Valen- 
Valantiejus -$100;

a.a. Jono Ratniko atm.: Kazė Ratnikas- $25; 
a.a. Marijos Stakienės atm. : Egidijus ir Irena 

Užgiriai, Aušrelė ir Arūnas Liulevičiai, Donatas ir Loreta 
Kavaliūnai, Arvydas ir Audronė Tamuliai, Vida ir Šarūnas 
Rimai, Ritonė ir Teodoras Rudaičiai, Aldona ir Ramojus 
Vaičiai, Slavėnų šeima - $415;

a.a. Juzefos Venckienės atm.: Leonas V. ir Petrutė 
Venckai, Stepas ir Michelle Venckai, Romas ir Danutė 
Puodžiūnai, Vytas ir Nijolė Baniukaičiai, Dalia Viržintas, 
Silvija Aleksiūnas, Vytas ir Romaine Jonaitis, Veronika 
Paovienė, Ema Venckienė, Stasė Rudokas, Verutė 
Ringevičiūtė, Vladas ir Elena Paliukoniai, Stasė Stralis, 
Chester ir Daiva Bakšys, Danguolė Ilginytė, Juozas 
irAldona Lekys - $445;

a.a. dr. Alinos A Domanskienės atm. (papild.): Van 
Domanskis, Laura Lauciūtė - $150. Iš viso - $665;

a.a. Elenos Grudzinskienės atm.: dukterys Eugenia 
Tremanis, Nįjolė (Vai) Kent, Aldona (Gedas) Grinis, Rima 
(Antanas) Gudaitis, jos anūkai ir proanūkai - $300;

a.a. Adolfo Jelionio atm.: Sofija Jelionienė - $50. 
a.a. Eleonoros Marčiulionienės atm.: Julius ir 

Birutė Lintakas, Aldona Buntinas, Arūnas irlrena 
Draugelis, Vida ir Šarūnas Rimai, Pijus ir Danguolė 
Bielskus - $155;

a.a. Irenos Garunkfttis atm.: Margaret Šerelis - $50; 
a.a. Janės Kriščiūnas atm.: Margaret Šerelis - $50;

Užjaučiame mirusiųjų artimuosius ir nuoširdžiai 
dėkojame aukotojams. ,, Lietuvos Vaikų viltis” padeda 
negaluojantiems, tačiau turintiems viltį ir galintiems 
pasveikti Lietuvos vaikučiams.

„Lietuvoa Vaikų viltis”, 2711 W. 71 st Street, 
Chicago, IL 60629.

I
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE *

Janina Cukurienė, gyve
nanti Chicago, IL, prasitęsda- 
ma prenumeratą. „Draugą” 
parėmė 75 dol. auka. Esame 
labai dėkingi'

Erika Navickaitė (sopra
nas) V arnoje, Austrijoje, dai
nuojanti operečių atlikėja, 
sausio 20 d., sekmadienį, 3 
vai.p. Maria aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje (6727 S. 
California) surengs koncertą 
..Tau dovanoju savo širdį”. 
Fortepijono partiją atliks pia
niste Gintė Čepinskaitė. Bilie
tus įsigyti galite „Seklyčioje” 
<2711 W. 71st Str.) arba „Li
thuanian Plaza Bakery and 
Deli' parduotuvėje (2616 W. 
69th Str ).

Danutė Mačernis iš Chica
go. IL, prasitęsdama prenu
meratą, „Draugui" aukoja 50 
dol.Esame labai dėkingi!

KALĖDŲ EGLUTĖ ČIKAGOS 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

Kalėdos — pats gražiausias 
ir įstabiausias metų laikas. 
Kalėdos — lūkesčių išsipildy
mo, stebuklų metas. Kalėdos 
— labiausiai laukiama šventė.

Gruodžio 15 dieną, nuo pat 
ankstyvo ryto, Čikagos litua
nistinėje mokykloje rinkosi 
kiškiai, snaigės, angelai, nykš
tukai ir kiti pasakų herojai, po 
Jaunimo centro koridorius

Per Kalėdų eglutę bendrai nuotraukai susibūrė Čikagos lituanistinės mokyklos darbuotojai. Stovi: Jolanta Buži- 
ųauskytė, Virginija Dargis, Vida Baliutavičienė, Nijolė Pupienė, Vilija Elekšienė-Powell, Laima Apanavičienė, 
Virginija Bužėnienė, direktorė Jūratė Dovilienė, seselė Laima Kabišaitytė, Hedvina Dainienė, Evelina Karalie
nė, Rūta .Jautokienė, Laima Viršinskienė. Sėdi: Giedrė Elekšytė, Daiva Blažulionienė, Onutė Cvįlikienė, Dalia 
Gedvilienė, Rasa Miliūnaitė, Agnė Blažulionytė, Kristina Badaraitė, Edita Kibildienė.

Visa mokykla giedojo atsisveikinimo giesmę „Džiaugsmingų šventų Kalėdų ir metų Naujų”
Kristinos Badaraitės nuotr.

Čikagos lituanistinės mokyklas mokiniai (ii kairės) Paulius Šimkonis, To 
mas Nedveckis ir Augustas Ambrizas su Kalėdų seneliu.

K. Badaraitės nuotr. Žygiavo 1 skyriaus mokinukai - Otilija Borisovaitė ir Danielius Karosas.

Rastas Lietuvos pilietės 
Rimos Balčienės pasas tak
si automobilyje. Kreiptis tel. 
708-289-5181.

„Draugas” pakvietė Los 
Angeles Dramos sambūrį ba
landžio 14 d., sekmadienį, Či
kagos Jaunimo centre vaidinti 
spektaklį „Melas šventykloje”, 
kurio autorius Viktoras Ma- 
riūnas, režisuoja Petras Maže
lis. Šio veikalo premjera Los 
Angeles įvyksta sausio 12 ir 
13 dienomis. Maloniai prašo
me paskirti balandžių 14 die
ną šiai įdomiai pjesei. Los 
Angeles Dramos sambūrio vai
dintojai neapvils žiūrovų. Vi
sus kviečia „Draugas”!

Saulius Šimoliūnas, gyve
nantis Detroit, MI, atsilygin
damas už kalėdines atvirutes, 
„Draugą” parėmė 50 dol. au
ka. Nuoširdžiausiai dėkojame!

klaidžiojo pamotės nuskriaus
ta našlaitė, o jai kelią rodė 
mėnuliai ir liepsnelės bei visi
12-ka metų mėnesių... Visi 
puikiai nusiteikę — mokyklos 
administracija, mokytojai, mo
kiniai ir jų tėveliai — laukė 
kalėdinio stebuklo — žibučių 
viduržiemy...

Salėje vos sutilpo visi norin
tys pamatyti Čikagos lituanis

BRIGHTON PARKE — 
METINIS

SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, sausio 13 d., 

po 10:30 vai. lietuviškų Mišių 
Sv. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos salėje, 4420
S. Fairfield Ave., įvyks JAV 
LB Brighton Parko apylinkės 
narių metinis susirinkimas. 
Laukiame visų apylinkės lie
tuvių, ne tik „narių”, kurie jau 
yra rėmėjų sąrašuose. Išgirsi
te apie valdybos su narių pa
galba nuveiktus darbus, tiks
lus, ateities planus. Ypač no
rėtume matyti jau mūsų baž
nyčią lankančius „trečiosios 
bangos” žmones su naujais su
manymais, nauja energija sie
kiant lietuvybės išeivijoje iš
laikymo. Po Mišių, prieš susi
rinkimą, bus renkamas LB so
lidarumo įnašas, kitose orga
nizacijos vadinamas „nario 
mokestis” (10 dol. metams). 
Nariai ypač prašomi šia proga 
atlikti savo solidarumo parei

tinės mokyklos mokinių kalė
dinį spektaklį „Dvylika mėne
sių” (scenarijaus autorės Ro
landa Vamauskienė ir Onutė 
Cvilikienė, režisierė Onutė 
Cvilikienė). Prieš prasidedant 
vaidinimui, visus susirinku
sius su artėjančiomis šventė
mis pasveikino mokyklos di
rektorė Jūratė Dovilienė. Ste
buklingu žiemos mišku pavir
tusioje scenoje su nuostabiais 
lietuviškais žaislais padabinta 
Kalėdų eglute (dekoracijų au
torė — Daiva Blažulionienė,

gą nelaukiant, kad iždinin- 
kas/ė ateitų į namus, nes jų 
darbas nėra lengvas. Iki šiol 
mūsų apylinkė pasižymėdavo 
solidarumo įnašų surinkimu 
vos ne 100 proc. Tačiau mūsų 
valdybos uolioji iždininkė Ali
na Vadeišienė atsisako šių pa
reigų ateityje. Todėl malonė
kite dalyvauti metiniame susi
rinkime arba neatidėliojant 
atsiųskite savo „duoklę” paš
tu, įteikite ją sekmadieniais 
bet kuriam valdybos nariui. 
Būsime nuoširdžiai dėkingi. 
Reiškiu viešą padėką Alinai 
Vadeišienei už kruopštų darbą 
būnant iždininke Lietuvos ir 
lietuvybės išeivijoje naudai.

Salomėja Daulienė 
pirmininkė

JAV LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba sveikina 
brightonparkietį LB narį Ana
tolijų Šlutą su JAV LB Kultū
ros tarybos paskirta premija 
už ilgametį darbą rengiant 
Amerikos Lietuvių radijo lai
das.

padėjėjos — seselė Laima Ka- 
bišaitytė, administratorė Vir
ginija Bužėnienė, Agnė Blažu
lionytė, Kristina Badaraitė, 
Giedrė Elekšytė, Rasa Miliū- 
naitė, Milda Razumaitė) pra
sidėjo kalėdinis spektaklis.

Pagrindinius vaidmenis atli
ko 6 skyriaus moksleiviai 
Austėja Kaveckaitė, Arnoldas 
Sadkevičius, Liucija Balčiū
naitė, Aleksytė Stalionytė, Jo
nas Smuikaitis, Rokas Zig- 
mantavičius, Arūnė Ribikaus- 
kaitė, Eglė Dasevičiūtė, Gin
tarė Viršinskaitė ir Audra 
Miliūnaitė (mokytoja Virginija 
Melone). Vargšei našlaitei ne
sušalti padėjo nuostabūs 
nykštukų, mėnulių, liepsnelių, 
snaigių ir angelų šokiai (cho
reografės Virginija Dargis ir 
Nijolė Pupienė, akompania- 
torės Evelina Karalienė ir Ro- 
sita Strazdienė).

Kokia gi būtų pasaka be lai
mingos pabaigos? Žinoma, ir 
iųūsų herojei pasisekė — savo 
kelyje ji sutiko daug gerada
rių, kurie jai padėjo ir... ste
buklas! — vidury žiemos, Či
kagos Jaunimo centro salėje 
pražydo pačios tikriausios ži
butės! O kad visų nuotaika 
būtų dar šventiškesnė, su 
artėjančiomis šventėmis pa
sveikino tėvų komiteto pirmi
ninkas Jonas Butauskas, į ka
lėdinę mokyklos šventę atvyko 
pats tikriausias Kalėdų sene
lis! Senelis buvo sužavėtas vi
sų mokyklos mokinių giedama 
kalėdine giesme (choro vadovė 
Dalia Gedvilienė) ir kaip iš 
gausybės rago pasipylė Kalė
dų senelio dovanos...

Dar ilgai Jaunimo centro sa
lėje šurmuliavo vaikai, jų tė
veliai ir mokytojai. Vaikai 
džiaugėsi kalėdinėmis dovano
mis, tėvelių paruoštomis vai
šėmis, mokinių tėveliai dėkojo 
už puikiai suorganizuotą 
šventę, ir kažkur tolumoje vi
siems tebeskambėjo paskuti
nės moksleivių kalėdinės gies
mės „Džiaugsmingų šventų 
Kalėdų ir metų Nauju” melo
dija...

Jolanta Banienė
ČLM atstovė spaudai

BALFo pietų metu „Seklyčioje” susitikę nuolatiniai BALFo pakuotojai. 1 eilėje iš kairės: Aldona Lekeckienė, 
BALFo pirmininkė Maria Rudienė ir Emilija Kantienė. II eilėje: Marta Ruikienė, Vitalius Lekeckas, viešnia iš 
Lietuvos Vanda Bukaveckienė, Valentina Gudienė, Jeronimas Tamkutonis. Trūksta Vytauto Juodkos.

„SEKLYČIOJE” — POPIETĖ SU BALFO 
TALKININKAIS

Gyvenimas, kaip ir pati 
gamta, nėra demokratiškas ar 
teisus. Jis ne visiems ir ne vi
sada meiliai šypsosi ir gali 
kiekvienam ir kiekvienai iš 
mūsų parodyti savo aštrius 
dantis. Vieni iš mūsų ateina
me į pasaulį stiprūs, gražūs, 
gerose šeimose, gerame krašte 
ir geru laiku. Kiti, be jų kal
tės, ateina į gyvenimą fiziškai 
silpni arba su negaliomis ir 
užauga fiziškai nepatrauk
liais asmenimis arba invali
dais. Pagaliau vieniems iš mū
sų gyvenimas suteikia progų 
savo kasdieniniu darbu užsi
dirbti ir sutaupyti rytdienai; 
kitiems jis, atrodo, neša vien 
nesėkmes, kurios ne vieną iš 
mūsų gali padaryti ne tik 
vargšu, beturčiu, bet ir ligo
niu, o atėjus senatvei, netu
rinčiu namų, globos ar net val
gio.

Psichologai aiškina, kad šel
pimas — dalinimasis savo tu
rimu turtu su į vargą ar ne
laimes patekusiais asmenimis 
nėra žmonėms įgimtas cha
rakterio bruožas — jis turi bū
ti išmokstamas mums augant 
iš tėvų ar įskiepijamas pavyz
džiais mums bręstant. Asme
nys, patys pernešę vargą, ne
priteklius ar bėdą, geriau už
jaučia kitus ir yra dosnesni. 
Priešingai, šeimose auginant 
vieną vaiką, dažnai jis išau
ga aštriu savanaudžiu. Iš 
pat mažumės jis nėra moko
mas dalintis su vaikišku turtu 
— žaislais, saldainiais, dra
bužiais su savo broliukais ar 
sesutėmis. Gal neatsitiktinai 
dvidešimtojo amžiaus didžiau
si grobuonys ir tironai — Sta
linas ir Hitleris savo šeimose 
augo vienturčiais. Ši žmogiš
kumo dorybė — dalintis savo 
turimais ištekliais ne tik su 
savo artimaisiais, bet ir su sa
vo tautos vargšais — našlai
čiais, ligoniais, pabėgėliais ir į 
vargą patekusiais asmenimis 
yra pati svarbiausia žmogiš
kumo apraiška. Užuojautos 
žodžiai, lygiai kaip ir malda, 
gali laikinai paguosti, bet jie, 
kaip akmenys, neaprengs 
skurdžiaus ir nepamaitins al
kano.

Antro pasaulinio karo metu 
sukurtas Bendras Amerikos 
lietuvių fondas (BALFas), ap
jungiantis lig tol veikusias 
labdaros organizacijas, yra se
niausia Amerikos lietuvių šal
pos organizacija. Nors jos

„Seklyčios” popietės dalyviai. Iš kairės: kun. Jaunius Kelpšas. BALFo vicepirmininkas kun. Jonas Juozupaitia, 
BALFo vicepirmininkas kun. Jonas Kuzinskas, Bronius Siliūnas, kun. Alfonsas Svarinskas, Cicero BALFo sky- 
riaufl nirmininVA Jv OmnA

centras buvo ir yra Čikagoje, 
kiti jos skyriai įsikūrė visuose 
lietuviškuose telkiniuose. Ka
ro pabaigoje atsirado dešimtys 
tūkstančių lietuvių pabėgėlių, 
išsisklaidžiusių po visą Va
karų Europą, o daugiausia jų 
buvo karo sugriautoje Vokieti
joje. Tų pabėgėlių padėtis bu
vo skurdi, kartais tragiška, — 
jie gyveno stovyklose — ap
griautose kareivinėse ar mo
kyklose, dažnai kelios šeimos 
susispietę vienam kambary. 
Maisto niekuomet nebuvo už
tektinai. BALFas, pagal išga
les, šelpė juos drabužiais, 
maistu, o kai kuriems sudarė 
darbo ir buto garantijas atvy
kti į JAV. Daugumai šių 
asmenų emigravus iš Vakarų 
Europos, BALFo veikla nukry
po į Suvalkų kraštą ir į Sibirą, 
kur radosi dauguma lietuvių 
tremtinių. Nepaisant drastiš
kų sovietų varžymų, BALFas 
juos šelpė pagal išgales.

Dabartiniu metu, norėda
mas padėti Lietuvoje esan
tiems našlaičiams, vargšams, 
invalidams, tremtiniams ir 
daugiavaikėms šeimoms, 
BALFas nuolatos kreipiasi į 
savo tautiečius. Jis kreipiasi į 
tuos, kurie gali išgirsti savo 
tautiečių pagalbos šauksmą, 
nes yra tokių, kurie niekuo
met nenori to girdėti. Iš suau
kotų pinigų ir suneštų varto
tų, bet dar gerų drabužių 
BALFas savanorių pagalbi
ninkų dėka į Lietuvą ir į Su
valkų kraštą kas savaitę iš
siunčia daugiau kaip 40 siun
tinių, sveriančių maždaug po 
35 svarus. Į siuntinius yra pa
kuojami drabužiai, batai, vita
minai, aspirinas ir maisto pro
duktai. Pagal vedamą kartote
ką, tokie siuntiniai eina vargs
tančioms šeimoms — Sibiro 
tremtiniams, invalidams ar 
daugiavaikėms šeimoms. Dau
gelis tokių šeimų yra reko
menduojamos vietinių katali
kiškų organizacijų. Gavėjams, 
neparašiusiems gavimo ir pa
dėkos laiško, daugiau siunti
nių nebesiunčiama. Pereitais 
metais vien už šių siuntinių 
persiuntimą BALFas sumokė
jo apie 34,000 dolerių. Be 
siuntinių, BALFas įvairias or
ganizacijas Lietuvoje remia 
pinigais. Taip pereitais metais 
„Betanįjos” vargšų valgykla 
Vilniuje gavo 30,000 dol., įvai
rūs senelių ir našlaičių namai 
— 33,000 dol., jaunimo sto

vyklos ir studentai — apie 
24,000 dolerių.

Daugelio Lietuvoje esančių 
labdaros organizacijų 1 veikla 
būtų daūg mažesnė ir siau
resnė be Šiaurės Amerikos lie
tuvių paramos. Savo veiklai 
pasigarsinti jos kartais „pa
miršta” viešai paskelbti gautą 
paramą iš užjūrio lietuvių ar
ba ją sumenkina. To pavyz
džiu gali būti ir Vilniaus arki
vyskupijos amatų centro ati
darymas. Šių metų „Bažnyčios 
žinios” (Nr. 19) aprašo to ama
tų centro, siekiančio padėti 
jaunam žmogui išmokti ama
to, atidarymą. Šią santrauką 
persispausdino „Draugas” lap
kričio 24 d. laidoje. Ten sako
ma, kad „viena iš pirmųjų or
ganizacijų, parėmusi šio cent
ro kūrimąsi, yra Amerikos or
ganizacija BALFas”. Tačiau 
Vilniaus arkivyskupija ar 
„Bažnyčios žinios” „pamiršta” 
paminėti, kad BALFas šios 
amatų mokyklos įsteigimui 
paaukojo 500,000 (pusę milijo
no) dolerių, o be šios sumos 
amatų mokyklos' įsteigimas 
būtų likęs vien svajone.

Per paskutinius • kelerius 
metus prieš Kalėdų šventes 
plačiai žinomi labdaros gera
dariai Maria ir Antanas Ru
džiai, išreikšdami savo padėką 
BALFo talkininkams, jo veik
lai aukojantiems savo laiką, 
sukviečia juos į „Seklyčią” ir 
savo asmeniškomis lėšomis 
juos pavaišina. Jau nuo 1972 
metų Maria Rudienė, Ameri
koje gimusi lietuvaitė, suma
niai vadovauja BALFo orga
nizacijai ir jos plačiai veiklai, 
savo lėšomis dažnai besilanky
dama BALFo reikalais Lietu
voje. Još pasiaukojimas BAL
Fo šalpos veiklai, nepaisant 
paskutinių metų pergyventų 
sveikatos problemų, yra tie
siog neįtikėtinas.

Šiais metais BALFo taikin
tojų pietūs „Seklyčioje” įvyko 
gruodžio 18 d. Susirinko dau
giau kaip 30 asmenų iš plačių 
Čikagos apylinkių.

BALFo centrinė valdyba ir 
kartu Marųuette Parko sky
rius yra įsikūrę Čikagoje, 
„Draugo” patalpose, 4445 W. 
63rd St. Čia BALFas priima 
atnešamas drabužių ir kitokių 
gėrybių aukas. Kaip lietuvių 
patarlė sako, yra daug geriau 
aukoti, negu prašyti. BALFo 
įstaiga veikia savaitės darbo 
dienomis nuo 9 v. r. ligi 4 vai. 
vakaro.

Jeronimas Tamkutonis
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