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* U i kenkimą Lietuvos
liberalų sąjungai iš partijos
pašalintas pirmasis jos vice
pirmininkas, buvęs premjeras
Rolandas Paksas. „Tai logiška
tąsa to, kas Liberalų sąjungoje
prasidėjo praėjusiais metais,
— kova už valdžią", balsavimo
rezultatus komentavo R. Pak
sas.
(R, E1U)
* Šeštadieni posėdžiavusi
Lietuvos liberalu sąjungos
(LLS) Antakalnio skyriaus ta
ryba dauguma balsų nus
prendė pasalinti iš partijos bu
vusį LLS vadovą, buvusį
premjerą Rolandą Paksą. Sky
riaus pirmininkas Bronius
Jonušas teigė, jog skyriaus
sprendimą lėmė tai, jog R.
Paksas savo veiksmais pa
kenkė partijai, jos programos
vykdymui. Taip skyrius įver
tino R. Pakso ir jo šalininkų
sprendimą įkurti atskirą frak
ciją Seime.
(BNS>
* Centro sąjungos (CS)
valdybos narys, parlamenta
ras Virginijus Martišauskas
ragina svarstyti ne tik libe
ralų ir centristų bendradar
biavimo kitais metais numaty
tuose savivaldybių rinkimuose
galimybę, bet ir bendros Sei
mo frakcijos kūrimą. Lietuvos
liberalų sąjunga (LLS) ir CS
yra sudariusios darbo grupes
parengti derybinius principus.
Šiuo metu liberalai ir centris
tai tik Švenčionių savival
dybės taryboje yra sudarę
bendrą
frakciją.
<BNS)
* Bendro socialliberalų ir
socialdemokratų kandida
t o į prezidentus iškėlimas
būtų „didelė sėkmė" ir pade
monstruotų „bendro darbo
partnerių sutarimą ir bran
dą", pareiškė valdančiosios
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijos Informa
cijos centro vadovas Vytautas
Kvietkauskas. „Jeigu iš tiesų
pavyktų iškelti bendrą kandi
datą, ar tai būtų Algirdas Bra
zauskas, ar Artūras Paulaus
kas, tai būtų didelė sėkmė.
Tai parodytų bendro darbo su
sitarimo partnerių sutarimą ir
brandą", sakė jis.
<BNS)
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Vyriausybė pritarė projektui dėl
žemės pardavimo užsieniečiams
V i l n i u s , sausio 14 d. (BNS)
— Vyriausybė pritarė Seimo
parengtam Konstitucijos pa
taisos projektui ir lydinčių
įstatymų projektams, leidžian
tiems įsigyti žemės ūkio pa
skirties žemę užsieniečiams,
Lietuvos juridiniams asme
nims ir savivaldybėms.
„Jokių prieštaravimų mi
nistrų kabinete nebuvo, tik
neesminės pastabos", žurna
l i s t a m s po vyriausybės posė
džio pirmadienį sakė žemės
ūkio
viceministras
Kazys
Maksvytis.
Vyriausybė pateikė Seimui
tik vieną pastabą — rekomen
davo aiškiau apibrėžti, kas
gali boti laikomi „užsienio
subjektais", kurie nuo Lietu
vos įstojimo į Europos Sąjun
gą datos galės įsigyti čia
žemės ūkio paskirties žemę.
Žemės ūkio ministerijos pa
rengtame
Seimo . projektų
įvertinime buvo ir daugiau
pastabų. Siūlyta sumažinti te
ritorijų, kurių žemė negali
būti parduodama užsienie
čiams, sąrašą.
Sausio pabaigoje Seime ke
tinama surengti pirmąjį balsa
vimą dėl Konstitucijos 47
straipsnio pataisų. Pataisai
priimti reikia n e mažiau kaip
dviejų trečdalių visų Seimo
narių balsų.
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Lietuva jau yra įsiparei
gojusi ES nuo įstojimo datos
liberalizuoti žemės ūkio pas
kirties žemės pardavimą už
sieniečiams, tačiau Seimo Kai
mo reikalų komitetas pasiūlė
derėtis dėl 7 metų pereinamo
jo laikotarpio žemės pardavi
mui.
Šį pasiūlymą remiantys Sei
mo agrarininkų grupės atsto
vai grasina neparemti Kons
titucijos pataisos dėl žemės
ūkio paskirties žemės pardavi
mo užsieniečiams, jeigu perei
namasis laikotarpis nebus
nustatytas.
Žemdirbiai nuogąstauja, jog
turtingesni užsieniečiai pigiai
supirks derlingiausias Lietu
vos žemes.
* Seimo Etikos ir proce
dūrų komisija nusprendė,
jog parlamentinio Ekonomikos
komiteto pirmininkas Vikto
ras Uspaskich sukėlė interesų
konfliktą, reklamuodamas Kė
dainių konservų fabriko gami
n a m u s marinuotus agurkus.
Du komisijos nariai — liberalė
Dalia Teišerskytė ir modernu
sis krikščionis demokratas Ar
tūras Vazbys — nuo balsavi
mo nusišalino, kadangi patys
dalyvavo agurkus reklamavu
siame renginyje. V. Uspaskich
neigė tiesiogiai turįs Kėdainių
konservų fabriko akcijų, bet
prisipažino, jog turi kitų bend
rovių, susijusių su šia įmone,
akcijų. Komisija paliko pa
čiam V. Uspaskich nuspręsti,
ar jo portretas toliau gali likti
konservuotų agurkų etiketėje.
* Šią vasarą pirmieji ofi
cialūs losimo namai Palan
goje b u s atidaryti viename
prabangiausių kurorto viešbu
čių — „Palangos vėtroje". Re
monto darbus
planuojama
užbaigti d a r gegužės mėnesį.
1998 m. kapitaliai atnaujintas
„Palangos vėtros" viešbutis
yra vieno turtingiausių Lietu
voje žmonių — Bronislovo Lu
bio nuosavybė.
(K, EIU>
* Nenumaldomai artėjan
tis lito persiejimas prie
euro verčia gyventojus ir įmo
nes patikrinti turimas santau
pas bei finansinius įsiparei
gojimus. Valiutų konvertavi
mas bankams jau tapo puikiu
pajamų šaltiniu. Santaupų
JAV doleriais turintys gyven
tojai pasirinko dvi išeitis —
nekilnojamojo turto pirkimą
arba Amerikos valiutos kei
timą į litus ar eurus. (LR, EJUI
* „McDonald's" s p a u d ž i a
L i e t u v o s vyriausybė suda
ryti jai išskirtines sąlygas
sumuštinių bandelių importui
į Lietuvą. Kaip ir dera stam
biai firmai, pastangos grin
džiamos svariais argumentais:
jeigu nebus privilegijų —
išeisim.
(vž, EIU)
* Vilniaus greitosios me
dicinos pagalbos stoties gy
dytojai įsipareigojo dėvėti
naujas uniformas. Kol kas jas
vilki tik reanimacinių brigadų
medikai. Uniformas medikai
turi įsigyti už savo pinigus.
Uniforma kainuoja apie 300
litų, todėl drabužius medikai
perka išsimokėtinai.
(R. EIU I
* 2002 m. b r a n d o s egza
m i n ų sesįja, dėl kurios ilgo
kai diskutuota, prasidės ge
gulės 21 d. Brandos atestatui
gauti reikės išlaikyti 4 bran
dos egzaminus. Pavasarį abi
turientai pirmą kartą be mo
kyklinio laikys ir valstybinį
užsienio kalbos egzaminą.
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(Rantantis AFP. Rautam. AP. lntertax. ITAR-TASS. BNS
žinių agentūrų prana*mai»)

Vienuolikti) kart;} Lietuva pagerbė 1991 metų sausio 13-os ,s aukas, kaip ir 1W«1 metų žvarbų .sau.sio 12-osios
vakarą, sekmadienį Vilniuje, Nepriklausomybes aikštėje, f-psnojo At^ii:. imo laužas, žmonės dainavo patriotinęs dainas, kariškiai susirinkusiuosius vaišino arbata.
Kęstučio Vanago 'Eltai nuotr
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* Skambutis i š Baltųjų
rūmų V a š i n g t o n e savaite
paankstino Lietuvos preziden
to vizitą į JAV ir pakeitė susi
tikimo su Estijos vadovu
vietą. Į Vašingtoną preziden
tas Valdas Adamkus ketina
išskristi jau šį trečiadienį,
nors ankščiau buvo numaty
ta, kad vizitas vyks sausio 2223 dienomis. JAV administra
cija išreiškė pageidavimą, k a d
JAV prezidento Georg W.
Bush ir Lietuvos vadovo V.
Adamkaus susitikimas įvyktų
šį ketvirtadienį.
(BNS>
* P r e z i d e n t a s Valdas
Adamkus pirmadienį priėmė
kariuomenės vadą generolą
majorą Joną Kronkaitį, su ku
riuo aptarė šią savaitę prasi
dėsiantį savo vizitą JAV. Kaip
sakė J. Kronkaitis, viena svar
biausių pokalbių JAV temų
bus Lietuvos siekis tapti NA
TO nare. Vizitas JAV yra pui
ki proga pristatyti Lietuvos
kariuomenės struktūrą bei
plėtros planus prieš lapkritį
Prahoje vyksiantį NATO vals
tybių vadovų susitikimą, ku
riame Lietuva tikisi gauti pa
kvietimą į sąjungą. Tikimasi,
kad įvyks kariuomenės vado
pokalbis su JAV Valstybės
sekretoriumi Colin Powell.
(BNS)

* Paskyrus naujus Pa
nevėžio, Telšių ir Vilka
viškio vyskupus, postų nete
ko 75 metų sulaukė vyskupai
Juozas Preikšas, Antanas
Vaičius ir Juozas Žemaitis.
Koks bus tolesnis garbių dva
sininkų likimas? J Preikšas
eis kunigo pareigas Panevėžio
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
A Vaičius žada -ašyti atsi
minimus. tvp~k- + sukauptus
pašto ženklus. J. Žemaitis, ku
ris dar 1989-aisiais davė
amžinuosius marijonų vienuo
lio įžadus, persikels į vienuo
lyną, k u r jam jau paruošti du
kambariai.
OR. Eita)
* Pirmadienio ryta Klai
p ė d o s aplinkosaugininkai
gavo pranešimą, kad Baltijos
pajūris užterštas naftos pro
duktais. Jūros aplinkos apsau
gos agentūra nurodė visoms
atsakingoms tarnyboms imtis
tokiais atvejais būtinų veiks
mų. Mažų gabaliuku naftos
produktų 15 m ilgio ruože ap
tikta už 4 km nuo Karklės
link Palangos, nedidelis kiekis
teršalų pastebėtas ir ruože
nuo Nemirsetos iki Palangos.
Anot Aplinkos ministerijos,
taršos šaltinis kol kas nenu
statytas, vyksta tyrimas. Spe
cialistai teršalų mėginius pri
statė į laboratoriją.
<BNS>
* Vieną po kitos atlikę
tris operacijas apdegusiems
naujagimiams, Kauno medici
nos universiteto klinikų medi
kai pranešė, kad jos pavyko.
Lig šiol kamavęs nerimas,
ar neprasidės komplikacijos,
slūgsta. Medikų įsitikinimu,
Marijampolės ligoninėje suža
loti dvynukai įveikė krizę.

* Naujosios Vilnios psi
chiatrijos ligoninėje dedasi
keisti dalykai. Kai kurie gydy
mo įstaigos darbuotojai, globo
jantys sunkiai sergančias se
nutes, įsigudrina parduoti jų
butus ir net, kaip įtariama,
pasisavina pensijas.
(R, EIUI
* Pasaulio bankas pa
siryžęs Lietuvos sveikatos
apsaugos projekui skirti 21.24
(KD, Elta)
mln. dol. paskolą. Pagal šį
projektą parengta Greitosios • * Marijampolėje — nau
medicininės pagalbos strategi j o s medikų klaidos. Ne
ja, kurią numatyta iš pradžių praėjus nė dviem savaitėms
įgyvendinti Vilniaus, Kauno, po nelaimės, kai Marijampolės
Utenos ir Alytaus apskrityse. apskrities ligoninėje buvo ap
deginti ką tik gimę dvynukai,
(VŽ, Elta)
* Gimdymų skaičius Lie šios ligoninės pacientams vėl
tuvoje v i s mažėja. Jei 1990 teko patirti medikų aplai
m. Lietuvoje gimė 57,000, tai dumą. Marijampoliečiai į ava
pernai — tik 34,000 vaikų. riją patekusiems teritorinės
Nuo 1994 m. kasmet apie muitinės pareigūnams Tomui
4,000 daugiau žmonių miršta Stražnickui ir Skirmuntui Ko
nei gimsta. 2001 metai tapo riui nesugebėjo iš karto nusta
šia prasme rekordiniai: vien tyti rimtų sužeidimų. <R. EIU;
per 9 mėnesius gimimų
* S e i m o vicepirmininkas,
skaičius sumažėjo 2,200. Lie socialdemokratas
Vytenis
tuvos visuomenė sparčiai se Andriukaitis,
vadovaujantis
nėja: vyresnių nei 60 metų Europos reikalų komitetui,
amžiaus žmonių dalis per šį įžvelgia „būtinybę" turėti ne
dešimtmetį išaugo beveik 3 penkis, bet aštuonis pava
duotojus.
(LZ. Klui
(KD.Hta)
(KD.Etta) prOC.

* Per kruvinojo Sausio
įvykius tuometinę Aukš
čiausiąją tarybą saugoję sa
vanoriai kūrė planus ne tik
kaip apsaugoti parlamento
rūmuose (AT) posėdžiavusius
pareigūnus, bet ir, iškilus
grėsmei, kaip j u o s saugiai
išvesti iš rūmų. Kaip prisime
na, ko gero, tuomet labiausiai
slepiamo projekto vienas su
manytojų architektas Algi
mantas Nasvytis, „niekas tuo
met nežinojo, kad rengiamasi
kasti slaptą tunelį, kuriuo iš
rūmų būtų pasitraukę laisvės
gynėjai".
(KD. EIU)
* Seimo valdyba nuspren
d ė neleisti
socialliberalų
frakcijos nariui, Kovo 11-osios
Nepriklausomybės Akto signa
tarui Egidijui Klumbiui pasa
kyti kalbą per iškilmingą Sau
sio 13-osios įvykiams paminėti
skirtą parlamento
posėdį.
„Nebūtų solidu, jeigu tokia
proga iš Seimo tribūnos pra
biltų
skandalingu
elgesiu
išgarsėjęs politikas", teigė Li
beralų frakcijos seniūnas Gin
taras Steponavičius, (LR, R. Eita)
* Seni kauniečiai pasako
ja apie po Kaunu esančius
požemius, apie užmūrytas į
juos vedusias duris, tunelių
labirintus tyrinėjusių moksli
ninkų paslaptingas mirtis ir iš
po grindinio atsivėrusias keis
tas duobes. Archeologas Algir
das Žalnierius tvirtina, kad
požeminis Kaunas neegzistuo
ja. Jo žiniomis, Lietuvoje tik
vieninteliame Apuolės piliakalnyje kasinėjant buvo rasti
požeminiai statiniai — įva
žiavimo vartai. Kartkartėmis
vis atgyja kalbos apie po Sena
miesčio grindiniu esantį labi
rintą, siekiantį n e t Vilnių.
* Daugiau kaip prieš tris
savaites Klaipėdoje per
sprogimą žuvusio politiko Juo
zapo Paliako bylos tyrimu su
sidomėjo Vilnius. Manoma,
kad aukštų pareigūnų vizitas
susijęs su Vilnių pasiekusia
informacija, jog kai kurios
įtakingos grupuotės bando pa
veikti uostamiesčio teisėsau
gininkus, kad šie netirtų kai
kurių nusikaltimo prielaidų.
* Tarptautinės sportinio
šokio federacijos pasaulio
klasikinių šokių varžybose
Prancūzijos sostinėje Pary
žiuje Lietuvos čempionai Arū
nas Bižokas ir Edita Daniuto,
atstovaujantys K u i n o .Sūku
rio" klubui, iškovojo I vietą
Varžybose dalyvavo per 80
por\j. A Bižokas ir E Daniūte, kuriuos treniruoju Jū
ratė ir Česlovas Norvaišos, pa
sauliniame populiarumo sąra
še šiuo metu vra treti.
CBM

Islamabadas. Ilgai lauktoje kalboje šeštadienį Pakistano prezi
dentas Pervez Musharraf pažadėjo sutriuškinti radikalius islamo
kovotojus ir paragino pradėti derybas dėl Kashmyro, tačiau pa
brėžė, jog jo kariuomenė yra pasirengusi kariauti. Prie bendros
valstybių sienos susitelkus milijonams kovai pasirengusių karių,
P Musharraf Indijai uždraudė 5 radikalias islamo grupuotes, įs
kaitant ir išpuolio Indijos parlamente kaitinamas Kashmyro se
paratistų organizacijas. Savo kalboje P. Musharraf įspėjo Indiją
neperžengti Kontrolės linijos ir neleisti savo žmonėms kištis į kitų
valstybių reikalus. Pakistanas tikisi, kad Indija atitrauks savo ka
riuomenę nuo sienos į taikos meto pozicijas, siekdama sumažinti
įtampą, pirmadienį pareiškė kariuomenės atstovas spaudai.
Deli. Indija pasveikino Pakistano prezidento Pervez Musharraf
pareiškimą del veiksmų prieš musulmonų kovotojus, tačiau jo pa
žadus vertins pagal konkrečius veiksmus, kurių bus imtasi prieš
„terorizmą per sienas", sekmadienį pareiškė užsienio reikalų mi
nistras Jaswant Singh. Indijos gynybos ministras George Fernandes, atsakydamas į klausimus apie konfliktą su Pakistanu, pirma
dienį pažymėjo, kad , joks sveiko proto žmogus" nesvarstys bran
duolinio ginklo panaudojimo galimybės. Pasak jo, Indija branduo
linį ginklą laiko tik atgrasinimo priemone.
N e w Yorkas. Talibano vadas mula Mohammad Omar buvo be
veik patekęs amerikiečiams į rankas, kai JAV lėktuvai bombarda
vo jo namus pietų Afganistane, pirmadienį rašo „Newsweek". M.
Omar ilgametis vairuotojas Qari Saheb sakė, kad Talibano vadas
vos paspruko nuo amerikiečių ir talibams priešiškų afganų, kai
buvo bombarduojami jo namai Kandahare. Mula esą pabėgo rikša,
o vėliau keliavo iš vienų namų į kitus ir miegojo rūsiuose. Q. Sa
heb šiuo metu slapstosi Pakistane, bet M.Omaro buvimo vieta vis
dar nežinoma.
Kabulas Išvalius tūkstančius tonų nuolaužų, vėl atidarytas gy
vybiškai svarbus, Afganistano šiaurę ir pietus jungiantis Salango
tunelis. Išminavimo agentūra „Halo Trust" pirmadienį paskelbė,
kad tuneliu jau važiuoja pirmieji automobiliai ir sunkvežimiai,
nors kol kas apšviesti tik du trečdaliai jo ilgio. 3.2 km ilgio tunelis
yra maždaug 4,000 m virš jūros lygio — tai aukščiausiai įrengtas
toks statinys pasaulyje.
Vašingtonas. JAV kariuomenė persiuntė dar 30 Talibano ir „ai
Qaeda" belaisvių iš Afganistano į Kubos Guantanaroo įlankoje
esančią karo laivyno bazę. Iš viso čia jau pervežta 50 Afganistane
sulaikytų asmenų. Po kvotos įtariamiesiems gali būti pateikti kal
tinimai teroristine veikla ir surengtas karo tribunolas.
Jeruzalė. Izraelis nusprendė nebegriauti namų palestiniečių
teritorijose, po prieštaringai vertintų puolimų Gazos Ruože pirma
dienį sakė Izraelio užsienio reikalų ministras Shimon Perės.
Beijing. Kinija neigiamai vertina Taivvano vyriausybės sprendi
mą ant šios valstybės piliečių pasų užrašyti žodį „Taiwan", ir ma
no tai esant dar vienu žingsniu nepriklausomybės link, pirmadie
nį rašo dienraštis „China Daily". Šiuo metu Taiwanas išduoda pa
sus, ant kurių viršelio anglų ir kinų kalbomis parašyta „Kinijos
Respublika". Kinija laiko Taiwaną savo teisėta provincija ir tikisi
galų gale prisijungti ją prie Kinijos — jei prireiks, pasitelkdama
net jėgą.
Seulas. Pietų Korėjos prezidentas Kim Dae-jung pirmadienį at
siprašė dėl kelių kyšininkavimo skandalų, į kuriuos įsivėlė aukšti
pareigūnai. „Darysime viską, ką galime, kad išnaikintume korup
ciją", sakė jis. Pats prezidentas kilus skandalams, nebuvo kaltina
mas. Sekmadienį apie pasirengimą atsistatydinti paskelbė gene
ralinis prokuroras Shin Seung-nam, nes dėl įtarimų kyšininkavi
mu buvo suimtas jo brolis.
San Visente. Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų suki
lėliai marksistai sekmadienį paskelbė trejus metus vykusį taikos
procesą nutrūkusiu ir pranešė pasitrauksią iš didesniųjų mieste
lių, esančių jų kontroliuojamoje demilitarizuotoje zonoje. Tuo tar
pu tūkstančiai kareivių, tankai ir reaktyviniai karo lėktuvai pir
madienį vakare pasirengė šturmuoti šią zoną. Prezidentas Andrės
Pastrana susitiko su gynybos ministru, ginkluotųjų pajėgų vadu ir
JAV ambasadore Kolumbijoje Anne Patterson, rengdamasis pra
dėti karinį puolimą, kuris neišvengiamai padidins 38 metus besi
tęsiančio šios Andų kalnų valstybės partizaninio karo įtampą.
Vašingtono*. JAV prezidentas George W.Bush sekmadienį va
kare Baltuosiuose rūmuose per televiziją žiūrėdamas amerikietiškojo futbolo rungtynes, paspringo sūriu riestainėliu, nualpo ir nu
krito nuo sofos. Prezidento gydytojas, oro pajėgų pulkininkas Richard Tubb sakė, jog G. W Bush pastarosiomis dienomis skundė
si, kad galbūt persišaldė ir susirgs. Tokios būsenos tinkamai ne
nurijus riestainėlio, sulėtėjo širdies ritmas, ir prezidentas nualpo.
Pasak R. Tubb, 55 metų G. W. Bush krisdamas ant kilimu išklotų
grindų, nusibrozdino kairįjį skruostą ir susimušė lūpą.
Kijevas. Namo į Ukrainą sugrįžo odesietis Teodor Rezvoj. kuris
vienas irkline valtimi per 67 dienas perplaukė Atlanto vandenyną.
T. Rezvoj sakė, jog svarbiausia priežastis, paskatinusi jį tokiam
poelgiui, buvo tai, kad jam sukako 33 metai — Kristaus amžius.
Jis taip pat pabrėžė, kad ryžosi tokiai ekspedicijai iš patriotizmo
Sunkiausios, pasak keliautojo, buvo pirmosios dvi plaukimo savai
tės, kai jis jautėsi itin vienišas. Atlanto nugalėtojas dar nemano,
jog užbaigė savo projektą, nes „dar reikia parašyti knygą ir su
montuoti filmą". T. Rezvoj — penktasis žinomas istorijoje keliau
tojas, kurie perplaukė Atlantą irklinėmis valtimis. Iki jo tokiu bū
du Atlantą įveikė Didžiosios Britanijos. Prancūzijos, JAV ir Brazi
lijos atstovai.
Kabulas. Karo nuniokotos
KALENDORIUS
Afganistano ekonomikos atgai
vinimui ir pavėluotu plėtros
Sausio 15 d.: Dailius, Ida. Medą.
projektų įgyvendinimui per 10 Paulius. Skirgaila. Snieguole
metų prireiks apie 4n milijardų
JAV dolerių

Sauaio 16 d.: Honoratas. Jovaras,
Marcrhs, Norjjailas. Norgmlė.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
IŠMINTINGAS STRĖNŲ SKAUSMO
TVARKYMAS
J O N A S A D O M A V I Č I U S , M. D .
Strėnų skausmo tvarkymas dažniausiai suluošimą priartiyra sunkus reikalas, nes yra n a SS. Dėl tokio skausmo an
daug priežasčių, apsireiški troje vietoje žmonės laikinai
mų, diagnozių ir
gydymų. apleidžia darbą.
Diagnozuojant reikia išskirti
Gera naujiena
ir visiems
40 ligų. Tai didelė n a š t a labai nepamirština yra ši: papras
užsiėmusiam gydytojui.
tai SS skausmais sergančiųjų
Štai kad ir 43 metų vyras 60 proc. pasitaiso per vieną
su stipriais strėnų s k a u s m a i s savaitę, o 90 proc. per 4-6 sa
— negalįs patogiai nei sėdėti, vaites nepriklausomai ar jie
nei stovėti. J i s palenkė ir pa gydosi, ar ne. Tuomi pasinau
Pirmosios specialiosios i n t e r n a t i n ė s m o k y k l o s m o k i n i a i M o k y k l ą l a n k o lengvo, v i d u t i n i o i r ž y m a u s p r o t i n i o a t 
suko
strėnas,
keldamas doja visokie tokių ligonių ki
P r a n ė s Š l u t i e n ė s nuotrauka
silikimo v a i k a i .
svarų dėžę. Galima galvoti šenių tuštintojai, neteisingai
apie raumeninį skausmą. Rei priskaičiuodami savo naudai
KARO MEDICINOS NAUJIENOS
kia tokį apžiūrėti, t u r i n t gal tokį pagijimą, kada jis ateina SS. Reikia prisilaikyti taisyk
ir be jokio paprasto S S gydy lių, kilnojant, stumiant, ne
voje ir kitas priežastis.
2001 m . spalio 15 d. p i r m ą Karo medicinos tarnybos karo
š a n t ar lenkiantis.
Gydytojas tokiais atvejais mo.
k a r t ą Lietuvoje p r a d ė t a s 15 gydytojams specialistams. Šį
Gydytojui y r a s u n k u s užda
mąsto apie lūžimą, užsikrėti
Dažniausiai
SS
suserga
savaičių t r u k m ė s K a r o medici k u r s ą p r a v e s karo medicinos
mą a r net uždegimą. Ar žmo sunkvežimių
vairuotojai, vinys SS s k a u s m u s diagno nos gydytojų rengimo k u r s a s , ftokymo centro, Kauno medi
gui s k a u d a dėl užgavimo, o s u n k i ų mašinų darbininkai, zuoti ir gydyti bei kompensa s k i r t a s aukštųjų
medicinos cinos universiteto dėstytojai,
siekiančius
tvarkyti.
gal dėl auglio. Gal jis turi valytojai, policininkai ir ug cijos
mokyklų absolventams. G r u p ę k a r o gydytojai specialistai, be
nervinį t r ū k u m ą . O gal t a s niagesiai. Už šių — slaugyto Sveikų strėnų tamstoms!
s u d a r o 3 į pradinę privalomą to, t a m t i k r a s t e m a s išdėstys
jo negerumas atsirado dėl chi jai, gamintojai ir tarnautojai,
Bus daugiau.
j ą karo tarnybą (PPKT) pa didelę darbo patirtį bei kvali
rurginės vidurių netvarkos. bei medžiagų gamintojai. To
Šaltinis: „Patient Care", š a u k t i K a u n o medicinos uni fikaciją t u r i n t y s krašto apsau
O gal t a s v y r a s siekia teismo kie turi atidžiausiai vengti
March 30,2000 vol. 34, No. 6 versiteto absolventai i r 16 gos sistemos bei civilinių in
— kompensacijos.
šiais m e t a i s į profesinę k a r o stitucijų atstovai. Išklausę ir
Tai to vyro negerovė gali
tarnybą
priimtų
gydytojų. s ė k m i n g a i baigę šį kursą į
KO NORĖTUMĖTE PAKLAUSTI DANTŲ
būti sukelta vienos iš čia su
Karo medicinos rengimo k u r s o P P K T p a š a u k t i absolventai
minėtų priežasčių. Bet grei
programą, metodinius reikala g a u s a t s a r g o s leitenanto laips
SPECIALISTO
čiausiai, k a d ne, nes strėnų
vimus bei rengimo r e g l a m e n t ą nį ir b u s paskirti į rezervą, o
1. A r p a g e l t u s i u s d a n t i s imkitės viršutinių dantų vi p a r e n g ė Karo medicinos mo profesinės karo tarnybos gydy
skausmai a t s i r a n d a 8 iš 10
s p e c i a l i a dinės pusės, paskui — apati kymo c e n t r a s ir K a u n o medici tojai t ę s tarnybą j a u kaip kva
dėl paprasto — dažno strėnų r e i k ė t ų b a l i n t i
d
a
n
t
ų
p
a
s
t
a
,
a
r
šį
d a r b ą nių dantų vidinių bei k r a m  nos universitetas, d a l y v a u j a n t lifikuoti k a r o gydytojai. G M i n f
susirgimo, kurį pagydo lai
p
a
t
i
k
ė
t
i
d
a
n
t
ų
s
p
e
c
i a l i s  tomųjų paviršių. Ir aišku ne
kas, n e p a i s a n t a r esti k a s da
pamirškite tarpdančių siūlų, o
t
u
i
?
roma, a r n e . Dauguma strėnų
:jeigu
dantys reti a r yra dirbti
skausmų susitvarko greitai
Senstant
mūsų
dantys
gels
MITYBOS MITAI
nių
vainikėlių
ir
tiltų,
t
a
i
ir
paciento džiaugsmui, jei esti
ta,
nes
pamažu
nusitrina
dan
tarpdančių
šepetėlių.
teisingai pritaikomas pagrin
K a r t a i s po sunkių d a r b ų no džiui, angliavandeniais, kaip
tų emalis. Dantys gali patam3. K a i l a u k i a u s i , k r a u j u o  risi stverti šaukštą į r a n k a s ir, ir k i t u m a i s t u , negalima pikt
dinis gydymas.
sėti ir nuo rūkymo, raudonojo d a v o d a n t e n o s . Ką d a r y t i ,
Tą sudaro neilgiau trijų
Svarbiausiuose
vyno. stiprios kavos a r arba- k a d t a i d a u g i a u n e b e p a s i  sočiai pavalgius ir vėl p a j u t u s n a u d ž i a u t i .
dienų gulėjimas, pirmą parą
energijos
antplūdį,
imtis
leng
energetiniuose
prieduose y r a
tos.
kartotų?
šaldymas strėnų, toliau jų šil
vesnių
d
a
r
b
ų
a
r
tiesiog
akty
n
u
o
2
0
0
iki
300
kalorijų ir nuo
Balinamosios dantų pastos
Dėl hormonų pokyčių nėštu viai pailsėti — pasivaikščioti, 10 iki 30 proc. riebalų. Akty
dymas, galimas pakėlus kojas
tik padeda sumažinti patam- mo metu dantenos yra linku
jos sukimas, k a d kaulai ateitų
sėjimą — kai kuriose iš jų yra sios kraujuoti, kadangi dėl pasportuoti, pakeliauti i r p a n . v i a m žmogui tai normali rei
vieton.
nedidelis peroksido kiekis, ku estrogeno kiekio padidėjimo T a č i a u ne visada t a i p a v y k s t a k a l i n g ų angliavandenių, bal
Daugeliu
atvejų
strėnų
riuo dantys balinami stoma kraujagyslės t a m p a k u r k a s — t o s lauktos energijos t a i p ir t y m ų ir riebalų — medžiagų,
skausmas (SS) yra kiekvieno
n e a t s i r a n d a . T a d a i m a m e kal kurios a p r ū p i n a energija —
tologijos kabinetuose.
pralaidesnės. Tačiau po sep t i n t i save glebumu ir n e t ne dozė. B e t nereikia j ų vartoti
negerovė, n e s amerikiečių gy
Gydytojas pašalina apnašas tintojo nėštumo mėnesio, kai
venime per 60 iki 90 proc.
bei dėmes, kurių neįmanoma estrogeno kiekis sumažėja, ši galvojame, k a d dėl šios „nega k a i p m a ž a i kaloringo maisto
jomis sunegaluoja. Čia tokių
lios" gali būti k a l t a s m a i s t a s . p a k a i t a l o . Vartokite šių prie
pašalinti be recepto parduo būklė normalizuojasi.
yra kasmet 5 proc. ir j ų nau
Deja,
k a i kurios „nuostatos", dų, k a i reikia pasitaisyti ir pa
damomis balinamosiomis prie
Kad išvengtumėte kraujavi p e r i m t o s iš draugų, n o r s ir gerinti fizinį aktyvumą, bet
jų skaičius kasmet siekia 13
monėmis. T a m
naudojami mo ateityje, kruopščiai valy
milijonų.
pneumatiniai šlifavimo įran kite dantis dantų šepetėliu, o n e a t i t i n k a tikrovės, y r a tapu n e p i k t n a u d ž i a u k i t e .
Pasikartoja SS kasmet 62
Sveikas žmogus,
kiai bei švelnūs abrazyvai (šli tarpdančius — specialiu vaš sios norma...
2001 lapkritis/gruodis
procentams. Visgi taip sunega
fuojamosios
medžiagos), o kuotu siūlu. Kai kurių d a n t ų
luoja vyrai ir moterys. J ų am
Cukrus didina energiją
dantų balinimui naudojamos pastų bei skysčių burnai ska
žius 30-55 metai. Dažniausiai
specialios balinimo medžiagos. lauti sudėtyje yra medžiagų,
tai suserga 40 m. vyrai ir 40
NAUJA ODOS IR
M a i s t a s , pavyzdžiui, sausai
2. K a i p g e r i a u s i a v a l y t i padedančių išvengti dantenų n i a i , saldainiai a r s a l d ū s de
m. a r vyresnės
moterys,
VENERINIŲ LIGŲ
ligų. Jei jūsų dantenos ir to s e r t a i , kuriuos g a m i n a n t var
šioms t a i p susirgti talkina d a n t i s ?
KLINIKA
Tinkamai išsivalysite dantis liau kraujuoja, yra paraudu t o j a m a s p a p r a s t a s c u k r u s , su
mainkštakaulė-osteoparosis.
Nuo jo6 saugantis, reikia t a d a , kai žinosite, kokia jūsų sios bei patinusios, kenčiate k e l i a staigų c u k r a u s kiekio
Spalio 18 d. Kauno medici
nuo j a u n u m ė s judėti, vaikš dantų forma, išsidėstymas bei nuo blogo burnos kvapo, bū padidėjimą kraujyje, todėl lai nos universiteto Endokrinolo
čioti, s u n k u m u s pakilnoti, lie valydami pasieksite visus ply tinai apsilankykite pas dan k i n a i p a j u n t a m a s
energijos giniam korpuse duris atvėrė
so pieno po 4 puodelius kas šelius. Dauguma žmonių gana tistą.
a n t p l ū d i s . Bet po pradinio pa nauja Odos ir venerinių ligų
4. A r s i d a b r o a m a l g a m o s didėjimo jis greitai sumažėja klinika. P a s a k klinikos vadovo
dien išgerti, mišriu maistu gerai išsivalo dantis, valydami
maitintis, d a u g vaisių ir dar juos sukamaisiais judesiais, p l o m b a s d e r a p a k e i s t i k i t o  ir gali ištikti energijos krizė.
A r ū n o Petkevičiaus, naujoje
žovių suvalgant bei daug j ų tačiau geriausia yra valyti m i s ?
klinikoje dirba 7 gydytojai
„šluojamaisiais" judesiais —
Specialistai nerekomenduoja
sulčių išgeriant.
dermatovenerologai. Klinikoje
Kofeinas labiau žalingas
įsteigtas pėdos priežiūros ka
Vien SS metinės
išlaidos viršutinius dantis iš viršaus į keisti amalgamos plombų ki
nei n a u d i n g a s
b i n e t a s , fototerapijos padali
čia siekia 2 milijonus dolerių, apačią, o apatinius atvirkš tomis, jei t a m nėra kokios
bet visos tiesioginės ir netie čiai. Kad ir kokį metodą nau ypatingos priežasties. Nėra jo
J A V atliktų tyrimų duome nys, b u s atliekama odos biopsioginės metinės SS išlaidos dojate, nebūkite per daug kių mokslinių įrodymų, k a d n i m i s , viename kavos puode sinis t y r i m a s , krioterapinis
viršija 60 milijardų žaliukų. šiurkštūs. Pradėkite valyti jos kelia grėsmę sveikatai. Ta lyje esantis kofeinas p a d i d i n a bei elektrokoaguliacinis odos
Tik kvėpavimo takų susir viršutinių dantų išorinę pusę čiau jei plomba suskilusi a r po energiją 6 valandoms. J i s t a i p d a r i n i ų gydymas, odos alergi
gimai reikalauja dažnesnio, nuo dešiniųjų iki kairiųjų krū j a išsivystė ėduonis, ją dera p a t pagerina sportinį aktyvu niai mėginiai, tiriama, a r n ė r a
negu SS, apsilankymo pas gy minių, toliau valykite apati- pakeisti kita.
m ą i r padidina n u s k a u s m i n a  grybelio bei venerinių ligų.
dantų išorjfle pusę, baigę
5. V a l a n t
t a r p d a n č i u s mąjį aspirino poveikį. Taigi
dytojus. Žmonėms per 45 m.
K M U klinika sieks aprėpti
v a š k u o t u s i ū l u kraujuoja k a v ą gerkite, b e t saikingai.
visą dermatologijos ir venerod a n t e n o s . Ką a š d a r a u n e 
P e r didelis kofeino vartoji logijos sritį: navikinių ir ikitinkamai?
m a s gali sukelti blogą minera navikinių odos darinių tyri
Kraujavimas yra ženklas, linių medžiagų pasisavinimą, m u s i r gydymą, apgamų tyri
kad dantenos yra pažeistos n e m i g ą ir nuovargį.
mą, odos ir nagų
grybelio
uždegimo ir k a d dantų akme
t y r i m ą i r gydymą bei dermonys nėra profesionaliai nuva
V a n d e n s r e i k i a g e r t i , k a i histologiją — odos audinio iš
lyti. Dantų apnašose esančios
tyrimą. Planuojama taikyti
pajuntame troškuli
bakterijos išskiria toksinų, ku
įvairių odos ligų spindulinį
rie pažeidžia dantenas ir su
Dažniausiai troškulys y r a gydymą - puvaterapiją.
kelia j ų patinimą bei krauja
Lietuvos universitete Odos
p i r m a s i s skysčių organizme
vimą. Geriausias bodas to iš
ir
venerinių
ligų (OVL) k a 
t r ū k u m o požymis. N o r i n t pa
vengti — kasdien valyti tarp
t
e
d
r
a
buvo
j
a
u
1923 m. OVL
g e r i n t i aktyvumą,
vandens
dančius specialiu vaškuotu
k
a
t
e
d
r
a
buvo
prijungta
prie
r e i k i a gerti prieš a t s i r a n d a n t
siūlu, nes dantų šepetėlio šeInfekcinių
ligų
katedros.
1991
troškuliui. Vidutiniškai akty
reliai ne visur pasiekia. Kai
v i a m žmogui reikia išgerti m. iš Infekcinių bei odos ir ve
kurie žmonės tam naudoja
mažiausiai 6-8 stiklines van nerinių ligų katedros atitinka
dantų juostelę, kai kurie —
d e n s p e r dieną. J e i e s a t e labai mo profilio darbuotojų, t a i p
specialų vaškuotą siūlą, ta
a k t y v u s a r bandote n u m e s t i p a t iš OVL ligoninės darbuo
čiau, kad ir ką pasirinksite,
tojų OVL ligoninės bazėje
valydami tarpdančius siūlu a r svorio, reikia gerti d a r dau buvo į k u r t a
OVL klinika.
giau.
Vilniuje „ G e l b ė k i t v a i k u i " Save .the Chilrlren) organizacijos direktorė juostele nenaudokite jėgos, ka
2001 m . OVL klinika iš OVL
Loreta T r a k i n s k i e n ė kairėje) ir s a v a n o r e t a l k i n i n k ė Roma B a r a u s k i e n ė
dangi galite pažeisti dantenas,
ligoninės buvo perkelta į Kau
Energijos niekada nebus
Organizacija Lietuvoje j a u įsteigė 2 3 s k y r i u s du jų Vilniuje;, k u r apie ir jos ims kraujuoti.
no medicinos universiteto kli
500 vaiku a t e i n i p a v a l g y t i . s k a i t y t i , rašyti, n u s i p r a u s t i , žaisti Vaikai
perdaug
nikas.
globojami s a v a n o r i ų , o garines p i r m . y r a Aloyzas S a k a l a s .
Sveikas žmogus,
I n d r ė s Tijūnelionės nuotrauka
2001 lapkritis/gruodis
Energijos šaltiniais, pavyz
GM inf.
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JAV REABILITOLOGAI
LANKĖSI K M U
KLINIKOSE
Kauno medicinos universi
teto Reabilitacijos klinikoje
rugsėjo pabaigoje lankėsi reabilitologai iš JAV: Milwaukee
reabilitacijos centro vadovas
prof. W. Waring, centro ergoterapeutė M. Valenstein bei
Wisconsin universiteto pro
gramų direktorius dr. Th.
King.
Kolegoms iš Lietuvos sve
čiai skaitė paskaitas apie ligo
nių, patyrusių stuburo ir gal
vos smegenų t r a u m a s , insul
t u s , kompleksinę reabilitaciją.
Taip pat įvertino Reabilitaci
jos klinikos specialistų (ergoterapeutų,
kineziterapeutų)
rengimo programą. Be to,
amerikiečiai atvežė moksli
nės literatūros, skirtos gydy
tojams reabilitologams, net už
2,000 dol. Lėšų knygoms įsi
gyti skyrė „Rotary" klubas.
Milwaukee
reabilitacijos
centro vadovas prof. W. Waring Lietuvoje lankėsi 1991 m.
Tuomet jis pastebėjo ir akcen
tavo, kad Kauno medicinos
universiteto klinikoje padary
t a didelė pažanga teikiant re
abilitacijos pagalbą.
GM inf.

* Kauno medicinos uni
v e r s i t e t o O n k o l o g i j o s klini
k o j e , Spindulinės terapijos
skyriuje atidarytas naujas on
kologinių ligų gydymo komp
leksas: ertminės spindulinės
terapijos
(brachiterapijos)
įranga su rentgeno kontrolės
aparatūra ir trimate kompiu
terine planavimo
sistema,
įranga kainavo 2.5 mln. litų.
Tai bus moderniausias Lietu
voje vėžio gydymo spinduline
terapija centras.
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MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KEREUS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.?3th Ave., Hickocy*Wls, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd.. Hickory Hite, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VIŽINAS. U.D., S.C.
Specialybė - Vidaus Rgų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts 5 ir 6
Chicago. IL 60638

Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽUOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

..Ateities vardan" dienos centro Obeliuose vaikai /.md/ia ^raJiai sutvar
kytose cent ro patalpose
Aldonos Kamantienes nuotrauka

AR LIETUVIAI BUS JŪRINĖ
TAUTA, AR TAUTA PRIE
JŪROS?
BRONYS
Neatrodo, kad Lietuvoje, iš
skyrus Klaipėdą, būtų minima
sausio 25 diena, primenanti
tos srities išvadavimą. Nuo
1920 iki 1923 metų dalį Ma
žosios Lietuvos valdė prancū
zai, kurie tada iš viso nepri
tarė Lietuvos valstybės atsta
tymui, nes norėjo šį kraštą
matyti sąjungoje su Lenkija.
Vietiniai vokiečiai ir lenkai,
su prancūzų okupacinės val
džios pritarimu, norėjo Klai
pėdą paskelbti laisvu miestu,
tikriausiai lenkų globoje. 1922
metais tuometinis Lietuvos
ministras pirmininkas E. Gal
vanauskas, remdamasis Ma
žosios Lietuvos gelbėjimo ko
miteto prašymu, padarė drąsų
sprendimą leisti savanoriams
talkininkauti daliai mažlietuvių pavaizduojant vietinių gy
ventojų sukilimą prieš pran
cūzų okupacinę valdžią, tiks
liau, prieš jų užmojus. Sava
noriams 1923 m. sausio 15 d.
po trumpų kautynių užėmus
Klaipėdą, po ilgų derybų są
jungininkai nenoromis sutiko
sritį, su plačia savivalda, pri
pažinti Lietuvai.
1923-1939 m. laikotarpyje,
kolei Hitleris pareikalavo, kad
Lietuva iš Klaipėdos srities
pasitrauktų, Klaipėdos uostas
buvo gilinamas, perstatomos
krantinės, kuriamas prekybos
laivynas. Per metus į uostą
jau įplaukdavo apie 1,000 lai
vų. Atrodė, kad tauta pradėjo
suktis veidu į jūrą.
Sąjungininkų
primesta,
Klaipėdos srities autonomija
buvo lyg koks auglys valstybės
kūne. Vokietija stengėsi gy
ventojus nuteikti prieš Lietu
vą. Visai priešlietuviškai veik
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DRAUGAS, 2002 m. sausio 15 d., antradienis
Danutė
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STUNDŽIA
lai vadovavo konsulatas Klai
pėdoje. Buvo leidžiami laik
raščiai „Lietuviška ceitunga"
ir „Memeler Lampfboot", kurie
šmeižė Lietuvą. Nors srityje
abi kalbos turėjo būti lygios,
vU
bet savivaldos įstaigose buvo
kalbama tik vokiškai ir Lietu
vos valdžiai raštus siųsdavo
vokiečių kalba. Teismai veng
davo nagrinėti bylas lietuvių
kalba. Ūkininkai, rorintys į
Vokietiją parduoti maisto ga
minius ar gauti paskolą, buvo
raginami nebalsuoti už „že
maičius".
Priešlietuviška veikla ypač
sustiprėjo Hitleriui atėjus į
Klaipėdos uostas.
Gedimino Žilinako (Elta) nuotrauka.
valdžią. Uniformuoti nacių
smogikai vykdė karinius pra todėl viso žygio metu jų nuo ko, kad lietuviai Klaipėdos sri tams 1945 m. užėmus Klaipė
timus ir rengėsi naujam suki taika, nepaisant sunkumų, tį atidavė vokiečiams, todėl dą. Tokie nenori žinoti apie is
limui. Vokietijos nacių vado buvo pakili..." Kažin ar stribų dabar turėtų priklausyti Ka torinius laikus, apie pajūryje
vybė Klaipėdos srities „fiure sugaudytų karių nuotaika ga raliaučiaus kolonijai.
gyvenusią jūreivių baltų gentį,
riu" paskyrė E. Neuman, o pa lėjo būti pakili? Gen. A. Urb
Po karo rusai iš dalies at kuršius, kurie nusiaubdavo
ties miesto von Sass. Lietuvos šas Lietuvos kariuomenėje bu statė uostą, sudarė nemažą Švedijos ir Danijos pakrantes,
valdžia buvo priversta eilę na vo užėmęs aukštą vietą, bet, žvejybos ir nedidelį prekybos kartu su žemaičiais kovojo
cių vadų patraukti į teismą. J matyt, ir Raudonojoje armijoje laivyną, kuriuos paveldėjo ne prieš pirmuosius kolonistus —
tai atsakydama, Vokietija su neblogai jautėsi.
priklausomybę atgavusi Lietu riterių ordinus. 13 amžiuje ne
Lietuva nutraukė prekybinius
Per karą Klaipėdos sritis ne va. Žvejybos laivyną nesąži lygioje kovoje išretėjo ta jūrei
ryšius. Tada Lietuva ėmė kur teko daug gyventojų, o, ru ningi vadovai netruko sunai vių gentis. Išlikę kuršiai buvo
ti prekybos laivyną ir žemės sams valdant, dauguma maž- kinti, prekybos laivų dalį par vokietinami, šiaurėje susiliejo
ūkio gaminius nukreipė į Ang lietuvių gavo leidimą išvykti į davė, o likusius irgi nutarta su latviais, o pietinėje srityje
liją. Po to vyko nelemti įvy Vokietiją. Į ištuštėjusią sritį privatizuoti. Šveicarija, kalnų tapo žemaičiais. Dabar žinome
kiai, Klaipėdos atplėšimas, buvo perkelta dalis, ant smė valstybė, neturinti uosto, įsi tik išlikusius vardus: Kuršių
karas ir sovietinė okupacija.
lėtų žemių gyvenančių, dzūkų, gijo apie 20 laivų, nejaugi Lie marias ir Latvijoje sritis va
1945 m. nacius Klaipėdoje iš Raudonosios armijos pa tuvai, esant prie jūros, laivų dinamas Kurszeme. Aišku, jų
pakeitė bolševikai. Apie taria leistų įvairių tautybių karių, nereikia? Juk ne paslaptis, yra ir daugiau. Svarbu išsau
mą Klaipėdos išvadavimą žur kurie dar iš visos imperijos at kad eilėje valdžioje sėdintiems goti jūrinį palikimą, kurį su
nale „Kardas" 1995 m. 7-8 Nr. sikvietė ir gimines. Į kuria ir aukštai .nomenklatūroje* daro kuršių ir žemaičių pas
rašė generolas A Urbšas, buvęs mus žvejybos ir prekybos lai tūnantiems vyrams bei mote tangos, ginant pajūrį, jų laivų
sovietinės imperijos Raudono vynus atvyko daug žvejų ir jū rims nelabai rūpi valstybes statybos būdai, jūriniai termi
sios armijos, 16, neva lietu reivių. Uostas ir laivynai tapo gerovė, bet tik, kiek per viso nai, tautosaka. Praeitis yra
viškos, šaulių divizijos vadas. rusiškumo tvirtovėmis. Prieš kius privatizavimus ir staty lyg atrama dabarčiai.
Jis minėjo, kad beveik neap karą Klaipėdoje buvo apie bas į jų kišenes nubyra. Dabar
Šimtmečiais lietuviai stu
mokyti tos divizijos kariai 47,000 gyventojų, o dabar jau jau kalbama, kad Būtingėje miami nuo jūros, taip nuo jos
kautynėse turėjo nemažai 200,000, kurių pusė — rusia- užinkaruotas naftos perpyli ir nutolo. Dabar Klaipėdos Jū
nuostolių, bet „...kariai jautė, kalbiai. Gal dėl to dabartinės mui į laivus plūduras su visa reivystės institute mokosi apie
kad eina Klaipėdos vaduoti, Rusijos kai kurie politikai sa- įranga yra nesaugus naudoji 98 proc. rusakalbių kolonistų
mui. Prieš trejetą metų, dar vaikų ir tik keletas iš vidurio
vykstant statybai, buvo įspėji ar rytų Lietuvos. Nėra gen.
mų, kad ten nebus išvengta (jūrų kapitono) T. Daukanto,
išsiliejimų. Tą patį tvirtino ir prof. K. Pakšto, prof. J. ŠimoLatvįjos žalieji, kurie buvo liūno, pik. V. Grudzinsko, kpt.
prie plūduro prisirakinę.
ltn. P. Labanausko, tautinį
Žarna, jungianti plūdurą su laivyną remiančių moterų,
krantu, dėlei prastos kokybės, kad vėl ragintų žemaičius ir
jau kelis kartus trūko ir tonos aukštaičius — prie jūros ir į
naftos teršia pajūrį. Matyt jūrą...
ir ten iš įrengimų kažkas pa
* Bendrovės „Klaipėdos
sipelnė. Užsienio verslininkai
jūrų
krovinių kompanija"
jau žino, kad be kyšių Lietu
(„Klasco")
vadovybė pastaruo
voje nieko negalima nuveikti.
ju metu suaktyvino kovą su
Klaipėdoje platinamas ir iki
mėgėjais darbo vietoje išlenkti
14 metrų gilinamas įplauki
stikliuką. Pernai dėl girtavi
mas į uostą. Statomas žvejų
mo buvo atleisti 87 bendrovės
uostelis, prieplauka keleivi
darbuotojai, dėl vagysčių — 9.
niams laivams, daugiau gele
Iš viso pernai bendrovėje dar
žinkelio atšakų, gerinami pri
buotojų skaičius sumažėjo
važiavimui į miestą keliai.
152-iem. Bendrovėje metų pa
Deja, drumstuose jūrinio vers
baigoje dirbo 1,394 žmonės.
lo vandenyse ir uoste reiškiasi
Sugriežtinus darbuotojų kont
godi korupcija.
rolę, bendrovėje pernai suma
Kai kuriems Lietuvos pajū žėjo ir nelaimingų atsitikimų.
„Lietuvos Jūrų laivininkystės* (LISCO) administracijos pastatas Klaipėdoje. J u o z o Baltiejaua (Elta) nuotr rio istorija prasideda, sovie
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Jeigu šventė — tai
švęskime
Lietuvių liaudies išmintis
tvirtina, kad „pripratimas yra
antras prigimimas''. O mūsų
tauta, atrodo, nelinkusi taip
lengvai keistis — jeigu j ką
įpranta, jokiu būdu atsisakyti
nenori. Va, kad ir Nepriklau
somybės šventės. Apie pus
šimtį metų užsienio lietuviai
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventę ne švęsdavo, bet kas
met, atėjus vasario 16-ąjai,
„paminėdavo", tarytum mi
rusį svarbų ir brangų asmenį
jo mirties metinių proga.
Iš dalies, žinoma, tai buvo
logiška, nes Lietuvos nepri
klausomybė 1940 m. vasarą
buvo svetimųjų nužudyta ir
palaidota. Tiesa, po metų —
1941-aisiais — jos širdis tary
tum vėl suspurdėjo, tarytum
buvo mėginusi pakilti iš kapo,
bet naujasis okupantas pasi
skubino jos gyvybę užgniaužti
ir ant kapo užversti kalnus
papildomų žemių, kad nė žy
mės neliktų...
Vien patys labiausiai už
sispyrę drąsuoliai tikėjo, kad
Lietuvos Laisvė vieną dieną
prisikels. Tik niekas nedrįso
spėlioti, kuomet ta palaimin
ga valanda ateis. Ypač už Lie
tuvos ribų gyvenantiems lie
tuviams nebuvo kliūčių sva
joti apie tą tėvynės Laisvės
rytą, jo laukti ir kiekvieną
Vasario Šešioliktąją vis liūd
niau atsidusti, kad — štai,
praėjo dar vieneri metai, ir
niekas
nepasikeitė, jokių
laisvėjimo prošvaisčių nema
tyti, nebent JAV Atstovų
rūmuose priimta nauja rezo
liucija, kad visgi Vašingtonas
nepripažįsta Lietuvos okupa
cijos, o kuris senatorius ar
Kongreso narys, pakviestas
pasakyti kalbą Nepriklauso
mybės šventės paminėjime,
pasižadėjo toliau remti tą
„nepripažinimo politiką".
Taip ir įsisenėjo Vasario 16osio8 tradicija (o mes ypač
branginame tas savo tradici
jas, nuolat į jų sąrašą įra
šydami vis naujas, griežtai
saugodami, kad niekas nei ei
lutės nepakeistų). Buvo su
kurta ir daug kartų išbandyta
šventimo formulė, kuri, deja,
iki šiol nepasikeitė.
Tiesa, ne visur. Kai kuriose
vietovėse mūsų tautiečiai vis
gi jau spėjo įsisąmoninti, kad
nuo 1990 m. kovo 11-osios Lie
tuva vėl nepriklausoma: įvyko
tas stebuklas, kurio laukėme,
tikėjomės ir meldėme visus il
gus, skaudžios okupacijos de
šimtmečius. Vadinasi, būtų
logiška, kad atėjo laikas pa
dėti juodas gedulo vėliavas į
giliausią istorijos skrynios

dugną, o Lietuvos Nepriklau
somybės šventę vėl iškilmin
gai, bet džiugiai, švęsti!
Gal kas sakytų, kad lietu
viai yra rimti, konservatyvūs
— ne jiems džiūgauti ir „pa
leisti visas vadžias", kaip da
ro, pavyzdžiui, amerikiečiai
Liepos 4-ąją. Tačiau kažką
keisti vis tiek reikėtų. Jau
vien dėl to, kad Vasario Še
šioliktosios šventės neįsten
gia pritraukti tiek publikos,
kaip būdavo anksčiau. O gal
ir dėl to, kad rengėjai jokiu
būdu nenori atsisakyti „senų
jų formulių" ir paieškoti kito
kios šventės eigos, programos,
pobūdžio.
Na, ir negalime atsisakyti
tų nesibaigiančių varžybų:
kas turi ruošti, kas aukas
rinkti, kam priklauso pati
didžiausia surinktų pinigų
dalis. Kai kur, ypač mažes
niuose lietuvių telkiniuose,
jau, atrodo, pasiekta šiokia
tokia „taika", arba bent kom
promisas (jeigu ne iš geros va
lios, tai iš reikalo, nes per
mažai publikos, kad būtų gali
ma dar ją skaldyti). Kai kur
drįstama Nepriklausomybės
šventę jau švęsti — su muzi
ka, linksmesne programa, be
ilgų, nuobodžių ir įkyrėjusių
kalbų. Tik, deja, ne Čikagoje!
Šiemet ir vėl nuaidėjo ta
pati daina (net ir priedainio
nepakeičiant): ALTas ar Lie
tuvių Bendruomenė? Gink,
Dieve, jokiu būdu ne abi šios
organizacijos kartu! Ko gero,
dar reikės ieškoti kažkokio su
sitarimo, galbūt vienai ar ki
tai nusileisti, susitarti... Rei
kia, kaip ir praeityje; vado
vautis formule: juo daugiau,
tuo geriau. Kam ruošti vieną
iškilmingą, šaunią Vasario
Šešioliktosios šventę, jeigu
kiekviena apylinkė, kiekviena
organizacija gali atskirai, tik
savo tarpe švęsti. Tarytum ne
viena, o daugybė „mažų Lie
tuvėlių 1918 m. vasario 16-ąją
Nepriklausomybės aktą pasi
rašė". Varge, tu mano! Kada
pagaliau pradėsime įsisąmo
ninti, kad esame visi tos
pačios tautos vaikai (taip, ir
tie, kurie dabar iš tėvynės at
vyksta!), visi turime stoti pe
tys petin ir dirbti jos gerovei.
Toje pačioje šeimoje dera kar
tu džiaugtis, kartu liūdėti ir
kartu dirbti. Juk nėra ge
resnės progos, kaip Lietuvos
Nepriklausomybės
šventė,
pradėti šį nutarimą vykdyti.
Vardan tos, Lietuvos... Jsiveskime, sukurkime naujas Ne
priklausomybės šventės tradi
cijas. Šiemet kaip tik geras
laikas pradėti!

gijos un-to prorektorius prof.
Mokslo reikalams darbo gru institucijoms, iškilo naujos, jai gretas.
Vytautas Ostaševičius.
pės posėdži atidaryme dr. savitos problemos, pvz., stoka
Todėl JAV LB sveikina Lie
Iš JAV pusės posėdžiuose Stasys Bačkaitis pasveikino kvalifikuoto prieauglio atnau tuvos mokslo ir studyų va
dalyvavo: University of Cali- JAV LB variu visus susirin jinti profesūros korpusą, fi dovų kvietimą pateikti požiūrį
fornia at Los Angeles profeso kusius šio labai svarbaus rei nansiniai ribotumai, nelei iš šalies apie planuojamas Lie
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuvių
rius Algirdas Avižienis, Uni kalo svarstymui. Jis pabrėžė, džiantys pakeisti mokslines tuvos mokslo sistemos refor
Bendruomenes moksliniams reikalams darbo grupės
versity of Illinois at Chicago jog išeivijos lietuviai gana ge įrangas, reikalingas naujų mas. Atkreipdamas Lietuvos
posėdis, įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
profesorius Gytis Baranaus rai suvokia, kad, Lietuvai at- technologijų uždavinių spren atstovų dėmesį, jis pabrėžė,
spalio 9-10 d.
kas, Temple University profe -stačius nepriklausomybę, jos dimui, sparčiai žengiančios kad čia susirinkome savano
sorius
Vytautas
Černius, mokslo struktūra susidūrė su kompiuterinės technologijos ir riškai, be užmačių ir be jokių
Nr.2
Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Northern Illinois University gana keblia problema. Sovietų elektroninių žinių srauto įsi norų diktuoti. Lietuvos ir jos
Antros dienos pirmoji pusė dalinimo informacija, produk profesorius Algirdas Marcher- Sąjungos laikotarpiu Lietuvos brovimas į studyų procesą, mokslo ateitis yra Lietuvos
buvo skirta daugiau išreiški tyvių diskusijų bei sėkmės, tas, University of Minnesota mokslinė bazė buvo pagrįsta smegenų nutekėjimas, ruoši žmonių rankose. Jie turi nu
mui užsienio lietuvių požiūrio ieškant sprendimų.
dr. Daumantas Matulis, Uni didelės valstybės interesais masis integruotis į Europos spręsti, ką, kaip ir kada darys.
į tai, kas buvo girdėta iš Lie
Tolimesni mokslinės darbo versity of Wisconsin profeso bei su tuo susįjusia finansine Bendrįją, P** didelė priklauso Tačiau džiugu, kad jie, kaip
tuvos atstovų. Antroji šios die grupės posėdžiai persikėlė į rius Raimundas Matulionis, parama. Iš dalies tai turėjo mybė valstybiniam finansavi vienos šeimos nariai, mato rei
nos dalis dedikuota atviroms Bočių menę. Čia susirinko Lie Purdue University prof. Gin paremti didžiulės sąjungos ka mui, universitetų savarankiš kalą pasinaudoti užjūrio tau
diskusįkims ir išvadų sudary tuvos aukštojo mokslo elito taras Rėklaitis, Eastern Mi- rinius, erdvės ir technologi kumo ribojimas ir t.t. Šie fak tiečių mokslininkų per ilgus
mui.
atstovai: Lietuvos švietimo ir chigan University profesorius nius poreikius. Lietuva mokė toriai
reikalauja
esančių metus sukaupta patirtimi, ge
Posėdis prasidėjo bendrinėje mokslo ministras dr. Algirdas Leonas Sabaliūnas, Universi jo esama situacįja pasinaudoti mokslo struktūrų pertvarky rai išdirbtais ir išbandytais
LRS-JAV LB atstovų komisi Monkevičius, Lietuvos Mokslo ty of Georgia dr. Ramūnas ir tam sukūrė bei sukaupė mo, kad būtų galima, pagal fi darbo metodais. Nors Lietuva
jos sesįjoje, didžiojoje salėje, tarybos pirmininkas prof. Kęs Stepanauskas, University of stiprius ir gilius mokslinius nansines valstybės realybes, žengia į Europos Bendriją, ne
kurioje komisyos pirmininkai, tutis Makariūnas, Lietuvos Minnesota dr. Saulius Šuma pajėgumus. Sovietų Sąjungai efektingai panaudoti Lietuvos reikėtų pamiršti, kad pati
Lietuvos švietimo ir mokslo Mokslininkų sąjungos prezi nas, Purdue University profe iširus, Lietuva paveldėjo stip poreikiams esamą mokslo po Bendrįją, mokslinių studijų
ministras dr. A. Monkevičius, dentas dr. Vygintas Gontis, sorius Raimondas Viskanta, rią mokslinę-studįjinę struk tencialą, skatinti Lietuvos atveju, ielko naujų sprendi
ir JAV LB KV mokslo reika Lietuvos Mokslų akademijos Yale University dr. Elona tūrą, bet tik su žymiai suma žmonių dvasinį ir kultūrinį mų, naujų operacinių modelių,
lams vicepirmininkas dr. S. viceprezidentas prof. Algirdas Vaišnienė (moderatorė), ir žėjusią galimybe ją finansiš gyvenimą, išlikti bei įsitvir nes esamos sistemos jau ne
Bačkaitis pasveikino suvažia Gaižutis, Klaipėdos universi JAV LB KV mokslo reikalams kai paremti. Tuo pačiu Lietu tinti kaip lygiavertė, lygiatei įstengia žengti koja į koją su
vusius, palinkėjo mokslo rei teto rektorius prof. Stasys vicepirmininkas dr. Stasys vai, kaip naujai atsikūrusiai sė ir konkurencinga narė, sto žaibišku greičiu besivystančia
kalų darbo grupei atviro pasi Vaitekūnas, Kaimo Technolo Bačkaitis (organizatorius).
valstybei ir jos mokslinėms jant į Europos Bendruomenes technologįja ir informarijos

srauto gausa.
Dr. Bačkaitis taip pat pa
stebėjo, jog mūsų jaunieji
mokslininkai turi labai gražių
ir konstruktyvių minčių. Jis
kvietė Lietuvos mokslo ir stu
dijų vadovus prieš darant
sprendimus, pasinaudojant internetiniu tinklu, išvystyti
plačią informacijos pasikeiti
mo bazę, kurioje būtų sukaup
tos nuomonės, siūlymai, pasi
sakymai apie numatomas ini
ciatyvas.

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS

v*

Ministras dr. Algirdas
Monkevičius buvo
pakviestas padaryti
posėdžio pranešima
Lietuvos respublikos švieti
mo ir mokslo ministras, dr.
Monkevičius, pasveikino posė
džio dalyvius ir pasidžiaugė,
kad čia susirinkę žmonės pui
kiai supranta šiandieninį
mokslo, studijų ir technologijų
vaidmenį; žmonės, kurie jau
daug metų dirba tuos darbus
ir kurių pasiekimais galime
džiaugtis.
(B.d.)

DRAUGAS. 2002 m. sausio 15 d., antradienis

S K E L

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PAŠAU L YĮE

Paslaugos
ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

KRIKŠTAS IR KRYŽIUS
J ė z a u s Krikštas

Jėzus ateina prašyti Jono at
gailos krikšto. Šią nuostatą
Pirmajame liturgijos skaiti išreiškia pats Jonas: „Tai aš
nyje iš pranašo Izaijo giesmės turėčiau būti tavo pakrikš
apie Viešpaties tarną esame tytas, o tu ateini pas mane!"
kviečiami įžvelgti Jėzaus pro Juk Jonas buvo skelbęs apie
vaizdį. Šį panašumą paste ateisiantį galingesnį, kuriam
bėjo ankstyvoji Bažnyčia ir jis nevertas nė kurpių nuauti.
evangelistai., nes jį nurodė ir Kita vertus, Jonas skelbė, kad
pats Jėzus. Pranašo žodžiais būsimasis Jėzaus krikštas bus
aiškiai nusakyta Jėzaus misi nepalyginti svarbesnis: „Jisai
ja ir pašaukimas. Jėzaus krikštys jus Šventąja Dvasia
krikštu prasideda jo išgano ir ugnimi".
moji misija, kuria skelbiamas
Jėzus atsako Jonui: „Šį kar
neregių praregėjimas, belais tą paklausyk! Taip mudviem
vių išlaisvinimas iš vergystės. dera atlikti visa, kas reikalin
Šios gelbėjimo tarnystės pa ga teisumui". Dievo teisumo
baigą ženklina kraujo ir van Įgyvendinimas yra svarbus
dens srovė iš Kristaus šono po Mato ekleziologijos ir kristolojo mirties (Jn 19, 34).
gijes elementas. Šia sąvoka
Pasakojimas apie Jėzaus nusakoma Jėzaus pasiunti
krikštą turėjo būti nepapras nystė (3. 15, plg. 5, 17-20),
tai svarbus ankstyvajai Baž panašiai Jono Krikštytojo
nyčiai. Tai buvo pirmutinis veikla (21, 32), ji ženklina
dalykas, kurį liudijo Viešpa Jėzaus mokinius (.5, 6. 10. 20:
ties apaštalas (Apd 2, 21-22). 6. 1. 33). „Jeigu teisumu ne
Rytų Bažnyčios liturgijoje Jė viršysite Rašto aiškintojų ir
zaus krikšto veiksme įžvelgia fariziejų — neįeisite į dangaus
ma Viešpaties Apsireiškime karalystę" (Mt 5, 20). „Venkite
žmogaus kūne prasmė. Ceza- daryti teisumo darbus žmonių
rėjoje pakrikštijus pirmąjį pa akyse" (Mt 6. 1). Jėzus rodo
gonį Kornelijų. Petras kalba savo mokiniams pilnutinio tei
apie Jėzaus slėpinio atsklei sumo pavyzdį. Jo klusnumo
dimą. Žvelgiant prisikėlimo nuostata išreikšta Laiške filišviesoje Kristaus kriKŠtas įve piečiams: „Jis, turėdamas Die
da į Velykų slėpinį, apimda vo prigimti, godžiai nesilaikė
mas tiek nuolankaus atsidavi savo lygybės su Dievu, bet
mo, tiek išaukštinimo aspek apiplėšė pats save priimda
tus, įvesdinimą į naują gyve mas tarno išvaizdą" (Fil 2, 6nimą, Raštų išsipildymą ir pa 9).
skelbimą: „Šitas yra mano my
Jonui Krikštytojui būdingi
limasis Sūnus". Šiais žodžiais
eschatologinio pranašo požy
pakartojama Izaijo mintis:
miai — jo drabužiai, valgis,
-Štai mano tarnas, (...) mano
skelbiama atgaila ir ugnies
išrinktasis, kuriuo aš gėriuo
teismas. Jonas pasirodo dyku
si".
mos pakraštyje. Tai susiję su
Luko evangelijos pasakojime lūkesčiu, kad laikų pabaigoje
apie Jėzaus krikšea Krikštyto Dievas apsireikš dykumoje
jas net neminimas. Pagal Lu (pig. Oz 2). Matas naujai pa
ko pasakojimo chronologiją daro aktualią šia pranašišką
Krikštytojas jau buvo įkalin tradiciją. Evangelistas pabrė
tas. Svarbiausias akcentas žia, kad Jonas krikščioniška
tenka balsui iš dangaus. Jono jame skelbime yra Jėzaus
evangelijoje taip pat nemini pirmtakas. Iš Jono lūpų skam
ma, kad Jėzų pakrikštijo Jo ba tas pats mokymas, kaip ir
nas Krikštytojas. Krikštytojas iš Jėzaus (plg. Mt 3, 2 ir Mt 4,
liudija tik Dvasią, nužengusią 17). Priešingai mesijiniams lū
ant Jėzaus. Visa tai reiškia, kesčiams, Jėzus savo viešąją
kad ankstyvosios Bažnyčios tarnystę pradeda ne pasaulio
teologams buvo svarbus ne teismu ir mėtykle rankoje, bet
pats krikšto faktas, bet išpa kartu su nusidėjėliais leidžiasi
žinimas, jog Jėzus yra Dievo pakrikštijamas, tuo išreikšda
Sūnus. Mato evangelijoje nuc mas Dievo valią. Jono Krikš
pat pradžių Jėzus pristatomas tytojo veikla užbaigiama ne
kaip Dievo Sūnus, prasidėjęs apokaliptiniu teismu, o klus
iš Šventosios Dvasios. Visi numu tam. kuris nori atlikti
trys sinoptikai panašiai nu „visa, kas reikalinga teisu
pasakoja Jėzaus krikštą, ta mui". Mato evangelijoje per
čiau tik Matas perduoda teikti pirmieji Jėzaus žodžiai
Krikštytojo pokalbį su Jėzumi. (3. 15) išreiškia jo gyvenimo
Iš šio pokalbio aiškėja, jog programą.
evangelistas suvokia Jėzaus
Iš Krikštytojo žodžiu galima
krikštą ne kaip formalią išori-» suprasti, kad su Jėzumi prasi
ne ceremoniją. Galima supras deda naujas sąjūdis. Taip pa
ti, kad jau pirmajai krikščio gal Dievo valią turėjo rutulio
nių kartai, kuriai Matas ski tis išganymo istorija. Jėzus,
ria savo Evangelija, nebuvo kaip pieva karalystės skel
paprasta aiškinti Kristaus bėjas, ne vien kalba apie ją,
krikštą. Kaip paaiškinti, kad bet ir sudabartina ją savo

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. aukojęs Mišias ..Motiron.nmu glolx>s nameliuose, nedelsiant apsijuosę prijuoste ir pasii
tarnauti, išnešiojant maistą susėdusiems prie stalg vargdieniams
Indrės I i|impii""<--
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Agentas Frank Zapolis ir Ott. Mgr. Aukse

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
Tet. (708) 424-8654
(773)581-8654

igoje, Bnghton Parke. įsikūrusioje Švč. M Marijos Nebalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje 2001 m. gruo<!/i<> 23 d. Mišias aukojo (iš kaires): kunigas Žydrūnas Kulpys, monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kunigas Vaido
tas Labašauskas ir kunigas Jaunius Kelpšas
R o m o E i d u k e v i č i a u s r.uotr.

klusnumu Dievo valiai nuo
krikšto iki kryžiaus mirties.
Evangelistas Matas susieja
Jėzaus krikštą ir kryžių. Ma
tas vaizduoja Jėzų, pasiųstą
skelbti Dievo valią ir įgyven
dinti žemėje Dievo karalystę.
Tai vyksta ne tik per pa
mokslus, bet ir per Jėzaus el
gesį su vargdieniais, nusidėjė
liais, atstumtaisiais. Išbridu
siam vandens pakrikštytam
Jėzui atsivėrė dangus. Dan
gaus Tėvas atsiliepia į savano
rišką Jėzaus nusižeminimą.

Tai - Jūsų laikraštis
Jėzui viešai pareiškus savo so
lidarumą su nusidėjėliais, Tė
vas, atsiųsdamas savo Dvasią,
patvirtina, jog Jėzus iš Naza
reto yra jo mylimasis Sūnus.
Jėzus nori būti solidarus su
žmogumi jo varge ir silpnume.
Panašiai ir Bažnyčia, ir visi ti
kintieji norintys nešti Jėzaus
žinią pasauliui, turi ne e.
ponuoti savo dorybes, bet pa
našiai kaip jėzus, stojęs prieš
Joną Krikštytoją, išreikšti sa
vo solidarumą su silpnaisiais.
Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 24

PASIKEITIMAI LIETUVOS BAŽNYČIOS
HIERARCHIJOJE
2002 m. sausio 5 d. įvyko šie
pasikeitimai Lietuvos Kata
likų Bažnyčios hierarchijoje:
1 popiežius Jonas Paulius
II atleido vyskupą Antaną
Vaičių iš Telšių vyskupijos
apaštalinio administratoriaus
pareigų ir naujuoju Telšių vys
kupu paskyrė ligšiolinį Vil
niaus arkivyskupo augziliarą
ir Lietuves Vyskupų konferen
cijos generalinį sekretorių vys
kupą Joną Borutą, SJ;
2) popiežius Jonas Paulius
II priėmė Panevėžio vyskupo
Juozo Preikšo atsistatydinimą
ir naujuoju Panevėžio vysku
pu paskyrė ligšiolinį Telšių
vyskupo augziliarą vyskupą
Joną Kaunecką;
3) popiežius Jonas Paulius
II priėmė Vilkaviškio vyskupo
Juozo Žemaičio atsistatydini
mą ir naujuoju Vilkaviškio
vyskupu paskyrė ligšiolinį
Kauno arkivyskupo augziliarą
vyskupą Rimantą Norvilą.
Pateikiame jūsų dėmesiui
naujųjų Telšių, Panevėžio ir
Vilkaviškio vyskupų biografi
jas.
Vyskupas
J o n a s Boruta, S J
Gimė 1944 m. spalio 11 d.
Kaune. 1962 m. mėgino stoti į
Kauno tarpdiecezinę kunigų
seminariją, tačiau dėl sovietų
valdžiai nepageidaujamos kil
mės buvo nepriimtas. Tais pa
čiais metais įstojo į Vilniaus
universiteto (VU) Fizikos ir
matematikos fakultetą. 1970
m baigęs studijas VU, dirbo
Lietuvos mokslų akademijos
Fizikos institute. 1982 m. ap
gynė disertaciją, tačiau pažy
mėjimas, liudijantis apie fizi
kos-matematikos mokslų kan
didato laipsnio suteikimą, tuo
met nebuvo išduotas. 1992 m.
Lietuvos Mokslo taryba šią di
sertaciją nostrifikavo, suteik
iama J. Borutai gamtos moks| daktaro laipsnį.
" " n i. pradėjo teologijos
.'iija- pogrindinėje Kunigų
seminarijoje, 1981 m. — pogi/.io noviciatą Lietuvos jė
zuitų provincijoje 1982 m.
rugpjūčio 5 d. Skaisgiryje
slapta įšventintas kunigu. Su
ėmus „Lietuvos Katalikų Bažnvč.'it Kronikos" pirmąjį re
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vyskupijos kunigų tarybos na
rys, nuo 1994 m. — Telšių
vyskupijos konsultorių kolegi
jos narys. 1993 m. popiežiaus
paskirtas monsinjoru. Nuo
1994 m. — Telšių ateitininkų
dvasios vadas.
2000 m. gegužės 13 d. nomi
nuotas vyskupu ir paskirtas
^elšių vyskupu augziliaru.
Vyskupu konsekruotas 2000
m. rugpjūčio 5 d.
Vyskupas
Rimantas Norvilą
Gimė 1957 m. gruodžio 2 d.
Kauno rajone. 1986 m. įstojo į
Kauno tarpdiecezinę kunigų
seminariją. 1991 m. vasario
24 d. įšventintas kunigu. Dir
bo vikaru Kauno arkikated
roje, Šv. Juozapo bei Prisikė
limo parapijose Kaune. 1993
m. paskirtas Kauno arkivys
kupijos kurijos
kancleriu.
1995 m. išvyko studijuoti į
Romą, kur Popiežiškame šv.
Tomo universitete įgijo teolo
gijos licenciato laipsnį.
1997 m. birželio 29 d. kon
sekruotas vyskupu. 1997.07.
01-2001.07.01 laikotarpiu ėjo
Kauno kunigų seminarijos
rektoriaus pareigas. 1999 m.
liepos 27 d. paskirtas Kauno
arkivyskupo generalvikaru.

daktorių kun. S. Tamkevičių,
SJ, 1983-1989 m. buvo šio lei
dinio vyriausiasis redaktorius.
1983-1989 m. — vienas iš se
serų vienuolių teologijos ir ka
techetikos slaptųjų kursų va
dovų. Nuo 1591 m. dėsto Baž
nyčios istorija Vilniaus univer
siteto Istorijcs fakultete, nuo
1998 m. — docentas.
1989 m. paskirtas Vilniaus
arkivyskupijos
katechetinės
komisijos nariu, Neakivaiz
dinės katechetų mokyklos prie
Vytauto Didžiojo universiteto
Teologijos fakulteto Vilniaus
skyriaus dėstytoju bei globėju.
Lietuvos Vyskupų Konferencijos
1996 m. — šio skyriaus direk
sekretoriatas
toriumi. 1989 m. paskirtas
Lietuvos jėzuitų provincijos
provincijolu. 1995 m. šios pa
KLONAVIMAS ETIŠKAI
reigos patikėtos dar trejiems
NEPRIIMTINAS
metams.
1997 m. konsekruotas vys
Lapkričio 19 d. nuolatinis
kupu ir paskirtas Vilniaus ar Šventojo
Sosto
stebėtojas
kivyskupo augziliaru. Tais pa Jungtinėse Tautose arkivys
čiais metais išrinktas Lietuvos kupas Renato Martino JT
Vyskupų Konferencijos gene būstinėje Niujorke pareiškė,
raliniu sekretoriumi.
jog klonavimas yra kėsinima
Nuo 1997 m. yra Lietuvių sis į Kūrėjo vaidmenį bei Die
katalikų mokslo akademijos vo įžeidimas ir pakartojo
Šventojo Sosto poziciją, atme
(LKMA) pirmininkas.
tančią bet kurį žmonių klonavimą kaip etiškai nepriimtiną.
Vyskupas
J o n a s Kauneckas
Arkivyskupas priminė JAV
Mokslo akademijos praėjusios
Gimė 1938 m. birželio 6 d., vasaros susitikimą, kur kai
Trajoniškio kaime (Pasvalio kurie ekspertai siūlė pradėti
raj.). 1964-1968 m. neakivaiz klonavimą kaip pagalbinę gy
diniu būdu studijavo vokiečių vybės perdavimo priemonę
kalbą Maskvos aukštuosiuose poroms, negalinčioms susi
užsienio kalbų kursuose. Bai laukti vaikų natūraliu ar kito
gęs šiuos kursus, Vilniaus uni kiu pripažintu būdu. Tačiau
versitete studijavo lietuvių kiti susitikimo dalyviai, vado
kalbą ir literatūrą.
vaudamiesi moksliniais argu
Nuo 1959 m. kasmet mė mentais, atmetė klonavimą
gindavo stoti į Kauno tarpdie kaip labai rizikingą.
cezinę kunigu seminariją, ta
Arkivyskupas Martino pa
čiau sovietų valdžia vis neleis kartojo Šventojo Sosto požiūrį
davo jo priimti. { kunigų semi į klonavimą primindamas,
nariją
galiausiai priimtas kad jis išdėstytas Popiežiško
1972 m. 1977 m. gegužės 22 d. sios gyvybės akademijos 1997
Kauno arkikatedroje įšventin m. dokumente apie klona
tas kunigu.
vimą, kur pateikti moraliniai
1977-1983 m. — Telšių ka ir etiniai argumentai, nu
tedros vikaras, vėliau — kreipti prieš žmonių klonavi
Skaudvilės ir Adakavo klebo mą. Anot arkivyskupo, tokią
nas. 1978-1984 m. — Tikin Šventojo Sosto poziciją pir
čiųjų teisėms ginti komiteto miausia lemia antropologinės
narys. 1990 m. paskirtas at ir etinės priežastys Nepriim
kurtos Telšių kunigų semina tina, kai vaikas pradedamas
rijos vicerektoriumi ir semina no tėvo ir motinos asmeninės
rijos dėstytoju. Nuo 1993 m. meilės aktu, nes toks asek
— Telšių seminarijos dvasios sualus ir belytis pradėjimas
vadas, nuo 1990 m. — Telšių nesukuria tarpasmeninės vai-
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„Yra ir pareigų.
Dr. P. Kisielius
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ko ir tėvų vienybės. Arkivys
kupas teigė, kad terapeutinį
klonavimą, žmogaus embriono
gamybą dėl specializuotų kamieninių ląstelių tam tikroms
ligoms gydyti, o vėliau jo su
naikinimą būtina uždrausti.

Toks žmogaus išnaudojimas
etiškai nepateisinamas, nes
embriono sukūrimas tam, kad
vėliau būtų sunaikintas, iš
pagrindų žeidžia žmogaus
orumą.
BŽ, Nr. 22

SeseU- Aldona Kezyte kalba Atpitininkų savaitgalio Vilniuje metu apie
savo autobiografine knygą ..Ksame nenaudingi tarnai" Knyga iliustruota
jos brolio fotomi-nniinko Algimanto Ko/.io nuotraukomis
Indrės Tijūnėlienė* nuotr

DRAUGAS, 2002 m. sausio 15 d., antradienis

SENAJAME MIESTE VILNIUJE —
KADAISE IR DABAR
IRENA SUVEIZDIENĖ
Tęsinys
Gedimi
nas, įvertinęs geras apylinkės
gynybines sąlygas, upių san
taką, kalvas ir sunkiai priei
namą vietą, ėmėsi darbo, per
statė pilis, kurių čia buvo trys:
Aukštutinė, Žemutinė ir Krei
voji. 14 amžiuje Kreivoji pilis
buvo kryžiuočių sudeginta.
Aukštutinės pilies, kuri buvo
pastatyta ant aukšto pliko
kalno, priešas niekados ne
įveikė. Ji buvo labai stipri: ap
juosta aukšta siena su trimis
bokštais, o dviaukštės pilies
sienų mūrai siekė 4-5 metrus
storio. Joje buvo ginklų, karių,
maisto atsargų ir, stebuklas,
— tryško neišsenkantis van
dens šaltinis. Žiemą tą kalną
išpildavo šaltinio vandeniu ir
— neužlipsi ant jo. Vandeniui
užšalus, jis atrodė lyg ledinis,
stiklinis. Taip ir legenda bylo
ja. Kad ant aukšto stiklo kal
no stovėjo nenugalima Gedi
mino pilis...
Dabar išlikusiame vakari
niame bokšte laisvai plevėsuo
ja trispalvė vėliava, apie kurią
svajojom, galvojom ir kovojom
penkiasdešimt sovietų okupa
cijos metų, taip pat yra muzie
jus ir apžvalgos aikštelė pa
sigėrėti miestu, o pati pilis yra
restauruojama. Šaltino pėdsa
kus galima atsketi kalno šlai
te.
Po Žalgirio mūšio, su
triuškinus Kryžiuočių ordiną,
Aukštutinė pilis netenka savo
gynybinės reikšmės ir gyveni
mas persikelia į Žemutinę pilį,
esančią kalno papėdėje. Nuo
čia pradeda augti ir vystytis
miestas. Aikštėje apsigyvena
amatininkai ir pirkliai, pa
statomi Vyskupų rūmai, arse
nalas, plečiasi Žemutinės pi
lies ūkio pastatai. Su laiku
keičiasi aikštė.

jama. Kaip jau žinome, se
niausi mūrai yra datuojami 13
a., o paskutinį, trečią kartą, ji
buvo perstatyta 16 a. renesan
so stiliumi. Tai buvo Valdovų
rūmai, jų rezidencija, valsty
bės politinis ir administracinis
centras. Rūmais labai rūpino
si Žygimanto Senojo žmona
Bona Sforza, atvykusi iš Itali
jos ir skleidusi to meto rene
sanso kultūrą. Jos sūnus, Žy
gimantas Augustas, buvo išsi
lavinęs valdovas, mokėjo ke
letą užsienio kalbų, taip pat
mylėjo ir rūpinosi Vilniumi. Jo
laikais pilis tapo reprezenta
ciniais rūmais, o Vilnius kles
tėjo ir gyveno savo aukso am
žių. Pilyje buvo gausu visokio
turto, salės išpuoštos ginklais
ir medžioklės laimikiais (tro
fėjais), sienas menėse puošė
didžiuliai vertingi paveikslai
ir gobelenai, austi žinomiau
sių Europos meistrų, o salių
kampuose ar pasieniuose sto
vėjo laikrodžiai sulig žmogaus
ūgiu, kas tuomet buvo brangi
retenybė ir stebino atvykusius
svečius. Moterys vilkėjo bran
giais drabužiais, svečius links
mino vaidinimais ir šokiais.
Tai čia ir ištakos mūsų operos
teatro. Tiek visokio turto,
brangenybių, sakoma, buvo
tik popiežiaus lobynuose. Ypač
rūmus išgarsino biblioteka,
kuri tuo metu buvo viena di
džiausių Europoje. Žygiman
tas Augustas ją praturtino
įvairiomis vertingomis, odos
viršeliais knygomis ir inkųnabulais. Palyginimui, anais
laikais už vieną knygą galima
buvo nusipirkti eiklų pabal
notą karo žirgą arba galvijų
bandą. Kas turėjo kelias kny
gas, buvo ir mokytas, ir tur
tingas, o pilies rūmuose tų
knygų buvo keli tūkstančiai.
Vėliau dalis tos bibliotekos
knygų buvo padovanota besi
Katedra
kuriančio Vilniaus universite
Perstatinėjama katedra, ku
to bibliotekai.
rios požemiai, kaip ir Valdovų
rūmų, siekia 13 šimtmetį.
Įdomu, kad Žemutinė pilis
1253 m. katedroje karūnavosi valdovų patogumui jungėsi
Mindaugas, vienintelis Lietu galerija su Katedra. Be to, tik
vos karalius. Čia buvo karū riausiai, buvo iškastas slaptas
nuojami ir kiti Lietuvos didieji tunelis iš Gedimino kalno vir
kunigaikščiai. Požemių labi šūnės į kalno papėdę, kuriuo
rintuose gausu kriptų, kuriose pasinaudojęs Gedimino jau
palaidoti kunigaikščiai, karve niausias sūnus Jaunutis. Kaž
džiai, vyskupai ir kiti žymūs kokia slapta galerija naudojosi
valstybės veikėjai. Čia turėjo ir Žygimantas Augustas, su
būti palaidotas ir Vytautas Di sitikinėdamas su gražuole
dysis. Ne visos kapavietės Barbora Radvilaite, vėliau ta
įvardintos. Dar vyksta tyrinė pusia jo žmona — karaUene.
jimai, kurių metu aptikta 14
Paskutinis Gediminaitis bu
šimtmečio vertinga sieninė ta vo Žygimantas Augustas, 1569
pyba — freska „Nukryžiuota m. pasirašęs Liublino uniją,
sis" ir gausus lobis. Katedros pagal kurią Lietuva ir Lenkija
viduje galima matyti ankstes sudarė jungtinę valstybę. Vė
nių stilių. Ypač įdomi ir ver liau šią valstybę valdė renka
tinga 17 šimtmečio ankstyvojo mi svetimšaliai valdovai iš
baroko stiliaus Šv. Kazimiero Austrijos, Vengruos, Švedijos
koplyčia. Altoriuje sidabrinia ir pačios Lenkuos.
me karste šv. Kazimiero palai
Didžiulė valstybė dėl nuola
kai. Sienų freskos vaizduoja
tinių
karų ir vidinės nesantai
stebuklus, susijusius su šv.
kos
silpo.
Ypač Lietuva nusil
Kazimiero gyvenimu. Sienų
po
17
a.
viduryje,
karų su kai
nišose įtalpintos didžiųjų ku
mynais
laikotarpiu.
Vilniuje
nigaikščių skulptūros, apvilk
siautė
badas
ir
maras
— daug
tos sidabro drabužiais. Pažmonių
išmirė,
daug
pastatų
skliautėje yra nedideli vargo
buvo
sudeginta
ir
sugriauta.
nai. Valdovų patogumui, kop
lyčia buvo sujungta su Žemu Žemutinė pilis.— Valdovų ro
mai taip pat buvo gerokai ap
tine pilimi.
griauti, išgrobti, o nusilpusi
Paskutinį, šeštąjį kartą, ka
valstybė jų neremontavo. Su
tedra buvo perstatyta 18 šimt
stiprėjusi Rusija, Prūsija ir
mečio pabaigoje. Tai yra įspū
Austrįja pasinaudojo proga ir
dingiausias klasicizmo archi
pasidalino tarp savęs Lietu
tektūros šedevras Lietuvoje,
vos-Lenkijos žemes. Po trečio
įsisupęs į žaliąjį Vilniaus ap
jo padalinimo 1795 m. didžioji
linkos rūbą. Pastatą suprojek
Lietuvos dalis su Vilniumi ati
tavo talentingas architektas
teko carinei Rusijai ir jos val
Laurynas Stuoka-Gucevičius,
džia davė įsakymą Žemutinę
laimėjęs
Lietuvos-Lenkijos
pilį — Valdovų rūmus visai
paskutiniojo valdovo Stanisla
nugriauti. Jų liekanos, akme
vo Poniatovskio paskelbtą
nys buvo parduoti miestelė
konkursą ir aukso medalį.
nams naujų namų statybai.
Dabar tą miesto dalį vadina
Valdovų rūmai
me Senamiesčiu. Tokiu būdu,
Už katedros stovėjo didžiu 1801 m. Žemutinė pilis — Val
liai žemutinės pilies rūmai. dovų rūmai visai išnyko. Gi
Keičiantis valdovams ir laikui liai žemėje liko tiktai akmeni
bėgant, pilis buvo perstatinė niai pamatų mūrų labirintai.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
LIUCINA JUŠKEVIČIŪTĖGRIGALAUSKIENĖ
Netekome mūsų mylimos Mamytės, Močiutės ir Sesers
2001 m. sausio 19 d.
Jos mirties sukaktį minint, šv. Mišios už jos sielą bus
aukojamos 2002 m. sausio 19 d., šeštadienį, 8 vai. ryto,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje,
Lemont, IL.
Visi giminės, draugai ir pažįstami prašomi pasimelsti
už a.a. Liucinos sielą.
Vilniaus senamiestyje 2001 m. vasarą pradėjo važinėti atviri ekskursiniai autobusai, kurie miestelėnams ir
svečiams suteikė progą pasidairyti po Lietuvos sostinę. Gruodžio 23 d. specialios paskirties uždaroji akcinė ben
drovė „Vilniaus autobusų parkas" pristatė ekskursinį autobusą „Ševroleto langas", kuriuo bus galima pasinau
doti ir žiemą
Gedimino Žilinsko (Elta) nuotrauka.

Šiuose atkastuose požemiuo mų taip pat aukoja.
se, be archeologinių darbų,
Lankantis Lenkijoje 1969 m.
vyksta spektakliai, koncertai, ir apžiūrint Varšuvos sena
lankosi turistai. Yra vilčių ir miestį, pastebėjau aikštėje
norų Valdovų rūmus atstatyti, stovinčią didelę stiklinę dėžę
nors nuomonė nevieninga. Da su daugybe įvairių valstybių
bartinė Vyriausybė remia šią pinigų. Man buvo paaiškinta,
idėją. Užsienio svečiai taip pat kad turistai ir šiaip praeiviai,
aukoja. Ypač ryžtingai pasisa besilankantys senamiestyje,
ko užsienio lietuviai, įkūrę noriai aukoja pinigus, kas
Valdovų
rūmų
atstatymo kiek gali, senamiesčio restau
fondą. JAV lietuvis, verslinin racijai. Kodėl mums nepasekti
kas dr. Juozas Kazickas paau šiuo pavyzdžiu ir neišdėstyti
kojo 100,000 litų, teigdamas, panašių dėžių aukoms su ati
kad tai prasminga istoriniu, tinkama reklama apie Val
kultūriniu, ekonominiu, politi dovų rūmus įvairiose, saugio
niu požiūriu, š i s objektas pri se, gausiai žmonių lankomose
trauktų turistus. Buvę tremti vietose, nebūtinai tik Vilniu
niai iš Vilniaus tremtinių na je?
Pabaiga

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
NEVVYORKO
VISUOMENĖ BE SAVOS
PASTOGĖS
Vyskupas P. Baltakis savo
straipsnyje JJrauge" dėl New
Yorko Kultūros židinio, rašo,
kad tėvai pranciškonai ir to
liau yra pasiryžę draugiškai
darbuotis su visuomene, kai
tik baigsis visi teismai prieš
pranciškonus, tuomi sudary
damas įspūdį tarsi tuos teis
mus ir straipsnius pradėjo vi
suomenė niekieno neišprovo
kuota. Tai didelė neteisybė.
Visi teismai ir straipsniai
yra tik visuomenės reakcija
prieš pranciškonų apgaulingai
nusavintą Kultūros židinį ir jo
uždarymą. Kai prieš 4 metus
pranciškonai paskelbė, kad
parduoda Kultūros židinį, ži
dinio taryba iškėlė bylą, idant
sustabdytų židinio pardavimą,
kad židinys ir toliau galėtų
tarnauti visuomenės porei
kiams. O kai praeitų metų
vasario mėn. pranciškonai at
šaukė židinyje užsakytus ren
ginius ir pareikalavo iškraus
tyti organizacijų archyvus, tik
tada pasipylė visuomenės pro
testo straipsniai.
Tokiu būdu visą nesutarimų
šurmulį pradėjo pranciškonai,
o ne visuomenė ir todėl pran
ciškonai turi prisiimti atsa
komybę už susidariusią padė
tį. Kai pranciškonai atitaisys
jų padarytą skriaudą visuome
nei, grąžins jai priklausomą
Kultūros židinio dalį, tada
baigsis visi teismai ir „antipranciškoniški" straipsniai, ir
vėl, kaip vyskupas sako, galė
sime nuoširdžiai bendradar
biauti ir vieningai darbuotis
dėl bendros visos išeivijos ir
tėvynės gerovės.
Birutė Cibulskienė
Little Neck, N.Y.
AČIŪ TERESEI
Skaitau Dalios Kairiūkštienės rašinius „Draugo" dienraš
tyje. Ji yra talentinga kores
pondentė, tik gaila, kad savo
talentą panaudoja kiršinimui
tarp anksčiau ir dabar atvyku
sių tautiečių. Kiršinimo darbą

varo ne ji viena, bet turi pa
dėjėjų, kuriems teisybė nerū
pi, bet naudojasi nuogirdomis,
nepatikrinę žinių.
Reikia manyti, kad Dalia
Kairiūkštienė matė Lietuvos
vyriausybės pranešimą, kad ji
turi sunkumų su Europos vy
riausybėmis dėl be vizinio
bendradarbiavimo, nes 2001
m. laikotarpiu Europos valsty
bės turėjo areštuoti per 3,000
Lietuvos piliečių už įvairius
nusižengimus. Kiek nusižen
gimų yra padarę Lietuvos pi
liečiai, gyvenantys Amerikoje,
kol kas dar neišaiškinta.
Ačiū Teresei Gečienei už iš
ryškinimą Dalios Kairiūkštienės neteisingų užsipuolimų
prieš anksčiau atvykusius mū
sų vyresniosios kartos tautie
čius, kurių nesavanaudiškas
darbas sukūrė šalpos institu
cijas, įsteigė uetuvyDes išlai
kymo centrus ir šiuo metu
stengiasi, pagal galimybę, vi
sus remti.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL
DOVANA
Trijų Karalių dieną gavau
brangią dovaną — Saulės K.
Jautakaitės „Apie dailę ir
menininkus". Tai rinkinys jos
rašytų straipsnių JJrauge* ir
kituose liet. laikraščiuose bei
žurnaluose. Manau, daugelis
mūsų vyresniųjų buvome juos
skaitę. Tačiau ir dabar, pra
dėjus skaityt, sunku sustoti.
Jie visi parašyti tokia lengva,
sklandžia kalba ir tikrai labai
įdomūs. Malonu prisiminti
žymiuosius menininkus, paro
das Čikagos Meno institute ir
kituose muziejuose, susipažin
ti su kitų tautų kultūros meno
turtais. Taip pat prisiminti ir
dažnus Čikagoje lietuviško
kultūrinio gyvenimo įvykius
— meno parodas, susitikimus
su menininkais, naujų meno
knygų pristatymus ir pan.
Knyga gražiai išleista 2001
m. Daug nuotraukų. Skonin
gas dail. Petro Aleksos virše
lis, 286 psl. Graži dovana sau
ir kitiems.
Eugenija Daugirdienė
Chicago, IL

PRIEŠ LEGALIZUOJANT
PROSTITUCIJĄ
Perskaičius „Drauge" (2002
m. sausio 3 d.) prezidento Val
do Adamkaus pasakymą, kad
jis neprieštarauja prostitucijos
įteisinimui Lietuvoje, norėtųsi
paklausti, ar prezidentas nėra
praradęs savo moralinio kom
paso?
Prieš legalizuojant prostitu
ciją Lietuvoje, aš siūlyčiau
pravesti referendumą ir pa
klausti, ar lietuvių tauta norė
tų paversti Vilnių balaganų
miestu ir ar norėtų leisti kitų
kraštų prostitutėm su AIDS
atvykti į Lietuvą be vizų?
Vytautas Musonis
Oak Lawn, IL

IEŠKO

GIMINIU

* Mano tėvo Leono Ordi
no dėdės - Stasys, Bronius,
Vladas, Vincas, Izidorius Ordi
nai, išvykę iš Šakių apskrities,
prieš karą gyveno Amerikoje:
New Yorke,. Brooklyne, Milwaukee miestuose ir kt. Il
giausiai su gimtine ryšį palai
kė ir Lietuvoje lankėsi jau
niausias dėdė Vladas, žinome,
kad jis turėjo dukterį Onutę,
taip pat ir kiti dėdės turėjo
vaikų. Okupacijos metais ry
šiai nutrūko, buvome Sibire, o
vėliau niekaip nesisekė suras
ti giminaičių, labai norėtume
ką nors sužinoti. Mielieji Ordi
nų palikuonys, atsiliepkite,
jeigu esate! Mūsų giminė to
kia maža. Apsilankykite tėvų
žemėje! Su pagarba - Pranas
Ordinas. Kreipkitės adresu:
Partizanų 38-93, Kaunas, Lietuva/Lithuania. '

Liūdesyje lieka: dukterys Jolanta, Judita ir
Lietuvoje sesuo Marija su šeimomis.

A. t A.
Dr. LINAI KRIAUČIŪNATTEITHARP
tragiškai žuvus, jos tėvus EUGENIJĄ, Raseinių
gimnazijos mokinę prieš II pasaulinį karą, ir jos vyrą
KAZIMIERA KRIAUČIŪNUS nuoširdžiai užjaučiu ir
kartu su Jumis liūdžiu, linkėdama stiprybės ir Dievo
palaimos.
Stasė

Čilvinaitė-Ketarauskas-Bajalis

Kalbininkui, lituanistui, pedagogui, žurnalistui, knygų
autoriui, Čikagos Pedagoginio instituto dėstytojui,
ilgalaikiam „Laiškai lietuviams" redaktoriui ir Lietuvių
K. Mokslo akademijos nariui

A. t A.
Kun. JUOZUI VAIŠNIUI, SJ
mirus, kartu su Čikagos tėvais jėzuitais liūdi visa
lituanistinė Šeima.
JAV LB Švietimo taryba

Geram draugui

A. t A.

JUOZUI vAiNEnaui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu dukrai IRENAI ir
jos vyrui
ROMUI ŽULIAMS bei Lietuvoje
gyvenantiems giminėms.
Juozas Mačėnas

Chicago

How easy is it to
AseasyasSAS.

From Chicago we offer daily servtee to Vilnius
with a hassle free eonneetion through our
Copenhagen Airport And when retųrning, you
can enjoy šame day travel vta Copenhagen back
to Chicago.
Find out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam miteage credit
wtth United's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus'" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavian.net

It's Scandinavian

Jn

DRAUGAS, 2002 m. sausio 15 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

1911 metais P r a n a s Dovy
daitis
paskelbė
straipsnį
„Trys pamatiniai klausimai".
Tai buvo ateitininkijos pra
džia. Tie klausimai yra aktua
lūs ir dabar. Šios sukakties
paminėjimui šį šeštadienį,
sausio 19 d., 6 val.v. Ateitinin
kų namuose ruošiama vakaro
nė. Programą pradėsime šv.
Mišiomis, kurias atnašaus
kun. Kęstutis Trimakas. Po
šv. Mišių bus įdomus muzikos
ir žodžio montažas. Programai
pasibaigus bus pabendravi
mas ir kavutė. Visi ateitinin
kai, jų draugai bei lietuvių
visuomenė yra kviečiama da
lyvauti.

Amerikos Lietuvių Tary
ba p r a n e š a , kad yra atšauk
tas sausio 22 d. numatytas pabaltiečių organizacijų ruošia
mas Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus priėmimas Se
nato rūmuose, Vašingtone.
Prezidentas V. Adamkus į Va
šingtoną atvyksta anksčiau ir
šios savaitės pabaigoje pasi
matys su aukštaisiais JAV
valstybės pareigūnais.
Kaip i r ką iš molio šian
dien lipdo Amerikos kera
mikai? Keliaujanti keramikos GERAS ŽURNALAS
paroda „Ceramic National
Praėjusių metų gale iš spau
2000" jau veikia Čikagos kul
dos
išėjo tautiniais motyvais
tūros centre (The Chicago Culornamentuotu
viršeliu pasi
tural Center, 78 E. Washingkun. Rimvydas Adomavičius
puošęs
žurnalas
„Naujoji vil
ton). Tai - jau trisdešimtą
tis"
(Nr.
31).
Žurnalą
redaguo
kartą kasmet vykstanti ekspo
Švč. M. Marijos Gimimo zicija, apžvelgianti šiuolaikinę ja Irena Kriaučeliūnienė ir
parapija turi naują vikarą — amerikietiškąją keramiką ir Petras Buchas. J redakcinę ko
kunigą Rimvydą Adomavičių, pateikianti 64 pavyzdžius, at legiją dar įeina ir Osk#ras
praėjusią savaitę atvykusį iš liktus tarp 1992 ir 2000 metų. Kremeris. Žurnalą leidžia
Lietuvos. Kun. Rimvydas pa Informacija tel. 312-744-6630. Amerikos lietuvių Tautinė są
keis kun. Rimą Gudelį, kurio
Istorinė filmajuostė „Lie junga ir Lietuvių studentų
trijų metų sutartis su parapija tuvos Nepriklausomybės atkū Korp! Neo-Lithuania.
pasibaigė gruodžio 31 d. (kun. rimas" bus rodoma Vyresniųjų
Šiame numeryje Jonas Jur
Rimas dar gyvens parapijoje ir lietuvių centre „Seklyčioje" kūnas išsamiai rašo apie Lie
gegužės mėnesį tikisi gauti sausio 16 d., trečiadienį, 2 tuvių Tautinio kultūros fondo
daktaro laipsni Catholic Theo- val.p.p. Tema - demonstraci atsiradimo idėją, organizacijos
logical Unity School). Nuo jos Bostone, Vilniuje, Mask pradžią, lėšų telkimą, fondo
sausio 9 d. visais parapijos voje, JAV reakcija ir komenta ryšius su Lietuva ir susiraši
reikalais ir patarnavimais - rai televizijos žiniasklaidoje. nėjimą su įvairiomis valdžios
vedybomis,
laidotuvėmis; Filmajuostės autorius - Felik institucijomis. Fondui remiant
krikštais lietuvių kalba rūpin sas Kontautas. Visi maloniai jau yra išleista vertingų kny
sis kun. R. Adomavičius. Ku kviečiami ir laukiami.
gų: Arvydo Anusausko Rietu
nigas Rimvydas dirbs visą lai
Amerikos Lietuvių inži vių tautos sovietinis naikini
ką, o taip pat lankys anglų nierių i r a r c h i t e k t ų sąjun mas 1940-1948 m.", Arūno
kalbos pamokas. Švč. M. Mari gos Čikagos s k y r i u s „Drau Bubnio „Vokiečių okupuota
jos Gimimo parapijos bažny gą" remia 25 dol. auka. Esame Lietuva", Jūratės Vyliūtės
čioje (6900 S. Washtenaw Ave- labai dėkingi!
„Chicagos Lietuvių opera" ir
nue) šv. Mišios aukojamos
daug kitų. Kitus leidinius ir
P a v a s a r i o kvapais, spal knygas, remiant fondui, ruo
kasdien - 7:30 val.r. (lietuviš
vomis
i r žiedais nuo vasario šiamasi išleisti artimiausiu
kai), 8 val.r. (angliškai), šešta
9
dienos
sumirgės du Čikagos laiku. Fondas taip pat rūpina
dieniais - 5 vai.p.p. (vieną sa
gėlių
sodai
- Lincoln Park si studijuojančiu jaunimu Lie
vaite angliškai, kitą - lietu
Conservatory
(2400 N. Stock- tuvoje. Du šiol buvo paskirtos
viškai), sekmadienį - 8 ir
ton
Drive)
ir
Garfield Park 46 stipendijos už 33,756 dol.
10:30 val.r. - lietuviškai, 9 ir
Conservatory
(300
N. Central Fondas įvairioms švietimo, li
12:15 val.p.p. - angliškai. Iš
Park
Avenue),
kur
kasmetinė tuanistikos ir meno organiza
pažinčių klausoma šeštadie
je
pavasarinių
gėlių
parodoje cijoms jau išmokėjo paramos
niais 4-4:45 val.p.p. Norėdami
bus
eksponuojamos
gražiau už 54,500 dol. Pagrindinis
susitarti dėl krikštų, vedybų,
sios
velykinės
ir
azijietiškos
kreipkitės į kunigą. Parapijos
fondo kapitalas nėra didelis
klebonijos adresas: 6812 S. lelijos, hortenzijos, krokusai, bet sumanių ir gabių asmenų
Wa8htenaw,
Chicago,
IL tulpės, hiacintai, narcizai ir vadovaujamas, jis atlieka di
kitos gėlės. Garfield gėlių so delį ir reikšmingą paramos
60629; tel. 773-776-4600.
de, be gėlių parodos, jau dabar darbą lietuvių kultūros ir
Sofija ir S t a s y s Džiugai iš veikia dar viena ekspozicija - švietimo srityje.
Oak Lawn, IL, per Tautos fon „Chihuly in the Park: A GarŽurnale taip pat rašo: Arvy
dą yra „įsidukrinę" Girkalnio den of Glass", demonstruojan
das
Anusauskas „Pastabos dėl
pagrindinę mokyklą (Raseinių ti tris darbus iš stiklo, išsimė
dabartinių
Lietuvos istorijos
raj.) ir ją remia įvairiais bū čiusius tarp žiedų, plūduriuo
tyrinėjimų",
Antanas Dundzi dais, švenčių proga Džiugai iš jančius vandenyje ar kaban
la
„Antano
Smetonos kores
mokyklos gavo gražų sveiki čius erdvėje. Tai - žymaus
pondencija
1940-1944",
S. Ponimą su laiškučiu: „Malonu, stiklo meistro Dale Chihuly,
vilavicius
„Tautinė
idėja
ir
kad šį laišką galime rašyti ne kurio kūriniai per 40 metų pa
Tautinė
korporacija",
Birutė
ranka, kaip visuomet, o nauju puošė daugiau kaip 190 viso
kompiuteriu, kurį įsigijome pasaulio muziejų, darbai. Abu Burauskaitė „Į nuveiktus dar
Jūsų dėka. Kompiuteris turi gėlių sodai veikia kasdien nuo bus pažvelgus", Stasys Ignata
spausdintuvą ir skaitlį, kas la 9 val.r. iki 5 val.p.p. (ketvirta vičius „Auksinis išeivijos Birubai palengvina mūsų darbą. dieniais, šeštadieniais ir sek tiečių jubiliejus", Aleksas Vit
Žinia apie kompiuterio atsira madieniais Garfield oranžeri kus „Apie Lietuvą po 10 me
dimą greit apskriejo visą mo jos darbos valandos ilgesnės - tų", prof. Mečislovas Treinys
kyklą. Smalsuolių būriai per iki 8 val.v.). Įėjimas į gėlių pa „Tautinė ideologija: pokyčiai ir
pertraukas nuolat apgulę ty rodą Lincoln Parke - nemoka perspektyvos", Pranas Naris
rinėjo ir grožėjosi nauju daik mas, Garfield - 2 dol. (tačiau „Vanago naktis" (apie tai, kaip
tu... Esame labai dėkingi už čia nemokama mašinų pasis lietuviai gelbėjo amerikietį),
jūsų gerumą, už didelę para tatymo aikštelė). Informacija Bronius Nainys „Ar atliekam,
ką reikia atlikti", Antanas Kumą mūsų mokyklai".
tel. 312-746-5100.
čys „Tvirtas dr. Kazio Gri
niaus paminklas", Balys Augi
nąs „Didžioji mūsų tautinių
švenčių prasmė", Karolis Milkovaitis „Mūsų valstybinių bei
tautinių švenčių giesmės ir jų
charakteristika". Jonas Jur
kūnas dar rašo apie Amerikos
Lietuvių Tautinės sąjungos
26-ąjį seimą. Be to, rašoma
apie pik. ltn. Joną Variakojį,
apie PLB švietimo rašinių
konkursus, spausdinami laiš
kai iš Lietuvos mokyklų ir kt.
Reikia paminėti ir poeto Anta
no Miškinio jautrių žodžių ei
lėraštį „Išvežimai". Žurnalas
yra turtingas ir gražiomis
nuotraukomis. Bendrai visi
straipsniai yra įdomūs, ak
tualūs. Žurnalas turi 160 psl.
Gražus spaudos darbas. Nu
merio kaina — 7 dol. Užsi
sakyti galima per administra
torių Oskarą Kremerį: 1005
Shenvood Dr., La Grange
Girkalnio pagrindinės mokyklos mokiniai džiaugiasi JAV gyvenančių So
fijos ir Stasio Džiugų dovanotu kompiuteriu, kuris „įsikūrė" mokyklos Park, IL 60526.
skaitykloje.

A s m e n y s ar organizaci
jos, suinteresuotos Lietuvių
fondo paramos gavimo reika
lu, turi kreiptis į LF raštinę,
pasiimti formas ir jas užpil
džius, grąžinti paštu ar įteikti
asmeniškai iki š. m. kovo 15 d.
Studentai, norintys gauti sti
pendijas, užpildę formas, tu
rės jas grąžinti iki š. m. ba
landžio 15 d. Paramos prašy
mo pavyzdžius taip pat galima
užsisakyti
internete
u-wu .LithFund.org J Lietuvių
fondą kreipkitės tel. 630-2571616 arba šiuo adresu: Lithuanian Foundation, Inc.. 14911
127th Street. Lemont, IL
60439.
P o kiekvieno sekmadie
n i o lietuviškų Mišių Švč. M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo
parapijos bažnyčioje (Brighton
Parke : bus agapė - pabend
ravimas parapijos salėje prie
puodelio kavutei Šie susitiki
mai padės pritraukti naujų
žmonių, padės su jais susi
pažinti.

ATŠAUKIAMAS
KONCERTAS

ADVENTINĖS POPIETĖS TĖVIŠKĖS
PARAPIJOJE

Sopranui paskutiniu mo
Antrojo Advento sekmadie
mentu atsisakius atlikti savo nio išvakarėse Tėviškės para
profesinius
įsipareigojimus, pijos moterų draugijos narės
Erikos Navickaitės koncerto buvo susirinkusios parapijos
„Tau dovanoju savo širdį" salėje adventiniam susikaupi
(akompanuojant Gintei Če- mui ir kalėdiniam pabendravi
pinskaitei), turėjusio vykti mui. Salės viduryje, virš gra
sausio 20 d. Maria aukštes žiai papuoštų ir įvairiais ska
niojoje mokykloje, deja. nebus. numynais apkrautų stalų, ka
Rengėjai labai atsiprašo apvil bėjo tradicinis adventinis vai
tos publikos, o „Draugui" dė nikas su jau dviem degančio
koja už didelį dėmesį šiam mis žvakėmis. Ant scenos sto
renginiui ir apgailestauja, kad vėjo šventiškai su daugybe
pastangos buvo veltui. Bilietai žvakučių išpuošta
eglutė.
gali būti* grąžinami ten, kur Nors ankstesniais metais mo
pirkti, t. y. „Seklyčioje" arba terys mėgindavo laikytis ame
„Lithuanian Plaza Bakery rikietiško papročio ir popietę
& Deli" parduotuvėje iki sau praleisti „vien tik moterų bū
sio 21 d.
ryje", bet šiandien jos jau mie
lai kviečia į savo tarpą ir žy
S a u s i o 20 d., sekmadienį, miai retėjančią vyriškąją gimi
12 vai. Šaulių namuose, 2417 nę, kad galėtų bendrai pasi
W. 43rd Str„ įvyks metinis džiaugti prieškalėdine nuotai
Vytauto Didžiojo šaulių rink ka. Galima buvo pastebėti,
tinės susirinkimas. Kviečiame kad ir šį kartą vyrai dar nebu
visus šaulius dalyvauti.
vo linkę pasinaudoti tokiu
kvietimu. Daugiausia tik mo
terys giesmėmis, maldomis ir
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pietėje, pasveikino ne tik vien
draugijos nares ir vieną ar ki
tą vyriškos giminės atstovą,
bet keletą viešnių iš ne taip
jau tolimos Oak Lawn esan
čios Ziono evangelikų-liutero
nų lietuvių parapijos.
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Kūčios ,.Seklyčioje" Iš kairės: Teresė Strolienė, Liucija Einikienė ir muz.
F a u s t a s Strolia.

KŪČIOS „SEKLYČIOJE"

Kai Elenos Sirutienės pa
prašyta aprašyti „Seklyčios"
Kūčias panorau bent trumpo
planelio, išgirdau, kad jokio
plano" neturi, kad viskas, taip
sakant, „iš rankovės", kaip tai
rusų liaudies pasakos caraitei.
Nusprendžiau žvilgtelėti į tą
„rankovę" ir štai ką pamačiau.
Atėjusi kiek anksčiau turė
jau progą pamatyti gražiai iš
puoštą salę, ištaigingą, liau
diškais ornamentais papuoštą
eglutę, skoningai paserviruotus stalus, apkrautus įvai
riausiais
apetitą keliančiais
patiekalais. Sakoma, kad Kū
čių valgių turi būti dvylika.
Neskaičiavau, bet, manau, bu
vo tiek, o gal ir daugiau, nes
visų vien paragavus buvome
sotūs.
Stebėdama besirenkančius
svečius, supratau, kad visi ži
nojo iš anksto apie Kūčias, nes
buvo gražiai pasipuošę, šven
tiškai atrodė ne tik moterys,
bet ir vyrai. Linksmai nusitei
kę maloniai sveikinosi vieni
su kitais, bendravo su seniai
bematytais draugais.
Pagaliau pamačiau ateinant
kun. K. Ambrasą, SJ, lydimą,
ką tik iš Lietuvos atvykusį
monsinjoro Alfonso Svarins
ko,
kuris
sveikindamasis
šmaikščiai juokavo, džiaugėsi
pakvietimu dalyvauti „Sekly• čios" Kūčiose.
Prisirinko pilna salė svečių:
ir jaunų, ir pagyvenusių. Visi
tokie gražūs, užmiršę savo
amžių. Žiūrėdama į linksmai
besišypsančius veidus negalė
jau sutikti su nuomone tų, ku
rie vengia „Seklyčios" rengi
nių, kad ten nepasijustų se
nesni negu iš tikrųjų yra. Ta
čiau aš manau: kaip pabuvęs
tarp jaunų — neatjaunėsi,
taip pabuvęs tarp pagyvenu
sių — nepasensi. Geriausia
priimti save tokį, koks esi, ir
džiaugtis tuo, ką duoda ši aki
mirka. O džiaugtis buvo kuo.
Susėdus prie stalų JAV LB
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė
nuoširdžiai visus pasveikino,
padėkojo
už atvykimą. Pris
St. Džiugas

tačiusi mons. A. Svarinską,
palinkėjo visiems šventiškos
nuotaikos ir paprašė vyresnių
jų lietuvių centro renginių va
dovę Eleną Sirutienę tęsti
programą.
E. Sirutienė paprašė buvusį
tremtinį P. Vaičekauską už
degti žvakę tremtyje ir Lietu
voje bei Amerikoje amžinybėn
iškeliavusių atminimui. Mon
sinjoro A. Svarinsko padedami
sukalbėjome maldą, dėkodami
Dievui ir darbščioms „Sekly
čios" Šeimininkėms už taip iš
radingai paruoštą maistą.
Visiems pasisotinus, E. Siru
tienė pakvietė mons. A. Sva
rinską papasakoti savo prisi
minimus apie Kūčias tremtyje
ir Lietuvoje. Monsinjoras pa
sakė, kad Kūčios yra ne ti
kėjimas, bet ir paprotys palai
kantis tikėjimą, kad jų laiky
masis priartina mus prie ti
kėjimo. Pasidžiaugęs gausiai
apkrautais stalais pasakė, kad
tremtyje Kūcioms kartais už
tekdavo „duonos gabalo ir
barščių, per kuriuos ant lėkš
tės dugno matydavosi Krem
liaus bokštas". Monsinjoras A.
Svarinskas supažindino su da
bartine savo veikla Lietuvoje.
Palinkėjo visiems sveikatos ir
kovingumo, be kurio šiuo me
tu Lietuvoje nieko gero negali
ma padaryti.
Po mons. A. Svarinsko pasi
sakymo rimtą nuotaiką pa
keitė „Seklyčios" darbuotojų
apdovanojimas garbės raštais,
kuriuos įteikė JAV LB Vidurio
vakarų apygardos valdybos
pirmininkė B. A. Vindašienė,
gražių kalėdinių giesmių gie
dojimas, kuriam vadovavo ir
akordeonu pritarė nepailstan
tis „Seklyčios" pagalbininkas
Faustas Strolia. Susirinkusieji
taip gražiai giedojo, kad vado
vas juos pažadėjo vežtis atei
nančiais metais j Dainų šven
tę Lietuvoje.
Po to dar ilgai tęsėsi nuošir
dus pabendravimas.
Tai štai kas buvo „Seklyčios"
vadovių „rankovėje". Duok,
Dieve, joms ir toliau taip dirb
ti.
Liucija Einikienė

Tėviškės parapijos klebonas
vyskupas Hansas Dumpys, po
savo ligos vėl atvykęs į parapi
jos moterų tarpą, šiai progai
buvo pasirinkęs šv. Jono evan
gelijoje užrašytą Dievo Žodį kaip šviesą žmonijos gyveni
me. Ši jo prakalba buvo api
pinta bendrai giedamomis ka
lėdinėmis giesmėmis, kurioms
Donna Dumpys, vysk. Hanso
Dumpio žmona, pritarė piani
nu.
Ema Žiobrienė, perdavusi
Ziono ev. liut. lietuvių parapi
jos moterų draugijos sveikini
mus, perskaitė iš Kalifornijos
gautą Bronės Variakojienės
eilėraštį, sukurtą dar pasku
tinėmis dienomis prieš jos
mirtį. Bronė Variakojienė
daug metų iš eilės tokių mo
terų susiėjimų metu Tėviškės
parapijoje giesmių giedojimui
pritardavo pianinu. Vėliau
draugijos moterys pasikvies
davo giesmių palydėjimui Jur
gį Lampsatį, buvusį ilgametį
Tėviškės parapijos choro diri
gentą.
Prieškalėdinė nuotaika dar
daugiau pakilo, kai prasidėjo
kalėdinių dovanėlių pasikeiti
mas. Kai visos dalyvės buvo
pasikeitusios
dovanomis,
draugijos pirmininkė Ida Jo-

nušaitienė pakvietė vysk.
Hansą Dumpį sukalbėti stalo
maldą, po kurios visos ir visi
vaišinosi gardžiausiais skanu
mynais, lyg didžiausios puotos
metu.

Advento trečiojo sekmadie
nio popietę įvyko Tėviškės
parapijos sekmadieninės mo
kyklos pasirodymas. Šia proga
vaikų tėvai galėjo pamatyti ir
pasiklausyti, ką jų vaikai bu
vo išmokę sekmadieninėje mo
kykloje ir kaip jie buvo pasi
ruošę sutikti Kalėdų senelį.
Kaip visada tokiu atveju, atsi
rado daugiau vaikų, negu da
lyvaujančių
sekmadieninėje
mokykloje.
Sekmadieninės
mokyklos
pasirodymą paruošė ir vedė
Claudia Sedath-Gunn, Donna
Galinaitytė-Husar ir Rita
Stončienė. Popietės programą
atliko Kristina Ankus — klar
netu, Andrew Gunn - trimi
tu ir Jonathan Ankus - sakso
fonu.
Snieguoles
gražiai
pavaizdavo Viktorija Ankus,
Claire Husar, E. Husar, Madeleine Husar ir Kristina Stončiūtė. Be to, paminėtini ir šie
programos atlikėjai: Justinas
Ankus, Robertas Gunn, Timothy Trier ir Erik Jenzake.
Be muzikinių
dalykėlių
programoje,
sekmadieninės
mokyklos vaikai pasakė eilė
raščių ištraukas ir bendrai su
giedojo kalėdinę giesmę.
Programai užsibaigus, už
durų pasigirdo Kalėdų senelio
pasibeldimas, kurio vaikai jau
laukė nuo pat ryto su didele
įtampa. Kai kažkas atidarė
Kalėdų seneliui duris ir šis
įėjo į vidų, nebebuvo galo vai
kų džiaugsmui, jų klegesiui,
nebesigirdėjo net Kalėdų sene
lio Mato Husar vaikams pa
ruoštų klausimų. Kalėdos —
vaikų džiaugsmo šventė.
Valteris Bendikas
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• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 c n t JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

Romualdas Mismkevičius 'deSinėje), Lietuvos muzikos akademijos Kauno*
fakulteto choro dirigavimo katedros vedėjas. Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Žilevifiaus-Kreivėno muzikologijos archyvui padovanojo Kau
ne naujai išleistas M. K Čiurlionio simfonines poemas ..Jūra", „Miške",
styginių kvartetą. ..Religine choro muzika", „Liaudies dainas choram*",
kantata ..De profundis", o taip pat kitų lietuvių kompozitorių kurinių par
titūras Dovanas pneme LTSC pirmininkas prof Jonas Račkauskas.

