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Konservatoriai atmeta
kaltinimus dėl „Mažeikių
naftos”
Vilnius, vasario 4 d. (BNS)
— Opozicinės Tėvynės sąjun
gos - konservatorių frakcijos
Seime seniūnas Andrius Ku
bilius atmeta valdančiosios
daugumos kaltinimus konser
vatoriams dėl Lietuvos naftos
ūkio privatizavimo bei ragina
nepolitizuoti „Mažeikių naf
tos” įmonės bei ją valdančios
JAV bendrovės „Williams In
ternational” problemų.
Pirmadienį spaudos konfe
rencijoje Seime A. Kubilius su
peikė Naujosios sąjungos (so
cialliberalų) pareiškimus, jog
svarstoma galimybė skelbti
apkaltą už „Mažeikių naftos”
privatizavimą
atsakingiems
politikams.
Tokius socialliberalų svars
tymus paskatino pasklidę gan
dai apie neva gresiantį JAV
bendrovės „Williams Cos.", ku
rios dukterinė bendrovė „Williams International” valdo
„Mažeikių naftą”, bankrotą.
BNS žiniomis, socialliberalų
gretose ne per seniausiai yra
nuskambėjęs pasiūlymas su
rengti
apkaltą
Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) pirmininkui Vytautui
Landsbergiui.
„Mes čia įžiūrime labai aiš
kius politinės isterijos bruo
žus. Tokia liga yra būdinga
partijoms, kurios jaučiasi ne
tvirtai ir kurių reitingai
smunka. Galime tik su ironija
ir tam tikra dalimi užuojautos
žiūrėti į šitokias konvulsijas”,
sakė A. Kubilius. Pasak kon
servatoriaus,
socialliberalai
tuo būdu tai pat rengiasi vasa
rio 9 d. rengiamam savo parti
jos suvažiavimui.
„Linkėčiau eiti šiuo keliu,
tiktai galėtų išplėsti persekio
jamųjų ratą. Galėtų visą mūsų
* Narystės NATO siekian
čios valstybės pačios nori,
kad joms įstojus NATO, liktų
galinga organizacija ir planuo
ja, kaip galėtų prisidėti prie
sąjungos tolimesnės sėkmės,
savo kalboje 38-ojoje saugumo
politikos konferencijoje Miun
chene sekmadienį sakė Lietu
vos užsienio reikalų ministras
Antanas Valionis. Jis priminė,
kad valstybės-kandidatės sku
bėjo suteikti savo politinę ir
praktinę paramą NATO kovo
jant su krize Kosove ir buriant
pajėgas kovai su tarptautiniu
terorizmu. A. Valionis mano,
kad, stodamos į NATO, naujo
sios narės atneš „naujus suge
bėjimus, naujo entuziazmo ir
bendradarbiavimo
dvasios”.
* Izraelis šventiškai pasi
tiko iš Lietuvos atvežtas
309 toras, kurias praėjusią
savaitę Martyno Mažvydo na
cionalinė biblioteka perdavė
pasaulio žydų religinėms ben
druomenėms. Toras atgabenu
sio lėktuvo specialiuoju skry
džiu iš Vilniaus į Izraelį grįžo
torų perėmime dalyvavusi 80
asmenų grupė — dvasiškiai,
istorikai, visuomenės veikėjai,
ješivų (dvasinių seminarijų)
studentai. Tačiau torų perda
vimas Izraeliui sulaukė ir ki
tokių vertinimų. Nacių nusi
kaltėlių persekiotojas Efraim
Zuroff, vadovaujantis Simon
Wiesenthal centrui Jeruzalėje,
Izraelio spaudoje šį aktą pava
dino „gėdingu sandėriu”. Jo
vertinimu, mainąis už toras
Izraelis esą užmerkia akis
prieš Lietuvos nesugebėjimą
nuteisti žydų genocido vykdy
tojus per nacių okupaciją II
pasaulinio karo metais. (BNS)

frakciją statyti prie sienos”,
ironizuodamas pridūrė kon
servatorius, kartu pareikš
damas tikįs, jog dėl tokios kri
tikos jo partįja tik stiprės.
Kartu A Kubilius paragino
nepolitizuoti „Mažeikių naf
tos” problemų bei užsakyti
tarptautinį finansinį patikri
nimą, kuris įvertintų pa
starųjų dvejų metų įmonės
veiklą. „Tarptautiniai audito
riai galėtų pasakyti, kiek už
įmonės per 2 metus patirtus
nuostolius atsakinga jos vado
vybė arba *Williams’, kiek tai
yra sąlygota objektyvių prie
žasčių, kokias perspektyvas
galima įžiūrėti”, sakė A. Ku
bilius.
Pasak konservatoriaus, vy
riausybė turėtų persvarstyti
savo praėjusių metų pabaigoje
priimtą sprendimą tokio pa
tikrinimo nerengti, nes tokia
procedūra neva per brangi.
„‘Mažeikių naftos’ reikalų pi
gus politizavimas Lietuvai at
sieina žymiai brangiau nei
tarptautinio audito samdy
mas”, tvirtino A. Kubilius.
Kai kurie finansų žinovai
mano, kad atsakomybę dėl
„Mažeikių naftos” nuostolių
turėtų prisiimti bendrovę val
danti „Williams”, kuri per
daugiau nei dvejus metus ne
sugebėjo pasirašyti ilgalaikių
naftos tiekimo sutarčių bei
pritraukti lėšų gamyklai mo
dernizuoti.
* Pramonininkai pikti
nasi, kad Lietuvos derybi
ninkai, užuot išsiderėję iš Eu
ropos Sąjungos pereinamąjį
laikotarpį dėl galimybės kū
renti „Mažeikių naftos” ma
zutą, nuo 2004 m. prisiėmė
įsipareigojimus, kurie. sunkia
našta guls ir ant valstybės, ir
ant verslininkų pečių. <vž. Eitai
* „Mažeikių nafta” pra
ėjusius metus baigė su 277
mln. litų nuostoliu, o šiais jau
planuoja uždirbti pelno. Ben
drovės atstovai tvirtina, kad
nuostolių patirta dėl neval
domų rinkos veiksnių, o ne dėl
prasto valdymo.
rvž. Eitai
* Opozicinės Tėvynės
sąjungos — konservatorių
frakcijos Seime seniūnas An
drius Kubilius ragina vyriau
sybę, stojant į Europos Są
jungą (ES), labiau rūpintis
žinių ekonomikos plėtra, o ne
ginčytis su Briuseliu dėl para
mos žemės ūkiui. Sausio 30 d.
Europos Komisija pasiūlė bū
simų naujų ES valstybių
ūkininkams teikti 4 kartus
mažesnę paramą nei dabarti
nių ES narių ūkininkams.
„Galima šiek tiek liūdėti, kada
parama bus mažesnė nei
tikėjomės. Tačiau vargu ar
būtų protinga pasiduoti emoci
joms ir susidėjus į krūvą ke
lioms nelaimingoms kandi
datėms, eiti ‘auklėti’ Briulio”, sakė konservatorius. <bns)
* Seimo narys, buvęs
premjeras konservatorius
Andrius Kubilius ragina Lie
tuvą brėžti tolesnius karinių
išlaidų didinimo planus bei
pasistengti įtikinti šiuo pa
vyzdžiu pasekti ir kitas Euro
pos valstybes. „Europa jau
įprato prie pigaus buvimo JAV
gynybos sistemos šešėlyje”,
pareiškė A. Kubilius, pabrėž
damas, jog Lietuva turėtų rea
guoti į diskusijas tarp JAV ir
Europos dėl pastarosios per
nelyg menkų išlaidų gynybos
sričiai.
(BNS)
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Pasauliu naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnteriax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Nors pagal gaunamus pranešimus potvynis pamaryje slūgsta, grėsmė ten gyvenančių žmonių sveikatai išlieka gana
didelė. Apsemti 27 pamario kaimai, srovė nuneša automobilius, griauna pastatus. Daugiausia nukenčia šiai situacijai
nepasirengę sodybų šeimininkai, didelė drėgmė kenkia jų sveikatai. Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį oro stebėtojai
sietuvoje užregistravo aukščiausią per pastarąjį dešimtmetį vasario mėnesio temperatūrą. Vasario 2 d. oro tempera
tūra kai kur buvo pakilusi iki 10 C (50 F) laipsnių, sekmadienį — 14 C (59 F) laipsnių šilumos. Paprastai vasarį vy
rauja gerokai šaltesni orai, temperatūra būna žemiau nulio.
Juozo Baltraus (Elta nuotr.)

Tėvynėje pasižvalgius
Sklandžiai persiejusi
litą prie euro, Lietuva su
laukė Tarptautinio valiutos
fondo
pagiriamojo
žodžio.
Valdžios vertinimu, naujoji
valiutų sąjunga gali pridaryti
šiokių tokių nemalonumų tik
tiems verslininkams, kurie ne
pasirengė dirbti naujomis
sąlygomis.
<vž. Eltai
* Finansų žinovai pusiau
rimtai tvirtina, jog naująja
pagrindine valiuta pasirinkusi
eurą, Lietuva jau tapo Europos
pinigų sąjungos nare — lito
vertė dabar yra visiškai pri
klausoma nuo pagrindinės Eu
ropos valiutos vertės, (lr, Eita)
* Finanso žinovų nuo
mone, litas su euru buvo su
sietas sklandžiai, o kaip tai
paveiks ekonomiką, priklauso
nuo tolesnio euro ir JAV dole
rio kurso. Bankai skelbia, jog
dėl persiejimo išpopuliarėjo fi
nansinės priemonės draustis
nuo valiutų kurso kitimo.
(VŽ, Elta)

* Kauno apygardos teis
me bus pradėta nagrinėti
baudžiamoji
byla,
kurioje
1930 m. gimęs Vytautas Vasi
liauskas kaltinamas genocidu,
o to paties amžiaus Martiną
Žukaitienė — padėjusi vykdy
ti genocidą. Tyrimo metu nu
statyta, jog M. Žukaitienė bu
vo Lietuvos TSR valstybės
saugumo ministerijos (MGB)
agentė, o V. Vasiliauskas —
tos pačios sovietų valdžios rep
resinės struktūros Kauno sri
ties Sakių rajono skyriaus op
eratyvinis įgaliotinis. Jie kal
tinami kartu su kitais MGB
priklausiusiais asmenimis ak
tyviai dalyvavę žudant Lietu
vos partizanus.
ieiui
* Manoma, kad tikruo
sius
mažeikiškių
Kiesų
žmogžudystės užsakovus žino
vienintelis iš trijų šiuo metu
įkalintų įtariamųjų — Algi
mantas Vertelka. Teisėsau
gininkai turi duomenų, kad
šio nusikaltimo organizatoriai,
bįjodami, jog kalinys neat
skleistų jų pavardžių, gali jį
nužudyti. „Tulpinių” vadui
saugiausia vieta — kalėjimas.
* Lukiškių tardymo izo
liatoriaus-kalėjimo pareigū
nai buvo priversti skubiai
pertvarkyti vieno iš nužudytų
mažeikiškių Kiesų bylos įta
riamųjų Virginijaus Baltušio
kamerą po to, kai suimtasis
bandė pasikarti. V. Baltušis
dabar stebimas ištisą parą.

(M. Elta)

* Lietuvos liberalų sąjun
ga (LLS) pirmadienį paskelbė
pareiškimą, kuriame neigia
pranešimus apie masišką par
tijos narių traukimąsi į buvu
sios LLS pirmininko buvusio
premjero Rolando Pakso ku
riamą partiją. „Iš tikrųjų pas
taruoju metu bent kiek ženk
liau pakito tik dviejų LLS sky
rių sudėtis”, teigsima LLS pa
reiškime. Pasak pareiškimo, iš
26 Šiaulių Aušros skyriaus
pasitraukė 4 ir vienas sustab
dė savo narystę, o iš 59 Rasei
nių skyriaus narių pasitraukė
47. LLS teigimu, pranešimai
apie narių „nubyrėjimą” ki
tuose skyriuose yra nepagrįsti
arba išpūsti.
ibnsi
* Kuriamos Liberalų de
mokratų partijos vadovas
Rolandas Paksas nemano, kad
naujoji politinė jėga taps vieno
žmogaus pozicijos tribūna. At
sistatydinimais iš įvairių pos
tų pasižymintis politikas Kau
ne susitiko su Lietuvos libe
ralų sąjungos (LLS) nariais,
nusprendusiais pereiti į nau
jąją partiją. Buvęs premjeras
teigia, kad Kauno regione jį
remia dauguma Liberalų są
jungos narių — R. Paksas ne
sijaučia vienišas.
(KD.Elta)
* Vasario 2 d. prie „McDonalds” užkandinių Kau
ne, Vilniuje bei Klaipėdoje
Lietuvos žaliųjų judėjimas su
ruošė renginį „‘McDonalds’
šiukšlina jūsų skrandį ir
gamtą”. „Žalieji” šį restoranų
tinklą kaltino ir Lietuvos
ūkininkų ignoravimu. Lietu
vos žaliųjų judėjimas ūkio
ministrui įteikė atvirą laišką,
kuriame reikalauja nedaryti
jokių muito mokesčio nuolaidų
„McDonalds” verslovei.

(KD.L2.Elta)
* Dar neseniai Šiaulių
merė, Naujosios sąjungos vi
cepirmininkė Vida Stasiūnaitė
buvo viena įtakingiausių as
menų šioje partijoje. Tačiau
artėjant partįjos suvažiavi
mui, V. Stasiūnaitei nesiūlo
mas joks postas partįjos vado
vybėje, merė ignoruojama ir
sąjungos Šiaulių skyriuje.
* Tarptautinių telefono
skambučių rinkoje prasidėjo
įnirtinga operatorių konku
rencinė kova. „Lietuvos telekomas”, praėjusią savaitę atpi
ginęs skambučius į Europos
Sąjungos valstybes, į kampą
įstūmė mobiliojo ryšio ben
droves.
(LR, Elta)

* Prezidentas Valdas
Adamkus yra palankiau
siai vertinamas kandidatas
busimuosiuose prezidento rin
kimuose, rodo apklausa. Jeigu
prezidento rinkimai vyktų da
bar, už 74 metų V. Adamkų
balsuotų 17 proc. apklaustųjų.
II vietoje — socialdemokratų
vadovas, premjeras Algirdas
Brazauskas (14.8 proc.). To
liau yra partijos „Lietuvos
krikščionys demokratai” vado
vas,
parlamentaras
Kazys
Bobelis (10 proc.), Naujosios
sąjungos (socialliberalų) vado
vas, Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas (9,9 proc.), du
kart buvęs premjeras, Seimo
narys Rolandas Paksas (5
proc.).
(BNS)
* Italįjos Toskanos regio
no sporto gerbėjų klubas
pakeitė iškabą, nuo šiol jis va
dinsis „Magica Edita”. Šį
vardą klubas pasirinko Lietu
vos dviračių sporto žvaigždės,
"Tour de France” lenktynių,
pasaulio
čempionatų
nu
galėtojos ir prizininkės Editos
Pučinskaitės garbei. (LR, Eita)
*
Tradicinėse ristūnų
varžybose Dusetose vasario
2 d. varžėsi 70 žirgų, o jų ko
vas ant ledo stebėjo daugiau
kaip 10,000 žiūrovų. Dalyvau
ti šiemetinėse ristūnų var
žybose susirinko 10 Lietuvos
rajonų, taip pat Estįjos bei
Norveguos atstovai. Kovojama
buvo dėl 11 prizų. Didžiausias
jų, 3,745 eurų vertės, įsteigtas
Norveguos bendrovės „Riks
Toto”, iškeliavo į Taliną. Ta
čiau dauguma apdovanojimų
liko Lietuvoje.
<kd. Eitai
* Per praėjusias dvi sa
vaites geležinkelio stotyse
susikaupė apie 3,300 vagonų
su mazutu, kurių nebespėja
iškrauti Klaipėdos uoste vei
kianti bendrovė „Klaipėdos
nafta”. „Lietuvos geležinke
liai” už vagonų prastovas
moka Baltarusijos ir Rusįjos
kolegoms. Nuo praėjusių metų
pabaigos skola už vagonų
prastovas išaugo iki 1.5 mln.
litų.
(R, Elta)
* Pasak generalinio ko
misaro Vytauto Grigara
vičiaus, Policijos departa
mentas yra tapęs teisėsaugos
kadrų rengimo .„konvejerio"
grandimi. Kurį laiką policijoje
padirbę ir gerai užsirekomen
davę jauni žmonės yra kvie
čiami pereiti į Specialiųjų ty
rimų tarnybą, mokesčių poli
ciją, Valstybės saugumo de
partamentą,
prokuratūrą,
Muitinės departamentą. Ge
neralinis komisaras teigia, jog
nuo to nukenčia jo vadovauja
ma struktūra.
<kd. Eitai

Vašingtonas. Irano valdžia neabejotinai padėjo „ai Qaeda” ir
Talibano nariams pabėgti iš Afganistano į kaimyninį Iraną, sek
madienį pareiškė JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld tele
vizijai ABC. „Mes turime daugybę pranešimų, kad Iranas buvo
geranoriškas ir leido ‘ai Qaeda’ tranzitą per šią valstybę”, pridūrė
D. Rumsfeld. „Time” žurnale pirmadienį rašoma, kad 250 aukštų
Talibano ir „al-Qaeda” narių prasmuko į Iraną kontrabandininkų
keliu, o tuoj po jų, pernai lapkričio mėnesį, šiuo keliu pabėgo Herato mieste buvę Talibano atstovai. D. Rumsfeld pareiškė turįs in
formacijos, kad Afganistane veikiančios grupuotės gauna ginklus
iš Irano.
Kabulas. Osama bin Laden vadovaujamo teroristų tinklo „ai
Qaeda” kovotojai nedidelėmis grupelėmis slapstosi Afganistano
rytuose, greičiausiai rasdami prieglobstį pas vietos ūkininkus, pir
madienį pareiškė pasienio reikalų ministro pavaduotojas Mirza
Ali. „Jie neapsistoja vienoje vietoje ilgesniam laikui”, teigė M. Ali,
pridurdamas, jog pagal vietines svetingumo tradicijas pašaliniai
žmonės gali be jokių sunkumų rasti prieglobstį tolimuose kaimuo
se.
Kabulas. Afganistano šiaurėje kilus naujam mūšiui ir tebetvyrant įtampai, laikinasis valstybės vadovas Hamid Karzai sekma
dienį pareiškė, kad afganistaniečiai turėtų atsikratyti karo vadų.
Kovoms sutrukdžius H. Karzai užgniaužti plintančius neramu
mus, užsienio pajėgų vadai Kabule sakė, kad saugumui užtikrinti
reikėtų daugiau kaip 30,000 kareivių.
Vašingtonas. JAV pareigūnai nepatvirtino, kad Pakistane ša
likelėje buvo rastas išmestas dingusio JAV žurnalisto Daniel
Pearl kūnas, sekmadienį pranešė verslo dienraštis „The Wall
Street Journal”, kuriame D. Pearl dirba. „Galime patvirtinti, kad
tai ne Danny kūnas”, teigiama laikraščio pareiškime. 38 metų ko
respondentas dingo Karachi sausio 23 d. Netrukus prieš dingimą
jis žmonai sakė einąs susitikti su vienos mažai žinomos radikali
os islamo organizacijos vadu. JAV valstybės sekretorius Colin
Powell kategoriškai atmetė bet kokias derybas su D. Pearl pa
grobėjais, kurie reikalavo paleisti Kuboje esančioje amerikiečių
jūrų pąjėgų bazėje įkalintus paki1 Ganiečius, taip patį pagerinti
kitų čia atvežtų belaisvių kalinimo sąlygas.
Jeruzalė. Palestiniečių vadas Yasser Arafat sekmadienį pa
skelbtose pastabose pareiškė, jog yra pasirengęs taikos deryboms
su Izraelio vadovu ir pažadėjo užkirsti kelią teroristiniams ^puo
liams prieš Izraelio civilius gyventojus. Y. Arafat yra užtvertas Iz
raelio tankų Vakarų Kranto Ramalos mieste ir pastaruoju metu
patiria didelį tarptautinės bendrijos spaudimą nutraukti radikalių
kovotojų išpuolius prieš Izraelį. „Palestiniečiai yra pasirengę už
baigti konfliktą. Mes esame pasirengę sėsti prie bendro stalo su
bet kuriuo Izraelio vadu, nepaisydami jo praeities, ir pradėti dery
bas dėl palestiniečių nepriklausomybės, visiškos okupacijos pabai
gos, Izraelio saugumo ir išradingų sprendimų, susijusių su (pales
tiniečių) pabėgėlių padėtimi, tuo pačiu metu atsižvelgiant i demo
grafinius Izraelio rūpesčius”, pareiškė Palestinos savivaldos vadas.
Ankara. Turkija paragino Irako vadą Saddam Hussein vėl įsi
leisti į savo valstybę Jungtinių Tautų (JT) ginkluotės tikrintojus,
kad būtų galima išvengti baudžiamojo JAV smūgio. Turkijos
premjeras Bulent Ecevit laiške S. Hussein pareiškė, kad parašyti
tokį laišką jį privertė padėties rimtumas, ir išreiškė susirūpinimą,
kad galimas karinis smūgis Irakui turės neigiamų pasekmių Tur
kijai.
Teheranas pirmadienį perspėjo JAV nepulti Irano, nes tai esą
būtų „didžiulė neatitaisoma klaida". Irano Užsienio reikalų minis
terijos atstovas spaudai Hamid Rėza Asefi paneigė praėjusią sa
vaitę mestus JAV prezidento George W. Bush kaltinimus, kad Ira
nas kuria masinio naikinimo ginklus. „Mes paneigiame visus pra
nešimus apie ‘al-Qaeda’ narių buvimą Irane. Mūsų sienos uždary
tos, neleidžiame niekam nelegaliai patekti į valstybę”, pažymėjo
H. R. Asefi.
Jeruzalė. Iranas radikaliai Libano musulmonų grupuotei
„Hizbullah” perdavė 8,000 raketų, galinčių pasiekti Izraelio mies
tus, pirmadienį pareiškė Izraelio užsienio reikalų ministras Shimon Pėrės. Jis teigė, jog Izraelis neketina toleruoti bet kokios ra
ketų atakos, įvykdytos iš Libano teritorijos. „Per pastaruosius
šešis mėnesius Iranas ‘Hizbullah’ kovotojams perdavė 8,000 ‘Katiuša’ raketų, kurios gali įveikti nuo 20 iki 70 kilometrų atstumą
ir kelia tiesioginę grėsmę Izraeliui”, tvirtino jis. Izraeliui kelia su
sirūpinimą ir tai, jog vidutinio nuotolio raketos gali atitekti pales
tiniečiams, prieš 16 mėnesių sukilusiems prieš Izraelio okupaciją.
Tokiu būdu raketų ataka galėtų būti įvykdyta beveik visoje Izrae
lio teritorijoje. „Hizbollah” partizanai yra remiami Irano ir Sirijos,
pagrindinės galios tarpininkės Libane.
Porto Alegre. Brazilijoje vykstančios Pasaulio socialinio foru
mo Taikos konferencijos metu buvo dažnai ir aštriai kritikuojama
JAV užsienio politika, o susitikimo pabaigoje buvo pateiktas pa
siūlymas sukurti demokratinį tarpininkavimo mechanizmą iški
lusiems konfliktams spręsti. „Siekiant duoti atkirtį rugsėjo 11 die
nos teroro išpuoliams, teroras tapo valstybių bendravimo priemo
ne”, sakoma Taikos konferencijos manifeste, kuris buvo paskelb
tas sekmadienį, forumo pabaigos dieną. „Jungtinės Valstijos
ėmėsi žingsnių jėga primesti savo valią”, ir „pasaulyje vėl buvo su
kurtas šaltojo karo klimatas”, skelbė viena deklaracijų.
Eberas, Turkija. Po galingo žemės drebėjimo Turkijoje, per ku
rį žuvo 44 ir buvo sužeista daugiau kaip 300 žmonių, tūkstančiai
pastogės netekusių žmonių po lauke praleistos šaltos nakties pir
madienį spietėsi aplink laužus ir lauko virtuves.
Los Angeles. „The Rolling
KALENDORIUS
Stones” vokalistas Mick Jagger
už 30 JAV dolerių įsigijo gaba
Vasario 5 d.: Sv Agota, Abrao
lėlį Mėnulio. Nekilnojamą turtą mas, Birutė, Gaudvinas, Ilona.
Žemės palydove muzikantas įsi
Vasario 6 d. : Alkis, Darata, Pan
gijo interneto svetainėje.
liūs, Teofilis, Titas, Živile.
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APSAUGA NUO SUSIRGIMO ŠIAIS
METAIS
JONAS ADOMAVIČIUS, MD.

Aplinkos sutvarkymas ir
žmogaus gyvenimo būdo sunormavimas sustabdys širdies
arterijų ligas, daugelio vėžių
ir kitas chroniškas ligas, ku
rios dabar žudyte žudo pa
žengusių kraštų gyventojus,
kai kur kas mažiau nuo jų
kenčia mažiau pažengusieji.
Pats svarbiausias reikalas
yra gydytojų ir visuomenės
nusistatymas tvarkytis, nors
greit ir nepajusim gėrio nuo
sustojimo rūkius, nuo prieaug
lio sunormavimo, nelaimingų
atsitikimų apsaugos, nesveiko
maisto ir suliesėjimo iki nor
mos.
Visos dabartinės medicinos
tikslas yra padėti žmonėms
mirti kuo vėliausia. Tą pa
sieksime, kai nusistatysime
saugotis susirgimo, dar svei
kai besijaučiant. Taip saugotis
pajėgia tik normalus žmogus
— tai yra, dorai gyvenant,
pajėgiąs nekenkti sau, kitam
ir aplinkai.
Normalieji yra ir išmintin
gieji. Jie meta rūkyti, jie nesisvaigina, jie be kofeino gyve
na, liesai valgo, nepersivalgo,

nes nutukimas žudo širdį,
smegenis ir prisišaukia kai
kuriuos vėžius.
Normalus žmogus apsišviečia, kad sveikatą didina nerūkymas, darbštumas, augali
nis maistas ir neištvirkavimas, kuris dabar žudo milijo
nus pasaulio žmonių.

Todėl visi rūpinkimės ap, sauga nuo įvąiriopo susirgimo.
Rūpinkimės turimos sveikatos
pagerinimu per savo kreivo
gyvenimo sutvarkymą, per nu
sistatymą būti normaliu —
nei sau, nei kitam neken
kiančiu žmogumi. Juk tikrai
užteks mums per anksti mirti
ir chroniškai sirgti, kada mes
galime dar gana jaunais —
sveikais kuo vėliausiai — jau
gana gerai nunokę, atsirasti
ties dangaus vartais.
Išvada. Mokslininkai pata
ria, tiria — dirba mūsų svei
katos naudai — tik mes neap
sileiskime, saugokimės nuo
ligų, kol jų dar neturime.
Pasiskaityti — JPreventive
Medicine"; Vol. 30, No.l, Ja
nuary 2000.
Sėkmės

POTRAUKIS ŽAISTI AZARTINIUS
ŽAIDIMUS
Dėl žaidimo jie gali paaukoti
— Mano broliui 43-ieji
metai. Paskutiniu metu viską — jis tampa pagrindine
jam sutriko miegas, atsira vertybe.
Kiek plačiai šis sutrikimas
do įtampa, nerimas, prasta
nuotaika. Iškilo problemų paplitęs Lietuvoje, sunku pa
šeimoje, jį paliko žmona. sakyti, nes tokie tyrimai nebu
Ilgą laiką brolis savo prob vo atlikti. Remiantis pasau
lemas nuo artimųjų slėpė line statistika galima teigti,
ir tik neseniai prisipažino, kad maždaug apie 3 proc. Lie
kad visos jos susijusios su tuvos gyventojų gali turėti
dideliu noru žaisti azarti problemų, susįjusių su potrau
nius žaidimus. Būdamas kiu žaisti azartinius žaidimus.
komandiruotėje Maskvoje, Daugelyje pasaulio šalių azar
jis nuėjo pasižiūrėti, kaip tiniai žaidimai yra legalizuoti,
atrodo kazino: sužavėjo o Lietuvoje kol kas nėra lega
prabangi aplinka, pakerėjo lių žaidimo namų, tačiau
lošimo aparatu bei stalu jiems atsiradus, tokių žmonių
gausa, šventinė nuotaika. atsiras daug daugiau.
Vyrams potraukis žaisti
Pamažu įsitraukė į žaidi
žaidimus pasi
mą, ten praleisdavo ištisus azartinius
vakarus ir naktis. Lošti se reiškia 3-4 kartus dažniau nei
kėsi gana neblogai, o išlo- moterims. Paprastai pradeda
šus didelę pinigu sumą, ma žaisti atsargiai, lošiama iš
įvyko lūžis: ėmėsi lošti su nedidelių sumų, nereguliariai.
dešimteriopu azartu. Bet, Vėliau imama lošti dažniau,
brolio teigimu, prasidėjo sumos didėja, žaidimas prade
visiškas nesėkmės perio da teikti didelį malonumą,
das. Jis pralošė visas šei tampa vieninteliu gyvenimo
mos santaupas, automobilį, tikslu. Tačiau šiame etape
užstatė butą ir pralošė už prasideda „nesėkmių perio
butą gautus pinigus. Kelis das” — pralošiama daug daž
kartus bandė savo jėgomis niau nei išlošiama, šios sumos
nustoti lošti, bet nesugebė didėja, užstatomi vertingi
jo. Gal galėtumėte patarti, daiktai ir net gyvenamasis
ką daryti, ar medikai galė plotas, atsiranda skolų, prade
tu padėti nugalėti norą loš damos eikvoti svetimos lėšos.
ti? Kokiu vaistu reikėtų Nepaisant problemų šeimoje ir
darbe, lošti pradedama iš
vartoti?
maksimalių sumų arba, kitaip
— Pagal aprašymą Jūsų tariant, „va bank”, taip tikin
broliui galima įtarti patologinį tis iš karto išspręsti visas fi
potraukį žaisti azartinius žai nansines problemas. Daž
dimus. Nors azartiniai žaidi niausiai tai baigiasi nesėk
mai yra žinomi jau seniai, ži mingai, išyra šeima, atsiranda
nomos įvairios jų formos, ta visiška socialinė izoliacįja, iš
čiau medikų dėmesį šis feno kyla didelė savižudybės rizika.
menas atkreipė ne taipjau se Šis procesas yra ilgas, kartais
niai. Tik prieš 20 metų po gali užtrukti iki 20 metų.
traukis žaisti azartinius žaidi Patologinis potraukis žaisti
mus imtas traktuoti kaip liga azartinius žaidimus neretai
ir pradėta studįjuoti jo pri vienu metu pasireiškia kartu
gimtį, priežastis, kurios skati su psichikos sutrikimais (mana žmogų įsitraukti į žaidi nįja, depresija, nerimu, nemi
mus ir dėl ko taip sunku at ga, vidine įtampa ir pan.), to
sikratyti šio žalingo potraukio, dėl tikslią diagnozę gali nusta
kokios yra jo gydymo galimy tyti tik psichiatras. Tačiau to
kie žmonės labai retai patys
bės.
kreipiasi
pagalbos. Dažniau
Dauguma žmonių yra azar
siai
jie
atvyksta
tik artimųjų
tiški, tik ne visi vienodai. Tik
paraginti,
po
daugelio
nesėk
riausiai nėra nei vieno, kuris
mingų
bandymų
susidoroti
su
nebūtų nors kartą nusipirkęs
loterijos bilieto ar nesusilaži- šia problema savo jėgomis.
nęs dėl ko nors su draugais. Šios ligos gydymas yra ilga
Vieni vieną kitą kartą sudaly laikis ir būtinai turi būti
vauja loterijoje, palošia ir tuo kompleksinis, t.y. turi boti ne
viskas pasibaigia, kitiems tai tik vartojami medikamentai,
tampa patologiniu potraukiu. bet ir nemedikamentinės gy-
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Užsakant į Lietuva:

Dalis Lietuvos akušerių sąjungos „Viskas moters sveikatai ir grožiui” seminaro dalyvių. Antroji iš kairės:
sąjungos viceprez. Violeta Staniulevičienė, toliau — prez. Lina Skaburskaitė, Lithuanian Mercy Lift prez. Pranė
Šlutienė ir kitos.
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timus dabartiniame gyvenime
su praeitim.
Daug dėmesio yra kreipia
ma į sojos ir fitoestrogenų
Seminaras akušerėms ir jų bendraminčiams
naudojimą. Daug kalbėta apie
augalų svarbumą maiste, kas
Lietuvos akušerių sąjunga ir dien jų naudojimą, sumaži
E-paltas: adminlstracijaOdraugas.org
1990 m. birželio 1 d. įregist nant gyvulinius patiekalus. Jų
redadacijaOdraucM.org
ruota Sveikatos apsaugos mi naudingumą moters kūnui
rastineOdraugM.org
skelbimaiOdraugas.org
nisterijoje. Buvo išrinkta LAS aiškino gyd. R. Kuzmickienė.
valdyba, patvirtinti įstatai ir Med. dr. dietologė VU Sanoficialiai prasidėjo organizaci tariškių klinikose Laisvūnė
ATGAIVINTI
jos veikla.
Petkevičienė prižiūri ir pata
MIRUSIUOSIUS
GALI
Dešimties metų organizaci ria, kaip turi laikytis pacien
TAPTI
ĮMANOMA
jos veiklos laikotarpyje buvo tai, sergantys Lietuvos žmo
išrinktos trys LAS preziden nės. Ji akivaizdžiai paįvairino
tės: 1990-1993 m. Birutė Ja savo paskaitą, kuri buvo pri Pittsburgh universiteto tyrė
kutienė (Vilniaus m. univer statyta ypač įdomiai, net su jai teigia, kad gali būti įmanoma
atgaivinti po sunkios traumos
sitetinė ligoninė), 1993-1998 humoru.
m. Jadvyga Vaičiulienė (Kau Apie fitoterapinių priemonių ar širdies sustojimo mirusius
no m. P. Mažylio gimdymo na galimybes antinavikinėje sau pacientus. Šie mokslininkai
mai), nuo 1998 m. dirba Lina goje kalbėjo laborantas Juozas tiria metodą, leidžiantį atgai
Skaburskaitė (Vilniaus m. Ruolia. Čia irgi buvo pabrėž vinti pacientus, kuriems su
universitetinė ligoninė).
tas maisto svarbumas, kuris, stojo širdis ir kurie negali at
LAS yra organizacija, vei jo manymu, mažina krūties gauti sąmonės. Teigiama, kad
Lietuvos akušerių sąjungos prezi
kianti visoje Lietuvos respub navikus. Paįvairino savo pa greitai leidžiant šalto druskos
dentė Lina Skaburskaitė.
tirpalo į pagrindinę arteriją,
likos teritorijoje, veikla orga skaitą skaidrėmis.
Pranės Šlutienės nuotrauka
nizuojama pagal savitą regio Pranė Šlutienė skaitė pa galima atšaldyti smegenis,
ninį suskirstymą į penkis skaitą apie svarbumą ne tik širdį ir kitus organus 5-10
Istorija
kraštus (Vilniaus, Kaimo, moters grožiui, bet ir sveika laipsnių, o tai yra labai svarbu
gyvybę. (Tyrėjai re
1938 m. balandžio 23 d. Klaipėdos, * Šiaulių, Panevė tai, sulaukus 40 metų, pasida gelbstint
miasi
tais
kad sken
Kaune, prof. Prano Mažylio žio), būstinė yra Vilniuje. Pa ryti mamografijas kiekvienais duoliai, kadfaktais,
ir
ilgai
buvę šal
iniciatyva, buvo įkurta pirmoji gal LAS įstatus nariais gali metais ir nelaukti atsiradusio tame vandenyje, ne kartą
bu
akušerių draugija. Tai buvo būti akušerės ir kiti slaugos naviko. Nesutiko su J. Ruolios vo atgaivinti. Naujausiu tyri
bandymas suburti ir pradėti specialistai, praktikuojantys aiškinimu apie nutraukinėji- mų metu mokslininkai tą yra
tobulėti. Prasidėjus karui, motinos ir vaiko sveikatos mą Tamoksifino; tai vaistas, padarę su laboratoriniais gy
veikla nutrūko. Po 25-erių me priežiūros srityje. Narystė kuris yra nesteroidinis anti- vūnais (atgaivina praėjus
tų pertraukos, 1964 m., Šiau LAS suteikia galimybę siekti estroginas krūties vėžio gydy dviem valandoms po jų mir
liuose įkurta akušerių draugi naujausiu žinių, gauti naujau mui ir naudojimas po krūties ties). Kad šis metodas būtų
ja prie Šiaulių miesto ir zonos sią informacįją, bendrauti ir vėžio navikų pašalinimo ope efektyvus, šaldyti naudojant
gydytojų ginekologų moksli bendradarbiauti su kolegomis. racijų. Lietuvoje viena iš dvie tam tikrą metodiką reikia per
1999 m. LAS viceprezidentė jų diagnozuotų moterų miršta.
nės draugijos. Netrukus suju
Violeta
Staniulevičienė sudarė Nutraukimas naudojimo yra pirmas penkias minutes po
do akušerės ir kituose Lietu
sustojimo.
vos regionuose, buvo įsteigtos kompiuterinį LAS narių re įrodytas atsiradusių kompli širdies
Dr.
P.
Safar teigia, kad ty
gistrą.
2000
m.
spalio
1
d.
LAS
akušerių draugijos: 1967 m.
kacijų ir atsparumo vaistus iš rimų laboratorįjoje
metu jie
registre
buvo
1,116
narių.
naujo naudojant. Jis patarė jau yra įrodę, jog kūno
Panevėžyje, 1968 m. Kaune ir
per nutraukinėjimus kasdier ratūros sumažinimastempe
Klaipėdoje, 1969 m. Vilniuje.
2-3
Ruošiami
seminarai
ir
valgyti žalius kopūstus!
Visos akušerių draugijos dirbo
laipsniais,
ištikus
sunkiam
he
suvažiavimai
Dar toliau buvo kalba apie
savarankiškai, konsultuojant
moraginiam
šokui,
gali
pa
natūralinę kosmetiką. Paskaimokslinei gydytojų akušeriųdvigubinti
išgyvenamumą
ir
LAS
yra
savarankiška,
ne
tininkės buvo apdovanotos sie
ginekologų draugijai.
dvigubai
prailginti
laiką,
per
priklausoma
visuomeninė
or
niniu laikrodžiu su Akušerijos
1990 m. kovo 28 d. Vilniuje
galima išgelbėti pacientą.
įvykusio Lietuvos akušerių są ganizacįja, noriai bendradar ženklu. Dalyvėms buvo išda kurį
Šiuo
tikslu naudojamoje me
jungos (LAS) steigiamojo su biaujanti su Sveikatos apsau lintos kosmetikos dovanėlės. todikoje
hipotermįja
važiavimo metu buvo įkurta gos ministerįja, mokslo insti Prie arbatos, kavos ir prikrau sukeliamalengva
paprasčiausiai
iš
tucijomis, kitomis organizaci tų gardumynais stalų buvo
rengiant
pacientą
ar
naudo
jomis.
dar pabendrauta. Seminaras
jant bet kurį iš šaldymo būdų.
Pagrindinis
LAS
tikslas
pa
dymo priemonės. Iš nemedika- dėti savo nariams siekti pro įvyko A. Mickevičiaus bibliote
mentinių gydymo priemonių fesinio tobulėjimo, skatinti jų kos paskaitų salėje.
ARTIMŲJŲ BUVIMAS
Pagarba Akušerių sąjungos
pažymėtina psichoterapija (in profesinį bendradarbiavimą.
DARO TEIGIAMĄ ĮTAKĄ
valdybai
už
atliktą
organiza
dividuali ar grupinė), labai Kasmet LAS organizuoja res
svarbus yra artimųjų, šeimos publikines konferencijas bei cinį darbą. 6 vai. prabėgo la Parkland Memorialinės ligo
ar draugų palaikymas, taip renginius kraštuose. Renginių bai greitai. O apsnigtais Lie ninės (Texas)) mokslininkai
pat svarbi ir socialinė pagal metu skaito ne tik gydytojai, tuvos kaimo keliais, kur nebu atliko tyrimą, kurio metu nu
ba, kuri padeda spręsti įvai lektoriai iš užsienio, bet ska vo galima net mašina prava statė, kad ligonio artimųjų bu
rias problemas (finansines, tinamos tą daryti ir pačios žiuoti, kelios akušerės pėstute vimas neatidėliotinos medici
773-585-9500
darbo, šeimos santykių, lais akušerės bei kiti slaugos dar brido iki kelių per sniegą pri nos pagalbos skyriuje gali būti klaustųjų
teigė, jog jų nuo
imti
naujagimį.
valaikio ir t.t.). Kai kuriose buotojai.
Pranė Šlutienė naudingas įvairiais aspektais.
mone,
svarbu
ligonių šeimos
šalyse yra susikūrę Anonimi Šios dienos seminaras skir
Istorinė informacija panaudota ii
Buvo
tiriama,
kokį
poveikį
li
nariams
padėti
patenkinti
nių žaidėjų klubai, kurių veik tas „Moters sveikatai ir gro
išdalinto lankstinuko.
goniams
daro
artimųjų
buvi
emocinius
ir
dvasinius
porei
la panaši į Anoniminių alko žiui”. Plačiai buvo kalbama
mas
šalia,
kai
atliekami
inva
kius.
Be
to,
tai
padėjo
šeimos
holikų klubus. Gerų rezultatų apie sveiką ir gražią odą, ir
ziniai tyrimai tu* gaivinimas nariams suprasti ligonio būklę
yra gaunama, gydant antide kaip ją išsaugoti. Ypač daug * Nuo šiol medikai priva staigios
mirties atveju. Ligo ir suvokti, jog teikiant skubią
presantu Cipramiliu (citalo- dėmesio buvo atkreipta į odos lės nedelsiant informuoti po nių artimieji
konstatavo, jog pagalbą medikų brigada pa
liciją
apie
visus
į
medicinos
įs
pramu). Jis ne tik mažina de senėjimo problemas ir kaip ją
galimybė
būti
neatidėliotinos darė viską, kas buvo įdianotaigas
atvežtus
sužalotus
ar
presijos simptomus, kurie la palaikyti stangria bei sveika
pagalbos
skyriuje
leido jiems ma. Dar daugiau, medikai pri*
susižalojusius
gyventojus.
In
bai dažnai lydi potraukį žaisti su kasdienine priežiūra, aiški
suteikti
emocinę
paramą
savo pažino, jog šeimos narių buvi
formuoti
privalu
ir
apie
asme
azartinius žaidimus, bet savo no gyd. R. Kučiauskienė.
artimiesiems,
60
proc.
atvejų
nis,
kurių
gyvybei
pavojus
ne
mas šalia vertė juos labiau
ruožtu pats mažina ir silpnina
Apie
kūno
grožį,
realų
ir
tai
davė
jiems
galimybę
atsi
gresia,
tačiau
jiems
padarytos
šį potraukį. Tai pakankamai idealų kalbėjo med. dr. doc. durtinės, pjautinės, šautinės sveikinti su savo mirštančiu paisyti ligonio orumo ir priva
tumo bei padėjo jiems vertinti
saugus ir veiksmingas medi Janina Tutkuvienė. Ji paįvai ar dėl sprogimo atsiradusios giminaičiu.
ligonį kaip šeimos narį. Nepai
kamentas.
žaizdos,
kitokie
kūno
sužaloji
rino
paskaitą
meniškomis
Nors
gydytojų
ir
medicinos
sant
jog’ arti
Tačiau tik specialistas gali skaidrėmis, atkreipiant dėme mai, galintys būti susįję su seserų nuomonės kiek skyrėsi, mieji nuogąstavimų,
gali
trukdyti
teikti
pa
rekomenduoti ir skirti gydy
nusikaltimu.
Apie
tokio
ligo
tačiau
apibendrinus,
86
proc.
sį
ir
palyginant,
kaip
atrodė
galbą,
taip
pat
dėl
galimos
mą, pačiam gydytis vienokiais
ar kitokiais medikamentais šimtmečiais vaizduotos ir dai nio išleidimą iš sveikatos prie iš jų teigė, jog nejautė, jog emocinės traumos rizikos, 97
lininkų nupieštos moterys su žiūros įstaigos policįja telefo būtų trukdomas jų darbas, kai procentai medikų pripažino,
nerekomenduotina.
Sveikas žmogus,
dabartinėmis. įdomus buvo nu turės būti informuota prieš ligonių artimieji buvo priėmi jog šeimos narių elgesys, buvo
<bns> mo skyriuje. Dauguma ap- pakankamas.
2001, lapkr/gruodis
palyginimas kūno pasikei 16 valandų.
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NEPRI

LAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAI

JAV LB Krašto valdyba pa
teikia visų LB apylinkių ruo
šiamus Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimus. To
se vietovėse, kur minėjimai
LB apylinkės ruošiami bend
rai su kitomis organizacijomis
arba kitų organizacijų paski
rai, pažymėta skliausteliuose.
Bostono LB apygardoje

Boston, MA: sekmadienį, va
sario 24 d., šv. Mišios 10:30
v.r., Šv. Petro bažnyčioje, 50
West 6th St., So. Boston; mi
nėjimas 1 vai. p.p., Lietuvių
piliečių klubo salėje, 368 W.
Broadway, So. Boston. (Ren
gia LB apylinkė ir ALTo sky
rius.)
Brockton, MA: sekmadienį,
vasario 10 d., šv. Mišios 10:30
v.r., Šv. Kazimiero bažnyčio
je, Sawtell ir Ames Streets,
Brockton. Minėjimas tuoj po
Mišių parapijos salėje.
Cape Code, MA. sekmadienį,
kovo 10 d., šv. Mišios 12 vai.,
Our Lady of Victory bažnyčio
je, South Main Street, Centerville, MA. Minėjimas tuoj po
Mišių parapijos salėje.
Worcester, MA: sekmadienį,
vasario 17 d., šv. Mišios 10
vai. r. Šv. Kazimiero bažny
čioje, Waverly ir Providence
Streets, Worcester. Minėjimas
tuoj po Mišių parapijos salėje.
(Rengia Worcester Lietuviškų
organizacijų taryba, kuriai
priklauso LB apylinkė)
Providence, RI; sekmadienį,
vasario 17 d., šv. Mišios 10
v.r. Šv. Kazimiero bažnyčioje,
350 Smith St., Providence.
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos salėje.
Connecticut LB
apygardoje

šv. Mišios 10:30 v.r. Šv. Juoza
po bažnyčioje, 46 Congress
Avė., Waterbury. Minėjimas
tuoj po Mišių parapijos salėje.
(Rengia LB apylinkė ir Lietu
vos Vyčių kuopa.)
Floridos LB apygardoje

Daytona Beach, FL: sekma
dienį, vasario 10 d., šv. Mišios
2:30 vai. p.p. Prince of Peace
bažnyčioje, 600 S. Nova Rd.,
Ormond Beach, FL. Minėji
mas tuoj po Mišių parapijos
salėje.
Palm Beach, FL: penktadie
nį, vasario 15 d., 10 v.r., Lietu
vos vėliavos pakėlimas prie
Juno. Beach rotušės.
Šeštadienį, vasario 16 d.,
minėjimas 2 vai. p.p., St. Paul
of the Cross parapijos salėje,
10970 State Road, A1A, North
Palm Beach, FL.
Pompano Beach, FL (Auksi
nio kranto LB apylinkė): šeš
tadienį, vasario 16 d., minė
jimas 12 vai., Avian Restora
ne, 1401S.E. Federal Hwy.,
Deerfield Beach, FL.
St. Petersburg, FL: šeštadie
nį, vasario 16 d., minėjimas 2
vai. p.p. St. Petersburgo Lietu
vių klube, 4880 46th Avė., St.
Petersburg. (Rengia St. Pe
tersburgo Lietuvių klubas.)
Sekmadienį, vasario 17 d.,
šv. Mišios 1 vai. p.p., Holy
Name of Jesus bažnyčioje,
5800 15th Avė., Gulfport, FL.
Sunny Hills, FL: sekmadie
nį, vasario 17 d., šv. Mišios 11
v.r. Šv. Teresės bažnyčioje,
2056 Sunny Hills Blvd., Sun
ny Hills. Minėjimas 3 vai. p.p.
Šv. Teresės parapijos salėje.
Michigan LB apygardoje

Detroit, MI: sekmadienį, va
sario 10 d., šv. Mišios 10:30
v.r. Dievo Apvaizdos bažnyčio
je, 25335 W. Nine Mile Rd.,
Southfield, MI, ir Šv. Antano
banyčioje, 25 West Vemor St.,
Detroit. Minėjimas 12 vai.
Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje. (Rengia Detroito lietuvių
organizacijų centras DLOC).
Sekmadienį, kovo 17 d. šv.
Mišios 10:30 v.r. Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje. Nepriklau
somybės atstatymo Kovo 11tosios minėjimas 12 vai. para
pijos salėje. (Rengia Detroito
LB apylinkės valdyba).
Grand Rapids, MI: sekma
dienį, vasario 17 d. šv. Mišios
9:30 v.r. Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje, Myrtle ir Quarry
Sts., Grand Rapids. Minėji
mas tuoj po Mišių parapijos
salėje.
Lansing, MI: LB apylinkė
dalyvauja Detroito minėjimuo
se.

Hartford, CT: sekmadienį
vasario 10 d., šv. Mišios 9 v.r.
Švenčiausios Trejybės bažny
čioje, 53 Capitol St., Hartford.
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos salėje.
Bridgeport, CT: sekmadienį,
vasario 17 d., šv. Mišios 11:30
v.r. Šv. Jurgio bažnyčioje, 443
Park Avė., Bridgeport. Minėji
mas tuoj po Mišių parapijos
salėje. (Rengia Lietuvos Vy
čiai.)
New Britain, CT: sekma
dienį, vasario 3 d., šv. Mišios
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 397
Church St., New Britain. Mi
nėjimas tuoj po Mišių parapi
jos salėje.
Rytų Connecticut LB apy
linkė: sekmadienį, vasario 17
d. Minėjimas 2 vai. p.p. Matu
laičio Slaugos namų salėje, 10
Thuber Road, Putnam, CT.
Waterbury CT: penktadienį,
vasario 15 d. 10 v.r. Lietuvos New York LB apygardoje
vėliavos pakėlimas prie WaLong Island, Manhattan,
terbury rotušės. (Organizuoja
Queens:
sekmadienį, vasario
Lietuvos Vyčių kuopa).
17
d.,
šv.
Mišios 11:30 v.r. At' Sekmadienį, vasario 17 d.

MOKSLAS LIETUVOJE: SIEKIAI
IR PROBLEMOS
Lietuvos respublikos Seimo ir JAV Lietuviu
Bendruomenės moksliniams reikalams darbo grupės
*" posėdis, Įvykęs Lemont, IL, Pasaulio lietuvių centre,
spalio 9-10 d.
Paruošė: dr. Stasys Bačkaitis
Net ir univeraitetinių-institutinių mokslinių ty
rimų srityje tie žmonės gali
gan greitai atsipirkti dėl savo
patirties, ieškant „grantų” Va
karuose ir plataus potencialių
partnerių pažinčių rato.
Duomenų bazės apie užsie
nio
dirbančius
Lietuvos
mokslininkus sukūrimas būtų
pirmas svarbus ir lengvai įgy
vendinamas žingsnis protų
partekinimui. Dar svarbiau
būtų užtikrinti, kad surinkti
duomenys pasiektų potencia
lius vartotojus, ir kad jie būtų
pastoviai atnaujinami bei pa
pildomi. Šis posėdis duoda
unikalią galimybę sujungti
Lietuvos mokslininkų ir poli

tikų bei užsienyje dirbančių
intelektualų jėgas, kad išju
dintų Lietuvos mokslo plėtrą
it užsisenėjusios stagnacijos.

Ištraukos ii prof. Rai*
mundo Matulionio, Univer*
sity of Wisconsin, praneši
mo
Aš neseniai ir dažnai lankę
sis Lietuvoje, todėl gana gerai
pažįstu- Lietuvos situaciją.
Man atrodo, kad Lietuvos
įstojimas į Europos Sąjungą
gali būti ribojamas dėl dviejų
su mokslu surištų priežasčių.
Viena, Europos Sąjungos nuo
monė yra, kad Lietuva turės
problemų au savo sienų apsau
gos suorganizavimu, o kita, jie
abejoja apie Lietuvos vado-

simainymo bažnyčioje, 64-25
Perry Avė., Maspeth, NY. Mi
nėjimas 4 vai. p.p. Union
Congregational Church audi
torijoje, 86-15 114th St., Richmond Hill, NY. (Rengia New
York LB apygarda, ALTas ir
Tautos fondas).
Rochester, NY: sekmadienį,
vasario 17 d., šv. Mišios 10:30
v.r. Šv. Jurgio bažnyčioje, 545
Hudson Avė., Rochester. Mi
nėjimas tuoj po Mišių parapi
jos salėje.
Ohio LB apygardoje

Cincinnati, OH: sekmadienį,
vasario^ 10 d., minėjimas 2 vai.
p.p. Highland Heights Com
munity, 17 Meadow Lane,
Highland Heights, KY, 41076.
Minėjime dalyvauja Dayton,
OH Amerikos lietuviai.
Cleveland, OH: sekmadienį,
vasario 17 d., vainiko padėji
mas prie lietuviško kryžiaus ir
šv. Mišios 9:45 v.r. Nuolatinės
Pagalbos Marijos bažnyčioje,
18022 NeffRd., Cleveland.
Šv. Mišios 10:30 v.r. Šv. Jur
gio bažnyčioje, 65th ir Supe-i
rior Sts., Cleveland. Minėji
mas 4 vai. p.p. Nuolatinės Pa
galbos Marijos parapijos salė
je. (Rengia Cleveland LB apy
linkė ir ALTo skyrius.)
Pietryčiu LB apygardoje

Baltimore, MD: sekmadienį,
vasario 17 d., šv. Mišios 8:30
v.r. Šv. Alfonso bažnyčioje,
114 W. Saratoga St., prie Park
Avė. Minėjimas 2 vai. p.p. Lie
tuvių salėje, 851-853 Hollis
St., Baltimore. (Rengia LB
apylinkė su Maryland Lietu
vių organizacijų taryba)
Elizabeth ir Newark, NJ:
sekmadienį, kovo 3 d., šv. Mi
šios 11 v.r. Šv. Petro ir Povilo
bažnyčioje, 211 Ripley Place,
Elizabeth. Minėjimas tuoj po
Mišių parapijos salėje.
Philadelphia, PA: sekma
dienį, vasario 24 d., šv. Mišios
10:30 v.r. Šv. Kazimiero baž
nyčioje, 324 Wharton St. (tarp
South 3-čios ir South 4-tos
gatvių), Philadelphia. Minėji
mas 2 vai. p.p. Lietuvių na
muose (Lithuanian Music
Hali), 2715 E. Allegheny Avė.,
Philadelphia.
Pittsburgh, PA: šeštadienį,
kovo 9 d., pietūs su programa
3 vai. p.p., Lietuvių klube,
1725 Jane Street, Pittsburgh.
(Rengia Lithuanian Citizens
Society of Westem PA.)
Pittston, PA: ketvirtadienį
vasario 14 d., Lietuvos vėlia
vos pakėlimas 11 v.r. prie
Pittston rotušės. Po to vaišės
Šv. Kazimiero parapijos salė
je. Vėliava bus iškelta dvi sa
vaites. (Organizuoja Lietuvos
Vyčiai)
Scranton, PA: šeštadienį,
vasario 16 d., Lietuvos vėlia
vos pakėlimas 10 v.r. prie
Scranton rotušės. (Organizuo
ja Lietuvos Vyčiai) Visą vasa
rio mėnesį pamokslai apie Lie
tuvą Šv. Juozapo bažnyčioje,
vybės kompetenciją tinkamai
valdyti Europos Sąjungos re
sursus. Iš pokalbių su Euro
pos Sąjungos žmonėmis susi
darė nuomonė, jog silpniausia
grandis Lietuvoje yra efekty
vus sugebėjimas vadovauti
tiek finansų, tiek personalo
srityse. Kas link distancinio
mokymo, jis negali būti taip
pat pravedamas, kaip šiandie
ninėse klasėse. Jis turi būti vi
sai kitaip suorganizuotas ir
formatas iš pagrindų pakeis
tas. Wisconsin universiteto la
boratorinė patirtis parodė,
kad distancinis metodas, pvz.,
yra tinkamas panaudoti, kaip
papildomas instrukcijų šalti
nis, bet ne kaip pagrindinis.
Tuo tarpu pramonėje jis labai
tinka, ypač persikvalifikavi
mui ir programoms, vedan
čioms į magistro laipsnį. Tokia
distancinė programa yra labai
paranki tarnautųjų profesi
niam ugdymui, nes nereikia jų
išsiųsti ir nutraukti darbo.
Diskusijos
Po kviestų pranešimų, dis-

Main ir Green Ridge Sts.,
Scranton.
Wilkes-Barre, PA: penkta
dienį, vasario 15 d., Lietuvos
vėliavos pakėlimas 9:45 v.r.
prie Luzerne County teismo
rūmų. (Organizuoja Lietuvos
Vyčiai)
<Washington, DC: sekmadie
nį, vasario 24 d. šv. Mišios 10
v.r. Šv. Mato katedroje, 1725
Rhode Island Avė., Washington, DC. Minėjimas 2 vai. p.p.
Latvių salėje, 415 Hurley
Avė., Rockville, MD.
Vidurio vakaru LB
apygardoje

Chicago centrinis minėji
mas: sekmadienį, vasario 10
d., 2 vai. p.p., Maria High
School auditorijoje, 6727 S.
California St., Chicago. (Ren
gia ALTo skyrius.)
Brighton Park (Chicago) IL:
sekmadienį, vasario 17 d., šv.
Mišios 10:30 v.r. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje, 4420 So.
Fairfield Avė., Brighton Park.
Minėjimas tuoj po Mišių para
pijos mokyklos salėje.
Cicero, IL: sekmadienį, va
sario 10 d., šv. Mišios 9 v.r.
Šv. Antano bažnyčioje, 1515
So. 50th Avė., Cicero. Minėji
mas tuoj po Mišių parapijos
salėje.

Ketvirtadieni, vasario 14 d.,
Lietuvos vėliavos pakėlimas
12 vai. prie Cicero rotušės.
(Abu renginius organizuoja
LB apylinkė ir ALTo skyrius.)
East Chicago, IN: sekma
dienį, vasario 10 d., minėjimas
1 vai. p.p. American Legion
Post 430, 7430 Broadvvay (Rt.
53), Merrillville, IN. (Rengia
LB apylinkė, ALTo skyrius ir
Lietuvos Vyčiai.)
East St. Louis, IL: sekma
dienį, vasario 17 d., šv. Mišios
10:30 v.r. Nekalto Prasidėjimo
bažnyčioje, 1509 Baugh Avė.,
East St. Louis. Minėjimas tuoj
po Mišių parapijos salėje.
Lemont, IL: šeštadienį, va
sario 16 d., pokylis 6 vai. vak.
Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont.
(Rengia Lemont LB apylinkės
valdyba.)
Sekmadienį, vasario 17 d.,
vainiko padėjimas ir šv. Mi
šios 10:30 v.r. Palaimintojo
Matulaičio misijoje. Minėji
mas tuoj po Mišių didžiojoje
Pasaulio lietuvįų centro salė
je. (Rengia Vidurio vakarų LB
apygardos valdyba.)
Indianapolis, IN: rengia Ko
vo 11-sios Nepriklausomybės
atstatymo minėjimą. Dėl in
formacijos, prašome susisiekti
su LB apylinkės pirmininku
Mindaugu Balčiumi, tel. 317283-1258. e-mail:
mindabalcius@hotmail.com
Waukegan, IL: sekmadienį,
vasario 24 d., minėjimas 3 vai.
p.p. Libertyville Civic Center,
135 West Church St., Liberty
ville, IL.
kusįjos, iškeltomis temomis,
tęsėsi apie tris valandas. Se
kančiuose paragrafuose patei
kiamos jų svarbesnės ištrau
kos.
Visi dalyviai sutiko, kad Lietuyos mokslo sistemai svarbu
keistis struktūriškai, nors yra
nemažai nesutarimo tarpe
įvairių organizacįjų, kaip tas
turėtų būti įvykdyta. Išleista
Lietuvos mokslo ir technolo
gijų Baltoji knyga reprezen
tuoja tam tikrą sutarimą, ab
strakčiomis siekių deklaracijo
mis, dėl Lietuvos mokslo ir
technologijos plėtros, bet ji ne
pateikia mechanizmų kaip tai
bus vykdoma ir iš kur bus šiai
restruktūrizacijai gaunamas
finansavimas. Prof. Sabaliū
nas labai akcentavo aukštojo
mokslo reformą palikti išsi
spręsti patiems universite
tams, be valstybės kišimosi į
Šį procesą. Jis taip pat kėlė
klausimą dėl dabartinių rei
kalavimų įsigyti magistro
laipsnį, prieš pradedant dok
torantūros pakopą. Magist-
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Minnesota (Twin Cities): DRAUGAS, 2002 m. vasario 5 d., antradienis
šeštadienį, vasario 16 d., pa
maldos ir minėjimas 5 vai. p.
Danutė Bindokienė
Prince of Peace Liuteronų
bažnyčioje, 2561 Victoria St.,
Roseville, MN. (Rengia Reli
ginė ir kultūrinė bendrija „Ra
movė” su LB talka)
Vakarų LB apygardoje

Dainuojam Lietuvą —
nuo jūros lig jūros

Anchorage, AK: šeštadienį,
vasario 23 d., vakaronė Lietu
Gal tiksliau: nuo vandenyno vo tėvų žemės (daugelis jos
vos Nepriklausomybės šventei iki vandenyno, ir ne dainuo niekuomet nebuvo matę) la
paminėti. Prašome susisiekti jame, o giedame Lietuvos him bui. Kadangi šiuo metu Lietu
su Asta Spurgis-Širvelis, tel. ną... Kone visą vasario mėnesį va, besibelsdama į NATO du
907-277-7897 dėl laiko ir vie šiame, plačių horizontų ir ne ris, vėl tikisi Amerikos lie
tos.
ribotų galimybių krašte lietu tuvių talkos, vyčių patirtis ir
Arizona: sekmadienį, vasa viai švenčia savo tėvų žemės sugebėjimas palenkti JAV vy
rio 10 d., šv. Mišios 1:15 vai. Nepriklausomybės šventę. Vėl riausybę, ypač senatorius, ku
p.p. St. Elizabeth Seton baž pajusime, kad mūsų visgi dar rie vis dar neapsisprendę rem
nyčioje, 9728 Palmeras Dr., daug, kad esame vieningi ti Lietuvą, gali būti ne tik
Sun City, AZ. Minėjimas tuoj (bent ta viena proga metuose). vertinga, bet ir lemtinga.
po Mišių parapijos salėje.
Šiandien JAV Lietuvių Ben
Los Angeles, CA: sekmadie druomenės Krašto valdybos ir Po Pirmojo pasaulinio karo,
nį, vasario 17 d., šv. Mišios jos sekr. Teresės Gečienės dė kai 1918 m. vasario 16 d. Lie
10:30 v.r. Šv. Kazimiero baž ka, spausdiname sąrašą vieto tuva išdrįso pasinaudoti „Tau
nyčioje, 2716 St. George St., vių, kuriose mūsų tautiečiai tų apsisprendimo teise” ir pa
Los Angeles. Minėjimas tuoj švęs Lietuvos Nepriklauso siskelbti nepriklausoma, vyčių
po Mišių parapijos salėje. mybės šventę, dažnai vadina uolumas, renkant parašus
(Rengia JAV LB apygardos mą — Vasario 16-osios vardu. kad toji nepriklausomybė būtų
valdyba ir ALTo skyrius)
Ar tai pripratimas, ar pa pripažinta, įtvirtinta, renkant
San Diego, CA: sekmadienį, triotiškumas, ar pagaliau tvir lėšas, kad karo nuniokota vals
vasario 10 d. Minėjimas 1:30 to lietuviško solidarumo įrody tybė greičiau atsistotų ant
vai. p.p. Oceanside Senior mas? O gal visa tai kartu? kojų, buvo itin svarbi. Nepri
Center, 455 Country . Club Vasario Šešioliktoji taip giliai klausoma tėvynė tai įvertino
Lane, Oceanside, CA.
įsiskverbusi mūsų visuomenės ir buvo dėkinga savo dukroms
San Francisco, CA: sekma pasąmonėn, kad vargiai kada bei sūnums, gyvenantiems
dienį, kovo 10 d. šv. Mišios 12 bus išrauta. Nebent užges taip toli nuo jos ribų.
vai. (numatomas laikas) Šv. kartu su paskutinėmis lietu 0 ir vėliau, kada tik reikėjo
Marijos Magdalenos bažnyčio viškumo kibirkštėlėmis, bet — greitos akcijos lietuviškiems
je, Barryman ir Milvia Sts., žinome — taip negreit atsi reikalams, Lietuvos Vyčiai
Berkeley, CA. Minėjimas tuoj tiks, nes lietuvių gretas nuolat "'tuomet buvo pirmosiose gre
po Mišių parapijos salėje. Pra papildo .iš tėvynės atvykstan tose. Ne visuomet jų pastan
šome pasitikrinti laiką, skam tys tautiečiai. Tiesa, gal ne vi gos (ir pati organizacija) buvo
binant Rita Kovas tel. 510- siems bus svarbios lietuviš pakankamai įvertinos, bet vy
843-4749.
kosios šventės (kaip ne vi čiai dirba ne dėl įvertinimo ar
Portland, OR: šeštadienį, ko siems ir ankstesniųjų bangų padėkos.
vo 2 d., minėjimas 5 vai. p.p. lietuviams imigrantams jos Nemažesnes viltis kelia ir
Latvių salėje, 5500 SW Dosch reikšmingos), bet atsiras pa vienoje kitoje vietovėje mato
St., Portland.
kankamai susipratusių, savo mas gražus bendradarbiavi
Seattle, WA: vasario 9 d., tolimą tėvynę mylinčių, jos be mas tarp ALTo bei Lietuvių
minėjimas 4:30 vai. p.p. Lat siilginčių ir jai padėti trokš Bendruomenės, kartu ruo
šiant Nepriklausomybės šven
vių Liuteronų bažnyčios salė tančių žmonių.
je, 11716 Third Avė., NE,
Jau ir šiandien matome, tę. Gaila, kad tų pastangų dar
Seattle.
kiek visgi Lietuvių Bendruo . ne. per daugiausia: Bostonas,
menės veikloje yra įsijungusių New York valstija, iš dalies
Naujoje lygumų LB
„trečios
bangos” lietuvių. Var Detroitas, Clevelandas, Los
apygardoje
giai
yra
bent viena LB apy Angeles, gal dar kai kur.
Denver, CO: sekmadienį, ko linkė ar apygarda,
ne- Žinoma, ne visur pasireiškia
vo ,3 d., šv. Mišios 2 vai. p.p. sidarbuotų neseniaikurioje
į šį kraštą ALTo veikla, tad negalima
Our Lady of Mt. Carmel baž atvykusieji. Šis įsijungimas
tikėtis ir bendrų švenčių,
nyčioje, 34th ir Navąjo Sts., yra sveikintinas, nes su savi tačiau yra ir kitokių atvejų,
Denver. Minėjimas tuoj po Mi mi jie atsineša naujas idėjas, kuomet užsispiriama šventes
šių parapijos salėje.
entuziazmą, kurį daugelis ruošti atskirai, tarytum yra
Kansas City, KS: sekmadie ir
vyresniųjų,
tiek dešimtmečių dvi Lietuvos ir dvi Vasario
nį, kovo 3 d., šv. Mišios 11 v.r. nešusių lietuviškų
Šešioliktosios. (Antra vertus,
St. Cyril bažnyčioje, 44 N. Mill tą, jaučia nuovargį. darbų naš kai kur tos pačios Bendruo
St., Kansas City. Minėjimas
LB Krašto valdybos pateik menės žmonės negali tarp sa
tuoj po Mišių parapijos salėje. tame
Šešioliktosios vęs susitarti ir ruošia dvi die
Omaha, NE: sekmadienį, švenčiųVasario
nepažymėta, nas iš eilės paraleles šventes!)
vasario 17 d., šv. Mišios 10 kas kadasąraše
Amerikoje įsikūrė. Išsikirpkime šį Krašto val
v.r. Šv. Antano bažnyčioje,
jokiu būdu net nereikia. dybos sudarytą Nepriklauso
32nd ir JS” Sts., Omaha. Mi To
visgi matome, kad į šven mybės švenčių sąrašą ir pa
nėjimas tuoj po Mišių parapi Bet
tės
ruošos
darbus yra įsijun žvelkime į jį, kai pradėsime
jos salėje.
gusios
visos
lietuvių kartos — jaustis, kad esame silpni, ne
Houston, TX: sekmadienį, atvykusieji, čia
gimusieji; pa vieningi, nesirūpiname Lietu
vasario 24{1., minėjimas 4 vai. čių anksčiausių imigrantų
pa vos reikalais. Prisiminkime,
p.p. Holy Cross Liuteronų baž likuonys ir dar visai neseniai
kaip 2002-aisiais lietuviai
nyčios salėje, 7901 Westview pastatę koją šioje žemėje.
šventė savo tėvų žemės Ne
Road (prie Wirth Road), HousKaip malonu matyti, kad priklausomybės šventę, giedo
ton’
Teresė Gečienė daugelyje vietovių aktyviai dami jos himną per visą Ame
JAV LB Krašto valdybos įsijungę Lietuvos Vyčiai, kurie riką — nuo vandenyno iki
*
informacįja praeityje tiek daug pasidarba vandenyno!
rantūra yra profesinė pakopa, ropos šalių patirtį, regioniniai būtų tapę ir kitos valstybės pi
nebūtina žengiant į doktoran universitetai ne tik aptarnau liečiais. Tai skatintų jų tiek fi
tūrą. Prof. Sabaliūnas domėjo ja vietinius pramonės bei vers zinį, tiek dvasinį ryšį su Lietu
si, ar švietimo ministerija, lo poreikius, bet taip pat tam va, prisidėtų prie noro moks
įdėdama moksliniuose vado pa to regiono kultūrinio bei liniam bendradarbiavimui ir
vėliuose aprobavimo įrašą, ne socialinio gyvenimo veiklos eventualiam sugrįžimui į Lie
siekia įvesti cenzūrą. Nors varikliais.
tuvą. To nepadarius, užsienyje
cenzūros gal dar ir nėra, bet Ypač buvo akcentuojamu gyvenantieji
mokslininkai,
jos įvaizdis jau susidarė. Mi svarba ruošti plataus humani praradę Lietuvos pilietybę,
nistras dr. Monkevičius tvirti tarinio išsilavinimo bakalau gali nę tik prarasti norą grįžti
no, kad įrašas jokiu būdu ne rus ir jų būtiną paruošimą , į Lietuvą, bet ir su jos institureiškia, bet kokios cenzūros. efektyviai dalyvauti informa cjjomis bendradarbiauti.
Bet jis suprantąs tokio įrašo cinėje visuomenėje. Greitų po Neaiškus aukštųjų mokyklų
implikacijas. Jis žadėjo per kyčių aplinkoje jauni žmonės dėstytojų, ypač jaunų daktarų
žiūrėti šio įrašo reikalingumą. turės būti pasirengę keisti sa statusas, Lietuvos aukštojo
Mokslo ir studijų finansavi vo specializaciją ne vieną kar mokslo sistemoje, neleidžia
mas ir mokslo potencialas pa tą. Platus humanitarinis išsi jiems tinkamai panaudoti sa
sirodė kaip patys jautriausi lavinimas ir kompetencija in vo kūrybinius talentus nauju
punktai. Kad Lietuvą galėtų formacinėje technologijoje su idėjų įgyvendinimui bei prob
išlaikyti intelektualinę konku darys jiems bazę prisitaikyti lemų sprendimui. Todėl siūlo
renciją su kitomis Europos ir prie labai kraštutinių pasi ma įsteigti „assistant* profe
valstybėmis, ji turės priartėti keitimų.
soriaus statusą su tinkamo
prie Europos finansavimo vi
Kad būtų galima užtikrinti mis sąlygomis gana savaran
durkio, kitaip praras savo galimybę išvykusiems iš Lie kiškai dirbti mokslinį darbą.
mokslinį potencialą. Taip pat tuvos ir užsienyje išsimoksli Taip pat buvo keltas klausi
prieita prie išvados, kad yra nusiems mokslininkams su mas, ar nereikėtų padėti į šalį
svarbu kelti aukštojo mokslo grįžti ir įsijungti į Lietuvos habilituoto daktaro laipsnio
lygį ne tik vienoje ar dviejose mokslo gretas, prieita išvada, reikalavimą profesūros pozici
krašto vietovėse, bet ir jos re kad būtina leisti jiems išlaiky jos užėmimui.
gionuose, nes, pagal kitų Eu ti Lietuvos pilietybę, nors jie
' (B.d.)
k
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ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PALAIMINTIEJI VARGDIENIAI
4 eilinis sekmadienis
Visi trys šio sekmadienio
skaitiniai kalba apie nuolan
kiuosius, silpnuosius, dvasios
vargdienius. Pranašas Sofonijas gyveno septintajame am
žiuje pr Kristų, kai dar kles
tėjo Judo karalystė ir nebuvo
sugriauta Jeruzale. Panašiai
kaip pranašai Am'osas ir Ozėjas, kurie šimtmečiu anksčiau
gyveno šiaurinėje karalystėje,
Sofonijas taip pat matė kuni
gaikščių ir tautos galingųjų
moralinį bankrotą. Visuome
nės interesų nepaisymas nuo
sekliai vedė į žlugimą. Pra
našo Sofonijo žodžiai teikė vil
ties ir stiprybės nuolankie
siems vargdieniams. Nors pra
našas mini besiartinančią
Viešpaties rūstybės dieną, ta
čiau „nuolanki ir kukli tauta”,
„Izraelio likutis” bus išgelbė
tas. Viešpats yra jų prieglobs
tis, stiprybės ir išminties šal
tinis.
Šv. Rašte nuolat kalbama
apie mažą likutį, išvengsiantį
teismo. Sofonijas kalba apie
busimąją Mesijo bendruome
nę. Tik šis mažas likutis išliks
šventas ir jame išsipildys Die
vo pažadai. Jis sudarys tikrąjį
„Dievo Izraelį” (Iz 49, 3; Gal 6,
17). Likutis yra nuolanki ir
paprasta tikinčiųjų liaudis,
grindžianti savo buvimą pir
miausia vaikiškai tobulu pasi
tikėjimu Dievu. Izraelio kara
lystės geraisiais laikais būta
daug turtų, ambicijų bei pra
bangos. Tremtis nuskaistino
tautos patyrimą. Iš tremties
išėjo jau „Dievo vargdieniai”,
žemės nuolankieji ir dangaus
numylėtiniai, gebantys išgirsti
,ir gyventi Kristaus palaimini
mais.
Apaštalas Paulius gerai pa
žinojo Raštus, jis turėjo būti
susipažinęs ir su Sofonijo pra
našyste. Nuolankiųjų vargdie
nių tema Biblijoje minima
daug kartų, todėl nebūtina
apaštalo Pauliaus minčių sieti
tik su Sofonijo pranašyste.
Apaštalas Paulius šią temą
svarsto dar stipresniais žo
džiais negu Senojo Testamen
to pranašas. Anot jo, Dievas
išsirinko ne tik silpnuosius ir

niekinamuosius, bet ir tai, „ko
nėra”. Apaštalo Pauliaus gal
voseną radikaliai perkeitė
Kristaus mirties „kvailystė”.
Stipriems Pauliaus žodžiams
pretekstą sudarė Korinto ben
druomenės situacija. Daugiau
sia krikščionių buvo iš žemes
niųjų
klasių,
artimesnių
tiems, „kurių nėra”. Apaštalas
pastebi elitizmo užuomazgų,
aukštesnių
postų siekimą.
Pauliaus akimis, tai, „kas lai
koma kažin kuo”, yra žymiai
menkiau, negu būti niekuo.
Apaštalas su nuostaba žvelgia
į Dievo planą, pagal kurį pa
šaukiama mažai mokytojų bei
kilmingųjų, bet daugybė silp
nųjų ir niekinamųjų. Žvel
giant žmogaus akimis, šių
žmonių pašaukimas yra kvai
lystė, tačiau ši kvailystė suda
ro dieviškojo plano dalį. Apaš
talas ne be ironijos pastebi,
kad tie Dievo pasirinktieji
menki žmogeliai linkę vaidinti
intelektualus
ir
paversti
krikščioniškąją maldos ir bro
liško dalijimosi bendruomenę
snobų klubu. Apaštalas nuro
do malonės šaltinį, kurio dėka
pažemintoji būklė tampa pa
laiminga: „Jo dėka ir jūs esate
Kristuje Jėzuje, kuris Dievo
valia mums tapo išmintimi,
teisumu, pašventimu ir atpir
kimu”.
Ištraukos iš Kalno pamokslo
skaitomos per kelis sekmadie
nius. Evangelistas Matas Jė
zaus pamokymus išdėsto pa
kaitomis su jo darbų atpasa
kojimais ir taip atskleidžia
Mesiją, veikiantį žodžiu bei
darbais. Evangelistas Matas
yra ne vien Mokytojo žodžių
atpasakotojas, bet tikras bibli
nis autorius ir teologas. Mato
kompozicija atskleidžia Jėzų
kaip Naująjį Mozę, paskel
biantį Naująjį Įstatymą nuo
Naujojo Sinajaus. Šis Įstaty
mas paskelbiamas ne indivi
dualiai, bet visoms tautoms.
Mesijo paskelbtasis įstatymas
yra Senojo Įstatymo pilnatvė
ir visiškai nauja jo interpreta
cija. Dieviškoji Evangelijos jė
ga smarkiai pranoksta įsta
tymą.
Net ir išsiaiškinus šių palai
minimų kontekstą, jie pras-

AGTOMOBlLJO^NAMij,SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviėkai

FRANK ZAPOUS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773) 581-8664

v7T7uto5ėr»S*r^
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams

nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 SL
TeL 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuvilkai.

TAISOME
SKALBIMO MASINAS,

Šaldytuvus, šildymo
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773r585-6624
Siūlo išnuomoti

Mokesčių skaičiuotoju
paslaugos
Vakariniame priemiestyje

T. jėzuitų provincijolas kun. Antanas Saulaitis, SJ, pernai per Kūčias dalinasi kalėdaičiais su tremtinių vai
kaičiais „Lietuvių namai” Vilniuje mokykloje.

mingi tik tikinčiajam. Žydų
tauta vertino gyvenimo gėry
bes, tačiau patirtis rodė, jog
tik Viešpaties buvimas gali •
perkeisti gyvenimą. Dievo bu
vimas nepadaro sukurtųjų da
lykų menkesnių ar mažiau
trokštamų, veikiau pagausina
juos. Taip pat ir priešingu at
veju Dievo buvimas paverčia
gėrybių stoką mažiau pastebi
mą, ji netampa nelaime. Dievo
vargdieniams svarbiausia gy
venimo gėrybė yra paties
Viešpaties buvimas. Turint
Viešpatį drauge ateina pasi
tikėjimas ir saugumas. Pir
mieji Jėzaus klausytojai, dau
giausia Galilėjos varguoliai,
buvo tie patys mažutėliai, ku
riems Sofonijas pranašavo
gražią ateitį, ateisiančią su
Mesiju. Jėzus ir yra šis Dievo
varguolių Mesijas. Jis atveria
karalystės vartus ir padeda
įžengti iš senosios eros į nau
jąją. Pirmieji pasinaudoti šia
nuostabia dovana kviečiami
vargdieniai, liūdintys, alks
tantys, niekinamieji, Jėzus
kreipiasi į tuos, kurie Dievo
privilegijų laukia ne dėl savo
nuopelnų, bet dėl vargo. Evan
gelistas Matas perteikia Jė
zaus mintį, atsižvelgdamas į
krikščioniškosios bendruome
nės patirtį ir jai skirdamas
savo Evangeliją. Krikščioniš
ka brolybė sieja į vieną bend
ruomenę tiek vargšus, tiek
turtingus. Jėzaus vardu evan
gelistas visiems skiria tobulo
gyvenimo programą. Svar
biausia yra ne socialinė padė
tis, bet kiekvieno krikščionio
vidinė nuostata.
Kai kas bando įžvelgti, kad
Jėzus yra paprastas, tiesa,
genialus išminčius, keliantis
aukštesnius reikalavimus ne
gu kiti moralės mokytojai. Ta
čiau Jėzaus „Palaiminimų ma
nifestas” netelpa į jokias klasi
fikacijas. Evangelistas Matas
nesiekia parodyti Kristaus
kaip neįmanomų dalykų mo
kytojo. Dievo Išganymas yra
Jėzaus asmenyje.
Į
palaiminimus
galima
žvelgti kaip į Bažnyčios pama
tinių vertybių deklaraciją.
Evangelistas Matas palaimini
mus perteikia panašios kons
trukcijos sakiniais. Evangelis
to Luko formuluotė trumpesnė
ir veikiausiai ankstyvesnė (Lk
6, 20-26). Evangelįjos palaimi
nimai byloja ne apie ateityje
būsimą atlygį. Panašiai ir De
kaloge būsimuoju laiku per
teikti įsakymai skiriami da
barčiai. Mokinių bendruome
nei skirti palaiminimai nuro
do bendruomenėje esančias
charizmas. Yra mokinių, sava
noriškai atsižadančių žemiškų
gėrybių ir pasirenkančių ne
turtą. Yra mokančių paguosti,
puoselėti taiką, pasižyminčių
Dvi didžiulės skulptūros — Sv, Elena ir Sv Teresė — po restauracijos Vil
romumu.
niuje grįžo atgal i Spirakius. Panevėžio rajone. Skulptūros, Kultūros ver
Kalno pamokslas evangelis
tybių apsaugos departamento rūpesčiu, buvo atvežtos į Vilnių. Atlikus ty
rimus, paaiškėjo, kad jos buvusios puošnios, gauąiai dekoruotos, išdrožtos to skiriamas jau pasirinku
siems sekti Jėzumi, tiems mo
gero, profesionalaus meistro Skulptūras restauravo Alfonsas Šiaulys.
Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka.

A

kiniams, kurie krikštu yra

ŽEMAITIJOJE PRASIDĖJO
EVANGELIZACIJA
Pranciškonas kunigas, brolis
Gediminas Numgaudis, trejus
metus buvęs Kretingos klebo
nu ir šiuo metu pranciškonų
kapitulos bei Telšių vyskupo
Antano Vaičiaus paskirtas
evangelizacijai ir misijoms, in
tensyviai pradėjo naujas pa
reigas 2001 m. spalio 21 d.
Telšiuose.
Papasakosiu kas vyko seno
joje žemaičių sostinėje, Tel
šiuose, spalio 21-27 d.
Iš anksto paruošti, išdalinti
ir iškabinti plakatai (jų iš
spausdinta šimtas) skelbė,
kad pranciškonai Gediminas
ir Algis ves Atsinaujinimo
Šventojoje Dvasioje savaitę,
Telšiuose, Žemaitės Dramos
teatre.
Sekmadienį, spalio 21 d., 6
valandą vakare, susirinkom
Žemaitės dramos teatre. Sce
noje pakabinta vėliava su nu
kryžiuotu Kristum, apgaubtu
raudona saule ir žodžiais „Ar
meilės auka už tave bus be
prasmė?” Pradžioje brolis Gedi
minas ramiai pasimeldė, tada
brolis Algis grojo gitara ir gie
dojo, kvietė žmones prisijung
ti, o brolis Gediminas pa
mokslavo. Tai kartojosi kas
vakarą, tik savaitgaliais pri
sidėjo pranciškoniškojo jauni
mo tarnybos nariai. Pirmą va
karą žmonių'suėjo beveik pil
na salė. Jų skaičius didėjo iki
penktadienio vakaro, kai jau
ir balkonas buvo pripildytas.
Suvažiavo ne tik iš Telšių, bet
ir iš Palangos, Plungės, Ma
žeikių, Sedos, Rainių, Varnių
ir kt. Antradienio vakarą br.
Gediminas, baigęs aiškinti,
kas yra atgimti iš Šventosios
Dvasios, kvietė ateiti į priekį
norinčius pirmą kartą priimti
Jėzų kaip savo Išganytoją.
Žmonės ėjo. Kitais vakarais
irgi prieidavo prašančių mal
dos ir palaiminimo.
Laikantis pranciškoniškos
dvasios, broliai iš anksto ne
pasirūpino nakvyne, bet, pasi
baigus vakaro evangelizacijai,
prašydavo kad kas nors priim
tų pas save. Tokiu būdu dar
pabendraudavo su žmonėmis
jų namuose.

Br. Algio mama gyvena Tel
šiuose, kukliame, be vonios,
dviejų kambarių bute. Pašildydavo puode vandens kojoms
nusiplauti. Aš ten nakvojau
trejetą naktų ir kas vakarą
pas ją sueidavom pavakarie
niauti, pasidalinti dienos įspū
džiais. Buvom keturiese: br.
įžengę į karalystę. Jei Vieš
pats tiek reikalauja, jis visų
pirma yra viską davęs. Gyven
ti palaiminimais neįmanoma
vien žmogaus jėgomis, tačiau
tai galima žmogui, per Dvasią
tapusiam Dievo vaiku. Tik Ve
lykų šviesoje įmanoma gyven
ti palaiminimais.
Bažnyčios žinios, 2002, Nr. 1

Gediminas, br. Algis (br. Al
girdas Malakauskas, OFM),
Aldona Šeduikienė (buvusi
vargonininkė Telšiuose, o da
bar dirbanti parapijoj Kretin
goj) ir aš, iš Amerikos su savo
video aparatu. Vakarais evan
gelizacija ėjo stipriai Žemaitės
teatre, o dienos metu įvairiose
mokyklose, ligoninėje ir „At
jautos” klube.
Pirmadienio rytą nuvažia
vom į klubą „Atjauta” — tai
įvairaus amžiaus depresuojan
čių vyrų, moterų klubas, ku
riame nariai susirenka viens
kitą pralinksminti, skaityda
mi savo sukurtą poeziją, dai
nuodami, šokdami, pasivaišin
dami kava, sausainiais, obuo
liais (pernai buvo labai gau
singas obuolių derlius Lietu
voje). Br. Algis atsinešė gi
tarą, padainavom, pagiedojom, padiskutavom Dievo bu
vimą, ir kai kurie nariai iš
reiškė savo abejones. Vienas
sakė, jau pripažįsta kad yra
dvasios, tik dar Dievu netiki.
Išbuvom kelias linksmas va
landėles. Tada skubėjom į ne
tolimą Viešvėnų kaimą. Va
žiavom pro Rainių miškelį,
pro Rainių kankinių koplyčią.
Salia kelio naujai pastatytas
išsišakojęs kryžius. Viešvėnų
kaimo mokykloje mokosi maž
daug 250 mokinių. Direkto
rius mus pasitiko ir tučtuojau
nuvedė papietauti. Džiaugia
mės, nes buvom išalkę. Pavai
šino skaniais kotletais, bulvė
mis, salotom. Dar atnešė šoko
lado ir sausainiukų, pyragai
čių prie kavos.
Papietavę nuėjom į salę, ku
rioje laukė mokiniai ir moky
tojai. Br. Gediminas papasa
kojo apie šv. Pranciškų, pran
ciškonus, paskui kartu su br.
Algiu įtraukė vaikus į smagų
žaidimėlį. Prieš mums išva
žiuojant, mokytojai parodA
tautodailės skyrių, įvairius
audinius, br. Algis išmėgino
stakles ir dar mus apdovanojo
savo rankų darbu.

Antradienį pietus valgėm
Telšių kunigų seminarijoj. Po
pietų važiavom į Telšių katali
kišką vidurinę mokyklą. Mo
kykla įsteigta, atgavus neprik
lausomybę. Pats pastatas
skurdžiai atrodė, palyginant
su žibančia Žemaitės mokyk
la, kurioje lankėmės penkta
dienio vakarą. Mokytojų kam
bary susirinko maždaug 40
mokinių ir mokytojų. Br. Ge
diminas kalbėjo apie narko
manių ir plintantį pavojų Lie
tuvoje. Rodė žiaurią narkoma
nų gyvenimo vaizdąjuostę iš
Kazachstano.
Trečiadienį lankėme Telšių
aukštesniosios taikomosios
Dailės mokyklos, pedagogikos
skyrių. Mažoj aaliukėj susirin
kę maždaug 50 mokinių ir
mokytojų klausėsi br. Gedimi
no pasakojimo apie šv. Pran-

Tel.: 773-935-0472
Pgr.: 708 901 9343
E-mail: Pransee@aol.com

išnuomojamas vieno
miegamojo kambario butas
vyresnio amžiaus dirbančiam
asmeniui. Tel. 630-964-5965.

GEDIMINAS PRAŠKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčiu
formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta į
namus.

ciškų. Studentam buvo labai
įdomu sužinoti, kodėl broliai
įstojo į vienuolyną. Br. Algis
pasakojo, kad pranciškonai
tiksliai nėra vienuoliai, nes
vieni negyvena, bet daugiau
galima sakyti „bendruliai”,
nes jų darbas su žmonėmis.
Man, užaugus Nekalto Prasi
dėjimo seserų ir kazimieriečių
šešėlyje, buvo nuostabu, kad
jaunimas' nieko nežino apie
vienuolius, vienuoles. Vis už
mirštu, kad čia kitas pasaulis.
Paskui kalba nukrypo į rugsė
jo vienuoliktosios įvykius. Ar
čia bausmė Amerikai? Padis
kutavom Ameriką. Kartu pagiedojom ir studentai padaina
vo liaudies dainelę. Vienas
pasikvietė brolius nakvynei.
Ketvirtadienį aplankėm Tel
šių ligoninės psichiatrinį sky
rių. Susirinkę 24 ligoniai
klausėsi vieni kitų pasakoji
mų, kaip ir kodėl čia atsirado.
(Dauguma dėl depresijos). Br.
Algis pamoko pakartojančius
žodžius, tariant Jėzaus vardą.
Kartu pagiedojus, kai kurie
nusišluosV ašaras, kai kurių
veiduose pasirodė ramybė. Pasivaišinom ir dar aplankėm
palatą, kurioje po kojų opera
cijos gulėjo pažįstama sociali
nė darbuotoja. Palatos gan
skurdžios. Ištariant gitara,
užtraukėm smagią dainą ir
tikrai pralinksminom visas
tris palatoje.

Nebuvo laiko pietauti, nes
jau laukė Varniuose, Valan
čiaus vidurinėje mokykloje.
Mokykla remontuojama. Ap
kalamos laukinės sienos. Bus
mokykloj šilčiau. Antrojo
aukšto auditorijoje susirinko
maždaug 45 mokiniai, direk
torius, kelios mokytojos, kelios
muziejaus darbuotojos. Čia
žmonės neprakalbūs. Sunki
buvo pradžia. Į klausimą
„kaip jūs suprantant Dievą”,
tyla. Praėjus keliom minutėm,
br. Gediminas šypsodamas ta
rė, „neišduosit” ir pakvietė br.
Algį pagroti. Giedojimas šiek
tiek išjudino publiką. Buvo
klausimai apie vienuolyno gy
venimą, darbotvarkę. Br. Ge
diminas paaiškino, kad pri-*
klauso, ką veiki, tokia ir yra
darbotvarkė. Čia Telšiuose
spontaniška. Pakvtuvėnuose,
kur dirba su narkomanais,
7:30 rytinė malda, pusryčiai,
konferencija, dienos darbai ir
t.t. Kalbėjo apie meilę, kad
meilė yra protinis dalykas —
trokšti gera kitam žmogui,
trokšti, kad būtų laimingas,
trokšti pakelti gyvenimo lygį.
Tiesa, savo jėgomis nepąjėgsi
mylėti; reikia Dievo pagalbos,
kad galėtum su kiekvienu su
tiktu žmogum elgtis, kaip pri
dera; kad Dievas duotų jėgų,
kad galėtum kasdien pakęsti
narkomanų Šunybes. Paaiški
no, kad dabartinis evangeliza-

Siūlo darbo
Altemative Home care looking

for responsible come-and-go, live
in care givers and CNAs. Mušt be
able to speak, read and write
English. Mušt drive and be able to
lift. Rcfercnces and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Reikalingi darbuotojai ~
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

cįjos tikslas yra sukelti dva
sinį judėjimą mažuose būre
liuose — pasitikėjimą kitais,
kad galėtum kalbėti apie save;
kaip aš matau pasaulį. Sakė
pasimokė iš A. A., kurie sek
madieniais iš Telšių atvažiuo
ja į Pakutuvėnus. Po šv. Mišių
vyksta susirinkimai su nar
komanais ir dalindamiesi re
mia viens kita. Pasibaigus
bendram susitikimui, prie ka
vutės su mokytojais, pakvie
tėm juos vakare a tv anuoti į
Telšius. Žadėjo atvykti penk
tadienio vakarą ir atvyko.

Penktadienio diena buvo
laisva. Br. Gediminas turėjo
pasikalbėjimus asmeniškai su
žmonėmis. Valgėm žemaitiš
kus pietus. Pavalgius br. Algis
mane nuvežė prie Germanto
ežero. Gražus ežeras, apsup
tas gražia gamta. Tuščia. Tik
du žvejai, tikėdamiesi užka
binti kokią žuvytę, buvo ant
tiltuko. Pasivaikščiojom, pasigėrėjom ir, parvažiavę atgal,
radom į šlovinimo pagalbą at
vykusį Kretingos jaunimą.
Buvo galingas vakaras. Pasi
baigus nuėjom į Žemaitės mo
kyklą. Mokykloje mokosi 408
mokiniai. Tą vakarą buvo su
sirinkę maždaug 75-80 ultrafantazįjos klubo nariai. An
trame aukšte, fojė, sėdėjo ra
tu. Žvakės degė vidury. Pro
grama — Vėlinės. Mes vėlavom ir mūsų buvo nemažas
būrys, maždaug dešimt. Mus
gražiai pasveikino ir br. Gedi
minas visus pristatęs tęsė Vė
linių temą. Moksleivis paklau
sė, ką reiškia Halloween, nes
jau Lietuvoje švenčiama. Bu
vau pakviesta papasakoti apie
šią šventę. Aišku, mano įspū
džiai skyrėsi nuo tų, kurie tik
retkarčiais lankosi Amerikoj.
Dar kitas moksleivis girdėjo
pasakojimus iš neseniai sugrįžusioe moters, kad Amerikoj
žmonės susirenka švęsti šunų
gimtadienius ir būna gedulas,
šunim pastipus. Neiškenčiau.
Pasakiau, kad ten žmonės, su
tais pačiais šeimos, darbo,
mokslo rūpesčiais; ligomis* ir
t.t. Išvažinėjom kretingiškius į
nakvynes ir patys nakvojom
pas du psichiatrus. Nors arti
vidurnakčio nuvažiavom, dar
kalbėjomės ir arbatą gėrėm.
Šeštadienį atėjo žymiai ma
žiau žmonių. Nusivylimas, ka
dangi penktadienio vakaras
labai stipriai praėjo ir jautėsi,
kad šeštadienį nesutilps žmonės*
Nukelta į B psL

LAIŠKAI IR NUOMONĖS
ii..
’
M..

1
1
•
ĮŽEIDŽIAMI
VIENTURČIAI

Paskaičiusiam
Jeronimo
Tamkutonio straipsnį apie
BALFo veiklą „Draugo”
2001.01.11. numeryje, aišku,
kad BALFas atlieka ypatingą
labdaros darbą. Neaišku, ko
dėl J. Tamkutonis šmeižia
žmones, augusius vieno vai
ko šeimoje. Rašo, kad „šei
mose, auginant vieną vaiką,
dažnai jis išauga aštriu sava
naudžiu. Iš pat mažumės jis
nėra mokomas dalintis vai
kišku turtu...”. Išsigandau,
tai paskaičius.
' Netikėdama, kad patriotiš
kai sveiki tėvai augintų vaiką
taip, kaip J. Tamkutonis tei
gia, pasiskaičiau, ką tuo klau
simu sako psichologai. Sako,
kad tai stereotipas. Vadinasi
•Žtį. netiesa, kad vienturčiai
vaikai šykštūs ir savanau
džiai.
Toliau J. Tamkutonis teigia,
kad „gal neatsitiktinai... Sta
linas ir Hitleris savo šeimose
augo vienturčiai ’. Šiurpas ma
ne apėmė. Greit atsiverčiau
enciklopediją. Parašyta, kad
Stalinas augo vienturtis, bet
Hitleris — ne. Taip pat pa
rašyta, kad Stalino tėvas gir
tuokliavo, ir kad abiejų tėvai
su sūnumis žiauriai elgėsi...
Retas žmogus tiek dalinasi
savo turtu, kiek galėtų. Mums
visiems reikia paskatinimo.
Tačiau nematau tikslo bjau
riai ir netiksliai apibūdint
vienturčius vaikus.
Mirga Valaitienė

Columbus, OH
«*
Kandidatas į lr
PREZIDENTUS
Paskaitęs
žiniasklaidoje
apję prezidento Valdo Ariamkaus apsilankymą Baltuosiuo
se rūmuose ir pamatęs televi
zijoje pokalbį su žurnalistu
McLaughlin, nutariau, kad
Lietuvai būtų naudinga, jei
gu prezidentu vėl taptų V.
Adamkus. Nepaisant prezi
dento klaidų ir amžiaus, ge
resnio kandidato dabar netu
rime. Adamkus yra pažįsta
mas Europos ir JAV politi
kams, gerai kalba angliškai ir
nėra jokios abejonės, kad šiuo
metu jis gali geriausiai repre
zentuoti Lietuvą. Gal Bra
zauskas ar Paulauskas gali
daugiau pasiekti Maskvoje,
nes pažįsta šią sistemą ir kal
ba gerai rusiškai, bet jie ne
galėtų susilyginti su Adam

kum Vakarų Europoje ar Ame
rikoje. Iki Lietuva bus priim
ta į NATO ir į Europos Są
jungą, nerizikuokime ir grą
žinkime Valdą Adamkų į Pre
zidentūrą.
Noriu prisipažinti, kad aš
nebuvau didelis Adamkaus
gerbėjas. Kažkaip atrodė ne
patogu tiesiai iš Čikagos nusi
leisti į Prezidentūrą. Aš gal
vojau, kad jis pirma turi pa
gyventi Lietuvoje ir gal porą
metų padirbėti Seime, prieš
siekdamas aukščiausio Respu
blikos posto. Visgi reikia pripažinti, kad geresnį prezi
dentą vargu ar galėjome turė
ti.
Aš siūlau kitų dešiniųjų
partįjų kandidatams, kad jie
šį kartą statytų Lietuvos in
teresus virš savo asmeniškų
ambicįjų ir partįjų norų, ir
užleistų vietą Adamkui. Gal
reikėtų paraginti prezidentą,
kad jis kandidatuotų antram
terminui rašant:
LR Prezidentas,
S. Daukanto a. 3, Vilnius
2600

www.president.lt
Zigmas Viskanta

Los Angeles, CA

AŠ VALGIAU IR DAR
ESU GYVA
Noriu pasakyti Onai Bagdo
nienei (iš Danville, IL), kurios
nuotrauką su, kaip po nuo
trauka parašyta, „nematytais
grybais” neseniai radau
„Draugo” Šeimų skyriuje —
tie grybai nekenksmingi. To
kie dideli balti grybai auga
Apeninų kalnuose Italijoje. Aš
ten gyvenau penkerius metus.
Esu mačiusi ir valgiusi tuos
didelius baltus grybus resto
rane šiaurės Italijoje, netoli
Carraros marmuro kasyklų.
Restoranas buvo prie miškin
go pilkų akmenų kalno ir savi
ninkai vertėsi klientams pa
tiekdami baltuosius grybus.
Aš dar čia, galiu ir Jums
laiškutį galiu apie tai para
šyti!

DRAUGAS, 2002 m. vasario 5 d., antradienis

BIRŠTONO MOKSLEIVIŲ DARBŲ PARODA

Spalio 4-24 d. Birštono nomis. Klubo „Molinukas” na
sakraliniame muziejuje veikė rių angelai — molio skulptū
Birštono meno mokyklos rėlės — savo išvaizda priminė
moksleivių darbų .Mano ange senovės lietuvių vaidilutes.
las sargas” paroda, kuria no Vaikų tapybos darbai atlikti
rėta atkreipti dėmesį į dvasi naudojantis monotipijos tech
nio pasaulio artumą, į čia pat nika (tapymas pirštais). Iš ta
šalia mūsų esantį kiekvieno pybos darbų išsiskiria septyn
pakrikštyto žmogaus globėją mečio Henriko Tankevičiaus
— angelą.
kūrinys, kuriame angelas
Meno mokyklos auklėtiniai, vaizduojamas itin šiltai ir sa
vadovaujami mokytojų E. Ja- vitai.
Ši paroda turėjo ir dar vieną
nušaitienės, R. Mekionienės,
L. Petraškienė, A. Plioplie- tikslą — paraginti lankytoją
nės, kūrė savo angelus sar sukurti savo angelą. Į šį ragi
gus įvairia technika ir skirtin nimą gyvai atsiliepė apie 150
gomis priemonėmis. Patys organizuotai muziejų aplan
mažiausieji angelus vaizdavo kiusių Kauno vidurinių mo
pasitelkę mažas popieriaus kyklų pradinių klasių moks
skiautes.
Meno mokyklos leivių. Muziejui liko gausus
antrokai dvasinius globėjus pluoštas piešinių, kuriuos no
Nijolė Varnienė kūrė naudodamiesi tekstilės riai piešė Kauno „Žiburio”, J.
Slidell, LA aplikacįjomis. Visus lankyto Urbšio, Birštono vidurinių mo
jus savo išradingumu pra kyklų, Nemąjūnų pagrindinės
* Pieno perdirbėjai šie džiugino I. Mickevičiūtės dar mokyklos moksleiviai.
met spėja lėtesnį augimą bas: ji angelo sparnus išra
BŽ, 2001 m. Nr. 21
nei pernai, nes eksporto rin dingai papuošė paukščio plunks
kose pinga sūris, sviestas ir
pieno miltai, o Lietuvoje
,DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas!
didėja konkurencija. Tačiau ši
konkurencija žada vartoto
„...Toksai gyvenimas — toksai
jams naujų produktų, o rinkos
Ir nieko nėra tragiško.
dalyviams — drąsių didžiųjų
Gal būt visa žmogaus gama
pieninių žingsnių kovojant dėl
— Ieškodamas erdvės aukščiausio taško
geresnės vietos po saule. Eita)

A. t A.
MATT J. VI LUTI S
Mirė 2002 m. vasario 2 d., sulaukęs 79 metų.
Nuliūdę liko: žmona Philomene Adomaitis, sūnus James
su žmona JoAnn, gyvenantys Frankfort, duktė Anne su
vyru Bill Fleming, gyvenantys Fresno, CA, sūnus John ir
žmona Norma, gyvenantys Frankfort, duktė Marilyn su
vyru Theodore Bellos, gyvenantys Crest Hill, anūkai Gint,
Art, Matt ir Luke Vilutis, Steven ir Jonathan Fleming,
Mary, Emily ir Anthony Bellos, brolis Leonard su žmona
Margarete, sesuo Frances su vyru Maurice Perou, svainis
Vincenta Matui, daug pusseserių ir pusbrolių.
A.a. Matt buvo sūnus a.a. John ir Louise Vilutis.
Velionis buvo II Pasaulinio karo veteranas, Vilutis &
Co., Frankfort, savininkas , Knights of Columbus Council
#9770, Lietuvos Vyčių #112 kuopos ir New Lenox Ameri
can Legion Post #1977 narys.
A.a. Matt bus pašarvotas trečiadienį vasario 6 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v. Brady-Gill laidojimo namuose, 16600 S.
Oak Park Avė., Tinley Park, IL.
Laidotuvės ketvirtadienį, vasario 7 d. Iš laidojimo namų
8:30 v.r. a.a. Matt bus atlydėtas į St. Anthony bažnyčią,
Frankfort, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos šv. Mišios už jo
sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome aukoti
„Lietuvos Našlaičių globos” komitetui arba „Mercy Home
for boys and girls”.

Nuliūdę artimieji
Laidotuvių direkt. Brady-Gill Funeral Home.
Tel. 708-614-9900

Kažkam esi šviesa ir šiluma."
/Ed. Selelionis/

ŽEMAITIJOJE PRASIDĖJO EVANGELIZACIJA
Atkelta iš 4 psl.

Bet, pasirodo, pirmenybė
kasdieniam gyvenimui. Tai
turgaus diena ir vis tik reikia
pamaitinti šeimą. Be to, dar
prieš Vėlines, daug kas va
žiuoja kapų tvarkyti. Šešta
dienio dienotvarkė įvairi. Br.
Gediminas pamokslavo, vyko
šlovinimas, buvo liudijimų.
Kalbėjo atstovės iš Naujosios
Sandoros, Gyvųjų Akmenų ir
Motinos Maldoje. Žmonės su
grąžino anketas, kurios penk
tadienį buvo išdalintos tiems,
kurie domėjosi prisirašyti prie
kuriamųjų dvasinio atsinauji
nimo būrelių. Šiuo laiku
įsteigti keturi būreliai. Evan
gelizacija užbaigta vakare šv.
Mišiomis katedroje. Miesto
centre, aukštai virš parduotu
vių iškabinta vėliava, mėly
nam fone baltom raidėm, vi
siems skelbė — .Jėzus Kristus
yra Viešpats”.
Numatyta
evangelizacija
Klaipėdoj buvo naujai atre
montuotoje Kristaus Kara
liaus bažnyčioje. Br. Algis, gy
venąs Vilniuj, vėl atvažiavo
padėti. Žmonės gausiai rinko
si. Kadangi Klaipėda netoli
Kretingos, tai nakvynės ne
reikėjo ir aplankyta tik viena
mokykla. Šeštadienio vakare

evangelizacija užbaigta šv.
Mišiomis, kurias kartu su br.
Gediminu koncelebravo klebo
nas Bernardas Telašius, pran
ciškonų provincijolas br. Bene
diktas Jurčys ir br. Paulius
Vaineikis. Vakare vykusioje
Kristaus Karaliaus vigilijoje
buvo pašventinta br. Carlo
naujai nutapyta didžiulė
(maždaug 3x2 metrų) Kris
taus Karaliaus ikona. Sekma
dienį, Kristaus Karaliaus
šventėje, įvyko iškilmingas
bažnyčios šventimas. Iškilmė
se dalyvavo Telšių vyskupai
Antanas Vaičius, kuris skaitė
maldas, ir Jonas Kauneckas,
kuris aliejumi tepė bažnyčios
sienas.
Plungės evangelizacijoj pri
sijungs Plungės jaunimo gru
pė. Br. Gediminas nakvos pas
kleboną ir klebonas jau kiek
vienai dienai numatęs mokyk
lų aplankymus. Vilniuje evan
gelizacija vyks Bernardinų
bažnyčios koplyčioje ir br. Al
gis talkininkaus.
Br. Gediminas ruošiasi š.m.
sausio mėnesį sugrįžti į Tel
šius atsinaujinimo dienai, kad
pradėtoji evangelizacija turėtų
tęstinumą.
Jūratė PauliukonytėGentlesk

A. t A.
LIUDMILA SIRUTAVIČIENĖ
Mirė 2002 m. sausio 28 d., sulaukusi 82 metų.
Gyveno Čikagoje ir Wisconsin valstijoje. Gimė Lietuvoje.
1949 m. atvyko i Ameriką.
Brangios Mamytės, mylimos Močiutės ir Sesers neteko
vaikai: Borisas su žmona Patricija, Janina su vyru Aigarų;
anūkai Aleksas, Greta, Anders, Nilo Emris; brolis Leonas.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius bei draugus
susirinkti ir pagerbti velionę brangiais prisiminimais. Šis
susitikimas numatomas š.m. paskutinę kovo savaitę.
Būtume labai dėkingi žinoti apie jūsų dalyvavimą iš
anksto. Labai prašome skambinti tel. 1-773-779-3089,
Čikaga. Borisas Bakūnas.
Liūdi artimieji

A. f A.
ALFONSAS PAUKŠTĖ
Mirė 2002 m. vasario 2 d., sulaukęs 89 metų.
Gyveno Brighton Park, IL. Gimė Utenoje. Amerikoje
išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: Jadvyga Jakštas su šeima ir kitais
draugais.
A.a. Alfonsas priklausė Šaulių organizacijai.
Velionis pašarvotas antradienį, vasario 5 d., nuo 3 v.p.p.
iki 8 v.v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali
fornia Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d. Iš laidojimo
namų 9:15 v.r. velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v.r. bus
aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. t A.

Nuliūdę artimieji

BALIUI STEPONIUISTEPONAVIČIUI
iškeliavus į Amžinuosius namus, jo mylimą žmoną
EUFEMUĄ, seseris JADVYGĄ ELENDIENĘ ir STASĘ
SAVICKY giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Babcock & Wilcox Co. inžinerijos departamento
bendradarbiai:
Petras Ežerskis
Petras Kliorys
Mečys Palūnas
Vytautas Pliodžinskas
Vacys Rociūnas
Jonas Vasaris
Akron-Cleveland, OH

Laidotuvių direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440.

A. t A.
VINCAS VALENTĄ
Mirė 2002 m. vasario 2 d., sulaukęs 80 metų, Christ
ligoninėje, Oak Lawn, IL.
Gyveno Palos Park, JL. J JAV atvyko 1950 m.
Nuliūdę liko: žmona Janina Sasnauskaitė, duktė
Jūratė su vyru Kenneth Bilar, sūnus Arvydas su žmona
Christine, duktė Rita ir vyras Algis Dargužis, penki
anūkai.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, vasario 6 d., nuo
3 v.p.p. iki 9 v.v. Palos -Gaidas laidojimo namuose, 11028
S. Southwest Hwy (7700 W), Palos Hills, IL. Laidotuvės
ketvirtadienį, vasario 7 d. 11 v.r. A.a. Vincas bus
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji

Vieno iš Tautos fondo steigėjų Petro Minkūno našlei

A t A.
EUGENIJAI MINKŪNIENEI
mirus, dukterims LAIMAI LILEIKIENEI, Tautos
fondo revizijos komisijos pirmininkei, ir DALIAI
DZIKIENEI bei visiems giminėms ir artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą.

Tautos fondas

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

Mūsų jaunų dienų draugei VLADAI MAČIULYTEISTANKIENEI netekus mylimo vyro

t

At A
JUOZO,

siunčiame nuoširdžiausią užuojautą.

Petrė ir Jonas Kardokai

”F
Khedutes contKt your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. OrvMusat

A tA
BALIUI STĖPONIUI

At A
JUOZUI STANKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną EUFEMUĄ ir
visą STEPONAVIČIŲ giminę.

mirus, jo žmonai VLADAI, mūsų jaunų dienų draugei,
ir šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Izabelė Stončienė „
Vlada ir Alfa Pargauskai

IT*

»

t

»

Aldona Sobieskienė
Halina Bagdonienė

5

1

»
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RELIGINIS AUKLĖJIMAS ŠIANDIEN

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Religinio auklėjimo svarba

Edward Pocius, gyvenan
Halina Dilys, gyvenanti
Chicago, IL, atsilygindama už tis Oak Lawn, IL, prasitęsdakalėdinės atvirutes, „Drau mas prenumeratą, „Draugą”
gui” aukoja 50 dol. Esame la parėmė 100 dol. auka, už ku
rią nuoširdžiausiai dėkojame!
bai dėkingi!
Dr.

Edmundas

Ringus

kalbės „Seklyčioje” vasario 6
d„ trečiadienį, 2 val.p.p. tema
„Lietuviai - žydai istorijos ei
goje”. Maloniai kviečiame su
sidomėti šia neeiline paskaita
ir atvykti. Bus ir bendri
pietūs, kaip jau trečiadieniais
įprasta.
Viktoria Karaitis, prasi
tęsdama prenumeratą ir dėko
dama už „Draugo” kalendorių,
mums siunčia 150 dol. auką.
Tariame nuoširdų ačiū!
JAV LB Waukegan/Lake
County apylinkė Vasario 16osios minėjimą rengia vasario
24 d., sekmadienį, 3 val.p.p.
Libertyville Civic Center, 135
W. Church Street, Liberty
ville, IL. Pranešimą skaitys
mūsų bendruomenės narė, is
torikė Violeta Rutkauskienė.
Meninę programą atliks apy
linkės tautinių šokių grupė
„Klumpė”, vadovaujama Ing
ridos Špokienės, ir mūsų sve
čiai iš Lemonto - „Spindulys”,
vadovaujamas Rasos Poskočimienės. Po iškilmingos dalies
ir meninės programos - vai
šės. Prašome visų atnešti už
kandžių bendram stalui. In
formacija tel. 847-918-8880.
Juozas Kazlauskas, gyve
nantis Waterbury, CT, dėko
damas už „Draugo” kaledorių,
mūsų laikraštį remia 50 dol.
auka. Nuoširdžiausiai dėkoja
me!
Užsakymai

šv.

Mišioms

2003 metams Švč. M. Marijos
Gimimo parapijoje bus priima
mi nuo vasario 18 d., pirma
dienio, 9 val.r. klebonijos raš
tinėje (6812 S. Washtenaw,
Chicago).
Malvina Klivečkienė iš
Woodhaven, NY, atsilyginda
ma už „Draugo” kalendorių,
mūsų laikraščio paramai siun
čia 50 dol. auką. Labai jums
ačiū!

Vydūno fondo paskolo
mis studijų reikalams yra
pasinaudoję 200 lietuvių
studentų. Tikimasi, kad jų

dauguma atsilankys į Vydūno
fondo 50 metų sėkmingos
veiklos minėjimą sekmadienį,
vasario 24 d., 3 vai. p.p. ruo
šiamą Jaunimo centro didž.
salėje. Laukiami visi rėmėjai
ir plačioji Čikagos ir apylinkių
skautiškoji šeima. Kviečiama
ir lietuviškoji visuomenė atsi
lankyti ir susipažinti su šio
fondo darbais ir veikla lietu
vybės tęstinumo išeivijoje pas
tangomis. Apie dalyvavimą
prašoma iš anksto pranešti
Militai Lauraitienei, tel. 708489-2941.
Edward Seibutis, gyve
nantis Lockport, IL, prasitęsdamas „Draugo” prenumera
tą, mūsų laikraščio paramai
pridėjo 50 dol. Tariame nuo
širdų ačiū!

Pedagoginio lituanistikos instituto lektoriai ir dalis studentų 2001 m. Kūčiose. Iš kairės stovi: stud. Tomas Ša
tas, stud. Dalia Šataitė, stud. Jolita Paulauskaitė, lėkt Milda Šatienė, prof. dr. Jonas Račkauskas, lėkt. Aldona
Bikulčienė, stud. Dagna Banytė, lėkt. Ligija Tautkuvienė, stud. Laura Bernotaitė, lėkt. Antanas Rašymas, lėkt.
kun.Kazimieras Ambrasas, kun. Jonas Duoba, direktorė Stasė Petersonienė, lėkt. Ramutė Plioplytė. Atsitūpę
studentai: Pranas Sendrauskis, Aurimas Karosas, Darius Sutrinaitis.

Į pagrindinį Lietuvos ne
priklausomybės paskelbi
mo minėjimą, kuris įvyks va
sario 10 dieną, 2 val.p.p. Ma
ria gimnazijos auditorijoje,
yra kviečiamos visos Čikagos
ir apylinkių organizacijos.
Apie dalyvavimą jau pranešė
Tradicinė Čikagos skau JAV Lietuvių Bendruomenės
tų ir skaučių Kaziuko mu Tarybos pirmininkė Regina
gė sekmadienį, kovo 3 d., vyks Narušienė, Lietuvių Bendruo
Pasaulio lietuvių centre, Le menės Vidurio vakarų apygar
monte. Atidarymas 10 vai. ry dos pirmininkė Birutė Vin
to sporto salėje. Visi kviečia dašienė, LB Socialinių reikalų
mi atsilankyti į šį Čikagoje tarybos pirmininkė Birutė Ja
gausiausiai lankomą metinį saitienė. Visi raginami daly
renginį ir tuo pačiu paremti vauti šiame pagrindiniame
lietuviško skautiško jaunimo Vasario 16-osios minėjime ir
veiklą.
parodyti išeivijos vieningumą
Peter Shapras, gyvenantis taip pagerbiant Lietuvos ne
Wilbraham, MA, prasitęsda priklausomybės idealą.

mas prenumeratą, „Draugui”
siunčia 50 dol. Dėkojame už
jūsų auką!

Gražina Kenter, gyvenanti
Danbury, CT, dėkodama už
Jau pats laikas užsisaky „Draugo” kalendorių, mūsų
ti stalus į Lemonto LB ruo laikraščiui siunčia 50 dol.
šiamą pokylį, kuris įvyks va Esame labai dėkingi!

sario 16 d. 6 val.v. Programą
atliks visiems žinoma operos
solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti, akompanuojant Gintei
Čepinskaitei. Šiame vakare
dalyvaus senatorius Richard
Durbin, Kongreso atstovas
John Shimkus, ambasadorė
prie NATO Gintė Damušytė,
Vasario 16-osios minėji mūsų konsulai ir lietuvių vi
mas Jaunimo centro kavinėje suomenės atsakingi veikėjai.
vyks vasario 16 d., šeštadienį, Maistą paruoš visiems žinoma
5 val.p.p. Kalbės įvairių orga lemontiškė Aldona Šoliūnienė,
nizacijų veikėjas dr. Petras šokiams gros Bronius Mūras.
Kisielius. Programą atliks Me Stalus užsisakykite skambin
no mokyklėlės, vadovaujamos dami Genei Stasiulienei tel,
L. Tautkuvienės, mokiniai.
708-301-6679.
Vaišes paruoš JC moterų klu
Stasė ir Algis Damijonai
bas. Maloniai kviečiame lietu čiai, gyvenantys Elmhurst,
vių visuomenę gausiai daly
IL, prasitęsdami prenumera
vauti.
tą, „Draugui” siunčia 50 dol.
Irena Raulinaitis iš Glen
paramą. Esame labai dėkingi!
dale, CA, prasitęsdama prenu
Lietuvos Dukterų draugi
meratą. „Draugo” iždą papildė
jos visuotinis susirinkimas
50 dol. auka. Labai jums dėko
vyks vasario 24 d., sekmadie
jame!
nį. 12 vai. - Mišios tėvų jėzui
Pasaulio lietuvių centras,
tų koplyčioje, po to susirinki
esantis Lemont, IL, dėkoda
mas centro ir Amerikos lietu mas Jaunimo centro mažojoje
vių televizijos vardu už spaus salėje.
Algis ir Violeta Strikai,
dintas Naujųjų metų rekla
gyvenantys
La Grange, IL,
mas, „Draugą” parėmė 100
„Draugo”
dienraštį
remia 100
dol. Nuoširdžiausiai dėkoja
dol. auka. Ačiū už dosnumą!
me!

Pirmą kartą „Draugą”
užsisakantiems prenumera
toriams laikraščio kaina me
tams - tik 65 dol.! Ši kaina
galioja tik JAV gyvenantiems
tautiečiams ir tik iki balan
džio 1 d.
Dr. Petras Kisielius, gyve
nantis Cicero, IL, atsidėkoda
mas už kalėdines atvirutes,
„Draugui” siunčia 50 dol. La
bai jums dėkojame!

Atsiųsta paminėti
„Bridges”, Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba
(2002 m. sausio mėn.) daug
dėmesio skiria NATO plėtrai
ir Lietuvos pasiruošimui, taip
pat spausdina Lietuvos ne
priklausomybės dienos paskel
bimo minėjimų datas įvairiose
JAV Lietuvių Bendruomenė
se, rašo apie Simą Kudirką,
veiklų Indianapolio LB apy
linkės narį Lloyd Roach, beis
bolo žaidėją Eddie Waikus, ap
taria Lietuvos Ignalinos ato
minės elektrinės uždarymo
galimybes. „Bridges” redakto
rė - Rasa Ardytė-Juškienė,
admintracijos adresas: LAC,
Inc./Bridges, c/o Ramas Pliūra, 1927 West Boulevard, Ra
cine, WI 53403.

DĖKINGUMO POPIETĖ „SEKLYČIOJE”
Šią popietę, vykusią sausio
23 d., „Seklyčios” vyresniųjų
lietuvių centro renginių vado
vė Elena Sirutienė pradėjo
Platono žodžiais: „Galvokite,
kas tikra, jauskite, kas gražu,
norėkite, kas gera — tada su
rasite kelią į malonų gyveni
mą”.
Prie šių žodžių aš dar pri
dėčiau: „Mylėkite žmones, ei
kite į juos, tada būsite pri
imti, suprasti ir mylimi”.
Minimą popietę realiai bu
vo pademonstruotas Liucijos
Kvietkauskienės ir jos brolio
Antano Cicėno ėjimas į žmo
nes. Ėjimas per Aukščiausios
Galios jiems dovanotą talentą
— sugebėjimą maloniu žodžiu
ir daina užburti žmones.
Koncertas, kuriuo jie džiugi
no klausytojus, buvo paruoš
tas iš anksto ir įrašytas į mag
netofono juostą, nes Antanas
į popietę „Seklyčioje” nega
lėjo atvykti. Antroje koncerto
dalyje dainavo Liucija Kvietkauskienė pritariant Kosto
Ramanausko paruoštai fono
gramai (juostoje įrašytai mu
zikai).
Prieš koncertą visi dalyviai
buvo pavaišinti Liucijos at
vežtu vynu.
Skaitytojams gali kilti klau
simas, kodėl ši popietė pava
dinta dėkingumo popiete.
O buvo taip. Prieš dešimt
metų Liucija ir Antanas atvy

Valentino dienos proga,
užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams,
giminėms ir pažįstamiems
(pirmą kartą prenumeruojant tik
$65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą kad Jūs
užprenumeravote
DRAUGĄ jų vardu.

Siųskite:

Sk vlbiiti.i i

Vardas, pavardė.

• 27 c«itai skambinant i
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
per parą, 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių intervalai.

Adresas ________ ___________________________ —-----------------------

Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.

708-386-0566. TRANSPOINT
— patikimiausias rytys su
Lietuva bei visu pasauliui

ko iš Lietuvos į Čikagą, tikė
damiesi surasti čia savo gi
mines. Tačiau neberadę jų,
nusivylę ir nusiminę, kreipėsi
į „Seklyčią”, kur buvo laikinai
apgyvendinti. Po dešimties
metų, gana gerai įsitvirtinę
svetimame krašte, jie nepa
miršo pirmųjų savo žingsnių
ir žmonių, kurie padėjo juos
žengti. Šią .sukaktį jie ir nu
sprendė atšvęsti „Seklyčioje”
su tais, kurie jiems padėjo, ir
trečiadienio popiečių lankyto
jais, kuriems ir seniau Liucija
buvo dainavusi.
Šią popietę skambėjo Anta
no skaitomos eilės ir įvairios
lietuvių kompozitorių dainos
apie Lietuvą — „Meilė Tėvy
nei”, „Tėvynės ilgesys”, „Pu
šelė” ir kt. Teko matyti ne vie
ną slapčia nubrauktą ašarą,
galbūt prisiminus savo pir
muosius žingsnius svetimame
krašte, išsiilgtą Tėvynę, o gal
žmones, padėjusius čia įsitvir
tinti.
Po koncerto E. Sirutienė,
manau, ne tik savo, bet visų
klausytojų nuotaiką išsakė
trumpai: „taip ir limpa dainų
žodžiai prie širdies”.
O aš šio renginio metu gal
vojau: kaip gera yra turėti
tokius namus, kur neturėda
mas artimų žmonių, gali jaus
tis ne vienišas, suprastas ir
mylimas.
Liucįja Einikienė

Rožė tau...

Jonas Daugirdas iš Hinsdale,
IL,
prasitęsdamas
„Draugo” prenumeratą, pridė
jo 100 dol. auką dienraščio iš
laidoms sumažinti. Nuošir
džiausiai dėkojame!
___ t___ __
_____ _

Aleksas Smilga Brighton Parko lietuvių metiniame narių susirinkime glo
bojo viešnias (iš kaires) Gražiną Bičiunaitę-Santoski, Nelią Paulauskaitę
(abi iš Bridgeport) ir Stasę Ilginienę iš Oak Lawn.

Antanas Janusas, gyve
nantis Livonia, MI, atsidėko
damas už kalėdines atvirutes,
„Draugo” iždą papildė 50 dol.
auka. Tariame nuoširdų ačiū!

Regina Narušienė, gyve
nanti Cary, IL, dėkodama už
„Draugo” kalendorių, mūsų
laikraštį remia 40 dol. auka.
Nuoširdžiausiai dėkojame!

Miestas, valstija, zip code-----------------------------------------------------------

Dovanoja:
Vardas, pavardė------------------------------------------------- —-------------------Adresas_____________________________________ ________
Miestas, valstiia. zip code

h

________________________________

Religinio švietimo negalima
atskirti nuo kultūrinio tautos
pamato — nuo to, kokius žmo
nes išsiugdysime, priklausys
ir mūsų šalies Lietuvių Bend
ruomenės ateitis. Dažnai gir
dime aimanavimų, jog mūsų
lietuviškoms
parapijoms
trūksta lietuviškai kalbančių
kunigų. Jei mūsų jaunimas
nieko nežinos apie tikėjimo
dalykus, nevertins krikščio
niškų principų, nelabai jam
rūpės priklausyti lietuviškai
parapijai.
Kartą tikybos pamokos me
tu mokytojas vaikų paklausė:
„Ar žinote, kas Jėzų prikalė
prie kryžiaus?” Vienas berniu
kas tuojau atsakė: „Komunis
tai!” Mūsų šeštadieninių mo
kyklų užduotis yra ugdyti,
auklėti gerus, sąžiningus tau
tiečius, t.y. brandinti gerą
jaunimo charakterį, įskiepyti
moralės pagrindus, kad vaikai
mylėtų savo tėvus, senelius,
gerbtų gyvenamąjį kraštą ir
įvertintų savo lietuviškas šak
nis. Juk niekas neginčys, kad
aukščiausias auklėjimo autori
tetas,
— amžinoji, dieviš
koji išmintis — visų mokslų ir
žinojimo šaltinis. Be tikėjimo
šaknų, jaunuolis ir suaugęs
greit nustoja vilties, susidūręs
su gyvenimo sunkumais, ir at
siduria tuštumoje. Tikėjimas
yra didelė vertybė, be jo visa
netenka prasmės. Iš despera
cijos lieka viena išeitis —
grįžti prie Dievo.
Vasario 13 d. Pelenų diena
pradedame šventą Gavėnios
laikotarpį. Gavėnios metu Ka
talikų Bažnyčia mūsų tikėji
mo kelionę pašvenčia rimties
liturgijai, kuri ragina tikin
čiuosius susimąstyti ties am
žinosiomis vertybėmis. Dar
ryškiai atmintyje įspausti tra
giški praėjusių metų rugsėjo
11-tos įvykiai JAV. Tai sukrė
tė daugelį, nes priminė mūsų
žemiškojo gyvenimo trapumą.
Gavėnios centre yra Jėzus
Kristus, mūsų Išganytojas: tai
Jis, o ne kas kitas už mus ati
davė savo gyvybę ir prisikėlė,
kad mes amžinai gyventume
šviesoje. Verta skirti laiko tai
prisiminti.
Tenelieka nei viena šešta
dieninė lituanistinė mokykla
be susitelkimo Gavėnios ir Ve
lykų proga. Visus kviečiame šį
laikotarpį įprasminti asmeniš
ku tikėjimo tiesų išgyvenimu,
susitaikymu su Dievu ir arti
mu. Padėkime mūsų jaunimui

krikščioniškai bręsti: tos pas
tangos atneš šimteriopus vai
sius.
JAV LB religinių reikalų
v tarybos pranešimas
Sesuo Margarita
Bareikaitė, pirm.
2002 m. vasario 2 d.
Religinio auklėjimo
priemonės
JAV Lietuvių Bendruome
nės XVI Tarybos II sesįjoje
2001 m. spalio 12-13 d. Čika
goje buvo priimta rezoliucija,
kad Religinių reikalų taryba
drauge su Švietimo taryba
rūpinasi religiniu auklėjimu
visose JAV šeštadieninėse lie
tuvių mokyklose. Todėl ir esa
me susirūpinusios, kad ne vi
sose mokyklose tai vykdoma.
Pranešame, jog tikybos mo
kymui yra parūpinta leidinių,
kuriuos galima įsigyti krei
piantis šiuo adresu: sės. Mar
garita, Nekalto Prasidėjimo
vienuolynas,
600
Liberty
Hwy., Putnam, CT, 06260; tel.
860-928-7955 arba elektroni
niu paštu:
s. Margarita.b@juno.com
Leidiniai 1 ir 4 skyriui —
„Esu Dievo vaikas”, „Tikiu ir
myliu”, „Dievas padeda”. Tai
— gražiai, spalvotai išleisti ti
kybos vadovėliai iš Lietuvos,
iš Katechetikos centro Kaune,
2001 m.
Vyresnio amžiaus vaikams
siūlomos knygelės — „Aš ti
kiu” ir „Dievas Gelbėtojas”.
„Tikiu” vadovėlių serija pri
taikyta 1-5 skyriams, pagal
Italijoje išleistus vadovėlius,
Lietuvoje išverstus į lietuvių
kalbą.
Pirmai Komunijai besiruo
šiančioms klasėms galima pa
siūlyti šias knygeles: „Kad vėl
būtų gera” (Susitaikymo Sak
ramento priėmimui);, „Mano
Mišių knygelė”, Naujasis Tes
tamentas vaikams” — ma
žiesiems skaitytojams.
JAV Lietuvių fondas 1-3
skyriui išleido šias knygeles
su religiniais tekstais: „Lau
kiam Kalėdų” (viena laida jau
išsibaigė), „Laukėm Velykų”,
„Mūsų šventės”, „Dievo ir Lie
tuvos didvyriai” (supažindini
mas su šv. Kazimieru ir pal.
Jurgiu Matulaičiu). Šiuos lei
dinėlius paruošė sės. Ona Mikailaitė.
Taip pat turime Lietuvoje
išleistų maldaknygių
vai
kams: „Mano bičiulis Jėzus”
— „Katalikų pasaulio” leidi
nys, Vilnius, 2000 m.

ALRK SĄJUNGIEČIŲ PIETŪS
Amerikos Lietuvių Romos
katalikių Brighton Parko Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos 20-osios kuopos
sąjungiečių pietūs įvyko sau
sio 27 dieną. Susibūrimas pa
sisekė labai gerai. Nors rengi
nių vyko gana daug, bet mūsų
parapijiečiai gausiai rinkosi į
parapijos salę pusryčiams ir
pietums.
Moterys, kaip ir visados, dir
bo jau nuo šeštadienio. Sku
tome bulves. Gerai, kad Anelė
Ramanauskienė lašinukus pa
siėmė supjaustyti į namus,
tuo sutaupydama mums dar
bo.

Janina Mikutaitienė, Valė
Railienė, Bronė Maleckienė visos besišnekučiuodamos ruo
šėmės kugeliui. Vyrai - Petras
Peleckas, Jonas Vyšniauskas,
V. Mikutaitis, Vytas Stanevi
čius - visi gražiai sustatė sta
lus. Mes džiaugiamės, kad
mūsų vyrai yra stiprūs ir nie
kados neatsisako padėti. La
bai ačiū!
Sabina Henson padengė sta
lus baltomis staltiesėmis ir
papuošė juos gėlėmis. Salomė
ja Daulienė, kaip ir visados,
lakstė, pristatydama visus
produktus. Duok, Dieve, jai
sveikatos, nes tai yra nepa
mainoma moteris!
Išaušus sekmadieniui, vėl
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rinkomės prie darbo. Su Ma
ryte Kinčiene, Salomėja Dauliene tarkavome bulves, plakė
me kiaušinius, darbas vyko vi
su tempu. Pagaliau pusry
čiams kepėme bulvinius ir mėly
nių miltinius blynus. Visi sa
kė, kad blynai buvo skanūs,
todėl ir greitai pradingo.
Pagaliau prasidėjo pietūs.
Čia kvepėjo kugelis, garavo
skanūs balandėliai.
Visi svečiai buvo patenkinti.
Šnekučiuodamiesi
pamažu
gurkšnojo kavutę, pasivaišin
dami skaniais pyragais. Ceci
lija Mitkienė atnešė labai ska
nų savo pačios iškeptą pyra
gą, kuris taip pat labai greitai
pradingo. Evelina Oželienė,
Marytė Kinčienė ir seselė Salvadoris visus vaišino kavute.
Janina Mikutaitienė „sergėjo”
kasą. Ponas Andrius pavaiši
no mus seniai valgytomis bul
vinėmis dešromis. Tai tikrai
buvo didelė staigmena.
Ačiū, Dievui, kad sekmadie
nis buvo gražus. Lauke oras
atrodė, lyg pavasaris artėtų.
Nors truputį ir pavargome,
bet ką darysi, juk be vargo
nieko nėra. Mes džiaugiamės,
kad vis dėlto sulaukėme gra
žios publikos.
Atrodo, kad mūsų darbas at
nešė ir truputį derliaus.
Stasė Viščiuvienė

