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Kariuomenė padės
policijai teroro
išpuolių atveju

Siūloma surengti „Mažeikių
naftos” tarptautinį patikrinimą
Vilnius, vasario 6 d. (BNS)
— Opozicinės Tėvynės są
jungos (Lietuvos konservato
rių) vadovas Vytautas Lands
bergis ragina valdančiąją dau
gumą ir vyriausybę užuot
ieškojus kaltųjų dėl ameri
kiečių valdomos bendrovės
„Mažeikių nafta” nesėkmių,
atlikti įmonės veiklos tarptau
tinį patikrinimą bei padėti
spręsti jos problemas.
„Kodėl vyriausybė bijo tarp
tautinio audito? Todėl, kad
daug pigios propagandos tada
sugriūtų”, teigiama trečiadie
nį išplatintame V. Landsber
gio pareiškime.
Konservatoriai jau yra siūlę
atlikti tarptautinį „Mažeikių
naftos” įmonės patikrinimą,
tačiau socialdemokrato Algir
do Brazausko vyriausybė siū
lymą atmetė, aiškindama, kad
toks tyrimas būtų per bran
gus.
V. Landsbergis griežtai at
meta kaltinimus jam bei ki
tiems konservatorių politi
kams dėl „Mažeikių naftos”
įmonę kamuojančių problemų
bei ragina daugiau dėmesio
skirti dabartinei jos situacijai.
Kaip žinoma, pasklidus gan
dams apie galimus „Mažeikių
naftą” valdančios JAV ben
drovės „Williams Internation
al” pirminės bendrovės „Williams Cos.” problemas, kai ku
rie Naujosios sąjungos (social
liberalų) politikai yra pra
kalbę apie galimą apkaltą V.
Landsbergiui.
Pasak V. Landsbergio, kaip
viena iš „Mažeikių naftos”
įmonės savininkių, vyriausybė

turėtų dabar daryti viską, kad
„Mažeikių nafta” kuo greičiau
pasirašytų ilgalaikes žaliavos
pirkimo sutartis, kas leistų jai
gauti tarptautinius kreditus
modernizacijai bei tapti pel
ninga.
1999 m. rengiant ir pasi
rašant prieštaringą „Mažeikių
naftos” dalinio privatizavimo
sutartį, valdžioje buvo konser
vatorių vadovaujama vyriau
sybė, o V. Landsbergis buvo
Seimo pirmininku.

„LUKoil” taikosi
perimti
JAV bendrovę
Rusijos naftos bendrovė
„LUKoil” ketina įsigyti JAV
bendrovės „Williams” padalinį
„Williams International”, ku
ris valdo Lietuvos naftos susi
vienijimą „Mažeikių nafta”.
Apie galimo sandorio detales
buvo kalbama „Williams” vyk
domojo direktoriaus Keith
Bailey ir „LUKoil” prezidento
Vagit Alekperov susitikime
Talsoje (JAV) vasario 5 dieną.
„Williams Lietuva” atstovas
spaudai Darius Šilas patvirti
no, kad toks susitikimas įvyko
Rusijos bendrovės prašymu ir
kad jame buvo kalbama ir
apie „Mažeikių naftą”. D. Ši
las priminė, kad „LUKoil” nie
kada neslėpė, kad nori kontro
liuoti ir valdyti „Mažeikių
naftą”, tačiau tvirtino, kad su
sitikime „Williams” pabrėžė
„esanti ilgam laikui įsiparei
gojusi Lietuvos vyriausybei
dėl savo dalyvavimo ‘Mažeikių
naftos’ kapitale ir valdyme”.

Už savo ir sunaus gyvybę
nužudytasis G. Kiesus siūlė milijoną
Vilnius, vasario 6 d. (BNS)
— Tiriant mažeikiškių Gedi
mino ir Valdo Kiesų ir jų vai
ruotojo Alfonso Galmino pa
grobimą ir nužudymą, nepa
sitvirtino prielaida, jog G. Kiesus buvo pašalintas kaip
buvęs „Mažeikių naftos” vado
vas, daug žinojęs apie naftos
verslo užkulisius. Tikroji jo
pagrobimo ir nužudymo prie
žastis buvo pinigai, rašo „Lie
tuvos žinios”.
Panevėžio „tulpinių” gaujos
vadai turėjo informacijos, jog
G. Kiesus naudojasi didžiu
lėmis grynų pinigų sumomis.
Žiaurumu pagarsėję „talpi
niai” sukūrė planą, kaip tuos
pinigus užvaldyti.
2000 m. liepos 6 d. G. Kiesaus „Mercedes Benz” išvažia
vo iš Vilniaus Panevėžio link.
Iki Mažeikių jų laukė geros
trys valandos kelio, tačiau,
pavažiavusį vos kelis kilomet
rus greitkeliu, jį sustabdė keli
policininkų uniformomis per
sirengę „talpiniai”. „Polici
ninkai” mažeikiškius nuvežė į
Panevėžio apylinkes, o jų au
tomobilį — atgal į Vilnių.
Tiriant baudžiamąją bylą
nustatyta, jog jau pirmomis
netikėto sustojimo minutėmis
G. Kiesus pažino vieno už
puoliko balsą. Taip pat pa
aiškėjo, kad visi trys pagrob
tieji buvo nužudyti jau pirmo
mis valandomis po pagrobimo.
A. Galminas buvo nušautas
dar vežant į Panevėžį, o Kiesai — „tulpinių” buveinėje Pa
nevėžio rąjone.
Tikėdamiesi iškvosti, kur
laiko pinigus, nusikaltėliai
tėvą ir sūnų tardė ir kankino
po vieną. Kankinamas V. Kie
sus „talpiniams” atskleidė vi
sas sąskaitas bankuose, ku-

Lietuvos kariuomenė tal
kins
policijai,
saugančiai
svarbiausius valstybinės reikš
mės ir rizikos objektus, jei
jiems iškiltų teroristinių ant
puolių grėsmė. Krašto apsau
gos ministerįjos parengtame
projekte nurodyta 12 ypač
saugotinų objektų. Tai —
Prezidentūros, Seimo ir Vy
riausybės
rūmai, Ignalinos
atominė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinės bei Kau
no hidroelektrinė, akcinės
bendrovės „Achema”, „Mažei
kių nafta” ir „Klaipėdos naf
ta”, tarptautiniai Vilniaus,
Kauno ir Palangos oro uostai.
Iš viso Lietuvoje yra 88 valsty
binės reikšmės objektai, kurie
karinių konfliktų ar antpuolių
atvejais gali būti pasirinkti
kaip bombardavimo taikiniai
ir kurių sugriovimas sutrik
dytų valstybės valdymą, ūkio
sistemos ar vienos kurios val
stybei svarbios ūkio šakos
veiklą.
<bns>

riose jo vardu buvo laikomi pi
nigai, ir nurodė, kaip naudotis
mokėjimo kortelėmis bei iš
gryninti pinigus bankoma
tuose. G. Kiesus už savo ir
sūnaus gyvybę jiems pasiūlė
atvežti milijoną grynais, ta
čiau pagrobėjai nebegalėjo su
tikti su šiuo pasiūlymu, nes
vieną žmogų jau buvo nužudę.
Tada vienas „tulpinių” sūnaus
akivaizdoje tėvą nušovė. Jau
nesniajam Kiesui pradėjus
šaukti, kulka buvo paleista ir

Klaipėdos universitete atidaryti suremontuoti rūmai, kuriuose įsikūrė du fa
kultetai. Miesto šiaurinėje dalyje esančiame studentų miestelyje naujųjų rū
mų durų juostelę antradienį perkirpo premjeras Algirdas Brazauskas,- daly
vaujant švietimo ministrui Algirdui Monkevičiui (dešinėje!, buvusiam KU
rektoriui, dabartiniam Senato pirmininkui Stasiui Vaitekūnui (kairėje), aka
deminei bendruomenei. Premjeras padėkojo universiteto rėk' -ratui už atkaklun>ų, kuriantis buvusioje karinėje bazėje ir pasidžiaugt, hšrLuUwūii.-> cent
ras .jūrininkų mieste" ir pajūryje kūrėsi kartu su universitetu. 19 amžiaus
pradžios pastate įsikūrė universiteto Humanitarinių ir Sveikatos mokslų fa
kultetai. Kelerius metus trukusios pertvarkos metu restauruotas istorinis rū
mų pastatas, įrengta apie .30 auditorijų. Naujuose rūmuose mokysis apie
1,000 studentų.
Vladimiro GuleviCiaus (Eltai nuotr

Tėvynėje pasižvalgius

* Vasario 5 d. JAV dolerio
kursas pirmą kartą per 8
metus krito žemiau nei 4 litai
ir siekė 3.9628 lito už dolerį.
Bankininkai teigia, jog toks
kurso svyravimas iš esmės
nieko nekeičia, ir kurso kitimo
amplitudė yra normali. Ateitį
specialistai mato skirtingai:
vieni mano, kad situacija va
liutų rinkoje išliks tokia pat
kaip dabar, kiti — jog euras, o
kartu ir litas, dar sustiprės.
iii* Vilniaus savivaldybės
Kiesų ir A. Galmino palaikai miesto tvarkymo tarnybos
Panevėžio apylinkėse buvo ap pradeda iškeldinti kioskus iš
tikti praėjusių metų lapkritį. miesto centro. Kioskų savinin
Prieš dvi savaites specialistai kai buvo įspėti, jog jie kioskus
patvirtino, kad tai buvo G. privalo išsivežti iki vasario 1
Kiesaus, V. Kiesaus ir A. Gal d. — priešingu- atveju juos
mino kūnai.
iškeldins ir du mėnesius sau
gos Vilniaus miesto tvarkymo
Vilniuje nubaustas
tampos. Sostinės centro vei
do
nepuošiančius
kioskus
britų policininkas
buvo žadėta iškeldinti dar
Už šlapinimąsi ant Prezi
praėjusių metų pabaigoje, ta
dentūros pastato sienos Vil
čiau Vilniaus miesto valdyba
niaus miesto 3-sios apylinkės
sprendimo įgyvendinimą ati
teismas trečiadienį 200 litų
dėjo, atsižvelgusi į kioskų sa
pinigine bauda nubaudė Di
vininkų
argumentus,
kad
džiosios Britanijos policijos
Kalėdos ir Naujieji metai —
pareigūną, 43 metų Kevin
vieni pelningiausių metų lai
William Pytt, kurį pripažino
kų kioskų prekybininkams.
pažeidus viešąją tvarką ir
savo veiksmais parodžius ne je jie elgėsi įžūliai, nesutiko su
pagarbą visuomenei. Pažei pateiktais kaltinimais. Po ap
dėjo kaltę įrodo vaizdo me klausos protokolais sulaikytie
džiaga, pareigūnų tarnybiniai ji nepasirašė, aiškindami tuo,
pranešimai.
kad tekstas jiems buvo iš
Vadovybės apsaugos depar verstas tik žodžiu. „Kolegos”
tamento (VAD) pareigūnai iš Anglijos grasino komisaria
trečiadienio naktį Vilniuje to darbuotojams, kad bus at
buvo sulaikę du Didžiosios leisti iš darbo, gyrėsi pažin
Britanijos policininkus, įtarus, timi su Lietuvos Specialiųjų
kad jie šlapinosi ant Prezi tyrimų tarnyba. Prie nuolati
dentūros pastato sienos. Abu nių įžeidinėjimų įpratę Vil
Vilniaus svečiai buvo ne niaus pareigūnai britų nesu
blaivūs. Nors sulaikomi jie laikė ir neuždarė į laikinojo
nesipriešino, policijos būstinė- sulaikymo kamerą.
ibnsi

* Ministrų kabinetas pas
kyrė 92,000 litų iš vyriau
sybės rezervo fondo potvynio
pamario krašte pasekmių lik
vidavimui. 17,000 litų iš šios
sumos atiteks Klaipėdos ap
skrities administracijai užlie
tų teritorijų žvalgybai naudoto
sraigtasparnio nuomai ap
mokėti. 75,000 Lt — Šilutės
priešgaisrinės gelbėjimo tar
nybos darbams apmokėti.
* Pusė visos Lietuvoje
leidžiamos
pedagoginės
literatūros pasirodo su „švie
sos” leidyklos ženklu. Net 54.6
proc. pastoviai pelningai dir
bančio/ leidyklos akcijų Pa
klausė Kultūros ministerijai,
tačiau metų pabaigoje jai teli
ko 25 proc. akcijų. Kontrolinį
„Šviesos” akcijų paketą įsigijo
leidykla „Alma littera”. Švie
timui sunkiai pinigų randanti
valstybė patyrė didelių nuos
tolių.
(KD, Eltai
* Suvažiavimui besiren
giančioje Naujojoje sąjun
goje negęsta vidaus konflik
tai. Partijos Šiaulių skyriaus
atstovui, apsilankę pas social
liberalų vadovą, Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską, pa
reikalavo pašalinti iš partijos
bei Šiaulių merės pareigų
Vidą Stasiūnaitę.
(R. Eitai

* Neoficialiomis žinio
mis, valdančiosios daugu
mos vadovai svarsjo galimybę
pakeisti švietimo ministrą Al
girdą Monkevičių. Tokią gali
mybę jau aptarė premjeras Al
girdas Brazauskas ir Seimo
pirmininkas Artūras Paulaus
kas, tačiau buvo susitarta ne
daryti „staigių judesių”. A.
Monkevičius yra Sociallibe
ralų partijos ir frakcijos Seime
narys.
<bns>

* Įtakingas JAV senato
rius Jesse Helms pareiškė
nematąs priežasčių per NATO
viršūnių susitikimą Prahoje šį
lapkritį į sąjungą nepakviesti
Baltijos valstybių. Tai J.
Helms pareiškė antradienį per
Senato Užsienio reikalų komi
tete surengtus klausymus
strateginių tikslų klausimais.
Posėdyje dalyvavo ir JAV
valstybės sekretorius Cclin
Powell. Respublikonų partijai
atstovaujantis J. Helms ank
stesnėje Senato kadencijoje
buvo Užsienio reikalų komite
to pirmininkas.
(bns>
, *
Naujosios sąjungos
(NS, socialliberalu) vado
vas Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas ragina politi
kus ir žemdirbius griežtu rei
kalavimu dėl perinamojo lai
kotarpio dirbamos žemės par
davimui užsieniečiams ne
trukdyti Lietuvos įsijungimui
į Europos Sąjungą (ES). „Mes
neturime stabdyti integraci
nių procesų į ES. Kai kur ka
tegoriškai reikalaudami, kel
dami neįvykdomas sąlygas,ga
lime priversti abejoti mūsų
pasirengimu ir noru vykdyti
savo įsipareigojimus”, sakė A.
Paulauskas.
<bns,
* Per praėjusius metus
Vilniuje atidaryti nauji arba
rekonstruoti
8
viešbučiai.
Kiek lėčiau, tačiau šis verslas
plečiasi ir kituose miestuose.
Viešbučių užimtumas jau keleri metai siekia tik 30 proc.,
manoma, kad ateityje viešbu
čių paslaugos pigs apie 20
proc.
(vž, Eitai
* Vyriausybė siūlo prie
sunkiu muitinės pareigūno
nusižengimų priskirti valsty
bės sienos perėjimą tarnybos
metu ne tarnybos reikalais bei
atsisakymą pasitikrinti, ar jis
nėra apsvaigęs nuo alkoholio
ar narkotinių medžiagų, ibnsi
* Viešosios nuomonės ty
rimų duomenimis, norėdami
įsidarbinti užsienyje Lietuvos
žmonės labiau pasitiki ne ofi
cialių institucijų, o draugų,
pažįstamų ar giminaičių reko
mendacijomis. Atsižvelgdami į
tai, rinkodarą tobulina ir pre
kiautojai žmonėmis. Anksčiau
merginos į užsienį dažniausiai
būdavo išviliojamos siūlant
„pelningą ir malonų” darbą
spaudoje
spausdinamuose
skelbimuose, o dabar su nu
sižiūrėta auka stengiamasi
užmegzti asmeninius ryšius,
įgauti pasitikėjimą.
<vž, eiui
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters. AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranešimais)

Vašingtonas. JAV Centrinės žvalgybos valdybos (ČIA) direk
torius George Tenet, trečiadienį pirmą kartą po rugsėjo 11-osios
teroro išpuolių kalbėdamas Kongrese, įspėjo, kad Osama bin Laden teroristų tinklas „ai Qaeda” bei kitos grupuotės ir toliau puo
selėja planus rengti išpuolius prieš Ameriką. Pasak jo, šis teroris
tų tinklas gali pasinaudoti ryšiais su tokiose valstybėse, kaip So
malis, Jemenas, Indonezija ir Filipinai veikiančiomis kitomis gru
puotėmis. „Amerikos diplomatiniams ir kariniams objektams,
ypač Izraelyje, Saudi Arabijoje ir Turkijoje, taip pat likusioje pa
saulio dalyje, gresia didelis pavojus”, sakė ČIA direktorius. Jis įs
pėjo, jog „ai Qaeda” bando įsigyti ir pačių pavojingiausių chemi
nių medžiagų bei toksinų, o Afganistane rasti dokumentai rodo,
kad O. bin Laden vykdo „sudėtingą biologinių ginklų tyrimo prog
ramą”.
Vašingtonas. JAV kariuomenė Afganistane padarė klaidų, ku
rios kainavo nekaltų žmonių gyvybes, trečiadienį interviu dienraš
čiui „The Washington Post” pareiškė Afganistano vyriausybės va
dovas Hamidas Karzai. Pasak jo, „tokio pobūdžio klaida” galima
laikyti praėjusį mėnesį JAV pąjėgų surengtą įsiveržimą j numano
mas „ai Qaeda” ir Talibano ginklų slėptuves į šiaurę nuo Kandaharo, Uruzgano provincijoje, per kurį žuvo 18 žmonių. Vietos pa
reigūnų tvirtinimu, ųei vienas iš atakos metu žuvusių afganų ne
priklausė nei „ai Qaeda” tinklui, nei Talibano vyriausybei. Afga
nistano vadovas taip pat sakė, kad Vašingtonas pripažįsta savo
klaidas ir kartais suteikia tam tikrą finansinę kompensaciją.
Vašingtonas. Sulaikytam amerikiečiui John Walker Lindh, ku
ris kovojo Talibano gretose, antradienį pateikta dešimt oficialių
kaltinimų, tarp jų — kaltinimas sąmokslu žudyti amerikiečius Af
ganistane, paskelbė JAV teisingumo ministras John Ashcroft.
„Jungtinės Valstijos puoselėja religinę toleranciją, politinę demok
ratiją ir vyrų bei moterų lygybę. John Walker Lindh pats prisidėjo
prie teroristų, kurie atmeta šias vertybes”, sakė J. Ashcroft. Dėl
visų kaltinimų gali būti skirtos trys kalėjimo iki gyvos galvos
bausmės, šešios kalėjimo po 10 metų bausmės ir viena 30 metų
kalėjimo bausmė. Mirties bausmė už šiuos nusikaltimus neskiria
ma.
Kabulas. Nušalintasis Rytų Afganistano Paktijos provincijos
gubernatorius atmetė vyriausybės pasiūlymą atvykti į sostinę Ka
bulą vesti taikos derybų, tuo apsunkindamas vyriausybės pastan
gas užbaigti kruviną priešiškų genčių grupuočių kovą dėl valdžios.
Kova tarp gyventojų daugumą sudarančios puštūnų etninės gru
pės klanų vadų rodo, kad Jungtinių Tautų remiamai laikinajai ad
ministracijai toli gražu nelenga įvesti tvarką gentinės bei etninės
nesantaikos draskomoje valstybėje.
New Yorkas. Izraelio gynybos ministras Binyamin Ben Eliezer
pareiškė, kad prašys JAV surengti atakas prieš „ai Qaeda” kovo
tojus, kurie neva prisijungia prie Pietų Libane veikiančių „Hezbollah” partizanų.
Bagdadas. Daugiau nei 1.6 mln. Irako gyventojų, iš jų beveik
675,000 vaikų iki 5 metų, mirė nuo ligų ir prastos mitybos, paskel
bė Irąko sveikatos apsaugos ministerija. Pasak pranešimo, tokiam
mirtingumui didelės įtakos turėjo nuo 1990 m. Irakui taikomos
Jungtinių Tautų (JT) sankcijos dėl Irako kariuomenės įsibrovimo į
Kuwaitą.
Kairas. Vašingtonas ir toliau bendradarbiaus su Palestinos sa
vivalda ir išrinktu jos vadovu Yasser Arafat, pareiškė JAV vals
tybės sekretoriaus pavaduotojas Artimųjų Rytų reikalams William Bums. „Mūsų nuostata labai aiški — prezidentas Arafat yra
išrinktas palestiniečių tautos vadu ir mes toliau dirbsime su Pa
lestinos savivalda”, sakė W. Burns.
Karachi. Radikalios islamistų grupuotės „Jaish-e-Mohammad”
vadas, šeichas Omar tapo vienu pagrindinių įtariamųjų, siejamų
su amerikiečio žurnalisto Daniei Pearl pagrobimu, trečiadienį pa
reiškė šį pagrobimą tiriantys Pakistano sekliai, pranešdami, kad
buvo suimti trys su šiuo pagrobimu siejami asmenys. Suimtieji pa
reiškė, kad jie šeicho Omar nurodymu siuntė elektroninio pašto
žinutes su nelaisvėje laikomo D. Pearl nuotraukomis.
Ryga. JAV valstybės sekretorius Colin Powell antradienį per
susitikimą Vašingtone su Latvijos prezidente Vaira Vyke-Freiberga teigiamai įvertino Latvijos pastangas siekiant prisijungti
prie NATO, ypač dalyvavimą taikos palaikymo operacijose. C. Powell patvirtino, kad JAV administracijos politika dėl NATO plėt
ros nesikeičia. Savo ruožtu V.Vykė-Freiberga pabrėžė, jog Latvija
patikina, kad veikia atsakingai kaip JAV artima bendrininkė ir
ketina drauge su Danijos batalionu nusiųsti savo savanorių į Kir
giziją dalyvauti taikos palaikymo operacijoje Afganistane.
Roma. Italijos Senatas nutarė leisti sosto įpėdiniams grįžti j
valstybę, taip sudarydamas sąlygas pradėti procedūras, kurioms
pasibaigus, gali baigtis ir 56 metus trukusi karališkosios Savojiečių šeimos tremtis dėl bendradarbiavimo sO fašistų diktatoriu
mi Benito Mussolini. Italija neatsisakys respublikos statuso, o ka
rališkoji šeima neketina dalyvauti politikoje.
Los Angeles. Buvęs JAV prezidentas Ronald Reagan trečiadie
nį per savo 91-ąjį gimtadienį valgė šokoladinį tortą ir gavo dovanų
Amerikon vėliavos spalvų meškiuką. 40-asis JAV prezidentas R.
Reagan sulaukęs 91 metų.pasiekė prezidentų ilgaamžiškumo re
kordą. R. Reagan, JAV vadovavęs 1981-1989 m., pastaraisiais me
tais nebesirodo viešai, nes serga Alzheimcr liga.
Londonas. Britų karalienė Elizabeth II trečiadienį paminėjo
50-ąsias karaliavimo metines, bet šį jubiliejų temdo tuo pačiu me
tu minimos ir jos tėvo — kara
KALEND0RIU8
liaus Jurgio VI — mirties meti
nės. Vasario 6-ąją karalienė pa
Vasario 7 d.: Jomnntė, Mozė, Ra
prastai praleidžia ramiai, ta mutis. Ričardas, Romualdas, Vilgaučiau auksinio jubiliejaus proga, das.
šiemet ji nusprendė dalyvauti
Vasario 8 d .: Šv. Jeronimas Einiliviešuose renginiuose ir atidary ani; Daugvilė, Domantas, Hnnoratas.
ti onkologijos skyrių.
Joginlas. Nirmn, Saliamonas (Salvsi.
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LIETUVIU TELKINIAI
AUSTRALIJOS LIETUVIAI LIŪDI
NETEKĘ TALENTINGO TAUTIEČIO
Praėjusių metų gruodžio 19
d Australijoje, Melbourne mi
rė skulptorius Vincas Joman
tas, gimęs 1922 m. Kauno
mieste. Anot Lietuvių encik
lopedijos, jis pirmąjį suvokimą
apie meną gavo iš tėvo (dail.
Viliaus Jomanto) Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje pa
garsėjusio taikomosios grafi
kos, litografijos ir spaudos me
no specialisto.
Vincas Jomantas studijavo
Vilniuje ir Muenchene. Domė
josi tapyba ir grafika, bet pa
galiau pasirinko skulptūrą.
1949 m. emigravęs į Australi
ją tapo vienu žymiausiu skulp
torių. Naudojo medį, bronzą,
poliesterį (plastiką) ir kitas
medžiagas. Surengė daug in
dividualių parodų. Dažnai da
lyvaudavo grupinėse parodo
se. Ypatingai pažymėtinos
Commonwelth Exhibition Pa

ryžiuje, 1964-1965 m. Commonwealth Exhibition, Center
Five, Art Gallery of N.S.W.,
Commonvvealth Exhibition To
kyo,
Japonijoje,
Coromonwealth Exhibition Naujojoje Ze
landijoje ir kt. Jo darbų yra
įsigįjusios įvairios Australijos
galerijos, Australijos ambasa
da Washingtone, DC, Sydnėjaus tarptautinis oro uostas ir
kt. Dail. Vincas Jomantas yra
laimėjęs garsiąją Milduros
premiją ir daug kitų premijų.
Dėstė meną Melbourno kara
liškame technologijos institu
te. Buvo skulptūros skyriaus
vedėju.
Australijos lietuviai liūdi ne
tekę garsaus ir talentingo tau
tiečio.
(Naudotasi Australijos lietu
vių Metraščiais ir „Mūsų pas
toge”).
P. Ptr.

NEW YORK, NY

ŽVARBIŲ VĖJŲ GAINIOJAMA
APREIŠKIMO PARAPIJA
Nejauku, kada tenka rašyti
apie lietuviškų bažnyčių ma
žėjimą Amerikoje, o taip pat ir
apie dar tebeveikiančių, var
gus ir rūpesčius.
Štai, kad ir New Yorko
mieste iš anksčiau buvusių 5
lietuviškų parapijų, dabar yra
belikę tik 3: pačiame New Yor
ko centre, Manhattan — Auš
ros Vartų (pamaldos vyksta
anglų kalba), Queens dalyje,
Maspeth rajone — Viešpaties
Atsimainymo (klebonas — ai
ris, vikaras — lietuvis) ir
Brooklyn, Williamsburg rajo
ne — Švenčiausios Panelės
Marijos Apreiškimo (lietuvių
kunigo neturi. Administrato
rius — italas).
Pastarąją, trumpai vadina
ma Apreiškimo bažnyčią, virš
minėtame rajone gyvenę lietu
viai, 1914 m. vyskupui pasiū
lius, nusipirko iš vokiečių.
Apreiškimas, per ilgus de
šimtmečius, religine ir tautine
prasme, buvo tapusi pačia ga
jausia ir veikliausia parapija.
Joje, iki 1972 m. veikė aštuon
metė pradžios mokykla (mo
kyklai vadovavo lietuvaitės
domininkonės seselės), profe
sinį išsilavinimą turinčių mu
zikų vadovaujami stiprūs cho
rai (parapijai švenčiant 25-tą
sukaktį chore dainavo 90 cho
ristų), įvairios religinės ir tau
tinės organizacijos, šeštadieni
nė Maironio mokykla, parapi
jai vadovavo pasišventę, tauti
škai susipratę klebonai. Bet
tai buvo! O dabar: „... tik ant
lauko pliko...” Apreiškimas,
žvarbių vėjų gainiojamas, iš
gyvena nerimo ir netikrumo
kupinas dienas.
Apreiškimas parapijiečiams
yra tapęs neatskiriama jų gy
venimo dalimi — antrieji na
mai! Kitaip ir būti negali. Toje
bažnyčioje buvo laiminama
žengiant į moterystės luomą,
ten krikštyta jų vaikai, vėliau,
priimta pirmoji Komunija, iš
jos į amžinybę palydėta. Ten
buvo šokta, dainuota, sportuo
ta. . Kadangi, netoli nuo baž
nyčios, pranciškonų vienuoly
ne savo rezidenciją turėjo ir
vysk. Paulius Baltakis, OFM,
jis irgi neretai, ypač didžiųjų
religinių ir tautinių»švenčių
dienomis, Apreiškime apsilan
kydavo, pamokslą pasakyda
vo. Todėl, pati bažnyčia, neofi
cialiai, buvo imta net „Kated
ra” vadinti.

Žvarbūs vėjai Apreiškime
pradėjo siausti prieš pora me
tų, kun. Vytautui Palubinskui
pasitraukus iš klebono parei
gų. Tuomet parapiją administ
ruoti, Brooklyno vysk. T. Dai

ly paskyrė gretimos Carmel
parapijos kleboną prel. David
Cassato. Tai būtų tik pusė bė
dos, nes kun. V. Palubinskas,
nors ir nebebūdamas klebono
pareigose, o tik kaip vikaras,
pasižadėjo ir toliau, parapijoje
pasilikęs, tarnauti parapijie
čiams.
Tik staiga, pažadus pamir
šęs, savo vietoje lietuvio kuni
go nepalikęs, pastoviam apsi
gyvenimui išvyko į Lietuvą
(sekmadieniais, Apreiškime
Mišias lietuviškai aukoja, at
vykdamas iš Viešpaties Atsi
mainymo parapįjos, Maspeth,
NY, vikaras kun. Vytautas
Volertas).
Itin veikli parapįjos taryba
su pirmininku Vladu Sidu
priešakyje, daug pastangų dė
jo, dar ir dabar rankų nenu
leidžia, kad Apreiškimui būtų
surastas lietuvis kunigas. Ne
paisant į kiek daug durų buvo
belstasi — jos neatsidarė, o
vėjo gūsiai netilsta!
Staiga, prel. D. Cassato, su
kuriuo jau buvo susigyventa,
kuris parodė savo supratimą
lietuvių siekiams, juos rėmė ir
nuoširdžiai bendradarbiavo,
buvo perkeltas į kitą parapįją.
Su prel. D. Cassato atsisveiki
nant (spalio 28 d.), kada jam
per pečius buvo uždėta lietu
viška juosta, jo , o ir kitų atsi
sveikinime dalyvavusių akyse,
nerimavo „Una furtiva lacrima” (viena besislepianti aša
ra).
I jo vietą, Carmel parapijos
klebonu, tuo pačiu ir Apreiš
kimo administratorium, tapo
paskirtas jaunas, 37 metų ku
nigas Joseph Fonti. Užteko
vos poros mėnesių pastebėti,
jog su juo „galinėtis” nebus jau
taip lengva.
Ypač parapijiečiai tapo su
jaudinti per „Lietuvių radįjo”
laidą (sausio 21 d., 9:30 v.v.)
išgirdę laidos vedėjos dr. Gied
rės Kumpikaitės (ji taip pat
yra LB NY apygardos pirmi
ninkė ir parapįjos tarybos na
rė) pranešimą.
Dr. G. Kumpikaitė kalbėjo
(ji, jos pranešimo detales
skelbti spaudoje, sutiko):
„Antradienį (sausio 15 d. —
P.P.) nuvažiavau į Apreiškimo
parapįjos kleboniją. Naujas
administratorius kun. Fonti
buvo užsakęs du talpintuvus
ir davęs įsakymą iš klebonijos
išmesti daugumą ten esančių
daiktų ir baldus. Procedūra
buvo labai žiauri. Darbininkai
baldus laužė, mėtė juos pro
langus, su mumis, lietuviais,
buvo nemandagūs. Kun. Fonti
sakė, jog jis turįs kleboniją

ateina į pasaulį po savo
žvaigžde, kuri lydi per visą jo
gyvenimą. Stasys Garliaus
kas turi savo žvaigždę, kuri
lydi jį nuo lopšio ir dar nežinia
kaip ilgai jį lydės. Ji lydėjo jį
išvykstant jam karo audrų
metu iš Lietuvos. Ji atlydėjo
jį į Vokietįją ir kartu buvo su
juo iki kol atlydėjo jį į Ameri
ką. Dar toji žvaigždė nenusi
leido, bet veda jį per gyveni
mą ir toliau. Atrodo, kad ji jį
vėl sugrąžins į tą patį kraš
tą iš kurio jį išvedė, sugrąžins
jį vėl į Lietuvą. Parapįjos ir
BALFo 76-to skyriaus vardu
kun. Batonas linki Stasiui
Garliauskui, kad toji žvaigž
dė sugrąžintų jį laimingai į
savo tėvų žemę ir būtų nuo
latine jo gyvenimo palydove
per visas jo gyvenimo dienas,
kurias jam suteiks Viešpats.
„Lietuviškų melodijų” radi
jo programos vardu sveikino
Algis Zaparackas. Jis prisi
minė jo ilgą bendradarbiavi
mą su S. Garliausku, įvairias
diskusijas, liečiančias Lietu
vą ir jos nepriklausomybę.
Paskutiniųjų 50 metų gyve
nimo įvykiai buvo geri, kiti
sunkūs. Padėkojo S. Garliaus
kui už ilgą ir gražų pasiau
kojimą ruošiant radįjo progra
mas ir rašant įvairius straips
Apreiškimo parapijos bažnyčia, Brooklyn, NY.
nius spaudoje. Palinkėjo Die
vo palaimos ir sveikatos grįž
DETROIT, MI
tant į savo tėviškę.
Rengėjų vardu Regina JušKUKLIOS IŠLEISTUVĖS
kaitei-Švobienė prisegė Sta
Š. m. vasario 3 d. Šv. Anta kuopos narį, rašytoją, žurna siui Garliauskui gvazdiką, o
no parapijos salėje, Detroite, listą, ilgametį Šv. Antano pa Mykolas Abarius įteikė visų
susirinko gražus būrelis „Švy rapijos parapijietį, BALFo na išleistuvių dalyvių pasirašytą
turio” jūrų ir Stasio Butkaus rį ir buvusį direktorių Stasį sveikinimo adresą.
Stasys Garliauskas padėko
šaulių kuopų narių, Lietu Garliauską, kuris trečiadienį,
vos Šaulių sąjungos išeivi vasario 13 d., grįžta savo tė jo visiems už gausų atsilan
jos valdybos narių ir svečių, vynėn Lietuvon nuolatiniam kymą, Onutei ir Mykolui Abariams ir Reginai Juškaitėatsisveikinti ir išleisti gerbia apsigyvenimui.,
mą „Švyturio” jūrų šaulių
Trumpai, bet įspūdingai iš Švobienei už išleistuvių suruo
leistuvių programai vadova šimą, kun. Alfonsui Batonui
vo „Švyturio” jūrų šaulių už asmenišką bendradarbia
išvalyti. Bandžiau jam aiškin kuopos vadas ir LŠSI vadas vimą ir Algiui Zaparackui už
ti, kad mums ši situacija yra Mykolas Altorius. Jis sveikino draugystę ir 7 metų radįjo
be galo skaudi. Jis atsakė, kad Stasį Garliauską. Apibūdino programos bendradarbiavimą.
bažnyčia — ne demokratija, jo gyvenimo nueitus kelius: Pareiškė, kad sugrįžta į Lietu
jis gali elgtis kaip jam patin visuomenininkas, žurnalistas, vą padėti vargstantiems žmo
ka, galįs net ir parapiją už „Švyturio” jūrų šaulių kuopos nėms.
daryti. Jis pilnas puikybės. narys. Gimė Dobuose, Ute Muz. Stasys Sližys padėkojo
Lietuviams neturi jokio palan nos apskrityje. Mokėsi Utenos S. Garliauskui už išleistus
kumo. Būdamas dar labai jau „Saulės” gimnazijoje. 1931- parapijos leidinius 50 ir 75
nas, ambicingas, giriasi, jog jis 1935 m. dirbo Utenos miškų metų parapijos gyvenimo su
vyskupįjoje esąs pats jauniau urėdįjoje, Utenos ir Linkmenų kaktuvių progomis. Abejose
sias klebonas, vyskupas Daily valsčiaus raštininku. 1937- leidiniuose gražiai ir išsamiai
aprašė apie parapijos religinę
juo pasitiki, todėl jis darys ką 1940 m. „Geležinio Vilko" pul veiklą
ir bažnytinį chorą. Pri
ko bibliotekininku, švietimo
tik vyskupas sako.
minė,
kad
ir Garliausko žmo
Žinoma, šita scena nebotų vadovo padėjėju. 1941-1944 m. na Erna giedojo
cho
įvykusi, jei mūsų pačių vysk. Utenos apskrities savivaldy re. Muz. Stasysparapįjos
Sližys
įteikė
Paulius Baltakis būtų mus bės sekretorius, elektros plo S. Garliauskui dvi parapįjos
išklausęs ir palaikęs mūsų tų vedėjas. Atvykęs į JAV įsi choro įrašytas kasetes. Pa
prašymą, kad gavus kunigą iš traukė į lietuvišką veiklą. 19- reiškė, kad, kai S. Garliaus
Lietuvos. Deja, mums buvo at 54-1961 m. „Draugo” dienraš kas pasiilgs Šv. Antano para
sakyta, kad Apreiškimo para čio Detroit, MI, žinių skyriaus pijos ir parapįjiečių, jis galės
pija yra mirusi. Dviejų para- vedėjas; nuo 1961 m. kores pasiklausyti kasetės. St. Sli
pįjų nereikia ir kad mes per pondentas, 1956-1978 m. va žys vadovavo visų dalyvių
sikeltume į Viešpaties Atsi dovavo Detroito lietuvių ka „Valio, ilgiausių metų, valio”
mainymo parapįją. Bet niekas talikų susivienįjimo 265 kuo giedojimui.
nesiteikė pasiteirauti, ar Ap pai. 1977-1978 m. lietuvių Buvo pagrota S. Garliausko
reiškimo parapijiečiai norėtų į žurnalistų draugįjos Detroito kasetė, įrašyta tais laikais,
skyriaus pirmininkas. 1961kitas parapijas kilnotis”.
jis pranešė žinias apie
Sausio 27 d. po 10 vai. r. Mi 1978 m. „Amerikoą lietuvių kai
Simo
Kudirkos pabėgimą iš
šių, parapijiečiams susirinkus balso” radįjo valandėlės pra rusų laivo
laivą.
į parapijos žemutinę saliukę, nešėjas, ir 1978-1992 m. „Lie Prisiminimuiį Amerikos
ši
kasetė
buvo
atvykęs administratorius, kle tuviškų melodijų” radįjo va padovanota S. Garliauskui.
Po
bonas Joseph Fonti padarė landėlės programų rengėjas to skambėjo muzika ir buvo
pranešimą. Klebonijos pastatą ir pranešėjas. 1988-1994 m. pagrota .Ąžuolai žaliuos”.
vyskupas Daily išnuomosiąs BALFo direktorius. Išleido ei Po programos vyko vaišės.
New Yorko miestui. Jį atre lėraščių rinkinį. Išleido du Suneštines vaišes organizavo
montavus, jame būsią apgy tautinių šokių leidinius. Pri Onutė Abarienė ir jos talki
vendinti protinių negalių iš klausė Šv. Antano parapijai ninkės. Buvo paruoštas gau
tikti vaikai. Pastatas turėjęs ir buvo išrinktas tarybos na sus, gražus ir turtingas bufe
būti išvalytas, net ir paminkli riu. Redagavo „Šv. Antano pa tas.
niai, lietuviški kryžiai (vienius rapija”, auksinio jubiliejaus Dalyviai turėjo gerą progą
klebonįjos priešakyje, o antras leidinį ir „Šv. Antano parapi asmeniškai atsisveikinti su
jos užpakalyje, — P.P.), turė ja -1920-1995”, deimantinio Stasiu Garliausku. Linkime
sią būti perkelti į kitą vietą. jubiliejaus sukaktuvinį leidi
rašytojui, žurna
Jis taip elgęsis ne savo noru, o nį. Kaip žurnalistas, rašė įvai gerbiamam
listui
ir
šv.
Antano parapįjos
rioje spaudoje. 1939 m. Stasys
tik vyskupo įsakytas.
parapįjiečiui
Stasiui Garliaus
Administratoriaus, klebono Garliauskas buvo apdovano kui Dievo palaimos,
J. Fonti pranešimą išklausius tas Lietuvos Didžiojo kuni kelionės grįžtant įmalonios
tėvynę,
buvo atsiradę nemaža paklau gaikščio Gedimino ordinu ir daug sveikatos, ištvermės
ir
simų. Tačiau, jis nepanorėjęs Žūstančiųjų Gelbėjimo kry sėkmingo gyvenimo. Iki pasi
visų išklausyti, pasiteisinęs, žiumi. Buvo vedęs 56 metus. matymo Lietuvoje!
jog jo laukiančios Mišios, iš sa- Kartu su žmona Erna sėk
Regina Juškaitėmingai išaugino 5 vaikus: se
liukės išskubėjo.
Švobienė
Nepaisant, kad ir kokių „vė selę vienuolę Aušrą, Ritą, Re
jų” parapija botų šiurpinama, giną, Liucįją, Stasį ir Joną.
KAZIUKO MUGĖ
Parapįjos vardu ir BALFo
Apreiškimo parapijiečiai tiems
DETROITE
„vėjams” paklusti nelinkę. Ap 76-to skyriaus pirmininko var
Detroito „Gabįjos” skaučių
reiškimas —jų antrieji namai. du sveikino klebonas kun.
Juos iš jų „išpūsti” bus neleng Alfonsas Batonas. Jis pareiš ir „Baltįjos” skautų tuntų tra
va!
P. Palys kė, kad kiekvienas žmogus dicinė Kaziuko mugė sekina-
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dienį, kovo 3 d., ruošiama Die
vo Apvaizdos parapijos kul
tūros centre. Kviečiame visus
Detroito ir apylinkių lietuvius
ir jų draugus atsilankyti. Mu
gėje galėsite ne tik susitikti su
draugais ir pažįstamais, bet ir
paremti jaunimo skautišką
veiklą, įsigydami įvairių rank
darbių, išbandydami savo lai
mę Velykinio stalo laimėji
muose, pažaisti įvairius žaidi
mus. Bus ir gardaus lietuviško
maisto patiekalų, skanių py
ragų ir kitų saldumynų. Bus
ir įvairių laimikių laimęjimai.
Atvykite!
Jei galite dovanoti laimėji
mams laimikių, atneškite juos
savaitgaliais į Dievo Apvaiz
dos parapįją. Informacįjas tei
kia tuntininkė Rasa Karvelienė, tel. 248-380-1363.
CLEVELAND, OH
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Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

CLEVELANDO
RENGINIU

KALENDORIUS
„DRAUGO”
TINKLALAPYJE

Apie visas Clevelando telki
nio renginių detales bet kada
galite sužinoti „Draugo” tink
lapyje (website):
www.draugas.orgchttp-.//
www.draugas.org>
„Draugo” tinklalapyje pirmo
puslapio viršuje paspauskite
žodį „kalendorius”. Kuomet at
sidarys „kalendoriaus” pusla
pis, matysite naują „Clevelan
do renginių kalendorių” po Či
kagos kalendorium. Šiuo metu
rasite detales apie visus vasa
rio ir kovo mėn. renginius Cle
velande.
ATNAUJINTAS
LIETUVIU KLUBAS

Laikas aplankyti Clevelando
Lietuvių klubą, Lietuvių na
muose. Gruodžio mėnesį nau
jam Lietuvių namų ir Lietuvių
klubo pirmininkui Vytui Apa
navičiui vadovaujant, Lietu
vių klubas buvo atnaujintas.
Klubo sienos ir lubos naujai
nudažytos, išklotas naujas ki
limas. Visa klubo erdvė pasi
keitusi Biliardo stalo vietoje
dabar stovi didelis 61 „inchų"
televizįja su satelitu, staliukai
ir kėdės, o kitoje klubo pusėje
dabar įrengtas žaidimo kam
barys.
Kita naujiena Lietuvių klu
be, tai, kad virtuvė prailgino
savo darbo valandas. Dirbama
kasdien nuo 5 v. p.p. - 10 v.v.
Virtuvė kasdien siūlo koldū
nų, lietuvišką „reuben" ir
„BBQ”, kiaulienos sumušti-'
nius ir kitus skanumynus.
Kaip visada, ketvirtadieniais
ir sekmadieniais būna labai
populiaru 25 centų viščiukų
„sparnelių vakaras”.

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

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

DR. JOVITA KERELIS
'

DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79th Ava., Hickory HHte, IL
Tel. (708) 596-8101
Valandos pagal susitarimą

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

www.centerforsurgeryandbreasthealth.com

RENGINIAI
LIETUVIU NAMUOSE

Clevelando Pensininkų
klubas pietauja kiekvieno
mėnesio pirmą ketvirtadienį
1-mą v. p. p. apatinėje salėjeJ
Nauji nariai (nuo 60 m. am
žiaus) kviečiami. Informacįja:
440-944-3526.
J8IRUTA designs” pirmos
komunijos suknelių išpardavi
mas š.m. vasario 9 d., nuo 10
v.r. - 5 v. p.p. ir vasario 10 d.,
nuo 10 v.r. - 3 v. p.p. — vir
šutinėje salėje. Informacįja:
440-951-5011.
„Litts Anglers Club” —

Lietuvių meškeriotojų klubui
paremti „Reverse Raffle” poky
lis, kovo 9 d. — 6:30 v.v. vir
šutinėje salėje. Galimybė lai
mėti iki 1,000 dol. Informaci
ja: Raimondas Butkus — 216559-3837.

LSK „Žaibas” sporto klu
bui paremti „Night at the
Races" ir „Hali of Fame” poky
lis kovo 23 d., 6 v.v. — vir
šutinėje salėje. Informacįja*
440-209-0440.

DRAUGAS, 2002 m. vasario 7 d., ketvirtadienis
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Danutė Bindokienė
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Algirdas Brazauskas, anuo gimties ir priedermės galuti
met atsisakęs antrąsyk siekti nai nusikratyti nesiryžta, at
prezidento posto, kaip prie rajoja komunistines pakulas.
žastį įvardijo iš praeities ei
nantį „šleifą” (lietuviškai va
Įteisintas neteisingumas
dinamą valktimi). Tai buvo as
Demokratija leidžia viską,
menybės objektyvus padėties
vertinimas ir tarsi atsiriboji ko nedraudžia įstatymas. De
mo nuo komunistinės savo mokratijos akiratyje įstatymų
praeities ženklas. O kaip pa ■ įstatymo — Dešimties Dievo
sielgė partija? Partija neatsiri įsakymų — nėra, valstybė jų
bojo, tik eilinį kartą pakeitė laikytis neįpareigoja, todėl
pavadinimą. Neatsiribojo ir A. tenka kurti gausybę įstatymų
Brazauskas, nes, pasibaigus visokiems gyvenimo atvejams.
narystės sustabdymui, tapo Konstitucijos ir aibės įstaty
partijos pirmininku. Neatsi mų bei poįstatyminių aktų su
ribojusi tebėra ir dalis visuo dar didesne aibe ydingų nuos
menės, todėl verta pažvelgti į tatų, spragų, dviprasmybių,
pėdsaką, kurį paliko partijos pataisų, kurių ne tik laikytis,
bet ir perskaityti bei suvokti,
valktis.
visuomenė neįstengia. Kaip
Tikrosios ir netikrosios
rodo patirtis, ir didžiausiems
vertybės
politikams seimūnams, Vy
riausybei ir pačiam preziden
Išsiugdyti kokią gerą savy tui Konstituciją, nekalbant
bę, atskirti tikrąsias vertybes apie kitus įstatymus, turi pa
nuo netikrų, laikytis Dešim skaityti ir išaiškinti Konstitu
ties Dievo įsakymų — neleng cinis teismas, nes įstamdava. O štai ydos, įsakymų nesi vystę aplink minėto kuolo sky
laikymas ar pažeidimas, blogi lę tebevedžioja „demokratinis
įpročiai prigyja nejučiomis; centralizmas”; įstatymus ver
kipšiukas suvynioja į blizgantį tina, aiškina dažniausiai bu
popieriuką, įdeda į gerai su vusios partinės nomenkla
rimuotą nešvankų ketureilį, tūros funkcionieriai.
saldų skonį ar malonų kvapą
Viena didžiausių mūsų tei
teikiantį patiekaliuką, kurių, sinės sistemos ydų yra netei
kartą paragavus, norisi pakar singumo įteisinimas. Įstatymų
toti. Kartojimas veikiai virsta kūrėjai dėl iškreiptos verty
įpročiu. O jei tai daro ne kip binės mąstysenos iš vertybių
šiukas, o pats šėtonas, pasitel skalės dažnai išbraukia teisin
kęs pragaištingą ideologiją, gumą vardan partijos ar gru
pragarišką prievartos mecha puotės interesų.
nizmą, ir poveikis trunka
Pirmuoju neteisingumo įtei
dešimtmečius — juodas dar sinimu reikia laikyti čekinę
bas nelieka be pėdsakų, virsta privatizaciją ir jos seserį
antruoju prigimimu. Avelė, „prichvatizaciją”. Šie reiški
anot iškilaus rašytojo, jei ga niai padarė pradžią visuo
nosi ne laisva, o virve pririšta menės turtinei diferenciacijai.
prie kuolo, atrišus nuo kuolo Sovietinė partinė nomenk
įsitvirtinusi visose
nesitrauks, suksis aplink jį latūra,
nuganytame dirvone, nors to valstybės ir jos ūkio institu
liau "vešliausia žolė augtų. cijose, staiga virto turtuolių
luomu, naująja buržuazija, o
Taip elgiasi ir jos ėriukai.
Komunistinė ideologija ir jos buvę kolūkiečiai, įmonių dar
žemiškojo pragaro mašina žlu bininkai — pastarųjų tarnais
go, — ne tik virvės nebėra, bet ar bedarbiais. Antruoju netei
ir kuolas ištrauktas, tačiau singumo įtvirtinimu buvo ne
komunistinės kilmės partija ir demokratiškas, neatsiklausus
dalis visuomt lės nesitraukia visuomenės (kuri ir sudaro
iš nuganyto dirvono, sukasi valstybę), atlyginimų sau nu
apie kuolo skylę; į valdžias statymas. 1991 m. gruodžio 1
renkami vakarykščiai prievar d. priimtas laikinas (pus
tautojai, sakoma, kad prie mečiui) nutarimas dėl vals
tybės pareigūnų atlyginimų il
rus© buvo geriau.
• Žlugus prievartai, su laisve gam įsigaliojo, o vėlesni Vy
ir demokratija pasklido slėpta riausybės nutarimai dar padi
bjaurastis, atsiskleidė žalingi dino priedus prie atlyginimų
įpročiai, ydinga gyvensena, bei suteikė biudžetinių orga
velkasi žlugusios blogio impe nizacijų Vadovams teisę savo
rijos if ją kųrusios partijos darbuotojams mokėti neribo
valktis. Ji pasireiškia įteisi tus priedus. Valstybinės val
namu neteisingumu, teisiniu džios, valstybės valdymo ir
nihilizmu, tinginyste, girtuok teisėsaugos organų vadovų bei
lyste, kleptomanija, elgetyste. kitų pareigūnų atlyginimai,
Valktis, kaip tas iš pasakos priedai prie jų ir premijos
pakulų kuodelis, kartu su oku dešimtis kartų viršija profeso
pacine kariuomene nepasi rių, mokslininkų, aukštos kva
traukė, nes rupūžė, nors savo lifikacijos specialistų, kultūros
išorę nuolat keičia, savo pri darbuotojų atlyginimus.

AMŪRO IŠDAIGOS
ONA MATUIZAITĖ
Nr j

(Apsakymas)

Šiltas vasaros lietus smagiai šniokštė. Pro praviras
balkono duris buvo girdėti, kaip stambūs lašai telkšnoja ant šaligatvio grindinio. Lijo nuo ankstyvo ryto.
Šlapi medžiai stovėjo pasipuošę * žvilgančia žaluma,
kieme žolės kilimas — švarus ir sodriai šviežias. Van
duo srauniu upeliu klegėjo gatve į šulinį. Dangus buvo
apsiniaukęs, pilkas, tarsi drumzlinas ežeras.
«
Praėjusią parą saulė kepino kaip Afrikoje, visą dieną
buvo karšta ir tvanku, o šįryt orai staigiai pasikeitė,
atūžė ciklonas ir, sprendžiant iš debesų gausos, oras su
gedo ilgam.
Vakar Silvija išlydėjo italą dainininką, su kuriuo ji,
kaip vertėja, bendravo visą savaitę, vedžiodama jį po
muziejus, teatrus. Važiavo su jūo į užmiestį. Ji ve
džiodavo ir turistus į Trakus. Silvįja — ne tik vertėja,
bet ir gidė — nuo ryto iki vakaro ant kojų. Gerokai pa
vargo. Vylėsi pailsėti. Kitą savaitę užsieniečių nelau
kiama, todėl, turėdama laisvo laiko, planavo trims die
noms, būtent rytoj, penktadienį, išvažiuoti į Palangą,
pasilepinti prie jūros.
Tačiau, žmogus planuoja, o Dievas perplanuoja. Sil
vija šią taisyklę seniai žinojo ir visada stengėsi iš
anksto nieko neplanuoti. Bet kartais reikalai priverčia
susikurti ateities planus. Labai norėjo nors trumpam

Kada vaikas nėra
vaikas?

Busimieji lietuviškųjų mokyklų mokytojai — Pedagoginio lit. instituto studentai, kartu šventę 2001 m. Kūčias.
Iš kairės: Tomas Šatas, Dalia Šataitė, Pranas Sendrauskis, Jolita Paulauskaitė, Dagna Banytė, Aurimas Karo
sas, Darius Sutrinaitis, Laura Bernotaitė ir lektorius Antanas Rašymas.

G. Vagnorius be saiko padi
dino teisėjams atlyginimus,
būdamas premjeru, A. Kubi
lius bandė padėtį taisyti nuo
saikumo link, tačiau Konstitu
cinis teismas, traukos prie
valstybės lovio vedamas, už
protestavo: neteisingumą įtei
sinti galima, o panaikinti —
ne! Motyvas? Neteisingumas
pasimirė, gėda praeis, o di
delės algos liks.
Specialistai mano, kad še
šėlinė ekonomika mūsų vals
tybėje sudaro vos ne pusę tik
rosios ekonomikos. Iš tokios
ekonomikos pinigai prašosi le
galizuojami. Štai ir atsirado
toks „svarbus” įstatymas —
nešvarių pinigų skalbykla.
Blogis gimdo blogį: šešėlinė
ekonomika bus skatinama.
Neteisingumo įteisinimas tę
siasi: socialdemokratai savo
balsų dauguma Seime įsta
tymu įteisino nekilnojamo tur
to — namų nacionalizavimą,
kuris, be abejonės, sukels
naują „prichvatizacijos” ban
gą. Dabar svarstomas įstaty
mo pakeitimas, įtraukiant į
valstybines pensijas gaunan
čių, okupacijai pasipriešinu
sių, kovotojų sąrašus, tos oku
pacijos dalyvius, kitaip ta
riant, budelius prilygina au
koms.
Teisinis nihilizmas
Sakoma, kad geriausias ko
vos būdas su blogais įstaty
mais yra jų nesilaikymas.
Tačiau matome ką kita: blogi
įstatymai (įteisintas neteisin
gumas) uoliai vykdomi, o ge
rieji — ignoruojami arba apei
nami. Patys teismai demons
truoja teisinį nihilizmą: bylas
be galo vilkino, priima netin
kamus ųusikaltimams spren
dimus, už didžiuosius nusi
kaltimus skiria juokingai ma
žas bausmes, už juokingai
mažus nusikaltimus — di
deles. Užtenka prisiminti lai
kus, kai, būdamas generaliniu
prokuroru, A. Paulauskas sėjo
teisinio nihilizmo sėklą: stab
dė, vilkino, marino šimtus ir

keltų bylų už turto grobstymą,
skaldė į atskirus epizodus ir
nutrynė valstybinių pervers
mininkų kai kurias bylas. Pa
kanka įstatymų apginti žmo
nių nuosavybę, tačiau jie igno
ruojami. Kaip vertinti įmonių
neatsiskaitymą su pieno, grū
dų ar runkelių tiekėjais arba
su medžiagines gėrybes sukū
rusiais darbininkais? Juk tos
gėrybės neišgaravo, pateko į
apsukrių verteivų ar jų gimi
nių kišenes. Kodėl neieškomos
ir nedengiamos skolos iš at
sakingųjų asmenų turto, kodėl
nepareikalaujama asmeninės
atsakomybės iš ydingus nor
matyvinius aktus sukurpusių
pareigūnų? Teisiniu nihilizmu
paženklinta žemės reforma; ji
vilkinama, iš jos pelnosi biu
rokratai, iš jos tarpsta ir to
liau siekia tarpti žemėtvar
kininkų ir jų vadovų armija.
Teisinį nihilizmą valstybėje
simbolizuoja per valstybines ir'
tautines šventes prie valstybi
nių įstaigų nekeliamos vėlia
vos. Yra įstatymas ir nutari
mai, tačiau jų nepaisoma, nes
valktyje esantiems spalvos ne
tinka.
»Tinginystė
Sovietmečiu darbas buvo ap
mokamas menkai, valdžia di
džiąją uždarbio dalį nusavin
davo. Jei darbininkas pra
dėdavo viršyti nustatyto iš
dirbio normą, ją padidindavo
arba sumažindavo įkainius.
Todėl darbininkas nebuvo
suinteresuotas dirbti našiau.
Tarnautojai tik „išsėdėdavo”
nustatytas darbo valandas,
kad nieko neveikdavo, niekam
ir nerūpėjo. Taip buvo įprasta
prie tinginystės. Paradoksas
bet tik dėl tinginystės nebuvo
nedarbo. Nors dabar Lietu
voje, palyginti su kitomis
šalimis, bedarbių procentas
nėra didžiausias, tačiau iš
gyvenamas skaudžiai, nes tai
naujas reiškinys. Bedarbių
būtų mažiau, jei nebūtų gaji
senoji tinginystė. Daugelis
ieško lengvo darbo, užsiima

išsprūsti iš keturių sienų, bet lietus privertė sėdėti na
mie.
— Per tokį lietų niekur nenueisi, net nosies į gatvę
neiškiši, o ir lietsargis negelbės. Lietus toks smarkus,
kad per kelias minutes kiaurai peršlapsi, — mąstė Sil
vįja, stovėdama prie balkono.
Baigusi užsienio kalbų fakultetą universitete, Silvija
liko Vilniuje, įsidarbino vertėjų biure. Dar besimoky
dama vidurinėje mokykloje, labai pamėgo anglų kalbą.
Mokytis kalbų jai sekėsi, todėl dar studįjavo italų kal
bą. Abiem kalbomis kalbėjo laisvai, kaip gimtąja, kar
tais net mąstė angliškai ar itališkai.
Silvįja buvo pranašesnė už kitas moteris vertėjas ne
tik savo intelektu, bet ir grožiu: papurę, tankūs, ilgi
pelenų spalvos plaukai, didelės mėlynos akys, liekna,
aukštesnė nei vidutinio ūgio, skoningai rengėsi ir, be
to, buvo gero charakterio — su visais bendradarbiais
ir kaimynais mandagi, paprasta.
Jai netrūko artistiškumo ir fantazįjos, mokėjo su
užsieniečiais pakoketuoti, bet ne daugiau: rimta, san
tūri, neprieinama. Visi; kas ją pažinojo, nesuprato, ko
dėl likimas jai nepalankus. Merginai nieko netrūko, o
neišteka. Jau jai trisdešimt metų, pats laikas sukurti
šeimą ir vaikus auginti.
Vyrai nebuvo jai abejingi, mergino jauni ir vyresnio
amžiaus, bet nė prie vieno joe širdis nelinko. Silvįja
palydėdavo savo užsienietį iki viešbučio, atsisveikin
davo ir skubėdavo namo, į savo mažą butelį. Ji gyveno
žavingame Žvėryno rąjone, prie upės, penkiaaukščio
namo antrame aukšte.

kontrabanda, nedoru verslu, o
sunkesnio ar mažiau apmoka
mo darbo vengia, eina į darbo
biržą, tenkinasi pašalpomis.
Skalambijama apie didžiausią
nedarbą kaime. Tai — tingi
nystę pateisinanti nesąmonė,
nes dirvonuojančios žemės — į
valias, neverkšlenk, kad netu
ri užsienietiško traktoriaus ar
kombaino, imk kastuvą, kaup
tuką — kažką turėsi. Pabrangę įvairios paslaugos, stam
besniuose
ūkiuose
darbo
rankų trūksta, tačiau laukia
ma, kad valdžia duotų „gerą”
darbą, sušelptų, kompensuotų
ar kitaip padėtų tarpti tingi
nystei.
Skaudu ir apmaudu, kad lie
tuviai, nuo amžių pasižy
mintys darbštumu, pasiligojo
tinginyste.
Girtuoklystė
Iš negausių santaupų soviet
mečiu niekas negalėjo, o ir ne
turėjo teisės, turėti privatų
verslą, įsigyti stambesnį nekil
nojamą turtą. Tas santaupas
valstybė ydingu būdu, par
duodama pigiai alkoholį, su
gebėdavo susigrąžinti. Kita
vertus, aktyviai nedalyvauda
mi gamyboje, turėdami per
prievartinę tinginystę daug
laisvo laiko, žmonės įniko ger
ti. Gerdami džiaugėsi, kad nei
žemių, nei dvarų neprageria,
nes nebeturi, o, kad galveles
prageria,
nesisielojo,
nes
valdžia viską už juos sugalvo
davo. Valdžiai buvo dviguba
nauda: pajamos iš alkoholio,
alkoholio pažeista ir užslopin
ta sąmonė — žmogus ne
mąsto, nesipriešina sistemai,
valdžiai.
Iš sovietmečio atsineštą gir
tuoklystę medikai yra įrašę į
pavojingiausių ligų sąrašą, o
patirtis rodo, kad ta liga sun
kiai pagydoma. Alkoholinių
kvaišalų arsenalo papildymas
modernesniais — narkotikais,
gresia tautai visišku išsigi
mimu.
Nukelta į 4 psl.

Prieš 29 metus, dažnai ir
šiandien cituojamos „Roe vs.
Wade” bylos sprendimas šia
me krašte atidarė duris lega
liems abortams. 1973 m. sau
sio 22 d. JAV teismo sprendi
mu negimę kūdikiai paskelbti
„ne asmenimis”, todėl jų liki
mas priklausė muo motinos
apsisprendimo: gimdyti arba
nužudyti negimusį savo vai
ką. Kad kartkarčiais nepasigirstų sąžinės balsas, negimu
sieji kūdikiai vadinti „fetuses” arba dar kitu, juos nuas
meninančiu vardu. (Lietuva
šiuo atveju taip pat įsijungusi
į negimusiųjų nuasmenini
mą, juos vadinant „vaisiumi,
gemalu”, ar pan.)
Jeigu negimęs kūdikis yra
nežmogus, jį iš motinos įsčių
pašalinti galima, kaip bet ko
kį kitą nepiktybinį auglį... Šis
procesas daugiau kaip ketvirtį
šimtmečio Amerikoje vadina
mas „pasirinkimo teise”, nors
kūdikis iš esmės jokio pasirin
kimo neturi ir negali turėti...
Tačiau 1973 m. teismo
sprendimas „Roe vs. Wade”
byloje negalėjo sustabdyti
nuolat iškylančių diskusijų
apie tokio įstatymo teisėtumą,
žmoniškumą, jau nekalbant
apie penktąjį Dievo įsakymą
— „Nežudyk!” Diskusijos ne
kartą pavirsdavo ginčais, o
ginčai — net smurto veiks
mais tarp prieš ir už abortus
pasisakančių pusių.
Nuo 1973 m. ant „abortų
arkliuko” į rinkimus jojo ne
vienas kandidatas, ne tik į
Baltuosius rūmus ar apskritai
į aukštas vietas Vašingtone,
bet ir valstijose. Štai ir ar
tėjančiuose pirminiuose rinki
muose Illinois valstijoje kan
didatai į gubernatoriaus vietą
daug dažniau pabrėžia savo
nusistatymą negimusių kūdi
kių žudymo atžvilgiu, negu
bet kuriais kitais svarbiais
visuomenės gerovės klausi
mais. Bet kuriam krikščioniui
(ir nekrikščioniui, gerbian
čiam gimusią ar negimusią
žmogaus gyvybę) tokie rinki
minės kampanijos pagrindai
sukelia tik pasipiktinimą.
Tas, be abejo, išryškės ir rin
kimų būstinėse, nors priešin
gai galvojantys, pasisakantys
„už pasirinkimo teisę”, taip
pat nesnaudžia, ieško galimy
bių (ir ypač lėšų) kiek įmano
ma daugiau išreklamuoti „sa
vo” kandidatus.
Tačiau praėjusios savaitės
ketvirtadienį (sausio 31 d.) iš
respublikonų vyriausybės pa
sigirdo pasiūlymas, sukėlęs
tikrą audrą „pasirinkimo” ša
lininkų tarpe. Siūlyta, kad ne

Mergina liūdnomis akimis žiūrėjo į šniokščiantį lie
tų. Stambūs purslai šokinėjo gatvėje ant vandens pa
viršiaus. Lietus įsismagino dar smarkiau, tiesiog pylė
kaip iš kibiro. Lauke aptemo. Kambaryje įsivyravo
tiršta prieblanda. Uždarė balkoną, atsisėdo ant sofos
ir įjungė stalinę lempą.
Paėmė nuo staliuko anglišką žurnalą, skleisdama
spalvotus lapus, ieškojo įdomesnio straipsnio. Tuos la
pus, kur nuogų moterų ir vyrų nuotraukos, užvers
davo, nė nepažvelgus. Nemėgo užsieniečių įžūlaus sek
so, badančio akis. Ir užsienietiškų filmų nežiūrėjo,
taip pat ir knygų neskaitė, vadinamų „bestseleriais”,
kuriose iki pasišlykštėjimo atvirai aprašytos pomografįjos, nieko vertingo savo dvasiai nepasisemsi.
Pavartė žurnalą ir numetė po staliuku ant kilimo.
Nuobodu. Širdį slėgė vienatvė. Iki gyvo kaulo nusibodo
vienatvė, norėjosi mylėti, būti mylima, o meilės nebu
vo. Viduje tuščia, nyku.
Svąjojo apie širdies draugą, laukė jo skambučio. Jei
jis būtų, pati jam paskambintų, pasidalintų su juo
savo jausmais, kelionių įspūdžiais. Bet širdies draugo
nebuvo, jo jau nelaukė ir iš niekieno nesitikėjo skam
bučio. Jai skambindavo tik iš darbovietės, kai reikia
sutikti atvažiuojantį užsienietį ar užsienietę, Daž
niausiai tai būna diplomatai, rašytojai, režisieriai, ar
tistai... Jie visi nepastovūs jausmuose ir nepatikimi
žmonės, netinkami nei šeimai, nei draugystei...
Koridoriuje pasigirdo skambutis. Pašoko ir pribėgo
prie durų. Pažvelgė pro „akutę". Už durų stovėjo Ieva,
draugė, žurnalistė. Ji įėjo ir draugės džiaugsmingai

I

gimusieji kūdikiai turėtų tu
rėti tą pačią sveikatos apdraudą, kaip ir gimusieji. Pagal
dabar veikiančius įstatymus,
neturtingiems vaikams valsty
binis sveikatos ir socialinės
rūpybos biuras užtikrina svei
katos priežiūrą — nuo gimimo
iki 19 metų amžiaus. 2000 m.
ta privilegija Amerikoje pasi
naudojo 3.3 mln. vaikų. Jeigu
naujasis pasiūlymas taptų
įstatymu, visos nėščios, mo
terys kurių pajamos yra ma
žos, galėtų gauti nemokamą
sveikatos priežiūrą.
Jau savaitę prieš tai (sausio
22 d.) savo kalboje preziden
tas George W. Bush pabrėžė,
kad „visi negimę kūdikiai tu
rėtų būti laukiami ir įstaty
mais apsaugoti”. Tad, prime
na opozicija, šitoks nutarimas
vėl sukeltų nelegalių abortų
epidemiją ir daug moterų, ku
rioms dabar klinikose „sau
giai užbaigiamas nėštumas”,
būtų priverstos ieškoti „pa
galbos” kitur, rizikuodamos
savo sveikata ir net gyvybe.
Be abejo, dėl vyriausybės
pasiūlymo ir prezidento pa
reiškimo kilęs triukšmas turi
gilesnes šaknis. Tai susieta su
pastaruoju metu, žengimu į
genetinius tyrinėjimus ir ga
limybių aiškinimu, ką tie ty
rinėjimai žada žmonijai. Opti
mistai tvirtina, kad šiuo būdu
bus įmanoma nugalėti įvai
rias ligas bei negalias, kurios
dabar kamuoja žmones; daryti
net atranką, kokius vaikus
kas nori gimdyti, taip išven
giant nenorimų kūdikių.
Kad būtų pasiektas tas to
bulas ateities gyvenimo bū
das, reikalinga tik viena są
lyga: neribotas negimusių kū
dikių skaičius visoms tyrimų
laboratorijoms...
Čia ir vėl kyla ta pati dile
ma: jeigu negimęs kūdikis yra
žmogus, kaip galima su juo
elgtis, tarytum su kažkokiu
laboratorijos gyvuliuku ar ne
gyvu daiktu. Jeigu jam atim
tas žmogiškumas, tuomet jo
kie bažnytinių ar visuome
ninių sluoksnių priekaištai
yra beverčiai.
Negalima tikėtis, kad tokie
kontraversiški Vašingtono pa
siūlymai dėl negimusių kū
dikių statuso ar jų teisės gim
ti, greitai įsigalės įstatymų
forma. Viskas priklausys nuo
garsiausiai protestuojančių ir
savo protestus paremiančių
didžiausiu dolerių kalnu. Vis
gi tokia prošvaistė po 29 me
tus, negimusiųjų kraujų pa
ženklintos tamsos, sveikinti
na.

apsikabino.
— Ievute, sveika! Kaip seniai aš tavęs nemačiau! —
sučiauškėjo Silvįja, bučiuodama draugę į skruostą.
— Ir aš tavęs pasiilgau, — džiaugėsi Ievutė, apstul
binta draugės meilumo. — Ėjau pro Šalį, galvoju, užei
siu, seniai matėmės. Mudviem pasikalbėti yra apie ką.
— Sėskis ant sofos, aš tuoj užkaisiu kavinuką.
Išgersime kavos.
Silvįja išbėgo į virtuvę, uždegė dujas ir ant viryklės
pastatė kavinuką su vandeniu. Netrukus ant staliuko
kambaryje atsirado du gražūs puodeliai, paauksuoti
šaukšteliai, vaza su tešlainiais, cukrainė.
Ieva, patogiai parietus kojas ant sofos, sėdėjo ir
gurkšnodama kavą, pasakė:
— Tu man atleisk, kad aš pas tave jaučiuosi, kaip
namie. Aš mėgstu sėdėti ant sofos, parietus po savimi
kojas ir rašyti straipsnius.
— Dėl to nepergyvenk. Būk, kaip namie, — ir pa
klausė. — Kaip tu atsidūrei Žvėryno rajone? Tikriau
siai buvai kino studijoje?
— Ne, nėra reikalo, — atsakė Ieva ir, gurkštelėjusi

kavos, pasakojo. — Buvau užėjusi pas vieną profesorių
padaryti pasikalbėjimą, bet profesorius atsisakė su
manimi kalbėtis, kai pamatė, kad aš iš rankinuko
išsiėmiau rašiklį ir bloknotą. Pasakė, kad neturi laiko
ilgam pokalbiui. Ir'jis teisus. Atėjus rytoj į darbą,
agentūros direktoriui pasiskųsiu, kad mes, žurnalis
tai, iki šiol dirbame senoviškai, kai visame pasaulyje
žurnalistai seniai nesinaudoja bloknotais, o su savimi
nešiojasi magnetofonus.
Bus daugiau
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RADAU SAVO VIETĄ IR ĮDOMŲ DARBĄ

Štai jau ke tveri metai dirbu
su dietinės mitybos priedais
— „Sunrider” bendrovės pro
duktais, sukurtais iš vaistinių
augalų pagal senovės kinų re
generacijos filosofiją. Per tą
laiką mano patirtį praturtino
daug sėkmės istorijų, tačiau
susilaukiau ir nepasitikėjimo,
įtarumo atvejų. Keista, kad
būtent Amerikoje — nauja
jame pasaulyje — tradiciniai
įvairių kultūrų gydymo būdai
vertinami mažiau nei šiuolai
kinė medicina, kai tuo tarpu
senajame žemyne vis dažnes
nės pastangos sugrįžti „prie
ištakų”. Amerikoje vos tik kas,
tuoj griebiamasi vaistų: piliu
lių, tablečių, lašų. O juk tai
išstumia natūralią prigimtinę
paties organizmo gydymosi
energiją. Žinoma, ūmių susir
gimų arba traumų atvejais,
kai gyvybei gresia pavojus,
vaistai yra nepakeičiami ir
būtini. Tačiau jų nereikėtų
vartoti lėtinių susirgimų atve
jais arba, paprasčiausiai, no
rint pastiprinti savo sveikatą.
Tais atvejais reikėtų atsigręžti
atgal ir remtis dar protėvių
naudotais gūdais.
Kiekvienas žmogus turi vėl
atrasti ir atkurti savo ryšį su
gamta. Šitaip jis pakils į nau
ją savęs pažinimo lygmenį ir
atras naujus savo sąmonės
klodus. Tokiame kelyje geriau
siai gali padėti tradiciniai
įvairių kultūrų gydymo meto

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.

Vardas, pavardė.

Adresas
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė
Adresas ----------Miestas, valstija, zip code

Norėdami savo organizmo
visas sistemas sugrąžinti pusiausvyron, mes jas maitina
me ir deriname, kaip derina
mos fortepijono stygos. Ir tik
tuomet, kai jos suderintos,
mes galime sakyti, jog esame
visiškai sveiki. Organizmo sis
temų balansą ir harmonįją pa
laiko žolių deriniai ir visa mi
tyba. Taigi „Sunrider” žoliniai
preparatai aprūpina organiz
mą sveiku, žoliniu maistu,
kad padėtų jam veikti taip,
kaip gamtos buvo duota. Tai
filosofiškai vadinama Quinary
— „gyvybė, palaikanti gyvy

dai, o taip pat ir nauji, iš pir
mo žvilgsnio neįprasti, vadina
mieji integracinio poveikio
metodai.
Rytų medicina nuo senų se
novės yra įvaldžiusi vadina
muosius „atstatymo” arba
„grįžimo prie ištakų” princi
pus. Kinų medikai — pripa
žinti šios srities ekspertai. Jie
mano, kad žmogaus organiz
mą sudaro 5 pagrindinės siste
mos, kurios viena kitą valdo
tarpusavio reguliacijos princi
pu. Anot kinų filosofijos, šioms
5 sistemoms būdingos 5 ele
mentų savybės: Metalo, Van bę”.
Senovės kiniečiai tūkstant
dens, Medžio, Ugnies ir Že
mečius
studijavo augalijos pa
mės. Šie penki elementai
saulį
ir
suskirstė visas žoles į
drauge yra Visatos sandoros
nuodingąsias,
gydomąsias ir
pagrindas. Kiniečių medikų
teigimu, jie atitinka visas or maistingąsias. Pastarosios va
ganizmo sistemas: Metalas -— dinamos „karališkomis” — jas
kvėpavimo sistemą, Vanduo galima vartoti bet kokiu kie
— kraujotakos, Medis — imu kiu, tiek ilgai, kiek reikia, jų
ninę, Ugnis — endokrininę ir poveikis yra bendro teigiamo
Žemė — virškinimo sistemą. pobūdžio, tačiau nieko nerizi
Visoms šioms organizmo siste kuojama, nėra pavojaus su
moms maitinti ir stiprinti yra klysti. Šios žolės yra atstaty
sukurti ir specialūs „Sunrider” mo principų, o drauge ir „Sun
rider” produktų, pagrindas.
preparatai.
Štai tik vienas pavyzdys, Visos maistinės žolės, naudo
kaip žmogaus organizme (kaip jamos „Sunrider” preparatų
ir visatoje) viskas tarpusavyje gamybai, yra auginamos eko
susiję. Kinų filosofijoje meta logiškai švariuose rąjonuose,
las yra viena stichijų, labai nenaudojant cheminių prepa
svarbi tuo požiūriu, kad meta ratų.
Šiek tiek apie bendrovės is
lo energija valdo vieną svar
toriją.
„Sunrider Internatio
biausių žmogaus gyvybinių
nal”
daktaras
yra Tei Fu
funkcijų — kvėpavimą, o me
Chen.
Farmacininko
diplomą
talą atitinkantis žmogaus lyg
muo — tai plaučiai ir storasis turintis, dr. Chen į JAV atvy
žarnynas. Kiniečių medicina ko 1974 m. kartu su žmona
teigia, kad kvėpavimo metu Oi-Lin Chen, turinčia konven
dirba visas žmogaus kūnas, vi cinės Vakarų medicinos' dak
sos penkios stichijos, visi pag taro laipsnį. Amerikoje dr.
rindiniai organai. Įkvėpimo Chen, be kita ko, turintis
metu įtraukiami inkstai ir „Kung-Fu” meistro titulą, tęsė
kepenys, iškvėpimo — širdis ir savo farmacinius ir bioche
plaučiai, o pauzės — kasa ir minius tyrinėjimus, jau kaip
blužnis. Taip pat galima trum žinomas vaistinių žolių specia
pai apibūdinti visų penkių sti listas. Jo gilių studįjų nuopel
chijų sąveikas ir neatsiejamus nas — išskirtinė „Sunrider*
ryšius.
Metalas generuoja vieta tarpe kitų įmonių: įkū
vandens stichiją — kai meta rėjai teigia, kad šiandien nei
las nesveikas, atitinkamai Rytų, nei Vakarų rinkoje nėra
kenčia organai — sutrinka maistingųjų žolių pagrindu
inkstų veikla, limfos apytaka gaminamų produktų, kurie
ir kt. Taip pat metalas kontro prilygtų „Sunrider” gami
liuoja vandenį: silpnas meta niams.
Pabaigai norėčiau pasidalin
las nesugebės kontroliuoti,
tuomet pernelyg įsivyraus me ti pora sėkmės istorįjų ii savo
dis — žmogus bus piktas, praktikos ir tuo pačiu supa
agresyvus, atsiras kepenų, žindinti su keliais „Sunrider”
tulžies sutrikimų ir kt. Tuo preparatais.
Su firmos produkcįja teko
tarpu patį metalą kontroliuoja
kita stichija — ugnis. Jei tarp supažindinti ne tik atsitikti
jų nebus harmonijos, atsiras nius, svetimus žmones, bet
širdies *ritmo sutrikimai, hi visų pirma šeimos narius ir
pertenzija. Galiausiai penktoji artimiausius bičiulius. Vienai
stichija — žemė — „gimdo” jų, gyvenančiai Lietuvoje, ne

Rožė tau...

Siųskite:

metalą, todėl labai stiprus ry
šys yra tarp kasos-blužnies ir
plaučių.

seniai buvo diagnozuota baisi
liga — vėžys. Moteris jau
„perėjo” chemoterapįjos sean
sų kursą, tačiau ieškojo ir na
tūralių būdų kovoti su liga.
Parekomendavus vartoti imu
ninę sistemą stiprinančius
preparatus, buvo pasirinktas
„Alpha 20C”, kuris asmeniškai
jai turėjo labai gerą poveikį —
moteris jaučiasi puikiai. Rei
kia pasakyti, kad ir gydytojai
onkologai teigiamai vertina šį
produktą.
Dažna vyriška bėda — pros
tatos sutrikimai. Į mane krei
pėsi ir vienas iš pusbrolių —
ar „Sunrider” turi produktą,
galintį jam padėti? Pasirodo,
taip. Labai veiksmingas „Dr
Chen’s Men’s Formula” (į su
dėtį įeina ne tik žolelės, bet ir
antioksidantai bei karotenodai) padėjo giminaičiui sure
guliuoti ,šį sveikatos sutri
kimą.
Beje, be maisto papildų,
„Sunrider” turi dar ir aukštos
kokybės kosmetikos serįją
„Kandesn”. Tai makiažo prie
monės: pudros, akių šešėliai,
nagų lakai, lūpų dažai bei
blizgesiai ir kt Taip pat daug
moterų ir vyrų odos bei plau
kų priežiūros priemonių: kre
mai, kaukės, loąjonai, muilai,
valikliai, šveitikliai (scrub),
šampūnai,
kondicionieriai,

TARP MUSŲ KALBANT
„KAIP ĄŽUOLS DRŪTS PRIE
NEMUNĖLIO”
Mūsų tarpe nedaug yra šim Indrytė.
tamečių. Nedaug yra ir dešim Pobūvio metu buvo proga
tąjį amžiaus dešimtmetį pra plačiai pasikalbėti su dr. muz.
dėjusių žmonių. Smagu, kad Raminta Lampsatytė, buvusia
vienas mano ilgametis pažįs čikagiete. Ji, kaip anksčiau,
tamas, neseniai peržengęs 90- taip ir dabar, juda-kruta, tik
ties metų slenkstį, kopia 100- riausia tų žodžių prasme. Gy
tojo gimtadienio link. Linkė vena Berlyne. Profesoriauja
kime jam geros sveikatos, sėk Hamburgo mieste. Iš Berlyno į
mės bei viso geriausio.
Hamburgą važinėja traukiniu.
Laikas bėga nepaprastu Neseniai ji ir jos visa šei
greičiu. Prieš daugelį metų mynėlė lankėsi Lietuvoje. Ji
(regis, kad tai buvo neseniai), lankėsi ir keliuose kituose Eu
teko gerą pusmetį praleisti ropos centruose. Dr. Raminta
skirtingai kalbančiame kraš palaiko artimą ryšį su Vakarų
te. Vis dėlto mes susikalbė Europoje gyvenančiais lietu
davome su vietos gyventojais vių tautybės menininkais,
ir su tuometiniais krašto val nuoširdžiai rūpinasi iš Lietu
dovais. Gyvenome barakais vos atvykusiais ir tenykštėse
vadinamuose nameliuose. Dir mokyklose studijas gilinan
bome, atstatydami britų karo čiais asmenimis.
aviacįjos subombarduotus fab Mudu maloniai pasikalbėjo
riko pastatus. Mūsų gyvena me ir vienas kitam pasakėme
moji ir darbo vieta buvo ap — iki kito malonaus pasima
juosta spygliuota vielos tvora. tymo bei pasikalbėjimo.
Netoliese buvo kitas, dvigubai
Petras Petružis
spygliuotesne viela aptvertas,
žemės plotas. Jame gyveno (ir
dirbo!) tuometinių krašto val * Lietuvos žemės ir kito
dovų nemalonėn patekę vyrai nekilnojamojo turto kadas
tro ir registro valstybės įmonė
ir moterys.
Tuosyk gyvenome ir dirbo pakviesta dalyvauti įgyvendi
me buvusioje Jugoslavijoje, nant tarptautinį Europos ne
dabartinės Slovėnįjos teritori kilnojamojo turto informaci
joje. Artėjant 1944 metų Kalė nių paslaugų projektą, kurį
dų šventėms, paskubomis su per 30 mėnesių, be Lietuvos
organizavome dainingesnių žemėtvarkininkų, vykdys Šve
vyrų ir moterų būrelį. Kūčių dijos, Suomijos, Anglijos, Ško
dieną, susirinkę valgyklos pa tijos, Austrijos, Olandijos, ir
talpose, giedojome akordeonui Norvegijos analogiškų tarny
pritariant, lietuviškas kalėdi bų specialistai. Projekto tiks
nes giesmes. Mus paruošė ir las — sukurti tarptautinį pri
dirigavo tas mano ilgametis ėjimą prie nekilnojamojo turto
pažįstamas, kuriam neseniai registrų. Bus parengta demon
sukako 90 metų. Jo vardas stracinė programa, kuri leis
Jurgis, o pavardė Lampsatis. tiesiogiai prieiti prie 6 valsty
Jis gimęs, augęs netoli Klai bių, tarp jų ir Lietuvos, nekil
pėdos, Mažojoje Lietuvoje. Jis, nojamojo turto duomenų ban
tarytum „ąžuol^ drūta prie Ne ko iš bet kurios mūsų planetos
(Elta)
munėlio”, tebėra judrus, veik vietos.
lus ir labai taktiškas. Jis nie
* Vyriausybė nutarė atsi
kad nesiskundžia senatve.
sakyti kai kurių valstybės
Šių metų vasario 3 d. Čika
Nuo rinkliavos bus
goje, Lietuvių evangelikų liu rinkliavų.
atleisti
užsienio
valstybių stu
teronų bažnyčioje šventėme dentai, dėstytojai
ir mokslo
Jurgio Lampsačio 90-tąjį gim darbuotojai, atvykstantys
tadienį. Šventės rengimu pa Lietuvą pagal tarptautiniusį
sirūpino sukaktuvininko duk susitarimus. Šiuo metu vals
ra dr. Raminta, gyvenanti ir tybės rinkliava imama, pvz.,
profesoriaujanti Vokietijoje. už leidimus vykti be eilės per
Jai talkino parapijiečiai. Pa valstybės sieną transporto
maldų metu giedojo anksčiau priemonėmis (vienkartinis lei
Jurgio Lampsačio, o dabar Jū dimas kainuoja 20 Lt, daug
ratės Lukminienės vadovauja kartinis — 100 Lt), šios rink
mas parapijos choras. Vargo liavos labai apsunkino kai ku
navo Arūnas Kaminskas. Pia rių asmenų, ypač dirbančių ar
ninu skambino Raminta besimokančių ir dažnai vyks
Lampsatytė. Jai akompanuo tančių per valstybės sieną, ke
jant, giedojo sol. Sandrina- liones.
iBNSi
Ost. Salėje surengtame pager
* Vyriausybė pritarė Sei
bime sukaktuvininką sveikino
mo
Socialinių reikalų ir
parapijos klebonas vysk. Han
darbo
komiteto pirmininko Al
sas Dumpys, kiti dvasininkai,
girdo
Syso pasiūlymui riboti
parapijos nariai, draugai ir
nemokamų
atostogų trukmę ir
pažįstami. Meninę dalį, akom
neleisti
sudaryti
terminuotų
panuojant Ramintai Lampsadarbo
sutarčių
nuolatinio
po
tytei, atliko sol. Sandrina Ost.
būdžio
darbui.
Vyriausybė
siū
Pianinu skambino sukaktuvi
ninko vaikaičiai Jonukas ir lys Seimui nustatyti, kad ne
mokamos atostogos dėl šei
myninių aplinkybių ir kitų
svarbių
priežasčių per metus
plaukų želė ir kt. Išskirtinio
gali
būti
suteikiamos iki 60
dėmesio yra verta dantų pasta
kalendorinių
dienų, o kolekty
„SunSmile”. Tai vaistinių au
vinėse
sutartyse
šalys galės
galų pagrindu
pagaminta,
susitarti,
dėl
kokių
priežasčių
kone vienintelė, ne tik veiks
gali
būti
suteikiamos
ilgesnės
mingai apsauganti nuo paratrukmės
atostogos.
ieiui
dontozės, bet ir ją gydanti
dantų pasta.
Čia paminėjome tik keletą
preparatų iš gausios „Sunri
der” produktų paletės, žino
ma, žolelių formulės neatstoja
sveiko gyvenimo būdo — pir
miausia reikia sveikai maitin
tis, mankštintis ir išsiugdyti
optimistines pažiūras. Tad lin
kime prie savo ištakų sugrįžti
su kuo geriausia nuotaika ir
optimistiniu nusiteikimu, na,
o „Sunrider" preparatai bus
puikus pagalbininkas šioje ke
lionėje „atgal į gamtą”. Susi
domėjusiems — mano tel. 708870-9847.

Danutė Šiaulienė
„Sunrider” vadovė

KOMUNISTINĖ...
Atkelta iš 3 psl.
Jau reikia visais var
pais pavojų skelbti, o ne dis
kutuoti Seime, uždrausti alko
holio reklamą, ar ne.

•

Paslaugos
ELEKTROS

(VEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
IR GYVYBČSDRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Aukse
S. Kane kalba lietuviikai.
FRANK ZAPOLIS

3208 1/2 Weet 95th Street
Tel. (706) 424-6654

Dedame medines grindis,
darome „deck”, staliaus Ir
kitus smulkaus remonto
darbus. Aukšto darbų kokybė,
žemos kainos.Turiu draudimą.
Tel. 773-254-0759;
847-525-9275 (mob.), Žilvinas.

T
’.A.L Auto ServfiST^^

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

Kalbame lietuviškai.

(773)581-8654 •’

Siulo darba

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Advokato raštinei pilnam darbo
laikui reikalinga darbuotoja.

Parduoda

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. References and „green card”
reųuired. Tel. 630-654-6580.

Gerai kalbanti angliškai ir
lietuviškai, gerai dirbanti su
kompiuteriu ir turinti darbo
leidimą. Tel. 773-284-0100.
Altemative Home care looking

PARDUODAME

bulvių
TARKAVIMO
MAŠINAS

Reikalingi darbuotojai

800-775-7363,

773-434-7919

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

Kviečiame visus į

Gintaro juvelyrikos parodą
Retai eksponuojami keturių Europos menininkų gintaro darbai.

Vasario 8 d., penktadienį, nuo 11:00 v.r. iki 5:30 v.v.
Vasario 9 d., šeštadienį, nuo 10:00 v.r. iki 5:30 v.v.
4 East Jefferson, Naperville, IL
Galerija yra Naperville miestelyje,
truputį į rytus nuo VVashington ir Jefferson kampo.

u < n*,

g.

Smulkesnė informacija skambinant (ei.

630 548-4003
Prašome apsilankyti!

nimo tik labai menką dalį nuo
uždirbtojo, negalėdami iš jo
išgyventi, jie buvo priversti
nelegaliais būdais patiriamą
nuolatinę skriaudą kompen
suoti: iš kolūkių vogčiomis at
siimdavo derliumi, iš įmonių
— tokiu pat būdu „nešdavo”
bet ką, nes laikė, kad atsiima
tik menką dalį savo uždarbio
iš valstybės, kurios valdžia
maudosi gėrybėse. Pradėjus
nuo valstybės turto grobsty
mo, nesunkiai pereita ir prie
privačios nuosavybės, va
gystės tapo liguistu potraukiu.
Atgavus nepriklausomybę,
grobstymo pavyzdį, pasisavi
nus kolūkių turtą, prichvatizavusi įmones ir kitokį nekil
nojamą turtą, išgrobsčiusi iš
bankų indėlius, parodė buvusi
partinė nomenklatūra. De
klaravusi turtinę lygybę, bu
vusi nomenklatūra tapo tur
tingųjų luomu, naująja bur
žuazija, iš visuomenės iškėlė į
paviršių ar pagimdė naujus
vagis, reketininkus, plėšikus
bei jų gaujas. Kleptomanįja iš
lėtinės formos dėl socialinės
nelygybės įgijo agresyvųjį pa
vidalą su sprogdinimais,
žudymais dėl turto. Mokytis
vogti ir atvirai grobti nebe
reikėjo, patirtis — ii soviet
mečio, pavyzdys — blogio im
perijos nuostata — atimti ir
ne išdalinti, kaip kai kas
tvirtina, o pasidalinti.
Elgetystė

Kleptomanįja
Liguistas potraukis vogti at
sirado sovietmečiu. Anąji vals
tybė, nusavinusi nekilnojamą
ttirtą ir gamybos priemones,
miesto žmones pavertė prole
tariatu, o kaimiečius — bau
džiauninkais. Gaudami atlygi-

A I

SKELBI

Elgetystės ligą įvarė taip
pat sovietai. Nusavinus viską,
valdžia gyveno sočiai, iš
taigingai, turėjo daugybę pri
vilegijų, o trupinius dalįjo:
„duodavo" neva nemokamą
mokslą, gydymą, teisę nusi
pirkti kilimą, šaldytuvą ar

kitą deficitinę prekę, pagrio
viuose karvei žolės pasipjauti,
medį malkoms krosniai pakū
renti, tik reikėjo išsitarnauti,
žemintis, prašyti. Taip išugdė
valdžia sau gero pono įvaizdį,
o žmonėms — elgetos kom
pleksą: elgeta nieko neturi, o,
jei ką turi, jis neturi to, ką ki
tas turi, todėl jam visko
trūksta, visko reikia ir jis
laukia, kad kas nors ką nore
duotų. Gatvės elgetos daž
niausiai yra orumą praradę
žmonės, girtuokliai, asocialių
šeimų vaikai. Dvasine struk
tūra nuo gatvės elgetų dažnai
nesiskiria ir labai aukštus
postus užimantys pareigūnai;
skirtumas tas, jog pastarieji
nelaukia, kad valstybė duotų,
o patys legaliai pasiima ir ne
už pinigais įvertintą darbą, o
už buvimą poste, tūnojimą.
Taigi ir vienų, ir kitų verslas
— elgetystė, malonumas-tinginystė. Elgetaujama mieste
ir kaime, netolimame užsie
nyje ir už vandenyno, elgetystė
tapo pakankamai pelningu
verslu, dažniausiai — iš tingi
nystės, kurią Bažnyčia lfeiko
viena didžiausių nuodėmių.
Ne paverkšlenimo dėlei pa
rodžiau įsišaknijusius kai ku
riuos blogio imperijos pada
rinius, ir nesitikiu, kad valkties pakulas atrąjojančią
rupūžę, kaip ta pasakos Eglė,
pašausime į krosnį. Nesitikiu,
kad rupūžė iškart pavirs
šilkaverpiu kirminėliu, o Eglė
nusikratys klasta ir smurtu
apgaubto nuometo valktį. Ir
nekaltinu nei valdžių, nei vi
suomenės, kaip nekaltinamas
ligonis.
Atpažinus bei įvardijus ligas
ir jų priežastis, lengvesnis gy
dymas. O gydytis reikia. Lai
kas keltis iš ligų patalo.

T""
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* Penktadienio, vasario 1 d.
„Draugo” laidoje, dėl vietos sto
kos, spausdinome tik dalį pas
mus įregistruotų 2002 m. nu
matytų renginių. Norėdami
palengvinti
planuojantiems
dar neįregistruotus renginius,
šios dienos laidoje spausdiname
visą 2002 metų renginių Čika
goje kalendorių.
VASARIO MĖN.
3 d., sekmadienį — Lietu
-vos Vyčių Vidurio Amerikos
' apygardos tradicinis „Lietu
vos prisiminimų vakaras” 5
vai. p.p. Martiniųue didžiojoje
pokylių salėje, 2500 W. 95th
St., Evergreen Park, IL.
— Illinois Lietuvių respubli
konų lygos metinis susirinki
mas 12:30 vai. p.p. „Bočių me
nėje”, PLC, Lemonte.
9 d., šeštadienį — Mažo
sios Lietuvos Lietuvių dr-jos
50-tasis Šiupinio vakaras Či
kagoje, Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, 6500 S. Pu
laski Rd., Čikagoje.
— „Žiburėlio” Montessori
mokyklėlės PLC, Lemonte, at
virų durų diena ir nauju moki
nių registracįja 2002-2003
mokslo metams. Registracija
vykdoma „Žiburėlio” klasėje
nųū9:30 val.r. iki 12:30 v. p.p.
Meno pamokų pirmą
ją sesiją baigusių mokinių
darbų paroda 1 vai. p.p. Balze
ko lietuvių kultūros tfiuziejųje.
10 d., sekmadienį — ALTo
rengiamas Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo — Va
sario 16-sios minėjimas Maria
mokyklos auditorijoje 2 vai.
p.p.
— Vytauto Didžiojo Šaulių
rinktinės Užgavėnės Šaulių
hamuose.
15 d., penktadienį — Gru
pinės lietuvių dailininkų dar
bų parodos atidarymas 7:30
v.v. Čiurlionio galerijoje Jauhimo centre.
16
d.,
šeštadienį
—
Iškilmingas Vasario 16-tos,
Lietuvos
nepriklausomybės
askelbimo ir Kovo 11-tos
ietuvos
nepriklausomybės
atstatymo minėjimo pokylis
PLC didž. salėje. Rengia JAV
LB Lemonto apyl. v-ba. Pra
džia 6 v.v.
17 d., sekmadienį — Lie
tuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėji
mas Švč. M. Maruos Nekalto
Prasidėjimo parapijos mokyk

e

17 d., sekmadienį —
„Draugo” koncertas Maria
mokyklos auditorijoje.
los salėje 4420 So. Fairfield
— Lietuvių dantų gydytojų
Avė. Pradžia 11:30 vai. r. Ren sąjungos valdyba 12 vai. Jau
gia JAV LB Brighton Parko nimo centro mažojoje salėje
apylinkės valdyba.
ruošia cepelinų pietus.
—Vasario 16-sios — Lietu
24 d., sekirfadienį — Či
vos nepriklausomybės paskel kagos ir apylinkių Nekalto Pr.
bimo sukakties minėjimas Le M. Marijos seserų rėmėjų me
monte, PLC didž. salėje. Pra tinė šventė-vakarienė. Šv. Mi
džia 12 vai. Įėjimas laisvas. šios 2 vai. p.p. Tėvų jėzuitų
Rengia JAV LB Vidurio Vaka koplyčioje. Po Mišių meninė
rų apygardos valdyba.
programa ir vakarienė Jauni
20 d., trečiadienį — Čika mo centro didž. salėje.
gos lietuvių moterų klubo Lie
31 d., sekmadienį — Vely
tuvos nepriklausomybės pa kos PLC, Lemonte.
minėjimas - priešpiečiai su
programa Jaunimo centro ka
BALANDŽIO MĖN.
vinėje. Priėmimas 11:30 vai.
4 d., ketvirtadienį — Zar.; priešpiečiai -12:30 vai. p.p.
rasiškių
klubo pusmetinis su
24 d., sekmadienį — Vy
sirinkimas 1 vai. p.p. Šaulių
dūno fondo iškilmingas jubi
liejinis pokylis Jaunimo cent namuose.
7 d., sekmadienį — Pa
re.
saulio lietuvių centro ruošia
— Lietuvos Dukterų draugi
jos visuotinis narių susirinki ma Atvelykio šventė PLC, Le
mas. 12 vai. šv. Mišios Tėvų monte.
— Kardinolo Francis George
jėzuitų koplyčioje. Po Mišių
12:15
vai. p.p. aukojamos šv.
susirinkimas Jaunimo centro
Mišios Švč. M. Marįjos Gimi
maž. salėje.
— JAV LB Waukegan/Lake mo parapijos bažnyčioje Mar
ųuette Parke.
County apylinkės ruošiamas
— Muz. Arvydo Paltino, dai
Vasario 16-sios minėjimas 3 v.
nininkų Nelės Paltinienės,
p.p. Libertyville, Civic Center
Eugenijaus Ivanausko ir ak
patalpose, 135 W. Church
torės Stefos Navardaitienės
Street, Libertyville, IL.
koncertą Jaunimo centre 3
vai.
p.p. rengia Amerikos lie
KOVO MĖN.
tuvių radijas”.
13 d., šeštadienį — JAV
3 d., sekmadienį — Čika
gos skautų ir skaučių Kaziuko LB Vidurio Vakarų apygardos
metinis susirinkimas PLC
mugė PLC, Lemonte.
— Vlado Putvio minėjimas „Bočių menėje”, Lemonte.
Šaulių namuose.
Dalyvauja apygardos apylin
— Šv. Kazimiero seserų vie kių valdybos, kontrolės komi
nuolįjos rėmėjų draugijos žai sijos ir apylinkių atstovai.
dimų popietė (Gamės party) Pradžia 8:30 vai. ryto.
—Amerikos Lietuvių gydy
Maria mokyklos valgyklos pa
talpose, 6727 So. California tojų sąjungos ruošiamas semi
Avė. Įėjimas (nuo 12-tos vai.) naras Čiurlionio galerijoje,
iš kiemo pusės. Prie žaidimų Jaunimo centre.
14 d., sekmadienį — Vy
bus galima nusipirkti įvairių
užkandžių. Žaidimai prasidės tauto Didžiojo Šaulių rink
tinės gegužinė Šaulių namuo
2 vai. p.p.
10 d., sekmadienį — Lie se.
20 d., šeštadienį — Lietu
tuvos nepriklausomybės atsta
vių
fondo metinis narių suva
tymo minėjimas ir „Lietuvių
balso” konkurso „Vardan ne žiavimas Pasaulio lietuvių
dalomos tautos” laureatams centro didž. salėje, 14911 127
premijų įteikimo šventė Jau St. Lemont, IL.
21 d., sekmadienį — Švč.
nimo centre.
— Lietuvos nepriklausomy M. Marijos Gimimo parapijos
bės atstatymo minėjimas ir 75-čio jubiliejinė šventė: 12:15
pasivaišinimas Balzeko lietu vai. p.p. šv. Mišios. Po Mišių
vių kultūros muziejuje, 1 vai. vakarienė „Paradise” pokylių
p.p ruošiamas šio muziejaus salėje, esančioje 92 Street ir
Moterų gildijos.
Harlem Avė. sankryžoje.
15 d., penktadienį — A.A.
— JAV LB Lemonto apylin
Aleksandro ir Eleonoros Mar- kės metinis susirinkimas (tuoj
čiulionių dailės darbų parodos po Mišių) PLC didž. salėje, Le
atidarymas Čiurlionio galeri monte.
joje, Jaunimo centre, 7:30 v.v.
25 d., ketvirtadienį — Su
Rengia Lituanistikos tyrimų valkiečių draugijos narių susi
ir studįjų centras ir Čiurlionio rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
muose.
galerįja.

RENGINIAI ČIKAGOJE

27 d., šeštadienį — Balze
ko lietuvių kultūros muziejaus
Moterų
gildijos
muzikinė
programa „Hat Lady" 12 vai.
p. p. Willowbrook Room, Willowbrook, IL. Priėmimas ir
priešpiečiai 1 vai. p.p.
— Šv. Pranciškaus seserų
vienuolijos rėmėjų Čikagos
skyriaus
metinis
pokylis
Šaulių namuose, 2417 West
43 St., Čikagoje. Pradžia 3:30
vai. p.p.
28 d., sekmadienį — II
Jaunųjų talentų popietė Jau
nimo centre. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
GEGUŽĖS MĖN.

— Ateitininkų namų gegu
žinė 12 vai. AN sodelyje, Le
monte.
9 d., sekmadienį — Vy
tauto Didžiojo Šaulių rinkti
nės gegužinė žurnalui „Trimi
tas” paremti.
16 d., sekmadienį — Ge
dulo ir Vilties dienos minėji
mas 12 vai. J. Matulaičio misįjoje, Lemonte. Rengia JAV
LB Lemonto apylinkė.
22 d., šeštadienį — Tradi
cinės Joninės Šaulių namuose
rengiamos Vytauto Didžiojo
šaulių rinktinės.

LIEPOS MĖN.

7 d., sekmadienį — Vytau
to Didžiojo Šaulių rinktinės
2 d., ketvirtadienį — Ve gegužinė Šaulių namuose.
nezuelos lietuvių draugijos
14 d., sekmadienį — Arkipavasarinis narių susirinki vysk. Jurgio Matulaičio pa
mas Šaulių namuose.
skelbimo palaimintuoju pami
5 d., sekmadienį — Šeimų nėjimas. Šv. Mišios 10:30 vai.
šventė PLC, Lemonte.
r. Švč. M. Marįjos Gimimo
— Motinos dienos pietūs parapįjos bažnyčioje. Tuoj po
PLC Lemonte. Rengia Pal. J. Mišių minėjimas parapįjos
Matulaičio misija. Pradžia 12 salėje.
vai.
21 d., sekmadienį — Ang
— Anglijos lietuvių klubo lijos lietuvių gegužinė Šaulių
narių pusmetinis susirinki namuose.
mas ir Motinos dienos minėji
mas.
RUGPJŪČIO MĖN.
— Čikagos lietuvių moterų
klubo pavasarinė muzikinė
4 d., sekmadienį — Vytau
programa „Orland Chateau”, to Didžiojo Šaulių rinktinės
Orland Park, IL. Priėmimas gegužinė Šaulių namuose.
12 vai; priešpiečiai ir „Men’s
11d., sekmadienį — Vene
barbershop harmony singers” zuelos lietuvių draugįjos ge
atliekama programa 1 vai. gužinė Šaulių namuose. Pra
p.p..
džia 12 vai. p.p.
9 d., ketvirtadienį — Ša
— JAV LB Vidurio Vakarų
kiečių klubo pusmetinis narių apygardos gegužinė 12 vai.
susirinkimas 1 vai. p. p Šau p.p. PLC sodelyje, Lemonte.
lių namuose.
— JAV LB Waukegan/Lake
11 d., šeštadienį — Poezi County apylinkės metinė ge
jos diena Jaunimo centre. gužinė 12 vai. p.p. „Half Day
Rengia JAV LB Kultūros tary Forest Preserve” parke, pavė
ba.
sinėje ,A”, Halfday, IL.
12 d., sekmadienį — Lie
25 d., sekmadienį — Illi
tuvių Opera Morton auditori nois Lietuvių respublikonų ly
joje stato Donizetti „Lucia de gos metinė gegužinė Pasaulio
Lamermoor”
lietuvių centre, Lemonte. Pra
, 17, 18 ir . 10 d., savaitgalį džia 12 vai.
— ŠALFASS-gos rengiamos
metinės Šiaurės Amerikos
RUGSĖJO MĖN.
Lietuvių 2002 metų sporto
pirmenybės Čikagos apylin
1 d., sekmadienį — JAV
kėse.
LB Lemonto apylinkės metinė
18 d., šeštadienį Ameri gegužinė 12 vai. PLC, Lemon
kos lietuvių dailininkių paro te.
,,
dos „Minčių deriniai” atidary
8 d., sekmadienį — Tautos
mas Lietuvių dailės muziejuje, šventė Šaulių namuose.
Lemonte
15 d., sekmadienį — Zara19 d., sekmadienį — Lie siškių klubo gegužinė 1 v.p.p.
tuvių Operos koncertas Jauni Šaulių namuose.
mo centre.
22 d., sekmadienį — Lie
— Vytauto Didžiojo Šaulių tuvių fondo 8-tos metinės gol
rinktinės gegužinė Saulių na fo žaidynės Lieponių Old Oak
muose.
Country Club laukuose.
26 d., sekmadienį — Vy
26 d., ketvirtadienį — Su
tauto Didžiojo šaulių rinktinės valkiečių draugįjos narių susi
mirusių narių kapų lankymas rinkimas 1 vai. p.p. Šaulių na
kapinėse. <muose.
27 d., pirmadienį — Miru
29 d., sekmadienį — Meti
siųjų pagerbimo iškilmės Šv. nis „Draugo” pokylis.
— Šakiečių klubo gegužinė
Kazimiero lietuvių kapinėse
12:30 val.p.p. prie Steigėjų pa 12 vai. p.p. Šaulių namuose.
minklo. Minėjimas ruošiamas
SPALIO MĖN.
Bendruomenės pasauliečių ko
miteto ir Kapų sklypų savi
6 d., sekmadienį — Suval
ninkų dr-jos, garbės sargyboje
dalyvaujant šauliams ir ramo- kiečių draugįjos gegužinė Šau
vėnams.
lių namuose. 12 vai.
— Šv. Kazimiero seserų vie
BIRŽELIO MĖN.
nuolįjos rėmėjų dr-jos metinis
pokylis Oak Lawn Hilton po
2 d., sekmadienį — Čika kylių salėje, 9400 S. Cicero
gos ir apylinkių Švč. M. Mari Avė., Oak Lawn, IL. Pradžia 1
jos Nekalto Prasidėjimo sese vai. p.p.
13 d., sekmadienį — Ang
rų vienuolįjos rėmėjų metinis
narių susirinkimas. Šv. Mišios lijos lietuvių klubo metinis na
už gyvus ir mirusius narius rių susirinkimas Šaulių na
bus aukojamos 8 vai. ryto Švč. muose.
20 d., sekmadienį — Vy
M. Marįjos Gimimo parapįjoa
bažnyčioje, Marųuette Parke. tauto Didžiojo šaulių rink
Po Mišių susirinkimas ir pus tinės paskutinė sezono gegu
žinė Šaulių namuose.
ryčiai parapijos salėje.
— Tautinių šokių koncertas ' 24 d., ketvirtadienį — Za„Draugui” paremti, 3 vai. p.p. rasiškių klubo metinis narių
Rengia Tautinių šokių institu susirinkimas 1 vai. p.p. šaulių
tas ir JAV LB Kultūros tary namuose.
26 d., šeštadienį — LFK
ba.
— Tauragės lietuvių klubo „Lituanica” 52-sis metinis po
pusmetinis narių susirinki kylis PLC, Lemonte. Pradžia
6*30 v v
mas.
— Čikagos ir apylinkių
— JAV LB Waukegan/Lake
County
apylinkės Rudens po
Ateitininkų šeimos šventė: 9
kylis
6:30
vai. p.p. „Concorde
v.r. šv. Mišios Pal. J. Matulai
Banųueta", 20922 N.
Rand
čio misįjoje, o 10:30 v.r. iškil
Rd.,
Kildeer,
IL.
mingas posėdis PLC salėje,
27 d„ sekmadienį —„AuLemonte.
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Brangus Tėvas ir Senelis

A. t A.
Mokyt. KAZYS PAKELTIS.
Mirė 2001 m. gruodžio 26 d., Lietuvoje. Gimė 1901 m.
Višeikių kaime. Mokėsi Linkuvoje, baigė Kauno Vytauto
Didžiojo universitetą.
Gyveno Hanau stovykloje, o Amerikoje Brighton Park
ir Lemont.
,**
Velionis buvo BALF’o ir LF narys.
‘
A.a. Kazys buvo vyras mylimos žmonos a.a. Jadvygos,
mirusios 1972 m. vasario 8 d.
Liūdi duktė Rima ir žentas Eugenijus Balčiūnas,
anūkas Vytas Balčiūnas, pusseserė Teodora Lapinskienė
bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Šv. Mišios už velionį bus atnašaujamos 2002 m. vasario
9 d., šeštadienį, 10 v.r., Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje, Lemont, IL.
A.a. Kazys bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse, Čikagoje.
Nuliūdę artimieji

A. t A.
ELEONORA DANGUOLĖ
ŽUMBAKYTĖ-PAŠKIENĖ
Mirė 2002 m. vasario 4 d.
Gyveno Orland Park, IL. Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Juozas Paškus, sūnus Vytas su
žmona Linda Paškus, duktė Vida su vyru Henry Wojewski,
anūkės Anne ir Mary Paškus, Renee ir Kristina Wojewsįti,
sesuo Irena Pabedinskienė su šeima, brolis Povilas su
žmona Giedre.
•» •»»
Velionė bus pašarvota penktadienį, vasario 8 d., nuo 3
v.p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Avė. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės
įvyks šeštadienį, vasario 9 d. Iš Petkus Lemont laidąjimo
namų 10:30 v.r. velionė bus atlydėta į Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus aukojamos
gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė
bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Lietuvos Našlaičių
globos” komitetui arba „Lietuvos Vaikų vilties”
organizacįjai.
. .i nimų;’
Nuliūdę: vyras, sūnus ir duktė su šeimomis.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
J*

„O Viešpatie, padėk labiau norėti kitus paguosti
Kaip būti paguostam;
Suprast kitus kaip būti suprastam,
ir mylėt labiau, kaip būti mylimam.”
. •
/Iš Šv. Pranciškaus maldos/

A. t A.

PRANAS MAČERNIS
Iškeliavo Amžinybėn 2001 m. vasario 12 d., palikęs jį
mylėjusių ir gerbusių žmonių širdyse liūdesį ir skausmą.
Su meile ir ilgesiu prisiminsime ir melsimės už a.a. Praną
šv. Mišiose, kurios bus atnašaujamos sekmadienį,
vasario 10 d., 10:30 v.r., Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marųuette Park.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a.
Praną savo maldose.
Žmona ir giminaičiai

kuro” choro koncertas Jauni
mo centre. Rengia JAV LB
Kultūros taryba.
LAPKRIČIO MĖN.

— JAV LB Lemonto
kės iškilmingi pietūs
PLC, Lemonte.
24 d., sekmadienį
tuvos Kariuomenės
Šaulių-naihuose.

apylin
12 vai.
— Lie
šventė

1 d., sekmadienį —Vėlinių
GRUODŽIO MĖN.
iškilmės Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse prie Steigėjų pa
1 d., sekmadienį — Mažo
minklo 12:30 vai. p.p. Minėji
sios Lietuvos Rezistencinio są
mą rengia Bendruomenės pa jūdžio ruošiamas Tilžės Akto
sauliečių komitetas ir Kapų
paskelbimo 34-sios sukakties
sklypų savininkų draugus, minėjimas 2 vai. p.p. Šaulių
garbės sargyboje dalyvaujant namuose, Čikagoje.
šauliams ir ramovėnams.
15 d., sekmadienį — Vy
9 d., šeštadienį — Lietu tauto Didžiojo Šaulių rink
vių fondo 40 metų sukaktuvi tinės tradicinės Kūčios, Šaulių
nis pokylis Pasaulio Lietuvių namuose.
centre, Lemonte.
31 d., antradienį — Lietu
10 d., sekmadienį —Tau vių operos Naųjųjų metų suti
ragės lietuvių klubo metinis kimo pokylis Jaunimo centre.
narių susirinkimas Šaulių na
— Naųjųjų metų sutikimas
Šaulių namuose.
* muose.

t
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& ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Vytautas ir Zofija Ripskiai, gyvenantys Evergreen
Park, IL, Draugo fondui iš
viso paaukojo 800 dol., už ką
labai dėkojame. Jų pavardė
buvo neįtraukta į paskutinį
DF aukotojų sąrašą.

Šį sekmadienį, vasario 10
d., po 10:30 val.r. Lietuvos

Paul Goble, nuolatinis Lietuvos
reikalų gynėjas.
Paul Goble, naujai paskir

tas „Amerikos balso” vyresny
sis patarėjas, skaitys pagrin
dini pranešimą Lietuvos ne
priklausomybės
paskelbimo
minėjime, rengiamame vasa
rio 10 d., sekmadienį, 2 vai.p.
p. Maria gimnazijos auditori
joje. Ilgus metus dirbęs laisvo
sios Europos radijo tarnyboje,
Paul Goble yra gerai susipaži
nęs su Lietuva ir jos rūpes
čiais. Bus proga išgirsti jo įž
valgius pasisakymus apie Lie
tuvą ir jos ateitį iš Vašingtono
perspektyvos. Visuomenė yra
kviečiama gausiai dalyvauti.

nepriklausomybės paminėjimo
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gi
mimo (Marųuette Parke) para
pijos salėje yra ruošiama ka
vutė ir pabendravimas. Kavu
tės metu bus rodomos Lietu
vos Respublikos Seime įvyku
sio 1998'metų Vasario 16 die
nos paminėjimo ištraukos, o
taip pat ištraukos iš iškilmių
Donelaičio (Lietuvos Respubli
kos Prezidentūros) aikštėje.
Visi parapijiečiai ir svečiai yra
kviečiami. Po to visi yra ragi
nami dalyvauti Lietuvos ne
priklausomybės
paskelbimo
minėjime 2 vai.p.p. Maria
gimnazijos auditorijoje.

Kun. Stasys Raila, gyve
nantis Little Neck, NY, dėko
damas už kalendorių, „Drau
gą” remia 70 dol. auka. Labai
jums ačiū!

Lietuvių dantų gydytojų
sąjungos valdyba praneša ir

kviečia nares dalyvauti susi
rinkime vasario 15 d. 12 vai.
,,Pheonex China Buffet” resto
rane, 6200 S. Cass Avė., Westmont. Susirinkimas svarbus
Šios savaitės (vasario 7 aptariant ir pasiskirstant dar
d.) Joe Kulio, rašančio bus cepelinų priešpiečių rengi
,,Southwest News-Herald” sa nyje. Cepelinų priešpiečiai
vaitraščio
„Neighborhood vyks kovo 17 d., sekmadienį,
Notebook” skyrelyje, vedamo 12 vai. mažojoje Jaunimo
jo tema - skaitytojų nuomonių centro salėje.

atgarsiai. „Southwest NewsHeraid”, nagrinėjantį pietva
karių Čikagos problemas, gali
te įsigyti Čikagos pietvakarių
parduotuvėse, o taip pat ir
„Seven-Eleven”
krautuvėje
(67-ta ir California), „J. S.
Peppers” (71 gatvė ir Pulaski
Rd.) bei kitose vietose. Laik
raštį galite skaityti ir inter
nete ivwiv.sivnewsherald.com

Advokatas Saulius Kup
rys, Amerikos Lietuvių Tary

bos pirmininkas, skaitys pra
nešimą apie NATO plėtrą pa
grindiniame Lietuvos Neprik
lausomybės paskelbimo minė
jime šį sekmadienį, vasario 10
d., 2 vai.p.p. Maria aukštes
niosios mokyklos auditorijoje.
Visi kviečiami dalyvauti.

Laimutė Stepaitienė gie
dos sekmadienį, vasario 24 d.,
10 vai. r. šv. Mišiose, Tėvų jė
zuitų koplyčioje aukojamose
už mirusius Vydūno fondo
steigėjus. Tą pačią dieną, 3
vai. p.p. Jaunimo centro didž.
salėje vyks iškilmingas Vydū
no fondo 50 metų sėkmingos
veiklos minėjimas su trumpa
akademija, koncertine progra
ma, atliekama Dariaus Polikaičio vadovaujamo „Daina
vos” vyrų okteto. Bus ir karš
ta vakariene. Visi kviečiami
atsilankyti, susipažinti ir pa
remti šio lietuvybės tęstinu
mui tarnaujančio fondo veiklą.
Apie dalyvavimą prašoma iš
anksto pranešt Militai Lauraitienei, telef. 708-489-2941.

RYTOJ — ŽIEMOS OLIMPINIŲ
ŽAIDYNIŲ PRADŽIA
Štai jau esame, galima saky
ti, 29-ųjų olimpinių žiemos
žaidynių išvakarėse, šį penk
tadienį, vasario 8 d., Salt Lake
City mieste Amerikoje bus
įžiebtas olimpinis aukuras,
kurio ugnis gana ilgai keliavo
iš Graikijos per įvairias JAV
vietoves. Tie, kurie negalėsi
me nuvykti į pačias žaidynes
(o jų bus gana daug), turėsime
progą atidarymą stebėti tele
vizorių ekranuose, pradedant
7 valanda vakaro per NBC ka
nalą (Čikagoje — per penktą).
Ši stotis kartu su NBC kabe
linės televizijos stotimis —
CNBC ir MSNBC iki žaidynių
uždarymo — vasario 24 dienos
rodys net 375 su puse valan
dos programas iš įvairių šių
žaidynių varžybų.
Žaidynėse matysime ir 8
Lietuvos atstovus: Margaritą
Drobiazko, Povilą Vanagą, ku
rie dalyvaus dailiojo čiuožimo
(šokių ant ledo programose),
slidinėtojus Ričardą Panavą,
Vladislavą Zybailą, Vadimą
Gusevą, Iriną Terentjevą bei
biatlono specialistus — Liu
taurą Bardą bei Dianą Rasimovičiūtę. Išskyrus du pir
muosius sportininkus, kurie
plačiai žinomi sporto pasau
lyje kaip prizinių ar joms ar
timų vietų laimėtojai, visi kiti

Lietuvos rinktinės nariai nėra
pasiekę geresnių rezultatų,
nepaisant, jog kai kurie iš jų
sportuoja ilgą laiką. Jeigu
Margaritai bei Povilui gali ati
tekti 4 ar 5-ta vieta (o turint
laimės — medaliai), tai apie
kitus kalbama gana atsargiai.
Iš jų tik R. Panavas galėtų
tikėtis pakliūti į 20-30 vietos
laimėtojų sąrašą, o kitų gali
mybės gerokai menkesnės.
Be 8 sportininkų į Ameriką
atvažiavo ir dvigubai daugiau
— 16 palydovų. Tarp jų yra ir
Lietuvos Tautinio olimpinio
komiteto pirmininkas Artūras
Poviliūnas, jo pavaduotojas,
Kūno kultūros ir sporto depar
tamento generalinis direkto
rius Vytautas Nėnius, trene
riai, gydytojai. Kadangi Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus atidarymo dieną atosto
gaus kaimyninėje Meksikoje,
jo vietą užims prezidento pa
tarėjas jaunimo ir sporto klau
simais, buvęs čikagietis Re
migijus Gaška.
Lietuvos rinktinėje norėjo
dalyvauti ir kalnų slidinėtojas
28 metų amžiaus Amerikos
lietuvis Linas Vaitkus, kuris
Lietuvai jau atstovavo praėju
sioje olimpiadoje Nagane. Ta
čiau jo prašymas buvo igno
ruotas ir vėliau atmestas. Lie-

Australijoje mirė prela
tas Pranas Daunys, dauge
liui mūsų pažįstamas savo
darbais, bendravimu, apašta
lavimu, spaudos darbu, skautavimu. Jis redagavo „Tėviš
kės Aidus”, katalikų savai
traštį Melbourne, Australijoje.
Pelnytą atilsį duok jam, Vieš
patie.

Rūta Stroputė ir Tauras
Bublys, gyvenantys Chicago,

Redaguoja CRAŽINASTURONIENĖ, 9228 S. Major Avė., Oak Lawn, IL 60453

IL, prasitęsdami „Draugo”
prenumeratą, mūsų laikraš
čiui aukoja 50 dol. Nuoširdžiai
dėkojame!

PILYPAS NARUTIS —

KELIONĖ l TV STOTĮ

„GELEŽINIAME VILKE”

Mažosios Lietuvos Lietu Š.m. sausio 19 dieną Pilypas
vių draugijos Čikagoje ju Narutis lankėsi „Geležinio
biliejinis — 50-sis metinis Vilko” istorijos būrelyje. Jis
Šiupinio vakaras šeštadienį, yra mūsų Senelis, todėl buvo
vasario 9 d., rengiamas Balze- labai įdomu išgirsti siaubin
ko lietuvių kultūros muziejaus gus pasakojimus apie jo pra
„Gintaro” salėje, 6500 South eitį.
Pulaski Rd.
Pilypas Narutis gimė Lietu
Vakaras bus pradėtas atgai voje, nerūpestingą vaikystę
va 6 v.v. Meninę programą 7 praleido savo tėvų globoje,
v.v. atliks muz. Ričardo Šoko draugų sukūryje žaidžiant ar
vadovaujamas moterų ansam miške grybaujant.
blis. Po to — vakarienė su tra
Jaunystėje Pilypas Narutis
diciniu mažlietuvišku šiupi niekada nesuprato, kodėl pik
niu, vaizdžiai aprašytu Kristi ti priešai visados norėjo oku
jono Donelaičio „Metuose”. Po puoti Lietuvą, į tą klausimą
vakarienės šokiai, grojant Ri jis negali atsakyti ir dabar,
čardo Šoko estradiniam or praėjus 60-čiai metų.
kestrui. Visi kviečiami atsi
1940 metais birželio 15 die
lankyti ir maloniai praleisti' ną Kauno Laisvės alėja riedė
vakarą. Apie dalyvavimą pra jo komunistų tankai, kurie
šoma iš anksto pranešti Ra nešė siaubą ir baimę Lietuvos
mūnui Buntinui, tel. 630-969- žmonėms. Pilypas Narutis tuo
1316.
metu buvo antrųjų metų stu
dentas Vytauto Didžiojo uni
versitete, kur jis buvo Ateiti• Namams pirkti pasko ninkų-aktyvistų pirmininku.
los duodamos mažais mėnesi Jis gerai atsimena tas dienas,
niais įmokėjimais ir prieina kada komunistai trėmė žmo
mais nuošimčiais. Kreipkitės į nes į amžino įšalo žemę — į
Mutual Federal Savings, Sibirą, sodino lietuvius į kalė
2212 West Cermak Road. jimą ir žudė.
Tel. (773) 847-7747.
(sk.)
Vieną dieną Pilypas Naru
• Alaska. Septynių dienų tis, grįždamas namo su drau
kelionė liuksusiniu laivu. Išp gais, pastebėjo grupę NKVD,
laukiame 2002 m. rugsėjo 5 d. kurie ieškojo studentų-aktyiš Vancouver, British Columbia. vistų. Supratęs pavojų, Pily
Kaina nuo $873. Informacija pas Narutis su draugais su
skambinant Ritai, First Class montavo radijo stotį, per kurią
Travel, tel. 847-392-6320 pradėjo skelbti apie artėjantį
arba 800-470-3358.
pavojų ir lietuvių sukilimo pa
• 27 centai skambinant į ruošimą. Tuo metu Pilypas
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. Narutis ir visi Lietuvos žmo
per parą, 7 dienas per savai nės nujautė karo pradžią —
tę, 6 sekundžių intervalai. 1941-aisiais birželio 22-ąją
Jokių mėnesinių įjlokesčių. dieną. Kaune Ateitininkų-akTikslus apskaičiavimas. Koky tyvistų sąjunga ruošėsi nepa
biškiausias ryšys. Paslauga be siduoti komunistams, nors vo
apgaulės. Kreipkitės vakarais kiečiais taip pat nepasitikėjo
lietuviškai į TRANSPOINT — taip aiškino Pilypas Naru
atstovą su 8 metų patirtimi tis mokiniams.
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
Išsisaugoję nuo rusų, Lietu
708-386-0566. TRANSPOINT vos laikinosios vyriausybės
— patikimiausias ryšys su žmonės — inteligentai, jų tar
Lietuva bei visu pasauliu!
pe ir mūsų Senelis — Pilypas
Narutis pateko į vokiečių
tuvos slidinėjimo federacįjos „nasrus”. Jie buvo ištremti į
pareigūnai teigia, kad nepai Stutthofo koncentracįjos sto
sant, jog šis Amerikos lietuvis vyklą. Vienas iš skaudžiausių
šiemet gerai pasirodė, užim Senelio prisiminimų buvo, kai
damas 11-tą, 17-tą ir 22-ąją jis matė 12-kos metų amžiaus
vietą Amerikoje vykusiose berniuką, pakartą už tai, kad
varžybose, jiems nebuvo pa jo tėvelis buvo partizanas.
teikti nei tų žaidynių protoko Pilypas Narutis paliko mus,
lai, nei dalyvių sąrašai. Pats „Geležinio Vilko” narius, tar
Linas teigia, jog jis yra įvyk damas šiuos žodžius: „Jūs,
dęs Tarptautinės slidinėjimo jaunimas, esate galingas,
federacįjos normatyvus. Kaip skelbkite pasauliui neteisybę,
skelbiama, Lietuvos olimpinio kurią patyrė daugelis lietu
komiteto vykdomasis komite vių”. Šie svarbūs Pilypo Naru
tas kritiškai įvertino, jų many čio žodžiai giliai palietė mūsų
mu, paskutiniu momentu iš širdis. Ačiū, Seneli.
reikštą L. Vaitkaus norą pa
Kristina ir Tomas Quinn
tekti į rinktinę, todėl jo ne
Lemonto Maironio lit. m-los
įtraukė į Lietuvos komandą.
8 kl. mokiniai
Tačiau paties Amerikos lietu
VILTIS
vio aiškinimai skiriasi nuo
Lietuvos sporto vadovybės pa Aš pažįstu vieną mergaitę,
teiktos versįjos.
kurios vardas yra Viltis. Kar
Kaip ten bebūtų, vis tiek rei tą apsilankiusi tos mergaitės
kia palinkėti Lietuvos atsto namuose, užklausiau jos ma
vams sėkmės šiose svarbiau mos, kodėl ji turi tokį vardą, o
siose pasaulyje sporto varžy mama ir atsakė: „Kai Viltis
bose. Seksime jų, o taip pat ir gimė, ji buvo labai mažytė ir
kitų pasaulio valstybių sporti silpnutė, ir gydytojai abejojo,
ninkų pasirodymus televizorių ar ji išgyvens. Ai ir Vilties
ekranuose bei spaudoje. Rei tėtė sugalvojome jai tokį var
kia pažymėti, jog Salt Lake dą, nes mes turėjome viltį”.
City dirbs ir trys akredituoti
Brigita Grabliauskaitė
Lietuvos žurąalistai: Bronius
Čikagos lit. m-los
8 klasės mokinė
Čekanauskas, Remigįjus Ka
zilionis ir Juozas Šalkauskas
mįslė
(šis parūpins vaizdinę medžia
Akmens kojos,
gą).
Medžio liemuo,
Taigi lauksime gerų žinių iš
Stiklo akys,
Salt Lake City!
Edvardas Šulaitis
Šiaudų kepurė.
(«H"»W)

F

Eimantės Šuopytės, Čikagos lituanistinės mokyklos 2 skyriaus mokinės
piešinėlis

LIETUVA
Lietuva tėvynė mūsų —
Lietus lyja,
Gėlės auga,
Vaikai žaidžia,
Paukščiai skrenda,
Saulė spindi,
Dainos skamba.
Čia tėvynė Lietuva.
Kaip mažas vaikas, ji
džiaugsmą skleidžia.
Visi juokiasi linksmai.
Graži ta Lietuva,
Kur pievos ir miškai,
Kur upės teka ir jūra
banguoja.
Lietuva tėvynė mūsų —
Tegyvuoja visada!
Raimundas Kazlauskas

Lemonto Maironio lit. m-los
6 klasės mokinys

Akvilės Zakarauskaitės, Čikagos
lituanistinės mokyklos 2 skyriaus
mokinės, piešinys.

PAS SENELIUS
Mano motulė ir senelis gy
vena tolimam Michigan, juos
tematau vasarą, bet jie vis
tiek myli mane. Pas juos kal
bam lietuviškai! Turi jie di
delį daržą ir sodą. Augina
daug gražių gėlių, pomidorų,
uogų ir obuolių. Man patinka
valgyti ir rinkti pomidorus ir
laipioti į medžius. Mano mo
tulė visad linksma, smagu su
ja žaisti ir padėti jai dirbti.
Senelis mėgsta iš medžio dro
žinėti gražių dalykų ir man
dovanoti.
Pas juos nuo upelio ir miško
ateina kiškiai, meškėnai (racoons), šeškai (skunk) ir dau
gybė paukščių. Atsikėlus sku
bu stebėti, kas ateina, ir nešu
jiems maisto. Mačiau laukinę
antį ir 8 ančiukus. Kartais
ateina 2 stirnos ir valgo salo
tas ar kriaušes. Senelis džio
vina žolę ir žiemai stirnoms
padeda.
Savo seneliams net parašiau
eilėraštį angliškai. Šeštadie
niais lankau lietuvių mokyklą
ir tikiuos, kad gal parašysiu
jiems eilėraštį ir lietuviškai!
Liana Bandziulis

Los Angeles Šv. Kazimiero

parapijos m-los
11 metų moksleivė

MĮSLES

Turi kojas, bet nevaikščioja,
turi plunksnas, bet neskraido,
turi šiaudų, bet neėdaj turi
dūšią, bet ne visuomet. (»u°7)
Dieną naktį žiūri, niekad
neužmiega.
(sd^udj)
MANO ATVYKIMAS
I JAV

Patikėsite ar ne, bet mano
gyvenime pats didžiausias
įvykis buvo atvykimas į JAV.
Man, 8-rių metų mergaitei,
buvo didelė naujiena, kai iš
girdau, kad mes išlošėme „Ža
lią kortelę” — išvykimą į JAV.
Mano teta ir seneliai dažnai
rašydavo apie Ameriką ir
siųsdavo siuntinėlius. Man
dažnai besiklausant apie šią
šalį, atrodė, kad tai pasakų
šalis. Įsivaizdavau dažnai,
kad aš vaikštau po dangorai
žių miestą ir žaidžiu prie
Buckingham fontano. Prieš iš
važiuojant buvo daug rūpes
čių — įsigyti reikiamus doku
mentus, važiuoti į Vilnių, at
sisveikinti su draugais. Tuo
met pasidarė graudu, nes aš
čia buvau gimusi ir augusi.
Ir štai atėjo atsisveikinimo
diena, sėdome į lėktuvą ir ta
da man pasidarė gaila, gaila
tėvynės Lietuvos ir artimiau
sių žmonių. Trumpam su
spaudė man širdį, gal niekuo
met jų nematysiu. Praėjus
maždaug dešimčiai valandų,
mes leidomės Čikagoje, kur
mus sutiko būrys giminių.
Buvo vakaras, visur šviet*
reklamos ir tūkstančiai lem
pučių, vaizdas buvo neapsako
mai puikus. Mūsų laukė teta
ir dėdė, kurių nematėme jau
4-erius metus. „Skridome”
greitkeliais, viskas buvo labai
gražu ir įdomu. Po vakarie
nės greitai mudu su broliu
užmigome. Kitą dieną važia
vome į miesto centrą pažiūrėti
mano išsvąjotų dangoraižių.
Dabar jau suėjo 6-eri metai,
kai aš gyvenu šioje šalyje, su
sitikau nauju draugų, lankau
lituanistinę mokyklą ir džiau
giuos, kad galiu garsinti ma
no tėvynės brangios Lietuvos vardą.
Agnė Gedvilaitė

Čikagos lit. m-los
10 klasės mokinė

Nors daug pamokų reikėjo
atlikti, pirmadienio vakare va
žiavau į PBS stotį. Autobusas
kratė kaip žemės drebėjimas,
jeigu akis užmerkdavau, jau
čiausi, lyg būčiau Kalifornijo
je, bet kai vėl atsimerkdavau,
apšviestas Sears Tower
šmėkščiojo tolumoj.
Tikėjau, kad PBS stotis bus
kur nors miesto centre, ko
kiam nors dangoraižyje. Nus
tebau, kai autobusas sustojo
prie mažo pastatėlio. Buvom
pakviesti į valgyklą, kur ska
niai mus vaišino egzotiškais
patiekalais. Truputį nusimi
niau, kad nesusitikau su ma
no herojum „Big Bird”, tik
riausiai tuo laiku atostogavo
Havajuose. Pavalgius, mus
nuvedė į „Studio B”, kur mes
atsisėdom prie telefonų. Tuč
tuojau telefonų skambėjimai
nutraukė tylą. Kai tik ragelį
padėjau, ir vėl skambino, o po
programos mus vėl pavaišino
ledais. Kokie dosnūs žmonės!
Išvargę lipom vėl į autobusą,
i| važiavome namo. Tą vaka
rą gulėjau lovoj ir jaučiaus
įvykdžiusi nuoširdų labdaros
darbelį. Buvo labai įspūdinga
patirtis. Dėkoju Lietuvių fon
dui už suteiktą galimybę vykti
autobusu į PBS stotį. Ačiū!
Vilija Pakalniškytė

Lemonto Maironio lit. m-la
„Geležinis Vilkas”
NUOMONĖ APIE SAVE
(2001) •
F

Aš esu gera mergaitė. Aš
klausau savo mamytės ir tė
velio, esu labai savarankiška.
Mėgstu viską daryti pati. Taip
pat man patinka mamai pa
dėti gaminti maistą. Bet kar
tais išdygsta ir ragiukai. Kai
ragiukai išdygsta, aš stengiuo
si greitai pasitaisyti. Štai to
kia mano nuomonė apie save.

/

Greta Karvelytė
***

Mano vardas Benas. Aš esu
antrokas. Aš esu kantrus.
Man patinka mokytis. Aš
mėgstu padėti. Aš mėgstu
dūkti. Aš mėgstu žaisti kom
piuteriu. Aš noriu būti gaisri
ninku.
Benas Tijusas
***

Aš gera mamai, padedu jai.
Aš myliu tėtį. Aš kiekvieną
dieną dirbu ir mokausi. Aš tu
riu daug draugų. Aš niekada
nesipykstu su draugais. Aš
myliu visą šeimą.

j

Šarlotė Vitolytė

***
Aš mėgstu žaisti lauke, žiū
rėti filmus, eiti į parką. Aš
mėgstu rašyti ir spalvoti,
plaukti ir šokti. Dažnai žai
džiu su kompiuteriu.
Simona Briaukutė

Visi — Čikagos lit. m-los
. 2 skyriaus mokiniai
(mok. Renata Butauskienė)
<

PATARLĖ

Bijai vilko — neik miškan.

GALVOSŪKIS NR. 2
įrašykite Lietuvos miškų gyvūnus
1
2
3

H

4

š
5

Sudarė 7 klasės mokinė Laima Gailiūtė iš Kauno
„Kregždutė"

