
lukHliiiililiiliilHiniliilliiliiiHiHiiililiikliuHHl 

S7 4 Fl GBATIS 
THE LIBRARY OF CONGRESS 
EOROPEAN READING ROOM 
3erial» Division 

PERtOOtCALS 
February 12, 

VoLLXXXX 

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIPE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY VASARIO - FEBRUARY 12, 2002 

NEWSPAPER - P O N O T D E L A Y - Pate Mailed 02/11/02 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • 
WWW.DRAUGAS.ORG N r 2 9 

Kaina 50 c. 

Savivaldos rinkimų teisę galės 
gauti „neteisingi" užsieniečiai 

Vilnius, vasario 11d. (BNS) užpakalinė mintis už to, kodėl 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vadovas Vytau
tas Landsbergis įtaria, jog už 
liberalios nuostatos suteikti 
visiems Lietuvoje nuolat gyve
nantiems užsieniečiams teisę 
dalyvauti savivaldybių rinki
muose gali slėptis valdančiųjų 
partijų siekimas gauti papil
domų balsų. 

Pirmadienį Seime sureng
toje spaudos konferencijoje 
konservatorius pareiškė, jog 
socialdemokratai turėtų pa
aiškinti, kodėl Konstitucijos 
119 straipsnio pataisa tokia 
teisė suteikiama visiems nuo
lat Lietuvoje gyvenantiems 
užsieniečiams, o ne tik Euro
pos Sąjungos (ES) valstybių 
piliečiams. Jo teigimu, ES nor
mos nereikalauja suteikti bal
savimo teise visiems nuolat 
gyvenantiems užsieniečiams, 
o tik kalba apie ES valstybių 
piliečius. 

Europos Teisės departamen
to prie vyriausybės direkto
rius Vilenas Vadopalas patvir
tino, jog ES nereikalauja vals
tybių kandidačių suteikti rin
kimų teisę visiems nuolati
niams gyventojams. 

.Galbūt iniciatoriai — pir
miausia socialdemokratai — 
galėtų paaiškinti, kokia yra 

jau kitų metų pradžioje savi
valdybių tarybų rinkimuose 
atidaromos durys taip, kaip 
ES visai nenumato. Manau, 
kad turi būti politinis pa
aiškinimas, kas glūdėjo suma
nymo gelmėse, kokie kalkulia-
vimai apie balsų gavimą savo 
naudai", pareiškė V. Lands
bergis. 

Tradiciškai socialdemokra
tus remia rusakalbiai Lietu
vos gyventojai. 

Migracijos departamento 
duomenimis, sausio 1 d. Lietu
voje teisė nuolat gyventi buvo 
suteikta 9,764 užsieniečiams 
ir asmenims be pilietybės. 
Daugiau kaip pusė jų gyvena 
Vilniuje. 

Seimas sausio 25 d. po pir
mojo balsavimo jau yra pri
taręs Konstitucijos pataisai, 
leidžiančiai užsieniečiams da
lyvauti savivaldos rinkimuose, 
tačiau ne anksčiau kaip po 
trijų mėnesių po pirmojo bal
savimo turės būti surengtas 
antrasis. Pataisa įsigaliotų tik 
Seimui pritarus du kartus. 

V. Landsbergis pareiškė ra
ginsiąs opozicines frakcijas 
pasipriešinti pataisos priėmi
mui, jeigu nebus aiškiau re
glamentuotas nuolatinio gy
ventojo statusas. 

„Aeroflot" lėktuvą užgrobęs lietuvis 
kaltinamas tėvo nužudymu 

Santa Monica, Kaliforni
ja , vasario 10 d. (BNS) — 
„Aeroflot" lėktuvą aštunta
jame dešimtmetyje užgrobęs 
Algirdas Bražinskas pirma
dienį Kalifornijoje stos prieš 
teismą dėl 77 metų amžiaus 
tėvo nužudymo, praneša „Los 
Angeles Times". 

Pasak dienraščio, 46 metų 
Santa Monica gyvenančiam A. 
Bražinskui, kuris Amerikoje 
pasivadino Albert Victor 
White, prokurorai vasario 8 d. 
pateikė kaltinimus vasario 5 
dieną savo bute ginčo metu 
negyvai sumušus tėvą Praną 
Bražinską. 

A. Bražinskas, nesumokėjęs 
nurodyto 1 mln. JAV dol. 
užstato, buvo sulaikytas ir 
jam gresia laisvės atėmimo iki 
26 metų bausmė. 

1970 m. spalio 15 d. tėvas ir 
tuomet dar paauglys sūnus 
užgrobė „Aeroflot" lėktuvą 
„An-24", skridusį iŠ Batumi į 
Suchumi, ir privertė jį nu
skraidinti į Turkiją. P. Bra
žinskas po dešimtmečio inter
viu sakė, kad jis ir jo sūnus 
užgrobė Juodosios jūros pa
krante skridusį keleivinį lėk
tuvą, grasindami slapta įsi
neštu pistoletu ir perdirbtu 
medžiokliniu šautuvu. Pasak 
jo, jie ryžosi užgrobti lėktuvą, 
„nes jam grėsė mirtis kaip Lie
tuvos pasipriešinimo sąjūdžio 
dalyviui". Pasak tėvo, du 
lėktuve buvę ginkluoti apsau
giniai atvėrė ugnį ir per 
užvirusį susišaudymą buvo 
nušauta 24 metų stiuardesė 
Nadežda Kurčenko ir sužeisti 
trys įgulos nariai. 

Turkijoje jie bandė gauti po
litinį prieglobstį, tačiau Anka
ra, atmetusi SSRS prašymą 
juos išduoti, užgrobėjus suėmė 
ir P. Bražinskui už nužudymą 
skyrė 8 metų laisvės atėmimo 
bausmę, o jo nepilnamečiam 
sūnui — 2 metų kalėjimo 
bausmę. 1974 m. visuotinės 
amnestijos metu bausmė Bra
žinskams buvo dovanota, o 
kalėjimas pakeistas namų 

areštu. Po 2 metų tėvas ir 
sūnus pabėgo, tačiau susisiekę 
su JAV ambasada Ankaroje ir 
negavę politinio prieglobsčio, 
vėl pasidavė Turkijos policijai. 

Po dviejų savaičių paleisti į 
laisvę jie 1976 m. atsidūrė 
Venezueloje, o čia nusipirko 
bilietus skristi į Kanadą. 
Lėktuvui nutūpus New Yorke, 
Bražinskai dingo iš akiračio, 
tačiau po dviejų savaičių juos 
suėmė JAV imigracijos ir 
natūralizacijos tarnyba. 

Imigracijos teisėjas Robert 
T. Griffin leido tėvui ir sūnui 
dar kartą kreiptis su prašymu 
gauti politinį prieglobstį pagal 
1980 metais priimtą libera
lesnį prieglobsčio įstatymą. 
Imigracijos ir natūralizacijos 
tarnyba (INS) apskundė šį 
nuosprendį ir tvirtino, kad jie 
turi būti deportuoti. Tai 
sukėlė didelį JAV lietuvių pa
sipiktinimą, ir nors politinis 
prieglobstis jiems nebuvo su
teiktas, Pranui Bražinskui ir 
jo sūnui buvo leista pasilikti 
JAV. Jie persikėlė į Santa 
Monica, kur abu vertėsi namų 
dažymu. 

JAV LB Santa Monica sky
riaus vadovė Regina Oslapas, 
sakė, kad tėvas ir sūnus 
skelbėsi esą pasipriešinimo 
sąjūdžio dalyviai ir prašė pa
remti juos aukomis. Tačiau, 
pasak R. Oslapas, vietos ben
druomenė nelaikė P. Bražins
ko patriotu dėl jo smurtingos 
praeities. 

* Nuo Liberalu frakcijos 
atskilę buvusio premjero 
Rolando Pakso šalininkai pa
reiškė neketinantys oficialiai 
skelbtis parlamentine opozici
ja. Per artimiausią mėnesį 
prie šios grupuotės turėtų 
prisijungti dar keli Seimo na
riai, dauguma — iš dabartinės 
liberalų stovyklos. Dešimt 
„paksininkų" vienijančios Ne
priklausomos frakrijo8 išpla
tintame pareiškime teigiama, 
jog frakcija jokiu būdu neketi
na „flirtuoti" ir su valdančiąja 
dauguma. <KD. LR. nui 

Jaunimas pasitinka JAV senatorių Richard Durbin. arvykusj \ Amerikos Lietuvių Tarybos surengtą Lietuvos Nepri
klausomybes — Vasario 16-osios — minėjimą, vykusį vasario M) iieną Mana High School salėje Čikagoje. 

Jono Kuprio nuotr. 

L "1 Tėvynėje pasižvalgius 
* Sausio pabaigoje susi

siekimo ministras Zigman
tas Balčytis lankėsi Japonijo
je, kur vyko pasaulio kelinin
kų žiemos kelių priežiūros 
kongresas. Ši išvyka Lietuvos 
mokesčių mokėtojams kainavo 
apie 15,000 litų. Aiškindamas 
apie kelionę į Japoniją, minis
tras kaip ypač naudingus iš
skyrė pokalbius su Suomijos, 
Danijos kelininkais, pasitari
mą apie tai, kaip paspartinti 
„Via Baltica" kelio tiesimą. Ar 
tikrai būtina važiuoti į Japo
niją, kad sužinotum, kas vyks
ta Europoje ir kaimyninėse 
valstybėse labai siauroje spe
cifinėje kelių priežiūros sri
tyje? (K. Elta. 

* Valstybinė lošimu prie
žiūros komisija davė leidimą 
Estijos bendrovei „Olympic 
Casino Group Baltija" atidary
ti lošimo automatų saloną, ir 
Vilniuje jau veikia pirmieji le
galūs lošimo namai. 'Vž. Eitai 

* Šarūnui Marčiulioniui 
po 5 metu pertraukos vėl 
plojo NBA sirgaliai. Buvęs 
NBA krepšininkas, 37 metų S. 
Marčiulionis per Philadelphia 
vykusį lygos „Ali Stars" sa
vaitgalį laimėjo trejetų var
žybas. Jis atstovavo „Sacra-
mento Kings" komandai, suda
rytai iš ne JAV gimusių 
žaidėjų. <LR. EIU> 

* Arvydo Sabonio tikslas 
— laimėti Lietuvos krepšinio 
lygos (LKL) čempiono žiedą ir 
taip baigti sportininko kar
jerą. Mažiausiai keletą mėne
sių krepšinio kamuolio ne
lietęs legendinis Lietuvos 
krepšininkas A. Sabonis Is
panijoje atnaujino krepšinio 
treniruotes. (Lž, EIUI 

* Lietuvoje žemiau skur
do r ibos gyvena daugiau nei 
500,000 gyventojų. Didžiau
sias skurdo lygis yra kaimuo
se, kur net trečdalis gyventojų 
vos suduria galą su galu. Di
džiąją dalį skurstančiųjų su
daro daugiavaikės šeimos, au
ginančios 3 ir daugiau vaikų. 

* Po daugiau nei du mė
nesius t rukusio tyrimo Mui
tinės kriminalinės tarnybos 
pareigūnai Vilniaus oro uoste 
sulaikė narkotikų gabentoją. 
Iš Amsterdamo grįžusio as
mens skrandyje aptikta apie 
300 gramų kokaino. Tai pir
mas toks atvejis Lietuvoje. 
Juodojoje rinkoje vienas šios 
narkotinės medžiagos gramas 
vertinamas 100 JAV dol. Oro 
uoste sulaikytas 31 metų klai
pėdiškis neigė gabenąs narko
tines medžiagas (RVSI 

* Vilniuje posėdžiavęs 
valdančiosios Naujosios są
jungos (NS. socialliberalų) su
važiavimas perrinko partijos 
vadovu Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską ir gerokai at
naujino partijos tarybą. Su
važiavimas priėmė nutarimus 
valstybės valdymo ir švietimo 
reformų, socialinės apsaugos 
politikos ir ekonominės plėt
ros klausimais, tačiau neatsa
kė į klausimą dėl partijos kan
didato kėlimo į orezidentus, 
pavesdamas tai vėliau nu
spręsti partijos tarybai. <BNS> 

* Pajūrio kopos tampa 
privačia nuosavybe. Vieni 
namų valdomis stengiasi pa
versti ant polių stovinčius po
ilsio namukus Šventojoje, kiti 
kerta apsauginę miško zoną ir 
tveriasi tvoromis. Valdininkai 
„kaip grąžinamą žemę" jau iš
dalijo 343 hektarus pajūrio 
pušynų, o prezidentas Valdas 
Adamkus žada kopų sutvarky
mo klausimui spręsti kviestis 
specialistų iš Čikagos. <R. EIU> 

* Perna i Suomijos įlan
koje netoli Primorsko mies
to, naują jūrų uostą pastačiusi 
Rusija neslepia ketinimų per 
jį tiekti į Vakarus daugiau na
ftos ir išstumti iš pelningo ver
slo konkurentus — bendroves 
„Ventspils nafta" (Latvija) ir 
„Mažeikių nafta". Nukreipus 
naftą j Primorsko uostą, Bū
tingės terminalo apyvarta gali 
gerokai sumažėti. Tokiu atve
ju dalies kroviniu netektų per
nai nuostolingai dirbusi, sko
lose skęstanti bendrovė „Klai
pėdos nafta". <LR. Eita. 

* Puslaidininkių fizikos 
insti tutą Vilniuje pasiekė 
gera žinia iš Br.uselio — šio 
instituto Optoelektronikos la
boratorijos mokslininkų pa
teiktas projektas sėkmingai 
įveikė visus tris NATO finan
suojamos programos „Mokslas 
— taikai" atrankos etapus ir 
bus finansuojamas iš- NATO 
lėšų. (LŽ. Eltai 

* „Lietuvos energijos" 
vadovo poste darbą pradėjo 
iki šiol Kauno šilumos ūkiui 
vadovavęs Rymantas Juozai
tis. Jo paskyrimas į strate
ginės bendrovės generalinio 
direktoriaus postą nebuvo ne
tikėtas. Dirbti į „Lietuvos 
energiją" R. Juozaitis teigė 
ateinantis be baimės. „Esu tik 
samdomas darbuotojas, ku
riam iškelti tam tikri už
daviniai. Mūsų visame ūkyje 
trūksta stabilumo, tad bandy
siu jį pasiekti dirbdamas šioje 
įmonėje", sakė jis. <KD. EIUI 

Lietuvos pašto 
siuntoje juodligės 

nerasta 
Vilnius, vasario 11 d. 

(BNS) — JAV mikrobiologams 
nepavyko aptikti juodligės 
sukėlėjų mėginiuose, kurie 
buvo paimti iš JAV ambasa
dos Vilniuje diplomatinio paš
to maišų. 

Kaip sakė JAV ambasados 
kultūros atašė Michael Boyle, 
JAV mikrobiologijos laborato
rijoje buvo ištirti pavyzdžiai, 
aptikti pernai lapkritį į JAV 
ambasadą Vilniuje atkeliavu
siuose diplomatinio pašto mai
šuose. 

Pasak M. Boyle, paaiškėjo, 
kad viename pavyzdžių, paim
tame nuo diplomatinio pašto 
maišo, nėra juodligės sukė
lėjų, o aptiktos kitokios bakte
rijos. Antrajame mėginyje bu
vusios bakterijos pasiekė 
Vašingtoną jau žuvusios, todėl 
nepavyko nustatyti, kokia jų 
prigimtis. 

Visuomenės sveikatos centro 
Mikrobiologijos laboratorijos 
vedėja Kazimiera Rutienė 
teigė, kad Vilniaus mikrobio
logai negalėjo suklysti, ir vie
name mėginyje tikrai buvo 
juodligės sukėlėjų. Ji mano, 
kad būtent šios bakterijos ir 
pasiekė Vašingtoną jau 
žuvusios. K. Rutienė sakė, kad 
ji dar negavo jokios informaci
jos iš JAV apie tyrimų rezulta
tus. 

M. Boyle teigė gerai vertinąs 
Visuomenės sveikatos centro 
Vilniuje Mikrobiologijos spe
cialistų veiksmus lapkritį, jų 
pagalbą konsultuojant JAV di
plomatus ir dezinfekuojant 
JAV ambasados patalpas. 

* Vokietija patvirtino 
savo aktyvią paramą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos priė
mimui į NATO ir Europos Są
jungą. Tai teigiama bendrame 
Vokietijos ir trijų Baltijos val
stybių užsienio reikalų minist
rų komunikate, kurį jie pasi
rašė per susitikimą Rygoje 
pirmadienį. Ministrai pareiš
kė įsitikinimą, kad Baltijos 
valstybių pakvietimas į NATO 
per viršūnių susitikimą Pra
hoje šiemet lapkritį panaikins 
istorinę neteisybę ir Europos 
padalijimą. IBNS> 

* Užsienio reikalų vice
ministras Rytis Martikonis 
mano, jog prieš skųsdamiesi, 
kad Europos Komisija skiria 
Lietuvos žemės ūkiui tik dalį 
tos paramos, kurią gauna Eu
ropos Sąjungios narės, Lietu
vos ūkininkai turėtų pagalvoti 
apie atsakomybę už savo žo
džius. „Tuos pinigus mums 
uždirbo ES piliečiai", sako vi
ceministras. ILŽ.EIU) 

SALT LAKE CITY 
OLIMPIADOJE 

* 2002 metų XIX žiemos 
olimpinės žaidynės vasario 8 
d. prasidėjo 90 tylos sekundžių, 
kurių metu plevėsuojant suply
šusiai World Trade Center griu
vėsiuose rastai vėliavai, buvo 
pagerbtas rugsėjo 11 dienos iš
puolių aukų atminimas. Spau
džiant šaltukui, 2.5 valandos 
trukusioje iškilmingoje atidary
mo ceremonijoje, kurioje daly
vavo 2,531 sportininkas iš 77 
valstybių, siekta pabrėžti indė
niškąją Utah valstijos .praeitį. 
Tačiau pagrindiniu emociniu 
renginio akcentu tapo JAV su
krėtę tragiški teroro išpuoliai, 
nusinešę tūkstančių žmonių gy
vybes. Patriotinę nuotaiką sus
tiprino ir suliepsnojusi olimpinė 
ugnis, kurią uždegė 1980 m. 
žiemos olimpiados JAV ledo ri
tulio komanda, dramatiškose 
varžybose įveikusi Sovietų są
jungos rinktinę ir laimėjusi 
aukso medalius. 

„Jūsų tauta išgyveno siau
bingą tragediją — tragediją, ku
ri palietė visą pasaulį", atidary
mo kalboje pareiškė Tarptauti
nio olimpinio komiteto prezi
dentas Jacųues Rogge. Ne
trukus JAV prezidentas George 
W. Bush „išdidžios, ryžtingos ir 
dėkingos tautos vardu" paskel
bė apie žaidynių atidarymą. 

* Tik vienas Lietuvos spor
tininkas i i aš tuonių žygiavo 
per žaidynių atidarymą. Šven
tėje kartu su LTOK vadovais ir 
olimpinės misijos atstovais da
lyvavo tik Lietuvos delegacijos 
vėliavnešys, slidininkas Ričar
das Panavas. Kitiems sportinin
kams buvo suteikta galimybė 
ramiai rengtis varžyboms. Lie
tuviai buvo pasipuošę tamsiai 
mėlynais elegantiškais paltais 
ir ryškiaspalviais šalikais, o 
rankose nešėsi mažas Lietuvos 
trispalves vėliavėles. 

* 47-oji s tadione pas i rodė 
Lietuvos delegacija, kurią TV 
kameros lydėjo keliolika sekun
džių. Tačiau patekti į JAV žiū
rovų akiratį lietuviams vėl ne
buvo lemta. Atidarymo iškilmes 
rodęs NBC kanalas tuo metu, 
kai lietuviai žengė stadionu, 
parodė reklamą. Taip pat NBC 
pasielgė, rodydama 1996 ir 
2000 metų vasaros žaidynių ati
darymus. Po antrojo televizijos 
akibrokšto užpernai JAV Lietu
vių Bendruomenė užvertė NBC 
šimtais pasipiktinimo laiškų. 

* Kai \ Sal t Lake City 
olimpinį s tadioną įžengė 
Latvijos delegacija, atidarymą 
komentavęs NBC žvaigždė Bob 
Cost susipainiojęs pasakė: „Pa
galiau ir latviai išlindo iš rekla
mos šešėlio". Po šių žodžių NBC 
kanalu vėl sumirgėjo reklama. 

* Lietuvai olimpiadoje at
stovauja 8 sport ininkai : ledo 
šokėjai Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas, biatlonininkai 
Diana Rasimovičiūtė ir Liutau
ras Barila, slidininkai Irina Te-
rentjeva. Ričardas Panavas, Va
dimas Gusevas bei Vladislavas 
Zybailo. 

* JAV naikin tuvai „F-16" 
perėmė du lėktuvus, įskridu
sius į uždarą Salt Lake City oro 
erdvę. Abiem atvejais oro erdvę 
pažeidė nedideli privatūs lėktu
vai. Nė vienas iš lakūnų apie 
jokius skraidymo apribojimus 
nieko nežinojo, ir oro erdvę pa
žeidė be piktų ketinimų. „Oras-
oras" raketomis ir didelio kalib
ro kulkosvaidžiais ginkluoti „F-
16" naikintuvai oro erdvės pa
žeidėjus nulydėjo į artimiausius 
oro uostus. 

* Lietuvos šokėjai ant ledo 
Margari ta Drobiazko ir Po
vilas Vanagas olimpinių žai
dynių sportinių šokių varžybose 
pasiryžę kovoti dėl medalių. 
Čiuožėjai teigia, jog kol kas pa
vyko išvengti klaidų treniruotė
se, kurias, beje, stebi ir būsi
mųjų varžybų teisėjai. 

* 17-metė Lietuvos slidi
ninke Ir ina Terentjeva žie
mos olimpinių žaidynių moterų 
15 km bendro starto lenktynėse 
laisvuoju stiliumi šeštadienį už
ėmė 49-ąją vietą. I. Terentjeva, 
nuotolį įveikusi per 45 minutes 
45.4 sekundės, olimpiadoje ap
lenkė septynias varžoves, o ke
turios slidininkės rungties ne
baigė. Lietuvos atstovė 5 minu
tes ir 51 sekundę pralaimėjo 
pirmojo XLX žiemos olimpinių 
žaidynių aukso medalio savi
ninke tapusiai 33 metų italei 
Stefanijai Belmondo. 

* Lietuvos slidininkas Vla
dislavas Zybailo olimpiados 
vyrų 30 km bendro starto lenk
tynėse laisvuoju stiliumi buvo 
59-as, atstumą įveikęs per 1 va
landą 21 minutę 27.1 sekundės. 
Kitas Lietuvos atstovas — Vadi
mas Gusevas — tarp 70 dalyvių 
buvo 65-as. V. Zybailo aukso 
medalį iškovojusiam vokiečių 
kilmės Ispanijos slidininkui Jo-
hann Muhlegg baigmėje pralai
mėjo 11 minučių 58.2 sekundės, 
o V. Gusevas nuo olimpinio 
čempiono atsiliko beveik 15 mi
nučių. 

* Sekmadienį olimpiniame 
kaimelyje Lietuvos delegacija 
su gimtadieniais pasveikino 
biatlonininką Liutaurą Barilą 
(28 metai) ir gydytoją Vladą 
Sklizmantą (46 metai). 

* P o sekmadienio varžybų 
žiemos olimpinėse žaidynė
se jau išdalyti 9 medalių komp
lektai, o apdovanojimus pelnė 
15 valstybių sportininkai. Ko
mandų įskaitoje pirmauja JAV 
rinktinė (1 aukso ir 2 sidabro 
medaliai), nors daugiausiai ap
dovanojimų (5) turi II vietą už
imanti Austrija. 3 medalius iš
kovojo Vokietijos sportininkai, 
po du — Suomija. Olandija, 
Norvegija ir Šveicarija. 

* Reikšti nepasitenkinimą 
teisėjais yra populiarus daili
ojo čiuožimo varžybų žiūrovų 
užsiėmimas, bet Salt Lake City 
jie pirmą kartą tiksliai nežino, 
ar savo nepritarimą del žemų 
taškų reiškia teisėjui iš Kana
dos, Rusijos, Italijos, ar Mongo
lijos. Tarptautinė čiuožimo są
junga (ISU) prieš metus nusp
rendė daugiau nenurodyti tei
sėjų tautybės švieslentėse arba 
rezultatų suvestinėse. 

* Žiemos olimpiados daly
vių i r svečių saugumui ga
rantuoti JAV mesta 315 mln 
dol bei 15,000 pareigūnų, kurių 
yra gerokai daugiau nei JAV 
kariškių Afganistane. Vienam 
sportininkui tenka vidutiniškai 
po šešis. 

* 820,000 gyventojų tu
rinčiame Salt Lake City su
rengta olimpiada bus didžiau
sios žiemos žaidynės istorijoje 
— per 2,500 sportininkų varžy
sis 15 sporto šakų varžybose. 
Olimpiados programoje iš viso 
yra 78 rungtys. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠIMTUI METŲ STIPRIŲ KAULŲ 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 
iūdi del ilgo am- būtina ir nuo staigios širdies Budistai 

žiaus, nes jie nesuprato savo 
kūno veiklos, kai dėl minkštų 
kaulų tosteosąnarės - osteopa-
rozėsj, lauką dirbdami, sukris
davo skausmuose ar kai mel
džiantis išgirsdavo staigų 
skausminga brakštelėjimą. 
Kūnas jiems buvo tokia pat 
misterija kaip sezonai, tvarką 
jų derlių, bei įvykiai, pasi
reiškia jų danguje. 

Moderniai medicinai truko 
ilga kelione, kol nuo dėlių ir 
pjūklo ji pajėgė išgelbėti mili
jonus gyvybių, prailginti žmo
gaus gyvenimą ir tuos dova
notus metus paversti darbin
gais bei vertingais. Mus taip 
pat ji išbudino prisilaikyti t am 
tikrų normų, vadinkime jas 
apsaugos priemonėmis, kurios 
užtikrina mums džiaugsmingą 
senatvę. 

Aišku, senatve yra neišven
giama, bet nuo mūsų priklau
so kaip mes senstame ir kaip 
mes prisirengiame neišvengia
mam mūsų kūno sužalojimui. 
Viena senstančio kūno našta 
yra kaulų minkštumas. 
Minkštakaulė — osteoparosis 
(ir ne taip žalojanti sesuo oste-
openia) kasmet po 28 milijo
nus amerikiečių vargina — 
sulaužo jų kaulus, ypač riešus, 
šlaunikaulius ir stuburus. Kai 
80 proc. taip vargstančių esti 
moterys, ypač be regulų to
kios, tai ir vyrai neturi snaus
ti dėl to reikalo. 

Bet yra žingsniai apsaugon 
nuo tokios minkštų kaulų su
keliamos negerovės — ton ap
saugon turi žengti moterys ir 
vyrai — saugotis, kad, žen
giant laiptais žemyn, nenu
žengtum ligoninėn. 

Šio krašto minkštų kaulų 
reikalais besirūpinanti gydy
tojų draugija (the National 
Osteoparosis Foundation) pa
tar ia ketveriopai saugotis 
kaulų suminkštėjimo: 

1. mišrus, ypač gausus kaliu 
ir vitaminu D maistas; 

2. sunkumų pakilnoti neven
giąs darbavimasis. Moterys jo 
vengia, nes mano sugadinan
čios savo figūrą; 

3. sveikas — normalus gy
venimas, nekenkiant sau, ki
tiem ir aplinkai, įskaitant 
ypač nerūkymą su negirtavi-
mu: 

4. susenus pasitikrinti kau
lų tamprumą (bone density). 
O mes, lietuviai, ir be tokio ty
rimo laikykimės apsaugos kuo 
stropiausiai — tada nuken-
tėsime mažiausiai. 

Mums tokia apsauga yra 

atakos bei tokio paralyžiaus 
— stroko. Kada mes, lietuviai, 
liausimės su budistais vargti 
dėl senatvės ir imsime gėrėtis 
senatve, paliovę šakočiais bei 
taukuose — spirguose mirks
tančiais didžkukuliais savo go
murį lepinę, o širdis su sme
genimis žudę. 

Minkštakaulė — osteoparo
sis yra didelė našta visiems, 
ypač moterims. Apsauga nuo 
tokios ligos yra ketveriopa. 
Susipažinkime su pirmąja — 
tai sunkumų pakilnoti neven
giąs darbavimasis. 

Daugeliui tas sunkumų ne
vengiąs darbas reiškia prakai
tavimą, rungtynes, kaktoje ve
nų paburkimą ar įtampą suke
liąs fabrike ant linijos užsi
ėmimas. Iš tikrųjų nėra taip. 
Nors svorį kilnoti užsiėmimas 
yra būtinas kaulų sustiprėji
mui, bet mums nereikia lėkti 
į gimnastikos salę; užtenka 
vien savo kūnu naudotis. Žmo
gaus kūno svoris teikia pakan
kamą svorį kaulų ir raumenų 
stiprinimui — tik reikia tin
kamai savo kūną panaudoti . 

Bet čia prieiname, kur yra 
šuo pakastas. Moteris nuo sa
vęs stumia šalin sunkumus 
kilnoti darbą, nes bijo, kad tai 
stipriai pakeis išvaizdą ir kad 
tai nėra moteriškas darbas. 
Tokia pažiūra į sunkesnį 
darbą neteisinga ir žalinga. 
Tiek vyrai, tiek moterys gali 
pakilnoti sunkumus su nauda 
sau. Tik apšilk pirma, ilgam 
darbavimuisi pasitark su gy
dytoju ir niekada nepersistenk 
— lietuviškos galvos neiškeisk 
į burokinę. 

Sunkesnis darbas įplėšia 
raumens skaidulas, kurios at
sistato pačios — tik daug stip
resnės. Dažnai jaučiamas 
lengvas deginimas. 

Laiminga senatvė 

Darbas yra gyvenimas — jo 
druska. Jei nori suteikti savo 
kaulams atsparą prieš ilgą 
amžių, Tamstos darbas turi 
būti nuolatinis, su pertrauko
mis poilsiui, kasdieninis ir 
griežtas. Intensyvumas darbe 
yra ištvermė ir st iprumas. To
dėl pamažu pasikartodamas, 
reikalauk iš savęs ir nepersi
stenk, nes per didelis darba
vimasis kiekvienam neleisti
nas. 

Jau šiandien pradėk darbuo
tis lietuviškai — ir kaulai bus 
dėkingi Tamstai. 

Šaltinis: „Healthline", Nov/ 
Dec 2000. 

SLAUGANTIEMS SERGANČIUS 
ALZHEIMER LIGA 

Diagnozę nustatyti re ik ia 
kaip galima greičiau 

Alzheimerio liga prasideda 
nepastebimai. Ligonis kurį 
laiką savo atminties sutriki
mus sugeba nuslėpti, todėl 
pastebėję, kad senas žmogus 
nuolat ką nors pamiršta, ne
galvokite, kad taip ir turi būti. 
Būtinai kreipkitės į gydytoją. 
Nesakykite: „Tai nieko nebe
pakeis". Šiuolaikiniais vais
ta is galima sulėtinti ligos vys
tymąsi. Juo anksčiau suži
nosite, su kuo susidūrėte, tuo 
geriau planuosite ateitį. 

Sudarykite juridini 
(teisinį) ir f inansinį 

planą 

Nesidrovėkite kreiptis į ju
ristą dėl įgaliojimo veikti ligo
nio vardu, globos, testamento, 
kitų svarbių dalykų. Iš anksto 
suplanuokite iešas, kurių pri
reiks ligonio priežiūrai na
muose, privačioje klinikoje ar 
prieglaudoje. Patį ligonį įtrau-

Šeš ias Lie tuvos į s ta igos š m. s aus io pradžioje gavo naujus modern ius reaniniobilius, s k i r t u s s u n k i ų ga iv inamų 
ligonių pe rvež imui . K ę s t u č i o V a n a g o (Elta) n u o t r a u k a . 

MELANOMA 
D a ž n i a u s i s i m p t o m a i 

• Auglys gali pradėt i augt i 
iš jau esančio apgamo — 30 
proc. atvejų a r a t s i ras t i naujo
je odos vietoje — 70 proc. at
vejų. 

• Melanoma iš pradžių a t ro
do, kaip juodas apgamėl is , po 
to ji ima plėstis. Jos k r a š t a i 
tampa nelygūs ir dažnai ne
ryškūs. 

• Melanoma gali būti t am
siai ruda arba ir šviesesnių at
spalvių. 

• J i gali būti visiškai lygi 
arba š iurkštaus pavi rš iaus . 
Ant kai kurių melanomų ats i
randa išopejimų. 

D i a g n o s t i k a 

Esant bet kur iems anksč iau 
paminėt iems požymiams rei
kėtų į tart i melanomą. 

• Diagnozei nus ta ty t i daž
niausiai pakanka kruopščiai 
surinktos anamnezės ir medi
cinines apžiūros. 

• Ankstyvai melanomos 
diagnostikai ypač svarbi der-
matoskopija. 

• Vienintelis būdas nus ta ty 
ti tikslią diagnozę yra biopsija 
(pažeistos odos gabalėlio mik
roskopinis tyr imas) . Biopsija 
a t l iekama tokiu būdu: pažeis
tos odos plotelis n u p l a u n a m a s 
antiseptiniu t i rpalu. Po to la
bai plona ada ta į odą apl ink 
pažeidimą yra suleidžiama 
anestezinės medžiagos, kad 
oda taptų visiškai nejautr i . 
Tada pa imamas mažas odos 
gabalėlis ir uždedamas tvars 
tis. Ši procedūra a t l i ekama 
ambulatoriškai . 

G y d y m a s 
Didžiausia t ikimybė išgyti 

kitę į planavimą kaip galima 
anksčiau, kol jis dar gali pa
reikšti savo valią. 

Mokykitės s laugyt i 

Alzheimerio liga nuolat pro
gresuoja, reikalauja įvairių 
slaugos įgūdžių ir sugebėjimų. 
Kai kurios paprastos prie
monės gali padėti ir ligoniui, 
ir jums. Pavyzdžiui, aiškiai 
paženklinus vonios kambario 
duris, ligonis jas lengviau ran
da, tai sumažina jo nerimą. 
Svarbu užrakinti vaistus, kad 
ligonis jų neišgertų per daug, 
duris, kad jis neišeitų ir ne
paklystų. J ū s galite išmokti 
padėti savo ligoniui visose li
gos stadijose. 

Sužinokite , kokia 
pagalba yra jums 

prie inama 

Jūsų paties, o ir jūsų artimo
jo gerovei stenkitės sužinoti, 
kokia pagalba jums prieina
ma. Jau atsiranda slaugytojų 

yra tada , kai melanoma yra 
nelabai progresavusi, anksty
vos stadijos, neišplitusi. Ope
racijos apimtis priklauso: 

• Nuo melanomos rūšies. 
• Nuo to, kaip giliai auglys 

yra įsiskverbęs į odą. 
• Nuo jo vietos kūno pavir

šiuje. 
• Ar pažeisti aplinkiniai 

limfiniai mazgai. 
Įvertinus visus šiuos fakto

rius rekomenduojama melano
mos pašalinimo operacija. 

P a r u o š i m a s operaci ja i 

Prieš operaciją atliekami 
kraujo, šlapimo tyrimai, šir
dies elektrokardiograma ir 
krūtinės ląstos rentgenogra-
ma. Melanoma gali išplisti į 
bet kurią kūno vietą, todėl ga
li prireikti atlikti kai kuriuos 
papildomus tyrimus: 

• kompiuterinę tomografiją: 
specialiu prietaisu atliekamos 
pasluoksnis rentgeno nuo
traukos tų organizmo dalių, 
kuriose įtariama esant mela
nomos antrinių židinių, vadi
namųjų metastazių (dažniau
siai smegenys, kepenys ar 
auglį supantys audiniai). 

• magnetinio rezonanso ty
rimą. Kompiuteriu sukuria
mas vaizdas, kur organai gali 
būti apžiūrėti iš įvairių pusių. 
Šis tyrimo būdas ypač vertin
gas tiriant kraujagysles ir ner
vinį audinį. 

• kaulų skenavimą: plona 
adata į veną suleidžiamas ne
didelis kiekis nekenksmingos 
medžiagos, kuri cirkuliuoda
ma kraujyje patenka į kaulus 
ir susikaupia jų pažeidimo vie
tose. Praėjus valandai po in
jekcijos, ligonis guldomas ant 

savitarpio pagalbos grupių 
prie psichikos sveikatos cent
rų. Pasi tarki te su gydytojais ir 
socialiniais darbuotojais. 

P r i i m k i t e paga lbą 
Bandymas atlikti viską pa

čiam išsekins jus , j ū s netgi 
galite pats pasijusti sergąs. 
Šeimos ir draugų te ik iama pa
galba gali būti labai svarbi. 
Jeigu j ie nesiūlo pagalbos — 
paprašykite jos. 

P a s i r ū p i n k i t e s a v i m i 

Nesistenkite visiškai prisi
rišti prie savo artimojo, pa
miršdami savo poreikius. Ne
pakliūkite į šiuos spąstus . 
Skirkite laiko sau. Nueiki te į 
kiną, į svečius, mankšt inki tės . 

Valdyk i t e s a v o n e r i m ą 

Nerimas gali pasireikšt i 
fiziškai (pablogėjęs regėjimas, 
virškinimo problemos, aukštas 
kraujo spaudimas), nuotaikos 
arba elgesio sutr ikimais: irzlu
mu, koncentracijos stoka, ape
tito sumažėjimu. Kar ta is slau
gytojai pradeda vartoti al
koholio arba vaistų, kad pa
lengvintų savo nerimą. Nebi
jokite pripažinti savo nerimo, 
kreipkitės pagalbos. 

Būki te real is ta i 

Kad ir ką darytumėte, Alz
heimerio liga progresuos. Kai 
kuriuos dalykus jus galite pa
keisti, kitų — ne. Liūdėkite 
dėl to, kad netekote savo arti
mojo, savo draugo ir ateities. 
Bet pasidžiaukite savo gerais 
prisiminimais, gyvenkite šia 
dienair toliau „kabinkitės" į 
gyvenimą. 

Mokyki tės „išmesti i i 
ga lvos" 

Jei jau nebepajėgiate slau
gyti ligonio pats ir perdavėte 
tai kitiems — nekaltinkite sa
vęs dėl to. Jūs padarėte, ką 
galėjote. 

Pas i t ikėk i t e savimi 
Jūs esate žmogus. Jūs kar

tais netenkate kantrybės ir 
darote dalykus, kurių vėliau 
galite gailėtis. Jūs vienas ne
galite suteikti tokios globos, 
kurios norėtumėte. Nepriva
lote jaustis dėl to kaltas. Jūs 
darote tai, ką galite. Pasi
tikėkite savimi. Jūsų myli
mam žmogui reikia jūsų, ir jūs 
esate Šalia. 

Sveikas žmogus, 2001 m. 
1 apkriua/gruodia 

specialaus stalo ir specialiu 
aparatu atliekamos visų kau
lų (nuo galvos iki kojų) nuo
traukų serijos. 

• pozitronų emisijos tomog
rafiją: šio tyrimo metu nusta
toma, koks yra tumoro me
džiagų apykaitos aktyvumas. 
Tam panaudojamos radioakty
vios cheminių elementų, esan
čių organizme, formos. Suleis
tos į kraujotaką jos susikau
pia auglyje. Pagal tai, kaip ak
tyviai šios cheminės medžia
gos kaupiasi ligos (auglio) ži
dinyje, galima spręsti, ar aug
lys auga greitai, ar iš lėto. 

• 8 valandas prieš operaciją 
negalima nieko valgyti ir ger
ti. 

• rytą prieš operaciją reikia 
nusimaudyti po dušu. 

• prieš vežant į operacinę, 
jums gali duoti raminamųjų 
vaistų. 

Operaci ja 

• Kiekvienam ligoniui ope
racijos atlikimo būdas gali la
bai skirtis. 

• Operacijos tikslas yra pa
šalinti melanomą (kartu su 1-
4 centimetro ją supančių svei
kų audinių) ir „apsaugančiuo-
sius" limfmazgius. 

• Jei yra padidėję limfiniai 
mazgai, pro kuriuos nuteka 
limfa iš melanomos pažeistų 
audinių, jie taip pat yra pa
šalinami. 

• Kartais, kai pašalinama 
melanoma, apėmusi didelį 
odos plotą, likusios odos kraš
tai nesiekia vienas kito. Tada 
atliekamas odos persodini
mas. 

• Specifinės operacijos de
talės bus aptartos su jumis 
prieš ją atliekant. 

• Operacija gali būti atlieka
ma naudojant bendrinę ar vie
tinę nejautrą, atsižvelgiant į 
aplinkybes. Tai jums bus pa
aiškinta po operacijos. 

Pooperac inė pr iež iūra 

• Jus nuveš į pooperacinę 
palatą, kur bus stebima, ar 
stabilus jūsų kraujospūdis, 
pulsas ir kvėpavimo veikla. 
Jei tai buvo nedidelė procedū
ra, atlikta naudojant vietinę 
nejautrą, jūs tą pačią dieną 
galėsite grįžti į namus, lydimi 
palydovo. 

• Jei jūs pasitikote ligoni
nėje, tą patį vakarą po opera
cijos jums bus leista atsisėsti, 
o kitą rytą ir atsikelti iš lovos. 

• Jums bus duota vaistų 
nuo skausmo. 

• Jūsų liga gali būti pagydo
ma. Jūsų galimybės gali būti 
įvertintos tik po to, kai bus ži
nomi visi tyrimų rezultatai. 

• Kaip ir bet kurios kitos 
operacijos metu, visada gali
mos komplikacijos. Atliekant 
šio tipo operaciją gali būti 
komplikacijų, pvz., plaučių už
degimas, kraujavimas, infekci
ja, plaučių tromboembolija, ir 
kitų. 

• Prieš išrašant iš ligoni
nės, su jumis bus aptarta, 
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kokių vaistų vartoti, kada ap
silankyti pas gydytoją ir kada 
reikės pašalinti siūlus. 

P r i e ž i ū r a namuose 

• Galite užsiimti įprastine 
veikla, vaikščioti, kiek reikės 
ir netgi lipti laiptais, valgyti, 
ką norite. 

• Jei jums nebuvo persodin
ta oda, galėsite praustis po 
dušu, nesvarbu, ar su tvars
čiais, ar be jų. Tik po to, kai 
išsimaudysite, pakeiskite šla
pius tvarsčius sausais ir šva
riais. 

• Jei jums buvo persodinta 
oda, jums bus duotos instruk
cijos dėl prausimosi po dušu 
ar maudymosi vonioje bei dėl 
tvarsčių priežiūros. 

Kre ipki tės į gydytoją, jei: 

• Pjūvio vieta paraudo arba 
patino ar iš jos atsirado kokių 
nors išskyrų. 

• Jūs sukarščiavote. 
• Jei jums kilo bet kokių 

klausimų. 
Gydymo m e n a s 

ŠOKOLADAS SVEIKAS 
ŠIRDŽIAI 

Neverta jaudintis, jei esate 
aistringi šokolado mėgėjai. 
Naujų tyrimų duomenys rodo, 
kad juodasis šokoladas ir ka
kavos milteliai mažina širdies 
ligų rizika Pennsylvania ir 
New Jersey tyrinėtojai paly
gino dviejų skirtingų dietų 
įtaką 23 sveikų tyrimo da
lyvių širdies būklei. Vienos 
tiriamųjų grupės dietoje buvo 
mažas flavonoidų kiekis — 
iš maisto raciono buvo paša
linta arbata, kava, vynas, svo
gūnai, obuoliai, pupelės, soja 
ir vaisių sultys. Kiti tyrimo 
dalyviai laikėsi kakavos ir 
juodojo šokolado (šiuose pro
duktuose yra daug flavonoi
dų) dietos. Per dieną jie su
vartodavo 22 g kakavos milte
lių ir 16 g juodojo šokolado, 
pudingų, šokoladinių sausai
nių, pyragaičių ir šokoladinio 
pieno pavidalu. Po mėnesio 
ištyrus dalyvių cholesterolio 
kiekį kraujyje, paaiškėjo, jog 
vartojusiųjų kakavos ir šoko
lado kraujyje 4 proc. sumažėjo 
didelio tankio lipoproteinų 
kukis ir 4 proc. padidėjo an
tioksidantų kiekis. Mažo tan
kio lipoproteinų kiekis atitin
kamai sumažėjo. 

Flavonoidų taip pat yra 
vaisiuose, daržovėse, arbatoje 
ir raudoname vyne. Plytelėje 
šokolado jų yra tiek kiek ketu
riuose puodeliuose arbatos. 
Todėl, rašoma žurnale .Ame
rican Journal of Clinical Nu-
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trition" (2001), juodasis šoko
ladas ir kakavos milteliai, var
tojami kartu su kitais minė
tais produktais, mažina šir
dies ligų riziką. 
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* l gydymo ąstaigas besi
kre ip ianč ių žmonių nepasi
tenkinimą dažniausiai sukelia 
ilgas laukimas eilėse prie gy
dytojų kabinetų, rodo tyrimas, 
kurj pernai atliko Sveikatos 
ekonomikos centras, apklau
sęs 1,058 suaugusius Lietuvos 
gyventojus. 33.3 proc. nurodė, 
kad, norint patekti pas gydy
toją, tenka ilgai laukti, 20 
proc. pažymėjo, kad sunku pa
tekti pas reikalingus specialis
tus , o 17.7 proc. nurodė, kad iš 
viso sunku užsiregistruoti pas 
gydytojus. <BNS> 
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KAS APSUNKINA LIETUVOS 
INTEGRACIJĄ Į VAKARUS? 

JAV ats . pik. ROMAS KILIKAUSKAS 
Tęsinys 

Darbo vietas kuria 
investicijos, ne pol i t ikai 

Būtų gerai, jei lietuviai su
prastų, kad nei vienas Lietu
vos politikas jiems nesukūrė ir 
nesukurs darbo vietų. Politi
kai sugeba tik didinti biurok
ratiją ir iš dirbančiųjų parei
kalauti didesnių mokesčių. 
Naujas darbo vietas ir geresnį 
gyvenimą visame pasaulyje 
kuria investicijos: naujos ga
myklos, plečiamas paslaugų 
verslas ir t.t. Politikų užduotis 
sudaryti palankiausias ir ge
riausias sąlygas investito
riams. Labai apgailestautina, 
kad kairiųjų vedlys to nesu
pranta. 

Praeitų metų lapkričio mė
nesį ministras pirmininkas A. 
Brazauskas buvo pakviestas 
Vilniuje susitikti ir pakalbėti 
apie investicijų galimybes Lie
tuvoje su potencialiais investi
toriais iš JAV ir kitų Vakarų 
pasaulio valstybių. Premjeras 
tą progą išnaudojo nostalgijos 
valandėlei: papasakojo apie 
savo svarią statybos darbų 
vykdytojo veiklą sovietų oku
pacijos laikais. Užsienio vers
lininkų reakcija buvo natūrali: 
jie pasijuokė ir išvyko. 

Prieš Seimo rinkimus 2000 
m. Seimo narys V. Andriukai
tis viešai pareiškė, kad, jeigu 
jo partija laimės rinkimus, 
„Mažeikių nafta" vėl bus nacio
nalizuota. Po rinkimų jis apie 
nacionalizaciją nebešaukia, 
bet pareiškė, kad su „Williams 
International" įmone kovos iki 
galo. Pagal V. Andriukaitį 
„Williams" nieko nenusimano 
ir viską daro blogai. (JAV šita 
firma yra viena didžiausių ir 
sėkmingiausių energetikos 
srityje). Kad Lietuvos Vyriau
sybė ir Seimas jau metai kaip 
nevykdo savo įsipareigojimų 
patvirtinti „Williams" veiks
mų plano ir pakeisti įstaty
mus, prieštaraujančius „Wil-
liams" veiklai, nei jis, nei 
premjeras nekomentuoja. Ta
čiau jau pasirodė viešosios 
nuomonės apklausos rezulta
tai, kurie teigia, kad 70 proc. 
Lietuvos gyventojų neigiamai 
vertina „Williams" veiklą. Lie
tuviai turėtų žinoti, kad „Wil-
liams" negali gauti paskolos 
įmonės modernizacijai, kol ne
bus išspręsti minėti klausi
mai. Matyt, V. Andriukaičiui 
patiko, kai „Mažeikių naftą" 
valdė valstybė ir šimtai mili
jonų litų nutekėjo į neegzis
tuojančių „ofŠorinių" firmų są
skaitas. Kas juos pasidalino? 

Kitas V. Andriukaičio žings
nis — kelionė į Londono arbit
ražo teismą, kur buvo nagri
nėjama „Mažeikių naftos" ir 

„Fluor Daniels" byla, irgi turėtų 
kelt i nerimą. Iš pradžių politi
k a s vengė prisipažinti , bet 
s p a u d a grei tai išsiaiškino, kad 
jo parodymai buvo duoti „Fluor 
Daniels" kvietimu. Jeigu „Fluor 
Daniels" bendrovei pasisektų 
laimėti šią bylą, ta i bus didelis 
nuostolis „Mažeikių naftai" ir 
Lietuvos Vyriausybei, kur ia i 
vis da r pr iklauso 59 proc. 
„Mažeikių naftos" akcijų. 

Viena didžiausių pasaulyje 
kompiuter ių firma „Intel 
Corp" a tvyko į Lietuvą išsiaiš
kinti dėl naujos gamyklos 
Kaune s tatybos ir veiklos gali
mybių. J ų te ig iamas sprendi
m a s bū tų sukūręs kelis š imtus 
gerai apmokamų darbo vietų 
kaunieč iams, bet , deja, ta ip 
neįvyko. Pas ik lausę V. And
riukaičio pare iškimų apie na
cionalizaciją ir išgirdę „Wil-
l iams" firmos problemas, „In
tel Corp" vadovai labai grei tai 
su Lietuva atsisveikino. Buvo 
ir daug iau firmų, kurios pa
sielgė panašia i . Kol taut iečiai 
nesupras , kaip kur i amos dar
bo vietos ir geresnis žmonių 
gyvenimas , tol viso to ir nesu
lauks . 

K o m u n i z m o nos ta lg i ja 

Pasku t in iu me tu pasirodo 
vis daug iau nostalgijos vaizdų 
apie „senus, gerus laikus". 
Lietuvoje valstybinė televizija 
dabar k a s savai tę transliuoja 
laidą, pavadintą „Kai a š ma
žas buvau". Vienoje praei to 
rudens laidoje jos vedėjas V. 
Gerulai t is pasikvietė į studiją 
tuometinį Lietuvos ambasado
rių Didžiojoje Britanijoje J . 
Paleckį. Kalba sukosi apie J . 
Paleckio tėvą, ku r i s labai išti
k imai ta rnavo sovietų okupan
t a m s ir nuosekliai prisidėjo 
prie daugelio tautiečių t rėmi
mų į Sibirą. Keista buvo gir
dėti pe r Lietuvos televiziją, 
kad j i s buvo t ik ra s humanis 
t a s , ku r i s neturėjo kitos išei
t ies, ka ip t ik t a r n a u t i okupan
tui , nes norėjo išgelbėti Lie
tuvą nuo Vokietijos. Diploma
t a s J . Paleckis pareiškė, kad, 
jeigu ne jo tėvo ta rnyba sovie
t a m s , ta i Vokietija būtų lietu
vių t au t ą sunaikinusi . Tokios 
laidos ir kalbos per LRT kelia 
abejonių dėl jos objektyvumo 
ir labai skaudina tuos, kurie 
dėl tokių „gelbėtojų" daug me
tų kankinosi Sibire a r atgulė 
amžino įšalo žemėn. Kita ver
tus , politologai j a u spėlioja, ar 
J . Paleckis, šiuo metu tapęs 
URM viceministru, nebus kai
riųjų kand ida ta s į prezidento 
postą. Kažin kokią saulę ir iš 
kokios šalies j i s parvežtų į 
Lietuvą? 

Uzgaveniškai nusiteikusios mergytės, pasiruošusios vienai linksmiausių kalendorinių švenčių — Užgavėnėms, 
kurios kaip tik vyksta šiandien, vasario 12 d. Kęstučio Vanago (Eltai nuotrauka. 

P a n i e k a J A V l ie tuvių 
b e n d r u o m e n ė s paramai 

JAV lietuviai, kaip ir visi 
tautiečiai, pe r visą Lietuvos 
okupacijos laiką kovojo dėl 
Lietuvos laisvės bylos. Daug 
kam byrėjo džiaugsmo ašaros, 
kai atėjo žinia apie Kovo 11-
osios Nepriklausomybės atkū
rimo aktą. Visas pasaulis svei
kino Lietuvą ir džiaugėsi jos 
pergale. JAV lietuviai jautė , 
kad j ie ta ip p a t prie šitos per
galės prisidėjo. Visi buvo lai
mingi, nors ir suprato, kad 
valstybės a tkūr imo darbas tik 
prasidėjo. Reikėjo toliau rū
pintis Lietuvos saugumo ir 
ekonomikos reikalais. JAV 
Tautos fondas, kiti fondai ir 
atskiri asmenys visokiais bū
dais rėmė Lietuvą. 

JAV lietuviai neprašė ir ne
laukė jokios padėkos, bet jie 
nesitikėjo, kad buvęs Vilniaus 
universiteto rektorius, o dabar 
Seimo narys R. Pavilionis, 
Amerikos lietuvius išvadins 
„parsidavėliais ir dvigubomis 
prostitutėmis". Šis žmogus da
bar vadovauja Seimo Švietimo 
ir kul tūros komitetui. Tad ar 
reikia stebėtis, kad vis mažiau 
užsienio lietuvių atvyksta ap
lankyti savo tėvų žemės ir vis 
mažiau yra nusiteikę prisidėti 
prie tų darbų, kurie Lietuvai 
yra labai svarbūs. 

Galbūt kažkieno tikslas ir 
svajonė, kad kuo mažiau už
sienio lietuvių grįžtų į Lie
tuvą, kad kuo ilgiau čia ne
būtų Vakarų kapitalo. Tuomet 
čia jie bus galingi ir įtakingi, 
nes veiks sovietinės nomenk
latūros milijonierių ir naujo
sios biurokratijos mechaniz
mas — r a n k a ranką plauna. 
Dėkui Dievui, kad laikas ne
numaldomai s tumia į praeitį 
s tabus ir jų garbintojus. Tarp 
užsienio lietuvių yra daug op-

KONSTITUCIJOS PATAISA 
Lietuvos priiminėjama 

Konstitucijos pataisa, lei
džianti ne Lietuvos Respubli
kos piliečiams balsuoti ir bū
ti renkamiems į savivaldybes, 
prieštarauja Lietuvos valsty
bės interesams. 

Ši klaidinga formuluotė pri
valo būti pakeista. Pvz., Lie
tuvos Respublikos Konstitu
cija leidžia Europos Sąjungos 
piliečiams, nuolatinai gyve
nant iems Lietuvos Respubli
koje, dalyvauti savivaldybių 
rinkimuose, tačiau tik Lietu
vos Respublikos piliečiai gali 
būti išrinkti į vykdomą savi
valdybių valdžią. Tas atitin
ka 94/80 EC direktyvą apie 
Europos Sąjungos piliečių tei
ses susijusias su savivaldybių 
rinkimais. 

t imistų, Lietuvps patriotų, ku
rie neišsigąsta nepraustabur
nių, o Vakarų investicijos tik
rai ateis į Lietuvą, kai ji taps 
NATO ir ES nare. Mes turime 
istorinę galimybę ir jos nepra-
leiskime. Nors. šiais metais 
dar teks išgirsti visokių gąs
dinimų, prognozių ir tikslingai 
užsakytų viešosios nuomonės 
tyrimų. Juk net ir 2002-ųjų 
pirmomis dienomis jau buvo 
skelbta, kad NATO pritaria 
tik 43 proc. gyventojų. Nesi
stebėkime, kad greitai keičiasi 
piliečių nuomonė, juk ta i tik 
priedanga politiniams intere
sams. Šiemet vyks tikras in
formacijos karas, nes artėja 
labai lemtingi Lietuvai spren
dimai. Būkime ryžtingi ir 
dirbkime. Jeigu Dievas duos ir 
NATO pakvies, bus aišku, kad 
tai įvyko tikra: ne tų politikų 
dėka, kurie dabar valdo Lie
tuvą ir savo poelgiais t ik ap
sunkina mūsų integraciją į 
Vakarų demokratijos pasaulį. 

Pabaiga 

Pabrėžiu, Europos Sąjun
gos piliečių teises. Anglijoje 
nuolatinai gyvenantys Rusi
jos ar kitų ne Europos Sąjun
gos valstybių piliečiai neturi 
teisės balsuoti savivaldybių 
rinkimuose, tad jie jokiu būdu 
neturėtų teisės balsuoti ir bū
ti renkami į savivaldybes 
Lietuvoje, būsimojoje Euro
pos Sąjungos šalyje. 

Esu t ikras, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė steng
sis įtaigoti Lietuvos Seimą 
atmesti šią žalingą lietuvių 
tautai pataisą. Ji tuo pačiu, 
iš tiesų, prieštarauja ne tik 
Lietuvos, bet ir Europos Są
jungos bei NATO valstybių 
interesams Lietuvoje. 

Aplamai, Lietuvos Seimo na
riai įskaitant ir dabartinį Sei
mo pirmininką, turėtų galvo
ti apie lietuvių tautos bei vals
tybės interesus, Lietuvos tarp
tautinę padėtį, nei daryti tai , 
ko, matyt, prašo jų sponso-
riai. 

Nereikia Seimo pirminin
kui televizijoje ieškoti pasitei
sinimų, kodėl Seimo prestižas 
beviltiškai smuko tautos 
akyse, nes tautai ir pačiai 
yra akivaizdžiai aišku. 

Lietuvai būtina nauja vy
riausybė, pajėgianti kovoti su 
katastrofiškai išaugusiu nusi
kalstamumu, o ne medžioklė
se ir pirtelėse susigėrę 'draugai'. 

Andriaus Kubiliaus vado
vaujama Vyriausybė sugebėjo 
sumažinti nusikaltimų skai
čių Lietuvoje daugiau nei 
1,900, tad esu įsitikinęs, kad ji 
būtų pajėgi tęsti šį gerai pra
dėtą svarbų Lietuvai darbą. 

Dr. D a r i u s 
F u r m o n a v i č i u s 

Baltijos Kraštų tyrimų 
centro narys, Europinių 

studijų katedra, Bradford 
u-tas, Anglijoje 
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Danutė Bindokienė 

Na va —jau ir 
Užgavėnės 

Važiuojant gatve, prie kai 
kurių namų dar matyti kalė
dinių papuošalų likučiai, o 
parduotuvių šalut inės lenty
nos tebėra užverstos buvusių 
švenčių blizgučiais, dabar jau 
parduodamais su nemaža 
nuolaida. Tad lyg truputį 
keista, kad šiandien j au Už
gavėnes — toji smagiausia ir 
t r iukšmingiaus ia viduržie
mio kalendorinė šventė. 

Pagal liaudies papročius ir 
tradicijas, Lietuvoje Užgavė
nės yra linksmos, bet ne to
kios ..gaivališkai laukinės", 
kaip, pavyzdžiui, kai kuriose 
Pietų Amerikos valstybėse 
(ypač Brazilijoje) ar net šio 
kraš to Nevv Orleans mieste. 
Kažin ar lietuvių tautos cha
rakter is t ikai būdinga visai be 
atodairos pasinerti į ..links
mybę iki kvailybės", nors 
Užgavėnių karnavalai , persi-
rengėliai ir įvairūs papročiai 
j au gerokai prie to priartėja. 

Kaip ir ne viena kita kalen
dorinė šventė. Užgavėnes sa
vo papročių šaknis kildina iš 
pagoniškųjų laikų žemdirbių 
tautos rūpesčių. Su laukus pu
siaužiemio ir sparčiais žings
niais artėjant pavasario bei 
vasaros darbymetei , žemdir
biui buvo svarbu užsit ikrinti 
derliaus našumą, darbų sėk
mingumą, nes nuo to pri
klausė jo visos šeimos gerove. 
J u k kasdienybę supo tiek 
daug nežinomų, nenumaty tų 
pavojų, tykančių niekais pa
versti eilinio žmogaus pastan
gas, kad bet kokia pagalba ,.iš 
šalies", net jeigu ji buvo pasie
kiama burtų, tam t ikrų veiks
mų atlikimu, piktųjų galybių 
permaldavimu (arba apgavi
mu), buvo visgi svarbi. 

Todėl ir Užgavėnių More 
(Kotrė, Čiūčela...). sudeginta 
ant laužo, dienai s lenkant va
karop; todėl ir bičių pava-
žinėjimas, sudėjus avil ius ant 
rogių; ir vandeniu aplaisty
mas, ir juokingos, baugios, 
fantastiškos kaukės su visais 
jomis prisidengusiųjų pokš
ta is , turėjo daug gilesnę pras
mę negu tik pajuokauti, pasi
linksminti , padūkti prieš ilgą 
ir niūrią Gavėnią. Antra ver
tus , pagoniškoji Lietuva Ga
vėnios rimties nepažino, tad 
ir Užgavėnių papročius reikia 
priskirti kitiems t iks lams, ne 
„užsigavėjimui". 

Katalikų Bažnyčia po Vati
kano II Susirinkimo padarė 
daug pakeitimų — pakei tė ir 
Gavėnios laikotarpį. Panai
kinti griežtieji pasninkai . įpa
reigojimai ir įsipareigojimai, 
t ikintiesiems suteikta daug 
palengvinimų, tačiau nepaki

to pats svarbiausias: Gavėnios 
simbolika, skirta pasiruošti 
didžiausioms metų šventėms, 
Kristaus Prisikėlimo rytui — 
Velykoms. 

To neturėtume ir šiandien 
pamiršti. Gavėnios rimtį visgi 
skatina ir Bažnyčia, ir taip 
pat lietuvių tautos tradicijos, 
papročiai, kurių svarbą taip 
mėgstame pabrėžti, kai kal
bame apie savo tautines tapa
tybės išlikimą. Juk papročiai 
ir tradicijos, kartu su kalba. 
yra pagrindiniai tos tautinės 
tapatybės bruožai. Todėl pras
minga išlaikyti bent dalį Ga
vėnios rimties, kad šis 40 
dienų laikotarpis skirtųsi nuo 
įprastosios mūsų kasdienybės 
ar net šventadienių. 

Niekas per daug nenuken
tės, jeigu Gavėnios metu ne-
ruošime pobūvių su šokiais, 
jeigu dažniau apsilankysime 
bažnyčioje, ypač prasmingų 
Gavėnios pamaldų metu, gal
būt dalyvausime savo parapi
joje (ar organizacijos rėmuo
se) rengiamose rekolekcijose, 
pasimelsime ne vien sekma
dieniais, bet ir kiekvienos die
nos eigoje, .padarysinte gerų 
darbų ir stengsimės bent va
landėlei a t i t rūkt i nuo žemiš
kų rūpesčių. Žmogus yradvi-
lypė būtybe, susidedanti iš 
sielos ir kūno. Kūno reikalais 
mes kasdien labai uoliai rū-
pinamesi. o Gavėnia yra tin
kamiausias metas susitelkti ir 
ties sielos reikmėmis. 

Tai bus rytoj. Pelenų dieną, 
kuomet tamsus pelenų taškas, 
kunigo įspaustas ant tikin
čiųjų kaktos, ženklins žmo
gaus gyvenimo laikinumą. 
Šiandien, Užgavėnėse, pasi
linksminkime, prisimindami 
savo talentingosios tautos pa
pročius ir visa tai, ką amžių 
būvyje mums ji sujūre. Tiesa, 
svetimosios įtakos ir negailes
tinga laiko slinktis daug ką iš 
mūsų pagrobė, ištrynė, sunai
kino, bet tautos kraičio skry
nios dugne da r galime pakan
kamai • rast i lobių ir jais 
pasinaudoti. 

O savo tautos palikimu tu
rime vertai didžiuotis. Taip 
pat didžiuokimės, galėdami 
save vadinti jos vaikais. Na 
tai kas. kad žiemos olimpia
dos atidarymo iškilmėse vos 
spėjome pamatyti Lietuvos 
trispalvės švystelėjimą: na tai 
kas. kad mūsų prezidento, be
siklausančio JAV prez. Geor
ge W. Bush kalbos Kongrese, 
televizijos kamera neužgriebe: 
Lietuva, didvyrių žemė — tai 
giedame jos himne, tuo tvirtai 
tikime. To ir nepamirškime! 

AMŪRO IŠDAIGOS 
ONA MATUIZAITĖ 

(Apsakymas) 

Nr.4 
J i at

sargiai nuėmė jo ranką ir pusbalsiu angliškai pasitei
ravo: 

— Galbūt ir man savo ranką uždėti a n t jūsų kelio? 
Bet kliūtis —jūsų atsikišęs pilvukas! 

J i tai pasakė su šypsena, į te rpdama į verčiamą 
tekstą. Tai jos pačios sugalvotas ir š imtą kar tų prakti
koje patikrintas metodas: visada įsižeidžiama ir nu
stojama kabintis. 

Silvija iš savo patyrimo tikėjosi, kad per t raukos 
metu ponas tikriausiai pareikš esąs įsižeidęs a rba nu-
duos, jog nieko neįvyko. 

Tačiau Donaldas neįsižeidė. Pasi lenkė ir prie jos au
sies pakuždėjo: 

— Jūs vienintelė iš moterų, kur ias aš pažinojau, 
man pasakėte teisybę: iš tiesų, aš ne jaunas , beveik nu
plikęs ir pilvotas. Atleiskite man, gerai? — J is paėmė 
jos ranką savojon ir nežymiai palenkęs galvą, prilietė 
prie savo lūpų. Žiūrėdamas jai į veidą, apgaubtą prie
blandos, tyliai tęsė. — Ir vis tiek svajonėse viliuosi, 
kad su manimi važiuosite į viešbutį... Prisiekiu, a š j u s 
nė pirštu nepaliesiu! Man įdomu su jumis pasikalbėti , 

pabendraut i , labiau pažinti moterį tokios aukštos mo
ralės. Šiais laikais sut ikt i moterį, nepraradusią oru
mo, sunku. Prašau jus , neatsisakykite su manimi pa
vakar ieniaut i . 

Restorane, sėdėdami už staliuko, visą vakarą gurkš
nojo šampaną ir beveik nieko nevalgė, t ik kalbėjosi, 
kalbėjosi. J i s nuo Silvijos nenuleido akių. J i nežinojo, 
ku r slėpti akis, vengė pažvelgti į jį. 

Iš restorano jie išėjo paskutiniai. Viešbučio fojė jis 
primygtinai siūlė pinigų užsimokėti už taksi , kai stai
ga iš šalies ji išgirdo pono Donaldo balsą: 

— Tekėk už manęs, — kalbėjo jis susijaudinęs. — Aš 
myliu tave. Patikėk, mano amžiuje įsimylėti — retas 
atvejis ir nepanašu į lengvabūdiškumą. Mes abu laisvi 
ir mūsų sąjungai kliūčių nėra. 

— Suprask, negaliu taip staiga, iš karto. Man reikia 
laiko, — šluostydama ašaras , pasakė Silvija. Ją buvo 
apėmęs toks j ausmas , lyg kliedėtų sapne, slėgė netik
rumas , abejojo realybe. Būdama protinga, matė ateitį 
miglotą, todėl prašė palaukti . 

— Aš pasiruošęs laukti ilgai, ilgai, — karš ta i kalbėjo 
j is , — žiūrėdamas į ją liūdnomis, nelaimingo įsimy
lėjėlio akimis. Visa tai buvo panašu į maldavimą. 

Iš viešbučio išėjo kar tu , sėdo į taksi ir nuvažiavo į 
oro uostą. Visą kelią jis laikė jos ranką savojoj ir 
dažnai bučiavo. 

Silvija palydėjo Donaldą iki lėktuvo trapo. J i s išva
žiavo sužeista širdimi. Jane buvo išskridusi parą 
anksčiau. 

Slinko dienos, mėnesiai. Silvija laikėsi tvirtai, jam 

neskambino. Jis, pasiilgęs atsiliepdavo, bet dėl užim
tumo, tik retkarčiais, ypatingomis progomis — per 
šventes, gimtadienį. 

Praėjus metams, Silvija su viena turistų grupe 
išvyko į Italiją. Pirmą dieną su nepažįstamais žmo
nėmis visada sunku. Romoje su turistais apsigyveno 
viešbutyje. 

Pusdienį su turistais pasivaikščiojusi po miestą, la
bai pavargo, atsiskyrė nuo jų anksčiau ir nuėjo ilsėtis į 
savo kambarį- Vakare įsijungė televizorių, — o Dan
gau! Ekrane Donaldas! Jis Romoje! Interviu — kvailas 
ir liūdnas, kaip visada. Pasakojo įvairias banalias si
tuacijas iš artistų gyvenimo, savo vaikystės įspūdžius, 
gyrėsi, kad daug kuria, kažkokį filmą suka Romoje, 
matyt, eilinę melodramą iš savo patirties. 

Silvija ilgai negalėjo užmigti, svarstė, kaip pasielgti 
— paskambinti ar geriau visai neišsiduoti. Galiausiai 
ryžosi surizikuoti — vidurdieny paskambino. Išgirdęs 
jos balsą, jis labai apsidžiaugė ir. kaip išsiilgęs vaikas, 
ėmė šaukti: 

— Laukiu! Su nekantrumu tavęs laukiu atvažiuo
jant į viešbutį! — Jis pasakė viešbučio pavadinimą ir 
kambario numerį. 

Už valandos Silvija buvo pas jį. Ji tik įėjo į jo kam
barį, j is sugriebė ją į glėbį ir ėmė suktis viduryje kam
bario, kaip katinas, murksėjo: 

— Mano brangioji, mano meile... Kaip aš dėkingas li
kimui, kad tave sutikau... 

Visas tris dienas, kol Donaldas buvo Romoje, nei jo, 
nei jos niekas nematė... Vėliau Silvija stebėjosi, kaip 

jos turistai , palikti vieni sau tris dienas, parvažiavę 
nepasiskundė. Tikriausiai iš laimės neteko proto, kad 
galėjo laisvai lakstyti po parduotuves. Laikai jau buvo 
pasikeitę ir turistai galvojo, kad taip reikia, gidė pa
sišalino savo reikalais, duodama jiems laisvę. 

Donaldas, išvažiuodamas ir šį kartą reikalavo galu
tinai apsispręsti , tiesiog privertė pasižadėti, kad duos 
skubų, galutinį atsakymą į jo pasiūlymą už jo tekėti. 
būtinai j am paskambins. 

Silvija, sugrįžusi namo, puikiai suprato, tikriau visa 
širdimi j au tė , kad daugiau negalima atidėlioti, būtina 
sutvarkyti savo asmeninį gyvenimą ir tuoj pat. Tą pa
čią dieną ji j am paskambino į Miami. 

— Donaldai, aš išvažiuoju pas tave pirmai progai 
pasitaikius. Lauk! 

Iš anos pusės Okeano atsakymas: 
— Nuo šios akimirkos aš tavęs lauksiu. Tu — mano 

gyvenimo prasmė, laimė.. Džiaugiuosi, kad taip grei
tai paskambinai . Šį kartą nebūčiau ilgiau ištvėręs, il
gesys būtų mane užkankinęs... 

J is kalbėjo teisybę, tai gerai ji žinojo. Kitą dieną eme 
tvarkyti reikiamus dokumentus, vizą. 

Sužinojusi Ieva atskubėjo vakare ir susijaudinusi 
tauškėjo: 

— Kai išgirdau, tiesiog širdis iki kulnų vos nenukri
to. Tu išvažiuoji visam gyvenimui į kitą pasaulio pus
rutulį. Aš, be abejonės, prarandu geriausią mano 
draugę. Kaip man be tavęs gyventi? 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

DRUSKA IR ŠVIESA 
5 e i l in i s s e k m a d i e n i s 

Tikėjimas apima ne tik Die
vo garbinimą, bet taip pat 
žmonių tarpusavio santykius. 
Kiekvienam žmogui iškyla 
klausimas: kokią įtaką mano 
išpažįstamas tikėjimas daro 
mano gyvenimui? Pirmajame 
skaitinyje pranašas Izaijas už
duoda šį klausimą izraeli
tams. Pranašas aštriais žo
džiais kritikuoja tokį Dievo 
kultą, kuriuo siekiama atsi
kratyti gyvenimiškos atsako
mybės, manipuliuojama Die
vu, bandant užslėpti savo nu
sikaltimus. Prieš tai Izaijas 
vaizduoja izraelitus, besiskun
džiančius, esą Dievas neiš
klauso jų maldų, nepaisyda
mas uolaus pasninkavimo. 
Pasninkas yra vienas esminių 
religinių aktų, kuriuo žmogus 
Dievo akivaizdoje išreiškia sa
vo nuolankumą, viltį ir meilę. 
Pavyzdžiui, islame pasninkas 
yra vienas iš penkių pamati
nių tos religijos šulų. Pasnin
ku tikintysis pasirengia klau
sytis Dievo ir priimti jo valią. 

Pranašas Izaijas nurodo, 
kad Dievui patinka ne bet 
koks pasninkas. Gali būti ap
simarinimo formų, išreiškian
čių formalizmą, puikybę ar 
perlenkimus (plg. Mt 6, 16-
18). Pranašas Izaijas sako, 
kad pasninkas neatsiejamas 
nuo artimo meilės ir sociaiinio 
teisingumo. Norėdami patikti 
Dievui, privalome pavalgydin
t i ir aprengti vargšus, suteikti 
prieglobstį benamiams. Tuo
met, anot Izaijo, „tartum auš
ra užtekės tavo šviesa". To
lesnėse 9 ir 10 eilutėse kalba
ma apie šviesą, užtekėsiančią 
dėl pagalbos vargšams ir prie
spaudos pašalinimo. Šviesa 
Biblijoje visuomet siejama su 
Dievo veikimu. J a u pirmosios 
„Pradžios" knygos eilutės bylo
ja „Tebūna šviesa!" Besirūpi
nantieji vargšais laikų pabai
goje patirs Viešpaties šlovę. 

Ankstesniame skyriuje 
evangelistas Matas parodė Jė
zų kaip skaisčią šviesą, užte
kėjusią tamsybėse tūnančiai 
tautai (4,13-16; plg. Iz 42, 6). 
š io sekmadienio skaitinyje 
reiklus palyginimas taikomas 
Jėzaus mokinių bendruome
nei. Evangelijos reikalavimas 
gali atrodyti net neįgyvendi
namas. Šią užduotį evangelis
tas aiškiau išskleidžia dviem 
įvaizdžiais. Ant kalno pastaty
tas miestas matomas visiems, 
tačiau nebūtinai visi jame turi 
gyventi. Žiburys šviečia vi

siems namų gyventojams, ta
čiau ta i nereiškia, kad patys 
mokiniai turi tapti šviesos 
šaltiniu. Esame kviečiami lai
kyti žibintus, o ne slėpti juos 
po gaubtais. Tuomet j ie ap
švies ne tik palyginime mini
mus Palestinos namus (juos 
papras ta i sudarydavo viena 
patalpa) , bet visą pasaulį. Yra 
krikščioniu, kurie dėl baikštu
mo ar perdėtos tolerancijos 
verčiau uždarytų Bažnyčią į 
katakombas. J ie būgštauja dėl 
to, kad Bažnyčia turi veidą ir 
netyli. Tačiau jei krikščionys 
tylės, Evangelija bus pamirš
ta. Jėzaus žodžiai apie ant 
kalno pastatytą miestą verčia 
naujai pažvelgti į išganymo 
šaltinį. Nuo šiol Jėzaus moki
niai kviečiami keliauti nebe į 
Jeruzalės šventyklą. Naujasis 
Jėzaus miestas pastatydintas 
iš „gyvųjų akmenų" ir sudaro 
„šventą kunigystę" (plg 1 Pt 2, 
5). Miestas ant kaino yra Baž
nyčia, Kristaus kūnas ir šven
tovė. Katakombos nėra nor
mali ir siektina krikščioniš
kojo gyvenimo būsena. Kanki
nyste buvo ir tebėra vaisinga, 
bet Bažnyčia savo misiją gali 
pilnutinai vykdyti tik laisvėje 
ir šviesoje. 

Šv. Rašte nuolat pasitelkia
mas deginantis druskos įvaiz
dis, pradedant Sodomos drus
ka (Pr 19, 26), baigiant tuo 
pasiūlymu, kuriuo apaš ta las 
Paul ius ragina paskalsinti 
mūsų pokalbius (Kol 4, 6). 
Druska suteikia maistui sko
nio ir apsaugo jį nuo gedimo 
(Job 6, 6; Bar 6, 27). Tačiau 
druska taip pat siejama su de
gančia ugnimi. Be krikščionių 
tikėjimo pasaulis taptų prės
kas ir negyvas. Jėzus užduoda 
griežtą klausimą: kas atsitik
tų, jei druska nustotų sūrumo 
— kam tinka krikščionis, ne
tekęs druskos. Pasaulis nieki
na tokius nevykėlius ir nesido
mi jais . 

Druskos ir šviesos įvaiz
džiais apibendrinama tai. kas 
nusakyta palaiminimais. To
dėl šiuos įvaizdžius reikia aiš
kinti atsižvelgiant į evangelis
to mintį. Morkaus ir Luko 
evangelijose šie pah-ginimai 
pateikiami kitokiame konteks
te. Matas apibendrino juos. 
pasitelkdamas Dievo karalys
tės ir teisumo sąvokas. Evan
gelistas vardydamas palaimi
nimus užsimena apie teisumą 
(Mt 5 : 6 ir 10). 

„Jūs pasaulio šviesa": ši vie-

DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIOS 
PAŠVENTINIMAS 

mas, bei giliai tiki ir supranta 
reikalingumą ir svarbumą, 
žmogui reikalingą dvasišku
mą. Vilniuje, jis savo pastan
gomis ir dosnių aukotojų dė
ka įsteigė Dievo Gailestingu
mo koplyčią. Koplyčiai padėjo 
ir projektui pritarė popiežius 
Jonas Paulius II bei kardino
las Audrys Bačkis, Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas, 
kuris koplyčią pašventino. 

Dr. Vinkus sakė: „Švento
vėje galės lankytis daugybė 
žmonių. Dažniausia čia ateis 
tie, kurie norės susitikti su 
Dievu, apmąstyti savo gyve
nimą, o sergantys žmonės, ir 
savo kančią, skausmą, egzis
tencijos prasmę, kai iškyla 
pavojus sveikatai, gyvybei. 
Aš, kaip gydytojas, kaip vado
vas, tikiu, jog susikaupimas, 
tyli rimtis padės išsivaduoti 
iš nevilties. 

Nors visi gydytojo darbai 
skirti sergantiems žmonėms, 
tik jiems išgelbėti iš kančios, 
ners kiekvienas mūsų ligoni
nės darbuotojas stengiasi pa
dėti ligoniams susigrąžinti 
sveikatą, atkurti darbingumą, 
sudaryti tokias gydymo sąly
gas, kad sergantys žmonės iš
moktų įveikti skausmą, kan
čią nelaimę, kad išmoktų iš
saugoti ramybę, sielos giedrą, 

Kryžius virš altoriaus Dievo Gailes
tingumo koplyčioje Vilniaus univer
siteto Santariškių klinikose. 

P. Šlutienės nuotrauka 

Dr. Antanas Vinkus. Res
publikinių Santariškių klini
kų vyriausias gydytojas savo 
noru ir rūpesčiu ypatingai rū
pinasi, kad sergantis žmogus 
būtų gerai jo klinikose gydo-

grožį ir džiaugsmą, niekada 
nenusigręžti nuo gyvenimo, 
vis vien ligoninės apl inka sle
gia sergančius. Todėl jų atėji
mas į šią šventovę padės nu
simesti skausmo ir kančios 
naštą, padės tap t i sveikiems 
ir laimingiems. Tikiu, jog da
bar dar labiau išmoksime da
lintis, kaip duona , širdies ši
lumą, jog medituojant iems 
žmonėms da r ryšk iau atsivers 
gyvenimo p r a s m ė ir džiaugs
mas". 

Kardinolas Bačkis kalbėjo: 
„Brangink gydytoją, nes jis 
tau svarbus, n e s Viešpats jį 
sukūrė, nes iš Aukščiausiojo 
gydymo dovana. Viešpats iš-
želdina iš žemės vaistažoles, 
kurių prot ingas žmogus netu
ri niekinti . B ū n a atvejų, kai 
išgijimas gydytojų rankose, 
nes ir j is meldžiasi Viešpačiui, 
kad sute ik tų sėkmę, nusta
tan t ligą ir gydymas išgelbėtų 
ligonio gyvastį" (Sir. 38,1-14). 

Bernardas Augait is yra Res
publikinių Santar i šk ių klini
kų kapelionas. J i s ne tik lan
ko ligonius, bet at l iekamos 
kasdien 15 vai. šventos Mi
šios. Valandą prieš kiekvienas 
Mišias k lausoma išpažinčių ir 
meldžiamasi rožinis. 

Pašvet inime dalyvavo LR 
prezidentas Valdas Adamkus 
ir LR premjeras Algirdas Bra
zauskas. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

S K E L B I A I 
P a s l a u g o s 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greita , 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-X^13 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapclis ir Otf Mgr AuKse 

S. Kane Kalba lietuviSkai 
FRANK ZAPOLIS 

3206 1/2 West 95th Street 
Tol. (708) 424-8654 

(773) 581-8654 

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-5824)183; 773-9*24184. 
Kalbame lietu vilkai 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Mokesč ių skaič iuotoju 
paslaugos 

Siūlo da rbą 

I N C O M E SERVICE 
Tel.: 771 935 0472 
Pgr.: 708 9 0 1 9J43 

E-mail: Prans«e(š>aot.com 

G E D I M I N A S PRANSKEVIČIUS 
u ž p i l d o p a j a m ų mokesčiu 

f o r m a s . 
( A c c o u n t i n g Tax Services). 

Pageidaujant, atvyksta į 

Alternative Home care looking 
for responsible come-and-go. Ii ve 
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" 

reąuired. TeL 630-6544580. 

Advokato raštinei pilnam darbo 
laikui reikalinga darbuotoja. 

Gerai kalbanti angliškai ir 
lietuviškai, gerai dirbanti su 
kompiuteriu ir turinti darbo 
leidimą. TeL 773-284-0100. 

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

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
$1.800. TeL 615-554-3161. 

VYSKUPŲ KONFERENCIJOS 
PASITARIMAS IR NUTARIMAI 

Svt' lr(']v!-<-s ;..'it:ipi:os liainyr-ia Martt' irrii < • . • . • • •' . 

2002 metų sausio 31 dieną 
Vilniuje įvyko pirmasis šiais 
metais Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos plenarinis posė
dis. 

Posėdžio pradžioje Vyskupų 
konferencijos pirmininkas ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius visų vyskupų vardu pa
sveikino kardinolą Audrį Juo
zą Bačkį su 65 metų amžiaus 
sukaktimi, palinkėdamas Die-

,vo palaimos ir užtikrindamas 
visų vyskupų vienybe Bažny
čios darbe. 

Į posėdžio dalyvius kreipėsi 
laikinasis Šventojo Sosto rei
kalų patikėtinis monsinjoras 
George Antonysamy, kuris in
formavo, jog Šventojo Tėvo 
nuncijus Baltijos šalyse arki-

ta neturi evangelijose parale
lių vietų. Jono evangelijoje Jė
zus vadinamas pasaulio šviesa 
(Jn 8, 12). Šis įvaizdis prime
na palyginimą apie druską sa
vo konstrukcija. Palyginimas 
apie šviesą yra tarsi aukštes
nis palyginimų apie druską 
laipsnis. Sąvoka „pasaulis" 
platesnė už sąvoką „žemė", 
nors abiem atvejais tur ima 
omenyje žmonija. Šviesa yra 
aukštesnis ir dvasingesnis 
įvaizdis — ant kalno pastatyto 
miesto ir žiburio namuose. 
Palyginimas apie miestą ant 
kalno yra tik Evangelijoje pa
gal Matą. Baigiamoji skaitinio 
eilutė apie gerus darbus ypač 
būdinga evangelistui Matui. 
J i s nuolat pabrėžia tikėjimo 
Įgyvendinimą darbais. Liudiji
mo tikslas yra Dievo garbini
mas. Šioje vietoje evangelistas 
Matas pirmąkart prabyla apie 
„jūsų Tėvą danguje". Šiais žo
džiais baigiama įvadinė Kalno 
pamckslo dalis. 

Kreipiniu J ū s " pabrėžiama, 
jog tikroji pasaulio šviesa yra 
nebe paklydęs Izraelis su savo 
religiniais vadovais, bet Jė
zaus mokiniai. Jėzaus žodžiai 
apie druską ir šviesą skiriami 
ne individualiam suvokimui. 
Čia tur ima omenyje bažnytinė 
bendruomene, kuri yra gyvy
biškai būt ina ir kuriai nėra jo
kio pakaitalo. Jėzaus mokiniai 
gali būti druska ir šviesa tik 
tokiu atveju, jei juose yra Die
vo Mesijo atneštoji druska ir 
šviesa. 
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vyskupas Peter Stephan Zurb-
riggen į Lietuvą atvyks vasa
rio 14 dieną. Vyskupai aptarė 
nuncijaus pasitikimo scena
rijų. 

Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis pristatė vyskupams, 
kaip vyksta derybos dėl su
tarčių tarp Šventojo Sosto ir 
Lietuvos Respublikos įgyven
dinimo. Jis paragino darbo 
grupėms vadovaujančius vys
kupus bei kunigus pasirūpin
ti, kad kitam komisijos posė
džiui būtų pateikta kiek gali
ma daugiau parengtų spren
dimų. 

Vyskupai aptarė nepagei
dautinus reiškinius, atsiran
dančius, neapgalvotai įvedant 
pakeitimus liturgijoje, kas ne 
kartą sukelia tikinčiųjų ne
pasitenkinimą bei siekiant 
įgyvendinti II Vatikano Susi
rinkimo nutarimus, tačiau rei
kėtų vengti to, kas gali ardyti 
Bažnyčios vienybę. Nutar ta 
ateityje parašyti ganytojinį 
laišką dėl liturginių aspektų 
Lietuvos bažnyčiose. 

Vyskupų konferencija pra
tęsė jos generalinio sekreto
riaus vyskupo Jono Borutos 
kadenciją iki šių metų rudenį 
pagal statutą numatytų pirmi
ninko rinkimų. Kitam posė
džiui vyskupams bus pateik
tos kandidatūros atnaujinamų 
Vyskupų Konferencijos komi
sijų pirmininkų rinkimams. 

Posėdyje buvo svarstomi pa
siūlymai dėl aukštųjų mokyk
lų sielovados. Pažymėta, jog 
tokia sielovada yra reikalinga 
ir labai svarbi, tačiau ji negali 
būti įjungiama į dėstymo pla
nus, tapdama tarsi savaran
kišku dėstomu dalyku. Sielo
vados aukštosiose mokyklose 
klausimą nagrinėti ir pateikti 
išvadas pavesta darbo grupei, 
rengiančiai teisės aktų projek 
tus dėl Šventojo Sosto ir Lie
tuvos Respublikos sutarties 
švietimo ir kultūros srityje 
įgyvendinimo. 

Vyskupams buvo pateiktas 
pasiūlymas steigti Lietuvoje 
Liurdo komitetą. Panašūs ko
mitetai yra daugelyje Europos 
šalių. Jie organizuoja maldi
ninkų keliones į Liurdą Pran
cūzijoje. Nutarta pasinaudoti 
Olandijos katalikų parama ir 
pasiųsti vasarą trijų asmenų 
delegaciją, kuri galėtų susi
pažinti su tokių komitetų vei
kimu bei pateiktų išvadas 

Vyskupų konferencijai. 
Vyskupai t a i p p a t nu ta rė ki

tai ketur ių metų kadencijai 
Nacionalinio radijo ir televizi
jos taryboje Vyskupų konfe
rencijos a t s tovu paskirt i Vy
tautą Ališauską. 

Lietuvos Vyskupų konferencijos 
sekretoriatas 

• L a p k r i č i o 17 d . Pakruojo 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčio
je muzikos globėjos šv. Cecili
jos garbei buvo surengta cho
rų šventė. Iški lmingas rengi
nys prasidėjo šv. Mišiomis, 
kurias aukojo Pakruojo klebo
nas dekanas kun . Ričardas 
Rutkauskas . Pakruojiškiai 
klausėsi Pakruojo bažnyčios 
mišraus choro (vadovė S. Sere-
pinaitė), Pakruojo jaunimo 
choro (vadovė O. Morkūnaitė) , 
Pakruojo katal ikiškosios mo
kyklėlės va ikų choro (vadovė 
D. Juknienė) , Rozalimo bažny
čios miš raus ir j aun imo chorų 
(vadovų J . Skorupskienė), 
Pamūšio bažnyčios moterų an
samblio (vadovė S. Serepinai-
tė) a t l iekamų kūr in ių . Šventės 
pabaigoje j ung t in i s choras su
giedojo šv. Cecilijos giesmę. 

• Lapkričio 4 d. Kazlų 
Rūdos Kazio Gr in iaus gimna
zijos mokytojos ir bažnyčios 
jaunimo ansambl io vadovės 
Audronės Pranskevičienės ini
ciatyva buvo sureng tas gedu
lingos muzikos ir poezijos va
karas „Benedictus". Kazlų 
Rūdos bažnyčioje gausiai susi
rinkusius žmones pasveikino 
vikaras kun . Ar tū ras Sedere-
vičius. Vargonais grojo kon
certmeisteris Ričardas Makū
nas, Vilkaviškio kul tūros rū
mų kamer in i s choras atliko A. 
Kačanausko, V. A. Mocarto, L. 
Abario, Č. S a s n a u s k o ir kt. re
ligines giesmes, poezijos pos
mus skai tė K. Griniaus gim
nazijos d r amos būrelio narės . 

• Lapkričio 5 d. Kaišiadorių 
vyskupijos kurijoje lankėsi ir 
susitiko su vysk. J . Matulaičiu 
devynių a smenų delegacija iš 
Čekijos, Olomouco arkivysku
pijos. Socialinių studijų stu
dentai ir dėstytojai pagal stu
dijų mainų programą svečia
vosi Kauno lengvosios pra
monės ir pas laugų verslo mo
kykloje, kur ios padalinys yra 
Aukštadvaryje. 

Rožė tau... 
Valentino dienos proga, 

užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, 

giminėms ir pažįstamiems 
(pirmą kartą prenumeruojant tik 

$65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 

pranešimą kad Jūs 
užprenumeravote 

DRAUGĄ jų vardu. 

Siųskite: 

Vardas, pavardė. 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

PASAULINE LIGONIŲ DIENA 
VASARIO 1 l-OJI 

Vasario 11d. , Katalikų Baž
nyčia mini Pasaul inę ligonių 
dieną. Ta proga popiežius Jo
n a s Paul ius II savo laiške, 
sk i r t ame šiai dienai, kviečia 
mels t is už ligonius, juos lan
kyti , būti su j a i s jų fizinėje ir 
dvasinėje kančioje. O gydyto
j a i kviečiami suvokti savo dar
bo kilnumą ir pašaukimą, su 
krikščionišku j a u t r u m u prisi
liesti prie kiekvieno ligonio 
negalios. Vilniaus arkivysku
pijos ganytojai, Vilniaus arki
vyskupijos „Caritas", Vilniaus 
arkivyskupijos šeimos centro 
darbuotojai bei savanoriai šią 
dieną lankys ligonius, melsis 
už juos, bendraus su gydyto
j a i s bei slaugytojais. Šios akci
jos metu ligoniams bus išda
l inta apie 700 vaikų piešinių 
s u palinkėjimais greičiau pa
sveikti . 

Vilniaus universitetinėje 
Lazdynų greitosios pagalbos 
ligoninėje ligonius lankė, kar
t u su ja is meldėsi ir bendravo 
su gydytojais bei slaugytojais 
kardinolas , Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis, kun. Ričardas 
Doveika. 

Vilniaus universitetinėje 
Santariškių ligoninėje ligo
nius lankė, ka r tu su jais ir gy
dytojais meldėsi bei bendravo 
vyskupas Juozas Tunaitis, 
kun. dr. Andrius Narbekovas, 
ligoninės kapelionas kun. 
Bernardas Augaitis. 

Lietuvos Onkologijos centre 
Mišias aukojo, bendravo su 
gydytojais ir lankė ligonius 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos rektorius kun. dr. 
Gintaras Grušas, kun. Alber
tas Bortiak ir Vilniaus Šv. 
Juozapo seminarijos klierikai. 

V i l n i a u s a rk ivyskupi ja 

* L i e t u v o s žmonės lab iau
s ia i p a s i t i k i Bažnyčia (66.1 
proc.) ir žiniasklaida (62.1 
proc.). III vietoje yra preziden
to institucija, pasitikėjimas 
kuria per mėnesį truputį paki
lo ir sausį sudaro 54.9 proc. 
Keliais procentais per mėnesį 
padidėjo pasitikėjimas vyriau
sybe, „Sodra", policija, kariuo
mene, savivaldybėmis, Lietu
vos banku, teismais. Paskuti
niai ir toliau lieka Seimas ir 
partijos. <BNS< 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
AR NE GANA? 

„Draugas" priglaudžia kiek
viena savo draugą nuo „lie
taus" po milžinišku lietsargiu. 
Čia randa prieglobstį bei 
išklausomi visi skundai, ne
spausdinami nei anapus, nei 
šiapus Atlanto. Tačiau vado
vaujantis gyvenime nuoseklu
mu, o ypač saiku — ar ne per 
daug jau priverkta dėl Kul
tūros židinio? Nesiveliant į 
jokius ginčus, šališkai nepa
liekant nei vienos, nei kitos 
pusės (vis tik labai užjau-
čiant abi), „neadvokataujant", 
gana — tai gana. „Pienas jau 
palietas". O visgi baisiai ne
jauku, kai kibirais pilama ant 
vargšų vienuolių.O vis tas 
pats ir tas pats... Praverkime 
akis — pažvelkime realiai: 
kiek daug lietuviškos veiklos 
liko New Yorke? Kiek ten KŽ 
rėmėjų? Kiek daug finansiškai 
pajėgių asmenų (lietuvių) Bro-
oklyne, jog galėtų padengti 
brangų KŽ išlaikymą? Ir Či
kagoje tiek marijonams, tiek 
jėzuitams atskubėjo padėti 
pasauliečiai. Surėmę pečiais, 
kruopščiai „ubagauja" — tik 
padėkite išlaikyti lietuvybės 
švyturius! Ir tai ne sau, bet la

bai reikalingiems dabar at
vykstantiems naujakuriams! 
Juk ne jokia paslaptis, kad 
KŽ trūko lėšų. Pranciškonai iš 
savo iždo klojo tūkstančiais 
(ne dešimtimis, o visu šimtu 
tūkstančių), tam pačiam 
„Darbininkui" nuostolingai 
išlaikyti. O graudus faktas 
lieka faktu — ir skaitančių, ir 
net iš pačių rašančių stoka! 
Dabar nuostolingi teismai tik 
užpildo ir taip jau pilnai 
pūpsančias advokatų kišenes. 
Ar ne geriau, kad tie pinigai 
eitų į Lietuvą pranciškonų 
vykdomiems geriems dar
bams? Ar tai nėra pirmeny
bė? 

Skaudančia širdimi tenka 
pripažinti bei sielotis, jog rei
kia baimintis ir dėl brangaus 
„Draugo" ateities, stovinčio 
ant traškančio ledo. „Didžioji 
paslaptis" nebėra paslaptimi: 
juk ir „Draugo" prenumerato
riai vis byra ir byra žemyn; 
prenumeratos sprūsta, lyg 
vanduo, nuvarvantis tarp 
pirštų. O kiek abejingų ste
bėtojų iš šono? Tame pačia
me „Drauge" rašė, jog vien 
Brighotn Parke, Čikagoje, yra 
per 1,500 naujų ateivių. Už
tat visada reikia laiku gydyti 

„ligonį", o ne vėliau sukniu
bus raudoti prie „lavono". Ta
da jau šaukštai po pietų. 
Užtenka jau semti vandenį 
rėčiu, reikia veiksmo (ir gan 
greito) — stoti petys į petį, vi
som jėgom susiimti kartu, ir 
tada bus viskas įmanoma. Tik
tai veikdami, ne aimanuoda
mi, pasieksime gerų rezultatų! 
Pasimokykime kitų išminti
mi: „Verkiau, kad neturiu ba
tų, kol nesutikau žmogaus, 
kuris neturėjo kojų...!" Taigi, 
nors ir basi, susigriebkime lai
ku, kad neliktume ir mes be 
kojų....! 

Stasė Semėnienė 
Barboo, WI 

ASIMETRINĖ KOVA IR 
KOMPARTIJA 

Visą pasaulį nustebino ir 
sudrebino rugsėjo 11-tos die
nos teroristų puolimas prieš 
Ameriką. Teroristai, pagrob
dami didžiulius, ilgom kelio
nėm benzinu pripildytus lėk
tuvus, pavertė juos į skren
dančias raketas, savižudžiai 
nukreipdami jas į didžiuosius 
New Yorko pastatus. 

Kas buvo lig šiol negirdėta, 
kad teroristai, naudodami 
puolamo krašto išteklius — 
pagrobdami ore skrendančius 
keleivinius lėktuvus, vien su 

KAIP PRAGARSĖTI? 
Ne paslaptis, kad kelis kar

tus per dieną įjungiame tele
viziją, norėdami patirti, kas 
vyksta pasaulyje. Per Advento 
laikotarpį, vadinamąjį „šventi
nį sezoną", tarp katastrofų, 
gaisrų ir susišaudymų, mus 
užtvindė dovanų pardavimo 
reklamos. O ką darytų žinia-
sklaida, jei nebūtų nei katas
trofų, nei žmogžudysčių, nei 
gaisrų? Buvau gerokai nuste
binta, kai prieš pat Kalėdų 
dieną Beveik ištisą minutę 
rodė popiežių aukojantį kalė
dines Mišias aikštėje prie Šv. 
Petro bazilikos Romoje. Deja, 
tuoj po to buvo pakartotinai 
rodoma jauna mergaitė teisia
ma už savo kūdikėlio nužudy
mą, kas įvyko net prieš pen
kerius metus. 

Jau taip pat labai nusibodo, 
kad televizijoje ištisus mėne
sius dominuoja Osama bin La-
den. Tai siaubingų teroro 
veiksmų įkvėpėjas ir neapy
kantos Amerikai bei krikščio
nims skleidėjas. Graudu, kad 
niekur nematyti nei Nobelio 
premijos laureatų, nei stipen
dijas gaunančių studentų. 
Kam stengtis? Kam gerai mo
kytis ir siekti idealo, kuris pa
lengvintų kasdieninę būtį? 

Juk iš to jokios naudos nėra... 
Vieno skrydžio metu buvo 

pastebėtas apyjaunis vyras, 
turintis savo bate sprogstamą 
medžiagą, kurios dėka lėktu
vas būtų buvęs susprogdintas. 
Lėktuvo patarnautojų ir kele
to keleivių tai buvo pastebėta 
ir išvengta mirtinos katastro
fos. Bet po to įvykio niekam 
nežinomas vyras staiga atsira
do visoje žiniasklaidoje... 

Buvau nepaprastai nuste
binta, viename televizijos ka
nale užtikusi pranešimą, kad 
Washington Kennedy Centre 
vyks koncertas, kurio metu 
bus pagerbti iškilūs muzikai. 
Na, ir nenusivyliau. Publikos 
tarpe buvo JAV prezidentas 
Bush su žmona Laura ir dau
gybe žymių asmenų. Koncertą 
pradėjo operų solistai, jų tarpe 
iškilusis Liuciano Pavarotti. 
Po operų arijų skambėjo įvai
rių žanrų dainos ir protarpiais 
publiką sveikino įvairios popu
liarios asmenybės. Daugelį 
kartų solistus publika pagerbė 
atsistojimu ir griausmingomis 
ovacijomis. Tai iš tikro buvo 
nuostabi atvanga po nuolati
nio Osama bin Laden garsini
mo. 

Rytojaus dieną buvo rodoma 

jauna, nusiminusi motina, ku
rios dvejų metų dukrelę kaž
kas pagrobė, kai ji buvo nu
ėjusi į autobusų bilietų kasą. 
Be abejo, grobiko ar grobikės 
veidą taip pat matysime visoje 
žiniasklaidoje. 

Graudu, kad mažai vietos 
teskiriama Amerikos kariams, 
kurie žuvo Afganistane. Vie
nas jų yra vieno Cleveland 
priemiesčio šeimos narys. Pui
ku, kad buvo parodytos jo nuo
traukos su šeima, nors visam 
tam buvo žymiai mažiau vie
tos skirta negu garsiajam Osa
ma bin Laden. Kitaip sakant, 
didvyriškais darbais pasižy
mėti nėra verta, tik reikia su
kelti sensaciją kuriuo nors 
„žygdarbiu" — ar tai būtų 
žmogžudystė, ar padegimas, 
pagrobimas, išsprogdinimas, 
ar kuris nors teroristinis 
veiksmas... 

Ne paslaptis, kad kai kurie 
asmenys norėtų pagarsėti, ta
čiau paskutiniuoju metu pasi
rinkimas labai sunkus, nes ne 
visi yra linkę į brutalumą ar 
nusikaltimus. Graudu, bet ne
stebėtina, kad dabartinė stu
dentija per daug nesistengia 
kovoti dėl premijų ar stipen
dijų, nes visa tai jiems ne
padės pagarsėti. 

Aurelija M. Balašaitienė 
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How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daity servtce to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Alrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travei vta Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travei wlth SAS, you can earn mlleage credit 
wlth UnltetTs Mlleage Plūs* or SAS' 
EuroBonus1" frequent flyer program. 

For Information on special fares and 
schedules contact your Travei Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
www.scandlnavian.net 

It's Scandinavian 

mlrd. dolerių vertės nuos
tolius. Negana to, šis drąsus 
ir naujoviškom priemonėm te
roristų įvykdytas puolimas 
sukrėtė ne tik Ameriką, bet ir 
visą pasaulį savo žiaurumu. 
Dėl puolimo viso pasaulio oro 
uostose yra įvestas griežtesnis 
keleivių ir bagažų tikrinimas. 
Kariniai teoretikai šitokį puo
limą, kur susikerta kovojan
čių pusių neproporcingos jė
gos ir ištekliai, kur puolėjai 
naudoja išimtinai puolamo 
krašto išteklius savo priešo 
naikinimui, pavadino asime
triška kova (asymmetrical 
warfare). 

Bet ar iš tiesų čia yra tokia 
naujovė, kaip visa Amerikos 
žiniasklaida skelbia? Galbūt 
šis kariavimo būdas nėra 
toks negirdėtas? 

Po Antro pasaulinio karo 
sovietų kompartija naudojo to
kią „asimetrinę kovą" savo 
užimtuose kraštuose. To pa
vyzdžiu gali būti ir Lietuvos 
okupacija. 

Sovietų kompartija, naudo
dama valstybės instituciją, 
kaip savo tarnaitę (vyriausybė 
buvo sudaroma iš partijos 
vadovaujančių asmenų), „na
cionalizavo" visą valstybės ir 
piliečių privatų turtą, iš tik
rųjų visa tai pasigrobdama 
sau. Tuo būdu kompartija pa
sidarė visų krašte esamų 

turtų vienintelė savininkė ir 
19-kos fanatiškų savižudžių 
pagalba, nužudė apie 4,000 
civilių asmenų ir padarydami 
administratorė, o visus krašto 
gyventojus pavertė savo išlai
kytiniais, priklausančiais nuo 
jos statytinių malonės tiek 
darbo, buto ir atlyginimo at
vejais. Negana to, partija, per 
savo naujai sukurtas institu
cijas, aišku, vėl valstybės var
du, naudojo visus užgrobto 
krašto ekonominius išteklius 
vien savo tikslams. O tai buvo 
gyventojų išnaudojimas ir jų 
kvailinimas komunizmo ir 
„brandaus socializmo" teore-
tinėm nesąmonėm, o jos val
dymo sistemai įtariamuosius 
priešus sadistiškai persekiojo, 
kalino, trėmė ir žudė. 

Kas rugsėjo 11 d. teroristų 
puolime buvo nauja, tai vietoj 
dešimtmečių, kurių reikėjo 
kompartijos plano įgyvendi
nimui, tą teroristai atliko per 
valandą. Kai kompartija savo 
veiklą gaubė „geležine uždan
ga" teroristų puolimą milijo
nai žmonių stebėjo TV ek
ranuose. Ir sovietų komp. 
padaryti žmonių nuostoliai, 
vien Lietuvoje, yra keliasde
šimt kartų didesni negu žu
vusių skaičius World Trade 
Center ir Pentagone. 

Jeronimas Tamkutonig 
Chicago, IL 
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Tai tylus metas netekties, 
Ir tėvų palūžusi širdis. 
O Viešpatie, ar kas galės paguost, 
Bet nesupras dangaus lemties? 

Dr. J. Šalna 
Mieliems draugams DANUTEI ir dr. PRANUI 
JARAMS bei dukrai DAINAI, likusiems dideliame 
skausme, jų mylimam sūnui ir broliui 

A . t A . 
ALGIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jiems, 
giminėms bei artimiesiems. Liekame liūdesyje kartu. 

Janina ir Jonas Šalnai 

Roma ir Jonas Mildažiai 

Gražina ir Jonas Stankūnai 

Meilutė ir Petras Ruliai 

Petrutė ir Marius Sodoniai 

Aldona ir Vytautas Urbai 

Jaunystėje sunkios ligos pakirstam 

A. t A. 
ALGIUI JARUI 

išėjus Amžinybėn, dideliame liūdesyje esančius tėvus 
DANUTĘ ir dr. PRANĄ JARUS, seserį DAINĄ ir visus 
gimines bei artimuosius giliai užjaučiame ir dalinamės 
netekties skausmu. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

Ramunė ir Audronė 

Aldona ir Juozas Brizgiai 

Zuzana Pupienė 

Gertrūda ir Juozas Ambrozaičiai 

A. t A. 
BALIUI STEPONIUI 

mirus, mūsų nuoširdi užuojauta žmonai EUFEMUAI ir 
artimiesiems. Mūsų maldos drauge su jumis. 

Sofija ir Juozas Cibai su 
vaikais — Ramune, Aušra ir Robertu 

ILtA. 
BALIUI STEPONIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai 
EUFEMUAI. 

Birutė ir Eugenijus Krukovskiai 

A. t A. 
LIUDA JUODELIENĖ-
GARBAČIAUSKAITĖ 

Mirė 2002 m. vasario 6 d., 11:10 v.r., sulaukusi 94 metų. 
Gyveno Čikagoje, IL, Marąuette Parko apylinkėje. Gimė 

Latvijoje, Rygoje. 
Nuliūdę liko: anūkės Aldona Urbutytė, Dalia ir jos 

vyras Marius Stropus, proanūkės Viktutė ir Julytė, 
sūnėnai Jonas su žmona Danute Garba ir Antanas 
Juškenis su šeima, dukterėčia Rita Garbačiauskaitė, 
gyvenanti Šveicarijoje bei kiti giminės ir draugai. 

A.a. Liuda buvo mylima žmona a.a. Jurgio ir mama a.a. 
Jūratės Urbutienės. 

Velionė buvo S.L.A. organizacijos sekretorė. 
Laidotuvės įvyko šeštadienį, vasario 9 d. Šv. Mišios buvo 

aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po 
Mišių velionė buvo palaidota Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuliūdę anūkės , proanūkės ir sūnėnai . 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
Lr.petkusfuneralhomes.com 

A. t A. 
KAZYS JAŠMANTAS 

Mirė 2002 m. vasario 3 d., sulaukęs 80 metų. 
Gyveno Cicero, IL. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Alvito valsčiuje. 

Amerikoje išgyveno 52 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Anelė Ališytė, sūnus Rimantas, 

sūnus Arvydas su žmona Leta, duktė Nijolė su vyru 
William I^zinskas, anūkai Kristutis ir Natukas Lazinskai, 
Bryan, Keith ir Lisa Jašmantai, svainė Onutė Šulaitienė 
su šeima, krikšto sūnus Edvardas Šulaitis. 

Velionis priklausė Cicero parapijos chorui, BALFui. 
A.a. Kazys buvo pašarvotas trečiadienį, vasario 6 d. 

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, vasario 7 d. 
Velionis buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse. 

Nuliūdusi šeima 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

Brangiai Mamytei 

A. t A. 
VILMAI FREIMANAITEI-

RĖKLIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos dukrą DALIĄ 
ALEKNIENĘ su šeima bei kitus gimines. 
Liūdinti su Jumis kartu jos draugė nuo pirmojo skyriaus 
Panevėžio pradžios mokykloje, palaikiusi artimus ryšius 
iki jos mirties 

Janina Rukšėnienė 
Los Angeles, CA 

Mylimai Mamytei 

A. t A. 
STEFANIJAI KLIMIENEI 

Namo pas Viešpatį išėjus, nuoširdžiai užjaučiame mūsų 
mielą sesę DALIĄ POVILAITIENĘ su šeima. 
Seseriškai guodžiame ir liūdime kartu. 

„ Verpsčių " būrelis 

Sūnui 

A. t A. 
ALGUČIUI 

per anksti iškeliavus į Amžinybę, mielus DANUTĘ ir 
PRANĄ JARUS bei jų dukrą DAINĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Antanina ir Jaunius 

Linas ir Rita Dagiai 

A. t A. 
ALGIUI JARUI 

mirus, tėvelius DANĄ ir dr. PRANĄ JARUS su šeima 
bei gimines nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės jūsų 
skausmu. 

Algi ir Adolfas Sielai 

Aldona ir Gediminas Griniai 

http://www.scandlnavian.net
http://Lr.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Ateit ininkų namų meti
nis Gavėnios susikaupimas 
šeštadieni, kovo mėn. 9 d., 
vyks Ateitininkų namuose, 
Lemonte. Pradžia 9 vai. ryto. 
Registraciją vykdo Irena Poli-
kaitiene. tel. 630-257-2022. 

Kazys Daulys, gyvenantis 
Chicago, IL. prasitęsdamas 
..Draugo" prenumeratą ir dė
kodamas už kalėdines atvi
rutes bei kalendorių, mūsų 
laikraščio paramai aukoja 100 
dol. Esame nuoširdžiai dekin-
gi' 

Pelenų dieną, vasario 13-
ąją. Švė. M. Marijos Gimimo 
Parapijoje !,Marquette Parke* 
pelenai bus šventinami ir bar
stomi per šv. Mišias iš ryto, 2 
val.p.p. ir po Kryžiaus kelių -
6:30 val.v. Per Gavėnią Kry
žiaus kelių pamaldos vyks tre
čiadieniais anglų kalba - 3 
val.p.p., lietuvių kalba - penk
tadieniais 3 val.p.p. Kviečia
me nuoširdžiai maldai! 

Gavėnia pras ideda šį tre
čiadienį, vasario 13 d. Vi
sais Gavėnios penktadieniais 
katalikai (nuo 14 metų) susi
laiko nuo mėsos. Pasninkas 
taip pat privalomas visiems ti
kintiesiems (nuo 18 iki 59 
metų) ir Pelenų trečiadienį -
tą dieną tegalima vieną kartą 
sočiai pavalgyti ir du kartus 
lengvai užkąsti. 

Ona Daškevičius, gyve
nanti Chicago. IL. prasitęsda-
ma prenumeratą. ..Draugo" iž
dą pareme 50 dol. auka. Labai 
jums dėkojame! 

Kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ , laikys Mišias Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje 
vasario 17 d. 1 val.p.p. Kvie
čiami visi apylinkių lietuviai. 

Ina Kasis, gyvenanti Or-
land Park. IL. prasitęsė 
..Draugo" prenumeratą ir laik
raščio išlaidoms sumažinti at
siuntė 75 dol. Esame labai dė
kingi! 

Sveiko maitinimosi žino
vės ir švietėjos Loretos 
Vainienės patarimus galima 
buvo matyti ir girdėti filma-
juostėje ..Grow Your Own 
Greens". L. Vainienė šį ketvir
tadienį, vasario 14 d., 2 vai.p. 
p. atvyksta į Pasaulio lietuvių 
centrą, kur pasakos, kaip ir 
kokias daržoves auginti, kaip 
jas ruošti, kaip valgius pritai
kyti savo skrandžiui, kaip 
įgauti daugiau energijos, kaip 
pagerinti savo atmintį. Ne
praleiskite progos išgirsti nau
dingų patarimų! Visus kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Anna Kazlauskas, gyve
nanti Chicago, IL. prasitęsda-
ma prenumeratą. ..Draugui" 
siunčia 100 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą! 

Vydūno fondo paskolo
mis studijų re ika lams yra 
pasinaudoję 200 lietuvių 
studentų. Tikimasi, kad jų 
dauguma atsilankys į Vydūno 
fondo 50 metų sėkmingos 
veiklos minėjimą, sekmadienį, 
vasario 24 d.. 3 vai. p.p. ruo
šiamą Jaunimo centro didž. 
salėje. Laukiami visi rėmėjai 
ir plačioji Čikagos ir apylinkių 
skautiškoji šeima. Kviečiama 
ir lietuviškoji visuomene atsi
lankyti ir susipažinti su šio 
fondo darbais ir veikla, lietu
vybės tęstinumo išeivijoje pas
tangomis. Apie dalyvavimą 
prašoma iš anksto pranešti 
Militai Lauraitienei. tel. 708-
489-2941. 

Martynas ir Dalia Tra
kiai, gyvenantys Palos Hills. 
IL. atsidėkodami už kalėdines 
..Draugo" atvirutes, siunčia 50 
dol. auką. Labai jums dėkoja
me! 

Kun. Rimvydas Adomavi
čius, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos vikaras, Pelenų die
ną, vasario 13-ąją. 2 val.p.p. 
lankysis „Seklyčioje", trečia
dienio popietėje. Pradedant 
Gavėnios laikotarpį, pasiklau
sysime dvasinio susikaupimo 
minčių, kunigas mūsų kaktas 
paženklins pelenais. Muz. 
Faustas Strolia pianinu skam
bins religines giesmes. Dvasi
nio susimąstymo ir kilnių 
minčių apimti, lauksime Pri
sikėlimo. Bus ir pasninkui 
skirtų užkandžių. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. At-
vvkite! 

Užgavėnes! Labai linksmai šią švente vasario 9 d. savo mokykloje atšventė Čikagos lituanistinės mokyklos vai
kai, patys pasigaminę įvairių, spalvingų kaukių. Jas užsidėjus sunku buvo save patį ar draugą atpažinti! 

Kristinos Badaraitės nuotr. 

Koste Ancerevičius iš Chi
cago, IL. prasitęsdama prenu
meratą, „Draugą" remia 50 
dol. auka. Ačiū už dosnumą! 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL. Pelenų dieną, vasario 
13-ąją. lietuviškos Mišios ir 
pelenų barstymas prasidės 
9:30 vai.r. Kitą dieną, vasario 
14-ąją, ir kiekvieną ketvirta
dienį Gavėnios metu 5:30 vai. 
v. vyks Kryžiaus kelias lietu
viškai ir šv. Mišios. Visi apy
linkės ir šiaurės vakarų prie
miesčių lietuviai kviečiami 
Gavėnios metu dalyvauti šiose 
pamaldose. 

Tradicinė Čikagos skau
tų ir skaučių Kaziuko mu
gė sekmadienį, kovo 3 d., vyks 
Pasaulio lietuvių centre, Le
monte. Atidarymas 10 vai. ry
to sporto salėje. Visi kviečia
mi atsilankyti į šį' Čikagoje 
gausiausiai lankomą metinį 
renginį ir tuo pačiu paremti 
lietuviško skautiško jaunimo 
veiklą. 

Vera Paulionis, gyvenanti 
Sun City West, AZ. prasitęs
dama „Draugo" prenumeratą, 
mūsų lakraščio iždą papildė 
50 dol. auka. Labai jums dė
kojame! 

SBcdbimai 

• 27 centai skambinan t į 
Lietuva, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą. 7 dienas per savai
tę, 6 sekundžių in te rva la i . 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel, 
708-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias r y šys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Vasario 10 d., sekmadienį. Maria aukštesniosios mokyklos auditorijoje- įvyko Amerikos Lietuvių Tarybos Čika
gos skyriaus suorganizuotas Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo minėjimas. Gausiai susirinkę dalyviai iš
klausė trumpos, bet turiningos programos Nuotraukoje - dalyvių dalis. Iš kairės: Mažosios Lietuvos patriar
chas Kurtas Vėlius. JAV Socialinių reikalų tarybos pirmininkė Birute Jasaitienė. ALTo vicepirmininkas organi
zacijoms Juozas Polikaitis. ALTo vicepirmininkas jaunimo reikalams Algis Kazlauskas, ALTo pirmininkas Sau
lius Kuprys. Lietuvos garbes konsulas Vaclovas Kleiza. Asta Kleiziene. vykupas Hansas Dumpys. kun. Jonas 
Juozupaitis. senatorius Richard Durbin. Lietuvos generalinis konsulas Giedrius Apuokas Jono Kuprio nuotr 



Lietuvos Vyčių vidurio Amerikos apygardos suruoštame „Lietuvos prisi 
minimų" pokylyje už labdaringą, savanorišką veiklą Marija Krauchunie 
ne buvo apdovanota specialiu žymeniu. 

DIEVUI 
Tai šūkis, kuriuo Lietuvos 

Vyčiai 1913-tais metais prabi
lo į pasaulį. Jo garsas dar gir
dimas ir šiandieną. Ši viena 
seniausių lietuviškų, katali
kiškų organizacijų, nepailsta
mai puoselėjanti lietuvišką 
dvasią ir žodį savo narių 
tarpe, kiek išgalės leidžia, dir
ba Lietuvos labui ir jos žmo
nėms. Nors daugiau negu 90 
proc. organizacijos narių yra 
gimę ir augę JAV, o tik maža 
jų dalis iš 6,000 narių yra ap
lankę savo tėvų arba senelių 
žemę, bet Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalai bei siekiai yra 
brangūs visiems vyčiams. 

Daugumas organizacijos na
rių jau nekalba lietuviškai, 
bet organizaciniai reikalai sa
vo narių tarpe dar ir šiandie
ną yra sprendžiami lietuvių ir 
anglų kalba. 

Geru pavyzdžiu yra laikyti
nas ir kasmetinis Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas Či
kagoje, kuris pravedamas 
abiem kalbomis. Tai jau 41-as 
kartas, kai Lietuvos Vyčių vi
durio Amerikos apygardos 
pastangomis surengtas Vasa
rio 16-tos minėjimas, pavadin
tas „Lietuvos prisiminimų" 
vardu, sutraukia nemažą būrį 
organizacijos narių bei jų 
draugų paminėti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimą 
1918 metais ir pagerbti iški
lius asmenis ar organizacijas, 
kurių darbai tiesiogiai padėjo 
Lietuvai, jos žmonėm, ar išei
vijoje gyvenantiems lietu
viams. Pirmasis iškilus as
muo, pagerbtas 1961 metais 
buvo JAV rytuose gyvenęs dr. 
Jokūbas Stukas. Šiais metais 
buvo pagerbta Marija Krau-
chunienė, atvykusi į šį kraštą 
1947 metais. Pagerbtųjų as
menų sąraše yra ir dabartinis 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, gavęs šį žymenį 
1990-siais metais. 

Šių metų pokylis, kaip ir 
praėjusiais, buvo surengtas 
Martiniąue salėje vasario 3 
dieną. Vakaro programa pra
dėta garbingų svečių įvedimu 
į salę. Kiekvieną svečią susi
rinkusiems pristatė Robert 
Damašauskas (36 kuopa), o 
Algirdas Brazis, buvęs Metro
politan ir Lietuvių operos so
listas, akompanuojant jo žmo
nai Aldonai jiianinu, giedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. Čia 
reikėtų pastebėti, jog 1978-
siais Algirdas Brazis buvo irgi 
apdovanotas Lietuvos Vyčių 
žymeniu. Jau nuo gilios jau
nystės šis žymusis išeivijos 
baritonas yra Lietuvos Vyčių 
organizacijos narys. 

Šventę atidarė vakaro va
dovė Evelina Oželienė ir Glenn 
Perutis, Lietuvos Vyčių vidu
rio Amerikos apygardos pir
mininkas, kuriS pakvietė kun. J A V lr Lietuvos himnus dainavo so-
Antaną Zakarauską vadovauti listas Algirdas Brazis 

tolimesnei programai. Tikrai 
reikia pasigrožėti kun. Zaka
rausko iškalbingumu ir jo 
taikliu humoru, vedant vaka
ro programą. Kunigas Jonas 
Kuzinskas (112 kuopa), per
skaitė prieš valgį šiam vaka
rui skirtą invokaciją. 

Po pietų muzikinę progra
mos dalį atliko ansamblis „Ga
bija" (vadovė Genė Razumie-
nė), choras „Lakštutė" (vadovė 
Dalia Gedvilienė) ir Lietuvos 
Vyčių šokėjai, kurių vadovu ir 
šios jaunimo grupės širdimi 
yra Čikagos lietuviams gerai 
pažįstamas Frank „Pranas" 
Zapolis, o jo padėjėjos-instruk-
torės Lidija Ringienė ir Daiva 
Kamberos. Programa buvo 
įvairi ir nenuobodi, nes įnešė 
daug jaunatviško entuziazmo 
Didesnė programos atlikėjų 
dalis — yra jaunuoliai atvykę 
į JAV jau po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, vadi
namosios trečiosios bangos tė
vų vaikai, kurie savo gražia 
lietuviška tarsena žavėjo susi
rinkusius svečius. 

Žodžiu susirinkusius sveiki
no Lietuvos Respublikos kon
sulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas. Jis aptarė dabartinę 
padėtį Lietuvoje ir siekius, 
bandant integruotis į NATO 
bei Europos Sąjungą. Gautus 
sveikinimus raštu iš kardinolo 
Francis George ir Illinois gu
bernatoriaus George Ryan 
perskaitė dabartinis Lietuvos 
Vyčių organizacijos pirminin
kas Robert Martin. Po žyme-
nio įteikimo ceremonijos, ku
rią atliko Glenn Perutis, Mari
ja Krauchunienė savo žodyje 
pirmiausia padėkojo Vyčių or
ganizacijai už suteiktą garbę 
ir aptarė dabartinę „Lietuvos 
Vaikų vilties" organizacijos 
veiklą, su kuria labai artimai 
dirba. Apskritai, Marija 
Krauchunienė nuo pat atvy
kimo į JAV įsijungė į orga
nizacinę veiklą, padėdama po 
karo atvykusiems tėvynai
niams teismuose ir imigracijos 
įstaigose. Amerikiečių tarpe 
dažnai primindavo mokyklų ir 
universitetų auditorijoms apie 

Kaibejo Robert Martin, dabartinis Lietuvos Vyčių organizacijos pirminin
kas. Dešinėje - kun. Antanas Zakarauskas, dvasinis Lietuvos Vyčių va
das. * 

liūdną tuometinę Lietuvos pa
dėtį. 1983 m. buvo paskirta 
Lietuvos garbės vicekonsule 
Čikagoje. Marija Krauchu
nienė yra daugelio organiza
cijų apdovanota už įvairius 
nuopelnus. Paskutinį dešimt
metį ji yra „Lietuvos Vaikų 
vilties" savanore ir skiria be
veik visą savo laisvalaikį at
vykstantiems su negalia vai
kams iš Lietuvos, globodama 
ir vežiodama juos į Shriner's 
ligoninę, kur atliekamos sudė
tingos operacijos. Už tai Marija 
Krauchunienė savo padėkos 
žodyje ir kalbėjo apie „Lietu
vos Vaikų vilties" darbą čia ir 
tėvynėje. Baigdama savo pa
dėkos žodį, ji pasakė: „Galime 
daug gera padaryti, jei tik yra 
noras". 

Vakaro pirmininkė Evelina 
Oželienė ir vicepirmininkas 
Algirdas Brazis padėkojo atsi
lankiusiems į „Lietuvos pri
siminimų" pokylį ir pakvietė 
sugiedoti „Lietuva brangi". 
Oficialioji dalis baigta malda, 
kurią sukalbėjo kunigas Jau
nius Kelpšas (36 kuopa), at
siųstas iš Lietuvos į JAV 
apaštalavimo darbams. 

Pasibaigus oficialiai šio va
karo daliai, susirinkusius 
linksmino Algimanto Barniš-
kio orkestras. Nors orkestras 
ir nėra didelis — tik trys ins
trumentai ir dainininkė, bet 
buvo tikrai malonu tiems, ku
rie pasiliko pasišokti prie nuo
taikingos muzikos. 

L. Narbutu 

Lietuvos i:<'!;(.r,ilini.s konsulas Giedrius Apuokas ir Terese Strolienė. 

,. / ilv.is. Marija Krauchunienė ir Kvelina O/ehene. 
Visos nuotraukos Jono Tamulai i io 


