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SALT LAKE CITY 
OLIMPIADOJE 

* Į spūd ingomis spa lvo tos 
ugn ie s sa lvėmis sekmadienį 
baigėsi 17 dienų trukusios XIX 
žiemos olimpinės žaidynės Salt 
Lake City, kuriose dalyvavo 
daugiau nei 2,500 sportininkų 
iš 77 pasaulio valstybių. „XIX 
žiemos olimpines žaidynes skel
biu uždarytomis ir, remiantis 
olimpiadų tradicijomis, kviečiu 
pasaulio jaunimą po ketverių 
metų susirinkti Turine (Italija) 
— į XX žiemos žaidynes", iškil
mingoje uždarymo ceremonijoje 
sekmadienį kalbėjo Tarptauti
nio olimpinio komiteto (IOC) 
prezidentas Jacąues Rogge. Pa
sak jo, Amerika, Utah valstija 
ir Salt Lake City „pasauliui pa
dovanojo puikias žaidynes". 
Kovo 7 d. Salt Lake City prasi
dės parolimpinės žiemos žaidy
nės. 

* 2006 metų T u r i n o (Itali
ja) ž iemos ol impiniu žaidy
nių rengėjai italai yra užtik
rinti, kad po 4 metų tokių skan
dalų, kurie sukrėtė Salt Lake 
City, žaidynėse nebus. „Žaidy
nes sukrėtė įvykiai yra politinio 
charakterio. Mūsų valstybėje 
tai negalės pasikartoti", tikino 
Turino organizacinio komiteto 
vicepirmininkė Evelina Kristil-
lin, sakydama, kad jų delegacija 
pasimokys iš amerikiečių klai
dų. „Italija nėra supervalstybė 
— nei politikoje, nei sporte. Mes 
neprimesime savo valios ir pa
pročių kitiems žaidynių daly
viams", teigė ji. 

* Olimpinių žaidynių 78 
medalių komplektai at i teko 
25 valstybių sportininkams. 
Daugiausiai medalių — 35: 12 
aukso, 16 sidabro ir 7 bronzos -
iškovojo bei I vietą komandų 
įskaitoje užėmė Vokietija. Antri 
su 24 apdovanojimais (11,7,6) 
liko norvegai, o III vieta — 34 
medaliai — atiteko olimpiados 
šeimininkams amerikiečiams 
(10,13,11). 

* Vokiečių k i lmės i spano 
Johann Muehlegg bei rusių 
Olgos Danilovos ir Larisos La-
zutinos teigiami dopingo tyri
mai tapo antirekordu žiemos 
olimpinių žaidynių istorijoje. 
Visi trys slidininkai vartojo 
naują hemoglobino kiekį krau
jyje didinantį preparatą darbe-
pojetiną. Sekmadienį sportinin
kai buvo pašalinti iš olimpia
dos, o J. Muehlegg ir L. Lazuti-
nai teko grąžinti aukso meda
lius, savaitgalį iškovotus vyrų 
50 km bei moterų 30 km rung
čių distancijose. 

* Vasario 22 d. buvo at
mestas Rusijos č iuožimo fe
deracijos protestas dėl teisėja
vimo moterų dailiojo čiuožimo 
varžybose ir Irina Sluckaja už
imtos II vietos. Už pasirodymą 
laisvojoje programoje teisėjai 
skyrė rusei antrąją vietą, o per
galę amerikietei Sarah Hughes 
lėmė vienintelis teisėjo balsas. 

* Pasitelkęs 10 kamerų, re
žisierius Bud Greenspan fil
mavo visus svarbiausius žiemos 
olimpinių žaidynių momentus ir 
iš 500 valandų trukmės filmuo
tos medžiagos už 2 mln. dol. su
kurs oficialų olimpiados filmą. 

* Šuolių nuo tramplino 
čempiono Simon Am a n tė
vams jų sūnaus sensacingas 
pasirodymas olimpiadoje dau 
giau negu atsipirko. Viešai pa
skelbus, kad jie neturi televizo
riaus ir stebėti savo sūnaus 
šuolių eina pas kaimynus, žmo
nės iš visos Šveicarijos atsiuntė 
jiems jau 300 televizorių. 

* Dar ius Kasparaitis nuo 
šiol turi viską, ką olimpinėse 
žaidynėse gali laimėti sportinin
kas — aukso, sidabro ir bronzos 
medalius. Todėl 29 metų ledo ri
tulininkas prisipažino, kad šioje 
olimpiadoje jis paskutinį kartą 
vilkėjo Rusijos rinktinės apran
gą. Lietuvis atsisveikina su Ru
sijos rinktine. 

* Skaudž ios olimpiados pa
mokos įž iebė pyktį tarp ge
riausio Lietuvos slidininko Ri
čardo Panavo ir trenerio Jakovo 
Gimbickio. 50 km lenktynėse 
klasikiniu stiliumi šeštadienį 
užėmęs 45-ąją vietą, R. Pana
vas pareiškė: „Mūsų treneriai 
per daug atsilikę". Tuo tarpu J . 
Gimbickis mano, kad sportinin
kas per mažai dirbo pratybose, 
dažnai pats spręsdamas, kaip 
jam treniruotis. R. Panavas ats
tumą pabaigė paskutinėmis jė
gomis, j a m traukė raumenis. 
Apie spurtą finišuojant slidinin
kas negalėjo net pagalvoti. Anot 
keturiose olimpiadose dalyvavu
sio R. Panavo, slidininkus su
pantiems žmonėms trūksta ži
nių, noro tobulėti: „Viskas susi
deda į krūvą, ir problemą sun
ku paaiškinti vienu žodžiu". 

* JAV FBI surado Ameri
koje pas i l ikus į Baltarusijos 
šuolininką Andrėj Lyskovec. 
Per pokalbį su FBI sportininkas 
pareiškė, kad lieka JAV porai 
mėnesių užsidirbti pinigų. Ži-
niasklaida paskelbė, kad šuoli
ninkas ketina prašyti JAV poli
tinio prieglobsčio, bet kol kas 
šis spėliojimas nepasitvirtino. 

* Ol impinė moterų dailiojo 
č iuož imo čempionė, ameri
kietė Sara Hughes susilaukė 
neįprasto pagerbimo — jos var
du pavadinto sumuštinio. Viena 
jos gimtojo miestelio užeiga į 
valgiaraštį įtraukė .Auksinę 
Sara Hughes bandelę" su kala
kutiena, šveicarišku sūriu, salo
tomis ir pomidorais. 

* Rusijos delegacąja, dėl 
neobjektyvaus teisėjavimo 
grasinusi boikotuoti olimpiados 
uždarymo ceremoniją, dalyvavo 
iškilmėse kar tu su kitomis vals
tybėmis. 

* Ol impinių žaidynių sosti
nės centre riaušių policijos 
pareigūnams įsismarkavusią 
girtų jaunuolių minią sekma
dienį teko malšinti šūviais gu
minėmis kulkomis. Buvo suim
ta daugiau kaip 30 žmonių. Įsi
siautėjusi jaunuolių minia su
daužė keleto parduotuvių vitri
nas, suniokojo policijos automo
bilį bei išdaužė teismo pastato 
langus. 

* Dukart olimpinis čem
pionas , čiuožėjas Jochen Eit-
dehage iš Olandijos varžytinėse 
pardavė savo sportinį kostiumą, 
o gautus 3,550 dol. paaukojo 
fondui „Olympic Aid". Iš viso 
pardavus 25 „suvenyrus", buvo 
surinkta 19,260 dol. 

* Kazachstano ledo rituli-
n inkės pralaimėjo visas rung
tynes, bet Sal t Lake City susi
rado daug draugų. Lankantis 
vienoje iš Utah ligoninių, pa
cientai ir ligoninės personalas 
joms padovanojo marškinėlių, 
šalikų, kepuraičių ir pliušinių 
meškiukų už 3,000 dolerių. 

* 87 proc. ol impinių žaidy
nių sveč ių buvo labai paten
kinti saugumo priemonėmis 
Salt I^ake City, išsiaiškinta per 
vietos laikraščio „Desert News" 
apklausą. 

Vasano 23 diena Vilniuje, Lietuvos mokslų akademijoje, buvo su: engta Lietuvos forumo del Europos Sąjungos ateities 
steigiamoji konferencija. Pagrindinis forumo tikslas — infomuxu visuomene apie diskusijos dėl Europos Sąjungos at
eities eiga ir Konvento, prasidėsiančio vasario 28 d. Briuselyje, veiklą. Steigiamojoje konferencijoje buvo įkurtas Euro
pos Sąjungos ateities Lietuvos Forumas. ES ateities Lietuvos Forumo taryboje yra 39 nariai — mokslininkai, meni
ninkai, politologai, profesinių, kūrybinių ir verslo organizacijų atstovai. 

Nuotr.: (Iš kairės) Mokslų akademijos prezidentas, akademikas Benediktas Juodka, ministras pirmininkas Algir
das Brazauskas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Konstitucinio teismo pirmininkas Vladas Pavilionis ir Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas. Vladimiro Gulevi&aua : Eita :• nuotr 

NATO numato Rusijai palankias 
permainas 

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) karo' akivaizdoje 
— NATO siūlo Rusijai ypa
tingą bendradarbiavimo for
mulę, pagal kurią NATO per
sitvarkytų iš gynybines są
jungos j politinę organizaciją. 

Kaip pirmadieni pranešė 
įtakingas Didžiosios Bri tani
jos dienraštis „Financial Ti
mes", 19-kos NATO valstybių 
narių ambasadoriai už uždarų 
durų parengė pasiūlymą, ku
ris galėtų išvesti iš aklavietės 
ginčus dėl NATO ir Rusijos 
santykių ateities. Ši p la taus 
tarptautinio susidomėjimo su
laukusi diskusija įstrigp, kai 
prieš tris mėnesius JAV sus
tabdė Didžiosios Britanijos 
pasiūlymą Rusijai sąjungoje 
suteikti plačias sprendimų 
priėmimo galias. 

„Jeigu Maskva priimtų 
pasiūlymą, nauji Briuselio ir 
Maskvos santykiai transfor
muotų prieš 52 metus 'šaltojo 

įkurtą 
NATO sparną iš gynybinės 
karinės sąjungos i saugumo 
politinę organizaciją, apiman
čią visas buvusio Varšuvos 
pakto valstybes", rašoma laik
raštyje. Pasak jo, Rusijos pre
zidentui Vladimir Putin suti
kus su siūlomomis sąlygomis, 
naujas NATO ir Rusijos ben
dradarbiavimas -,jtų apibrėž
tas j a u šių metų gegužę nu
maty tame NATO užsienio rei
kalų ministrų susitikime. 

Laikraščio teigimu, glaudes
nius santykius su NATO re
mia Rusijos gynybos ministras 
Sergej Ivanov, tačiau aukš
čiausi Rusijos kariuomenės 
vadai į NATO žvelgia įtariai ir 
ypač nerimauja dėl organizaci
jos plėtros planų, kurie bus 
atskleisti viršūnių susitikime 
Prahoje. 

Tuo t a rpu NATO ambasado
rių pr i imtas pasiūlymas, pa

sak dienraščio, numato Rusi
jai suteikti lygiavertį su 
kitomis 19 NATO narėmis 
statusą politinėje sprendimų 
priėmimo institucijoje š iaurės 
Atlanto Taryboje, pavertus ją 
20-ties valstybių forumu. 

„Šiuo metu Rusija bendra
darbiauja su NATO konsulta
cijoms skirtoje Bendrojoje 
Nuolatinėje Taryboje, tačiau 
Rusija čia turi menką įtaką, 
nes prieš konsultacijas su 
Maskva sąjungos valstybės 
narės jau iš anksto būna tar
pusavyje sutarusios dėl svars
tomų klausimų", rašoma 
„Financial Times". Kaip laik
raščiui sakė diplomatai, nau
jajame forume Rusija turėtų 
balsą priimant sprendimus. 

Tačiau dienraštis pastebi, 
jog siekiant įtikinti Penta
goną, jog Rusija negalės už
kirsti kelio JAV ar NATO ka
riniams veiksmams, naujame 
NATO pasiūlyme ta ip pa t yra 
numatyti keli „saugikliai". 

Pasaulio naujienos 

L 1 Tėvynėje pasižvalgius 
* Lietuvos d ip lomatas san

tūriai reagavo į pranešimus 
apie NATO siūlomą Rusijai 
naują bendradarbiavimo mo
delį. „Lietuva stoja į Aljansą, 
kuris užtikrina saugumą ir 
stabilumą. Bet kokie Aljanso 
žingsniai šia linkme yra 
mums naudingi i r juos galima 
vert inti tik pozityviai", sakė 
Lietuvos URM Informacijos ir 
kultūros departamento direk
torius Petras Zapolskas. 

* Visiškai uždaryti Ignali
nos atominę e lektr inę (IAE) 
būtų galima ne anksčiau kaip 
2013-2015 metais, teigia par
lamentinės komisijos Ignali
nos atominės elektrinės (IAE) 
regiono problemoms spręsti 
nariai . Komisijos pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė pa
reiškė, jog tokius terminus 
diktuoja pasirinktasis IAE už
darymo scenarijus — ne „už
konservuoti", bet išmontuoti 
uždaromos elektrinės blokus. 

* Šiauliuose vė l ka i s ta 
a i s tros dėl šio miesto polici
jos tardymo skyriaus virši
ninkės 44 metų Jū ra t ė s Bie
liauskienės rastų 49,900 JAV 
dolerių. Nors įstatymo numa
tytas pusės metų terminas, 
per kurį turi būti nusta tytas 
pamesto daikto savininkas, 
baigėsi vakar, rastų pinigų is
torijoje taškas dar nepadėtas. 

* Pr ivat izavimo komisija 
pr i tarė , kad Vokietijos susi
vienijimas „Ruhrgas" būtų 
įrašytas į „Lietuvos dujų" 
strateginių investuotojų sąra
šą. Kar tu su „Ruhrgas" šiame 
privatizavime daiyvaus ir Vo
kietijos bendrovė „E.ON Ener-
gie". (KD, Elta) 

* Dabar t inės Se imo dau
g u m o s sudarytos valdžios 
koridoriuose vėl ėmė sklandyti 
mintis prieš būsimuosius pre
zidento ir savivaldybių rinki
mus „perimti" valstybinį ra
diją ir televiziją į savo rankas . 
Tam ket inama vėl pakeisti 
įs ta tymus, reglamentuojan
čius Lietuvos radijo ir televizi
jos (LRT) vadovybės sudarymo 
principus. I.R EIUO 

* Infliacijai viršijant dar
b o u ž m o k e s č i o augimą, So
cialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija siūlo indeksuoti mi
nimalią algą. Darbo užmo
kesčio indeksavimo įstatymo 
projekte siūloma, kad mini
malus valandinis atlyginimas 
ir minimali mėnesinė alga 
būtų indeksuojami, jei nuo 
paskutinio indeksavimo inflia
cija išaugo daugiau kaip 3 
proc. Dabar galiojančiame Gy
ventojų pajamų garantijų 
įstatyme numatyta, jog darbo 
užmokestis indeksuojamas, 
kai infliacija viršija 10 proc. 

(Remianti! AFP, Reutere. AP. Intartu. ITAR-TASS. BNS 
žinių agentūrų pransSmaiS) 

* Europolas pradėjo įgy
vendint i s u padirbtų pi
n i g ų platinimu projektą, ku
rio didžioji dalis nukre ip ta į 
Lietuvą. 90-95 proc. asmenų, 
Europos valstybėse sulaikomų 
mėginančių pakeisti ar par
duoti padirbtus JAV dolerius, 
o iki euro įvedimo — ir Vokie
tijos markes, turi Lietuvos pi
lietybę. Europolo pareigūnai 
spėja, kad valiutos padir
binėjimo laboratorijos veikia 
Lietuvoje, iš ku r banknotų 
pluoštai keliauja ten, kur nek
valifikuoto darbo ieško lietu
viai. CK BNS) 

* Vėlų vasar io 23-osios 
vakarą per audrą i š Klai
p ė d o s uosto į atvirą Baltijos 
jūrą nublokštos Danijos žem
kasės JMachaveli" įgula išgy
veno septynias siaubo valan
das. Pagalba suskubo t ik iš 
kito kranto. Į jūrą ties Giru-

, liais nublokštos žemkasės 
įgulą išgelbėjo švedai. Lietu
vos gelbėtojai prieš stichiją — 
bejėgiai. <LR, R. EIUI 

* Pavoj ingos a t l i e k o s — 
pe ln ingas vers las . Lietuvoje 
atsiranda bendrovių, kurios 
naudojasi pavojingų atliekų 
tvarkymo įstatymų spragomis 
ir už mokestį sur inktas iŠ 
įmonių atliekas tiesiog iš
verčia nuošaliose vietose. 

* Kauno kav inėse į rengta 
g ir tumo laipsnį nusta
tanč ių 12 aparatų. Norintieji 
pasitikrinti girtumo laipsnį 
turi nusipirkti 2 litus kainuo
jantį žetoną. (KD. EIUI 

New Yorkas . Osama bin Laden išliko gyvas per JAV bombar
davimų kampanijas Tora Borą ir kitose kalnuotose Afganistano 
vietovėse ir greičiausiai slapstosi nuošaliose teritorijose Afganista
no ir Pakistano pasienyje, sekmadienį paskelbė laikraštis „The 
New York Times", cituodamas aukštus JAV prezidento administ
racijos pareigūnus, kurie teigia turį naujų duomenų, kad bin La
den slapstosi pasienio regionuose. Šie įrodymai paneigia ankstes
nes teorijas, kad jis žuvo per karą, mirė nuo inkstų veiklos sutri
kimų ar pabėgo į Iraną arba Jemeną. 

Vašingtonas. JAV teritorijoje šiuo metu veikia „100 ar dau
giau" teroristinės organizacijos „ai Qaeda" agentų, kurie yra Ame
rikoje jau ilgą laiką ir pasirengę vykdyti teroro aktus, kai jiems 
bus duotas įsakymas, televizijai CNN pareiškė Senato Žvalgybos 
komiteto pirmininkas Robert Grehem. 

Londonas. JAV gynybos sekretorius Donald Rumsfeld įspėjo, 
jog „ai Qaeda" teroro tinklas toliau veiktų net ir tuo atveju, jeigu 
jo vadas Osama bin Laden jau rytoj nuspręstų pasiduoti. „Yra 
daugybė žmonių, kurie žino, kaip šis aparatas veikia, kur yra ban
ko sąskaitos, kas yra šio tinklo nariai ir kokiose valstybėse jie yra. 
Būtų puiku, jeigu mums pavyktų jį surasti, tačiau problemos tuo 
dar neišspręstume", pripažino D. Rumsfeld. 

Londonas. Kubos Guatanamo įlankoje esančioje JAV karinėje 
bazėje laikomų britų šeimų advokatai grasina paduoti į teismą Di
džiosios Britanijos vyriausybę, jų teigimu, „padedančią" Jungti
nėms Valstijoms kalinti šiuos žmones „nusižengiant įstatymams". 
Šioje itin griežtai saugomoje karo laivyno bazėje JAV už grotų lai
ko maždaug 300 karo belaisvių iš Afganistano. Teigiama, kad su
laikytieji, tarp jų ir penki britai, yra Talibano ar „ai Qaeda" kovo
tojai. Vieną iš sulaikytųjų britų musulmonų ir jo motiną at
stovaujanti advokatė Louise Christian pareiškė, kad Britanijos vy
riausybė turi „sureaguoti į advokatų reikalavimus užtikrinti nor
malų britų belaisvių lankymą bei garantuoti jiems pagrindines 
žmogaus teises". „Valstybė turi atsakyti, jei ji sąmoningai padeda 
vykdyti kitos valstybės neteisėtus veiksmus", sakė advokatė. 

Vašingtonas. Laiškus su juodligės užkratu, nusinešusiu 5 žmo
nių gyvybes, išsiuntinėjusio asmens paieškos atvedė prie moksli
ninko, anksčiau dirbusio mirtį nešančią juodligės bakteriją gami
nusioje JAV laboratorijoje, pirmadienį pranešė laikraštis „The 
Washington Times". Teisėsauga neįvardytą mokslininką susekė 
po gausių pokalbių su daugiau kaip 300 žmonių, susijusių su JAV 
vyriausybės juodligės programa. Pasak šaltinių, šiuo metu vyras 
pagal sutartį dirba Vašingtono rajone. Vyro tapatybė buvo nusta
tyta apklausus apie 50 tyrinėtojų, turėjusių technines galimybes 
pagaminti ypač pavojingą didelės sporų koncentracijos juodligės 
sukėlėją. 

Londonas. Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Kofi 
Annan pirmadienį pareiškė, kad „būtų neišmintinga" JAV pradėti 
karinę kampaniją Irake. Kalbėdamas Londone po derybų su Di
džiosios Britanijos premjeru Tony Blair, JT generalinis sekreto
rius sakė nemanąs, kad JAV vadovas George W. Bush jau nu
sprendė pulti Bagdadą. 

Vašingtonas. JAV kariškiai bus pasirengę vykdyti bet kokius 
prezidento George W. Bush nurodymus dėl Irako, sekmadienį sa
kė du aukščiausi JAV gynybos pareigūnai. Tiek gynybos sekreto
rius Donald Rumsfeld, tiek Štabų vadų komiteto pirmininkas Ri-
chard Myers tvirtino, kad kol kas nieko nevyksta, tačiau jei tik 
prezidentas nurodytų pulti, kariškiai yra „pasiryžę padaryti vis
ką, ko tik mūsų paprašys vyriausiasis vadas". Kad būtų pagamin
ta pakankamai tiksliai nutaikomų „protingųjų" bombų puolimui 
prieš Bagdadą, gali prireikti pusės metų, be to, reikės laiko su
rinkti iki 200,000 kareivių, kurie būtų dislokuoti Saddam Hussein 
režimui visiškai sunaikinti. 

Teheranas. Laikinasis Afganistano premjeras Hamid Karzai 
pirmadienį padėkojo Iranui už „nepamirštamą paramą" bei pa
reiškė, jog per 22 karo metus ši kaimyninė valstybė „Afganistano 
žmonėms buvo lyg brolis". Irano parlamente persų kalba pasaky
toje kalboje H. Karzai teigė, kad jo karo suniokota valstybe „ilgus 
metus nieko nežinojo apie teises ir teisingumą". Irano parlamento 
pirmininkas Mehdi Karubi užtikrino H. Karzai, kad „Iranas tvir
tai rems naująją Afganistano vyriausybę". 

Karachi. Pakistano policija pirmadienį vietos teisme nurodė 11 
įtariamųjų, kurie, tyrėjų nuomone, yra susiję su JAV žurnalisto 
Daniel Pearl pagrobimu ir nužudymu. Policija jau suėmė 4 įtaria
muosius. 

Jeruzalė. Palestiniečių vadas Yasser Arafat kuo greičiau turė
tų atgauti „visišką judėjimo laisvę", pirmadienį Jeruzalėje sakė 
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Javier Solana. 

Ramala. Izraelio tankai pirmadienį atsitraukė nuo Yasser Ara
fat būstinės Vakarų Kranto Ramalos mieste, kurioje jis buvo už
tvertas nuo gruodžio vidurio. Karinė technika pasitraukė po Izrae
lio kabineto sprendimo sušvelninti apribojimus Y. Arafat judėji
mui miesto ribose. Nors kabinetas nusprendė neatšaukti apriboji
mų palestiniečių vadui išvykti iš Ramalos, tačiau nutarė leisti jam 
laisvai judėti pačiame mieste. 

Deli. Indija pirmadienį paskelbė, kad prie Pakistano sienos su
telkta jos kariuomenė liks čia ir toliau, kol Indija įsitikins, kad jos 
branduoline kaimynė neberemia islamistų kovotojų išpuolių prieš 
jos taikinius. 

Varšuva. Amerikiečių policija žiauriai elgiasi su nelegaliai pa
silikti mėginančiais lenkais, pranešė Lenkijos dienraštis ..Trybu-
na". Dienraštis rašo, kad per pastaruosius kelis mėnesius iš New 
Yorko, Čikagos ir San Frarisco į 
Lenkiją buvo deportuoti keli 
šimtai lenkų ir kad pareigūnai į 
oro uostus juos atveža ne tik su 
antrankiais, bet ir su grandinė
mis ant kojų Toks likimas išti
ko ir invalidę moterį. 

KALENDORIUS 
Vasario 26 d.: Aleksandras. Au

rime. Izabele. .losrintas. Joninė. 
Vasario 27 d.: Fortūnatas. Gab

rielius. Ginvila"!. Skirmante Vilman
tė 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
MAMYTE, KADA AŠ NUMIRSIU? 

Kaip gali mamytė atsakyti 
savo sergančiam vaikui į tą 
klausimą, kai vaikas serga ne
pagydoma liga, pats jaučia, 
kad jis mirs. Kokios mintys 
skraido to vaikučio galvoje. 
Taip ir buvo. Už poros savai
čių, 8-nerių metukų sulaukės, 
Andriukas mirė. 

Lietuvos Respublikos Onko-
hematologijos centras vai
kams yra VU Santariškių ligo
ninių miestelyje. } jį atvežami 
sunkiai sergantys vaikai iš vi
sos Lietuvos su onko-hemato-
loginemis ligomis. Gydoma iki 
60 vaikučių per metus. Šiuo 
metu ligoninėje gydosi 40 vai
kučių. 

Prieš Kalėdų šventes, kad 
atkreipti dėmesį į šį centrą, 
per LRTV' paruošė laidą „Svei
kata" programos vedėja gyd. 
Irena Pivoriūnienė. Pamatę 
kai kurie žiūrovai, apdovanojo 
centrą naujais televizoriais ir 
kitomis dovanomis, kad vaiku
čiai, gulėdami palatose, galėtų 
pamatyti programas. Kitą sa
vaitę ir man teko centre apsi
lankyti, nes visų susidomėju
sių nebuvo galima patenkinti 
per vieną programą. 

Sužinojau, kad labai reika
lingos dvi mikrobangės kros
nelės. Lithuanian Mercy Lift 
nupirko tas dvi ir paruošė 40 
kitų dovanėlių: kalėdiniuose 
maišeliuose atsirado bananų, 
mandarinų ir sausainių. Vo
kiečių vaistinė apdovanojo 
vaikučius minkštais „meškiu
kais", kita kosmetikos parduo
tuve apdovanojo motinas kos
metika, o iš Kauno atvykę re
daktoriai padovanojo moti
noms vienų metų prenume
ratą jų leidžiamo žurnalo. Su
sirinkusieji žaidimo kamba
ryje, ne taip jau jautriai žai
džia sunkiai sergantys vai
kučiai, bet sėdėdami, net kai 
kurie su nešamuoju deguonies 
aparatu, kiti su lašinimo sis
temomis rankose, klausosi tų, 
kurie mums padeklamavo, pa
dainavo, papasakojo pasakėlę. 
Vienas pavargęs berniukas, 
klausėsi nuleidęs savo galvelę 
ant kito vaikučio peties. 

Mano pirmas apsilankymas 
tame Onko-hematologijos 
centre buvo 1991 metais. Nuo 
to laiko po truputį vyksta pas
tato remontas, vis t rūksta lė
šų remontams, kaip ir visose 
ligoninėse. Jau dabar sienos 
išdažytos vaikiškais paveiks

liukais, dingo niūrumas, ligo
ninė pritaikyta vaikams gydy
ti. Viena vokiečių labdaros or
ganizacija savo apsilankymo 
metu ne tik padovanojo vais
tų, bet ir gražiai suremontavo 
du kambarius. Ant sienos yra 
iškabinta bronzinė padėkos 
lentelė. Žanetos prisiminimui 
mama irgi pasirūpino įrengti 
kambarį. Kadangi motinos 
kar tu gyvena po dvi palatose 
su savo vaikučiais, jais rūpi
nasi, vaikučiams geriau, sau
giau ir smagiau turėti mylimą 
mamytę prie iovos. 

Sergantis vaikas nelabai tu
ri gerą apetitą, dėl to ir rei
kėjo mikrobangės krosneles, 
kad mamytės galėtų pasišil
dyti sau ir vaikučiams atvežtą 
maistą iš namų, kai apsilanko 
giminės, ir pamaitinti vaikus, 
kada jie nori. 

Vonioms ir kambar iams rei
kia remonto, o ligoninė iš savo 
biudžeto neturi pakankamai 
lėšų. nes pinigai sunaudoti gy
dyti ligoniukus brangiais vais
tais. Vaistai yra kompensuoja
mi iš Ligonių kasų. Įrengti ir 
remontuoti palatą, su nauju 
dušu vonioje, sudėti ant sienų 
plyteles, įdėti naują parketą ir 
langus kainuoja netoli 18,000 
litų (4.500 JAV dolerių). 

Ne taip lengva ten nuvykti, 
nors tik už kampo nuo mano 
namų, reikėjo asmeniško pasi
ruošimo, kai sužinojau, kada 
ten vykstame. Susitikti su 40 
sunkiai sergančių vaikučių, 
iš kurių dar yra tikinčių į Ka
lėdų seneliuką, pora dienų 
prieš Kalėdas, ir būti susikau
pusia ir linksma pareikalvo 
nemažai pasiruošimo ir reika
lavimo iš savęs. Po keturių de
šimtmečių darbo su sergan
čiais tas turėjo manęs nenu
stebinti. Pradėjau prisiminti 
sunkius atvejus, kurios turė
jau asmeniškai nugalėti , kai 
atveždavo ypatingai sužeistus 
ir mirusius vaikus j ligoninę, 
ir kaip aš su tais įvykiais su
sidorojau. Nelengvai, jeigu jie 
dar yra užsilikę mano min
tyse. 

Taip ir padariau, įėjau su 
šypsena ir išėjau šypsodama
si, bet širdyje buvo ašaros. Už
jaučiau motiniškai tas mamy
tes. Kaip joms sunku, bet ne
praranda vilties, nes dauguma 
tų vaikučių yra pagydomi. 

LR Onko-hematologijos 
centro direktorius yra nepa

vargstantis, pasišventęs, už
jaučiantis ir išgyvenęs kiek
vieną nesėkmę bei sėkmę. 
gyd. Aleksandras Savinas. Jis 
yra mylimas visų sergančiųjų 
vaikų. Mamytes ne tik mel
džiasi už savo vaikus, bet ir už 
gyd. Saviną. Nepavydžiu jam 
darbo, nes yra atvejų, kur 
tėvai žiauriai kaltina, ypač šių 
nepagydomų arba sunkiai gy
domų ligų, gydytojus ir slau
gytojus už nepasisekimus. Gy
vybe šiose ligose yra ne tik 
medikų rankose, bet ir Dievo. 
Atrodo, kad kai danguje atsi
randa vieta angeliukui, pasi
kviečia iš šio centro vaikutį. 

Gyd. Savinas gauna gausybę 
padėkos laiškų, ypač šiltais 
žodžiais yra prisimenamas su 
švenčių sveikinimuose. Pami
nėjo, kad kasmet gauna pa
dėkos laišką iš mūsų giminai
tės Vaidos, kuri buvo išgydyta 
prieš 10 metų. Viena mamytė 
padėkojo už jo įdėtas pastan
gas į jos vaikučio gydymą, 
nors vaikas numirė. Jo asme-

. ie tuvos Respublikos Onko-hematologijos cen t ro d i r e k t o i i u s gyd. Alek
s a n d r a s Savinas ir LRTV „Sve ika tos ' 

niškas įnašas į tą centrą jam 
atsilygint širdies priepuoliu. 
Negalima įsivaizduoti, kiek 
reikia pergyventi, dirbant su 
sunkiai sergančiais vaikais. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

GALVOS NUPLIKIMAS AR ŠIRDIES LIGA 
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D. 

Vyriškas galvos nuplikimas 
gali nurodyti ateinančią šir
dies ligą. Taip tvirtina Har
vardo universiteto tyrinėtojai, 
kai jie per 11 metų tvarkė 40-
84 metų iš priekio ir viršu
galvio nuplikusių 20,000 vyrų 
ir susekė, kad tokiems pli
kiams net 36 proc. yra dides
nis pavojus susirgti širdimi 
negu taip nenuplikusiems. 

O kai toks nuplikimas eina 
kartu su padidintu kraujospū
džiu ir cholesteroliu per riebiu 
krauju, tai tokiems širdies li
gos pavojus padidėja nuo 80 
iki 280 proc. 

Visi žinom, kad ir geriausių 
dalykų turi būti su saiku. Ty
rinėtojai mano, kad tuos vyrus 
taip nuplikina pas juos esąs 
gausus vyriško hormono — 
testosterono kiekis, kuris dve
jopai juos sirgdina: mažina ge
rojo cholesterolio (ADL) kiekį 
ir didina kraujo krešėjimą. 

O kai toks vyras gaus šir
dies ataką, jis nedelsdamas 
turi vykti ne į kokią kitą, o tik 
artimiausią ligoninę, nors joje 
ir nebus labai pažengusio gy
dymo, kaip angioplastijos ar 
greitosios „bypass" operacijos. 
Ir paprastoje apylinkės ligoni
nėje tokie ligoniai gaus tais at
vejais būtinai greitą širdies 
arteriją užkimšusio krešulio 
tirpinimą (thrombolyte thera-
py). kas yra visų svarbiausia 
širdies atakos gydymui. 

Tik kai paprastoje ligoninėje 
gydymu apraminama tokia li
ga, reikale toks ligonis gali 
būti perkekas tolimesniam gy
dymui į aukštesnės technikos 
ligoninę. 

Galutiniai duomenys, kai 
širdies atakos pradžia buvo 
gydoma vietinėje ligoninėje a r 
aukštesnes technikos centre, 
buvo tie patys, dėl tokio ligo
nio išgyvenimo 90 dienų. 

Šia proga verta priminti, 
kad visi, ypač naujieji ateiviai 
Čikagoje, bet kokio gydymo 
reikalaujančiu sunegalavimu 
vyktų į Ccok County ligoninę 
(1835 W. Harrison Street, Či
kagoje). Ten gausite geriausią 
gydymą ir iš neturtėlio ten 
niekas nereikalaus užmokes
čio nei už apžiūrėjimą, tyri
mus, vaistus... Gausite doku
mentą ir galėsite ambulato
riškai lankyti įvairių ligų kli
nikas. Tari liautis dabartinis 
nuolatinis skambinimas Alvu-
do ambulatorijon, besiskun
džiant: ,Aš dabartinis atvykė
lis, nieko neturiu, susižeidžiau 
darbovietėje pirštą. J is , žemė
mis užterštas, supūliavo. Ne
žinau, nei ką daryti, nei kur 
kreiptis"1. 

Tokiam patart ina tuojau 
vykti į Cook County ligoninėn 
esantį priimamąjį (Emergency 
Room). kuris yra pirmame 
aukšte, ir nieku kitu nesirū
pinkite, nes kitaip gali praras-

laidos gyd. I r e n a P ivor iūn iene . 

ti ne t ik sveikata, bet ir gyvy-
bę. 

O kai nereikia greitosios pa
galbos, eikite 7 valandą ryte į 
ligoninės pi rmame aukšte 
esančią MIR vietovę ir ten 
vien asmens dokumentą (gimi
mo, vairavimo a r ID) a r kitokį 
parodykite. Toliau tvarkys vi
są reikalą ligoninė. Turėkite 
vertėją. Jei ir to neturite, ligo
ninė jį duos. Bet tai j au ne vi
sada greitai sutvarkomas rei
kalas. 

Šaltinis: „Healthline", Nov7 
Dec , 2000. 

VAISTAI N U O VEZIO 
GALI P A D Ė T I Š I R D I E S 

L I G O M I S 
S E R G A N T I E M S 

Žmogaus bal tymas, naudoja
mas vėžiui gydyti, taip pat 
gali padėti augti naujoms 
kraujagyslėms esant užsikim
šusioms širdies arterijoms. 
Šveicarijos mokslininkai nu
statė, kad gydant vėžį granu
liocitų ir makrofagų kolonijas 
stimuliuojančiu faktoriumi 
(GM-KSF) reikšmingai page
rėjo kraujotaka apie užsikim
šusias širdies arterijas, paly
ginti su placebo gavusiais pa
cientais. Šio žmogaus augimo 
faktoriaus papras ta i skiriama 
po kaulų čiulpų persodinimo 
operacijų, t a ip pat kai ku
riems leukemija sergantiems 
pacientams imuninių ląstelių 
gamybai skat int i . Tyrime da
lyvavo 21 pacientas, kurio vai
nikinių arterijų liga buvo per 
sunki, kad būtų galima gydyti 
įprast iniais metodais. Tyrimo 
dalyviai buvo suskirstyti į dvi 
grupes. Vienai grupei skirta 
GM-KSF, o kitai — placebo in
jekcijos kas antrą dieną, dvi 
savaites. Nusta ty ta , kad GM-
KSF gydytoje grupėje širdies 
kraujotaka pagerėjo, tuo tarpu 
placebo grupėje pablogėjo. 
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SUNKIŲ NUDEGIMŲ 
GYDYMAS 

Sunkiai nudegę vaikai daž
nai susiduria su ilgu sveikimo 
periodu, komplikacijomis ar 
net mirtimi dėl natūralios or
ganizmo reakcijos į nudegimą. 
Tačiau naujausias tyrimas ro
do, kad jau yra gydymo būdas, 
galintis padėti pasveikti. 

Reaguodamas į sunkų nude
gimą, organizmas padidina 
energijos sunaudojimą ir pra
sideda katabolizmo procesai, 
kurių metu raumenų baltymai 
skaidomi greičiau nei pagami
nami. Texas universiteto 
mokslininkai gydė 25 vaikus, 
kurių nudegimai buvo didesni 
nei 40 proc. kūno paviršiaus 
ploto. Dviejų savaičių laikotar
piu 13 vaikų buvo skirta pro
pranololio pro nosinį vamz
delį, o likusieji 12 sudarė 
kontrolinę grupę. Po dviejų sa
vaičių ištyrus vaikus paaiš
kėjo, kad tiems, kurie gydyti 
propranololiu, sumažėjo šir
dies susitraukimų dažnis ir 
sumažėjo energijos sunaudoji
mas, palyginti su pradine būk
le bei kontrolinės grupės vai
kais. Gydytiems vaikams taip 
pat 82 proc. padaugėjo rau
menų baltymo, tuo tarpu 
„kontrol" grupėje raumenų 
baltymų sumažėjo 27 proc. 
Taigi širdies dažnio ir balty
mų kiekio raumenyse pasikei
timai gydant propranololiu 
gali padidinti pacientų jėgas ir 
galimybę pasveikti. 

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

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

4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
Tel. 70&422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave.. Hickory Hills, iL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd . Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D, S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

ŽINOKIME SAVO SKAIČIUS — 
kraujospūdžio, cholesterolio, gliukozės 

Vasaris — ne tik širdelės 
simbolis Valentino dienai, bet 
ir kardiologinių ligų prevenci
jos mėnuo. 

Padidintas kraujo spaudi
mas (hipertenzija) yra vienas 
iš rizikos faktorių išeminei 
širdies ligai, insultui (stroke) 
bei gali sąlygoti inkstų nepa
kankamumą. Padidintas 
kraujospūdis gali ilgą laiką 
nepasireikšti jokiais požy
miais, bet kelti pavojų sveika
tai. 46 proc. suaugusiųjų JAV 
nežinojo, kad jų kraujo spau
dimas padidintas . Todėl pasi
matuokite ir atkreipkite dė
mesį į rekomendacijas. 

Ką reiškia kraujospūdžio 

matavimosi lentelė? Pavyz
džiui, 35 metų vyras su nor
maliu kraujospūdžiu gali pra
gyventi visus jam skirtus 76 
metus, bet jei jo kraujospūdis 
140/95, jam tikimybė išgyven
ti iki 63 metų, o jei 150/100 — 
gali nesulaukti ir 60-ies. 

Kraujospūdis gali netikėtai 
— padidėti — nėštumo metu, 
klimakteriniu periodu. 

Pradinėje susirgimo stadijo
je pakanka sureguliuoti mi
tybą, sumažinti druskos ir ka
vos naudojimą, mesti rūkyti, 
nenaudoti alkoholio, sumažin
ti svorį, mankštintis nors 3 
kar tus per savaitę, atsipalai
duoti, vengti stresų. 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties. 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Barney Dr., Suite A 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
www.centerforsurgeryandbreasrheal?h.corr, 

Natūralioji medicina reko
menduoja natūralias antihi-
pertenzines priemones C, E, 
B6, koenzimą Q10, česnaką. 
L-argininą, L-karnitiną, tauri
ną, salierų sėklų ir pomidorų 
ekstraktus, omega-3 riebiąsias 
rūgštis, magnį; kalį, kalcį bei 
produktą, pavadinimu "Hy-
perbalance" (tarptautinės 
kompanijos „Gero Vita" Kana
doje). 

Tad padėkime sau pačiam 
netradicinės medicinos pasiū
lymais! 

Natūraliosios medicinos 
gydytoja 

Laima Lukauskienė 

LR ' *nko-hemat©Jogijos centro veziu serganty.- vaikai , ku r iuos a p l a n k e 
L i thuan ian Mercy Lift organizacijos prez. P rane S lu t i ene (visos n u o t r a u 
kos iš vizito c e n t r e P. Šlut ienes) 

Kraujospūdis 

Optimalus 
Normalus 
Viršutinė normos riba 
Hipertenzija 
I stadija 
II stadija 
III stadija 

Sistolinis 

<120 ir 
<130 ir 
130-139 

140-159 ar 
160-179 ar 
180- ir 7 ar 

Diastolinis 

<80 
<85 
85-89 

90-99 
100-109 
110 ir 7 

Rekomendacijos 

Pasimatuokite kas 2 metus 
Pasimatuokite kas 2 metus 
Pasimatuokite kiekvienais metais 

Pasitikrinkite kas 2 mėnesius 
{vertinkite kas mėnesį 
įvertinkite kas savaitę ar tuoj pat, 
esant negalavimams 

http://administracija9draugas.org
http://redakcija9draugas.org
http://rastine3draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.centerforsurgeryandbreasrheal?h.corr


LIETUVA — VAKARIEČIO 
AKIMIS 

Puikiai lietuviškai kalbantis 
ekonomikos daktaras iš Angli
jos Mark Chandler, jau septin
tus metus dėstantis tarptauti
nių finansų ir prekybos kursą 
anglų kalba Vilniaus universi
teto Ekonomikos fakulteto 
studentams, maloniai nustebi
no savo nuoširdžiu domėjimu-
si Lietuvos aktualijomis. Tad, 
kaip atrodo Lietuva užsienie
čio mokslininko akimis? 

— Prašom papasakoti 
apie save, kokie keliai Jus 
atvedė į Lietuvą? 

— Anglijoje, Liverpool uni
versitete, baigės ekonomikos 
bakalauro studijas, magist-
rantūrą pasirinkau JAV, Con-
necticut universitete. Vėliau 
ten apsigyniau ir doktoratą 
apie valstijų ir savivaldybių fi
nansus. Savivaldybių finan
sai, dabar jau Lietuvos, tebėra 
mano tyrimų sritis. Į Lietuvą 
pirmąkart atvykau, kaip Pilie
tinio švietimo projekto daly
vis, dabar čia darbuojuosi pa
gal tarptautinę, Baltijos vals
tybių tarybos finansuojamą, 
programą „Eurofakultetas". Ši 
programa įgyvendinama tri
juose Baltijos šalių — Vil
niaus, Rygos ir Tartu — uni
versitetuose. Šiuo metu Vil
niaus universitete dirba keli 
užsieniečiai — ekonomikos, 
teises ir politikos bei valstybės 
administravimo dalykų dėsty
tojai, „Eurofakulteto" progra
mos dalyviai. Šį semestrą aš 
dėstau mikroekonomikos kur
są magistrantūros ir tarptau
tinių finansų kursą — baka
lauro studentams. 

1995 m., vykdamas į Lie
tuvą, mažai žinojau apie jūsų 
šalį. Mane sudomino projek
tas, kuriame pakvietė daly
vauti. Tiesa, kaip ir visi žmo
nės Vakaruose, mes domėjo
mės įspūdingu išsilaisvinimo 
procesu tiek Baltijos šalyse, 
tiek pačioje Rusijoje. Mane la
bai sujaudino momentas, kai 
lietuviai po daugelio priespau
dos metų pirmąkart iškėlė sa
vo tautinę vėliavą ant aukšto 
kalno. Tą įvykį mačiau per te
leviziją, būdamas Amerikoje, 
ir tuomet dar nežinojau, jog 
tai yra Gedimino kalnas. 

— Ar esate patenkintas 
darbo sąlygomis, savo stu
dentais? 

— Vakarietiška ekonomika 
ir jos mokslas — naujas daly
kas posovietinių šalių gyven
tojams, taip pat ir mokslinin
kams. Taigi Lietuvoje yra ką 
veikti. Atvažiavęs į Vilnių, ne
benorėjau išvažiuoti — labai 
įdomus miestas, įdomi šalis. 
Čia dirbti, ypač iš pradžių, 
buvo sunkiau nei Anglijos ar 
Amerikos universitetuose, ta
čiau per tuos kelerius metus 
darbo sąlygos vis gerėjo ir da

bar belikęs nedidelis skirtu
mas. Aišku, dirbdamas tarp
tautinėje organizacijoje, aš ne
galiu lygintis su čionykščiais 
dėstytojais, gaunančiais lietu
viškas algas... Tiesa, yra di
džiulė problema su biblioteko
mis — tiek studentams, tiek 
dėstytojams labai trūksta spe
cialios literatūros. Vienintelis 
išsigelbėjimas — nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos teikia
mos knygų parsiusdinimo iš 
kitų pasaulio bibliotekų pa
slaugos. 

Esu laimingas, turėdamas 
tokius gabius studentus. Tik 
bėda, kad jie visi priversti 
dirbti. Amerikoje taip pat 
nemažai studentų dirba, ta
čiau Anglijoje, kai aš buvau 
studentas, nė vienas nedirbo, 
o tik mokėsi — labai daug, at
kakliai, po 10 valandų per 
parą. Stebiuosi, kaip tie lietu
viai studentai vis dėlto dar 
suspėja pakankamai įsigilinti 
į jiems dėstomus dalykus. Ne
bent pas mane pateko patys 
protingiausieji? 

— Ar, bendraudamas su 
Lietuvos žmonėmis, paste
bite kokių nors kultūros ir 
mentaliteto skirtumų? 

— Pagal kokį vieną atskirą 
atvejį nesprendžiu apie visu
mą. Galiu pasakyti tik tiek: 
kai aš, anglas, studijavau 
Amerikoje, jaučiausi ten sve
timšaliu, o Lietuvoje jaučiuosi, 
kaip namie, Liverpulyje. Gal 
čia aš pats dėl to „kaltas"? 

— Nors dėstote anglų kal
ba, tačiau išmokote lietu
viškai. 

— Pirmus trejus metus lie
tuvių kalbai skyriau labai 
daug dėmesio — kasdien mo
kiausi ne mažiau, kaip po va
landą. Dabar labai džiaugiuo
si, kad galiu'kalbėti ir skaityti 
lietuviškai. 

— Jūs rašote moksliną 
darbą savivaldos tema. Ar 
savivalda pas mus ir Angli
joje bei Amerikoje labai 
skiriasi? 

— Kadangi mano tyrinėjimų 
sritis — savivaldybių finansai, 
tai galiu vertinti daugiau šiuo 
aspektu. Anglijoje prieš 12 
metų savivaldybių finansinė 
padėtis taip pat buvo nekokia 
ir kilo daug triukšmo. Po to 
savivaldybių finansavimo sis
temą keitė net tris kartus. Ge
resnis pavyzdys yra JAV savi
valdybės. Jos labai savaran
kiškos, nes gali turėti net ke
lių rūšių savo vietinius mokes
čius. Manau, kad kaip tik šie 
mokesčiai yra esminis daly
kas, lemiantis vietinės val
džios nepriklausomumo nuo 
centrinės valdžios laipsnį ir 
galimybes įgyvendinti sava
rankišką socialinę, komunali
nę ir kitokią politiką. Neži-

Vasario viduryje Cleveland lietuvių telkinyje lankėsi Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas Ušackas. Ta pačia 
proga jis turėjo progų susitikti su kitų tautybių atstovais ir paraginti, kad jie remtų Lietuvos naryste NATO. 
Nuotraukoje — susitikimo su Amerikos lenkų kongreso, Ohio skyriaus valdybos nariais. Iš kairės: „Polish-
American Congress, Ohio Division" pirm. John Borkovvski, amb. Ušackas, „Polish-American Congress, Ohio 
Division r vicepirm. Mitchell Bienia. L i n o J o h a n s o n o nuotrauka 
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Danutė Bindckienė 

Išdalino dvigubai 
daugiau, negu turėjo 

nau, kaip praktiškai Lietuvoje 
galima būtų pradėti diegti vie
tinių mokesčių sistemą, nes 
čia apskritai su mokesčiais 
daugiau problemų negu Va
karuose, bet vis tiek tai turėtų 
būti viena svarbiausių savi
valdos plėtros sąlygų ir už
duočių. 

Kita opi problema Lietuvoje 
— didelė valstybės skola savi
valdybėms, kurios centrinė 
valdžia neskuba grąžinti, o fi
nansų stoka labai riboja savi
valdybių veiklą. Taip neturėtų 
būti. Todėl nematau proble
mos, jei šis klausimas bus 
neišspręstas teisme. Vyriausy
bė dėl to neturėtų įsižeisti. 
Anglijoje irgi pasitaikė atvejų, 
kai ministrai buvo kviečiami į 
teismus. Jei teismai nustaty
davo jų sprendimų neteisė
tumą, Vyriausybė turėdavo 
atitaisyti padėtį. Teisme paga
liau viskas paaiškės. O gal 
bus nustatyta, kad pats Savi
valdybių biudžeto sandaros 
įstatymas nevykęs ir būtina jį 
keisti? Vienaip ar kitaip, bet 
rasis daugiau aiškumo, nes ei
liniai piliečiai dabar nelabai 
susigaudo, kas teisus — Vy
riausybė ar savivaldybės? 

Pripažindamas, jog vietinė 
demokratija Lietuvoje įgyven
dinta, be to, laisvai vyksta dis
kusijos apie savivaldos plėtrą, 
vietinės ir centrinės valdžios 
santykius, vis dėlto manau, 
jog per dešimt nepriklauso
mybės metų Lietuvoje šioje 
srityje galėjo būti didesnė pa
žanga. Iš pradžių, 1990-1993 
metais, ryžtingai žengus 
žingsni \ priekį, po to buvo vėl 
šiek tiek žengtelėta atgal. Tu
riu minty, kaip tik savivaldy
bių finansinį savarankiškumą. 

— Kodėl, Jūsų nuomone, 
į Lietuvą neskuba Vakarų 
kapitalas, juk tik užsienio 
investicijos galėtų atgai
vinti mūsų ekonomiką? Ar 
tik dėl to, kad dar nesame 
NATO nariai, vakariečiai 
pas mus jaučiasi nesau
giai? 

— Galbūt tai viena priežas

čių, bet ne pagrindinė. Tiesa, 
Lenkijoje ir Vengrijoje, joms 
tapus NATO narėmis, investi
cijų gerokai padaugėjo. Tačiau 
yra ir kitų, ne mažiau svarbių, 
priežasčių. Lietuviai mano, 
kad užsieniečius verslininkus 
čia turėtų atvilioti pigi darbo 
jėga. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad yra šalių, kur toji jėga dar 
pigesnė, pavyzdžiui, Kinijoje. 
Vadinasi, tam, kad į Lietuvą 
ateitų Vakarų kapitalas, turi 
būti kitų rimtų argumentų. Ar 
ištyrėme, ar gerai žinome, kuo 
esame ypatingi ir patrauklūs, 
kaip verslo partneriai, tam 
tikrų retų kvalifikacijų dar
buotojai ir pan.? Turėtume 
konkuruoti dėl kokybės, įrody
ti, jog Lietuvoje sugebame 
kažką padaryti taip gerai, 
kaip niekur kitur. Investuoto
jui dažnai ne tiek svarbu pa
tys technologijų įdiegimo ir 
gamybos kaštai, kiek produk
cijos kokybė, galimybės kon
kuruoti pasaulio rinkoje. Ki
tas, ne mažiau svarbus, daly
kas — verslo partnerių pati
kimumas, jų sugebėjimas nuo
sekliai ir atkakliai dirbti, siek
ti bendrų tikslų. Rytų Europos 
šalių žmonėms apskritai dar 
reikia nemažai mokytis vaka
rietiškos ekonomikos ir verslo 
taisyklių. Kartais susidaro 
įspūdis, kad čia žmonės nela
bai rimtai galvoja apie savo 
verslą. Gal tai dėl įvairių su
krėtimų, patirtų per tą di
džiulių permainų dešimtmetį? 
Kai kuriems, atrodo, patiems 
sunku patikėti, kad jų verslas 
gali gyvuoti nors 3-4 metus, 
jie abejoja: o gal ištvers tik 18 
mėnesių? Reikia pripažinti 
klaidas ir jas taisyti. Bet, atro
do, tų klaidų nelabai ir ven
giama. 

Bene pati svarbiausioji prie
žastis, dėl kurios į Lietuvą ne
ateina investicijos, yra šešė
linė ekonomika. Sunki padė
tis su mokesčiais, nes vietinės 
bendrovės sukčiauja, veda 
dvejopas buhalterijas, slepia 
tikruosius savo pajamų ir pel
no rodiklius, o vakariečiams 

tai — baisus dalykas, be to, 
nelygios verslo sąlygos. Jie 
tuomet geriau investuos savo 
kapitalą Kinijoje, kur įstaty
mai taip pat gerokai supainio
ti, bet jų visi griežtai laikosi. 

— Kaip pažaboti tą šešė
l inę ekonomiką? 

— Prieš 200 metų ir Angli
joje buvo neįmanoma surinkti 
realių pajamų mokesčių iš pa
čių anglų, nebent iš užsienie
čių muitinėse... Vienas būdų 
tai sutvarkyti — gyventojų 
pajamų ir turto deklaravimas. 
Tuomet būtų lengviau kontro
liuoti. Be to, norint išsigydyti 
nuo šios „ligos", pati visuome
nė turėtų tapti nepakantesnė 
sukčiavimui, nes dėl to kenčia 
visi. 

Kalbėjosi 
Irena Vitkauskienė 

BOGOTOS MERAS 
A. MOCKUS ATGAIVINA 

MIESTĄ 
Keturiasdešimt devynerių 

metų amžiaus Antanas Moc
kus vadovauja 6.3 milijonų gy
ventojų Kolumbijos sostinei 
Bogotai. Tai jo antras kartas, 
su trumpa pertrauka 1998 
metais, kai kandidatavo į pre
zidentus. Kai jis tapo meru 
žmogžudystės sumažėjo per
pus. Miesto tarša sumažėjo. 
Jis pradėjo statyti 200 mylių 
dviračių kelius, perveda mies
to 30,000 autobusus į dujų 
kuro vartojimą, pasodino me
džius apleistuose miesto par
kuose. Anksčiau Antanas 
Mockus buvo matematikos 
profesorius. Jis visur žinomas 
savo lietuvišku vardu Anta
nas. 

Saulius Š imol iūnas 

•Mes daug mažiau rūpin-
tumės, ką kiti apie mus galvo
ja, jeigu žinotume, kaip retai 
jie iš viso apie mos pagalvoja. 

Ethel Barrett 

Tai atrodo beveik neįma
noma: kas gali išdalinti dau
giau, negu turi? Tik Šv. Rašte 
pasakojama, kaip Kristus, pa
ėmęs penkias žuvis ir tiek pat 
kepalėlių duonos, pasotino ke
lis tūkstančius žmonių, atė
jusių Jo pasiklausyti... O vis
gi, pasirodo, kad Akademinio 
skautų sąjūdžio prieš pusšimti 
metų įkurtas Vydūno fondas, 
tesurinkęs pusės milijono do
lerių kapitalą, sugebėjo išda
linti visą milijoną, dar ir su 
priedu. 

Tai keletą kartų buvo pri
minta praėjusį sekmadienį 
Čikagoje vykusioje Vydūno 
fondo auksinės sukakties 
šventėje. Susirinkusieji negai
lėjo plojimų, bet galbūt ne vie
nas pagalvojo: kodėl tiek ma
žai žinoma apie Vydūno fon
dą? Kodėl jo nereklamuoja, 
nesiuntinėja laiškų, neprašo 
aukų, nesigiria atliktais dar
bais, kurių sąrašas tikrai 
įspūdingas0 Kaip atsirado toji 
pusė milijono, kas ją sukaupė. 
kokiais būdais? Kas paaiškins 
mįslę, kad išdalintoji suma 
dukart didesnė už turėtąją? 

Vydūno fondo veikla, kaip ir 
daugelio fondų, organizacijų. 
sambūrių, turinčių tikslą dar
buotis lietuviškuose švietimo, 
kultūros, labdaros ir tolygiuo
se dirvonuose, yra iš esmės 
užsienio lietuvių credo, kuriuo 
vadovautasi daugiau kaip 50 
metų gyvenant šiame krašte. 
Tai veikla, kuri dar ir šian
dien nelabai suprantama Lie
tuvoje gyvenantiems tautie
čiams, nepaisant artimesnio 
bendravimo ir bendradarbia
vimo. Savo noru paaukoti lais
valaikiai, atostogos, nuvogtos 
valandos nuo šeimos, pramo
gų, poilsio; darbas, už kurį 
niekas nemoka nei cento (daž
nai pačiam darbuotojui reikia 
kišti ranką į nuosavą kišenę, 
kad padengtų susidariusias iš
laidas), ir visa tai tėvynės, jos 
vaikų labui... 

Juk taip dešimtmečių bū
vyje buvo įkurtas ne vienas 
fondas (paminint tik žinome.s-
nius: Lietuvių fondą. Tautos 
fondą, Ateities fondą, Vydūno 
fondą, Draugo fondą ir t.t.). 
jau sukaupęs nemažas sumas 
dolerių. Ne dėl to. kad kažkam 
smagu ar naudinga matyti di
delius skaičius taupymo sąs
kaitose, kad padarytos investi
cijos neša gražius procentus, 
bet siekiant tais pinigais pa
lengvinti jaunimui siekti mok
slo, paremti knygų ir periodi
kos leidybą, skatinti kultūrinę 
bei visuomeninę veiklą. Tai 
lietuviškojo gyvenimo «vetur 

varikliai, be kurių būtų neat
likta tiek svarbių darbų, neį
gyvendinta projektų. Mūsų 
fondai visuomet buvo ir tebėra 
dosnūs, todėl ir visuomene, 
kurios dėka i fondus suplaukė 
didžioji pinigų dalis, jaučia 
jiems pagarbą, pasitikėjimą, 
bet taip pat nesidrovi tiesti 
prašančias rankas, kai pri
reikia paramos. « 

Vydūno fondas, savo veiklą 
pradėjęs 1952 m., dolerius 
kaupė kiek skirtingai nuo kitų 
fondu. Visų pirma, studen
tams, norintiems gauti stipen
dijas, jis pinigus ..paskolina". 
Baigę mokslą ir įsigiję profe
siją, jaunuoliai gautąją sumą 
turi sugrąžinti fondui idauge-
lis dar ir su auka). Tuo būdu 
pinigai grįžta atgal į fondą ir 
gali būti panaudojami kitoms 
stipendijoms. Vydūno fondas 
per pusšimti metų išleido dau
giau kaip milijoną kalėdinių 
sveikinimo kortelių ir jas pla
tino ne vien skautų, bet ir lie
tuviškos visuomenės tarpe. Ta 
veikla taip pat papilde fondo 
iždą. Tačiau šio fondo pinigai 
ilgai ižde neužsiguli: jie ke
liauja į pasaulį ir suka ne vie
no lietuviškos veiklos vežimo 
ratus. Juk fondo pagrindinis 
tikslas yra leisti lietuviškas 
knygas (ypač istorinius veika
lus*, skatinti lituanistines stu
dijas 'stipendijų, skirtų lit. 
studijoms, fondui grąžinti ne
reikia). 

Gerasis skautiškas darbelis, 
pradėtas vykdyti* prieš pen
kiasdešimt metų, tebesitęsia, 
nors jo pobūdis kiek pakitęs. 
Dabar daug paramos skiriama 
studijuojantiems Lietuvos uni
versitetuose. Apie tą veiklą 
retkarčiais užtinkame žinių ir 
mūsų spaudoje, nors nepakan
kamai. Vydūno fondo vado
vybė tvirtina, kad neturi nei 
laiko, nei žmonių apie savo 
veiklą informuoti plačiąją vi
suomenę, bet ne visuomet 
kuklumas ar kiti pasiteisini
mai yra pati geriausia išeitis: 
Vydūno, kaip ir kitų fondų, 
veikla verta daug didesnio dė
mesio. 

Vydūno fondo valdyba ir 
gausūs talkininkai yra pavyz
dys, kuriuo gali daugelis pasi
naudoti — tiek čia, tiek Lietu
voje. Imantis iniciatyvos, ga
lima daug pasiekti, daug gera 
padaryti, jeigu atsiranda žmo
nių, nevengiančių atiduoti da
lį savęs kitų labui. 

Ad meliorem, sesės ir broliai 
skautai. Vydūno fondo kūrė
jai, darbuotojai, rėmėjai! Lin
kime, kad būsimieji 50 metų 
būtų dar sėkmingesni! 

SENATVĖS DEMENCIJA 
• 

(Alzheimer liga) 

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS 
Nr.9 

Daug ką 
surandant ir sužinant, atsiranda daug ir nežinomybių, 
mįslių. Viena tokių nežinomybių yra senatvės demen
cija. Gydytojai ir biochemikai šioje srityje daug dirba. 
Ligonių ir juos slaugančių prašo nenustoti vilties ir jie 
mano, kad šita mįslė bus išspręsta. Iki 20-to amžiaus 
pradžios senatvės demencija nebuvo laikoma liga. Bu
vo manoma, kad tai yra senatvės komponentas ir su ja 
nebuvo kovojama. Dabar yra aiškiai nustatyta, kad tai 
yra liga: sunki, komplikuota ir progresuojanti liga. Ja 
sergant, sergama fiziškai ir dvasiškai ir todėl jos tvar
kymas yra sunkus. 

Senatvės demencija sergąs ligonis yra visai skirtin
gas nuo kitų ligonių, sergančių plaučių, širdies, virški
namojo trakto ar kitomis ligomis bei sužeidimais. Jis 
yra dvasios ir kūno ligonis. Pagrinde jis yra dvasios, 
mentaliteto ligonis. Pirmose ligos stadijose arba pe
rioduose fiziniai trukumai gali būti maži arba ir visai 
jų nebūti. 

Pradžioje pradeda atsirasti atminties trūkumai, už
simiršimas. Kas gi yra atmintis? Žmogus pradeda at
mintį krauti ar lavinti nuo pačios savo vaikystės. Pra
džioje mes išmokstame kalbėti, skaityti, matom, gir
dim, patiriam, einam į mokyklą, studijuojam. Taip 

žmogus atmintį krauna, ją naudoja, kombinuoja, ją 
papildo. Toks procesas tęsiasi visą gyvenimą. Taip su
sikrauna žmogaus galvoje turtas, kurio dėka mes tu
rime kompiuterius, satelitus, vaikščiojam ant Mėnu
lio, suskaldėm atomą, siekiam Marsą, Venerą ar kitas 
planetas, turim operas, sonatas ir t.t. Bet kaip tas tur
tas smegenyse susikrauna, kodėl pas kiekvieną jis yra 
kitoks ir kitaip pasireiškia, mes dar to nežinome, 
mums yra didelė paslaptis. 

Žmogaus gyvenime atsiranda momentas, kad atmin
tis ir mentalitetas, tas neįkainuojamas žmogaus tur
tas, pradeda silpnėti, mažėti, kol galų gale visai pra
nyksta. Žmonės myli ir globoja vaikus, kada jie pra
deda ir krauna mentalitetą bei atmintį. Tėvai ir visuo
menė ne tik myli ir globoja vaikus, bet padeda tą turtą 
susikrauti, laukdami iš jų sveikų ir visais atžvilgiais 
vertingų žmonių. Taip pat reikalinga mylėti, respek
tuoti ir globoti žmones, kurie tą turtą panaudojo visuo
menės vienoje ar kitoje gyvenimo srityje ir dabar tą 
turtą palaipsniui praranda. Šie, senatvės demencija 
sergą, žmonės reikalingi ne tik meilės, globos ir pagar
bos, bet ir užuojautos. Visame ligos procese jų išgy
venimai labai sunkūs. Mūsų pagalba, ir prie geriausių 
norų, labai ribota. Šeimos nariai, visa tai matydami ir 
jausdami, kokius jų mylimas asmuo išgyvenimus turi, 
taip pat dažnai pradeda nusiminti, darosi prislėgti, 
sumišę, pasimetė. 

Gydytojas turi būti gerai susipažinęs su liga, ligoniu, 
šeimos nariais ir jų reikalais ir su slaugymu bei slau
gytojais, nes jiems visiems reikia patarimų ir nuro

dymų. Tas kartais gana sunku, nes ligos pradžioje li
gonio ir šeimos narių pažiūros gali skirtis. Ligonis 
dažnai nesiorientuoja laike ir situacijoje. Ligonis gali 
sakyti, kad jis pradėjo užmiršti tik paskutiniu laiku, 
kai tuo tarpu šeimos nariai sako, kad tas jau yra 2 ar 
3 metai, ir vis blogėja. Pas ligonį ir pas šeimos narius 
jaučiama baimė ir susirūpinimas. Tas apsunkina glo
bos ir slaugymo plano sudarymą. Kiekvienas ligonis, 
kiekviena šeima ir jos nariai yra kitokie, turi kitokius 
reikalus ir kitas problemas. Laiku jas sužinoti ir su
prasti yra labai svarbu. Kartais ligonio ir jo šeimos 
reikalai yra susipynę su jų draugų ir kaimynų reika
lais. Kartais yra didesnių ar mažesnių nesutarimų ir 
nesusipratimų tarp ligonio ir šeimos narių. Būna ir 
tokių atsitikimų, kad šeimos nariai tarp savęs, su savo 
draugais, ar kaimynais kalba apie ligonį, jo veiksmus 
ir problemas, ligoniui esant jų tarpe, tai matant ir gir
dint, lyg tai čia jo nebūtų. Tuo ligoniui galima sukelti 
pyktį, depresiją ir neviltį, taip pat nepasitikėjimą. 

Senatvės demencija sergą ligoniai pirmoje savo ligos 
pusėje dažnai būna labai jautrūs, į viską labai jautriai 
reaguoja, ieško ir šaukia pagalbos. Tokiais atvejais 
reikalingas ligonio padrąsinimas, jo nuotaikos pageri
nimas. 

Atminčiai ir mentalitetui mažėjant, tokie ligoniai 
stengiasi palaikyti aktyvumą savo įpročiuose ir dienos 
veiksmuose. Dažnai jie suklysta, padaro kitaip, negu 
įprasta ar reikia, padeda daiktus ne vietoje, ką nors 
išpila, ką nors sudaužo ir t.t. Už tai jis neturi būti ba
ramas, baudžiamas. Negalima su ligoniu ginčytis ir in-

doktrinuoti. Šeimos nariai, slaugytojai ar globėjai turi 
prisiminti, kad senatvės demencija sergąs ligonis į 
smegenis nieko nebekrauna, bet tik barsto, praranda, 
ką yra turėjęs. Ir šitam procesui sulaikyti priemonių 
dar nėra. Su ligoniu ginčijantis, nors tikras ginčas jau 
nebeįmanomas, jį barant ar indoktrinuojant, tik pa
kenkiama. Slaugant uždavinys yra jo smegenyse su
rasti dar to tinkamo turto dalį ir panaudoti ligonio 
naudai: jį paguosti, padrąsinti, nukreipti jį teigiamai, 
ligoniui malonia kryptimi. Pvz., jei moteris ligonė vir
tuvėje dėlioja peilius ir šakutes į krūveles ir deda ne į 
vietą ar deda į rankinuką, reikia leisti jai dėti. Galima 
su ja susitarti tą rankinuką kur nors padėti ir su ja 
susitarti ta rankinuką oaimti prieš pietus ar vakarie
nę. Jei ligonis padėjo kokį nors daiktą ne vietoje, tai 
negalima sakyti, kad šitam daiktui čia ne vieta, ar tu 
jo čia nedėk. Daug geriau pasakyti, kad gerai, tu jį čia 
padėjai, jis jau pabuvo ir dabar mes jį padėsim kitur 
ar į vietą. Taip kiekvieną ligonio netinkamą veiksmą, 
norą ar poelgį nepasakant ar neįvertinant neigiamai, 
galima nukreipti teigiamai ar net ligonio norima kryp
timi, ir tas ligoniui labai daug padeda Reikia ieškoti 
teigiamos formos pasakymui, pareiškimui ar veiks
mui, atsakant j ligonio netinkamus veiksmus ar norus. 

Senatvės demencija sergantį s'augant ir globojant, 
reikia vengti žodžių: ne, neik. neliesk, nedaryk, nedėk 
ir t.t. Taip pat vengti įsakymų. Neigiamumai ir įsaky
mai turi būti pakeisti bendradarbiavimu: padėsim, pa
darysim, nueisim, pamatysim, pagalvosim, atidėkim ir t.t. 

Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

IŠGANYMO ISTORIJOS 
SLENKSČIAI 

II G a v ė n i o s s ekmad ien i s 

Praėjusį sekmadieny girdėjo
me, ka ip Adomas ir Ieva buvo 
išprašyt i už Rojaus vartų. 
Šiandien klausomės, kaip Die
vas perkeičia žmonijos nuopolį 
į išganymo istoriją. Pirmasis 
Dievo i š ta r tas išganymo istori
jos žodis Abromui liepia: 
„Išeik". Ši diena — pirmutine 
biblinio tikėjimo užuomazga. 
Klajoklis Abraomas sut inka 
Dievą, kur i s užmezga su juo 
dialogą. Šio tikėjimo esminiai 
e lementa i y ra tai , kad žmogus 
visa savo asmenybe priima 
Dievą ka ip asmenį: Dievas 
imas i iniciatyvos ir duoda do
vana i ; sandora su Dievu pa
gr į s ta pasitikėjimu. 

Kiekvienas palaiminimas 
yra t a m t ikra išganymo forma, 
l iudijanti būties pilnatve. Iš
ganomąją prasmę turi Dievo 
ž a d a m a s tautos gausumas ir 
vardo palaiminimas, per kurį 
bus palaimintos ir kitos tau
tos. Nors Abraomo kilmės 
k r a š t a s ano meto pasaulyje 
pasižymėjo išplėtota kultūra, 
bibliniai autoriai nieko nesako 
apie anks tesnę šio protėvio 
t ikėjimo patirtį . Išganymo is
torija pras ideda Dievo inicia
tyva i š ta r tu žodžiu. 

An t ras i s apaštalo Paul iaus 
la i škas Timotiejui liudija or
ganizacines ankstyvosios Baž
nyčios užuomazgas. Apaštalas 
Pau l iu s tur i valdžią bei auto
r i te tą savo įkurtose ir kai ku
riose kitose bendruomenėse. 
Šią valdžią apaštalas perduo
da ki t iems mokiniams, ypač 
Timotiejui. Apaštalų patikėti
n i ams suteikiama ypatinga 
malonė jo rankų uždėjimu 
(plg. 1 Tim 1, 18; 4, 14). Timo
tiejus paski r iamas Paul iaus 
įpėdiniu, j is įgaliojamas moky
ti (2 Tim 2, 15), spręsti tei
s ines problemas (1 Tim 5, 19), 
nus t a ty t i liturgiją (1 Tim 2, 1-
12), paski r t i Bažnyčios tar
nau to jus (1 Tim 2, 1-13, 5, 22). 
Šiuo laikotarpiu formavimosi 
bažnyt inės bendruomenės hie
rarchija. Esminis hierarchijos 
uždavinys — Evangelijos tar
nys tė . Kitais žodžiais tar iant , 
bendruomenės vadovo valdžia 
yra proporcinga jo atsakomy
bei a r įgaliojimui skelbti pa
saul iui Evangeliją. Bendruo
menės vadovas yra ne tik 
gabus administratorius, litur
gijos vadovas bei katechezės 
vedėjas, — pirmutinė jo už
duot is y ra misijinis Gerosios 
Naujienos skelbimas. Apašta
las Pau l ius sušunka: „Vargas 
m a n . jeigu aš neskelbčiau 
Evangelijos!" 

Evangel is tas Matas dažnai 
vaizduoja Jėzų an t kalno. Cia 
J ė z u s pat i r ia gundymus (Mt 
4, 1-11), skelbia palaiminimus 

CMt 5, 1), čia įvyksta Jėzaus 
atsimainymas (Mt 17, 1-9); 
an t kalno Jėzus atsisveikina 
su mokiniais (Mt 28, 16-17). 
Kalno įvaizdžiu evangelistas 
rodo mums naująjį Sinajų, kur 
pasirodė Dievo šlovė Mozei (Iš 
24, 12-18; 33, 18-23; 34, 6-8) ir 
Elijui (1 Kar 19, 1-14). Mozė ir 
Elijas, apdovanoti privilegija 
regėti ir girdėti Dievą ant Ho-
rebo kalno, pasirodo drauge su 
Jėzumi ant Taboro ir savo bu
vimu liudija jo tapatybę. Beje. 
evangelistas Matas, kitaip ne
gu Morkus, mini Mozę pirma 
Elijo. Matas aprašo Jėzaus 
veidą, spindintį panašiai kaip 
Mozės (Iš 34, 29-35). Jėzus 
pasirodo kaip naujasis Mozė, 
tik žymiai didingesnis už Mo
zę. J i s yra tasai, prieš kurj 
parpuolama pagarbinti. Išgir
dę Tėvo balsą „mokiniai par
puolė kniūbsti". Evangelistas 
Ma ta s anksčiau perteikė Tėvo 
balsą, aprašydamas Jėzaus 
kr ikš tą Jordane. 

Ant Taboro Tėvas prabyla 
tais pačiais žodžiais: „Šitas 
yra mano mylimasis Sūnus, 
kur iuo aš gėriuosi". Šie žo
džiai artimi trims Biblijos ci
t a toms (Ps 2. 7; Pr 22, 2: Iz 42. 
1). Tačiau šįkart Tėvo balsas 
priduria. „Klausykite jo". Jė
zaus reikia klausyti taip, kaip 
iki tol buvo klausoma Dievo. 
J i s y ra Dievo Žodis, mylimasis 
Dievo Sūnus. Jo akivaizdoje 
visi kiti tarpininkai ir pra
naša i , netgi tokie garbingi 
ka ip Mozė ir Elijas, yra tarsi 
šešėliai užtekėjus saulei: „Pa
kėlę akis jie nieko daugiau 
nebematė tik vieną Jėzų". Čia 
baigiasi Senojo Testamento is
torija ir prasideda naujoji ir 
galutinė Sandora. Tačiau į šį 
slėpinį mokiniai galėjo įžengti 
t ik tuomet, kai Jėzus prisiarti
no prie jų ir „palietė juos". 

Gavėnios liturgijoje Bažny
čia ne veltui pateikia apmąs
tyti Viešpaties atsimainymo 
sceną. Nors ant kalno buvo 
gera ir Petras siūlė pasilikti, 
pasakojimo pabaigoje nuo kal
no nusileidžiama žemyn. Atsi
mainymo metu senosios San
doros atstovai kalbasi su atsi
mainiusiu Viešpačiu apie jo 
kančią ir mirtį: „Jie pasirodė 
šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus 
išėjimą, būsiantį Jeruzalėje" 
^Lk 9, 31). Jėzus nuolat turėjo 
pr ieš akis savo būsimąją mir
tį. Ne veltui visi trys sinopti
nių evangelijų autoriai pasa
kojimą apie Taborą įterpia 
t a r p pirmosios ir antrosios 
Jėzaus pranašystės apie savo 
kančią. 

Bažnyčia liturgijoje mus už
veda ant kalno, kad atgai
vintų mūsų tikėjimą Jėzumi, 

.Ka'.iilikų pasaulio" darbuotojai prie 2002 m. Knygų mu£es stendo LITEKPO centre. Vilniuje vasario pradžioje. 
Žilvino Beliausko nuotrauka. 

„PRANCIŠKONIŠKOSIOS" MIŠIOS 
Sausio 11 dienos „Draugo" 

laiškų skyriuje skaitau Prano 
Zarankos užuominą apie jo 
vaikystės draugės Lietuvoje 
pasakojimą apie kalėdines 
„pranciškoniškas" Mišias, ku
rių nuotaika, su pabarstytu 
šienu ant grindų, asiliuku, 
avele ir net kate, ja i labai pa
tiko. I inksrnai giedojo vaike
lių choras, o kunigas ir pa
mokslą neliūdną pasakė. Vie
nu žodžiu, ten buvo gera būti. 

To paties mėn. 16 d. „Drau
go" bendradarbio Juozo Gailos 
.Apmąstymuose iš Ellicot 
miestelio" skaitau apie jo daly
vavimą jaunimo Mišiose Kre
tingos bažnyčioje. Nustemba, 
kai ten mato daug jaunų 
veidų. J a m didelis kontrastas 
tarp Kretingos ir Vilniaus 
bažnyčių, kuriose mato tik se
nas močiutes ir jaunas mer
gaites. Jo dėmesį patraukia 
jaunimo choras ir pranciško
nai vienuoliai su gitaromis. J 
gitarų muzikos ritmą ir gyvas 
giesmes įsijungia visa bažny
čia. Atrodo, kad čia jie Mišiose 
tikrai dalyvauja ne „klauso 
mišių" kaip Pranui Zarankai 
užsiminė jo vaikystės draugė. 
Po Mišių žmonės niekur ne
skuba. 

Nebūčiau ir aš čia savo „ap
mąstymų" dariusi, jeigu nebū
tų šie du žmonės, Pranas Za-
ranka ir Juozas Gaila, užsimi
nę apie „pranciškoniškas" Mi-

prieš vesdama sunkiu keliu į 
Kalvarija. Mums reikia atsi
mainiusio Viešpaties prisiarti
nimo ir prisilietimo: „Kelkitės, 
nebijokite!" Šiame gydančia
me geste glūdi išganymo ga
lybė (Mt 14, 36; 8, 3. 15; 20. 
21. 29). Palietimas išvaiko 
mūsų baimes ir primena apie 
kasdienę tikrovę. Jėzus toliau 
žengia kančios keliu, tačiau jo 
atsimainymo vaizdas lieka 
mokinių širdyse. Šlovės valan
da leidžia mokiniams eiti iki 
galo per tamsybių laiką, lau
kiant prisikėlimo aušros. 

Bažnyčios žinios. 2002 Nr. 1 
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šias. Tad ir aš bandau apie 
„pranciškoniškas" Mišias, o 
gal apie „pranciškoniškus" ku
nigus pamintyti. 

Apie kalėdines dekoracijas 
Bernardinų bažnyčioje j au bu
vau anksčiau girdėjusi, kai aš 
ten lankydavausi, nebuvo Ka
lėdos, tai nemačiau nei šiau
dų, nei asiliukų, nei vaikščio
jančių kačiukų, o bažnyčia vis 
tiek buvo pilnutėlė j aunų šei
mų, senelių, jaunimo. Dariau
si išvadą, kad ne t ik kalėdinės 
dekoracijos juos ten patrau
kia. Visi suolai, kurie buvo su
kalti iš nedažytų ir nešlifuotų 
lentų, buvo pripildyti tikin
čiaisiais. Tie suolai buvo iš
dėstyti centre ir visuose baž
nyčios pakraščiuose. Skirtu
mas tarp puošnių Lietuvos 
bažnyčių, kuriose paprastai 
yra labai nedaug suolų, todėl 
visi tikintieji, net ir seneliai, 
jeigu neateina bent pusva
landį prieš Mišias, turi bent 
pusantros valandos išstovėti. 
Čia kažkieno buvo smarkiai 
pagalvota, kad visgi yra svar
bu bažnyčioje žmones susodin
ti. Net ir pats Kristus liepė sa
vo apaštalams žmones suso
dinti, o tik paskui juos stebuk
lingai pamaitino. Jeigu ne ne
seniai atnaujintas gražus me
dinis altorius bažnyčios prie
kyje, galėtum suabejoti, ar čia 
t ikrai yra bažnyčia. Sienos ir 
mūrinės kolonos smarkiai ap
daužytos. Kai ku r tebekyšo 
didelės surūdijusios vinys ar 
kabliai, primenantys sovietų 
išniokotas šventoves, paver
čiant jas sandėliais. Kai kur 
kaboję paveikslai, tačiau da
bar kabo tik tuš t i rėmai. Tai
gi, į čia atėjęs, žmogus nebus 
pagautas vitražų ar vidinės 
architektūros grožio. Viskas 
atrodo lyg po karo. Vilniečiai 
žino, kad net ir vasarą, einant 
į šią bažnyčią, reikia Šilčiau 
apsirengti, nes čia visuomet 
būna šalta. Orams einant šal
tyn, reikia po apsiaustu dar 
nemažai prisivilkti. Taigi kas 
sutraukia tą minią žmonių, 
kurią matau kiekvieną kartą 
čia atėjusi? 

Ruošiamasi Mišioms. Patar
nautojai uždega žvakes. Ri
kiuojasi Mišių skaitytojai; jau
ni vyrai ir moterys. Priekyje 
susirenka studentų choras ir 
pradeda giedoti dar prieš Mi
šias. Angeliškai švarūs balsai 
skrodžia šios nepuošnios pa
talpos erdvę ir su giedančiųjų 
malda kyli Dievop. „Viešpatie, 
pasigailėk. Viešpatie pasigai
lėk", gieda choras Šioje baž
nyčioje visi dalyvauja ir visi 
atsakinėja, tu rbū t nėra vietos 
Mišių „klausytojams'" Cia be
silankydama, išgirdau bent 
tris atskirus šios bažnyčios 
chorus, taigi parapija nesnau
džia. 

Kelis kartus tarp šios skur
džiai atrodančios bažnyčios 
sienų girdėjau chorus iš užsie
nio. 2000 metais giedojo cho
ras, atvykęs iš Kanados, o per

eitais metais vaikų choras net 
iš Venezuelos. Chorai renkasi 
šią vietą, kadangi akust ika 
šioje bažnyčioje neprilygsta 
daugelio puošnių bažnyčių. 
Girdžiu kun. Julių Sasnauską, 
OFM, sakant pamokslą. Prisi
menu jį iš vienos vasario Dai
navos stovyklos. Jis nedaugia-
žodžiauja. Kalba labai papras
tai ir ramiai. Jo žodžiai per
sunkti meile Dievui ir žmogui, 
atrodo, jis taiko kažką pasaky
ti kiekvienam čia esančiam. 
Jo mintys pasiekia klausytojo 
ausį, širdį ir kažkur giliai 
įstringa. 

Prisimenu Mišias Liškiavos 
bažnyčioje, kur buvo susirinkę 
pilna bažnytėlė skarotų mo
čiučių. Kai kurios buvo atsive
dusios po mažą anūkėlį, a r ne t 
kelis. Ten būdama, taip, ka ip 
Juozas Gaila, galvojau apie 
tas močiutes, mačiau jų gru
biose rankose slystančius ro
žinio karoliukus, mačiau jų 
raukšlėtus veidus ir girdėjau 
jų gilius atodūsius. Čia jos 
atėjo ieškoti nusiraminimo, 
paguodos žodžio, vilties tesėt i 
sunkioje kasdienybėje. Tos 
močiutės neišgirdo nei vieno 
jas suraminančio žodžio. Kuni
gas kalbėjo apie žmonių pa
laidumą ir apie rūstųjį Tei
sėją, su kuriuo reikės atsiskai
tyti. Kai pradėjo kalbėti apie 
ištvirkavimą, nejučiomis atsi
grįžau atgal ir vėl apmečiau 
akimis jūrą marguojančių ska
relių... I r kur ta paguoda, k u r 
tas nusiraminimas, kurio jos 
laukė iš kunigo lūpų? Jos ne
išgirdo apie jas mylintį gerąjį 
Dievą, niekas joms nepriminė 
Kristaus žodžių, „Ateikite pas 
mane visi, kurie esate apsun
kinti ir aš palengvinsiu jūsų 
naštas". 

Esu Bernardinų bažnyčioje, 
kurioje, t a rp tų nepaprastai 
šaltų, apgriuvusių sienų, jau
čiu vidinę šilumą ir Jėzaus ne
šamą meilę. Niekas čia tavęs 
nekritikuoja ir nepasipiktina 
kai imi šv. Komuniją į ranką. 
Po Mišių kunigas stovi vėjuoto 
koridoriaus tarpduryje ir at-
sisveikinėja kiekvieną atsilan
kiusį, j a m dėkoja, kad atėjo 
Švęsti Eucharistijos. Iš čia, 
kaip ir iš Juozo Gailos lanky
tos bažnyčios Kretingoje, nie
kas neskuba išbėgti. Žmonės 
stovinėja, šnekučuojasi, su
stoja koridoriuje prie stalo nu
sipirkti religinės spaudos. 

Vieną sekmadienį užklausiu 
savo jauną giminaitę, kodėl ji, 
gyvendama gana toli nuo šios 
bažnyčios, čia atvažiuoja, o 
neina į ja i artimesnes bažny
čias. J i atsakė, kad ji čia gau
na dvasinio peno, kurio kitose 
bažnyčiose trūksta. Klausyda
ma Dievo žodžio ir bendrau
dama per Mišias su tikinčiai
siais, ji čia atsigaunanti dva
siškai. Man buvo supranta
mas jos paaiškinimas, nes ir 
aš, tų pačių minčių vedina, čia 
užeinu. Pažinau ir kitą mo
terį, kuri ilgus metus buvo nu
tolusi nuo bažnyčios ir Dievo, 
dabar ji čia a t randa užuovėją, 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
AUT0M08U0. NAMU, SVEIKATOS. 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapoks ir Otf Mgr. Aukse 

S. Kana kalba lietuviškai. 
FRANK ZAPOUS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tei. (706) 424-8654 

{773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

I Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

l INCOME TAX SERVICE i 
Te!.: 77J 9 J 5 0472 
Pgr : 708 901 9 i 4 J 

E mail: Prdnjtffcjol .com 
GEDIMINAS PRANSKEVIČIUS 

UŽpildo p a j a m ų mokesčiu 
formas 

(Accountiny Tax Services). 
Pageidaujant, atvyksta i 

namus 

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

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 S t 

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

1 Siūlo darbą 

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

Atlyginimas nuo $1,500 iki 
[ $1,800. TeL 615-554-3161. J 

Looking for Lead Carpenter for 
Townhome wood trim replace-
ment (in suburbs). Mušt have 

experience & vehicle. Start now. 
Good pay, great bonuses, benefits 

& profn sharing. Call VVard 
Wood a t 847-928-1000. 

Įdarbinimo agentūra BALTICA 
Siūlomi darbai saulėtoje Kalifornijoje 
amerikiečių, rusakalbių ir lietuvių Šei
mose, statybose ir 1.1. Teikiame visoke
riopą pagalbą atvykstantiems nuolatinai 

gyventi. Pažintys su Amerikos 
piliečiais. Tel. 323-851-3010: 323-377-
6562. E-mail: info@usa-baltica.com 

Alternative Home ca re looking 
for responsible come-and-go, live 
in care gi vers and CNAs. Mušt be 

able to speak, read and write 
English. Mušt drive and be able to 
lift. References and „green card" 

reąuired. TeL 630-654-6580. 

šilumą ir supratimą. 
Daug bažnyčių aplankiau, 

gyvendama Lietuvoje, bet la
bai mielai grįžtu į Bernardinų. 
Ar čia „kalti" pranciškonai, 
kad patraukia tikinčiuosius į 
šią bažnyčią? O gal kunigai, 
kurie, sekdami Kristų, veda 
su savimi ir šį gausų avelių 
būrį. Dienos metu matydavau 
tą pranciškoną einantį gatve 
su kuprine, gal aplankyti li
gonį, ar nelaimingas šeimas pa
guosti, gal nusivylusiam jau
nuoliui vilties suteikti. Kaip 
būtų gera matyti daugiau 
„pranciškonų" kunigų, kurie 
būtų žmonėms taip lengvai 
pasiekiami. 

A l d o n a K a m a n t i e n ė 

GRĮŽTA Į KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ 

Sausio 18 dieną Brazilijoje 
didelė Lefebvrejoje sekėjų 
grupė grįžo į visišką bendrystę 
su Katalikų Bažnyčia. Pasak 
Vatikano naujienų tarnybos 
„Fides", grupę sudaro vysku
pas Licinio Rangelis, 26 kuni
gai ir maždaug 28 tūkst. pa
sauliečių. Grupei buvo suda
ryta atskira apaštališkoji ad-
ministratūra, vadovaujama 
vyskupo Rangelio ir tiesiogiai 
pavaldi popiežiui. 

„Susitaikinimas" Brazilijoje 
laikomas ir Vatikano komisi
jai „Ecclesia Dei" vadovau
jančio kardinolo Dario Catril-
lono Hoyoso asmenine sėkme. 
Kardinolas jubiliejiniais 2000 

Įvairus 

AMERICA— LAND OF 
OPPORTUNITY. 

1/ you speak English; want to stay 
in U.S. to finish school as nurse or 

PhD; are female 25-35.1 need 
help reconditioning house, when 
job done, stay here to finish free 

education by 2003/4.1'11 get 
scholar (fellovv) ship and student/ 

permanent resident visa. 
Call 847-217-9700. 

metais Romoje aps i lankius ius 
grupės na r iu s pakvietė ben
drai pavalgyt i ir paakino pra
dėti dialogą. Šiek tiek vėliau 
grupė r a š t u išreiškė norą susi
taikinti su Bažnyčia ir į t a i su
silaukė teigiamo popiežiaus 
Jono Pau l i aus II a t sakymo. 
Pasak „Fides", sus i ta ikinimo 
dokumente , be k i t a ko, re ika
laujama pripažint i popiežiaus 
kaip Bažnyčios ganytojo 
valdžią, Vat ikano II Susir inki
mo te i sė tumą ir posusirinki-
minių Mišių apeigų galioja
mumą. Tradicional is tams 
leista švęst i Mišias lotynų kal
ba pagal popiežiaus Jono 
XXIII 1962 meta i s paskelbtą 
mišiolą. BŽ 

J O N A V A 
• J a u n i m o centro „Vartai" 

grupė su parapijos klebonu 
Vytautu Grigaravičiumi daly
vavo Telšių Caritas neįgaliųjų 
šventėje. Paskai tą „Mylėk 
savo ar t imą" skai tė klebonas 
V. Grigaravičius. J a u n i m o 
centro nar ia i surengė koncer
tą. 

„ D R A U G O " 93 metų sukakties p r o g a r u o š i a m e ypat ingą 
koncertą ir istorinį sve ik in imų leidinį. 

Konce r t ą „Balsas tarp žmonių b a l s ų " k o v o 17 d. , 
sekmadie ių , 3 val .p .p . Mar ia g imnaz i jos audi tor i joje , 

6727 S. Cal i forn ia A ve. , C h i c a g o , IL , 
atliks Čikagos L M A „Dainava" . 

Kviečiame skaitytojus ir rėmėjus pasveik in t i „ D R A U G Ą " 
šia ypatinga 93 metų sukakt ies proga . 

• Vardas 

1 Pavardė 

• Adresas 

| Sveikinimo tekstas 

• f-j Auksinis puslapis $500 

Cl Pusė puslapio $50 

• Sveikinimo auka $ 

DRAUGAS 

93 

O Puslapis $100 
D Ketvirtadalis psl. $25 

http://Prdnjtffcjol.com
mailto:info@usa-baltica.com


RENKAMĖS KAIP \ ATLAIDUS 
PASIRYŽIMO ATNAUJINIMUI... 

Kaip praeityje, taip ir šiais 
metais, brangiausios mūsų 
tautos, Vasario 16-tos šventės 
minėjimas New Yorke, dėko
jant Aukščiausiam už suteiktą 
Lietuvai laisvę, pradedamas 
Apreiškimo bažnyčioje. Brook-
lyn, NY. arba Viešpaties Atsi
mainymo bažnyčioje, Mas-
peth, NY. Šį kartą eilė teko 
Viešpaties Atsimainymo baž
nyčiai. 

Toje bažnyčioje, sekmadienį, 
vasario 17 d., Apreiškimo pa
rapijos bažnytiniam chorui 
giedant „Apsaugok, Aukščiau
sias" (.dirigavo Apreiškimo pa
rapijos vargonininkė Asta 
Barkauskienė, vargonų muzi
ka palydėjo Viešpaties Atsi
mainymo vargonininkas Vir
ginijus Barkauskas), procesi
ja, kurioje dalyvavo nemažas 
būrys (daugumoje 110 Vyčių 
kuopos tautiniais drabužiais 
pasipuošusios moterys ir kiti), 
artėjo prie altoriaus. JAV, Lie
tuvos ir Šaulių kuopos vėlia
vas pastačius bažnyčios šo
nuose (vad. Algirdas Jankaus
kas), šv. Mišių auką, kartu su 
parapijos klebonu kun. James 
iTed.1 Rooney ir vikaru kun. 
Vytautu Volertu. aukojo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, Mišių 
skaitinius skaitė Kazimieras 
Vainius ir Elena Matulionytė. 
Evangeliją paskaičius kun. V. 
Volertui. t rumpą sveikinimo 
žodj ta rus kun. J. Rooney. pa
mokslą pasakė vysk. P. Balta
kis. OFM. Pamoksle palietęs 
Lietuvoje esantį moralinį nuo
smukį, bei kitus nepageidau
jamus reiškinius, neužmerkė 
akių ir į ten vykstančią pažan
gą. Priartėjęs prie pamokslo 
pabaigos, kvietė savo žvilgsnį 
kreipti į Aukščiausiąjį ir mal
dauti, kad Lietuvos žmonės 
vėl taptų morališkai tvirti ir 

"tautiškai susipratę. 
Atnešant aukojimo dovanas 

(trispalvę, lietuvišką kryžių, 
lietuviškame audinyje Marijos 
paveikslą, Lietuvos pogrindžio 
spaudą, duoną, vyną ir vande
nį), jų prasmę aiškino E. Ma
tulionytė. 

Su giliu apgailestavimu ten
ka pastebėti , kad maldinga 
nuotaika ir susikaupimas tapo 
išblaškytas, o kitus net ir pa
piktino, kada per pačią svar
biausią Mišių dalį — Paky
lėjimą buvo daroma rinkliava. 

Mišias baigiant, sugiedojus 
himnus, choras gražiai giedo
jęs Mišių metu, užsklendė 
giesme ..Lietuva brangi". 

Mišių dalyvius, susirinku
sius į parapijos salę, 110-tos 
Vyčių kuopos nariai gražiai 
pavaišino. 

Antroji minėjimo dalis — 
akademija ir koncertas vyko 
Union Congregational bažny
čioje. Richmond Hill, NY. 

Per paskutinius, beveik tr is 
dešimtmečius, „žirgai" buvo 
įpratę bėgti į Kultūros židinį. 
Šį kartą, oi kaip nelengva bu
vo juos pakreipti kita linkme, 
kadangi Židinio durys lietu
viškai veiklai yra užsklęstos. 

Minėjimą at idarė LB New 
Yorko apygardos pirmininkė 
dr. Giedrė Kumpikaitė. Pa
sveikinusi susirinkusius (daly
vavo art i 300) ir tarusi įžan
ginį žodį, jį baigė kviesdama 
būti: tvirtais, vieningais ir ne
priklausomais. 

Pagerbus į sceną atnešamas 
vėliavas, sugiedojus himnus 
(čia man dingojosi mintis, kad 
ar tikslu dar kartą himnus 
kartoti , kai jau jie buvo giedo
ti bažnyčioje. Juk čia yra tik 
minėjimo tęsinys. Tyliame su
sikaupime prisiminus žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, in-
vokaciją sukalbėjo vysk. P. 
Baltakis, OFM. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
ats tatymo paskelbimo aktą 
skaitė Petras Palys, o Lietu
vos valstybės atkūrimo aktą 
— Vilija Morkvėnienė. 

Sveikino LR gen. konsulas 
New Yorke dr. Rimantas 
Morkvėnas. Optimistiškai 
žvelgdamas Lietuvos link sa
ke: —Aš nenorėčiau sutikti su 
pesimistinėmis mintimis. Lie
tuva šiuo metu turi visas są
lygas klestėti ir siekti visoke
riopos geroves". 

Gautas iš NY gubernato
riaus ir NY miesto tarybos 
proklamacijas skaitė jų atsiųs
ti atstovai. Juos pristatė, gė
lėmis apdovanojo ir pats pa
kalbėjo, itin geras lietuvių 
draugas, judrus, spalvingas 
dr. Paul Michael Kazas. 

Pagrindinę kalbą sake dr 
Elona Vaišnienė (Yale univer
sitetas, CT'. Aptarė Vasario 
16-tos akto kilmės aplinkybes 
ir Amerikos lietuvių pastan
gas dėl jos nepriklausomybės 
pripažinimo. 

„Vasario 16-toji. — kalbėjo 
dr. E. Vaišnienė, — tai šauks
mas: 'kelkite, kelkite, kelkite" 
... Tuo pačiu tai ir kvietimas į 
kurį užsienio lietuviai ir atsi
liepia 'šioje vietoje paskaiti
ninke prisiminė 'Draugą', ku
riame buvo išspausdinta ištisa 
eilė lietuvių telkinių, kuriuose 
buvo rengiamasi minėti Vasa
rio 16-tąją). Vasario 16-toji tai 
data — įsipareigojimas Lietu
vai. Minint ją mes renkamės 
kaip į atlaidus pasiryžimo at
naujinimui. 

Vasario 16-toji mus buvo 
įpareigojusi kalbėti už tuos, 
kurie už save kalbėti negalėjo. 

Būtina stengtis, kad niekas 
negrėstų Lietuvos valstybei, o 
kad niekas jai negrėstų, ji turi 
tapti NATO nare*'. Prie to rei
kalo ilgiau sustojusi, aiškino 
laiškų svarbą ir ragino juos 
rašyti prezidentui, senato
riams. 

Didelio dėmesio ir plojimų 
gausos susilaukusią, giliomis 
mintimis turtingą kalbą, dr. 
E. Vaišnienė užsklendė šiais 
reikšmingais žodžiais: „Vasa
rio 16-toji ypač brangina tuos, 
kurie neklausia ką jiems Lie
tuva gali duoti, bet ką jie gali 
Lietuvai duoti. Tokie lietuviai 
yra patys vertingiausi". 

Pr iėmus rezoliucijas (prezi
dentui, senatoriams^ ir išne
šus vėliavas buvo 15 min. per
t rauka , išsitęsusi žymiai il
giau. 

Pradėjus meninę dalį, Mai
ronio lituanistines mokyklos 
mokiniai, Simona Voraikaitė 
ir Kasparas Vilimas deklama
vo eilėraščius, o New Yorke 
dar neišgirsti: smuikininkas 
Dainius Puodžiukas ir pianis
tas Aidas Puodžiukas, atskirai 
ir kar tu , atliko B. Dvariono, 
N. Paganini, C. Debussy, F. 
Chopin, A. Scriabin ir J. 
Brahms kūrinius. 

Pianistas Aidas Puodžiukas 
— septynių tarptautinių kon
kursų laureatas, šiuo metu 
fortepijono muzikos studijas 
tęsia New Yorke. garsiojoje 
Juilliard muzikos mokykloje. 

Smuikininkas Dainius Puo
džiukas yra nemažai laurų 
užsitarnavęs įvairiuose smui
ko festivaliuose bei semina
ruose, smuiko studijas tęsia 
Bostono universiteto meno 
mokykloje. 

Lietuva gali didžiuotis išau
gindama tokius talentingus 
muzikus. Jų lauks koncertinės 
salės, kuriose jų muzika gėrė
sis, j iems plos ir „bravo" šauks 
tūkstančiai muzikos mėgėjų. 

Minėjimo dalyviai, atsidė
kodami, juos apdovanojo gau
sa plojimų, o jie — dar ir 
vieną „bisą" padovanojo. 

Galiausiai, Tautos fondo ta
rybos pirmininkas Jurgis Va
laitis minėjimą uždarydamas, 
dėkojo į minėjimą atsilankiu
siems, vienokiu ar kitokiu 
būdu, prie minėjimo parengi
mo prisidėjusiems ir pranešė, 
kad aukų gauta — 3,490 dol. o 
prie įėjimo surinkta — 1,500 
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ALTo I Čikagos skyriaus i uostame Vasario 16-OSMG mii.ejime Mana gimnazijos salėje vasario 10 d. Iš kaires: lie
tuvių liuteronų-evangelikų vysk. Hansas Dunipys, kun. Saulius Juozaitis, JAV senatorius iš Illinois valstijos 
Richard Durbin, Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrias Apuokas. Edita Apuokienė ir kiti. J. Kuprio nuotr. 

LAIŠKAI IR NUOMONES 
VISGI GAVĖNIA YRA 

GAVĖNIA 

Buvo įdomu švęsti Vasario 
16-tos minėjimą Lemonte. 
Ruošėjai turi būti pagirti, kad 
ryžosi švęsti Vasario 16 dau
giau kaip šventę, o ne kaip jau 
50 metų darome — minime su 
minėjimais. Bet naujovė tuo 
pačiu nėra ir be kritikos. Tai 
būtent, kad viską vykdė Gavė
nios laiku. Gal nemalonus su
tapimas, bet sutapimas buvo. 
O kadangi daugumas bend
ruomenės narių yra katalikai, 
mums nėra priimtina Gavė
nioje šokti. 

Aš tai pirma save laikau ka
talike, tada Amerikos lietuve. 
Ir nors širdyje žinau, kad Die
vas manęs „nenumes į praga
rą", jeigu, šoksime, ir būčiau 
per Gavėnią šokusi, bet Gavė
nios laikas man, kaip žmogui 
yra gavėti, atsižadėti kai ku
rių dalykų, kurie man yra ne
paprastai malonūs (kaip šok-

dol. 
Minėjimo programą puikiai 

pravedė Sonata Petravičiūtė. 
Programos viršelį puošė 

1921 m. dail. A. Galdiko pieš
ta Vytis. 

Sklandžiai praėjusį minėji
mą, kaip ir visuomet, drauge, 
artimai bendradarbiaujant 
rengė: JAV Lietuvių Bendruo
menės NY apygarda, Tautos 
fondas ir Amerikos Lietuvių 
taryba, NY. 

Užsklendus „ne savųjų na
mų" duris ir skirstantis į sa
vąsias pastoges, visus lydėjo 
„Židinio" ilgesys. 

P . Pa lys 

ti!). 
Gavėnia — atgailos ir Kris

taus kančios prisiminimo lai
kas. Mes esame kviečiami 40 
dienų sekti Kristaus pavyz
džiu dykumoje, kad nusiže-
mintumėm ir melstumėms, ir 
širdis ruoštunem didžiai Ve
lykų šventei. Gal tai skamba 
labai senoviškai, bet iš tiesų 
yra nepaprastai efektinga. Ga
lime teisintis „Dievui nerūpi, 
ir nepyks", ir turbūt tai tiesa. 
Bet kaip mes reaguosime, ka
da Dievas mūsų paklaus: „Tai 
kodėl aš savo Sūnų jums at
siunčiau, kad būtų pavyz
džiu?" 

Grasilda Reinytė 
Pe tkuv ienė 

La Grange Park, IL 

KODĖL GANA? 

Š. m. „Draugo" vasario 8 
d., Laiškai i*- nuomonės sky
riuje, buvo išspausdintas Ja 
ninos Miliauskienės straipsnis 
pavadintas ..Gana". 

Šiame laške J. Miliauskienė 
su pagieža ir pasipiktinimu 
smerkia visus rašytojus, kurie 
„Drauge" nepalankiai rašė 
apie tėvus pranciškonus ir 
prie jų prisiglaudusį savait
raštį „Darbininką". 

J. Miliauskienei norisi dar 
kartą priminti, kad, gyvenda
mi demokratiškame krašte, 
Amerikoje, visi galime savo 
nuomones '.šreiškti spaudoje 
laisvai, nepaisant, ar kam 
nors patinka, ar nepatinka. 

Toliau J. Miliauskienė sa
vo laiške sako: „Rašė, kas tik 
ką sumanė, ką norėjo, kad tik 
daugiau ka'tinimų būtų su-

Brangiam sūnui 

A. t A. 
ALGIUI JARUI 

mirus, didžiam liūdesyje likusius tėvus DANUTĘ ir 
PRANĄ, sesutę DAINĄ nuoširdžiai užjaučiame. 

Ada Sutkuvienė ir šeima 1 
i J 

b a l a n d ž i o 1 

nąjuola! 
Baigiasi spec. vajus. Užsakykite DRAUGĄ 
savo draugams, vaikams, anūkams, 
giminėms ir pažįstamiems (pirma kartą 
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų pranešima, kad Jūs 
užprenumeravote DRAUGĄ jų vardu. 

• Siųskite: 
• 
J Vardas, pavarde. 

m Adresas 
• 
• Miestas valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

pilta ant tėvų pranciškonų 
galvų. Gana jau tų raštų į 
spaudą, kaltinančių tėvus 
pranciškonus, nes nė vienas 
rašantysis nežino tikrosios pa
dėties Kultūros židinio reika
lu". 

Patariame J. Miliauskienei, 
užuot bėrus kaltinimus vi
siems rašantiesiems dėl Kul
tūros židinio uždarymo, pa
skaityti spaudoje JAV Krašto 
valdybos pirmininko Algiman
to Gečo neutralų straipsnį. 
Baigiant yra verta pažymėti, 
kad šis skandalingas Brooklyn 
Kultūros židinio praradimas 
peržengė Lietuvių Bendruo
menės ribas. 

Praėjusių metų rugpjūčio 
26 d. „The New-York Times" 
dienraštis, įdėjo žurnalisto Pe-
ter Duffy reportažą, „Ant Un-
holy Battle Splits Religious 
and Community Groups". 

Šiame straipsnyje P. Duffy 
aptaria, nešvarią Kultūros ži
dinio — New Yorke perėmimo 
į pranciškonų rankas istoriją. 

Vytautas Šeš tokas 
Los Angeles, C A 

* Praėjusiais meta is naf
tos ir j o s produktu ekspor
tas aplenkė iki šiol buvusias 
Lietuvos eksporto pirmūnes — 
aprangos ir tekstilės įmones. 
Tačiau jos ne tiek sielojasi dėl 
užleistų vietų, kiek rūpinasi, 
kaip apsisaugoti nuo pigaus 
gamintojus žlugdančio impor
to. Aprangos ir tekstilės gamy
bos įmonėms ypač svarbi 
dėvėtų drabužių importo prob
lema. <VŽ, Elta> 

* Lietuvoje t i e s iog inės 
užsienio investicijos iki 
2005 metų kasmet bus apie 
450 mln. JAV dol. — apie 120 

A . t A 
ALGIUI JARUI 

mirus, liūdinčius tėvus D A N U T Ę ir dr. PRANĄ JARUS, 
seserį DAFNĄ bei visus gimines giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Aldona ir Antanas Lipskiai 

Miestas, valstija, zip code 

A.tA. 
ELEONORAI DANGUOLEI 
ŽUMBAKYTEI-PAŠKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame seserį IRENĄ ir JONĄ 
PABEDINSKUS, brolį POVILĄ ir visus kitus velionio 
gimines bei šeimos artimuosius. 

Kempteno (Vokietijoje) lietuvių gimnazijos draugai: 
R. ir L. Ringiai 
V. ir A. Mikliai 

A. ir R. Šlepečiai 
A. Kanauka 

V. Gilys 

Mielam 

A. t A. 
JAMES E. MURPHY 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ROMĄ 
SIDERAVIČIŪTĘ, dukterį VIKTORIJĄ su vyru, svainį 
inž. ANTANĄ SIDERAVIČIŲ ir artimuosius. 
Jo asmenybė mums neužmirštama. 

Elena ir Antanas Kvedarai bei dukterys 
Virginija ir Julita su šeimomis 

Savannah, GA 

dol. vienam gyventojui, spėja 
tarptaut inės žiniasklaidos 
grupės „The Economist" ana
lizės skyrius. Grupės leidžia
mame ta rp tau t in io verslo 
žurnalo „Business E a s t e r n Eu-
rope" vasario mėnesio nume

ryje ta ip pat teigiama, kad 
Lietuva į Europos Sąjunga 
bus priimta su pirmąja 
naujųjų narių banga, tačiau 
tai, anot „The Economist", nu
tiks ne anksčiau kaip 2005 
metais. BNS 
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How easy is it to 
As easy as SAS. 

CfetofltOcf^difį 
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Vilnius? 
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From Chicago we offer daily service to Vilnius 
with a hassle free connection through our 
Copenhagen Airport. And when returning, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel with SAS, you can earn mileage credit 
with United's Mileage Plus# or SAS* 
EuroBonus™" frequent flyer program. 

For information on special fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
www.scandinavlan.net 

It's Scandinavian $cwdkwtw M H B 

http://www.scandinavlan.net
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DRAUGAS, 2002 m. vasario 26 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Bilietus į „Draugo" ren
giamą koncertą „Balsas 
t a r p žmonių balsų" galėsite 
įsigyti šį sekmadienį, kovo 3 
d.T nuo 9:30 vai.r. iki 1 val.p.p. 
Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. 

Dail. Aleksandro ir Eleo
noros Marciulionių darbų 
parodoje bus išstatyti skulptū
ros, keramikos ir piešimo dar
bai. Čiurlionio galerijos ir Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro rengiamos parodos ati
darymas vyks kovo 15 d. 7:30 
vai. vak. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. 

NAUJOJI 
LIETUVIŠKOJI 

ENCIKLOPEDIJA 
Lietuvos Mokslo ir enciklo

pedijos leidybos institutas ren
gia 20 tomų „Visuotine lietu
vių enciklopediją''. Tai didelės 
apimties originalus iliustruo
tas mokslinis informacinis lei
dinys - pirmoji posovietinė 
universali lietuviškoji enciklo
pedija. Joje pateikiama esmi
nės žinios apie pasaulį, gausu 
informacijos apie Lietuvą ir 
lietuvius. Ji iš esmės skiriasi 
nuo „Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos'' (13 t.) tiek sa
vo turiniu, tiek didesne apim
timi. Lituanistikai skiriama 
20 procentų leidinio apimties, 
t.y. susidarytų 4 tomų litua
nistinė enciklopedija. Daug 
vietos skiriama sovietinės 
okupacijos metais draustai ir 
ar ignoruotai lituanistikai, 
Lietuvos valstybingumui, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios, Lie
tuvos kariuomenės istorijai, 
pasipriešinimui nacistinei ir 
sovietinei okupacijai, lietuvių 
tautos genocidui, LDK ir Lie
tuvos valstybės istorijai, Ma
žajai Lietuvai, užsienio lietu
vių gyvenimui, kultūrai, jų or
ganizacijoms. Enciklopedijoje 
bus apie 500 straipsnių arba 
straipsnių dalių apie užsienio 
šalių miestus ir kitas vietoves, 
kuriose gyvena arba gyveno 
lietuvių. 

Straipsnius enciklopedijai 
rado 900 autorių. 

„Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos" (20 tomų) prenume
rata Lietuvoje: vieno tomo -
85 Lt (knygynuose), vieno to
mo su natūralios juodos vir
šeliais ir dėklu - apie 250 Lt, 
visų tomų - 1,800 Lt (su pašto 
išlaidomis), visų tomų - 1,600 
Lt (jeigu atsiimama institute). 

Prenumeratoriams užsieny
je „Visuotinė lietuvių encik
lopedija" kainuoja: vieno tomo 
- 60 JAV dol. (su pašto išlai
domis), vieno tomo su natūra
lios juodos odos viršeliais ir 
dėklu - apie 100 JAV dol. (su 
pašto išlaidomis), visų tomų -
800 JAV dol. (su pašto išlai
domis). Šis pasiūlymas galioja 
iki 2002 m. birželio mėn. 
Kreipkitės į leidyklą, kurios 
adresas: Mokslo ir enciklope
dijų leidybos institutas, L. 
Asanavičiūtės 23, LT-2050 
Vilnius, Lietuva. Leidyklos ei. 
paštas mokslas@meli.lt 

Ši leidykla taip pat parduo
da knygos „JAV lietuviai" II 
tomą, kurio kaina - 50 JAV 
dol. (su pašto išlaidomis). 

Sl< «'ll»irwi.ti 
• 27 centai skambinant i 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te. 6 sekundžių intervalsi. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
706-386-0556. TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Rašytoja Danutė Bindo-
kienė, „Draugo" vyriausioji 
redaktorė, literatūrinio kon
kurso vertinimo komisijos pir
mininkė, Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo - Kovo 11-
osios šventėje tars pagrindinį 
žodį. Šventės metu bus įteik
tos konkurso „Vardan nedalo
mos tautos" premijos trims 
laureatams, kurie visi yra iš 
Lietuvos. Lietuviškoji visuo
menė prašoma šioje mūsų tau
tinėje šventėje dalyvauti ir 
vietas prie stalų užsisakyti iš 
anksto „Lietuvių balso" įstai
goje, 2624 W. 71st St., Chica-
go, IL 60629, arba paskambi
nus tel. 773-776-3399. Šioje 
džiaugsmo šventėje po progra
mos bus patiekta ir gardi va
karienė, o visa šventės progra
ma vyks Jaunimo centre. 

Autobusu i „Draugo" 
koncertą! LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius praneša, kad autobusas į 
„Draugo" koncertą išvyksta 
kovo 17 d. 2 val.p.p. iš PLC 
Lemonte. Vietų užsakymas 
tel. 630-243-0791, 708-346-
0756. 

Brighton Pa rko Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapi jos bažnyčioje 
prie altoriaus sekmadieniais 
vėl kabės pasninko vaisių 
krepšelis, į kurį įmeskime tai, 
ką sutaupysime nuo savo pas
ninko stalo - taip pasidalinsi
me su pagalbos reikalingais 
Lietuvoje. 

„Dainavos" ansamblio 
choristai , kiekvieną antra
dienį rinkdamiesi į Pasaulio 
lietuvių centrą repeticijoms, 
atkakliai ruošiasi artėjančiam 
„Draugo" koncertui. Vadovau
jami Dariaus Polikaičio, kovo 
17 d. jie atliks lietuvių kom
pozitorių kūrinius, harmoni
zuotas liaudies dainas, Anto-
nio Vivaldi kantatą „Gloria". J 
koncertą, kuris vyks Maria 
gimnazijos auditorijoje (6727 
S. California Ave.), bilietus 
galite įsigyti „Drauge" ir 
„Seklyčioje". 

Iš „Vaiko var tų į mokslą" 
remiamo dienos centro „Šyps
niukas", esančio Kazlų Rūdo
je, gautas gražus sveikinimas, 
kuris šitaip skamba: „Sveiki
name jus su Vasario 16-ąja — 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Dėkojame Jums, kad 
gyvendami toli nuo brangios 
tėvynės Lietuvos sugebate 
išlaikyti lietuviškas tradicijas, 
kalbą, papročius. Svarbiausia 
tai, kad rūpinatės savo Tėvy
nės ateitimi — jos vaikais". 
Kazlų Rūda, nors ir nedidelis 
miestelis netoli Marijampolės, 
tačiau „turtingas" beglobiais 
vaikučiais, kuriuos gražiai 
globoja ir rūpinasi Renata An-
driušienė. 

Gavėnios susikaupimas, 
kurį ruošia Ateitininkų namai 
ir Skautų akademikų sąjūdis, 
vyks šeštadienį, kovo 9 d., 
Ateitininkų namuose. Pradžia 
— 9 vai. r. Registruokitės 
kreipdamiesi į Ireną Polikai-
tienę tel. 630-257-2022. 

Minint Vasario 16-ąją. Čikagos lituanistines mokyklos :nokiniai ir svečiai buvo susirinkę prie Jaun imo centro 
kiemelyje esančio paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę Iš kaires: Aušra Buženaite, Asta Lapinskaite. Karoli
na Grauslvte. mokyklos direktore Jūrate Doviliene, Daraus Čarauskas, Indre Kupčiūnaite Visos nuotraukos -

Kristinos U u d a r a i t e s 

VASARIO 16-OJI ČIKAGOS 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 

„...Mano meilė tyuynei never
čia manęs užsimerkti prieš ki
tų tautų, nuopelnus. Atvirkš
čiai, kuo labiau myliu Tėvynę, 
tuo labiau turiu stengtis pra
turtinti savo šalį. brangenybė
mis, įgytomis ne iš jos gel
mių"... 

Volteras 

Vasario 16-toji... Ši data 
brangi kiekvienam lietuviui ir 
visai nesvarbu, kokiame pa
saulio krašte jis begyventų. 
Krauju ir ašaromis yra aplais
tyta mūsų tautos Laisvė ir Ne
priklausomybė. 

Įspūdingu renginiu Lietuvos 
nepriklausomybes diena buvo 
paminėta Čikagos Lituanis
tinėje mokykloje (renginio or
ganizatores — Onute Cvili-
kienė ir Jolanta Bužinaus-
kytė). Visa mokykla labai at
sakingai ruošėsi šios iškilios 
datos paminėjimui. Štai patys 
mažiausieji — kiškių darželis 
(mokytojos Silvija Eglynaitė ir 
Rasa Zakarauskienė1 nupiešė 
didžiulę trispalvę. I skyriaus 
moksleiviai eksponavo pieši
nių parodą apie Lietuvą (dai
lės mokytoja Agnė Blažulio-
nytė), 2 skyriaus mokiniai pa
ruošė stendą: „Papasakok apie 
Lietuvą, seneli, tėveli" (moky
toja Renata Butauskienė), 3 
skyriaus moksleivių piešinių 
tema — „Mano tėvyne — Lie
tuva" (mokytojos Edita Kibil-
dienė ir Laima Viršinskienė). 
Gražius darbelius apie Lie
tuvą paruošė ir 4 skyrius 
(mokytoja Vilija Aukštuolie-
nė). Sunku visus ir išvardinti 

— mokykloje nebuvo nė vieno 
mokinio ir mokytojo, kuris vie
naip ar kitaip nebūtų prisidė
jęs prie šio renginio. 

Šeštadienį, Vasario 16-tąją, 
nepriklausomybės dienos pa
minėjimas prasidėjo iškilmin
ga eisena, kurios priekyje bu
vo iškilmingai nešamos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos (vė
liavininkai — 9 skyriaus 
moksleivis Gytis Stanevičius 
ir 10 skyriaus mokinys Da
nius Čarauskas). Eisenos prie
kyje trispalvį vainiką nešė mo
kyklos abiturientė Aušra Bu-
žėnaitė. 

Džiugu, kad sulaukėme ir 
garbingų svečių — ČLM ne
priklausomybės dienos pami
nėjime dalyvavo Lietuvos ge
neralinis konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas, Lietuvių 
fondo tarybos direktorius Vac
lovas Momkus, Čikagos Ame
rikos Lietuvių Tarybos sky
riaus pirmininkė Evelina Ože-
lienė. Visus, susirinkusius 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę, esančiame 
Jaunimo centro sodelyje, ČLM 
direktorė Jūratė Doviliene pa
kvietė susikaupti maldai ir ty
los minute pagerbti kritusius 
už Lietuvos laisvę didvyrius. 

Renginio tęsinys vyko Jauni
mo centro salėje. Scenoje — 
trispalvė ir didžiulė, įspūdin
ga Gedimino pilis (dekoracijų 
autorė — Daiva Blažulionie-
nė ir Agne Blažulionytė). 

Iškilmingai įnešamos Ameri
kos ir Lietuvos valstybės vė
liavos, skamba Amerikos ir 

Lietuvos himnai. 
Mokyklos direktorė Jūrate 

Doviliene pasveikino visus su 
švente ir perskaitė įdomų pra
nešimą apie Lietuvos nepri
klausomybės kelią. Direktorė 
paragino savo gražiais darbais 
puošti ir garsinti tėvynę Lie
tuvą: „Mes visi — dalis Lietu
vos, ir kur mes begyventume, 
kiekvienam lietuviui yra labai 
svarbu išlaikyti savo kalbą ir 
savo elgesiu ir kultūringumu 
siekti, kad kitos tautos susida
rytų gerą įspūdį apie lietuvius 
ir Lietuvą". 

Visus su švente pasveikino 
svečiai — Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Giedrius 
Apuokas, Lietuvių fondo tary
bos atstovas Vaclovas 
Momkus savo sveikinimo kal
boje padėkojo mokyklos vado
vei J. Dovilienei ir visam pe
dagogų kolektyvui už gražų 
jaunimą ir įteikė piniginę fon
do dovaną mokyklai paremti. 

Minėjimo metu buvo pagerb
ta ČLM 2 skyriaus mokytoja 
Renata Butauskienė (šią mo
kytoją ČLM rekomendavo 
JAV Švietimo tarybos „Ginta
rinio obuolio" premijai gauti). 
Už entuziazmą, sąžiningumą 
ir pasiaukojimą savo moki
niams ir mokyklai mokytojai 
R. Butauskienei įteiktas JAV 
LB Švietimo tarybos padėkos 
raštas. 

Nepriklausomybės dienos 
paminėjimo meninę programą 
atliko vyresniųjų skyrių moks
leiviai. Kankliavo Aušra Bužė-
naitė, Giedrė Elekšytė ir mo
kytoja Genė Razumienė, 
moksleiviai deklamavo eiles 
apie Lietuvą, šoko lietuvių 
liaudies šokius (šokių mokyto-

Jaunimo centro didžiosios sales scenoje (iš dešines): Rūta Garkevičiūte, 
Laura Pliopaite. Austėja Stanevičiūtė, Indre Pečiulyte ir Karolina Luiny-
te. 

Vasario 16-osios minėjime dalyvavo: Arvydas Dubinskas (kairėje^ ir Ma
tas Orentas. 

jos — Virginija Dargis, Nijolė 
Pupienė, akompanavo — Rosi-
ta Strazdienė ir Evelina Kara
lienė), gražiai skambėjo vaikų 
atliekamos dainos (vadovė — 
Dalia Gedvilienė). 

Visus šio gražaus renginio 
dalyvius: moksleivius, jų tėve
lius, mokytojus, svečius į vie
ną didžiulę lietuvišką šeimą 
Vasario 16-tosios popietę su
vedė vienas žodis — Lietuva. 
Tad tebūnie Tėvynė kiekvie
nam iš mūsų — tautos praei

tis, dabartis ir ateitis. Tebūnie 
kiekvienam iš mūsų šventa 
pareiga mylėti šalį, kurioje gi
mė ir užaugo mūsų tėvai ir 
seneliai, kurioje gimėme dau
guma iš mūsų. Tegul kiekvie
no mūsų širdyje dega Tėvynės 
meilė — nuoširdus, karštas ir 
vaisingas troškimas jai gėrio 
ir šviesos, pasiryžimo dėti ant 
Lietuvos aukuro turtą ir visą 
gyvenimą. 

J . Banienė 
ČLM atstovė spaudai 

PELENŲ DIENA „SEKLYČIOJE" 
Gerokai prieš prasidedant 

trečiadienio popietei vasario 
13 d. į „Seklyčią" rinkosi šią 
jaukią vietą ir įdomius rengi
nius pamėgę lankytojai. 

Šurmulys. apėmęs salę, 
staiga nutilo, pasigirdo ploji
mai — pasirodė muzikas 
Faustas Strolia, kuris čia visa
da yra laukiamas ir mylimas. 
Jis nedelsdamas ėmėsi darbo 
— dalinti Gavėnios giesmių 
tekstus susirinkusiems, kurie 

F. Strolios vadovaujami ir pri
tariami pianinu gražiai giedo
jo, kol atvyko kun. Rimvydas 
Adomavičius, neseniai paskir
tas Šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos vikaru. 

Vieni, kurie lanko šią bažny
čią, jau seniau susipažino su 
juo, gėrėjosi jo laikomomis 
Mišiomis. labai gražiais ir 
įtaigiais pamokslais, kitiems 
buvo proga susipažinti. 

Kun. R. Adomavičius papa-

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Marąuette Parke 
kovo 10 d. po 10:30 vai.r. šv. 
Mišių ruošiami koldūnų pie
tūs. Visus kviečiame į parapi
jos salę pabendrauti, paska
nauti koldūnų. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 27 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. kal
bės Nekalto Prasidėjimo sese
lių vyriausioji vadovė seselė 
Igne. Tik prieš kelias dienas 
sugrįžusi iš Lietuvos, ji papa
sakos savo įspūdžius, kalbės 
apie seselių veiklą. Dalyvaus 
ir seselė Laimutė. Visi malo
niai kviečiami ir laukiami. 
Bus ir bendri pietūs. Atvykite! 

Vasario H ai-; IV' . : ' ; diena. ..Seklvnojr" kun R Adomavičius, renginių 
vadove K Siriiiiei-e r- talkininke.) (laijjalione. pasiruošusi vaišinti pas
ninko užkandžiais. L. Finikienė* nuotr 

šakojo apie Pelenų dienos 
prasmę, Gavėnios laikotarpio 
pasninką seniau ir dabar. Pa
minėjo ypač svarbų susikau
pimą tyloje (ji labai daug 
duoda, jei žmogus sugeba ją 
išnaudoti), kalbėjo apie reika
lingumą daryti gerus darbus, 
apsivalymą. 

Anot kunigo, kiekviename iš 
mūsų yra juodoji pusė, dėl ku
rios savo širdyse lyg turga
vietėje sveriame, parduoda
me, mainome vertybes. Kaip 
lengva yra ką nors pamatyti 
ir keisti kituose žmonėse, ta
čiau sunku tai padaryti su sa
vimi. Ta juodoji mūsų pusė 
reikalauja meilės, ramybės, 
susikaupimo ir apsivalymo. 
Vardan to ir buvom vieni pa
barstyti, kiti paženklinti pele
nais kunigui tariant žodžius: 
„žinok, žmogau, kad dulke 
buvai, dulke pavirsi". 

Paprašytas papasakoti apie 
save, kun. R. Adomavičius 
gražiai kalbėjo apie savo gim
tinę, kuri, jo žodžiais tariant, 
skendi pušynuose, iš kurių 
kyšo dar grafų Velavičių sta
tyti bokštai. Ten gyvena apie 
4,000 žmonių. Tai penkių gra
žiausių ežerų apsupti tarp 
Šiaulių ir Raseinių, netoli Ši
luvos esantys Tytuvėnai. Pa
pasakojo apie savo tėvus, nuo
širdžią jų meilę, gražų tarpu
savio bendravimą, apie vienin
telio mylimo brolio gyvenimą 
netoli tėvų Tytuvėnuose. 

O paprašytas papasakoti 

apie savo kunigavimo metus 
Lietuvoje, jis su meile ir pa
garba kalbėjo apie vaikučius, 
jaunuolius ir pagyvenusius 
žmones, kurie dažnai užmirš
tami ir su kuriais jam esą ma
lonu ir įdomu bendrauti. 
Klausydama viso to supratau, 
iš kur atsiranda ta aura, kuri 
Mišių metu apsupa ne tik ku
nigą, bet ir dalyvaujančius 
Mišių aukoje. Manau, kad bū
tent tai ir vadinama susivieni
jimu visuotinėje maldoje. 

Kunigas R. Adomavičius pa
pasakojo apie savo kaip vika
ro, vėliau trijų parapijų, kurių 
bažnyčios buvo labai apleistos, 
net sandėliais paverstos, kle
bono darbus. Bažnyčias teko 
remontuoti į talką pasikvietus 
gyventojus, nesulaukiant jo
kios paramos iš vyskupijos. 
Gal bendras darbas sujungė ir 
maldoje, nes daugiau žmonių 
pradėjo jas lankyti. 

Kun. R. Adomavičius papa
sakojo apie paprastų žmonių 
gyvenimą Lietuvoje. Tik gaila, 
kad „Seklyčios" lankytojų tar 
pe yra žmonių, kurie nepaisy
dami, kas ir su kokia misija 
atvyksta į „Seklyčią", pateikia 
klausimus, į kuriuos turėtų 
atsakyti Lietuvos politikai. Jie 
mano — jei tu atvykai iš Lie
tuvos, tai esi kaltas dėl visko, 
kas bloga yra ten, ir prisiimk 
atsakomybę, aiškinkis, ko čia 
atvykai. Tokiems palinkėkime 
sielos ramybės Gavėnios laiko
tarpyje ir visnda. Ačiū Dievui, 

kad dauguma „Seklyčios" lan
kytojų yra supratingi ir nuo
širdūs žmonės. 

Kun. Rimvydas prajuokino 
klausytojus, su nuoširdžiu hu
moru papasakodamas apie ka
lėdojimą, žemaičiuose esantį 
paprotį, kurio metu kunigas 
su bažnyčios maršalka ir var
gonininku aplanko visus para
pijiečius. 

Prieš ketvertą metų kun. R. 
Adomavičiui buvo pasiūlyta 
važiuoti į JAV studijuoti teo
logijos, tačiau žinodamas, kad 
baigus studijas teks dirbti 
dėstytoju kunigų seminarijoje, 
atsisakė. Jam labiau prie šir
dies pastoracinis darbas ir, 
kai buvo pasiūlyta dirbti Či
kagos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijoje vikaru, po 
žvalgytuvių pereitą vasarą, 
sutiko. 

Po kunigo pasisakymo buvo 
sugiedotos dar kelios giesmės. 

„Seklyčioje" yra tokia tradi
cija: vieną kartą per metus 
Pelenų dieną savanorės „Sek
lyčios" talkininkės paruošia 
pasninkiškų patiekalų vaišes, 
vadinamas „Pasninko užkan
džiais". Šį kartą buvo paruošti 
sumuštiniai su žuvimi ir kiau
šiniais, papuošti įvairių spal
vų, skonio ir kvapo daržovė
mis. 

Tik tas, kas „Seklyčios" tre
čiadienio popietėse lankosi 
nuolat, gali patvirtinti, kokios 
įvairios ir įdomios jos būna. 

Liucija Einikienė 
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