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D r . A d o m a v i č i a u s 
p a t a r i m a i i r k i t i 
s v e i k a t i n g u m o 
k l a u s i m a i ; k a s t u r i V . 
K u d i r k o s s m u i k ą ? 
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A r I r a k o d i k t a t o r i u m i 
g a l i m a t i k ė t i — k l a u s i a 
D . B i n d o k i e n ė 
v e d a m a j a m e ; 
p r i e š r i n k i m i n i a i 
v i n g i a i L i e t u v o s 
p o l i t i k o j e . 

3 psl. 

J d o m u s r a d i n y s 
Š v e n t o j o j e Ž e m ė j e ; 
G e d i m i n a s J a n k ū n a s — 
j a u d i a k o n a s ; K a t a l i k u 
B a ž n y č i o s n a u j i e n o s . 

4 psl. 

A t i d a r y t a n a u j a C o o k 
C o u n t y , J o h n S t r o g e r , 
J r . , v a r d o , l i g o n i n ė ; Š v . 
K a z i m i e r o k a p i n i ų 
r e i k a l a i ; a r k i s v y s k u p a s 
S . T a m k e v i č i u i 
Č i k a g o j e n e t e k s 
n e n u o b o d ž i a u t i . 

6 psl. 

Sportas 

B a i g ė s i V i l n i a u s s p o r t o 
r ū m u o s e v y k u s i o s Lotynų 
Amer ikos šokių pasaul io 
re i t ingo varžybos . .Li thua-
nian open 2002". Konkurse 
dalyvavo 53 poros iš 13 šalių. 
Iš Lietuvos šokėjų geriausiai 
pasirodė į finalininkų gre tas 
patekę M a r i j u s G e r m a n a v i 
č i u s s u A n a s t a s i j a K r a i t o r 
( n u o t r . ) iš Vilniaus . .Ratuto" 
klubo bei Vaidotas Škimelis 
su J u r g a Pupelyte iš Kauno 
..Sūkurio", užėmę a t i t inkamai 
ketvirtąją ir šeštąją vietas. 

* L i e t u v o s š o k ė j a i A r ū 
n a s B i ž o k a s i r E d i t a Da -
n i ū t ė iš K a u n o . .Sūkurio" 
klubo Vokietijoje vykusiose 
p res t i ž inėse . .ARD-Masters 
Galą" sport inių šokių varžy
bose klasikinių šokių progra
moje užėmė III vietą. 

* L i e t u v o s moterų, r a n 
k i n i o r i n k t i n i ' išvykoje lai
mėjo 2003 m. pasaulio čem-
pionato a t rankos varžybų pir
mojo rato 3-osios grupe.- pas
kut in iąs ias šeštąsias rungty
nes prieš Bosnijos ir Herce
govinos komandą 36 30 ir pa
teko | k i ta at r i nko - '-a ta. 

* Š i a u r ė s A m e r i k o s Na
c i o n a l i n ė s l e d o r i t u l i o Iv 
gos klubo ..VV'ashington Capi-
tals" komandos puolėjui Dai 
niui Zubriu at l ikta dešines 
rankos operacija Anot me
dikų. 24 metų lietuvis negales 
žaisti nuo 4 iki fi savaičių 

Susitarimas dėl Karaliaučiaus — 
Lietuvos narystės Šengene 

garantija 
V i l n i u s , gruodžio 9 d. 

(BNS) — Liberalios Europos 
Par lamento frakcijos vadovas 
Graham Watson teigia, jog es
minis elementas sprendžiant 
susisiekimo su Karaliaučiaus 
sritimi klausimą yra garanti
jos, kad Lietuva nekliudomai 
taps Šengeno erdves dalimi. 

„Tokios problemos nieka
da nebūna lengvos, bet galbūt 
d i rban t k a r t u ga l ime rast i 
kelią į priekį. Rusai, manau, 
šiandien daug geriau suvokia 

kai kuriuos tarptautinio orga
nizuoto nusikalstamumo ke
liamus sunkumus, ir tai gali 
labai padėti", kalbėjo G. Wat-
son. Jo nuomone, ES ir Rusi
jos pasiektas susitarimas dėl 
vykimo į Karaliaučiaus sritį 
per Lietuvos teritoriją tvarkos 
yra „kompromisas, kuris nie
kada visiškai netenkins abiejų 
šalių". Tačiau, pasak jo, šio su
sitarimo efektyvumą leis įver
tinti tolesnis jo įgyvendinimo 
stebėjimas. 

Lietuva neskuba užbaigti 
derybų Briuselyje 

B e r l y n a s - V i l n i u s , gruo
džio 9 d. (Elta) — Pirmadienį 
ir antradienį Briuselyje vyks
t anč iame Europos Sąjungos 
(ES) ir valstybių kandidačių 
min i s t rų lygio derybiniame 
susit ikime baigti derybų Lie
tuva nesitiki — galutiniai taš
kai bus sudėti t ik gruodžio 12-
13 dienomis Kopenhagoje, da
lyvaujant valstybių kandida
čių ir ES valstybių bei vyriau
sybių vadovams. Tai teigė už
sienio reikalų ministras An
t a n a s Valionis, pakeliui į 
Briuselį pirmadienį Berlyne 
susi t ikęs su didžiausios ES 
valstybės — Vokietijos — fe-
deraliniu vicekancleriu, užsie
nio reikalų minis t ru Joschka 
Fischer. 

A. Valionio teigimu, Vokie
tija, kuri yra didžiausia ES 
valstybė ir kuri yra viena di-

Į Gintaro muziejų sugrąž intas pavogtas „Saulės akmuo" 

džiausiu mokėtojų į ES biu
džetą, esant sunkiai finansi
nei situacijai, nenoriai kalba 
apie bet kokius pinigus, todėl 
derybų pabaigos galima ti
kėtis tik Kopenhagoje. 

Pasak A. Valionio, iš J. 
Fischer kalbos konteksto gali
ma buvo suprasti, kad kalba 
apie bet kokius papildomus fi
nansavimus arba paketo plėti- j 
mą t ikrai būtų labai sunki. 

Vokietija praėjusią savaitę 
a tme tė E S pirmininkaujan
čios Danijos kompromisinį fi
nansinį paketą, kuriame pa
pildomai stojimo reikmėms 
numatoma 1.3 mlrd. eurų, di
desnė parama ūkininkams, di
desnės žemės ūkio gamybos 
kvotos, didesni fondai atomi
nės energetikos saugumui ir 
pasienio kontrolei. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Kandidatų jaunystė užkirto kelią 
dalyvauti rinkiniuose 

V i l n i u s , gruodžio 9 d. 
(BNS) — Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) nustačius, jog 
kai kurių partijų sąrašuose 
į rašyt i kand ida ta i yra per 
j aun i , iš kovos dėl savivaldy
bių ta rybų įgaliojimų pasi
t r a u k s trys partijos. 

Iš kovos dėl savivaldybių 
ta rybų įgaliojimų Birštone 
iškrenta Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų są
jungos (VNDPS), Jonavoje — 
..Jaunosios Lietuvos" ir nau
jųjų taut ininkų sąjungos, Tel
šiuose — partijos „Lietuvos 
krikščionys demokratai" kan
didatų sąrašai. 

Savivaldybių tarybų rinki
mų įs tatymas leidžia į savival

dybes kandidatuoti asmenims, 
ne jaunesniems kaip 20 metų. 

VRK, patikrinusi partijų 
kandidatų amžių, nustatė, jog 
aš tuoni kandidatai rinkimų 
dieną bus jaunesni nei 20 me
tų. Anksčiau dėl šios priežas
ties kandidatų sąrašo Nerin
gos mieste negalėjo užregist
ruoti valdančioji Lietuvos so
cialdemokratų partija (LSDP). 

Iš viso iš savivaldybių ta
rybų rinkimų išbraukus įsta
tymo reikalavimo neati t in
kanč ius kandida tus iškrito 
penkiolika sąrašų 60-yje apy
gardų. 

Devyni kandidatų sąrašai 
iš rinkimų iškrito 

N u k e l t a į 5 p s l . 

P a l a n g a - V i l n i u s , gruo
džio 6-9 d. (BNS) — | G.ntaro 
muziejų sugrąžintas rugsėjo 
mėnesį pagrobtas Saulės ak
meniu vadinamas gintaro 
luitas, pranešė Lietuvos dailės 
muziejaus direktoriaus pa
vaduotojas Aleksandras Kuli
kauskas. Jo teigimu, asmeniui 
mainais į akmenį buvo įteikta 
komercinio televizijos kanalo 
LNK pažadėta 20,000 litų pre
mija. 

Pusketvirto kilogramo 
sveriantis gintaro luitas, nebu
vo apgadintas. 

LNK televizijos žiniose bu
vo parodytas reportažas, kaip 
neįvardytas asmuo porduoda 
„Saulės akmenį" Gintaro mu
ziejaus darbuotojui. Išpirką 
gavęs 32 metų, neturit tis nuo
latinės gyvenamosios vietos 
asmuo buvo sulaikyta* polici
jos pareigūnų. Pagal doku
mentus asmuo yra Lietuvos 
pilietis, tačiau jo tapatybė ir 
dokumentų t ikrumas bus 
tikrinami. 

Palangos policijos komisa
ras Edmundas Krasauskas sa
kė, kad sulaikytajam jokie 
kaltinimai dar nepareikšti , 
daugiau įtariamųjų nesulaiky
ta. 

Baudžiamąją bylą tirian
tys pareigūnai abejoja jį grąži
nusio vyriškio pateikta istori
ja. Bylą tiriantis Tardymo de
partamento tardytojas Ser
gejus Peisas sekmadienį teigė, 
kad esąs labai nustebintas 

tokio įvykio posūkio. „Tai pats 
netikėčiausias dalykas, koks 
galėjo nutikti. Atkrito pagrin
dine versija, kad nusikalt imas 
buvo įvykdytas pagal kolek
cininkų užsienyje užsakymą", 
sakė S. Peisas. 

Tardytojas teigė, kad gin
tarą muziejui sugrąžinusio ir 
šeštadienį teismo sprendimu 
10-čiai parų suimto šilutiškio 
pasakojimais patikėti neįma
noma. „Suimtasis laikosi ver
sijos, kad Saulės akmeni rado 
prieš mėnesį Klaipėdoje. Esą 
beeinant jam pro šiukšlių kon
teinerį, balsas iš dangaus lie
pęs pasirausti po šiukšles ir 
surasti vertingą daiktą", sake 
pareigūnas. 

S. Peisas sakė, kad dabar 
liko tik dvi įvykio prielaidos. 
„Arba nepajėgę realizuoti pa
vogto daikto vagys pasinaudo
jo, kaip įtariama, nestabilios 
psichikos vyriškiu ir gintarą 
sugrąžino, arba ir pats suim
tasis dalyvavo pagrobiant 
Saulės akmenį iš muziejaus", 
mano tardytojas. 

Gintaro muziejus buvo ap
vogtas rugsėjo 9 dienos pary
čiais. 3.698 kilogramo sverian
t is apvalios formos gelsvos 
spalvos gintaro lui tas buvo 
vienas vertingiausių muzie
jaus eksponatų. „Saulės ak
muo" yra trečiasis pagal svorį 
gintaro luitas Europoje. Di
desni už šį gintaro luitai y ra 
saugomi Vokietijoje i r 
Karaliaučiuje. 

Palangos gintaro muziejaus vyriausiasis muziejininkas Antanas Tranyzas 
„Saulės akmeniu" pasidžiaugti galėjo kol kas tik policijoje. 

Juozo Bailiejaus 'Eltai nuotr 

Tai ne pirmasis kar tas , 
kuomet vagys susidomi „Sau
lės akmeniu" — 1990 metais 
jis jau buvo pavogtas, tačiau 

išaiškinus vagystę, vėl grąžin
tas į muziejų. Tąkart jis pa
vogtas kar tu su dar 76 gintaro 
luitais. 

R. R u m š a s pa&«l iau 
s u s i t a r ė s u „ L a m p r e " 

Pajėgiausias Lietuvos dvi
ratininkas Raimondas Rum
šas, kuris šiemet prestižinėse 
„Tour de France" lenktynėse 
užėmė III vietą, dar vieną se
zoną atstovaus 

N u k e l t a į 5 psl. 

Strasbūro teismas jau gavo 
daugiau nei 1,000 skundų prieš Lietuvą 

V i l n i u s , gruodžio 7 d. 
(BNS) — Per kelerius metus 
Europos Žmogaus teisių teis
me iš viso gauti 1,143 pareiš
kimai prieš Lietuvą, arba be
veik 33 skundai 100,000 vals
tybės gyventojų. 

Kaip šeštadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas", už lie
tuvius šiek tiek dažniau skun
džiasi lenkai (33.9 skundo 
100,000 gyventojų), kiek re
čiau — italai (31 skundas 
100,000 gyventojų). 

Pagal skundų skaičių Lie
tuva smarkiai lenkia Latviją 
(604 skundai) ir Estiją (341). 

Lenkijos, Lietuvos ir Itali
jos piliečiai — aktyviausi 
skundikai. Tačiau. Strasbūro 
teismo darbuotojų požiūriu, 
šis skaičius anaiptol neliudija, 
kad šiose valstybėse dažniau

siai pažeidžiamos žmogaus 
teisės. Tokį aktyvumą lemia ir 
tautos istorinė bei emocinė pa
tirtis. Pareiškimų skaičius 
prieš kurią nors valstybę rodo, 
kad šios valstybės gyventojai 
tiesiog mėgsta skųstis. 

Pernai prieš Lietuvą skun
dą pasirašė 11,528 Lietuvos 
žemdirbiai dėl jų neva pažeis
tos teisės į teisingą teismą, pa
keitus teisės aktus dėl finansi
nės paramos išmokėjimo tvar
kos. 

Beveik 600 skundų prieš 
Lietuvą tebelaukia pirmojo 
nagrinėjimo. Europos Žmo
gaus teisių teismas jau išnag
rinėjo ir atmetė kaip nenagri-
nėtinus iš esmės 426 pareiški
mus prieš Lietuvą. 130 pareiš
kimų prieš Lietuvą nebuvo iš 
viso nagrinėti teisme ir iš

braukti iš sąrašo, nes pareiš
kėjai nepateikė reikalaujamų 
dokumentų. 

Prieš Lietuvą buvo pripa
žinta 16 priimtinų nagrinėti iš 
esmės bylų. Iš jų viena byla 
baigėsi taikiu susitarimu, 10 
bylų Lietuva pralaimėjo ir 
vieną — laimėjo, keturios bus 
nagrinėjamos iš esmės. 

Nemažą dalį pareiškimų 
prieš Lietuvą yra parašę kali
niai. Lietuvai pralaimėjus by
lą dėl susirašinėjimo cenzū
ros, dabar laisvės atėmimo įs
taigų administracija nebeturi 
teisės atplėšti kalinių laiškų, 
adresuotų Strasbūro teismui. 

Visi prieš valstybę laimėję 
Lietuvos piliečiai, išskyrus bu
vusį premjerą Adolfą Šleževi
čių, skundus į Strasbūrą pa
rašė kalėdami. 

Pasaulio naujienos 
(fimtorm APP. ft«««». W. Inttrts*. ITAR-TASS, BNS 

žinių agernonj pranešimais) 

JAV 

V a š i n g t o n a s . JAV prezi
dentas George W. Bush pir
madienį paskyrė bendrovės 
,.CSX Corp." pirmininką John 
Snow naujuoju finansų sekre
toriumi, kuris turėtų padėti 
atgaivinti valstybės ekonomi
ką prieš 2004 metų prezidento 
r inkimus. Sprendimą dėl šio 
paskyrimo G. W. Bush priėmė 
praėjus 3 dienoms po netikėto 
f inansų sekre tor iaus Paul 
O'Neill a ts is ta tydinimo. 63 
metų J. Snow yra Virginia 
valstijoje įs ikūrusios ,.CSX 
Corp." pirmininkas, preziden
tas ir vyriausiasis vadovas. Ši 
bendrove yra pagrindine ge
ležinkeliu korporacija JAV ry
tinėje dalyje. 

B o s t o n a s . Seksualiniu iš
naudojimu kaltinamų kunigų 
dangstymu kalt inamas ir at
s i s ta tydint i raginamas 

Bostono kardinolas Bernard 
Law sekmadienį netikėtai at
šaukė sekmadienio mišias ir 
atvyko į Vatikaną. Ilgai tvyro
jusi į tampa B. Law arkivysku
pijoje kulminaciją pasiekė 
praėjusią savaitę, kai vaikų 
seksual inį persekiojimą t i
r i an tys advokatai paskelbė 
apie 11,000 puslapių Bažny
čios vidaus dokumentų, įro
dančių, kad B. Law ir kiti ar
kivyskupijos hierarchai sek
sualiniu išnaudojimu įtaria
mų kunigų nepašalino iš pos
tų, o kai kuriems net patikėjo 
eiti naujas pareigas. 

IRAKAS 

B a g d a d a s . Jungt inių 
Tautų (JT) ginklų tikrintojai 
atl iks svarbiausią vaidmenį 
įver t inant Irako ataskaitos 
apie savo karines programas 
nuoširdumą, tačiau įvykių 

raida galiausiai priklausys 
nuo to, kiek stiprus bus Va
šingtono ryžtas nušalinti vals
tybę valdantį režimą. Ne
paisant priešiškų JAV parei
gūnų pastabų Irako preziden
to Saddam Hussein atžvilgiu, 
diplomatai mano, kad galu
tinį JAV sprendimą labiau 
nulems vidaus politiniai ir 
ekonominiai argumentai bei 
susirūpinimas dėl pastovumo 
strateginiame naftos gavybos 
regione. Pagal saugumo Ta
rybos 1441-ąją rezoliuciją Ira
ko šeštadienį įteikta dekla
racija apie karines programas 
turėtų būti paskutinis žings
nis tikrintojų programoje, 
vykdytoje nuo 1991 iki 1998 
metų. 

B a g d a d a s . Praėjus ke
lioms valandoms, kai Bagda
do pateikta ginkluotis dek.a-
racija buvo pristatyta į Jung
tinių Tautų būstinę Ncw 
York'e, JT ginkluotes tikrinto
jai pirmadienį atnaujino įta"-
tinų Irako objektų patikrini
mus. Tarptautinės atomines 
energetikos agentūros (TATE-
NA) ekspertai nuvyko į Al 

Tuvveitha branduolinį objek
tą, esantį už 20 kilometrų į 
pietus nuo Irako sostinės Bag
dado. Vienas Irako pareigū
nas sekmadienį nurodė, kad 
Bagdadas galėjo būti labai 
priartėjęs prie branduolinės 
bombos sukūrimo. Irako pre
zidento Saddam Hussein pa
tarėjas Amir al-Saadi pareiš
kė, jog Irakas perdavė TATE-
NA išsamią savo branduo
linės programos dokumenta
ciją, sudarančią dalį ginkluo
tės deklaracijos, kurią Bag
dadas privalėjo pateikti JT 
Saugumo Tarybai. 

RUSIJA 
M a s k v a . NATO ir Rusija 

sudaro antiteroristinės koali
cijos branduolį, pareiškė NA
TO generalinis sekretor ius 
George Robertson pirmadienj 
Maskvoje vykstančioje NATO 
ir Rusijos konferencijoje. J i s 
pažymėjo, jog NATO ir Ru
sijos politikams ir kariškiams 
pavyko užmegzti pat ikimą 
dialogą. ..Dabar mūsų užda
vinys užbaigti šią idėją — 

transformuoti Rusijos ir NA
TO tarpusavio santykius, kad 
jie taptų tvirtu taikos ir sau
gumo pagrindu visoje Euro-
atlantineje erdvėje", pažymėjo 
generalinis sekretorius. 

Maskva . NATO solidari
zuojasi su Europos Sąjungos 
(ES' ir JAV požiūriu į Balta
rusijos prezidentą Aleksandr 
Lukašenka. Maskvoje pareiš
kė NATO generalinis sekreto
rius George Robertson. ..NA
TO, kaip ir ES bei JAV. mano, 
jog kai kurie Lukašenka veik
los žmogaus teisių srityje as
pektai nepriimtini šiandienos 
Europai", sake G. Robertson. 
Jis pranešė, kad Baltarusija 
sutiko atnaujinti Europos 
Saugumo ir bendradarbiavi
mo organizacijos (ESBO) mi
sijos Minske veiklą 

Maskva. Rusijos genera
linė prokuratūra nusiuntė Di
džiajai Britanijai oficialų pra
šymą išduoti Čečėnijos suki
lėliu pasiuntinį Achmed Za-
kajev. kuris šiuo metu yra 
Londone. ..Mes manome, kad 
pateiktų dokumentu pakaks 
kaltinamajam Zakajev išduo

ti", teigė Rusijos Generalines 
prokuratūros t a rp tau t inės 
teises valdybos virš ininkas 
Robert Adelchanian. 

PAKISTANAS 
C h a m a n , P a k i s t a n a s . 

..Al Qaeda" ir talibų kovotojų 
ieškančios JAV specialiosios 

e >s bei afganų k a n a i 
pietų Afganistane sulaikė 27 
į tar iamus ekst remis tus bei 
konfiskavo daug ginklų, pir
madienį pranešė a u k š t a s 

•u pajėgu vadas. 

GRUZIJA 
J 

Tbil is is . Gruzijos specia
liosios tarnybos turėjo infor
macijos apie ekstremistų gru
puočių rengiamus planus pa
sikėsinti į valstybes preziden
tą Eduard Ševardnadze ir su
rengti teroro aktus Tbilisyje. 
Šiuo metu sustiprinta strate
giškai svarbių objektų ir žmo
nių susitelkimo vietų Tbilisy
je apsauga, kelius kontroliuo
ja policija, imtasi papildomų 
saugumo priemonių metro. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
REUMATINĖS SĄNARIŲ LIGOS 
Reumatinių ligų įvairovė 
Tarptau t inė ligų klasi

fikacija nurodo daugiau nei 
šimtą reumatinių ligų — įvai
rių judamojo apara to ir jun
giamojo audinio pažeidimų. 
Kauno medicinos universiteto 
Reumatologijos klinikos vado
vė docentė Asta B a r a n a u s 
kaitė pažymėjo, kad pagal vy
raujančią pažeistą organizmo 
vietą r eumat ines l igas su
skirstyti į šias grupes: 

• Sąnarių ir s tuburo ligos. 
Jos pagal prigimtį skirstomos 
į uždegimines ir degeneracines. 

• Periartikulinės ligos. Pa
žeidžiami apl ink sąnar ius 
esantys audiniai: raiščiai, fas-
cijos, tepaliniai maišeliai. Tai 
vadinamieji periar t r i ta i . 

• Kaulų ligos: išretėjimas 
ir kiti vientisumo pažeidimai, 
navikai, įgimti paki t imai . 

• Reumatinės sisteminės 
autoimuninės ligos. Sergant 
pastarosiomis dėl sutrikusios 
imuninės s is temos veiklos 
daugiausia nukenčia vidaus 
organai. Kai kurios reumati
nes ligos būdingesnės vienai 
a r kitai lyčiai ar amžiaus gru
pei. Ankiloziniu spondiloar-
tritu (Bechterevo liga), poda
gra dažniau serga vyrai, o 90 
proc. sergančiųjų s is temine 
raudonąja vilklige y ra mo
terys. Artroze dažniau serga 
moterys, tačiau ši liga labiau 
susijusi su amžiumi, o ne su 
lytimi. Osteoporozė — taip pat 
amžiaus problema: sens tan t 
kaulai retėja. Ankiloziniu 
spondil ioartr i tu p r a d e d a m a 
sirgti jaunystėje. 

Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos duomenimis, reuma
tinėmis ligomis serga 15-20 
proc. visų gyventojų. Reuma
tinės ligos, sergančiųjų vadi
namos ir medicinos terminais , 
ir populiariai — „ataugomis" 
bei „druskomis", dažniausiai 
kamuoja vyresnio amžiaus 
žmones. Manoma, kad trečda
lis vyresnių nei 50 metų Lie
tuvos gyventojų serga įvairio
mis reumatinėmis ligomis. 

„Ataugos" — Bananų dege
neracinių pakitimų pasekmė 

Vadinamosios „ataugos" 
yra osteoartrozė a rba osteo
chondrozė — sąnarių ar stu
buro degeneracinių pokyčių 
išdava. Osteoar t rozės metu 
pakinta kremzlės s t ruktūra , ji 
pamažu darosi nepilnavertė: 
nelygi, grublėta . Kremzlės 
dalelių patenka į sąnario skys
tį, ir jos sukelia uždegiminę 
reakciją. Sąnariniai kaulų ga
lai, pažeisti ligos, vis labiau 
kalcifikuojasi, a t s i randa kau
linių išaugų. Kaulas tarsi su
stiprėja, tačiau atl ikti krem
zlės funkcijos — tolygiai pa
dengti sąnarinį paviršių — jis 
negali. Sąnarį skauda , j is 
girgžda, kar ta is pabr inks ta , 
pamažu deformuojasi. Iš čia ir 
pavadinimas — deformuo
jamoji osteoartrozė. 

Reumatoidinis artritas — 
tai lėtinis daugelio sąnarių 
aidsgfanss 

Ligos pr iežas tys nėra 
žinomos. Su t r ikus autoimu
ninei s is temai , organizmas 
ima gaminti tam tikras medžia
gas, kurios suke l ia lėtinį 
sąnario sinovinio dangalo už
degimą, ardo kremzlę ir kaulą. 
Reumatodinis a r t r i t as — lėti
nė, savaime progresuojant i 
liga. Nemaža dalis ligonių per 
keletą pirmųjų ligos metų 
praranda darbingumą. Šiuo 
atveju labai svarbu pradėti 
gydytis jau pačioje ligos pra
džioje, nes p rogresuodama 
liga sužaloja vis daugiau są
narių, sukelia nepata isomus 
jų pokyčius. 

Nejudrumas — vienas i i 
osteoporozė* rizikos faktorių 

Osteoporozė — liga, kuria 
sergant mažėja mineral inių 

medžiagų kiekis kauluose. J ie 
pasidaro t rapūs ir greitai 
lūžta. 

Žmogaus kaulai tvirtėja 
iki 30-35 metų. o vėliau kau
linio audinio mineralizacija po 
truputį mažėja. Kuo daugiau 
kaulines masės sukaupiama, 
tuo ilgesniam laikui jos užten
ka. Kartais žmonės galvoja, 
kad kaulus maudžia dėl to, 
kad jie retėja. Iš tiesų sergant 
osteoporoze nebūna klinikinių 
simptomų, kol vieną dieną del 
menkiausio smūgio (.pavyz
džiui, paslydus) kaulas lūžta. 

Į osteoporozę a tkre iptas 
dėmesys tada, kai žmones il
gesnį laiką pabuvo kosmose. 
Pas tebėta , kad ne judrumas 
(kosmoso sąlygomis — ir gra
vitacinės jėgos nebuvimas), 
turėjo labai didelę įtaką kaulų 
tankio mažėjimui. Nejudant 
labai greitai atrofuojasi ir rau
menys, ir kaulai. Neturime 
pamiršti, kad jų funkcija — 
judėti. 

Visą gyvenimą labai svar
bu, kad organizmas nestokotų 
kalcio, vitamino D. Osteoporozė 
gresia t iems, kurie nemėgsta 
ar netoleruoja pieno produktų. 

Kaulų tankio tyrimais de
rėtų pasidomėti moterims, ku
rioms anksti pasireiškia me
nopauzė — iki 45 metų, o ypač 
— žmonėms, patyrusiems kaulų 
lūžį nuo nestipraus smūgio. 

Nauji gydymo metodai 
Koksibų sukūr imas — 

labai didelis reumatologijos 
mokslo pasiekimas, bet ne vie
nintel is . Uždegiminėms li
goms gydyti pasaulyje jau var
tojama keletas naujų, nepa
prastai veiksmingų vaistų, va
dinamųjų citokinų inhibitorių, 
kuriuos vartojant reumatoi
dinio artr i to metu iki tam tik
ro laipsnio gali išnykti krem
zlės- ir kaulinio audinio pakiti
mai (anksčiau laikyti neišnyk
stančiais) . Sukur ta naujų 
vaistų nuo artrozių — chon-
droprotektorių, gausėja vaistų 
nuo osteoporozės. Tobulina
mos ir kuriamos naujos gydy
mo schemos, vartojan seniau 
žinomus vaistus. Vyksta tyri
mai, kaip, užuot sąnarius pro
tezavus, atlikti kremzlės plas
tiką — implantuoti sveiką 
kremzlę vietoje sunykusios. 

Sveikatos kapitalas 
Juo anksčiau pradedama 

gydyti, tuo geresnių rezultatų 
pasiekiama. Mokslas pripažįs
ta, kad sistemines, uždegimi
nes autoimunines ligas reikia 
pradėti gydyti nedelsiant. Juo 
intensyviau gydoma ligos pra
džioje, tuo didesnė tikimybė 
sustabdyti ligos progresavimą, 
atitolinti neįgalumą. Artrozės 
atveju keletą metų žmogus 
gali gyventi, malš indamas 
skausmą kompresais ar kito
mis nefarmakologinėmis prie
monėmis, nejausdamas dides
nio sveikatos sutrikimo. Ta
čiau laikui bėgant, skausmai 
stiprėja. Nereikia laukti, kol 
j ie t ampa nepakenčiami 
skausmą palengvinti padeda 
t inkamai parinktas medika
ment inis gydymas. Jeigu 
sąnaryje a ts i randa negrįž
tamų pakitimų, iš anksto 
reikia planuoti bei ruoštis ir 
sąnario protezavimui. 

Tačiau kalbą apie sąnarių 
ligų gydymą reikia pradėti 
nuo naujo gyvenimo būdo. 
Daugelio problemų sprendi
mas palengvėtų, jeigu nuo jau
nų dienų žmogus rūpintųsi 
t i nkamu fiziniu aktyvumu, 
mankštintųsi , racionaliai mai
t intųsi ir vengtų antsvorio. 
Sveikata reikia rūpintis dar 
jauniems, kad galėtume pa
sidžiaugti rezultatais sulaukę 
brandaus amžiaus . Fiziškai 
aktyvūs žmonės kaupia 
sveikatos kapitalą. 

.Sve ikas žmogus", lapkr -gruodis 

..Dirbk ir keliauk" programos s t uden t a i iš L ie tuvos a t v y k ę šią v a s a r ą pad i rbė t i J A V - s e . C leve land au tobusų sto
tyje pakeliui į New Yorką. iš k u r skr i s a t g a l j Lie tuvą. Iš ka i r ė s : Vi lma Beleškevič.ute . R a m i n t a Vaznelyte. 
Andns Dunduras (LR garbes konsulės padė jė jas C leve l and . O H ) . Akvile Urbonavič iū te . Eva ldas Pankevičius , 
Sandra Palevičiūte ir J u r g i t a R a m a n a u s k a i t ė . J L ie tuvą šie s t u d e n t a i išvyko rugsėjo 20 d., k a d spė tų sugrįžti iki 
mokslo metų pradžios. l i n o Johanaono nuo t rauka . 

KAI DŽIAUGSMAS VALGANT VIRSTA VERKSMU 
GYVENANT 

Lietuvon žurnalas „Vei
das" prieš kelis metus rašė. 
kad lietuviška mityba yra 
visiems mums supran tamas 
džiaugsmas. Ji tokia ir būtų. 
jei vėliau verksmu nepavirstų. 
Ir štai dėl ko. Nutukimas yra 
sunki ir beveik nepagydoma 
liga. Mat. nutukti įprantama 
nuo mažens: tėvai, ypač moti
na, įpratę iš savo tėvų persi
valgyti, tuomi susirgdina savo 
vaikus. Ir taip generacija po 
generacijos nutukimo liga 
laikosi, ir jokio čia pagerėjimo 
nesimato, nors medicina visa 
gerkle šaukte šaukia sunor-
muoti savo kūno svorį, mažiau 
valgant ir daugiau dirbant. 
Tas nutukusiems nieko ne
padeda. Įpratimas, kaip ant
ras prigimimas, sunkiai kruta 

J O N A S A D O M A V I Č I U S , M . D . 

iš vietos. Pens in inka i , ypač 
tokios moterys, nuolat sėdi ir 
valgiu gyvena. Tik pažiūrėkite 
į mūsų rengin ius , kiek ten 
džiaugsmo iš riebių patiekalų 
ir kiek pasigėrėjimo iš bare 
pabuvojimo. Lietuviai valgo 
per riebiai, per daug girtauja 
ir dėl to daugeriopai sunega
luoja. Tada vargsta ir k i tus 
varg ina , daug iaus i a dėl to, 
kad, ka ip žuvis ant meškerės 
kabl iuko sl ieku bes idžiaug
dama, ne t runka sučirkėti kep
tuvėje, t a i p ir dažnas mū
siškis, besidžiaugdamas deš
ra, k iaul iena, taukais , ne t run
ka kojų nepanešt i , širdies ne
tekti ir smegenų negerovės su
laukt i . Tada pats vargsta ir 
v a r g i n a s v e i k u s . 

Dabar pa t s laikas mums 

DR. V. KUDIRKOS SMUIKAS LIKO BE 
GLOBĖJO 

Sibiro tremtinys mokyto
jas Stasys Ankevičius. soviet
mečiu suradęs ir suremon
tavęs dr. V. Kudirkos smuiką, 
šį pavasarį iškeliavo į 
Amžinybę. Dr. V. Kudirkos 
smuikas iš jo gimtinės Pae
žeriuose iškeliavo į Paežerių 
dvare prie Vilkaviškio įkurtą 
muziejų. Specialistai, susi
pažinę su dr. V. Kudirkos 
smuiku, konstatavo, kad jam 

re ika l inga res taurac i ja . 
Baugu šią brangią relikviją ir 
eksponuot i , kad ne iš t ik tų 
Saulės gintaro likimas. 

Muziejus ieško dr. V. Ku
dirkos smuiko globėjo, kur is 
galėtų apd raus t i smuiką ir 
padėtų įrengti saugią saugoji
mo vietą ekspozicijoje. 

Antanas Žilinskas 
Vilkaviškio kraš to 

muziejaus direktorius 

pasukti savo gyvenimo laik
rodį sveikon pusėn — grįž
kime j savaitinių penktadie
nių pasninkus , sudeginkime 
poodinius taukus , tą penktadi
enį v;en sultimis a r vandeniu 
pasitenkindami. 

Nieko nepadeda badavi
mas, nes po to vėl tunkama, jei 
reguliariai penktadieniais 
nepasninkaujama. 

Mes, kaip ir beždžionės, 
nenaudojame žalios mėsos, 
kurią ėda tik mėsėdžiai. Žmo
gus nėra mėsėdis, tik į mėsą 
įprat imu susa rgd ina save. 
Pats laikas savo vaikus prat
inti misti vegetarišku valgiu, o 
mes, visi pens in inkai , j au 
riebaliais ir liksime, nes ir 
s e n a m B r i s i u i s u n k u i šmokt i 
naujų mandrybių. Sėkmes/>k 
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Metams 
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$11500 

$60.00 
$65 00 

$500 00 
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1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50'00 

$250.00 
$55.00 

3 men 
$38.00 
$45 00 

$33 00 
$38.00 

$85 00 

VIDASJ.NB41CKAS,M.D. 
KAmOLOGAS-ŠRDES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 77&471-3300 
DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312407-1285 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EDMUNDAS VENAS. MD., SC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6B18 W. Aichar Ava Sto. 5 k-6 

Chicaoo. IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai pnimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tol. 706-122-8260 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologine ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

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

BetuvBkai 815-744-8230 
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L. ČeptoriCiaua n u o t r . 

Mes, Rolando Pakso bendražygiai, manome, kad jis y ra vienas realiausių pretendentų 
į aukščiausio valstybės vadovo postą, nes yra išsilavinęs, tur i didelę valstybės valdymo ir 
politinę patirtį. Tvirta, krikščioniška šeima, fizinė ir dvasinė stiprybė jam padeda visuomet 
išlikti principingu, nepasiduoti jokiems „galingųjų" spaudimams. Tai nepriekaištingos 
reputacijos politikas, nesusitepęs korupcijos skandalais, gindamas Lietuvos interesus 
nebijo paaukoti ir aukštas pareigas. R.Paksas didvyriškai atlaikė oponentų politinius, liki
mo smūgius ir įkūrė naują Liberalų Demokratų partiją, kuri vos per kelis mėnesius tapo 
viena skaitlingiausių ir įtakingiausių politinių jėgų. 

Manome, kad Lietuvoje atėjo laikas kitokio mąstymo politikams, todėl ir kviečiame 
kar tu palaikyti mūsų lyderį - Rolandą Paksą. 

R o l a n d a s Paksas - Liberalų Demokratų 
part i jos pirmininkas , kandidatas i Lietuvos 
Respub l ikos Prez identus 

Rolandas Paksas yra baigęs dvi aukštąsias 
mokyklas - Vilniaus Gedimino technikos 
universitetą ir Sank t Peterburgo Civilinės aviacijos 
akademiją. Buvo Sovietų Sąjungos akrobatinio 
skraidymo, Lietuvos aukštojo pilotažo rinktinių 
narys , daugkar t in is Lietuvos akrobatinio 
skraidymo čempionas, lėktuvų sporto tarptautinių 
varžybų nugalėtojas. Vėliau sėkmingai vadovavo 
Dar iaus ir Girėno aeroklubui, statybos bendrovei. 

Iš prigimties veržlus i r energingas R.Paksas neliko eiliniu ir politikoje. Savo karjerą 
pradėjo 1997 metais, kai pirmą kartą buvo išrinktas sostinės meru. Vilniaus gyventojai 
negalėjo nepastebėti ryškių pokyčių - sparčiai restauruojamo senamiesčio, Arkikatedros 
aikštės rekonstrukcijos, meniškai apšviestų bažnyčių ir kitų architektūros paminklų, 
švarėjančių gatvių. Jam vadovaujant, pagerėjo miesto verslo aplinka, buvo pritraukiama 
vis daugiau užsienio investicijų, išaugo turistų srautai . Vilniaus senamiestis buvo įtrauk
tas į UNESCO pasaulio kul tūros paveldo sąrašą. 

Būdamas Premjeru, drąsiai i r daug kam netikėtai, Rolandas Paksas sumažino savo, 
Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų bei kitų valdininkų algas. J am vadovaujant, nepa
didėjo valstybės skola, Privatizavimo fonde buvo sukaupta per milijardą litų rublinių 
indėlių grąžinimui bei pensijų didinimui. Trejus metus Lietuvoje dirbęs Tarptautinio valiu
tos fondo atstovas Markas Hortonas pažymėjo, kad vieninteliai skaidrūs - „Lietuvos jūrų 
laivininkystės" ir Lietuvos taupomojo banko privatizavimai - buvo įvykdyti R.Pakso 
Vyriausybės. Kompanija LISCO parduota 300 mln. lt brangiau, negu tai planavo padaryti 
ankstesnė Vyriausybė. 

Daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje: www.krikdem. l t 

Su pagarba ir viltimi -

Seimo nariai, 
IX ir XI Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrai: 
Dailis Alfonsas Barakauskas 
Jonas Lionginas 
Eugenijus Maldeikis 
Henrikas Žukauskas 
IX Vyriausybės kanclerė 
Dalia Kutraitė-Giedraitienė 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
http://www.krikdem.lt


IŠ KOKIOS PRAEITIES 
STIPRYBĘ SEMIA? 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Iškilus rusų filosofas Ni
kolajus Berdiajevas aristo
kratiją išskiria pagal dvasinę 
prigimtį bei pašaukimą, t.y. iš 
Dievo malonės (talentai, geni
jai , išminčiai, šventieji), ir 
istorinę aristokratiją — pagal 
kilmės kilnumą, pagal ryšį su 
praeitimi, buvusiomis kar
tomis. 

Kaip teigia filosofas („Filo
sofija neravenstva", Berlynas, 
1923), ,,kultūra yra ne vieno 
žmogaus ir ne vienos kartos 
reiškinys, ji egzistuoja mūsų 
kraujyje. .Baltojo kraujo' eg
zistavimas, — rašė N. Berdia
jevas, — nėra tik luomų prie
taras, bet nepaneigiamas 
antropologinis faktas". Aristo-
kratizmo, giminės kilnumo 
daigų yra kiekviename luome. 
Aristokratijos skiriamoji savy
bė yra dosnumas, o ne godu
mas ar vartotojiškumas. Tik
roji aristokratija tarnauja 
žmogui ir pasauliui. Ji savęs 
neaukština, nes pati stovi pa
kankamai aukštai. Amžinoji 
aristokratiškojo prado vertė — 
pasiaukojimas. 

Sužinojus apie pretenden
tų į prezidentus bei partijų į 
savivaldybes gausumą, natū
raliai kyla klausimas, iš kur 
Lietuvoje radosi tiek aris
tokratijos, pasiaukojimo? Ta
lentų, genijų, išminčių, šven
tųjų niekur ir niekad daug 
nebuvo, kilmingoji aristokrati
ja sovietmečiu buvo prilyginta 
buržuazijai ir „klasių kovoje" 
fiziškai sunaikinta. N. Berdia
jevas ta ip pat teigia, kad vi
suomet valdė, valdo ir valdys 
mažuma, o ne dauguma, ir 
viskas priklauso nuo to, ar 
valdo geroji, ar blogoji mažu
ma, nes žmonių masės tiesio
giai vadovauti ir valdyti ne
gali. Revoliucinės bei per
versmų vyriausybės, pasivadi
nančios liaudiškomis ir demo

kratiškomis, būna tironiška 
mažuma. Taigi SSRS — blogio 
imperiją, — į kurios „globą" 
dešimtmečiams buvo pakliu
vusi Lietuva, sunaikinus ge
rąją mažumą, valdė blogoji 
mažuma. Ta mažuma suvokė 
kilmės reikšmę, todėl gauti 
aukštesnį išsilavinimą, geres
nį darbą, jei buvai kilęs ne iš 
proletariškos šeimos, liumpe-
niškos aplinkos, buvo neleng
va ar neįmanoma. SSRS valdė 
partinė nomenklatūra, į kurią 
pakliūti buvo įmanoma pagal 
revoliucinę ar komunistinę 
kilmę bei ypatingus nuopel
nus komunistų partijai. Inkor
poruotoje Lietuvoje viskas vy
ko pagal sovietinį modelį; visų 
lygių vadovai, Maskvos pa
rankiniai stiprybę sėmė iš sa
vo ar „vyresniojo brolio" lium-
peniškos praeities. Taip susi
formavo komunistinė „aristo
kratija" — partinė nomenkla
tūra, — kuriai pasiaukojimas 
— sąvoka nesuprantama ir 
svetima, nes jos esminiai 
bruožai — neribotas valdžios 
troškulys ir valstybės lovio 
siekis, gyvensena — be Dievo, 
katekizmas — marksizmas. 
Išėję aukštąsias komunistinės 
demagogijos (partines) mo
kyklas, jie sugeba įsiteikti pa
žadais, manipuliacijomis bei 
kitokiomis mulkinimo priemo
nėmis neatsikvošėjusiai visuo
menei ir tokiu būdu pasilieka 
visų lygių valdžiose. 

Dvasios aristokratai, dva
sinės jų savybės nepriklauso 
nuo senolių ar tėvų socialinės 
padėties, išsilavinimo ar luo
mo; dvasios aristokratu gali 
būti beraštis skurdžius, nes jo 
stiprybė — ne turtas, o amži
nosios vertybės, ne žinios, o 
išmintis. Kodėl mus žavėjo 
Stasys Lozoraitis, Bernardas 
Brazdžionis, Vincentas Slad
kevičius, Česlovas Kava-
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C Danutė Bindokienė\ 

Lapkričio 12 d. Cleveland. OH, Dievo Motinos parapijo- auditorijoje, vyko „NATO Expansion Celebration 2002" 
renginys, kuriame dalyvavo ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų, pakviestų j NATO, atstovai bei amerikiečiai sve
čiai. Iš kairės: prez. George W. Bush patarėjas paminklų reikalams August Pust, JAV Valstybes departamento 
„Deputy Assistant Secretary of Defense" David Trachtenberg, JAV senatoriaus iš Ohio valstijos George 
Voinovich, Cleveland apylinkes direktorius Niek Gattozi ir LB Cleveland apylinkes valdybos vykdomasis 
vicepinn. dr. Viktoras Stankus. Lino Johanaono nuotrauka. 

liauskas, kodėl žavi Vytautas 
Landsbergis, Vytautas Damb-
rava, Damušių šeima, Jonas 
Kronkaitis, Valdas Adamkus? 
Jie — kilmingi, kilnūs, pasi
aukojantys, nes gyveno ir 
gyvena ne vienadieniais inte
resais, o idealais, ne vien ra
cionaliu protu, bet ir išminti
mi, pasižymėjo, ir pasižymi 
aristokratijai būdingais dos
numu bei pasiaukojimu, iš kurių 
ne vienas stiprybę semia. 

Vyriausioji rinkimų ko
misija, kuri algas gauna pas
toviai, o dirba tik pri š rin
kimus ir šiek tiek po jų, dabar 
iš tikrųjų dirba išsijuosus; 
sudaryti sąrašus, patikrinti 
parašus, pretendentų asmens 
duomenų tikrumą — darbas 
nelengvas, juolab, kad „mo
kančių" ir labai norinčių 
valdyti — antplūdis. Komisi
joje dirba jau „apsitrynę" 
biurokratai, jiems talkina 
kompiuteriai, internetas, 
įvairios valstybinės instituci

jos, žiniasklaida; pasikapstyti 
po pretendentų praeitį ir 
dabartį — galimybės neri
botos. O ką daryti rinkėjui, kai 
jis mato tik vienodai nugri
muotas, gražiai sušukuotas 
personas, scenoje, ekrane ar 
per radiją girdi gražų jų 
čiulbesį, krepšinio ar futbolo 
aikštelėse, baidarėse demon
struojamą vikrumą ir stipry
bę? Iš kokios praeities jie stip
rybę semia? Prie šio klausimo 
ir sustokime, nes į jį atsakius, 
atranka žymiai palengvės. Iš 
septyniolikos kandidatų, ga
vusių oficiahus kandidatų į 
Lietuvos prezidento postą pa
žymėjimus, atmetus iš lium-

peniškos kilmės, komunis
tinės praeities (kitiems ir da
barties) „stiprybę" semiančius 
kandidatus bei apsimelavusj 
Kazį Bobelį ir ne vietoje pajuo
kauti pasišovusį Vytautą Še
rėną, sąrašas tiek sutrumpės, 
kad galvos sukti nebereikės. 
Tas pačias nuostatas reikia 
taikyti ir į savivaldybes ren
kamiems kandidatams. 

Tikrasis stiprybės šaltinis 
— tėvų ir senolių kilnioje pra
eityje, pasiaukojime tautai, 
valstybei, artimui, šaltinis ne
įvertinamas materialinėmis 
vertybėmis, pinigais, intere
sais. Tik iš tokio šaltinio 
stiprybę galima semti. 

Gausi publika Dievo Motinos parapijos auditorijoje, susirinkusi j „NATO 
lapkričio 12 d. 

Expansion Celebration 2002" renginį 
Lino Johanaono nuotrauka. 

AČIŪ UŽ MALONIĄ STAIGMENĄ 
teiktą nemažą kartėlio kraitį. 

Kitame straipsnyje ta pati 
autorė, aptarusi JAV gyve
nančią pianistę, pedagogę, 
fortepijono metodikos lite
ratūros kūrėją Nijolę Bogu-
taite-Dėdinienę, pateikusi jai 
keletą klausimų, susilaukia 
išsamaus jų paaiškinimo. 

Kazys Skaisgirys spausdi
na įvairių lietuvių kompozito
rių sukurtų religinių giesmių 
sąrašą, kurioms eiles buvo 
parašęs kun. Stasys Yla. 

Faustas Strolia atsiprašo 
savo tėvą komp. Juozą Strolią 
už tai, kad: „...Dainų šventės 
komisijos paprašytas, šią gies
mę („Parveski, Viešpatie" — 
P.P.) perbalsavau be solisto 
vien tik mišriam chorui". 

Kitame puslapyje Paulius 
Jurkus prisimena ir pasakoja, 
kokiomis aplinkybėmis jis pa
rašė eilėraštį „Parveski, Vieš
patie", kaip eilėraštis patekęs 
į komp. J. Strolios rankas, ku
ris jam sukūrė muziką. 

Nukelta į 5 psl. 

Šiaurės Amerikos lietuvių 
muzikos sąjungos kartą į me
tus leidžiamas žurnalas „Mu
zikos žinios" („M.Ž.") maloniai 
nustebino. Mat, paskutiniais 
metais žurnalas skaitytojus 
pasiekdavo apie Kalėdas, o 
kartais ir vėliau. Šj kartą paš
to dėžutėje jis atsirado spalio 
mėnesio paskutinės savaitės 
dienomis. 

„M.Ž." žurnalo viršelį puo
šia, švenčiančio 95-tą amžiaus 
sukaktį, vargonų virtuozo 
Jono Žuko nuotrauka. 

„Pianistės Julijos Rajaus-
kaitės rankos yra magiškos, 
dainuojančios rankos. Jos dai
nuoja net ir tobulai išlaikytų 
pauzių laiku". Tais žodžiais, 
per pirmuosius keturis ir pusę 
žurnalo puslapius Lietuvos 
Muzikos akademijos docentė 
dr. Ramunė Kryžauskiene 
žvelgia į Pittsburg (PA; lietu
vių šeimoje 1922 m. gimusios 
J. Rajauskaitės nuvingiuoto 
muzikinio kelio pasiekimus, o 
taip pat ir į jai gyvenimo su-

O kas nuginkluos 
n usikaltėlius? 

Mįslės žmonijai žinomos 
nuo pačių seniausių laikų. 
Mįslių užmimmas ir spėjimas 
kadaise buvo viena mėgsta
miausių pramogų, ne vien 
eiliniams gyventojams, bet ir 
kilmingiesiems. Pasitaikyda
vo, kad teisingas mįslės įmini
mas buvo tas siūlas, ant kurio 
kabojo gyvybė ar mirtis; lai
mėjimai ar pralaimėjimai ka
ro mūšiuose; sostų išsilaiky
mas ar žlugimas... 

Tačiau iš dalies ir dvi
dešimt pirmajame šimtmetyje 
niekas nepasikeitė. Šiandien 
mūsų planetai — arba bent 
nemažai jos daliai — vėl už
duota mislė, nuo kurios teisin
go įminimo gali priklausyti 
karas ir taika: ar Irakas turi 
masinio naikinimo ginklus, ar 
jų neturi? 

Vašingtonas tvirtina, kad 
Irakas, nors pralaimėjęs Per
sų įlankos karą prieš daugiau 
kaip dešimtmetį, turėjo 
pakankamai laiko pasigamin
ti branduolinių, biologinių, ir 
cheminių ginklų, skirtų 
Amerikai, Izraeliui bei ki
tiems vadinamiems musulmo
nų priešams. Bagdadas griež
tai atsako, kad tokių ginklų 
neturėjo, neturi ir nenumato 
turėti. Savo pareiškimą net 
parėmė raštiškais įrodymais 
— iki Jungtinių Tautų nu
statytos datos. š.m. gruodžio 8 
(iš esmės net viena diena 
anksčiau) pateikęs JT inspek
toriams, šiuo metu esantiems 
Irake, 12,000 puslapių duo
menų apie visą Irako ginklų 
inventorių, galimybes jį pa
pildyti kaip tik tokia ginkluo
te, kurios taip bijo vakariečiai. 

Irako diktatorius Saddam 
Hussein, norėdamas dar la
biau įrodyti, kad vilkas tikrai 
tapo avinėliu, ne tik įsakė sa
vo pavaldiniams visokeriopai 
kooperuoti su JT inspekto
riais, atvykusiais patikrinti jo 
sandėlių, gamyklų ir net pa
ties prezidento rūmų. bet taip 
pat laišku „atsiprašė" Kuveito 
už okupaciją bei visas padary
tas skriaudas. To „atsiprašy
mo" tikslas: įtikinti Kuveito 
vadovybę, kad nusigręžtų nuo 
Amerikos ir jungtųsi į koalici
ją su „musulmonų pasauliu". 

Diktatorių pareiškimais, 
pažadais ir atsiprašymais, be 
abejo, šiandien jau niekas 
nebetiki. Juo labiau Vašing
tonas, nes, atrodo. JAV prez. 
George VV. Bush pasiryžimas 
yra žūt būt iš Irako valdžios 
viršūnės pašalinti Saddam 
Hussein, nepaisant kainos, 
kurią už tokį žygį tektų su
mokėti. Kiekviena proga jis 

stengiasi įtikinti JT ir NATO 
valstybes, kad vienintelis bū
das įgyvendinti ilgalaikę taiką 
šioje planetoje, yra atsikratyti 
pavojingu Irako diktatoriumi, 
kurio fanatiška neapykanta 
Izraeliui bei Amerikai yra pa
rako statinė, galinti labai grei
tai įžiebti nesuvaldomą gais
rą. (Visgi galima pamanyti, 
kad ir prez. George W. Bush 
be reikalo brauko degtukus 
prie tos parako statinės...) 

Vienaip ar kitaip, ilgainiui 
bus peržiūrėti tūkstančiai Ira
ko pareiškimo puslapių, paly
ginti su ankstyvesniais duo
menimis ir kitais budais su
rinktomis žiniomis, galbūt net 
atspėta mįsle, ar Irakas turi, 
ar neturi draudžiamųjų gink
lų. Žinoma, jeigu Vašingtonas 
bus linkęs tuo sprendimu 
tikėti, jeigu apskritai duo
menys bus bent apytikriai pa
tikimi. Kiek laiko tas patikri
nimas užtruks, ar prez. Bush 
turės kantrybės jo duomenų 
laukti, tai jau naujos mįslės... 

Kad Irakas šiuo metu yra 
pavojingas pasaulio taikai, 
abejonės nekyla. Jis turi būti 
sutramdytas ir nuginkluotas 
(kaip ir kiti, panašiais kėslais 
sergantys, valstybių vadai), 
tačiau ne visi Amerikos prie
šai yra užsienyje, ne visos pa
vojingos ginkluotės kaupia
mos diktatoriškų valstybių 
sandėliuose. Šiame krašte 
taip pat vyksta karas: tiek pat 
kruvinas, žiaurus ir pavojin
gas. Tik pasiklausykime žinių, 
paskaitykime laikraščius: Los 
Angeles, Čikagoje, Detroite, 
Bostone, Nevv Yorke ir kone 
kiekviename kitame mieste, 
net nedideliuose miesteliuose, 
net provincijoje, kasdien gir
dėti ginklų poškėjimas, vyksta 
susišaudymai, praliejamas 
kraujas. Nekalti žmonės žūsta 
apiplėšimų metu, policija su
sišaudo su nusikaltėliais; gau
jų nariai šaudo į vieni kitus, 
dažnai kliudydami nekaltus 
praeivius, vaikus. Pernelyg 
lengvai įsigyjami šaunamieji 
ginklai kasdien įvairiais bū
dais ir dėl įvairių priežasčių 
skina gyvybes. Šaudo net jau
nuoliai, net vaikai... Grąžant 
rankas dėl nuolatinių smurto 
veiksmų, visgi vengiama pa
ieškoti tikrųjų tokios nusi
kalstamumo epidemijos prie
žasčių, galbūt visų pirma pra
mogų pasaulyje, kuris labiau
siai jas propaguoja. 

Kas nuginkluos Ame
riką, kas sumažins pavojų šia
me krašte? Tai juk mįslė, ant 
kurios įspėjimo kabo daug 
gyvybių... 

RUDENS SAVAITGALIS 
LIETUVIŲ OMAHOJE 

Audronė V. Škiudaitė 

Nr. 3 

Kun. Stravinskas yra 32 
knygų i r daugiau kaip 500 
straipsnių autorius. Jis yra 
keleto universitetų profeso
rius - Seton Hali University 
in South Orange, Nevv Jersey; 
Holy Apostles Seminary in 
Cromwell, Connecticut; Ro
mas Catholic Studies in the 
Casperson Graduate School of 
the Drew University in Ma-
dison, New Jersey. Daugelyje 
universitetų yra skaitęs ir 
skaito paskaitas. 

Naujas veiklus klebonas, 
gerai pritapę, kad ir negausūs, 
trečiosios bangos lietuviai ir 
nauja, jauna ir veikli Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė 
Danguolė Antanėlytė-Hanson 
- tai vis ženklai, kad Omahos 
lietuvių telkinio laukia atgi
mimas. 

Omaha traukia 
studentu* i i Šiaulių 

Kadangi Omahoje, Ne-
braskos valstija, esančioje už 
beveik 500 mylių į vakarus 
nuo Čikagos, buvau Aušrelės 
Sakalaites keleivė ir važiavau 
ten, kur ją vedė reikalai, ne
galiu pretenduoti į objektyvų 
šios lietuvių salelės gyvenimo 
pristatymą, bet ir tokiu būdu, 
manau, man pavyko nemažai 
pamatyti ir sužinoti. Štai ap
sistojome nakvynei Rūtos Tal-
žūnienės namuose naujame 
gyvenamųjų namų rajone. 
Rūta - „Draugo" korespon
dentė ir Omahos LB spaudos 
atstovė. Jos pavardę dažnai 
matome dienraštyje. Buvusi 
gydytoja Rūta gyvena dukters, 
irgi gydytojos, šeimos gražiuo
se namuose. Čia pradėjau 

pažintį su trečiosios lietuvių 
bangos lietuviais. 

Rūta, atsidarius geležinei 
uždangai, keletą kartų buvo 
atvykusi į Clevelandą Onos 
Mikulskienės kvietimu -
padėti sutvarkyti Čiurlionio 
ansamblio ir jo vadovo Alfonso 
Mikulskio (Rūtos motinos bro
lio) kūrybinį palikimą. Po to 
giminės pakvietė j Ameriką 
Rūtos dukrą Virginiją - atlikti 

medicinos studijų reziden-
tūros. Virginija JAV įgijo ir 
magistro laipsnį. Šiuo metu ji 
jau Omahos-Nebraskos uni
versiteto klinikų gydytoja. 
Virginija - vienintelis Rūtos 
vaikas, jai padėjo studijuo
jant, dabar padeda auginti jau 
čia gimusį anūką Mikj. Taip ir 
užsiliko Amerikoje. Nors su 
Lietuva ekonominiai ryšiai vis 
silpnėja, bet dvasiniai ryšiai 

Omahos Šv. Antano lietuvių parapijos klebonas kun. P. M. J. Stravinskas 
su parapijiečiais Stasiu ir Elena Mickais po sekmadieninių šv. Mi.̂ ių. 

Aušreles Sakalaites nuotr 

nesikeičia. Rūtos nostalgija 
tėvynei liejasi eilėmis ir prisi
minimais. Visi šių namų 
gyventojai, taip pat ir dukra 
Virginija bei žentas Artūras 
Bereiša, yra aktyvūs Omahos 
Lietuvių Bendruomenės na
riai. Be žento muzikavimo 
neįsivaizduojamas nė vienas 
Omahos lietuvių telkinio ren
ginys. Ir apskritai, nors čia 
naujosios bangos lietuvaičių 
yra gal tik trys šeimos, bet jos 
yra labai svarbios. 

Reginos ir Vytauto Ar-
nauskų auksinių vestuvių 
pokylyje sutiktas kitos nau
jųjų lietuvių šeimos galva 
Arvydas Urbonavičius, pasi
rodė, yra išrinktas Omahos 
LB pirmininkės pavaduotoju. 
Arvydo šeima Ameriką „atra
do" giminėms pasiūlius čia 
ieškoti pagalbos pirmagimiui 
sūnui Martynui, kuris turėjo 
sveikatos problemų (dabar jis 
jau patarnauja Mišioms para
pijos bažnyčioje). Porą kartų 
atvykę, čia ir nusėdo, laimėję 
„žaliąją kortelę". Čia gimė dar 
vienas sūnus - Lukas. Ar-

„Draugo" korespondente Omahoje 
Virginija. 

vydas turi savo biznį - restau
ruoja baldus, o žmona Ramin
ta dirba lietuviškoje kepykloje 
ir laisvu nuo darbo laiku veda 
mažųjų lietuviukų šokių ra
telį. Kitais metais ji ketina su
daryti ir suaugusiųjų grupę. 

- O kodėl atėjot pas lietu
vius, kodėl nepasinėrot i 
amerikietišką aplinką9 - pro
vokuoju Arvydą. 

— Kai mes čia atvykom, iš 

Rūta Tnlžuniene 'kairėje) su dukra 
Aušrelės SakalaitAs nuotraukos 

trečiosios bangos buvom tik 
dviese. Neturėjom draugų. Po
karines kartos žmonės muš 
draugiškai priėmė, palaike 
Reikėjo pasirinkti - ar ben
drauti su vyresniais tautie
čiais, ar su bendraamžiais 
amerikiečiais. Mus su ame
rikiečiais skiria tam tikras 
barjeras, ir ne vien tik kalbos 
Mes visai kitaip suprantam 
bendravimą. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

NEPAPRASTAS RADINYS 
S E S . ONA MIKAILAITĖ 

Prieš tr isdešimt metų. 
1970 dešimtmetyje, vienas Je 
ruzalės žydas už porą šimtų 
dolerių nusipirko senieną ne
didelę kalkakmenio skrynutę. 
Žinojo, jog ji skirta kaulams 
laidoti, bet nelabai žinojo, ką 
su ja daryti . Taip ir laike ją sa
vo virtuves spintoje. 

Pas taruoju metu ta 
skrynute labai susidomėjo vi
so pasaulio archeologai. Juos 
ypač domina skrynutes šone 
iškaltas įrašas: „Ya'akov, bar 
YoseF 'Jokūbas, sūnus Juo
zapo* ir toliau, kiek nudilusio
mis raidėmis ^Akhui Yeshua" 
I brolis Jėzaus/ . įrašas yra ara-
majų kalba, kuria kalbėjo 
Jėzus su savo mokiniais. Skry
nutes viduje rasta žemių bei 
nedideli kaulų fragmentai. 

Biblines archeologijos žur
nalo, „Bibhcal Archeology 
Revievv"' (leidžiamo JAV) re
dak tor ius Hershel Shanks 
teigia, jog radinys gali būti 
nepaprastai reikšmingas: „Tai 
kažkas konkretaus bei mato
mo, kas susiliečia su svarbiau
sia asmenybe, vaikščiojusia 
šioje žemėje," būtent Jėzumi. 

Pirmasis radinio tyrinėto
jas buvo prancūzas Andre Le-
maire , Sorbonos hebrajų ir 
aramąių kalbu bei raštų spe
cial is tas . J a m bes i lankant 
Jeruzalėje, Shanks j} pakvietė 
iš t i r t i osuarijos t.y. kauių 
saugykla; Įrašą. Lemaire nuo
mone, įrašas autentiškas ara-
majų kalba iš pirmojo krikš
čionybės amžiaus ir kaldinimo 
stil iui iš to laiko. Dabar ir kiti 
pasaulio- mokslininkai susido
mėjo nepaprastu radiniu. 

O kas gi buvo tas Jokūbas. 
Juozapo sūnus? Cia ir bus vie
na pagrindinių mįslių tyrinė
tojams: ar tai tas pats Jo
kūbas, „Viešpaties brolis", mi
nimas Naujajame Testamente? 

Jokūbas (ne apaštalas Jo
kūbas) minimas Evangelijose 
pagal Morkų ir Matą, Pau
liaus „Laiške galatams" ir Lu
ko „Apaštalų darbuose". Šis 
Jėzaus giminaitis prie krikš
čionių būrio prisijungė tik po 
Jėzaus mirties ir prisikėlimo. 
J is tapo Jeruzalės krikščionių 
bendrijos šulu bei vadu. Kai 
50-tais metais Jeruzalėje vyko 
krikščionių vadų visuotinis 
susirinkimas. Jokūbas buvo 
vienas iš vadovaujančių as
menų. „Apaštalų darbai" ir 
taip pat pirmojo amžiaus isto
rikai Eusebijus bei Juozapas 
Flavijus rašė apie Jokūbo 
nužudymą. 62 m., Jeruzalėje 
iškilus dideliam krikščionių 
persekiojimui. Nuo trečio am
žiaus Ongenas laikė šį Jokūbą 
Naujojo Testamento „Jokūbo 
laiško" autoriumi. 

Nūdienė sekuliarinė spau
da ypač iškėlė kaip sensaciją 
ta i , kad štai a t ras tas Jėzaus 
brolis vadinasi. Jėzus turėjęs 
brolių ir seserų. Iš tikrųjų bib-
iistai ilgus amžius ginčijosi, 
kokia buvusi Jėzaus su Jo
kūbo giminystė. Aramajų kal
ba žodis „aha" reiškia brolis, 
bet jis naudojamas ir kitiems 
giminystės ryšiams nusakyti, 
pvz., pusbroliams. Jėzus ir Jo
kūbas galėjo būti pusbroliai 
arba pusiau broliai (t.y. vieno 
tėvo bet ne vienos motinos 
sūnūs). 

Krikščionių apokrifiniai 
raštai (Bažnyčios nepripažin
ti ) pasakoja, jog Jokūbas bu
vęs nužudytas, jį nustūmus 
nuo žydų šventyklos šelmens. 
Įdomu, kad po 2000 metų jo 
kaulų skrynute rasta šven
tyklos kauburio papėdėje, kur 
dabar yra Silvvan kaimelis. 
Vargingas arabų kaimas pa
sižymi vien tuo. kad pastaty
tas ant uolų. kuriose yra seno
vės laidojimo urvai. Jose rasta 
senovinių puodų, lempų ir 
pan. Kaulų skrynutes savi
ninkas teigė, jog jam senieną 
pardavęs pirklys, tvirtinęs ją 
gavęs iš Silwan urvų. 

Archeologai tačiau labai 
nepatenkinti , kad skrynute 
buvusi išrauta iš savito kon
teksto. Radinio aplinka mok
slininkams itin svarbi. Skry
nutėje rasti kaulų fragmentai 
taip pat savininko laikomi. 
nes žydai jautrūs mirusiųjų 
palaikų niekinimui. Ilgainiui 
galbūt savininkas leis kau
lelius tyrinėti. Forensinės me
dicinos specialistai galėtų iš
tirti jų DNA ir nustatyti as
mens genetines savybes bei jo 
kilmę. 

Vašingtone jau buvusi 
spaudos konferencija, kurioje 
dalyvavo 800 asmenų moks
lininkų ir spaudos atstovų, 
vadovaujant redaktoriui Hers
hel Shanks. Šiuo metu skrv-

ATSINAUJINIMO DIENA KAUNE 
Spalio 13 d. Vytauto Di

džiojo universiteto Didžiojoje 
salėje įvyko Katalikų Ben
druomenės „Gyvieji akmenys" 
surengta Atsinaujinimo diena 
„Eik ir atstatyk mano Bažny
čią". Šį sykį Atsinaujinimo 
diena buvo skirta supažindini
mui su šv. Pranciškumi ir jo 
didžiule bei įvairia dvasine 
šeima. 

Pirmojoje konferencijoje 
„Pranciškaus pascha" brolis 
kun. Marekas Adam Dettlaff, 
OFM, Conv. apžvelgė Baž
nyčios ir visuomenės padėtį 
Pranciškaus laikais, apibūdi
no tuo metu susidarantį mies
tiečių luomą, iš kurio ir kilo 
Pranciškus Bernadone. Anot 
pranešėjo. Bažnyčia susidūrė 
su iššūkiu, kaip evangelizuoti 
šiuos naujuosius miestiečius 
— prekiautojus, amatininkus 
kurie nebuvo tokie sėslūs kaip 
valstiečiai ir besilaiką tradici
jų kaip feodalai. Šio luomo 
žmonės beveik nekalbėjo lo
tynų kalba. deja. bažnyčioje 
Evangelija tebebuvo skelbia
ma tik lotyniškai. Štai tokiu 
kebliu metu Viešpats pašaukė 
Pranciškų, pirklio sūnų, links
mą ir vėjavaikišką jaunuolį, 
be gaio troškusį tapti įžymiu. 
Anot br. M. A. Dettlaff. OFM. 
Conv.. Pranciškus iš pradžių 
mane esąs pašauktas atstatyti 
akmeninę bažnyčią, tik vėliau 
per šeimynini konfliktą su 
tėvu jis suvokė, kad Dievas jį 
šaukia atstatyti evangelinę 
Bažnyčią Pranciškaus pascha 
— tai. „perėjimas iš prigim
tinio tėvo namų į dangiškojo 
Tėvo rankas". — teigė kalbėto
j a s . Sulygindamas Pranciš
kaus gyvenimo įvykius su nū
dienos gyvenimu jis tvirtino, 
kad šiandien „šeima yra na
mai, kuriuos reikia atstatyti". 
Pasak br. M. a. Dettlaff. pran
ciškoniškoji šeima savo gyven
ime derina vienumos ir apaš

talavimo poreikius, iš atsis
kyrėlių praktikos ji perėmė at
gailos branginimą, iš benedik
tinų — pagarbą ir meilę li
turginei maldai . Išskir t inis 
pranciškoniškosios šeimos 
bruožas — džiaugsmingas 
gyvenimas Evangelijos dvasia. 

Po konferencijos vyko me
ditacija „Pranciškaus iš Asy
žiaus gimimas dangui", pa
rengta pagal brolio Carl Car-
rett, PJ. mintis. 

Brolis Nerijus Marija Če
pulis. OFM, vedęs antrąją 
konferenciją „Asyžietiškoji re
voliucija", įtaigiai ragino at
siversti, nusigręžti nuo indi
vidualizmo ir atsigręžti į kitą, 
esantį šalia. Anot kalbėtojo, 
šis atsigręžimas — tai širdies 
revoliucija, viso egocentriško 
mąstymo apver t imas „aukš
tyn kojomis". Br. Nerijus M. 
Čepulis, OFM. atskleidė Pran
ciškų kaip žemišką žmogų, 
vieną iš mūsų. tačiau išmo
kusį „būti savo vietoje", džiaug-tis 
paprastomis Dievo dovanomis 
ir „nenorėti per daug". 

Po pietų Atsinaujinimo 
dienos dalyviai susiskirstė į 
darbo grupes. Grupei „Kal
bantis kryžius" vadovavo br. 
kun. Paulius Vaineikis. OFM. 
darbo grupę „Pranciškaus ir jo 
brolių malda" vedė br. kun. 
Vincentas Tamošauskas. OFM. 
Cap. Savo patirtimi dalijosi 
pranciškoniškasis j aun imas , 
su pasauliečių pranciškonų 
veikla šiandien supažindino 
Lina Montvidaite, OFS, Neri
jus Čiapas, OFS. Užsiėmimą 
vaikams „Pranciškaus mažu
tėlių pamokos" vedė ses. Pran
ciška Bubelyte, FDCJ. 
Renginio kulminacija — šv. 
Mišios, kur ias aukojo Atsi
naujinimo dienoje dalyvavę 
Pranciškaus dvasinei šeimai 
priklausantys kunigai . Pa
mokslą pasakė kun. Kęstutis 
Rugevičius. BŽ. 2002 m. Nr. 20 

SKELBIMAI 
SIŪLO DARBA ĮVAIRIOS PASLAUGOS 

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia, Marąuette Parke, Čikagoje 
•architekto J. Muloko projektas). Edvardo Sulai&o nuotrauka. 

nutė eksponuojama Toronte. 
Royal Ontario muziejuje, iki 
š.m. gruodžio 29 d. 

Tokie re ikšmingi arche
ologiniai radiniai gana reti, 
pvz.. 1990 m. r a s t a panaši 
kaulų skrynute, priklausanti 
žydų vyriausiam kunigui Ka-
jafui. Pirmojo pokristinio am

žiaus žydai praktikavo dvi
gubą laidojimą pirma numi
rėlio kūno, vėliau jo kaulų, nes 
fariziejai, t ikėdami kūno 
pris ikėl imu, laikėsi šio pa
pročio. Šiuo atveju, radinys su 
Jokūbo kaulais. Jei bus pri
paž in tas autent i šku , taps 
relikvija. 

DIAKONAS GEDIMINAS JANKŪNAS 
Kai beveik prieš metus 

Marąuette Parko Švč. Mer
geles Marijos Gimimo parapi
jai buvo pristatytas naujasis 
vikaras Rimvydas Adoma
vičius, parodęs savo puikias 
kunigiškas ir žmogiškąsias 
savybes, klebonas Jonas Ku-
zinskas tarė: „Šios parapijos 
padangėje sužibo nauja ryški 
žvaigždė, todėl mano žvaigždė 
gali ramiai nusileisti". J is pa
tikėjo parapijos vairą jau
noms, bet stiprioms patiki
moms rankoms. 

Kaip sakoma „panašūs 
traukia vieni kitus". Per tuos 
metus parapijoje lankėsi kele
tas jaunų kunigų iš Lietuvos. 
Vieni buvo kun. R. Adoma
vičiaus, taip vadinamo „dai
nuojančio kurso" draugai, kiti 
— baigę kitas Lietuvos kuni
gų seminarijas ar dar tebesi
mokantys jose. Malonu buvo 
klausyti šv. Mišių, kurių lai
kyti išeidavo net keli jauni 
kunigai — Lietuvos bažnyčios 
ateitis. 

Šį kartą prieš Mišias kun. 
A. Adomavičius pristatė vi
siems gerai pažįstamą, ketvir
tus metus Čikagoje gyvenantį 
ir Švč. Mergeles Marijos Gi
mimo parapijoje talkininkau
jantį klieriką Gediminą Jan
kūną, kuris studijavo Čikagos 
Arkivyskupijos Mundelein 
seminarijoje. Šių metų lap
kričio mėnesį ją baigęs buvo 
įšventintas diakonu — pir
mam žingsniui į kunigystę, 
nes dėl jauno amžiaus ne
galėjo būti įšventintas ku
nigu. To jam reikės palaukti 
iki pavasario, kai Panevėžio 
vyskupijos vyskupo Jono Kau-
necko bus įšventintas kunigu. 
Tačiau premicijas žada švęsti 
čia — Marąuette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapijoje. 

Naujasis diakonas pasakė 
labai gražų pamokslą. Kad ir 
girdėtos Šv. Rašto tiesos, jo 
lūpose nuskambėjo naujai, įti
kinamai. 

Šį kartą prie al toriaus 
matėme jau svečiu tapusį 
kun. dr. Rimantą Gudelį ir 
Kauno kun. seminarijos šešto 
kurso klieriką Andrių Šukį 
bei klieriką Patriką. 

Po šv. Mišių dauguma 
klausytojų susirinko parapi
jos salėje, kur tęsėsi šventė, 
skirta diakono Gedimino pri
statymui. 

Kun. Rimvydas, padėkojęs 
taip gausiai susirinkusiems 
parapijiečiams, pavedė 
diakonui sukalbėti maldą 

prieš valgį. Tai buvo nuoširdi, 
pagarb inant i Dievą ir jo 
sukurtas gėrybes, bei pager
bianti žmogų malda, kurioje 
išreiškė vienybes, meilės, vil
ties dvasią. 
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Diakonas Gediminas Jankūnas. 

Klebonas J . Kuzinskas , 
pasveikinęs jaunąjį diakoną, 
kaip įprasta, vai rą perleido 
jaunimui. O parapijos jaunieji 
kunigai, verti jo pasitikėjimo, 
po skanių pusryčių, pradėjo 
programą. 

Kunigas Rimvydas per
skaitė eiles, kuriose nuskam
bėjo ir žodžiai: „Išdalinkim sa
ve kaip artojas. . . , kaip bi
telė.... nes jei savęs nedalin
sime, liksime ka ip stagarai". 
Po gražių kun. R. Adomavi
čiaus eilių, rodos, lyg šventa 
aura apėmė visus susirinku
sius, suvienijo dvasioje, visi 
pasijuto kaip namuose, ką ir 
išreiškė pakv ies tas padai
nuoti, pr i tar iant gi tara, visų 
meiliai vad inamas klierikas 
Patr ikas. J is pasakė , kad bū
damas tarp dainuojančių ku
nigų ir jis negali nedainuoti. 
Tuo labiau, kad ir gi tara pak
lūsta jo r ankoms . Paprašė 
nebūti griežtais kri t ikais pir
mam jo bandymui. O kad tas 
bandymas būtų tvi r tesnis , 
paprašė kun. Rimvydą jam 
pritarti . Kai nuskambėjo pas
kutiniai dainos „Svajoklis" 
žodžiai, n iekas nė nemanė 
kritikuoti, tik nuoširdžiai plo
jo. Kai žmogus jaučia šalia ki
to žmogaus ranką — jis stip
rus. Tad nelaikykim suspaudę 
savo rankų, tieskim vieni ki
tiems. 

Pasirodė, kad ir naujasis 
diakonas puikus dainininkas. 
J is su kun. Rimvydu padaina
vo keletą'naujų dvasingų dai
nų, o visų pamėgtas dainas 
dainavo visa salė. Jaunasis 
diakonas visiems pr i tar iant 
padainavo savaip interpretuo
tą dainą „Tegyvuoja Lietuva 
Kristaus meilės apšviesta". 

Parapi jos vargonininkas 
atliko dainą iš įžymaus Pa
nevėžio dramos teatro režisie
riaus J . Miltinio spektaklio 
„De' nbedžiai". 

i a namų nuotaika, apė
musi visus, laikėsi dar ilgai, 
tačiau... 

Pabaigai kun. Rimvydas 
Adomavičius išsakė keletą 
minčių apie kunigo pašau
kimą, paskirtį. Palinkėjimus 
diakonui Gediminui baigė 
savo eilėmis, kur buvo ir šie 
žodžiai: „Priimki kiekvieną 
sutiktą dieną ir būki laimin
gas". 

Diakonas Gediminas labai 
gražiai dėkojo visiems, kas rū
pinosi juo seminarijoje ir pa
rapijoje, už sveikinimus ir lin
kėjimus. • 

Pamėgtuose susiėjimuose 
Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijoje visada gera, 
bet šį kar tą buvo ypač jauku. 
Ačiū visiems, kūrusiems tą 
jaukumą. 

Liuqja EinUrienė 

A K A D E M I N I Ų M E T Ų 
P R A D Ž I A 

Spalio 25 d. Šv. Petro ba
zilikoje iškilmingai paminėta 
akademinių metų pradžia 
Romos bažnytiniuose univer
sitetuose. Mišių koncelebraci-
jai vadovavo Katalikiškojo 
ugdymo kongregacijos prefek
tas kardinolas Zenon Gro-
cholewski. Kartu koncelebra-
vo 6 popiežiškųjų univer
sitetų, 3 aukštųjų mokyklų, 7 
insti tutų ir 4 teologijos fakul
tetų rektoriai, profesoriai bei 
studijuojantys kunigai. Popie
žius savo homilijoje moks
lininkus ir studentus ragino 
pasipriešinti šiandien papli
tus iam paviršut in iškumui . 
Pasak jo, ypač bažnytinėms 
aukštosioms mokykloms rei
kia užčiuopti laiko ženklus, 
juos analizuoti ir interpre
tuoti tikėjimo šviesoje. Šven
tasis Tėvas taip pat ragino 
popiežiškųjų aukštųjų mokyk
lų dėstytojus bei s tudentus 
siekti Bažnyčių vienybės. 

Kardinolas Zenon Gro-
cholewski ypač iškėlė po
piežiškųjų aukštųjų mokyklų 
tarptautinį pobūdį. Pasak jo, 
įvairių mentalitetų studentų 
ir profesorių susitikimas atve
ria plačias galimybes disku
sijoms ir leidžia nuodugniau 
apmąstyti kertinius tikėjimo 
k laus imus , o tai naudinga 
vietinėms Bažnyčioms visame 
pasaulyje. 

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai 

Atlyginimas nuo 
Sl.500ikiSl.800. 

Tel. 901-218-7481. 

Kuli Time Admintstnrtivr YvsisUnt 
Pusilion Mig and Tig Furmture m search 

of an tmlmdual with good English reatling 
and vvnting skills MUM be organized and 
have good computer skills Duties include 
customer contact. bookkeepmg and in\en-

lory control Please tax your 
resiume 312-850-0599: e-mail to 
miĮĮtitsUt (g altglobal.net or call to 

312-850-0597. 

AL' SVtKAIlKK n i v « M JU NAMLSVfKA 
(AVVHSnRALravtUi 

Agentas Frank Zapolis ir Ot'f. Mgr 
Aukse S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654. 773-581-8654 

ELEKTROS 
JVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai. 

• 773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Caregiver oeeded for elderly 
»oman in Lombard Pan time, 2-4 
ours. 5 days a vveek House keeping. 

meal preparation. grocery shoping. pet 
care. Good references. English spea-

king. Call 708-784-1385, Kathy. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

Caregivers needed for 
Christmas time to work in 

\Visconsin. English. 
sočiai security. some experience 

necessarv. 
Call Home Care 262-657-8467. 

SIŪLO IŠNUOMOTI 

eorn 
JO6** » 

I š n u o m o j a m a s 2 
miegamųjų butas su garažu 

Palos Hills. 

Te l . 312-560-4279. 

Išnuomojamas kambarys su baldais 
nuosavame name Bndgeview. Šalia 
greitkeliai, geros parduotuvės. Yra 
kiemas mašinai, skalbykla. Kaina 

$250+paslaugos. Tel. 773-919-1950: 
708-239-3015. 

*Vyr. amžiaus tvarkingas vyriškis, turintis patirties ieško 
darbo senų žmonių ar ligonių priežiūroje. Gali pakeisti. 815-
557-9241 

*Mergina, vairuojanti automobį, kalbanti angliškai, turin
ti rekomendacijas, perka darbą žmonių priežiūroje su grįžimu 
namo.708-704-2321 . 

*Moteris perka darbą žmonių priežiūroje, gali gyventi 
kartu. 708-451-0162 . 

*Moteris ieško popietinio darbo senyvų žmonių priežiūroje. 
Kalba angliškai, vairuoja automobilį. 773-843-9579. 

I e š k a u partnerio važiuoti j Oregono valstiją laikyti CDL 
teisių. 773-476-7374 

ĮSTEIGTAS SOCIALINĖS EKONOMIKOS 
INSTITUTAS 

Lapkričio 6 d. Kauno ar- socialinį ekonominį sektorių, 
kivyskupija d rauge su Vy
tau to Didžiojo univers i te tu 
(VDU) ir Atviros Lietuvos 
fondu (ALF) įsteigė viešąją 
įstaigą — Socialinės eko
nomikos inst i tutą . Tr iša lę 
steigimo sutartį pasirašė VDU 
rektorius prof. Vy tau ta s 
Kaminskas, Kauno arkivysku
pas metropolitas Sigitas Tam-
kevičius, SJ, ir ALF direktorė 
Diana Vilytė. 

Šia sutart imi Kauno ar
kivyskupija įsipareigojo pagal 
panaudos sutartį neatlyginti
nai skirti institutui pata lpas , 
esančias Vilniaus gatvėje Nr. 
29. VDU savo ruožtu įsi
pareigojo dengti inst i tuto pir
mųjų .veiklos metų pa ta lpų 
eksploatacines išlaidas, skirti 
lėšas pagal a tskiras sutar t i s 
vykdomoms programoms bei 
leido neatlyginamai naudotis 
interneto paslaugomis. ALF, 
kaip ir kitos dvi sutart į pasi
rašiusios šalys, inst i tutui įsi
pareigojo skirt i v ienkar t in į 
tūkstančio litų įnašą. 

Pagrindinis inst i tuto t iks
las — vykdyti socialinių mokslų 
tyrimus, informuoti, mokyti 
bei konsultuoti bendruomenes 
bei a tskirus jų na r ius , nu
kreipti bendruomenės inici
atyvas asmeninei bei sociali
nei gerovei, kelti bei st iprinti 

daryti į taką šioje srityje vals
tybės poli t ikai . I n s t i t u t a s , 
kuris ats tovaus nevyriausybi
niam sektoriui, sieks ugdyti 
mokslui ir ku l tū ra i imlią 
visuomenę, gebančią konku
ruoti aukš to lygio technologi
jų, gaminių ir paslaugų rinko
je . Šis inst i tutas taip pat nu
mato inicijuoti socialines pas
l augas vietos gyventojams. 
Pasak VDU rektoriaus V. Ka
minsko, tai jau penkta viešoji 
įstaiga universitete. „Šis insti
tu tas , bendradarbiaujant Baž
nyčiai, universitetui bei Atvi
ros Lietuvos fondui, steigia
mas labai laiku, kadangi ne
t r u k u s , Lietuvai įstojus į 
Europos Sąjungą, iškils daug 
socialinių problemų, kur i a s 
teks padė t i spręst i įvairių 
visuomenės grupių žmonėms", 
— sakė Kauno arkivyskupas 
S. Tamkevičius. Pasak ALF 
direktorės D. Vilytės, „Atviros 
Lietuvos fondas yra padėjęs 
įsikurti per 20 nevyriausybi
nių organizacijų, tačiau atve
j is , ka i par tner iais pasirenka
mi akademinė bendruomenė 
ir Bažnyčia — pirmasis. Darbo 
barai šioje srityje platūs, lėšų 
veiklai galima tikėtis ne tik iš 
fondo, bet ir europinių struk
tūrų, verslininkų". 
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PASKELBTI NAUJI PALAIMINTIEJI 
Spalio 20 d., min in t 

pasaul inę Misijų dieną, 
popiežius paskelbė šešis nau
jus palaimintuosius, t a rp jų 
du jaunuolius iš Ugandos — 
Šešiolikmetį Daudi Okelo ir 
dvylikametį J i ldo I rwa. Šie 
jaunuol ia i , pa tys išgyvenę 
atsivertimą ir sėkmingai mi-
sionieriavę savo šalyje, 1918 
m. buvo nužudyt i iš ne
apykantos t ikėj imui . Kiti 
palamintieji ta ip pat susiję su 
misijomis: i t a las l azar i s tas 
Marcantonio Durando (1801— 
1880), prancūzė vienuolijos 
įkūrėja Helene Mar ie de 

Chappo t in de Neuvil le 
(1839—1904), italė salezietė 
Liduįna Meneguzzi (1901— 
1941) i r i ta las vyskupas 
Andrea Giacinto Longhin 
(1863—1936). Per visą po
piežiaus Jono Pauliaus II pon
tifikatą j a u paskelbti 1,303 
palaimintieji . 

Savo pamokslą šventasis 
Tėvas pa tv i r t ino Bažnyčios 
pareigą skleisti ir liudyti ti
kėjimą „iki pa t žemės pa
kraščių*. Popiežius ta ip pat 
kvietė nesibaiminti užmegzti 
„dialogą su visais". 

http://Sl.500ikiSl.800
http://altglobal.net
file:///Visconsin


n Trumpai apie viską 
• Naudojanti* „L*Huvoh ryto' *LR, „Lieluvu* žtruų" iLŽ1. ..Kespubiik'is" 'K-
..Kauno divna»~<KlK ..KJaip«io»")K' ..Val&tybo* žinių* A*?-' d***nra*«ig. BNS 
ir EJuic iruWaiacijuim»-

* Kaip rodo lapkričio pa
baigoje vykusi visuomenes 
nuomonės apklausa, po pa
kvietimo j NATO smarkiai pa
daugėjo balsuoti už prezidentą 
Valdą Adamkų linkusių 
žmonių. V. Adamkaus rinkėjų 
lapkritį padaugėjo nuo 25.4 
iki 33.5 proc. Tokiu būdu jis 
tris kartus lenkia savo pagrin
dinius varžovus — Seimo pir
mininką socialliberalą Artūrą 
Paulauską (11.8 proc.) ir du
kart buvusį premjerą iiberal-
demokratą Rolandą Paksą 
(9.5 proc). Sumažėjo socialde

mokratų kandidato Vytenio 
Andriukaičio populiarumas 
(nuo 4.6 iki 4.2 proc). (Lž, Elta) 

* Prezidento rinkimai 
kar ta i s vadinami juokda
rių paradu. Politikai piktina
si, jog beviltiški kandidatai ir 
rinkimus farsu bandantis pa
versti humoristas diskredituo
ja aukščiausio pareigūno ins
tituciją. Tačiau lietuviai tik
rai ne labiausiai pasaulį per 
rinkimus juokinanti tauta. 
Komiškų reiškinių netrūksta 
Vakarų valstybėse. Tapti pre
zidentais rinkėjus juokinantys 

L i e t u v a n e s k u b a u ž b a i g t i d e r y b ų B r i u s e l y j e 
Atkelta iš 1 psl. Lietuvos 
užsienio reikalų ministro tei
gimu. ..negalima nesutikti su 
nuomone, kad Lietuvai, kaip 
ir kitoms Baltijos valstybėms, 
bendras finansinis paketas 
yra gana palankus". A. Valio
nis neabejoja, kad ES pir-

tinėje savaitės pabaigoje įvyk
siančiame ES viršūnių susi
tikime Lietuva pasieks gerų 
rezultatų. Tačiau jis priminė, 
jog Lietuvos situaciją ypatingą 
daro Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo finansavimo 
bei saugiklių ir Karaliaučiaus 
tranzito klausimai. mininkaujančios Danijos sos-

K a n d i d a t ų j a u n y s t ė u ž k i r t o ke l i ą d a l y v a u t i 
r i n k i n i u o s e 

Didžiausius nuostolius pa-Atkelta iš 1 psl. Vyriausiajai 
rinkimų komisijai išbraukus 
iš jų teistumą nuslėpusius as
menis, dar du sąrašai — dėl 
kandidatų gyvenamosios vie
tos neatitikimo įstatymo rei
kalavimams. 

tyrė Liberalų demokratų par
tija ir LKD — iš rinkimų iškri
to po tris šių partijų sąrašus. 

Iš viso į 1,560 savivaldybių 
tarybų narių įgaliojimų kandi
datuoja per 10,000 kandidatų. 

R. R u m š a s p a g a l i a u s u s i t a r ė s u „ L a m p r e " 
Atkelta iš 1 psl. Italijos kių Lietuvos dviratininko kal-
komandai ..Lampre". Su šia 
Tarptautines dviračių sąjun
gos (UCI) I diviziono komanda 
30-metis lietuvis pirmadienį 
pasirašė vienerių metų sutar-

Po ..Tour de France" lenk
tynių, kilus dopingo skanda
lui. ..Lampre" buvo suspenda
vusi lietuvį, tačiau negavus jo-

IEŠKO GIMINIU 

•Mano pusbrolis Stasys 
Dabrišius (Stanley Dabri-
sius). Izidoriaus ir Viktorijos 
Dabrišių sūnus, kuriam dabar 
apie 76 metai amžiaus, yra 
gyvenęs JAV: North Royalton. 
OH ir Cleveland. OH. No
rėčiau bent sužinoti, ar gimi
naitis dar gyvas. Jeronimas 
Šalčiūnas. Jaunimo g. 6^41. 
4520 Marijampole. Lithuania. 

tės įrodymų, rugsėjo pabaigoje 
suspendavimą atšaukė. Ne
paisant to, R. Rumšas daugiau 
nebelenktyniavo. 

Pasaulio populiarumo są
raše 40-ąją vietą užimančio R. 
Rumšo ir „Lampre" komandos 
derybos dėl naujosios sutar
ties užtruko, nes šalys nesuta
rė dėl finansinių sąlygų. (Elta) 

kandidatai bando ne tik Lietu
voje . Pvz., Prancūzijoje prezi
dentu ketino tapti ... šuo. 

* Dviejų didžiausių Lietu
vos miestų jungimosi idėja 
pažadino ne tik mokslo bei 
politikos atstovų susidomė
jimą, bet ir kritikus. Kuria
mas metropolis Vilnius-Kau
nas entuziastus verčia ieškoti 
naujų argumentų. Politikai, 
verslininkai bei mokslininkai, 
palaikantys susijungimo idėją, 
įkūrė rėmėjų draugiją. Pasi
girsta balsų, kad sostinės val
dininkai siekia naudos tik Vil
niui, o Kaunas reikalingas tik 
dėl regiono gyventojų skai
čiaus. Europos Sąjungos fon
dai, pasak kritikų, labiau pa
siekiami miestams, kuriuose 
gyvena ne mažiau kaip milijo
nas gyventojų. Jei susijungi
mas įvyktų, Vilniaus-Kauno 
regione gyventų 1.6 mln. žmo
nių. (KD, LŽ, Eite) 

* Spustelėjus šalčiui, 
Klaipėdos vaikų lopšelius, 
darželius ir mokyklas puola 
graužikai bei vabzdžiai, kurie 
gali pernešti įvairiausių ligų, 
tarp jų ir pasiutligės sukė
lėjus. O pasiutligė šiemet kaip 
niekada plinta. Klaipėdos ra
jone gruodžio 2 d. užregis
truotas jau 40-asis gyvūnų pa
siutligės židinys. Klaipėdos 
savivaldybės pareigūnai sakė, 
jog kitais metais deratizacijai 
ir dezinsekcijai reikėtų nema
žų lėšų: mokykloms - 41,959, 
lopšeliams ir darželiams — 
43,798 litų. „Ar kitąmet dera
tizacijai bei dezinsekcijai tu
rėsime tiek pinigų, spręs mies
to politikai. Paprastai šioms 
reikmėms gauname tik maž
daug pusę reikalingų lėšų", 
sakė pareigūnai. (K, Elta) 

* Kitą vasarą Vilkaviškio 
rajone, ties Vištyčio mies
teliu, ant aukščiausių Suval
kijos kalvų, turėtų iškilti pir
moji Lietuvoje vėjo jėgainė. Ją 
pastatyti žada neseniai su
sibūrusi bendrovė „Vėjo jėga". 

Mielam studijų draugui 

A. t A. 
Dr. ANTANUI VALIUŠKIUI 

mirus , nuoširdžią užuojautą reiškiame ir netek
t ies skausmu dal inamės su dukra GAJA, jos 
še ima ir art imaisiais. 

Gailutė ir Tadas Palioniai 

There are a number of reasons why our new Airbus A340 is the ultimate 
in comfort and convenience Fconomy Extra, our new class of service, 
offers its own separate cabin with o'enty of roon to work o? reia* While 
every seat in all three classes has been new!y designed and features an 
mdividual video screen. Of course, the sense of well bemg you'll feei when 
flying on this sophisticated new aircraft is more fhan just the result of 
enhanced comfort. spare and amenities It's also the result of an enhanced 
auahty of service you'll *md only on SAS. Te *:nd out mon? cail your Travel 
Agent or SAS at 1-800-221-2 350 

www.scandinavian. net 
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* P e r 11 iių metų mė
nesių valstybės biudžetas 
gavo 61 mln. litų mažiau pa
jamų nei planuota. Finansų 
ministerija aiškina, kad biu
džetas mažiau įplaukų gauna 
dėl šiemet prasidėjusios mo
kesčių reformos. Opozicijos va
dovai teigia, kad dėl mažesnių 
pajamų reikėtų kaltinti Fi
nansų ministeriją, nesuge
bėjusią numatyti mokesčių re
formos pasekmių. (LŽ, Elta) 

* Finansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė sako, jog atei
nančiais metais įsigaliosiantis 
naujasis Gyventojų pajamų 
mokesčio įstatymas dirban
tiems žmonėms duos per 400 
mln. litų papildomų grynųjų 
pajamų. Pasak ministrės, ti
kėtina, jog tie pinigai padidins 
gyventojų perkamąją galią, o 
tai turėtų pagyvinti vartojimą 
bei paklausą, kas būtų labai 
paranku verslui. „Na, o verslo 
plėtra ateityje darys teigiamą 
poveikį biudžeto pajamoms", 
teigia D. Grybauskaitė. 

(LŽ, Elta) 

* Seime vėl sklando idėja 
atgaivinti prezidentinę 
pensiją buvusiam Aukščiau
siosios Tarybos — Atkuriamo
jo Seimo pirmininkui, dabar
tiniam konservatorių vadovui 
Vytautui I Landsbergiui. Dau
giau kaip 20 opozicijai pri
klausančių parlamentarų ža
da teikti atitinkamą pasiū
lymą svarstyti visuotiniame 
posėdyje. Andrius Kubilius 
tvirtino, kad pasiūlymas dėl 
V. Landsbergio pensijos ne
prieštarauja Konstitucinio 
teismo išvadoms, kadangi 
Jame buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos — Atkuriamojo Sei
mo vadovas nėra prilyginamas 
prezidentui, tik nustatomas 
specialus buvusio aukščiausio 
šalies pareigūno teisinis statu
sas". (KD, Elta) 

* Beveik dvigubai suma
žėjo rinkėjų, palaikančių 
kandidatą į prezidentus, 
krikščionių demokratų vadovą 
Kazį Bobelį — nuo 8.2 proc. 
spalį iki 4.2 proc. lapkritį. 

(BNS) 

* Lietuva t e b ė r a pa* 
-syviausia iš t r i jų Balti jos 
valstybių prekyboje su Euro
pos Sąjunga (ES), rodo Latvi
jos centrinės statistikos valdy
bos paskelbta informacija. 
Trečiąjį šių metų ketvirtį ES 
valstybėms teko 50 proc. viso 
Lietuvos eksporto ir 46 proc. 
importo. Tuo tarpu ES ten
kanti bendro Latvijos eksporto 
dalis buvo 60 proc., Estijos — 
67 proc., o importo — atitinka
mai 53 ir 58 proc. Lietuvos ek
sporto finansinė vertė liepos-
rugsėjo mėnesiais siekė 1.294 
mlrd. JAV dol., Estijos — 
0.861 mlrd. dol., Latvijos — 
0.608 mlrd. dol. Importas į 
Lietuvą per šį laikotarpį ver
tinamas 1.858 mlrd. Dol., į Es
tiją - 1.238 mlrd. dol., į Lat
viją - 1.061 mlrd. dol. (BNS) 

* Antanas S i re ika sėk
mingai p radė jo d a r b ą „Žal
girio" komandoje. „Pirmasis 
blynas neprisvilo, — žurnalis
tų sutiktas plojimais per spau
dos konferenciją pakiliai nusi
teikęs teigė naujasis žalgirie
čių vyriausiasis treneris. — 
Esu patenkintas žaidėjais, ku
rie labai šiltai priėmė mane į 
savo būrį ir per trumpą laiką 
pasistengė suprasti mano nu
rodymus. Aikštelėje jie ryžtin
gai siekė pergalės ir padėjo 
man sėkmingai pradėti naują 
darbą. Nors treneriu dirbu jau 
ketvirtį amžiaus, ši pergalė — 
viena didžiausių mano karje
roje". (KD, Elta) 

* Tel Avivo „Maccabi" 
klubo vyr iaus ias i s t r e n e r i s 
David Blat pabrėžė, kad pra
laimėjimas prieš Žalgirį" jį la
bai nuliūdino ir sukomplikavo 
pirmaujančia laikytos koman
dos padėtį. „Žalgiris" sužaidė 
labai geras, ko gero, pačias 
geriausias sezono rungtynes. 
Visada taip būna: kai pasi
keičia treneris, komandai atsi
randa papildoma motyvacija 
geriau žaisti. Taip buvo ir šį 
kartą. Nors kauniečiai nepa
rodė nieko naujo, sužaidėme 
žemiau savo galimybių ir nesi
laikėme rungtynių plano", 
tvirtino „Maccabi" treneris. 

(KD, Elta) 

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 10 d., antradienis 

A. t A. 
Dipl. inž. 

STASIUI JOKUBAUSKUI, 
ilgamečiui Vyrijos nar iui mirus , r e i šk i ame gi
liausią užuojautą jo sūnui PETRUI s u ž m o n a 
VIRGINIJA, dukrai JŪRATEI su vyru R O M U , 
broliui EDVARDUI su žmona ALDONA, m i r u s i o 
brolio ALGIRDO žmonai IRENAI Austral i joje, 
pusseserei KRISTINAI Toronte, Kanadoje bei j ų 
šeimoms ir kitiems jo ar t imiesiems. 

Vyrijos „Pl ienas" v a r d u 
Viktoras Dargis ir 

Algirdas Didžiulis • 

AČIŪ UŽ MALONIĄ STAIGMENĄ 
Atkelta ii 3 psl. 
Apie Lituanistikos tyrimo 

ir studijų centro Žilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archy
vą plačiau informuoja to cent
ro direktorė Skirmantė Mig-
linienė. 

Reikia sutikti su teigimu, 
jog dauguma muzikų susi
laukia ilgo amžiaus. Tą pa
tvirtina ir „M.Ž." žurnalo pus
lapiuose pasveikinti net 15 
muzikų, kurie švenčia 80, 85, 
90 ar 95 amžiaus sukaktis. 
Prie tų sukaktuvininkų Pet
ras Petrutis priglaudžia ir 
jaunuolį" „Margučio" radiją, 
kuris didžiuojasi, turėdamas 
tik 70 metų. 

Deja, žurnalo puslapiuose 
apgailimos 5 muzikų ;r 5 cho
ristų netektys. 

Be ypatingos priežasties 
rašoma apie 6 muzikus ir St. 
Petersburg, Floridoje veikian
tį Lietuvių klubo chorą. 

Ypač gausias, Kristinos 

Sernaitės surinktas, lietuviš
kos muzikinės (Lietuvoje, JAV 
ir Kanadoje) kronikos žinias 
rūpestingai suredagavo Stasys 
Sližys. 

„Muzikos žinios" žurnalą 
redaguoja, pagarbos nusipel
nę, ilgamečiai redaktoriai Ka
zys Skaisgirys ir Stasys 
Sližys. 

Kaip ir praeityje, „M.Ž." 
atkeliavo su gaidų priedu: 
„Parveski, Viešpatie" — muz. 
J. Strolios, žodž. P. Jurkaus ir 
dvi Antano Giedraičio gies
mės: „Šventoji Teresė" ir 
„Šventasis Jurgis". 

Pasigėrėtiną spaudos dar
bą atliko „Draugo" spaustuvė 
Čikagoje. 

„M.Ž." žurnalo metinė kai
na — 7 dol. Norint žurnalą 
užsisakyti, galima kreiptis, 
rašant žurnalo administrato
riui Antanui Giedraičiui, 7310 
S. California Avtv. Chicago. IL 
60629. P. Palys 

Mylimai Mamyte i 

A.tA. 
LEOKADIJAI ŽVYNIENEI 

m i r u s , su l iūdesiu širdyse ir malda lūpose, giliai 
užjaučiame mūsų ar t imą draugę dukrą VIDĄ 
MARKS, jos šeimą, gimines bei ar t imuosius ir 
da l i jamės jų skausmu. 

Aušra ir Edmundas Šilkaičiai 

A. t A. 
JONUI DEGUČIUI 

m i r u s , re i šk iame gilią užuojautą motinai, sese
r i a i GIEDREI , broliui VIKTORUI, jų šeimoms, 
g iminėms ir ar t imiesiems. 

K a r t u l iūdi 

Clevelando ateitininkai 

Mielam draugu i 

A. t A. 
STASIUI JOKUBAUSKUI 

m i r u s , dukrą JŪRATĘ, sūnų VYTAUTĄ-PET-
RĄ, brolį EDVARDĄ su šeimomis ir visus arti
m u o s i u s nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u liū
d ime : 

Aldona Česnaitė 
Jadvyga Giedraitienė 

Angelė ir Albinas Karniai 
Roma ir Viktoras Masčiai 

Birutė Sekmakienė 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 

Onutė Šiaudikienė 
Aldona ir Juozas Šulaičiai 

Vida Tumasonienė 

Pe te r sbu rg , FL 

Lietuvos pa r t i zanu šalpai aukojo: 

$ 500 — Lithuanian Citizens Society of Western Penn-
sylvania, Pittsburgh, PA (iš viso, $2,000). 
$ 400 — Lietuvių Medžiotojų ir Meškeriotojų klubas, 
IN, per Vladą Ruzgą. 
$ 200 — Sofija Jelionis, Darien, IL (viso $ 1,350). 
$100 — Felicia L. Plateris, Bethesda, MD. 
$ 50 — Rūta Dudzik, Monett, MO (viso $325). 
$ 25 — Veronica Bizinkauskas, Brockton, MA; Irutė ir 
Stasys Ilgūnai, Rochester, NY (viso $90); Kostas ir Vida 
Šankus, Lockport, IL (viso $280). 
$ 5 — Bronė M. Feliss, Denver, CO (viso $15); Ludmila 
Vilimienė, Chicago, IL. 

Partizanų Globos fondo valdyba sveikina Ramojų 
Vaitį, Lake Bluff, IL jo 70-to gimtadienio proga ir kartu 
dėkojame už $100 (viso $150). 
„Draugo" lapkričio 26 d. Nr. 228 turėjo būti: $100 dr. 
Teodora Tamulis , Joliet , IL (viso $300); $50 Bronė 
Karaškienė , Delran, NJ (viso $150). Už klaidą atsi
prašome. 
Per L.P.G. fondo atstovą Joną Matulaitį, Los Angeles, 
CA atsiųstos aukos pagerbiant a.a. Juozo Katiliaus 
atminimą. Aukojo šie asmenys: 
$100 — Gasparas Kazlauskas; Knights of Lithuania ir 
Marytė Šepikaitė, Valley Glen, CA. 
$50 — Alg. ir Audronė Žemaitaičiai. 
$30 — Aldona Valiukonienė. 
$25 — Kazys Karuža; Romas Švainauskas. 
$20 — Rymantė T. Barauskas; Dana Pascoe (Paškevi
čius); Aleksandra Vilčinskas. 
$10 — Valeria Kazlauskas; Ignas Medžiukas; Balys Pl-
tukis; Janina Radvenis; Juozas Raibys; Janina Ruk-
šėnienė; Louise Stadalninkiene; Antanas ir Anelė Vosy
liai; (Br. Venc.icus pavardė neįskaitoma). 
Lietuvos pa r t i zanu globos fondo valdyba širdingai 
dėkoja visiems geradariams, kad įvertinote mūsų parti
zanų pasiaukojimą kovojant dėl Lietuvos laisvės ir au
kojote jų sunkaus gyvenimo sąlygų palengvinimui. 
Mirusių šeimoms ir artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą. 
Visos aukos L.P.G fondui nurašomos nuo fed. mokes
čių (Tax.I D.#363163350) ir jas prašome siųsti L.P.G. 
Fund , 2711 W.71 st. ST, Chicago, IL 60829 

http://www.scandinavian

