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Šiame
numeryje:
Jau matyti „Vaiko 
vartai į mokslą” darbą 
vaisiai; nauji metai, 
nauja sveikata.

2 psl.

Apsisprendimas — 
didvyrių tėvas — D. 
Bindokienės 
vedamasis; Mažosios 
Lietuvos likimas.

3 psl.

Jis krikštys Šventąja 
Dvasia; uždaryta Šv. 
Kazimiero lietuviška 
bažnyčia; Viešpatie, 
padaryk mane taikos 
įrankiu.

4 psl.

Lenkijos spauda apie 
Lietuvos prezidento 
rinkimus.

5 psl.

„Žiburėlio” rogutės; 
Cicero lietuviai rengia 
pietus „Draugui”; 
artėja „Dainavos” 
koncertas; trys 
renginiai, viena data.

6 psl.

Sportas
* Sekmadienį Rumuni

joje pasibaigusiame pasau
lio jaunimo (iki 20 metų) ledo 
ritulio II diviziono čempionato 
A grupės turnyre Lietuvos 
rinktinė liko tik ketvirta, pas
kutiniąsias rungtynes 3:9 
pralaimėjusi varžybų šeimi
ninkams, kurie užėmė III vie
tą.

* 25-ojo Dakaro dyku
mų ralio dalyviams sekma
dienį įveikus 11-ąjį ratą, visi 
trys Lietuvos automobilinin
kų ekipažai tęsia kovą tarp 69 
likusių įgulų.

* Kauno „Žalgirio” 
krepšinio klubas veda dery
bas su 31 metų 205 cm ūgio 
sunkiuoju krašto puolėju 
amerikiečiu Tanoka Beard, 
sezoną pradėjusiu Mineralny- 
je Vody „Lokomotiv” (Rusija) 
komandoje.

* Vilniaus „Žalgirio” 
futbolo klubą sukrėtė ne
tikėta žinia: komandos treni
ruočių bazėje Žolyno gatvėje 
Vilniuje buvo rastas negyvas 
19-metis vienuolikės gynėjas 
Edvardas Kulėša. Medikų tei
gimu, futbolininką ištikęs in
farktas.

Naujausios
žinios

* Lietuvos atstovai pa
tvirtino savo „taip” NATO 
kolektyvinės gynybos princi
pui.

* JAV pareigūnai Lie
tuvos pasieniečiams pado
vanojo radiacijos matavimo 
techniką.

* Liberalų, centristų ir 
moderniųjų krikščionių
demokratų vadovybės pritarė 
partijų jungimuisi.

* Lietuvos UR minist
ras Liublianoje pažymi 
„Vilniaus dešimtuko” darbų 
tąsos svarbą.

* Ūkio ministerija siūlo 
sumažinti dyzelino importo 
muitą.

* Šiltesni orai padės 
išvengti žuvų dusimo.

Lietuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną
Vilnius, sausio 13 d. 

(BNS) — Minint Laisvės gy
nėjų dieną, sostinės Nepri
klausomybės aikštėje prie 
Seimo buvo iškilmingai pakel
tos Lietuvos ir Europos Są
jungos (ES) vėliavos.

ES vėliava Laisvės gynėjų 
dienos proga buvo iškelta pir
mą kartą. Ceremonijos metu 
skambėjo ne tik Lietuvos, bet 
ir ES himnai.

Ceremonijoje dalyvavo 
prezidentas Valdas Adamkus, 
išrinktasis prezidentas Rolan
das Paksas, premjeras Algir
das Brazauskas, Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, 
Vilniuje viešintis Europos 
parlamento pirmininko pava
duotojas Guido Podesta.

„Jokia tauta yra nenuga
lima, jeigu jos žmonės jaučia 
vienas kitą taip, kaip čia prieš 
dvyliką metų jautėme vienas 
kitą mes. Mūsų nenugalėjo, 
nugalėjome mes”, kreipdama
sis į susirinkusius, sakė Sei
mo pirmininkas A. Paulaus
kas, pažymėjęs, jog ginkluotai 
jėgai buvo pasipriešinta be
ginklių žmonių vienybe.

Europos Parlamento pir
mininko pavaduotojas G. Po
desta teigė, jog „šiandien mes 
matome, kad Lietuvos tauta 
galutinai prisijungė prie eu
ropinės kultūros, europinių 
vertybių”. Kalbėdamas apie 
Lietuvos stojimą į ES, G. Po
desta pridūrė, jog „tai yra 
žingsnis didesnės laisvės, di
desnės ramybės link, didesnio 
pastovumo perspektyva”.

Šiais metais sausio 13-ąją 
minima ne tik Laisvės gynėjų 
diena, bet ir 1983 metais pri
imtos Europos Parlamento 
rezoliucijos, atkreipusios pa
saulio dėmesį į Baltijos vals
tybių okupaciją, dvidešimt
metis.

Konservatoriai liberalams siūlo Seime 
sudaryti opoziciją

Vilnius, sausio 13 d. 
(BNS) — Tėvynės sąjunga 
(Lietuvos konservatoriai) siūlo 
liberalams Seime sudaryti vie
ningą opoziciją, išsirinkti opo
zicijos vadovą, rengti bendros 
koalicinės vyriausybės prog
ramą ir formuoti galimą še
šėlinį ministrų kabinetą.

Tokį pareiškimą priėmė 
savaitgalį Vilniuje posėdžia
vusi konservatorių taryba. Jos

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Hsuten, AP. Int«rtax, ITAR-TASS, BNS 

»nhl agenWrų prairsimais)

EUROPA
Vatikanas. Popiežius Jo

nas Paulius II pirmadienį sa
vo metiniame kreipimesi, kurį 
perskaitė Vatikane akredi
tuotiems diplomatams, pa
smerkė galimą karą Irake — 
jis sakė, kad jo dar galima iš
vengti ir kad jis reikštų žmo
niškumo pralaimėjimą. „Ka
rui — ne! Karas ne visada yra 
neišvengiamas. Tai visad reiš
kia žmoniškumo pralaimėji
mą”, sakė jis. „Ir ką pasaky
tume dėl galimo karo, kuris 
gali smogti Irakui — pranašų 
žemei ir liaudžiai, kuri ir taip 
daugiau kaip 12 metų kenčia 
embargą?”, klausė popiežius. 
Jis pridūrė, kad „karas nieka
da nebūna tiesiog dar viena 
priemonė, kurią galima pa
sirinkti nesutarimams tarp 
valstybių spręsti”.

Londonas. Didžiosios

Prie paminklo Lietuvos laisvės gynėjams buvo padėta gėlių, uždegtos atminimo žvakutės. Tylos minute žuvu
siuosius pagerbė Lietuvos vadovai — (iš dešinės) Seimo pirmininkas Arturas Paulauskas, prezidentas Valdas 
Adamkus ir premjeras Algirdas Brazauskas. Kęstučio Vanago (Elta) nuotr.

Ta proga Seimas priėmė 
deklaraciją, kurioje reiškia pa
dėką EP bei viltį, jog valstybės 
stojimo į ES sutarties patvir
tinimas ES valstybių parla
mentuose ir jos patvirtinimas 
EP taps „dar vienu besivieni
jančios Europos solidarumo 
įrodymu”.

Seimas deklaracijoje para
gino visus Lietuvos piliečius 
„pasinaudoti naujomis narys
tės ES teikiamomis galimybė
mis” ir aktyviai dalyvauti ge
gužės * mėnesį numatomame 
referendume dėl stojimo į ES.

Prezidentas apdovanojo 
grupę Lietuvos ir užsienio 

piliečių
Laisvės gynėjų dienos pro

ga Sausio 13-osios medaliu 
prezidentas Valdas Adamkus 
apdovanojo grupę Lietuvos ir 
užsienio valstybių piliečių,

nuomone, prie liberalų ir kon
servatorių bendradarbiavimo 
stiprinimo galėtų prisidėti ka
denciją baigiantis prezidentas 
Valdas Adamkus. Pasak jos, 
konservatoriai ir liberalai tu
rėtų nustatyti „sutartinius 
koalicinio bendradarbiavimo 
santykius” nelaukiant liberalų 
ir centristų vienijimosi pabai
gos.

Lietuvos liberalų sąjungos

Britanijos premjeras Tony 
Blair pirmadienį pareiškė, 
kad būtų neteisinga nustatyti 
Jungtinių Tautų (JT) ginkluo
tės tikrintojų darbo Irake „ša
lišką terminą”, tačiau pabrė
žė, kad, iškilus būtinybei, Ira
ko prezidentas Saddam Hus
sein bus nuginkluotas jėga. T. 
Blair sunkiai sekasi užsitik
rinti britų visuomenės para
mą galimam karui Irake, bent 
jau kol tam nepritarė JT Sau
gumo Taryba.

Budapeštas. Maždaug 
150 JAV karo policininkų at
vyko į Vengriją rengti iki 
3,000 Irako tremtinių, kurie 
taps Amerikos ginkluotųjų 
pajėgų pagalbiniais darbuoto
jais, joms pradėjus karą prieš 
Iraką. Pagal JAV ir Vengrijos 
susitarimą šioje 1999 m. NA
TO nare tapusioje valstybėje 
irakiečių išeiviai bus rengia
mi vykdyti „ryšių tarp JAV

kurie 1991 metų sausio-rugsė- 
jo mėnesiais aktyviai gynė 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Sausio 13-osios atminimo 
medalis — pirmasis atkurtoje 
nepriklausomoje Lietuvoje 
įsteigtas naujas apdovanoji
mas. Tai — pats masiškiau
sias Lietuvos apdovanojimas. 
Nuo medalio įsteigimo juo ap
dovanota apie 4,000 Lietuvos 
bei užsienio piliečių.

Laisvės gynėjai r asigenda 
dėmesio ir spartesnio 

gyvenimo gerėjimo
1991 m. sausio 13-ąją so

vietinių kariškių siautėjimo 
metu nukentėję Laisvės gynė
jai teigia pasigendu valdžios 
dėmesio jų problemoms ir 
spartesnio gyvenimo pagerėji
mo valstybėje.

„Mes didžiuojamės tuo,

ir Lietuvos centro sąjungos va
dovai praėjusią savaitę pareiš
kė ketinantys suvienyti parti
jas.

Savo ruožtu prezidentas V. 
Adamkus paragino liberalus ir 
centristus taip padaryti kaip 
galima greičiau.

Prie liberalų ir centristų 
koalicijos kviečiami prisijungti 
ir modernieji krikščionys de
mokratai.
karinės vadovybės ir Irako ci
vilių gyventojų užduotis”.

Londonas. Didžiosios 
Britanijos policija suėmė pen
kis vyrai ir vieną moterį, sie
jamus su šį mėnesį valstybėje 
aptiktais itin nuodingo ricino 
pėdsakais. Televizija „Sky 
News” nurodė, kad šie areštai 
yra susiję su byla dėl ricino, 
kuris yra gaunamas iš ricin- 
medžio sėklų ir gali būti nau
dojamas kaip cheminis gink
las.

Vašingtonas. JT ginkluo
tės tikrintojai mano, kad Ira
kas gali ir neturėti branduo
linės bombos, tačiau jeigu jis 
nepaklus tikrintojų reikalavi
mams „iš esmės... tuomet ato
mazga nebetoli”, pareiškė JT 
Tarptautinės atominės ener
getikos agentūros (TATENA) 
vadovas Mohamed ElBaradei 
žurnalui „Time”. Jis teigė, 
kad dabartinis JAV spaudi
mas Irakui daro teigiamą po
veikį, tačiau prašė Vašingtono 
pranešti Irake dirbantiems

jog savo ryžtu, savo auka mes 
irgi prisidėjome prie to, kad 
šiandien mūsų mažytė Lietu
va tampa pilnateise Europos 
valstybių bendrijos nare, kad 
ji tampa nepalyginamai sau
gesne, kad mūsų vaikams ir 
vaikaičiams nebereikės stoti 
beginkliams prieš okupanto 
tankus, nebereikės patirti 
karčios tremtinio ir politinio 
kalinio dalios”, Seime iškil
mingame Seimo posėdyje sa
kė 1991 m. sausio 13-ąją nu
kentėjusiųjų Nukelta į 5 psl.

Naujosios sąjungos 
kūrėjas palieka 

partiją ir frakciją
Seimo narys Gediminas 

Dalinkevičius nutarė išeiti iš 
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) ir partijos frakci
jos Seime.

56 metų parlamentaras 
vadovauja Seimo Žmogaus 
teisių komitetui, jis yra NS ta
rybos narys.

„Taip susiklostė aplinky
bės. Išsiskyrė nuomonės apie 
principus, vertinimus, ver
tybes”, sakė G. Dalinkevičius. 
Jis atsisakė detaliau komen
tuoti pasitraukimo priežastis, 
motyvuodamas, jog jam pa
čiam tai daryti būtų nekorek
tiška. „Buvau, esu ir liksiu 
dėkingas Artūrui Paulauskui 
už buvimą politikoje”, pridūrė 
jis. Nukelta į 5 psl.
ginkluotės tikrintojams, „ar 
jis žino Bagdadą netrukus ga
lint įgyti branduolinę bombą”.

JAV karinė operacija 
prieš Iraką neprasidės anks
čiau nei vasario pabaigoje, tei
gia laikraštis „USA Today”, 
remdamasis šaltiniais Penta
gone. Leidinio žiniomis, JAV 
administracija, rengdamasi 
operacijai prieš Bagdadą, 
susiduria ir su tarptautiniais 
sunkumais. Pavyzdžiui, Tur
kija iki šiol nedavė sutikimo 
priimti JAV karinį kontingen
tą, jei prasidėtų puolimas 
prieš Iraką.

JAV kariuomenės atsto
vas spaudai pirmadienį pa
neigė dienraštyje „The New 
York Times” išspausdintą 
pranešimą, kuriame teigia
ma, kad JAV pareigūnai rado 
įrodymų, liudijančių apie ban
dymą susprogdinti JAV ka
riuomenę ir krovinius į Persi
jos įlankos regioną skraidinti 
turėjusį komercinį keleivinį 
lėktuvą.

Vašingtonas. Pirmadienį 
JAV pradedamas teisti pasi
traukęs į atsargą oro pajėgų

Rusija nepatenkinta dėl 
naujovių tranzito per Lietuvą
Maskva-Vilnius, sausio 

11d. (BNS) — Rusija neprita
ria Lietuvos ketinimams nuo 
vasario 1 dienos nebepriimti 
kai kurių asmens dokumentų 
ir vadina juos prieštaraujan
čiais esamiems susitarimams 
ir net Rusįjos įstatymams, tei
gė Rusįjos Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas Alek
sandr Jakovenka.

Pareigūno teigimu, nuo 
vasario 1 dienos iš šiuo metu 
egzistuojančių dokumentų, 
kuriuos galima pateikti vyks
tant tranzitu per Lietuvą, są
rašo bus išbraukti kariškių as
mens tapatybę nustatantys 
dokumentai bei vaikų iki 14 
metų gimimo liudijimai. Be to, 
planuojama, jog traukinyje 
Rusįjos keleiviai turės užpil
dyti prašymą dėl tranzito, ku
riame reikės nurodyti savo 
duomenis — pavardę, vardą, 
gimimo metus, paso numerį. 
Rusįjos pareigūnas taip pat

Buvęs kandidatas į prezidentus gali 
tapti krikščionių demokratų vadovu

Vilnius, sausio 11 d. 
(BNS) — Buvęs kandidatas į 
prezidentus Juozas Petraitis 
šį pavasarį gali tapti Lietuvos 
krikščionių demokratų (LKD) 
vadovu, kai šį postą paliks da
bartinis partijos vadovas Ka
zys Bobelis.

Kaip rašo „Kauno diena”, 
apie tokią galimybę užsimena 
kai kurie LKD atstovai.

Po prezidento rinkimų, per 
kuriuos už 80-metį šiemet švę
siantį K. Bobelį balsavo 1.88 
proc. rinkėjų, prabilta apie po
kyčius jo vadovaujamoje LKD 
partijoje. K. Bobelis įteikė 
LKD valdybai atsistatydinimo 
iš partijos pirmininko pareigų

Šalčiai pakenkė „Mažeikių naftos” 
produktų kokybei

Lietuvoje spustelėjus di
desniam kaip 25 C (-13 F) 
laipsnių šalčiui, iš transporto 
įmonių savininkų bei vairuo
tųjų lūpų pasipylė priekaištai 
susivienįjimo „Mažeikių naf
ta” adresu.

Lietuviško dyzelino koky
be nusivylusios transporto 
įmonės buvo priverstos pirkti 
importinius degalus.

Pasak Vilniaus autobusų 
parko technikos direktoriaus 
Juozo Grabio, autobusai daž-
atsargos seržantas, kuris kal
tinamas bandęs parduoti Ira
kui, Libįjai ir Kinijai karinę 
informacįją. Brian Regan yra 
pirmas įtariamasis šnipas per 
daugiau nei pusę šimtmečio, 
kuriam JAV teismas gali skir
ti mirties bausmę.

Maskva. Rusijos federali
nės kariuomenės specialiosios 
pajėgos per operacįją Čečėni
jos Gudermeso rąjone šiomis 
dienomis sunaikino separatis
tų vado Aslan Maschadov ko
votojų grupę. Tarp vieno iš žu
vusiųjų daiktų rasta instruk
cija, kaip namų sąlygomis pa
sigaminti nuodingųjų medžia
gų, tarp jų ir ricino. Apie šį 
faktą informuotos tarptau
tinės antiteroristinės koalici
jos.

_

Bagdadas. Grupė JAV 
mokslo darbuotojų, kurie lai
ko galimą karą prieš Iraką ne
teisėtu bei nebūtinu, pirma

informavo, kad nuo vasario 1 
d. Lietuva ketina pradėti dėti 
spaudus į visus Rusįjos tranzi
to dokumentus, įskaitant ir vi
dinius Rusįjos piliečių pasus.

A. Jakovenka pranešė, 
kad Rusįjos URM pareiškė sa
vo nepritarimą tokiems Lie
tuvos veiksmams ir pasiūlė 
artimiausiu metu surengti 
dvišales derybas visais iškilu
siais klausimais.

Tuo tarpu Lietuvos URM 
Spaudos tarnybos vadovė Dai
va Rimašauskaitė sakė, kad 
gimimo liudijimai neatitinka 
kelionės dokumentų reikalavi
mų, nes ten nėra nuotraukos 
ir kitų reikalingų duomenų, o 
karininkų pažymėjimai nėra 
apibrėžti Europos Sąjungos ir 
Rusijos pasirašytame susita
rime. Ji pažymėjo, kad Lietu
va ir toliau tęs derybas su Ru
sįja ir Europos Sąjunga dėl 
tranzito schemų, kurias nu
matoma įvesti nuo liepos 1 d.

pareiškimą, tačiau jis laikinai 
lieka vadovauti krikščionims 
demokratams iki balandžio 
arba gegužės mėnesį įvyksian
čio LKD suvažiavimo.

K Bobelis pasiryžęs atsi
sakyti LKD vadovo pareigų, 
jeigu „situacija nepareikalau
tų kitokio sprendimo”. LKD 
suvažiavimas gali nepriimti 
K. Bobelio atsistatydinimo. ,

„Jeigu taip atsitiks, ir jis 
sutiks toliau vadovauti, bus 
labai gerai. Mano nuomone, K. 
Bobelis yra neblogas vadovas, 
galintis likti lyderio poste ir 
toliau”, sakė vienas LKD va
dovų, Seimo narys Petras 
Gražulis. Nukelta į 5 psl.

nai užšaldavo kelionės metu. 
Nacionalinės vežėjų asociaci
jos „Linava” prezidento Algi
manto Kondrusevičiaus teigi
mu, dėl šalčiui neatsparaus 
„Mažeikių naftos” dyzelino 
vilkikai tiesiog sustodavo ke
liuose, o Lietuvos vežėjai paty
rė milžiniškų nuostolių.

„Mažeikių naftos” dyzeli- 
nui kritikos negailėjo ir bend
rovės „Kautra”, autobusais 
gabenančios keleivius tarp
miestiniais Nukelta į 5 psl.
dienį pradėjo faktų išaiškini
mo ir humanitarinę misiją 
Bagdade. Organizacija US 
Academics Against the War 
nusiuntė į Iraką grupę iš 35 
mokslo darbuotojų, kurie ats
tovauja 28-iems JAV univer
sitetams. Ši misija buvo su
rengta, kai 30,000 JAV moky
tojų pasirašė peticiją, bandy
dami įtikinti JAV prezidentą 
George W. Bush nepradėti ka
ro.

Bagdadas. Ginklų par
duotuvę turintis beduinas 
Yassin al-Jabbouri tvirtina, 
kad civiliai Irako gyventojai 
ginkluojasi kovai su ameri
kiečių užpuolikais. Pagrindi
nę smogiamąją Irako jėgą su
darančios genčių grupuotės, 
atsiliepdamos į vyriausybės 
raginimus ruoštis karui, san
dėliuose kaupia automatus ir 
pistoletus. Ginklų kultūra 
Irake giliai įsišaknįjusi: vals
tybėje, kurioje gyvena apie 
150 beduinų genčių, sukauptų 

ginklų atsargos laikomos 
garbės ženklu. Beduinai su
daro didžiausią Saddam Hus
sein rėmėjų dalį.

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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AR JAU MATOMI JŪSŲ DARBO 
REZULTATAI

DRAUGAS ,
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD AVIDE DAILY

Tai galbūt pirmasis klau
simas kurį išgirstame sugrįžę 
iš Lietuvos, po 2-3 mėnesių 
intensyvaus darbo su beglo
biais vaikais. Ar vaikų gyveni
mo sąlygos pagerėjo, ar jų 
tėvai mažiau geria, ar daugiau 
vaikų lanko mokyklas, ar 
mažiau skurdo Lietuvoje? Tai 
klausimai į kuriuos labai 
sunku atsakyti. Dirbame, kiek 
galime ir kiek sąlygos leidžia.

2002 m. pavasarį „Vaiko 
vartai į mokslą” savanorė Rita 
Venclovienė jau ketvirti metai 
iš eilės skrido į Lietuvą dirbti 
su beglobiais vaikais. Šį kartą 
ji vežėsi ne tik geraširdžių 
žmonių suaukotų pinigų, 
kurie įgalino pagerinti dienos 
centrų vaikų maitinimą ir 
prisidėti prie mokyklinių 
priemonių supirkimo tiems, 
kurių tėvai to neįstengia 
padaryti, bet vežėsi ir naujai 
paruoštą Prevencinę pro
gramą „D.R.A.S.A” (drįsk 
rūkalų, alkoholio, svaigalų 
atsisakyti). Šios Prevencinės 
programos prašė mūsų remia
mų centrų vadovės. Prieš porą 
metų paruošta „Charakterio 
ugdymo” programa kai ku
riuose centruose jau baigiama 
išeiti. Būdama Vilniuje iki 
vidurvasario, Rita spėjo su
pažindinti dviejų dienos cen
trų vaikus su šia Prevencine 
programa.

Kai pereitą rudenį vėl abi 
grįžome tęsti pradėtą darbą, 
jau šių dviejų centrų vaikai 
nemažai žinojo apie 
„D.R.A.S.A.” (drįsk rūkalų, al
koholio, svaigalų atsisakyti). 
Kadangi programa buvo pri
imta ir uoliai einama, ją Lie
tuvoje perspausdinome ir (ri
šome į knygelę. Šiuo metu visi 
mūsų centrų darbuotojai yra 
susipažinę su šia programa, ją 
turi ir gali ja naudotis dirbda
mi su vaikais.

Šalia tiesioginio darbo su 
vaikais, mūsų tikslas buvo 
pravesti seminarą remiamų 
dienos centrų koordinatorėms, 
vadovėms ir savanorėms dar
buotojoms. Seminaras vyko 
Kaune, Nekalto Prasidėjimo 
vargdienių seselių vienuolyno 
patalpose, spalio 5-6 d. Su
važiavo 35 darbuotojos iš visų 
mūsų remiamų centrų.

Kad parodytume, kaip 
pravedama programa maža
mečiams vaikams, klausytojos 
kartais turėjo pabūti vaikais 
ir žaisti žaidimus, piešti 
piešinius, daryti „minčių 
lietų”.

Kalbėdamos apie alkoholį, 
klausytojoms papasakojome 
apie jo kilmę, kur ir kaip jis 
yra naudojamas, jo žalą svei
katai, alkoholiko simptomus, 
alkoholio ligos stadijas, kodėl 
jaunimas pradeda gerti. Kal
bėjomės apie alkoholizmą kaip 
šeimos ligą ir organizacijas, 
jau veikiančias.ir Lietuvoje,

Kristė aiškina ,,tetai Aldonai” (Kamantienei), kaip ji piešinyje pavaizdavo alkoholio žalą šeimoje.
, Ritos Venclovienės nuotr.

kurios padeda alkoholikams 
bei jų šeimoms iš šio baisaus 
akligatvio išeiti.

Žinodamos, kad beveik 
visi mūsų remiamų vaikų 
tėvai šios baisio^ ligos yra 
paliesti, rodėme seminaro 
dalyvėms, kaip net žaidimais 
galima sėti į vaikų galveles 
mintis, kad jie patys daugiau 
suprastų ir galėtų atsispirti 
aplinkos pagundoms. Temas 
pailiustruodavome su tam tiks
lui skirtomis vaizdajuos
tėmis, kurios naudojamos 
Amerikos mokyklose, dirbant 
su Prevencija. Keli vaizdajuosčių 
įkalbėjimai jau išversti į lietu
vių kalbą. Taip pat vystėme ir 
narkotikų bei narkomanijos 
temas, kurios šiuo metu 
Lietuvoje jau nėra naujos. 
Narkotikai pasiekia mokyklas 
ir net pačius mažiausius 
vaikus. „Gyvenimo įgūdžiai”, 
su kuriais supažindinant 
reikia praleisti nemažai laiko, 
yra svarbiausias akstinas 
kovai prieš rūkymą, alkoholį 
ir narkotikus. Save pažin
damas ir pozityviai vertin
damas, vaikas geriau sugebės 
daryti teisingus sprendimus.

Pabaigai seminaro pakvie
tėme porą žmonių iš Ano
niminių alkoholikų, kurie ne
paprastai vaizdžiai papasako
jo dalyvėms kaip būdami 
minėtoje grupėje jie susigrąži
no savo žmogiškumą, visaver- 
tiškumą, dvasingumą, kuriuos 
buvo praradę.

Seminaro dalyvės prašė 
paruošti joms , pažymėjimus, 
kad jos Prevencijos seminarą 
lankė ir kas jame buvo kalba
ma. Šių pažymėjimų daugiau
sia prašė dalyvės, kurios ti
kėjosi gauti* užskaitas sociali
nės rūpybos darbuose. Visoms 
dalyvėms apmokėjome nak
vynes ir su seminaru susiju
sias išlaidas, nes savomis 
lėšomis jos būtų neįstengę 
seminare dalyvauti. Štai kele
tas atsiliepimų iš seminaro 
dalyvių: „Seminaras gerai or
ganizuotas. Gavau žinių, kaip 
dirbti su vaikais, aiškinant 
tabako, alkoholio, narkotikų 
priklausomybės žaią ir kovą 
su jais. Programa D.R.A.S.A. 
yra puikus orientyras peda
gogų darbui su jaunimu” 
(Renata iš Kazlų Rūdos). Kita 
dalyvė sako: „Nerandu įtin
kamų žodžių jums padėkoti. 
Šis seminaras davė mums 
labai daug naudos'. Manau, 
kad mes jį tęsirbe su atsi
davimu ir meile’* (Aldona iš 
Naujosios Akmenės). Zina, iš 
Marijampolės sako: „Dėkoju 
už suteiktas žinias, kurios bus 
labai naudingos dirbant su 
mokiniais ir jų tėvais mokyk
loje. Tai labai skaudi ir aktua
li tema. Labai džiugu, kad 
ėmėtės šio darbo ir padedate 
mums kovoti su šiomis blogy
bėmis”. Birutės iš Obelių

„Ateities vardan” dienos centras baigia darbo dieną ir vaikučiai džiaugiasi sočia vakariene.
Aldonos Kamantienės nuotr.

atsiliepimas: „Seminaras
geras tuo, kad jūsų bendravi
mas su mumis yra betar
piškas ir nuoširdus. Įgyvendi
nus nors mažą dalelę šios pro
gramos mūsų sąlygomis, būtų 
didelis pasiekimas”. Ir mudvi 
su Rita džiugino mintis, kad 
centrų vadovių susipažinimas 
su šia prevencijos programa, 
įgalins jas efektingiau dirbti 
su dienos centrų vaikais.

Tarpe darbų centruose 
paruošėme ir išleidome dvi 
brošiūrėles, anglišką ir lietu
višką apie „Vaiko vartai į 
mokslą” tikslus bei darbus 
Lietuvoje. Kodėl jas pa
ruošėme ir spausdinome Lie
tuvoje? Ten spausdinimas yra 
daug pigesnis.

Po seminaro kuriam lai
kui su Rita išsiskyrėme. Ji vy
ko darbui į Kazlų Rūdą, o aš 
lankiausi Obelių, prie Ro
kiškio ,Ateities vardan” die
nos centre. Abu minėti centrai 
gerai dirba. Vaikai gauna 
šiltą maistą bent kartą per 
dieną, turi šiltas patalpas, 
ruošia pamokas globėjų prie
žiūroje, eina Prevencinę pro
gramą ir kartais, pinigėlių 
sukrapštę, suruošia ekskursi
ją. Marijampolės, laikinosios 
globos nameliai „Šaltinėlis”, 
mums ten būnant, šventė 
savo ketverių metų gyvavimo 
sukaktį. Naujosios Akmenės 
dienos centro vadovė dr. 
Aldona Užcinienė, kuri kas
dien maitina per šimtą vaikų, 
šiais metais, ateitininkų mo
terų korporacijos „Giedra”, 
buvo išrinkta „Lietuvės mo
ters ypatingai pasižymėjusios 
krikščioniškų idealų tarnybo
je” premijai gauti. Šios premi
jos mecenatas, jau keliolika 
metų yra prelatas Juozas 
Prunskis.

Kokie mūsų ateities pla
nai? Kaupsime lėšas tolimes
niam darbui su vaikais, ruo
šime daugiau jaunimo gyve
nančio JAV praleisti vasaras 
Lietuvoje ir jungtis į sa
vanorių gretas, dirbant su nu
skriaustais vaikais. Jau ži
nome iš trijų gimnazisčių, 
kurios pereitą vasarą dirbo 
Lietuvoje, kad jos ne tik daug 
davė vaikams, su kuriais 
dirbo, bet pačios dar daugiau

gavo, pagyvenę Lietuvoje. 
Štengsimės toliau žiebti po 
vieną žvakelę, kol šviesa 
pakeis tamsą mūsų vaikų gy
venime Lietuvoje.

„Ar sugfįšit?”, su kiek
vienu išsiskyrimu tebeskamba

Semiharo „Rūkymo žala sveikatai” dalyvės piešia paveikslą, kaip kovoti 
prieš rūkymą. Ritos Venclovienės nuotrauka,

ji

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NAUJUOSE METUOSE — NAUJA 

SVEIKATA
1 JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Jan dąr vieni metai pasi
beldė į mfibų širdis. Mums jie 
nešykštės gerų norų ir darbų, 
jei mes veršimės ant sveiko 
šono. Be tokio persivertimo 
nieko gero nesuteiktų visokie 
linkėjimąi,(jei mes ir toliau 
tūnosime šavo nesveikatoje. 
Nauji metdi yra gera paskata 
atsikratyti nesveikų įpročių ir 
tik vien sveikai džiaugtis.

Kaip niekam nereikia li
guistų šašų, taip ir su ne
sveikais įpročiais reikia elgtis. 
Kito kelio į laimingesnius 
Naujus metūs nebuvo, nėra ir 
nebus, nes negali būti. Už tai 
nors ir nelengva, bet būtina 
tapti normaliais — neken
kiančiais sau, kitam ir aplin
kai. Dabar yra nugalėjusių 
vęžį, bet žuvusių nuo pilstuko. 
Tai vienas nesveikiausių įpročių.

Štai ir antras lygiai 
nesveikas įprotis

Tai persivalgant ir nęsi- 
darbuojąnt nutukimas. Tai 
tūkstančius mūsiškių vargi
nąs šašas. Štai būdingas,, per 
50 svarų nutukėlės, elgesys: 
„O kad norisi valgyti. Dar
žovės , nesočios, griebiesi už 
riebaus mėsgalio”, —• porina 
50 svarų virš normos sverianti 
lietuviška statinaitė, kurios 
kojų išsiplėtusios venos jau 
buvo Lietuvoje dukart operuo
tos be gerų pasekmių, nes su 
svoriu nesusitvarkė. Dabar 
jau oda niežti, rausta, šašais ir 
žaizdomis virsta. Reikia tre
čios kojų venos operacijos, tik 
ji sėkminga bus tada, kai 50 
svarų kūno riebalų bus sutir-. 
pinta. Normaliai, dorai gy
venant, nekenkiant sau, 
kitam ir aplinkai, toks

tie patys mūsų pamiltų vaikų 
ištarti klausimai. „Sugrįšime, 
sugrįšime”, nes ten palikome 
vaikus, kurie alksta meilės, 
supratimo ir šilumos, kartais 
daugiau negu duonos.

Aldona Kamantienė

reikalavimas laimingesnių 
naujų metų sulaukimui yra 
suprantamas kaip neišvengia
mas reikalas. Bet kiek 
mūsiškių dėl to nepajėgumo 
sunormuoti savo kūno svorį 
kenčia ir kitus kankina — tai 
nesuskaitomi skaičiai.

Dantų šepetėlis — 
dantų draugas

Dar ir trečio nesveikatos 
šašo reikia atsikratyti Naujais 
metais, to išvengiamo dantų 
skausmo per jų valymą po 
kiekvieno valgio. Įgalinkime 
visiems šeimos nariams Lie
tuvoje turėt po dantų šepetėlį, 
vidutinio kietumo. Kol kas be 
jokių kremų, be jokių valymo 
siūlų, o vien tik vandeniu su 
šepetėliu tegul valosi po kiek
vieno valgio kiekvienas, ypač 
vaikas. Siųskime šepetėlius 
savo giminaičiams, mokyk
loms ir gimnazijoms, parapi
joms. Čia fondai daug gali 
padėti.

, Dabar praneša, kad įmąnt 
kąsnius be dantų, mityba blo
ga. Aišku, ir sveikata ne kokia.

Už tai pratinkime vaikus 
taip valyti dantis ir tuomi gin
tis nuo dažnų dantų ir jų sme
genų negerovių.

Net baisu esti, kai pa
galvoji, kur gali dėtis Lietuvos 
kaimietis su skaudančiu 
dančiu. Nauji metai mus 
įpareigoja sau, saviems ir 
artimiems talkinti šiame labai 
svarbiame reikale.

Po kiekvieno valgio valant 
dantis, labai sulėtėja jų gedi
mas. Tada ir dantų gydytojo 
pagalba esti įmanomesnė — 
ne taip apkrauta.
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Tinkamas maistas — 
geriausias vaistas

Už tai pats toks esi, ką 
burnori dedi. Amerika yra 
turtingiausia šalis, o serga 
chroniškomis ligomis labai 
sunkiai: ją stipriai vargina 
cukraligė, nutukimas, hiper- 
tensija, įvairios sąnarės, alko
holizmas, narkomanija ir ne
pagydomoji pavietrė.

Mat gyvenimas yra svei
kas, gražus ne tada, kai žmo
gus visko pertekęs, bet tada, 
kai jis yra normalus: doras, 
teisingas, kai vienas kitą myli, 
gerbia, atjaučia ir atsiduoda 
kitam. Tokių dorybių čia daž
nai stokojama dėl pasisavintų 
dvejopų negerumų: stokos 
nuoširdaus tikėjimo ir sveiko 
maisto. Todėl čia perpildytos ' 
ligoninės ypač protu atsiliku
siais.

Amerika minta : 
mniarininia nuodais

Eilinis amerikietis gar- 
džiuojasi tokiais jo sveikatos 
žalotojais, kaip riestainis su 
kava, kaip cholesterolio pilna 
dešrelė, ledai ir kepta mėsa. 
Dar stiprūs nuodai, kaip 
„french-fried” bulvės, trynių 
pilnas pyragas, saldi Cola, sal
dainiai, alus ir stipresni alko- . 
holiniai gurkšniai.

Visa tai greitina priskre- 
timą arterijų visame kūne, 
pirmiausia širdyje, smegenyse 
ir . kojose. Taip ir turime 
turtingiausių ir sergančiausių 
žmonių gausybę.

Nelaimė, kad ir mes, lietu
viai, netoli atsiliekame nuo jų. 
Už tai šiais Naujais metais 
persvarstykime savo mitybinį 
elgesį, idant nebūtume žuvi
mis, besigardžiuojančiomis 
slieku ant meškerės kabliuko.

Pradėkime pratintis misti 
kaip mūsų tėvai-protėviai 
mito Lietuvoje. Neturtingi
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būdami, jie sveikai mito: visų 
grūdų duona, kopūstų di
džiausios statinės, bulvės su 
morkomis ir pupelėmis, pie
nas, neriebus ir . negausus 
mėsos kąsnis buvo pagrindas 
lietuvio maisto.'Gaila, kad ir 
tada lupo bulves —- tą ne
turtingo žmogaus apelsiną.

Dabar mes irgi įsigykime 
ir užlaikyme savo sveikatą, 
kaip ir mūsų protėviai užlai
kė, stokodami gydytojų ir vaistų.

Aišku, reikia tiesinti savo 
kreivą gyvenimą, apseinant be 
pilstuko, be tinginystės ir be 
apsileidimo -a netvarkymo 
savo negalių, esant gydytojo 
žinioje. ■■

Tik tada bus mums 
laimingi Nauji metai

* Apsiplikiusiam penkiamečiu! Donatui Žabarauskui 
iš Jurbarko rąjono Kauno me
dicinos universiteto klinikose 
(KMUK) atliktos jau kelios 
odos persodinimo operacijos. 
Berniukas sveiksta. KMUK 
vyriausiasis chirurgas, Plas
tinės chirurgijos skyriaus va
dovas Rytis Rimdeika teigia, 
jog pastaraisiais metais be
veik visi apdegę Vaikai iš
gyvena. Donatas, kuriam ap
degė 50 proc. odos, nėra iš
imtis, kasmet išgelbstima iki 
dvidešimties tokių ligoniukų.

' (KD, Eito)* Kauno medicinos universiteto klinikose atliktos 
dvi itin sudėtingos akių opera
cijos, kurių visame pasaulyje 
kol kas yra atlikta labai ne
daug. Kauna medicinos uni
versiteto Akių ligų klinikos 
vadovas profesorius Vytautas 
Jašinskas dviem 55 įr 54 metų 
moterims, sirgusioms kata
rakta, įsodino dirbtinius akių 
lęšiukus. (LR, Elta)
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APIE MAŽOSIOS LIETUVOS 
LIKIMĄ

BRONYS STUNDŽIA
Rytiniame Baltijos pajūry

je gyveno aisčių giminės, prū
sai, lietuviai ir latviai. Prūsai 
buvo iškiliausia ir turtingiau
sia aisčių šaka. Tą lėmė jų ry
šiai su vakarų kaimynais. Is
torija mini apie ten ban
dančius plėšikauti, ar įsikurti 
vikingus bei danus. Puldinėjo 
ir lenkai. Vėliau į aisčių 
gyvenvietes pradėjo atvykti 
misįjonieiriai, o juos sekė ka
lavijuočių ir kryžiuočių ordinų 
riteriai. Kalavijuočiai įsikūrė 
latvių, o kryžiuočiai Prūsijos 
žemėse. Abu ordinai siekė 
pirma įsigalėti Žemaitijoje, 
vėliau užimti likusią Lietuvos 
dalį. 1252 m. Livonijos (kala
vijuočiu) ordinas užėmė 
vietovę,' kur Kuršių mąrios 
išteka į Baltijos jūrą, ir pra
dėjo statyti pilį. Laikinai vo
kiečių užmačias sutrukdė di
dysis prūsų sukilimas ir 
Livonijos ordino pralaimėti 
karai su lietuviais. Tas vertė 
juos susįjungti. Nors žemai
čiai ir kuršiai bandė statybą 
trukdyti, bet pilis buvo pas
tatyta ir pavadinta Memel- 
burgu. Istorikai spėja, kad toje 
vietoje buvo žvejų kaimelis, 
kuris vadinosi Klaipėda. Pa
statyta pilis buvo ordinams išei
ties taškas Žemaitijos užval
dymui. Paskutinį kartą pilį 
išgriauti žemaičiai bandė net 
1402 m.

Nors kryžiuočių ordinas 
pralaimėjo Žalgirio mūšį, bet, 
sudarant Melno sutartį, Klai
pėdos neatsisakė. Per derybas 
Vokietijos imperatoriaus tar
pininkas pripažino, kad kala
vijuočiai pilį pasistatė sveti
moje žemėje. 1455 ir 1527 
metais žemaičiai buvo ;pilį 
užėmę, bet, negavę iš užnu
gario paramos, turėjo iš ten 
pasitraukti. Gyventojai pra
dėti vokietinti. Į kraštą kėlėsi 
vokiečių kunigai, pirkliai, 
amatininkai. Lietuviams nebuvo 
leidžiama verstis prekyba, 
amatais ir trukdyta keltis į 
miestus. Moterims ir vyrams 
buvo draudžiama puošniai 
rengtis. ( . ..

1525—1527 m,. Prūsijoje ir 
kartu Klaipėdos srityje vyko 
sukilimas. Matyt tai buvo 
prūsų ir lietuvių paskutinis 
bandymas išsilaisvinti. Sukili
mas buvo žiauriai numalšintas. 
Trumpai Klaipėdą valdė ir kiti 
okupantai. 1629—1635 m. ten 
šeimininkavo švedų, o 1757—
1762 m. rusų kariuomenės.

Klaipėdos miestas, neturė
damas užnugario ir būdamas 
netoli Karaliaučiaus, neaugo. 
Šešiolikto amžiaus . pradžioje 
gal ten buvo apie 160 gyvento
jų. Į uostą retai įplaukdavo 
koks laivas. Tiesa, uostas bu
vo negilus. Ilgai neišsivystė

1-10 METŲ KARVEDŽIUI 
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Dalyvavo savivaldybės bei 
jos kultūros ir švietimo sky
riaus vadovai ir darbuotojai, 
Kupiškio Stasio Lozoraičio 
šaulių kuopa, kariai, savano
riai, jaunųjų šaulių ir skautų 
būreliai. Renginys prasidėjo 
L. Stuokos-Guzevičiaus aikš
tėje. Minėjimo vedėja Au§ra 
Aleksandravičienė prie mikro
fono pakvietė rąjono merą Leoną 
Apšegą, kuris J. Variakojį 
įvardino kaip daug nusipel
niusį kupiškėnams. Apie kar
vedį J. Variakojį ir nepriklau
somybės kovas kalbėjo isto
rikas S. Šepetis. Kultūros cen
tro vedėjas Vidas Vilimas pri
statė parodą ir parodė filmą 
„Karvedys Jonas Variakojis”.

2002 m. birželio 10 d. įvy
ko minėjimas Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų štabe

laivų statyba, nes pirmas lai
vas buvo nuleistas į vandenį 
tik 1549 metais.

Vokiečiai skelbė, kad jų 
tautybė stovi aukščiau negu 
prūsų ar lietuvių, o kultūros, 
girdi, jie visai neturi. Norint 
prūsus ir lietuvius suvokietin
ti, pirmiausia reikia jų kalbą 
su šaknimis išrauti. Su prūsų 
kalba vokiečiams ėjo lengviau, 
nes į talką atėjo maras. Lai
kinai teko pakęsti lietuvių 
kalbą, nes pašonėje radosi jų 
kalbiniai broliai, be to, tarp 
Prūsijoje gyvenančių lietuvių 
atsirado iškilių asmenų. Rei
kalai pasikeitė 1871 m., Vo
kietijai pasiskelbus imperija. 
Pradėta iš visur išstumti lie
tuvių kalbą.
*' Vokietijai pralaimėjus ka
rą, 1919 m. Klaipėdos sritis 
buvo atskirta ir pavesta sąjun
gininkų valdymui. Tuo laiku 
miestuose gyveno apie 20 
proc. lietuvių, o kaimuose 48 
proc. Prancūzams perėmus 
sritį valdyti, ėmė blogėti eko
nominė padėtis. Visą srities 
valdžią sudarė vokiečiai. 
Prancūzai su lietuviais nesi
skaitė ir, lenkų spaudžiami, 
pritarė vietos vokiečių suma
nymui paskelbti Klaipėdą 
laisvu miestu. Per taikos dery
bas Versalyje buvo užsiminta, 
kad Lietuva turėtų jūrinį 
uostą, bet sąjungininkai nebu
vo tikri, kad Lietuva išliks 
nepriklausoma ir delsė.

Artėjant nuosprendžiui apie 
laisvo uosto paskelbimą, įžval
gus tuometinis ministras pir
mininkas E. Galvanauskas ry
žosi lemiamam žingsniui. Re
miantis Tilžės aktu, pasitaręs 
su Vokietijos atstovu Olhau- 

A,sen ir su pravažiuojančiu 
Sovietų Rusijos užsienio rei
kalų komisaru Čičerin, leido 
pasiųsti į Klaipėdos sritį sa
vanorius. Su vietos lietuvių 
talkininkais savanoriai turėjo 
pavaizduoti vietinių sukilimą 
ne prieš prancūzus, bet srities 
vokiečių valdžią. 1923 m. 
sausio 15 d. prancūzų įgula 
iškėlė baltą vėliavą. Sąjun
gininkai žinojo, kad sukilimas 

. įvyko Lietuvai įsikišus, todėl 
pareikalavo iš krašto ati
traukti savanorius ir grasino 
pasekmėmis. Tačiau sąjungi
ninkai abejojo, ar prancūzai 
turėtų pasiųsti į Klaipėdą ka
riuomenę ir sukilėlius išvyti. 
Padėčiai ištirti buvo pasiųsta 
komisija. Tai jau buvo
Lietuvos laimėjimas. Vyko
įtemptos ir ilgos derybos. 
Sritis su Klaipėdos uostu buvo 
priskirta Lietuvai, bet su pla
čia savivalda, kuri padėjo vo
kiečiams ir toliau ten vyrauti. 
Vokietinimas vyko toliau. 
Nors, pagal savivaldos nuosta-

Vilniuje, Viršuliškių 36. Mi
nėjimą organizavo KASP Ry
šių sū visuomene skyriaus 
viršininkas mjr. Algimantas 
Imbrasas. Minėjime taip pat 
dalyvavo KASP vadas pik. 
Arvydas Pocius, štabo vir
šininkas mjr. Gintaras Zinke
vičius ir būrys savanorių. 
Buvo rodomas dokumentinis 
filmas „Karvedys Jonas Va
riakojis”. Meninę dalį atliko 
KASP pučiamųjų orkestras.

2002 m. spalio 13 d. 
minėjimas įvyko Obeliuose. 
Obelių muziejuje vakaro — 
koncerto „Ad Patres” progra
mą‘atliko Lietuvos kariuome
nės Vilniaus įgulos karininkų 
ramovės folkloro ansamblis 
„Vilnelė”, vadovė Laima Pur
lienė, aktoriai Alvyda Čepai- 
tytė, Leonas Ciunis. Čia,

2002 m. gruodžio 12 d. Kazlų Rūdoje pašventintas paminklas žuvusiems partizanams. Šventinimo apeigas atliko 
mons. Alfonsas Svarinskas. Dešinėje — jaunieji šauliai, davę priesaiką.

tus, lietuvių ir vokiečių kalba 
turėjo lygias teises, bet net į 
Kauną raštai buvo siunčiami 
vokiečių kalba, teismuose 
lietuvių kalbai nebuvo vietos. 
Lietuva daugiau dėmesio sky
rė uostui, kurio plėtimui buvo 
įdėta per 40 milijonų litų. 
Naciams Vokietijoje paėmus 
valdžią, Klaipėdos srityje vie
tiniai naciai pradėjo ruoštis 
sukilimui. Tuos nacių vado
vus patraukus į teismą, Vo
kietija paskelbė Lietuvai eko
nominį boikotą. Hitleriui pra
dėjus kurti „naują Europą”, 
ilgai netruko kol 1939 m. kovo 
22 d. vokiečiai įžygiavo į 
Klaipėdą. Lietuvai naudoji
mui buvo paskirta maža uosto 
dalis. Buvo uždrausta bet kur 
naudoti lietuvių kalbą.

1945 m. rusai vėl atsirado 
Klaipėdoje; iš dalies lietuvių 
rankomis atstatė uostą, su
kūrė žvejybos ir prekybos 
laivynus, juose dirbti privežė 
iš visų sovietijos kraštų apie 
šimtą tūkstančių kolonistų.

Lietuvai atstačius neprik
lausomybę uostas plečiamas 
ir modernizuojamas. Deja, 
žvejybos laivynas buvo sundi- 
kintas, dalis prekybos laivyno 
parduota, tačiau tikimasi, 
kad ilgainiui laivų, ypač žve
jybos, atsiras daugiau. Pernai 
rugpjūčio mėnesio pradžioje, 
kartu su jūros dienų iškil
mėmis, buvo minima ir Klai
pėdos miesto 750 metų sukak
tis. Minėjime dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir 
Lenkijos prezidentai, Kara
liaučiaus ir Peterburgo sričių 
gubernatoriai, apie pusė mili
jono svečių. Buvo atvykęs iš 
Vienos ir vokiečių ordino di
dysis magistras su palyda. 
Minėjimui buvo ilgai ruoštasi 
ir pateikta įdomi meniškai is
torinė programa.

Šįmet sausio 15 d. sukan
ka 80 metų, kai po sukilimo 
prie Lietuvos buvo prijungta 
šiaurinė Mažosios Lietuvos 
dalis su Klaipėdos uostu. Pie
tinė Mažosios Lietuvos žemė 
su Karaliaučiumi tapo mask- 
vėnų kolonija, vienintelė tokia

pasinaudojant studijoje „Pro 
Patria” surinkta dokumentine 
medžiaga bei poeto Jono 
Strielkūno eilėmis, karinių 
-istorinių dainų fone buvo 
pateikta sukilimų prieš cari
nės Rusijos priespaudą ir 20-jo 
amžiaus kovų dėl laisvės Ro
kiškio krašte panorama. Svar
biausią programos dalį — ne
priklausomybės kovų ir Lie
tuvos valstybingumo atkūri
mo laikotarpį Obeliuose, kaip 
ir visuose 110-jų metinių 
renginiuose, pristatė studijos 
„Pro Patria” dokumentinis fil
mas „Karvedys Jonas Va
riakojis” ir labai šiltai žiūrovų 
sutiktas svečias iš Čikagos, 
karvedžio sūnus Jonas Varia
kojis. Minėjimą organizavo il
gametis Obelių muziejaus ve
dėjas Andrius Dručkus.

2002 m. spalio 16 d. buvo 
aplankyta Panevėžio J. Bal
čikonio gimnazija, o spalio 17 
d. — Biržų gimnazija, kur 11- 
tos klasės moksleiviams istori
jos pamokoje buvo rodomas fil
mas „Karvedys Jonas Va

senutėje Europoje, kur visko 
kas lietuviška rudieji kryžiuo
čiai nesuspėjo išnaikinti, rusų 
buvo su šaknimis išrauta. To 
dar maskvėnams neužtenka, 
nes jų Dūmoje pasigirsta 
užuominų, kad ir Klaipėdos 
sritis turėtų Maskvai prik
lausyti. Rusiškas imperializ
mas niekada nėra prisotintas.

Prieš 30-40 metų atrodė, 
kad Lietuvos okupacija truks 
dar ilgai, bet, sprogus komu
nistiniam burbului, eilė val
stybių išsivadavo iš okupacijos 
ir tapo visiškai, ar iš dalies 
nepriklausomomis. Komuniz
mą maskvėnai sumaniai pa
naudojo savo imperialisti
niams užmojams. Gal ateityje 
ir kitos pavergtos tautos, pvz., 
čečėnai, išsivaduos. Tada ir 
dabartinė Karaliaučiaus sritis 
galės apsispręsti, kokiu keliu 
toliau eiti. (

Šiaurinės Mažosios Lietu
vos didžiausias miestas Klai
pėda tapo nepriklausomos 
Lietuvos svarbiausiu uostu, 
kuris valstybei atneša nema
žai pajamų. Savo svarba Klai
pėda turbūt po Vilniaus stovi 
antroje vietoje. Uostas ver
čiasi ne tik krovinių įvežimu ir 
išvežimu, bet prekių bei ža
liavų iš rytų ir vakarų iškro
vimu, pakrovimu. Ten dirba 
krovos bendrovės „Clasco”, 
„Bėga”, „Smeltė”, „Klaipėdos 
nafta” ir latvių aptarnavimo 
tarpininkai. Praplatinus įplauką į 
uostą nuo 100 iki 150 m, ir 
pagilinus iki 14 m, dabar gali 
įplaukti didieji, iki 100,000 
tonų tanklaiviai. Buvo pail
ginti ir abu molai — pietinis
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Vašingtonas su pasididžia
vimu teigia, kad nuo 2001 m. 
rugsėjo 11-osios daugiau kaip 
100 planuotų teroristinių iš
puolių prieš JAV bei jos są
jungininkus, buvo sėkmingai 
išaiškinta ir sustabdyta. Tarp 
taikinių buvę kai kurios JAV

riakojis”. Aktoriai Alvyda Če- 
paitytė ir Leonas Ciunis skai
tė istorinę Lietuvos priespau
dos ir kovų apžvalgą (pana
šiai, kaip Obeliuose). Jonas 
Variakojis vedė laisvą pokalbį 
su mokiniais.

Renginių programas Pane
vėžio J. Balčikonio ir Biržų 
gimnazijų moksleiviams, Karo 
akademijos kariūnams ir Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ba
taliono kariams paįvairino is
torinės viktorinos klausimai, 
kurios laimėtojus renginio 
garbės svečias Jonas Varia
kojis apdovanojo vertingais 
prizais.

Labai norėtųsi, kad Lie
tuvoje vėl kuo dažniau būtų 
prisimenami kovotojų dėl lais
vės ir nepriklausomybės žy
giai, kad vėl kiltų šviesi dva
sinio atgimimo banga. Šian
dien jau vėl reikia gaivinti 
tautos istorinę atmintį, se
novės Lietuvos moralines - 
etines vertybes.

Čia dar daug galėtų nu
veikti nepriklausomos Lie

278 m, o šiaurinis 205 m. 
Įplaukos sutvarkymas kaina
vo apie 130 mln. litų. Dabar 
statoma keleivinių ir jūrinių 
karinių pajėgų prieplauka. 
Lietuviai per šimtmečius bū
dami atstumti nuo jūros, po 
ypač valstybės vadovaujantys 
asmenys dar nesuvokia jūros 
laivyno reikšmės. Kadangi lai
vynuose dirba daug rusa
kalbių, tai net nesistengiama 
turėti, kaip kitose jūrinėse vals
tybėse, savus jūrinius termi
nus ir naudojami maskvėnų 
įbrukti.

Klaipėda yra ne tik uostas, 
bet ir kultūrinis miestas. Ten 
veikia universitetas, daug vi
durinių ir specialių mokyklų, 
dramos ir muzikinis teatrai, 
konservatorija, išskirtinas jū
rų ir keli kiti muziejai.

Miesto ir viso krašto eko
nominiam augimui, šalia kro
vos verslo, turi įtakos 
„LISCO”, Lietuvos jūrų laivi
ninkystė, Klaipėdos trans
porto laivynas, „Baltlanta” 
laivininkystės bendrovės 
nedidelis žvejybos laivynas, 
žuvies perdirbimo, laivų staty
bos bei remonto įmonės. Ne
mažai žmonių gavo darbą 
Phillip Morris tabako, baldų ir 
kitose įmonėse. Miesto gyven
tojams pašonėje yra jūra, 
smėlėti paplūdimiai, be to, ne 
per toliausiai Palanga ir 
Nerijos vasarvietės, todėl vi
sada laukiami turistai.

Deja, netoliese yra suru
sinta, su karinėmis bazėmis, 
Mažosios Lietuvos pietinė sri
tis, kuri yra lyg peilis pašonė
je.

ambasados, karinės bazės, 
krovininiai laivai, plaukiantys 
Gibraltaro sąsiauriu, oro 
uostai ir kt. Įvairiose pasaulio 
valstybėse buvo areštuota 
daugiau kaip 3,000 „ai Qaeda” 
organizacijos narių ir jų pagal
bininkų, taip sumažinant 
teroristinių išpuolių pavojų.

ChTr

tuvos intelektualų palikuonys, 
patriotinė išeivija.

Beveik dvi savaites įvai
riuose Lietuvos miestuose (Kė
dainiuose, Vilniuje, Ukmer
gėje, Panevėžyje, Biržuose, 
Kaune, Kupiškyje ir Obeliuo
se), susijusiuose su Nepri
klausomybės kovų savanorio, 
4 pėstininkų Lietuvos kara
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Pik. ltn. J. Variakojo minėjimas Obeliuose. Meninės prograinos atlikėjos: Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos 
Karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė” dalyvės.
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Danutė Bindokienė

Apsisprendimas — 
didvyrių tėvas

Retai iš anksto žmogus 
apsisprendžia eiti didvyrio ke
liu. Dažniau didvyriškumas 
gimsta spontaniškai, aplinky
bių iššauktas, kartais net ne- 
pagalvojant apie pavojų, su
sietą didvyrišku veiksmu: 
žmogus elgiasi taip, kaip jam 
padiktuoja sąžinė, principai, 
žmoniškumas. Išgelbėjęs skęs
tantį, išnešęs kūdikį iš lieps
nojančio namo, pastūmęs ne
atsargų praeivį nuo greitai at
lekiančio automobilio kelio, 
vėliau paklaustas, ar nebijojo 
pats nukentėti, žmogus pa
prastai atsako: „Apie tai ne
galvojau. Mačiau, kad reikia 
pagalbos ir ją suteikiau”.

Pasklidus žiniai apie tokį 
didvyrišką veiksmą, kai kas 
susimąsto: ar būčiau išdrįsęs 
taip pasielgti? O jeigu tai 
veiksmas, susietas su nepa
prastomis aplinkybėmis, pa
reikalavęs iš daugybės žmonių 
aiškaus apsisprendimo — bėg
ti į saugią vietą, ar nepajudėti, 
neatsisakyti savo švenčiausių 
principų, nors ir kažkas atsi
tiktų?

Dvylika metų nėra labai 
ilgas laiko tarpas, kad už
maršties dulkės neatpažįsta
mai apklotų įvykius ir žmo
nes. Juo labiau, kai tie įvykiai 
sukrėtė ir lifetuvių tautą, ir 
pasaulį. Tai atsitiko 1991 m. 
sausio 13-ąją, kai Lietuva 
ruošėsi paminėti savo nepri
klausomybės atkūrimo pir
mąją sukaktį.

Daugeliui ir šiandien 
sunku suprasti, kad valstybė 
drįso atkurti nepriklausomy
bę, tebebūdama okupuota to 
paties priešo, kuris ją laikė 
savo naguose apie pusšimtį 
metų. Rodos niekas iš esmės 
nebuvo pasikeitę, išskyrus tą 
šventą būrio drąsuolių pa
reiškimą, padarytą 1990 m. 
kovo 11-ąją ir visos tautos ryž
tą neatlaidžiai siekti laisvės.

Tad ir 1991 m. sausio 13- 
osios didvyriai jau buvo iš 
anksto apsisprendę: nepai
sant, kas atsitiks, nepaisant, 
kokios aukos pareikalaus tas 
apsisprendimas. Kad po sovie
tų tankais žuvo tik nedidelis 
mūsų tautos didvyrių būrelis, 
šiandien atrodo tikras stebuk
las. Juo labiau, kad buvo daug 
daugiau apsisprendusių, pasi
ruošusių savo gyvybę atiduoti, 
jeigu aplinkybės to parei
kalautų. Visa tauta gerai žino
jo, kad laisvė vešliausiai auga, 
tik palaistoma krauju...

Praėjusį sekmadienį prisi
minėme tą lemtingąją 1991 m. 
sausio 13-osios naktį žuvusiuo
sius prie Televizijos bokšto 
Vilniuje. Jie buvo vadinami

liaus Mindaugo pulko įkūrėjo 
ir pirmojo vado, dukart Vyčio 
Kryžiaus ordino kavalieriaus, 
buvusio krašto apsaugos mi
nistro pulkininko leitenanto 
Jono Variakojo gimtine, kovų 
ir tarnybos vietomis, vyko 
šventiniai renginiai šio žy
maus karvedžio 110-osioms 
gimimo metinėms paminėti.

lietuvių tautos didvyriais, 
minimi su pagarba ir meile. 
Tik vis, atrodo, to lyg negana, 
lyg esame kažkaip nusikaltę 
visiems kitiems savo tautos 
didvyriams, retai prisime
namiems. Galima net pa
galvoti, kad tam tikra tautos 
dalis tarytum sąmoningai 
stengiasi juos pamiršti.

Ne mada dabar kalbėti 
apie tremtinius, politinius ka
linius, partizanus ir visą tą 
baisųjį, kruvinąjį Lietuvos 
istorijos puslapį. Jeigu pami
nimi aukų (ištremtųjų, parti
zanų, nužudytųjų, nukankin
tųjų) skaičiai, kai kurie „is
torikai” mėgina juos sumažin
ti, tą laikotarpį „nudailinti”, 
daiktus ir įvykius pavadinant 
kitais, pateisinančiais var
dais.

Šiandien dar girdime paly
ginti tvirtai aidinčius ir tiesą 
skelbiančius balsus, kurie 
griežtai paneigia mėginimus 
okupacijos (ypač pirmojo jos 
dešimtmečio) įvykius paslėpti 
pačiame giliausiame praeities 
skrynios dugne, užkloti kito
mis temomis, kitais reikalais. 
„Žvelkite į priekį, ne atgal”, — 
ragina „švelnintojai”. Ir, deja, 
visuomet randa pakankamai 
lengvatikių, abejojančių ne tik 
istoriniais faktais, bet ir savo 
atmintimi.

Gerai, kad visgi iš pra
eities rūkų iškyla labai švie
sūs žiburiai — liudininkai, 
kurių negali nustelbti jokios 
priešiškos dabarties jėgos. Tai 
tikrieji mūsų tautos didvyriai. 
Jų apsisprendimas stovėti už 
savo principus bei įsitikini
mus neturi sau lygaus. Tą 
apsisprendimą jiems teko ap
mokėti baisiomis kančiomis ir 
pagaliau savo gyvybe. Galbūt, 
žmogišku žvilgsniu žvelgiant, 
tie mūsų didvyriai atrodo pra
laimėję, bet visgi didžiausia 
laimėtoja tapo Lietuva. Šian
dien ji turi daug užtarėjų pas 
Viešpatį.

Tėra tik laiko klausimas, 
kai į lietuvių šventųjų sąrašus 
bus įrašyta daug naujų vardų. 
Tarp jų žymią vietą užims ir 
Adelė Dirsytė. Šiemet ji ypa
tingai prisimenama, nes pa
minima Adelės parašytos mal
daknygės „Marija, gelbėki 
mus” 50 metų sukaktis. Ei
linės jaunos mergaitės — trem
tinės, kankinės — ir jos likimo 
draugių, kaip ir kitų mūsų 
tautos kankinių, maldos ir 
aukos tikrai pasiekė Viešpatį 
bei Jo Motiną. Tai, be jokios 
abejonės, tikroji priežastis, dėl 
ko 1991 m. sausio 13-ąją ne
buvo daugiau aukų, dėl ko 
šiandien Lietuva nepriklausoma.

Bene iškilmingiausias ir 
daugiausia dalyvių susilaukęs 
gegužės 22 d. įvyko renginys 
Kaune, kurį organizavo Lie
tuvos kariuomenės kūrėjų sa
vanorių sąjungos Kauno sky
rius, Kauno karininkų ramovė 
ir Vytauto Didžiojo Karo 
muziejus.

Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE Ir 
_________ PASAULYJE______

UŽDARYTA ŠV. KAZIMIERO 
LIETUVIŲ BAŽNYČIA

Šiomis dienomis užsidarius 
paskutiniajam New Haven, 
CT, lietuvių židiniui — Šv. 
Kazimiero parapijai, neliko 
šio telkinio gyventojams kur 
besusirinkti, kur susipažinti. 
Kai kuri£ naujai atvykusieji 
susipažįsta tik anglų kalbos 
vakariniuose kursuose. Vadi
nasi, sugrįžo ankstyviausių 
ateivių sąlygos, kokios čia 
buvo prieš 120 metų. Ateitis nuo 
nulio. Taip prasideda trečias 
kartas.

Pirmutinės pamaldos au
kotos Kalėdose 1928 metais, 
talpioje nupirktoj šventovėj, 
nes senoji bažnyčia pasidarė 
per ankšta. Ankstyviausi lie
tuviai' šioje vietovėje, mano
ma, buvo liuteronai prisišlieję 
prie vokiečių. 1895 m. birželio 
11 d. pagaliau buvo sukurta 
lietuvių Šv. Pranciškaus 
Savišalpos draugystė ir ji 
rūpinosi, kaip pasikviesti mi
sionierius — kunigą Kazimie
rą Satkų bei kunigą Juozą 
Žebrį. Yra duomenų, kad tuo 
metu vietiniai sugebėjo įrodyti 
vyskupui, jog New Haven 
gyvena per penkis tūkstančius 
suaugusių katalikų iš Lietu
vos, neskaitant čia gimusių. 
Kiek žinoma, pirmutinis čia 
gimęs vaikas 1886 metais bu
vo Marijona Savickaitė, Vinco 
Kudirkos pusseserė.

Leidimas įsteigti formalią 
tautinę parapiją gautas labai 
iš lėto, tik 1908 metais. Pir
mutinį kleboną Satkų pakeitė 
kunigas Edvardas Grikis, 
1912 metais, o pastarąjį — ku
nigas Vincentas Karkauskas, 
kuris išdirbo net 21 metus.

Reikia paminėti apaštalą, 
kunigą Juozą Žebrį, kuris vien 
tik Connecticut valstijoje subūrė 
šešias dideles parapijas. 1915 me
tais buvo vagių nušautas New 
Britain, kartu su šeimininke. 
Jo planuose buvo įsteigti dar 
šešias parapijas, bet visos 
viltys žuvo kartu su kunigu.

Šv. Kazimiero parapijoj 
nuo 1936 metų klebonais bu
vo: kunigas Mataušas Pan-

LietuviSkas kryžius prie Švč. M. Maruos Gimimo parapįjos bažnyčios, 
Marąuette Park, Čikagoje.

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA

Viešpatie,
Padaryk mane įrankiu savo taikos;
Kur neapykanta, leisk man skleisti meilę;
Kur nesutarimas — santaiką;

• Kur skriauda — atleidimą;
Kur klaida — tiesą;
Kur abejonė — skleisti tikėjimą;
Kur nusiminimas — viltį;
Kur tamsybė — šviesą;
Kur liūdesys — ten skleisti džiaugsmą;
O dieviškasis Valdove,
Leisk, kad ne tiek aš geisčiau būti guodžiamas, 
Kiek pats kitus guosčiau;
Ne tiek suprastas, kiek pats kitus suprasčiau; 
Ne tiek būti mylimas, kiek pats kitus mylėčiau; 
Nes duodami, mes gaunam;
Save užmiršdami, save surandam;
Atleisdami mes laimim atleidimą;
Mirdami amžinajam gyvenimui gimstam.

kauskas-Pankus bei kunigas 
Juozas Jankauskas. Nuo 1940 
metų klebonavo Adolfas Gra- 
deckas, kuris pabaigė išmo
kėti visas parapijos skolas, nes 
atvyko 150 tremtinių iš Vokie
tijos. Kunigas A. Gradeckas 
nugriovė bokštą, kuris buvo 
matyti nuo visų miesto dalių.

1959 metais, atėjus kuni
gui Juozui Matučiui, buvo pa
statytas lietuviškas kryžius 
šventoriuje. Po jo klebonas Al
bertas Zanavičius atnaujino 
1874 metais pastatytus pavyz
dinius vargonus. Paskutinis 
klebonas, Albertas Karalius, 
čia gimęs, Lietuvos Vyčių or
ganizacijos steigėjo Vlado 
Norkūno seserėnas, atgaivino 
50-tąją vyčių kuopą. Ji vėliau 
išaugo iki 338 narių, užsimo
kėjusių mokestį. Suruošė vi
sos Amerikos 1988 metais sei
mą, viską atlietuvino, giedoji
mas ir Mišios buvo laikomos 
lietuviškai. Per jo laidotuves 
1995 metais arkivyskupas už
draudė bet kokią lietuvišką 
giesmę, Mišias lietuvių kalba.

Tai ne vienintelis atvejis. 
Tas pats vyskupas Vyčių sei
me, vykusiame 1988 metais 
Waterbury, delegatus iš visos 
Amerikos išbarė už jų „per
dėtą nacionalizmą”.

Turint tokį ganytoją, ke
liems lietuvių kunigams pra
šant New Haven Šv. Kazimie
ro parapijos, jų prašymas ne
buvo išgirstas. Vis atsiųsdavo 
stulbinančiai nedraugiškai 
nusiteikusių lietuviams dvasi
ninkų. Pati buvau vieno įvykio 
liudininke, kai šv. Kalėdų rytą 
kunigas, tiesiogine žodžio 
prasme, pradėjo rėkti ant seno 
parapijiečio, kai jis tuo tarpu, 
priėjęs prie naujai atvykusių, 
paprašė, kad jie patarnautų 
Mišioms. Nuo to karto ne
drįsau peržengti šios bažny
čios slenksčio.

Tad užgesintas dar vienas lie
tuvybės židinys. Kas bus kitas?

Pagal archyvinę medžiagą 
ir parapijiečių prisiminimus 
paruošė Sigita Šimkuvienė

„Kryžių kalnas” — Šv. Jono kapinės, Mississauga, Canada, prie Anapilio bažnyčios. Baniutės Kronienės nuotr.

JIS KRIKŠTYS JUS ŠVENTĄJA DVASIA
Jau pasibaigė šviesus ir 

sklidinas džiaugsmo Kalėdų 
laikotarpis. Jėzaus krikšto 
sekmadienis yra slenkstis, 
kurį peržengus prasideda eili
nis liturginis metų laikas. 
Tikinčiųjų dėmesys bus krei
piamas į Jėzaus viešąjį gyve
nimą — jo darbus ir Gerosios 
Naujienos skelbimą.

Ant Jordano upės kranto, 
kur Jonas skelbė ateisiantį 
Mesiją ir atgailos ženklan 
krikštijo žmones, pasirodė 
Jėzus Kristus. Jis, būdamas 
šventas, nusižemino, atsinešė 
ne savo, bet viso pasaulio nuo
dėmes ir prašė, kad Jonas jį 
pakrikštytų, kaip ir kitus 
nusidėjėlius. Dievo Dvasios 
įkvėptas Jonas Krikštytojas 
pažino, kad atėjo Mesijas, ir 
prisipažiųo esąs nevertas 
atrišti jam net kurpių dirže
lio. Tai Jėzus turėtų pakrikš
tyti, o ne atvirkščiai. Ta proga 
Jonas Krikštytojas pasakė 
žmonėms apie Jėzų įsidėmėti
nus žodžius: „Aš jus krikšti
jau vandeniu, o jis krikštys 
jus Šventąja Dvasia”. Jonas 
nurodė, kad mus gali išgelbėti 
ne žmogaus ar žmonių pas
tangos, bet Dievo — Švento
sios Dvasios veikimas. Tai pa
moka, kurią reikėtų įsisavinti 
nūdienos žmonėms, dažnai 
pasitikintiems tik savimi arba 
viltis sudedantiems į pasaulio 
galingųjų sprendimus. Tiesa, 
jog mūsų planuose visada 
reikia palikti vietos Dievui, 
yra tiek svarbi, kad jos 
nepaisymas visuomet atneša 
apgailėtinų vaisių. Pasidairy
kime po pasaulį.

Dešimtmečiais tęsiasi kru
vini žydų ir palestiniečių kon
fliktai: sproginėja savižudžių 
bombos, žūsta niekuo nekalti 
žmonės, blogis gimdo naują 
blogį ir taikos atkūrimui nesi
mato prošvaisčių. Pasaulis 
jau yra ant naujo karo Arti
muosiuose Rytuose slenksčio, 
nes kur atmetama meilė, 
tiesa ir teisingumas, visada 
pradeda žvangėti ginklai. 
Apsidairykime kas vyksta vi
sai šalia mūsų. Etikos normų 
nepaisančios rinkimų kam
panijos, paprasto žmogaus ne
gerbimas, apgailėtina teisėt
varka bei valdininkų korupci
ja tik patvirtina tiesą: norint, 
kad tauta eitų 4 priekį ne
užtenka ir neužteks mūsų ar 
Briuselio sprendimų, reikia 
palikti vietos ir Dievo veiki
mui. Šitos tiesos patvirtinimą 
galima rasti ant kiekvieno 
žingsnio. Šimtai našlaičių ar 
tėvų visiškai apleistų vaikų 
laukia ir nesulaukia gerų 
žmonių, kad priimtų juos kaip 
vaikus į savo šeimas, tuo 
tarpu mūsų dienų išmin
tingieji planuoja gyvybės 
pradėjimą mėgintuvėliuose ar 
net klonavimą. Plintant 
AIDS neieškoma būdų, kaip 
stiprinti jaunimo moralę, 
imtis naujos jaunimo seksu
alinio ugdymo politikos, mat 
tikimasi, kad viską išspręs

cheminės ar mechaninės ap
sisaugojimo technologijos.

Šiandieninei Lietuvai rei
kia naujų, Šventosios Dvasios 
pakrikštytų žmogių. Jų reikia 
Seime, Vyriausybėje ir savi
valdybėse, nes tik tada 
žmonės pajus, kad jie yra rei
kalingi tėvynei, o tėvynė 
jiems, ir tik tadą dings noras 
laimės ieškoti ųžjūrų marių. 
Dievo Dvasiai leidžiame veikti 
savyje ne tada, kai formaliai 
pasikrikštijame, priimame 
Sutvirtinimą ar sekmadienį 
nueiname į bažnyčią, bet kai 
aiškiai apsispreųdžiame visur 
ir visada daryti tai, ko iš mūsų 
nori Dievas. Juk ir Kristus 
vykdė savo misiją, tik todėl, kad 
šito norėjo dangaus Tėvas.

Kai Jonas pakrikštijo 
Jėzų, balsas iš1 'dangaus pa
sakė: „Šitas yra mano myli
masis Sūnus, tavimi aš gė
riuosi”. Kodėl .us „mylimasis 
Sūnus”? Ogi dėl to, kad jo 
valia tobulai atitiko dangaus 
Tėvo valią. Klusnumas dan
giškajam Tėvui Jėzų nuvedė 
net ant kryžiaus, ant kurio 
jis pakabino, pasak apaštalo 
Pauliaus, mūsų nuodėmių 
skolos raštą. O kad elgtumės 
panašiai! Žmonės dažniausiai 
planuoja nukryžiuoti ne savo 
nuodėmes bei nuodėmingus 
polinkius, bet kitus — tikrus 
ar tik tariamus kaltininkus. 
Jeigu šitaip elgiasi netinkin- 
tys, juos lengviau galima 
suprasti ir pateisinti, nes jie 
nepažino Kristaus Gerosios 
Naujienos. Tačiau labai ap
gailėtina, kai sunkumų ar 
nesėkmių akivaizdoje pradeda 
blaškytis ir vieni kitus dėl 
nesėkmių kaltinti tikintieji. 
Tokią elgseną reikėtų palikti

Arkivysk. 
Sigitas Tamkevičius

Kun. Juozapas Žukauskas, Aušros Vartų, Hamilton, Kanadoje, parapijos 
klebonas. Baniutės Kronienės nuotr.

Dievo nepažįstantiems poli
tikams. Sąmoningas krikščio
nis, vengdamas ką nors kal
tinti ir teisti, turėtų nuolat 
tikrinti, ar jo elgesys sutam
pa su Evangelija, ar jis gali su 
apaštalu Pauliumi sakyti, jog 
jam gyvenimas — tai Kristus.

Mūsų gyvenimas pradės 
keistis į gera tik tada, kai ir 
apie mus, panašiai kaip apie 
Jėzų Kristų, bus galima pa
sakyti, jog esame sūnūs ir 
dukros, kurių darbais gėrisi 
dangaus Tėvas. Užuot dejavus, 
kad kažko per mažai išsiderė
ta Briuselyje, kad valdžia 
duoda per mažas pensijas ar 
neaprūpina darbu, reikia su
simąstyti apie sąžiningą dar
bą ir paramą tėvynei, apie at
sakomybę būti piliečiu, ma
tančiu ne tik savo aruodus, 
bet visos tautos reikalus. 
Tikrasis krikščionis negali lik
ti pasyvus įvykių stebėtojas. 
^Jis drąsiai turi kurti ateitį. 
Šita drąsa mus apdovanoja 
Tas, kuris atėjo prie Jordano 
kaip Dievo Avinėlis, ant savo 
pečių užsidėjęs viso pasaulio 
nuodėmes. Nuo krikšto mo
mento Jis pradėjo viešą dar
bą, mokydamas ir gydydamas 
žmones, nugalėdamas daugy
bę spendžiamų pinklių, mylė
damas ir atleisdamas, rikiuo
damas į būrį ištikimiausius 
mokinius, kurie po Jonu kry
žiavimo pasklis po visą 
pasaulį nešdami Evangeliją 
iki žemės pakraščių. Kristus 
kviečia ir mus, Lietuvos 
vaikus, XXI amžiaus žmones, 
drąsiai žvelgti į ateitį: 
„Pasitikėkite, aš nugalėjau 
pasaulį!

• SKELBIMAI •
SIŪLO DARBĄ PASLAUGOS

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

Atlyginimas nuo 
$1,500 iki $1,800.

Tel. 901-218-7481.

SIŪLO IŠNUOMOTI

(VVoodridge išnuomojami
1-2 mieg., naujai suremon
tuoti butai. Žiemos kainos 

$581-$682.
Tel. 630-910-0644, Jana.

Nebrangiai išnuomoju
kambarį Marąuette Parke. 

Geros sąlygos.
Tel. 630-386-6588.

Neseniai atvykote į 
šį kraštų, ieškote darbo, 
norite išsinuomoti butų, 

tačiau jus gųsdina skelbimų 
kainos laikraščiuose? Ne 

bėda! „Draugas” pasiruošęs 
ištiesti pagalbos rankų. Jūsų 

skelbimų spausdinsime 
nemokamai, tereikia kreiptis 

į „Draugų”
tel. 773-585-9500, 

fax 773-585-8284 arba 
tiesiog apsilankyti adresu 

4545 W63 St. Chicago,
IL 60629

* 55 m. moteris, med.sesuo, 
ieško darbo ligonių ar senelių 
priežiūroje su gyvenimu. Turi 
automobilį ir rekomendacijas, 
susikalba angliškai.Tel 708-415- 
6612.

ATSISTATYDINO BOSTONO ARKIVYSKUPAS
Gruodžio 13 d. Vatikane 

oficialiai paskelbta apie Bos
tono arkivyskupo kardinolo 
Bernard Law atsistatydinimą. 
Jo atsistatydinimo pareiškimą 
priėmė popiežius Jonas 
Paulius II, anksčiau susitikęs 
su kardinolu privačioje audi
encijoje. Šventasis Tėvas va
dovavimą Bostono arkivysku
pijai laikinai pavedė vyskupui 
augziliarui Richard Gerrar-d 
Lennon. 71 metų kardinolas 
B. Law viešai paskelbtame 
asmeniniame pareiškime pra
šo atleidžiamas dėl nepa
sisekimų ir; klaidų. Jis išreiškė 
viltį, kad atsistatydinimas 
padės Bostono arkivyskupijai 
pasiekti būtiną išgydymą, 
susitaikinimą ir vienybę. Pa
reiškime kardinolas taip pat 
prašo visų maldos užtarimo.

Bostono - arkivyskupijai, 
kurioje gyvena apie 3,8 mln. 
gyventojų, iš jų 2 mln. kata
likų, yra viena didžiausių JAV 
vyskupijų. Šią arkivyskupiją 
labiausiai palietė nuo 2002 m. 
pradžios, tolydžio vis platesnį 
mastą įgavę ir kitas JAV 
vyskupijas apėmę, seksualinio 
piktnaudžiavimo skandalai. 
Vien Bostone pateikta 450 ci
vilinių ieškinių dėl numanomo 
tvirkinimo ar priekabiavimo. 
Massachusetts valstijos pro
kuratūra kaltina arkivyskupi
ją dėl to, kad dešimtmečiais 
būdavo dangstomi nusikalsta
mi kai kurtų kunigų veiksmai, 
būtent mažamečių tvirkini
mas. Bostono arkivyskupas ne 
kartą viešai atsiprašė pedofili
jos skandalo aukų ir visuo

DĖL HOMOSEKSUALIŲ POLINKIŲ ASMENŲ 
ŠVENTINIMO

Dievo kulto ir sakramentų 
kongregacija nerekomenduoja 
teikti kunigystės šventimų 
homoseksualių polinkių asme
nims. Tokiu atveju kunigystės 
šventimų teikimas būtų 
„neišmintingas ir pastoraciniu 
požiūriu labai rizikingas”. 
„Homoseksualiam arba homo
seksualių polinkių asmeniui 
Šventimų sakramentas neteik
tinas”, — taip teigiama pa
reiškime, kurį pasirašė buvęs 
Dievo kulto ir sakramentų 
kongregacijos prefektas kardi
nolas Jorge Medina Este- 
vezas. Kardinolo pareiškimas

AUIUMOMJONAMŲ, SVHKATOS1R 
GYVYBES DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

ELEKTROS
ĮVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

, VĖSINTUVUS.
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. •

* Moteris ieško darbo lietuvių, 
rusų šeimose, gali pakeisti bet 
kurią savaitės dieną. Tel. 708- 
499-0149.
* Moteris, kalbanti angliškai, vai
ruojanti automobilį, ieško darbo 
su grįžimu namo. Tel. 630-670- 
6509.
* 36 m. moteris ieško darbo 
prižiūrėti vaikus arba senelius. 
Turi patyrimo ir gerą rekomen
daciją, kalba angliškai, vairuoja 
automobilį, turi dokumentus. 
Tel. 773-320-1407 nuo 9 vai 
vakaro.
* Moteris, turinti žalią kortą ieško 
darbo pagyvenusių žmonių prie
žiūroje su gyvenimu. Tel. 708-
442-5911.
* 52 m. moteris ieško darbo se
nelių priežiūroje su gyvenimu. 
Galiu pakeisti savaitgaliais, 
moku dirbti visus namų ūkio dar
bus. Tel. 773-436-0816.

menės, pripažindamas savo 
vadovavimo arkivyskupijai 
klaidas. Žinodamas apie kai 
kurių kunigų pedofilų vykdy
tus nusikaltimus, jis nesiėmė 

- griežtų priemonių, bet kilnojo 
juos iš parapijos į parapįją. 
Pastaruoju metu Amerikos 
laikraščiuose buvo cituojami 
teismų prieš kunigus pedo- 
filus protokolai, dar labiau 
įaudrinę viešąją nuomonę. 
Pasak asociacijos „Bostono 
kunigų forumas”, iš beveik 
600 arkivyskupijos kunigų 
daugiau kaip pusė pritarė 
kardinolo atsistatydinimui, 58 
arkivyskupijos kunigai pasi
rašė pareiškimą, reikalauda
mi kardinolo Law atsistatydini
mo.

Boątįono arkivyskupijos 
apaštališkasis administrato
rius vyskupas Gerard Lennon, 
atsistatydinus kardinolui B. 
Law, ragino siekti susitaikini
mo ir išgydymo. Ta proga 
pasakytame pamoksle vysku
pas tiesiogiai kalbėjo apie sek
sualinį skandalą. Į sekmadie
nio pamaldas susirinkę tikin
tieji palankiai priėmė naująjį 
ganytoją. Vyskupas Lennon 
bendravo taip pat su demon
strantais, su plakatais ir gar
siakalbiais susirinkusiais prie 
bažnyčios. Grįžęs į Bostoną, 
kardinolas Law pareiškė, 
norįs pasitraukti gyventi į 
vienuolyną už arkivyskupijos 
ribų. Atsistatydinęs nuo va
dovavimo arkivyskupijai kaip 
kardinolas, jis turi teisę daly
vauti popiežiaus rinkimuose.

BŽ, 2002 m. Nr. 24

yra atsakymas į vieno vysku
po ordinaro pateiktą klausi
mą. Jis spausdinamas Dievo 
kulto ir sakramentų kongre
gacijos leidinio „Notitiae” lap
kričio-gruodžio numeryje. Pre
fekto atsakymas dėl dalyko 
svarbos buvo paskelbtas atski
rai. Katalikiškojo auklėjimo 
kongregacįja rengia dokumen
tą dėl klausimų bei problemų, 
iškylančių priimant kandida
tus į kunigų seminarijas ir 
sprendžiant apie jų tinkamu
mą kunigystei.

BŽ., 2002, Nr. 24



impai apie viską
Naudojantis „Lietuvos ryto” (LR), „Lietuvos tintų" (LŽ), „Respublikos” (R), 

„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdos” (K) „Valstybės tinių" (VŽI dienraMių, BNS 
ir Eltos informacijomis)

Lietuva paminėjo Laisvės gynėjų dieną
Atkelta iš 1 psl.

atstovas, Vilniaus univer
siteto docentas Algirdas Šu
kys.

„Tačiau mes negalime ne
jausti nerimo ir atsakomybės 
už tai, kad gyvenimas Lietu
voje vis dėlto dar ne toks, koks 
turėtų būti”, pridūrė jis. Jeigu 
valdžia pradėtų „moralinio, 
ekonominio, dvasinio atgimi
mo, pilietinės sąmonės ugdy
mo sąjūdį”, tuomet, pasak jo, 
būtų galima pasiekti gerovės 
ne tik „grupelėms”, bet vi
siems Lietuvos žmonėms.

Nukentėjusiųjų atstovas

Naujosios sąjungos kūrėjas palieka 
partiją ir frakciją

Atkelta iš 1 psl.
G. Dalinkevičius buvo 

vienas iš 1998 metais įsteigtos 
Naujosios sąjungos kūrėjų, iki 
praėjusių metų žiemos — NS 
pirmininko A. Paulausko pa
vaduotoju.

Informacijos centro pra
nešime spaudai teigiama, jog 
G. Dalinkevičius, dangstyda- 
masis anonimiškumu, žinia? 
sklaidoje platino frakcijos ir 
partijos kolegų adresu „įžei

Buvęs kandidatas į prezidentus gali tapti 
krikščionių demokratų vadovu

Atkelta iš 1 psl.
Tačiau jeigu K. Bobelis ne

sutiks pasilikti LKD pirminin
ko poste, „yra įvairių sprendi
mo variantų”, kurių vienas — 
pasiūlyti partijos vadovo postą 
45 metų J. Petraičiui, teigė P. 
Gražulis.

Tuo tarpu K. Bobelis skep
tiškai vertina galimybę skirti 
J. Petraitį LKD vadovu. „Tegu 
pirmiau į partiją įstoja, pabū
na joje, ką nors jai padaro, 
tuomet bus galima galvoti ir

Rolando Pakso išrinkimas 
Lietuvos prezidentu Lenkijoje 
komentuojamas kaip staigme
na, kuri tačiau ne visai nema
loni. Visi lenkų laikraščiai 
praneša, kad daugiausia balsų 
Rolandas Paksas gavo ne „sa
vo” Žemaitijoje, bet Vilniaus 
rąjone.

„Vilniaus rąjono lenkai už 
Paksą balsavo neatsitiktinai. 
Tokiu būdu jie protestavo 
prieš ikišiolines vyriausybes. 
Ir ne tiek prieš prezidentą 
Adamkų, kiek dabar valdan
čius socialdemokratus ir anks
čiau valdžiusius konservato
rius”, — lenkų dienraštis 
„Rzeczpospolitą” cituoja Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos pir
mininko Valdemaro Toma- 
ševskio nuomonę. Šis politi
kas, kalbėdamas su Lenkijos 
TV žurnalistu, skundėsi, kad 
Vilniaus ir Šalčininkų rąjo
nuose lenkų mokyklos nyksta, 
o Lietuvos valdžia skiria pini
gus tik lietuviškų mokyklų 
statymui.

Lenkijos komentatoriai pri
mena, kad Rolandas Paksas 
buvo pirmasis Lietuvos politi
kas, į valdžios „salonus” įve
dęs Lietuvos lenkų rinkimų 
akciją: pirmą kartą, kai buvo 
Vilniaus meru, antrąkart, kai 
buvo premjeru. Tuomet jo 
sprendimu buvo paskirtas Lie
tuvos lenkų rinkimų akcįjos 
atstovas į švietimo vicemi
nistro postą bei Vilniaus 
apskrities viceviršininku.

Lenkijos spaudoje primena
ma, kad Valdą Adamkų stip
riai rėmė ne tik dauguma Lie
tuvos politinių jėgų, bet ir

taip pat piktinosi, jog Laisvės 
gynėjai kasdienybėje pasigen
da jiems per šventes rodomo 
dėmesio.

„Kartais būna labai skau
du, kai norėdamas padėti to
kiam vargstančiam kukliam 
žmogui, susiduri su stora šalto 
abejingumo siena, o kartais 
net ir su atviru priešiškumu. 
Nejaugi tie žmonės, kurie pa
sirašė Lietuvos nepriklauso
mybės aktą savo krauju, yra 
mažiau garbingi ir mažiau 
verti dėmesio kaip to akto sig
natarai, pasirašę tą aktą ra
šalu?”, sakė A. Šukys.

džiančius komentarus” ir dėl 
to pastaruoju metu buvo 
svarstomas siūlymas šalinti jį 
iš partijos ir frakcijos.

Tokį parlamentaro elgesį 
savaitgalį vykusiame NS 
prezidiumo posėdyje A. Pau
lauskas įvertino kaip „netole
ruotiną”. A. Paulausko nuo
mone, G. Dalinkevičiaus išėji
mas „pagerins psichologinį ir 
moralinį klimatą ir partijoje, 
ir frakcijoje”.

apie postus arba kokias nors 
pareigas”, sakė K. Bobelis.

Paties Australijos lietuvio 
J. Petraičio šiuo metu nėra 
Lietuvoje.

Jo buvęs atstovas spaudai 
Dainius Rutkauskas tvirtino 
negirdėjęs, kad J. Petraičiui 
būtų siūloma tapti kokios nors 
partijos vadovu, tačiau pa
tvirtino, jog buvęs kandidatas 
į prezidentus rimtai galvoja 
apie aktyvią politinę veiklą 
Lietuvoje.

LENKIJOS ŽINIASKLAIDA APIE 
LIETUVOS PREZIDENTO 

RINKIMUS

Lenkįjos prezidentas Alek
sandras Kwasniewskis, kuris 
pakvietė Adamkų į Varšuvą 
antrojo rato rinkimų išvakarė
se. „Duodamas interviu lenkų 
TV, Adamkus atsakinėjo į 
žurnalistų klausimus taip, 
tarsi neprileistų minties apie 
galimą pralaimėjimą”, — rašo 
„Rzeczpospolitikos” korespon
dentas. Lenkų komentatoriai 
pabrėžia, kad užsienio politi
koje Rolandas Paksas nesi
ruošia keisti pirmumų. Ir to
liau svarbiausia Lietuvos poli
tikos užduotimi bus narystė

Medicinos studijų kolegai

A, t A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame šeimai ir arti
miesiems.

Gražina Stulpin-Gayes su vyru Frank

Mielam kolegai

A. t A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

išėjus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame 
mielai bičiulei žmonai ALDONAI, sūnui dr. GE
DUI, dukrai dr. ASTAI ir jų šeimoms.

Razmų šeima

* nJei bent viena NATO 
valstybė ir ypač JAV su
abejos Lietuvos perspektyvo
mis pasikeitus šalies vadovui, 
galime būti 5-8 metams nu
blokšti atgal. Todėl, nors ir 
jau ‘ nebūdamas prezidentu, 
darysiu viską, kad nebūtų pa-

Šalčiai pakenkė
„Mažeikių naftos” 
produktų kokybei

Atkelta iš 1 psl.
ir tarptautiniais maršru

tais, direktorius Linas Skar- 
džiukas. Anot jo, smarkiai at
šalus orams, „Kautros” spe
cialistai į dyzeliną dėjo įvairių 
priedų, tačiau tai mažai gel
bėjo.

Nusivylę Lietuvoje gami
namu dyzelinu, vairuotojai 
bei transporto įmonės susku
bo pirkti brangesnius importi
nius degalus. Keleivių vežimo 
bendrovė „Kauno autobusai” 
dar prieš didžiuosius šalčius 
įsigijo bendrovės „Statoil” 
parduodamų vadinamųjų ark
tinių degalų, kurie nekeičia 
savo savybių iki 40 laipsnių 
šalčio. Panašiai elgėsi ir Vil
niaus autobusų parkas, kitos 
transporto bendrovės. Skan
dinaviški degalai yra 5 proc. 
brangesni negu lietuviški.

„Mažeikių naftos” atsto
vai kategoriškai neigia, kad jų 
produkcija yra prasta. Anot 
susivienijimo komunikavimo 
skyriaus viršininko Tado Au- 
gustausko, laboratoriniai ro
dikliai rodo, kad „Mažeikių 
naftos” dyzelinas tinka nau
doti iki -26 C (-15 F) laipsnių, 
o kartais — ir iki -29 C (-21 F) 
laipsnių. „Be to, per šalčius 
sustojo tik kai kurie, o ne visi 
automobiliai. Tad gal proble
ma yra netinkamos eksploa
tavimo sąlygos, o ne degalai”, 
sakė T. Augustauskas.

Pasak jo, jei vyriausybė 
priskirtų Lietuvą arktinei zo
nai, tokiu atveju ir naftos įmo
nė galėtų gaminti vadinamąjį 
arktinį dyzeliną.

ES, NATO ir draugiški santy
kiai su kaimynais, tarp jų ir 
Lenkija. Minėtas dienraštis 
„Rzeczpospolita” informuoja, 
kad Rolandas Paksas ketina 
paskirti patarėją Lietuvos len
kų ir Lietuvos-Lenkijos santy
kių klausimais, taip pat tvirti
na, kad Lenkija bus viena pir
mų valstybių, kurias aplankys 
naujasis prezidentas, nes jis 
„...patenkintas rinkimų rezul
tatais Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose, kur dauguma gy
ventojų yra lenkų tautybės”.

žm

kirstas pasitikėjimas Lietu
va”, sakė Kauno ,„Rotary” klu
be apsilankęs kadenciją bai
giantis prezidentas Valdas 
Adamkus. Tam jis žadėjo pa
naudoti visus savo ryšius ir 
asmeninius kontaktus su įta
kingiausių pasaulio valstybių 
vadovais, parlamentų nariais.

* Pasak Valdo Adamkaus, 
pastaruoju metu jis ir kai 
kurios Lietuvos ambasados 
Vakarų valstybėse susilaukia 
daugybės skambučių. Klausi
mas dažniausiai vienas ir tas 
pats: kas atsitiko Lietuvoje? 
„Stengiuosi įveikti subjekty
vumą, kuris tokiu atveju, ma
nau, gali paveikti kiekvieną 
žmogų, ir paaiškinti, jog nieko 
neatsitiko — įvyko rinkimai, 
žmonės išreiškė savo valią, 
užsienio politikos prioritetai 
liks tie patys. Tačiau, matyt, 
dar turės praeiti šiek tiek lai
ko, kol pavyks nuraminti va
kariečius, išsklaidyti paskli
dusią negatyvią informaciją iš 
Lietuvos”, sakė kadenciją bai
giantis valstybės vadovas.

* Pralaimėjęs prezidento 
rinkimus, Valdas Adamkus, 
viešėdamas Kaune, kur už jį 
balsavo daugiausiai rinkėjų, 
prisipažino, jog tokią rinkimų 
kampanijos baigtį giliai šir
dyje nujautė, nors ir labai 
norėjo užbaigti pradėtus dar
bus: „Tikėjausi balandžio 16- 
ąją Atėnuose pasirašyti labai 
svarbius Lietuvos ateičiai do
kumentus, savotiškai įtvirtin
ti tai, ką taip nelengvai visi 
pasiekėme, tačiau likimas vis
ką sudėliojo kitaip”. (KD, Elta)

* Artimiausiu metu į 
Čikagą pas gimines ir ar
timuosius Alma Adamkienė 
skris viena. „Net ir neban
džiau perkalbėti savo vyro, 
kad važiuotume atostogų kar
tu. Žinau, jog tai yra bepras

„Taip laikinai aš atėjau čia,
Kad pamatyčiau žemę žaliąją...
Kad išsakyčiau žemės 
Jausmą spalvomis...
Ir saulės šviesoje sutirpčiau,
Kad susiliečiau su erdve 
Ir meilę išsakyčiau”. (O. Milašius)

Mums, Lietuvos studentams 1990—1991 m. atvykusiems 
į PLU prie Seattle, buvo Dievo dovana pažinti 

A t A HELEN JENSEN.
Dievo valia gruodžio mėn. jos netekome.
Nuoširdžiausiai užjaučiame jos sūnus RON ir ERNIE bei 

artimuosius.
2003 sausio 25 d. 10 vai. Gerojo Ganytojo parapijos baž

nyčioje Kaune bus laikomos šv. Mišios už Helen ir jos vyrą 
Emest.

Aštuoni 1990—1991 PLU studentai iš Lietuvos

A. f A.
STEPONUI KILIULIUI

mirus, gilią nuoširdžią užuojautą reiškiame sū
nums v.s. ČESLOVUI KILIULIUI, ROMUI KI- 
LIULIUI, visiems anūkams, jų šeimoms ir vi
siems giminėms bei artimiesiems.

Lietuvių Skautų sąjunga kartu su Jumis 
skausmu ir liūdesiu dalinasi.

v.s. Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

A. t A.
DR. GEDIMINUI GRINIUI

iškeliavus Amžinybėn, jo žmoną ALDONĄ, duk
relę dr. ASTĄ, sūnų dr. GEDĄ su jų šeimomis 
bei visus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai už
jaučiame.

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos buvę 
klasės draugai:

Tadas Bukaveckas 
Vladas ir Vytautas Sinkai

miška. Jis nori viską užbaigti 
iki galo, kad galėtų palikti 
Prezidentūrą pakelta galva”, 
sakė A. Adamkienė. Preziden
tas taip pat atsisakė ir anks
čiau planuoto vizito į Austra
lų ą ir kai kurias Okeanijos 
valstybes. Jo manymu, dabar 
toks vizitas nebūtų labai nau
dingas Lietuvai. (KD, Eite)

* „Vien dėl įdomumo ma
no vyrai dabar skaičiuoja, 
kiek per tuos rinkimų kampa
nijos metus nuskrista ir nu
važiuota kilometrų. Jau ži
nome, kad į susitikimus atėjo 
daugiau kaip 300,000 žmonių. 
Manome, kad automobiliais 
nuvažiuota gal 60,000-70,000 
kilometrų. Sraigtasparniu 
įveikta gal 15,000 kilometrų. 
Akrobatiniais lėktuvais atli
kome apie 40 aviacinių pasiro
dymų. Suskaičiuosim, kiek 
kilometrų nuskrista jų metu. 
O dar važiavome mikroauto
busu... Kai tiksliai viską su
skaičiuosime ir sudėsime, 
skaičiai bus išties įspūdingi. 
Komanda dirbo labai daug”, 
pasakojo Rolandas Paksas.

(K, Elta)
* „Nors rinkimu rezulta

tai ir neatitinka mūsų lū
kesčiu, jie nėra tragiški. Ma
nome, kad pasiekėme pusė
tinų rezultatų”, taip šešta
dienį po devynias valandas 
trukusio Naujosios sąjungos 
prezidiumo posėdžio pareiškė 
socialliberalų vadovas, Seimo 
vadovas Artūras Paulauskas.

* Šeštadienį vykusiame
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) tarybos posė
dyje labiausiai nenuspėjama 
organizacija Lietuvoje pava
dinta Liberalų demokratų par
tija. Konservatoriai teigė, jog 
Rolando Pakso rinkimų takti
ka „padarė žalos pilietinei 
kultūrai ir Lietuvos įvaizdžiui 
užsienio šalyse”. (R, Elta)
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Lithuanian Mercy Lift Pokylis
2002 m. „Ateities šypsenos” įvyko lapkričio 23 d. 

Westlin Hotel, Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame LML rėmėjams už dosnias aukas. 
Pelnas skiriamas dantų higienos programai Lietuvos jau
nimui.
$200 Eugenia Bartkus, CT; Carl ir Eve Kazakauskas, 

PA.
$100 Algirdas ir Amanda Muliolis, OH; Carl ir Barbara 

Van Rheenen, IA.
$50 Walter Klosis, NY; Balys Klovas, IN.
$25 Jane ir Lawrence Seeley, CT.
$20 ir mažiau Algis irJūra Norvilas, IL; Irene Dapkus, 

IL; Leon ir Johanna Sturonas, IL.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. Tax ID #36-3810893. 

wwwLithuanianMercyLift.org arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com

Lithuanian Mercy Lift Pokylis
2002 m. „Ateities šypsenos” įvyko lapkričio 23 d. 

Westlin Hotel, Čikagoje.
Nuoširdžiai dėkojame LML rėmėjams už dosnias aukas. 
Pelnas skiriamas dantų higienos programai Lietuvos jau
nimui.
$500 Wanda Petkus, FL; Daniel ir Vida Marks, IL.
$300 Vytautas ir Dalia Januskis, IL 
$150 Raminta ir Algirdas Marchertas, IL; John F. Ma

žeika, DDS, IL.
$100 William Hoskin, IL; Rita Kisielius, IL; Bemie ir 

Sigutė Mikrut, IL; Rev. Matthew Cyvas, FL; Algis 
ir Lucia Tirva, IL; Ray Grigaliūnas, IL; Vytas 
Memenąs, IL; Viktorija ir Vacys Šaulys, IL; Lina 
Poskus, DDS, IL; Daina E. Kojelis, IL; Paul ir 
Anne Sidrys, IL; Beverly J. McElmurry, IL; Rita 
ir Myron Bezdicek, IL; Egidijus ir Vida Radvenis, 
CA, Peter M., Menvin, IL; Geneviene U, Anoff, 
IL; Balzekas Family Foundation LTD, IL ir dr. 
Robert ir Alma Malek, IL.

$95 Barbara R. Plikaitis, IL; Regina Snarskis, FL; 
Dalia ir Stasys Strasius, MI.

$90 Frank Baldauskas, OH.
$70 Nijole Zdanys, IL.
$60 Aldona Lesevicius, IL.
$50 Violet Abad, TX, Birutė ir Gediminas Biskis, IL; 

Birutė M. Bivainis, NY; Janet ir John Dougal, 
MA; Irena ir Arūnas Draugelis, IL; Rimvydas 
Dreher, WY; Alma Ericson, IL; Wilma ir John 
Gustaitis, TX; Phyllis ir Dix Helland, C A; Jan ir 
S. Jurgis Jasaitis, CA; Viktoria Karaitis, MI;- Ona 
Kartanas, NE; Gražina ir Victor Kenter, CT; Vic
tor Kundurys, FL; A. P. Krištolaitis, IL; V. Mačiu
lis, IL; Ida D. Milbut, NY; Petras Pagojus, MI; Ai
dis Radišauskas, IL; Vida ir Egidijus Radvenis, 
CA; Giedre Skirgaila, CA; Enata Skrupskelis, IL; 
William Strater, NV; Philomene Vilutis, IL; B. A. 
Witt, GA; Žibute Zaparackas, M.D., IL; Petras ir 
Aldona Meilus, IL; A. V. Dundzila, FL; William ir 
Elena Sieczkowski, IL ir dr. Rozalija Somkaitė, 
NJ.

$45 Don Adams, IL, Marina ir Zigmas Raulinaitis, 
NJ, ir Dalia Šaulys, IL.

$40 Dr. Birute Preikstas, FL.
$35 Apolonia Andrasiunas, II.
$31 Algis Radisauskas, IL.
$30 Asta V. Paskevicius, IL; Valeria ir Jonas Pleirys, 

IL ir Sigitas Zubkus, FL.
$25 Joseph Bemot, N J; D. Chesson, CT; Rima Aukšti-

kaklnis Cibas, MA; Rev. Matthew Cyvas, FL; Ku
činskas, MI; George C. Lutz, NJ; Asta Mikunas, 
IL; Praurima ir Teisutis Murinas, IL; Liudas 
Šlenys, IL; Edward Savolskis, PA; Arlene ir Al 
Žolynas, CA ir Audrius Dundzila, Ph.D., IL.

$20 ir mažiau — Ona Adomaitis, FL; William Bu- 
rimakis, NY; Catherine K. Forte, TN; dr. Jiri ir 
Ana Jonas, FL; A. Pauline Krukonis, MA; Meta 
Linkus, FL; Vytautas Pupelis, IL; Stanley J. Ry
mas, IL; Marija Titiene, OH; Irena ir Eugenijus 
Vilkas, CA; Maj. Ret Joseph A. Yuknas, CO; Pra
nute ir Rimas Domanskis, IL; Cyntyhia ir Valen
tino Kernagis, IL; Frank W. Kozak, IL; Antanas 

*eika, MI; Robertas Tamulionis, MI; Dennis 
Trimakas, OH; Elena Urbaitis, NY; Gerald Yuk- 
navage, TN; Mary ir George F. Cojean, NJ; Peter 
Dirda, IL; Ann ir James Druetzler, IL; Vladas 
Gildys, CA; Elizabeth Hanley, PA; Albinas Luko
ševičius, NJ; Della Marcinkus, IL; Mrs. J. Povilai
tis, NE; Emily Primm, VA; Gražina ir Albinas Re- 
skevicius, NE; Florence Schneider, NY; Pauline 
Stilp, IL; Margaret ir Emest Towers, DE; Audra 
Valaitis, OH; Mr. ir Mrs. Anthony Yakaitis, NY; 
Juozas Zadeikis, IL; Ms. Toni Bartz, IL; Vilija K. 
Bonda, MA; Robert Bulchis, OR; Julijona Fraser, 
CA; Patricia ir George Gregas, VA; Julius Jaku
tis, IL; Ignas Janavičius, MA, Kęstutis Keblys, 
LA; Charles A. Latvis, NY, Vic Macys, FL; Mari
ka ir Gary Nauhardt, IL; Eleanor Rokas, NJ; St. 
Casimir Church, CT; Eleanor Stancik, NY; Ed
mund Varnelis, OH; Nijole Varniene, LA; James 
J. Visockas, NJ; Anthony Žvirblis, NJ; Ludmilla 
Vilimiene, IL; Brian Burba, OH ir Genovaite Kor
sakas, OH.

Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-952-0781. Tax ID #36-3810893. 
wwwLithuanianMercyLift.org arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

wwwLithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com
wwwLithuanianMercyLift.org
mailto:lithuanianmercylift%40yahoo.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Paremkime kasdienini 
savo draugą! Cicero apy
linkės LB valdyba pirmąjį 
savo Naujųjų metų renginį 
skiria dienraščiui „Draugui”. 
Sausio 19 d., sekmadienį, tuoj 
po Mišių, parapijos salėje ren
giamos vaišės, kurių tikslas — 
sutelkti lėšų dienraščio leidy
bai paremti. Kiekvienas atvy
kęs ne tik skaniai pasivaišins, 
bet galės išbandyti savo laimę: 
žadame turėti labai vertingų 
dovanų. Rengėjams būtų ma
lonu salėje matyti iš artimes
nių (ir net tolimesnių) Cicero 
priemiesčių atvykusių svečių.

Mediči, Michelangelo, re
nesanso menas vešliai kles
tėjo viduramžiais Florenci
joje. Šiuo metu jį galima pa
matyti ir Čikagos Meno ins
titute. Išvyką į parodą rengia 
LB Lemonto apylinkės Sociali
nių reikalų tarybos skyrius 
sausio 16 d., ketvirtadienį. 
Autobusas išvyks nuo PLC 10 
vai. ryte, grįš apie 4 vai. p.p. 
Informacija teikiama telefo
nais: 708-346-0756 ir 630-243- 
0791.

Aktorė Audrė Budrytė-Nakienė at
liks skaitymus iš Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės „Marija, gelbėki 
mus” „Dainavos” ruošiamo religi
nio koncerto programoje. Koncertas 
— Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje jau šį sekmadienį, 
sausio 19 d., 3 vai. p.p.

Sekmadienį trys svarbūs 
renginiai — bet ta pati 
data! Kaip visi išsiteks, kaip 
publika į juos suspės? Anks
čiausias: Šv. Antano parapi
joje, Cicero LB apylinkės val
dybos „Draugo” paramai ruo
šiami pietūs tuoj po 9 vai. r. 
Mišių. Pasivaišinę ciceriečių 
šeimininkių skanumynais, vi
si gali lengvai suspėti į Klai
pėdos atvadavimo ir prijungi
mo prie Didžiosios Lietuvos 80 
metų sukakties paminėjimą 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pradžia 1 vai. p.p. 
Tuoj po minėjimo — visi su
spės į religinį koncertą Švč. 
M. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, nes Bal
zeko muziejus visai netoli 
Marųuette Parko — nė 10 
minučių kelio nebus. Tad 
„pabalnokim bėrus žirgus” ir 
nelikime sekmadienį namie. 
Pasižmonėkime!

SPAUDA LIETUVAI
Pranešame, kad dėl lėšų 

stokos šią programą uždaro
me. Paskutines sąskaitas su 
visa dokumentacija priimsime 
iki 2003 m. sausio 31 d. Ne
begalime prižadėti, kad pajėg
sime kiekvieną gautą sąskaitą 
apmokėti 100 proc. Džiaugia
mės, kad per 9 mėnesius ga
lėjome pasitarnauti lietuviš
kai visuomenei, sumažinant 
knygų persiuntimo į Lietuvos 
bibliotekas išlaidas.

Čikagos Filisterių skautų 
sąjungos skyrius

„Seklyčioje” sausio 15 d., 
2 vai. popiet, trečiadienio po
pietės programoje paminėsime 
sausio 13-osios įvykius prie 
Televizijos bokšto Vilniuje. 
Bus rodoma vaizdajuostė 
„Kruvinasis sekmadienis”. 
Visi nuoširdžiai kviečiami ir 
laukiami kartu paminėti Lie
tuvos didvyrius. Atvykite! Po 
programos bus ir bendri pie
tūs.

Dievo Apvaizdos parapi
joje, prie 18 ir Union gatvių 
Čikagoje, prasideda vyrų gri
gališkojo choralo repeticijos. 
Choras giedos Verbų sekma
dienį, Didžiąją savaitę ir per 
Velykas. Kas norėtų chore da
lyvauti, prašomi ateiti į pirmą 
repeticiją sekmadienį, sausio 
26 d., 3 vai. parapijos mokyk
los salėje. Daugiau informaci
jos gali suteikti klebonija tel. 
312-226-2929 arba choro vado
vas Ričardas Sabonis tel. 847- 
945-1645. Repeticijos vyks 
sekmadieniais nuo 3 iki 4:30 
vai. popiet.

Benediktas ir Vita Neve- 
rauskai, Sterling Hts, MI, 
spaudos išlaidoms sumažinti, 
„Draugui” atsiuntė 50 dol. 
auką. Širdingas jiems ačiū!

Už 2003 m. „Draugo” ka
lendorių 100 dol. auką at
siuntė Elena Briedienė, 
Burr Ridge, IL. Nuoširdžiai 
dėkojame.

„Sietuva” skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės 
pirmoji 2003 metų sueiga bus 
šeštadienį, sausio 18 d., nuo 1 
iki 4 vai. p.p., Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti.

Klaipėdos krašto atvada
vimo ir prijungimo prie Di
džiosios Lietuvos 80 metų su
kakties paminėjimas ruošia
mas sekmadienį, sausio 19 d., 
1 vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos Lie
tuvių draugija. Kadangi mi
nėjimo pradžia lygiai 1 vai. 
p.p., po minėjimo visi galės 
suspėti į „Dainavos” koncertą: 
juk Balzeko muziejus nuo 
Marųuette Park ir lietuvių pa
rapijos — tik kelių minučių 
nuotoliu.

Dail. Jonės Paltarokai- 
tės-Valaitienės meno darbų 
paroda ir knygos pristatymas 
bus kovo 7 d., 7:30 vai. vak., 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre.

Po 50 dol. įvairiomis progo
mis „Draugui” aukojo:

A. Kėželis, Chicago, IL;
Edward T. Pocius, Oak

Lavvn, IL;
Antanas Juodvalkis, Bur

bank, IL;
Genovaitė Ankus, Oak

Lavvn, IL;
Danutė Mačernienė, Chi

cago, IL.
Visiems mūsų geradariams 

reiškiame širdingą padėką.

„Dainavos” ansamblio 
rengiamas religinis koncer
tas „Marga, gelbėki mus”
įvyks sekmadienį, sausio, 19 
d., 3 vai. p.p., Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Marųuette 
Parke. Koncerte dalyvauja: 
muz. Ričardas Šokas — var
gonai; solistai Danutė Milei
kienė ir Algimantas Barniš
kis, taip pat „Dainavos” an
samblis su orkestro palyda. 
Diriguoja muz. Darius Polikai
tis. Koncertas skirtas pa
minėti Sibiro maldaknygės 50 
m. sukaktį. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti „Sek
lyčioje”. Vaikams iki 12 metų 
įėjimas nemokamas.

„Žiburėlio" lietuviškosios Montessori mokyklėlės auklėtiniai su mamyčių pagalba ruošiasi kepti „kalėdines ro 
gutes”. Iš kairės: Mykolas Kelpša, Petriukas Jeske ir Lukas Kliarskis. R. Rudaitienės nuotrauka.

„ŽIBURĖLIO” MOKYKLĖLĖJE ROGĖS 
SU KALĖDAIČIAIS

Visi žino, kad be kalėdai
čių negai būti lietuviško Kūčių 
stalo. Kaip jie gaminami ir 
kepami yra išmokstama „Ži
burėlio” lietuviškoje Montesso
ri mokyklėlėje. Tai yra vienas 
iš ją lankančiųjų vaikučių la
bai mėgstamų prieškalėdinių 
darbelių.

Kad kalėdaičiai saugiai 
pasiektų tėvelių namus, jau 
antri metai mokyklėlę lankan
čios Mimi (Emilijos) mamytė 
Kristina Razmienė „Žiburė
lio” mokyklėlę ir Pasaulio lie
tuvių centro virtuvę paverčia į 
kalėdinių rogučių gamyklą. 
Ką čia „rogučių” — rogių, nes 
jos yra bent šešių colių ir susi
deda net iš septynių atskirų 
dalių!

Kaip teko nugirsti, šiam 
projektui Kristina pradėjo 
ruoštis jau pereitų metų lie
pos mėnesį. Reikėjo pasirū
pinti kartono dėžėmis ir iš jų 
padaryti bent 40-tį pastovų, 
paruošti visą eilę rogutėms 
pasigaminti formų, supirkti 
kepimui įrankius ir produk
tus, viską susverti ir išskirs
tyti į talpius ir stiprius plasti
kinius maišelius. Panašiai rei
kėjo paruošti ir masę rogučių 
sukįjavimui ir papuošimui.

Tris dienas Pasaulio lietu-

„SEKLYČIOJE” ARKIVYSK. SIGITAS 
TAMKEVIČIUS, SJ

Kaip Europoje visi keliai ve
da į Romą, taip Čikagoje ir 
apylinkėse visi keliai veda į 
„Seklyčią”. Šiuose namuose 
veikia valgykla ir Socialinių 
reikalų taryba, vadovaujama 
Birutės Jasaitienės. Į šiuos 
namus apsilanko daug žymių 
asmenų, pvz., LR prezidentas 
Valdas Adamkus, buvęs prezi
dentas Vytautas Landsbergis, 
seimūnai ir daug kitų, Lietu
vai nusipelniusių, asmenų bei 
pavienių mūsų tautiečių. Š.m. 
gruodžio 11 d. „Seklyčią” ap
lankė Kauno metropolitas ar
kivyskupas Sigitas Tamkevi
čius, SJ, lydimas jėzuitų pro
vincijolo Lietuvai ir Latvijai 
kun. Antano Saulaičio, SJ. 
Dalyvių buvo pilna salė ir 
svečiai buvo labai entuziastin
gai sutikti.

Programos vedėja, Elena Si
rutienė pristatė susirinku
siems garbingus svečius, pa
brėždama, kad arkivyskupas 
komunistų valdymo metu re
dagavo „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką” ir drąsiai 
gynė tikinčiųjų teises. Už šią 
veiklą jis buvo areštuotas, ka
lintas kalėjimuose ir išsiųstas 
į vergų lagerius. Lageriuose 
išbuvo penkerius metus. Lais
vėjimo metu grįžo į Lietuvą ir 
vėl įsijungė į katalikišką veik
lą. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, buvo pakeltas į 
vyskupus. Tai asmuo, kuris 
nepalūžo kankinimuose, žiau
rioje tremtyje ir drąsiai sklei
dė Kristaus mokslo tiesas 
žmonijai.

Arkivyskupas padėkojo Ele
nai Sirutienei už jo prista-
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vių centro patalpos kvepėjo 
egzotiškais imbiero ir kitais 
nosį maloniai kutenančiais 
kvapais, jose vaikštinėjo gero
kai miltais apsidulkinę ma
žieji kepėjai ir kepėjos. Su kai 
kurių mamyčių pagalba buvo 
pagamintos ir iškeptos 259 da
lys 37-nioms rogutėms.

Kitą savaitę, gruodžio 7 d., 
Bočių menė, beveik prilygo 
Fordo mašinų fabrikui. Per vi
są menę ilgai nusitiesęs sta
las vos sutalpino 35 „Žiburė
lio” mokyklėlės auklėtinius, 
pasikvietusius į talką savo 
mamytes ar tėvelius. Visi su
glaudę galvas puošė roges: 
margino įvairių formų ir spal
vų saldainiais ir javainiais. 
Gerai, kad nebuvo duodamos 
premijos, nes būtų reikėję Sa
liamono išminties nuspręsti 
kurios buvo gražiausios.

Mokyklėlės direktorei Ži
butei Mačiulienei, mokytojoms 
Giedrei Starinskienei, Lainai 
Januškaitytei ir vaikučių tė
veliams dėkojant už šio nuos
tabaus ir didelio projekto įgy
vendinimą, Kristina Razmienė. 
priminė, kad pirmoji „Žiburė
lyje” tokios rogučių gamybos 
vykdytoja prieš keletą metų 
buvo Sigita Balzekienė. Pui
ku, kad šis gražus vaikučių, jų

tymą, pabrėždamas, kad viską 
daro didesnei Dievo garbei. 
Nekalbėsiąs apie Lietuvos gy
venimą, nes visi gerai susi
pažinę iš laikraščių, LTV „Pa
noramos” ir palaikote tamp
rius ryšius su tautiečiais. 
„Žmogus yra nenuorama, nie
kada nebus patenkintas. Tu
riu pažymėti, kad darbštuo
liai, galvojantys randa darbą 
ir sunkiais laikais. Yra žmo
nių, kurie niekada nebus pa
tenkinti. Iš Lietuvos daug 
išvažiuoja jaunimo ir šeimų, 
ieškodami uždarbio svetimuo
se kraštuose. Tas vyksta tik 
todėl, kad Lietuvos pramonė 
ir žemės ūkis dar nėra prisi
taikęs prie šių dienų sąlygų. 
Padėtis gerėja ir išvykusieji 
grįš su naujomis specialybė
mis ir mokslo patirtimi”.

Jis taip pat pažymėjo, kad 
Lietuvos laikraščiai labai 
daug rašo apie pasitaikiusias 
blogybes. Skaitant tuos apra
šymus, atrodo, kad Lietuvoje 
nieko nėra gero, nes žmonės 
skęsta girtuokliavime, kyši
ninkavime ir tarpusavio riete
nose.

Vysk. sakė, kad jam labiau
siai rūpi religinė žmonių būk
lė. Po 50-ties metų komunisti
nio ir okupacinio valdymo 
daugelio žmonių pažiūra į re
ligiją pasikeitė, ypač jaučia
mas jaunimo ir vidurinės kar
tos tarpe. Okupacijos metu re
ligingumas buvo stipriau 
jaučiamas, gal todėl, kad buvo 
draudžiamas ir už religijos 
išpažinimą reikėjo kentėti. 
„Aš pats redagavau 'Bažnyčios 
Kroniką’, gyniau tikinčiųjų

mokytojų ir tėvelių bendradar
biavimas tęsiamas toliau.

„Žiburėlio” mokyklėlės ka
lėdų eglutė su gražia kiškučių 
programėle, Kalėdų seneliu 
ir individualiais auklėtinių 
„pasirodymais” bei vaišėmis 
buvo gruodžio 19 d. Kitas ren
ginys — tai išvyka į Drury La- 
ne teatrą Oak Brook, kur sau
sio 31d. bus vakarienė ir tea
tro spektaklis „Siaubų krau
tuvėlė” (The Little Shop of Ho- 
rrors). Informacijai ir užsi
sakyti vietas prašoma skam
binti Kristinai Razmienei tel. 
630-789-3989.

Ritonė Rudaitienė

Petriukas nulupa saldainį, o mamytė dr. Indrė Rudaitytė-Jeske patepa 
kremu ir priklijuoja prie rogučių. R. Rudaitienė nuotr.

teises ir už tai buvau areš
tuotas, teistas ir išsiųstas į 
Rusijos komunistų vedamas 
vergų stovyklas”.

Atgavus nepriklausomybę, 
buvo tikėtasi didesnio prisi
rišimo prie religijos, darbo ir 
visuomeninės veiklos, bet teko 
nusivilti, nes žmonės pakrypo 
į turtų ieškojimą. Žmogus 
žmogui tapo vilku. Tik užsie
nio lietuvių ir kitų valstybių 
pagalba gelbsti našlaičius, 
vargstančius senelius. Lietu
vos Vyriausybė padeda pagal 
išgales. Po Nepriklausomybės 
paskelbimo Lietuvą užgriuvo 
įvairių sektų antplūdis, į kurį 
daugiausia metėsi jaunimas. 
Surašymo metu nustatyta, 
kad apie 80 proc. Lietuvos gy
ventojų pasisakė esą R. katali
kais, bet tas dar nereiškia, 
kad jie yra uolūs bažnyčios 
lankytojai.

Lietuvoje yra didelis kunigų 
trūkumas, nes okupacijos me
tais tik mažai jaunuolių gru
pei buvo leidžiama įstoti į ku
nigų seminariją. Lietuvos vys
kupai yra „bombarduojami” 
prašymais „paskolinti” kuni
gus užsieniui. Šiuo metu Lie
tuvoje yra 4 kunigų seminari
jos, bet jos nepajėgia paruošti 
pakankamą skaičių, nes ne 
visi, įstoję į Kunigų seminari
jas, gauna šventinimus. Ge
resniam pasiruošimui įstojan- 
tiems jaunuoliams numatoma 
Šiluvoje įkurti Dvasinį centrą. 
Šio centro uždavinys bus su
pažindinti jaunuolius su ku
nigų pareigomis, prieš jiems“ 
įstojant į kunigų seminarijas. 
Šitame centre jaunuoliai mo-

I SKELBIMAI
• A.a. Leokadijos Žvynie- 

nės atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami aukojo: 
$1,105 padėti šelpti sergan
čius ligonius Lietuvoje. Auko
jo: Peter, Paul ir Janina 
Marks, IL; William Hagerty, 
Washington, D.C.; Thomas 
Garmisa, IL; Jane Gilmer, IL; 
Karen Howland/Suburban 
Travel, Ine., IL. Reiškiame 
gilią užuojautą velionės arti
miesiems. Nuoširdžiausiai dė
kojame aukotojams. Lithua
nian Mercy Lift. P.O. Box 
88, Palos Heights, IL 60463. 
Tel.: 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893.
wwwLithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.com

• 27 centai skambinant į 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys. 
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į 
TRANSPOINT atstovą su 8 
metų patirtimi tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-386- 
0556. TRANSPOINT — 
patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu!

kysis 8 mėnesius ir turės laiko 
apsispręsti, ar jie tinkami ku
nigų pareigoms. Šitame Dva
siniame centre numatoma 
įrengti 30 kambarių, kurie ga
lės būti panaudoti ir pasau
liečių dvasiniams susitelki
mams — rekolekcijoms, konfe
rencijoms. Vasarą čia galės 
apsistoti ir piligrimai iš Lietu
vos bei užsienio. Šis projektas 
pareikalaus per 3 milijonus 
litų. Pati arkivyskupija nėra 
pajėgi surinkti šios sumos, 
todėl dalį lėšų tikisi gauti iš 
įvairių fondų ir rėmėjų.

„Seklyčios” lankytojai, norė
dami prisidėti prie Dvasinio 
centro statybos Šiluvoje, įteikė 
arkivyskupui Sigitui Tamke- 
vičiui 450 dolerių. Arkivysku
pas buvo sujaudintas tokiu lie
tuvių pensininkų, besilankan
čių „Seklyčioje” dosnumu. Šį 
centrą numatoma užbaigti 
2003 metų vasarą, todėl kvietė 
atvykti į Lietuvą ir dalyvauti 
šių pastatų šventinime. Už vi
sus rėmėjus bus nuolatos mel
džiamasi Šiluvos Dievo Moti
nos Apsireiškimo bazilikoje. 
Po pranešimo arkivyskupas su 
kun. Antanu Saulaičių išvyko 
lankyti kitų lietuviškų telki
nių.

Antanas Paužuolis

Beverly Shores, IN, lietu
viškos pamaldos būna kiekvie
no mėnesio trečią sekmadienį 
vietos Šv. Onos bažnyčioje. 
Sausio mėn. jos bus 19 d., 1 
vai. popiet. Mišias aukos kun. 
K. Ambrasas, SJ, ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos.

• A. a. Mečislovo Skruo- 
džio atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami suaukojo 
$255 padėti Lithuanian Mercy 
Lift įgyvendinti medicininius 
projektus sergantiems ligo
niams Lietuvoje. Aukojo: R. 
Sabaliūnienė, Irena ir Bryan 
Bagdady; R. ir V. Sinkus; G. ir
L. Kazėnai; Stasys ir Pranė 
Žymantai; Daiva ir Petras Ki
sieliai; Stasė Didžiulienė; Re
gina ir Kazys Kreivėnai; Ka
zys ir Danutė Razma; Aldona 
ir Kazys Jankauskai; G. ir G. 
Petkus. Reiškiame gilią užuo
jautą velionio artimiesiems. 
Nuoširdžiausiai dėkojame au
kotojams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708- 
952-0781. Tax ID #36- 
3810893.'
www.LithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@y ahoo.com

• A.a. Stasio S. Jokubaus- 
ko atminimą pagerbdami, 
draugai ir pažįstami suaukojo 
$3,055 padėti Lithuanian 
Mercy Lift įgyvendinti medici
ninius projektus sergantiems 
ligoniams Lietuvoje. Aukojo: 
Romas ir Baniutė Kronas; Si
gutė ir Juozas Užupis; Ramin
ta Jacobs; Alex ir Milita Lau
raitis; Ignas ir Dangira Bud
rys; Martynas ir Dalia Trakis; 
Diana ir Joseph Noreika; Ire
na Daugirdas; Tadas Buka
veckas; Jonas ir Ona Daugir
das; Tomas ir Nįjolė Daugir
das; Romas ir Dana Česas; 
Gediminas ir Birutė Biskis; 
Rima Sėli; Robert ir Theresa 
Kankus; Regina Jonušaitė 
Skubisz; Vytas ir Metrie Balt- 
ramonas; Jonas ir Birutė Na- 
lis; dr. F. Kaunas; Algis ir Jo
lanta Mockaitis; Vytas ir Da
lia Januškis; Zigmas ir Dana 
Mikužis; Vacys ir Viktorįja 
Šaulys; David ir Laima Brau
ne; Leonidas Ragas; Sofia Mic
kevičius; Jurgis ir Viligailė 
Lendraitis; Aušrinė Karaitis; 
Meilutė Biskis; Vaidevutis ir 
Vida Brakauskas; Algis ir Bi
rutė Augaitis; Rimas ir Regina 
Griškelis; Vita Girdvainis; ha
line Bagdonas; Laima ir Algis 
Jurkūnas; V. ir V. Kupcikevi- 
čius; Eugenijus ir Danguolė 
Bartkus; Bronius ir Akenįja 
Kuras; Ramojus ir Janina Mo- 
zoliauskas; Ona Budėjus; Vy
tautas Juodka; Linas Gylys; 
Rasa Poskočimas; Algirdas ir 
Jolita Birutis; Vaclovas ir 
Vanda Mažeika; Aleksas ir 
Elena Karaliūnas; Rūta Kir
kus; Aldona ir Antanas Andri- 
jonas, Alfonsas ir Vlada Par- 
gauskas; Valeria ir Jonas Plei- 
iys; Aleks ir Virginia Rimeika; 
Vytas ir Asta Reitneris; Irena 
Rimavičius, Pranas ir Gintarą 
Naris; R. ir Dalia Povilaitis; 
Ponia Kubilienė; Emilįja Va- 
lenčienė; Stasys ir Elena Ba
ras; Bronė ir Albertas Kreme
ris; Leo ir Nįjolė Maskaliūnas; 
Algis ir Teresa Kazlauskas; 
Lidija ir Julius Ringus; Rimas 
ir Pranutė Domanskis, Elena 
Briedis, Sylvia ir Valentinas 
Krumplis; Vilius ir Violeta Mi- 
kaitis; Alex ir Dana Vitkus; 
Vida ir Ray Bartasius; Balys 
ir Aldona Slonskis; Eduardas 
ir Regina Modestas; Birutė A. 
Vindašius, Vytas ir Sandy Vie
nužis; Vytautas ir Aldona Če
pėnas; Frances M. Siutas, B. 
ir O. Kremeris; Irena Kriau
čeliūnienė; Zigmas ir Valenti
na Brazis; Mickey ir Gerry 
Meekma; Tim(Jim) Pumpis; 
Gary ir Judy Eirifery; Virginia 
ir Rita Kankus, Tony ir Patri
cia Sgro ir Marilyn Vanucci. 
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionio artimiesiems. Nuošir
džiausiai dėkojame aukoto
jams. Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60453. Tel.: 708- 
952-0781. Tax ID #36- 
3810893.
wwwLithuanianMercyLift.org
arba
lithuanianmercylift@yahoo.com
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