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A s t e n o p i j a — r e g ė j i m o 
į t a m p a ; g e r y b i n ė s 
p r o s t a t o s g y d y m a s 
ž o l e l ė m i s . 

2psl. 

A p i e k r a u j ą i r n a f t ą — 
v e d a m a s i s ; a r 
ž i n i a s k l a i d a i r ū p i 
v a l s t y b ė s s a u g u m a s ; p o 
p a k v i e t i m o į N A T O — 
k a s t o l i a u ? 

3 psl. 

B a ž n y č i a L i e t u v o j e i r 
p a s a u l y j e : 40 m . D i e v o 
i r ž m o n i ų t a r n y b o j e ; 
m a l d a , s k e l b i m a s i r 
g y d y m a s . 

4 psl. 

Į s p ū d ž i a i iš L i e t u v o s 
N e p r i k l a u s o m y b ė s 
š v e n t ė s Č i k a g o j e ; 
s k e l b i a m a m o k i n i ų 
r e g i s t r a c i j a ; M o k s l o i r 
k ū r y b o s s i m p o z i u m o 
n a u j i e n o s ; m i n ė s i m e 
750 m e t ų L i e t u v o s 
v a l s t y b i n g u m o s u k a k t į . 

6 psl. 

Sportas 
* Savaitgali JAV Arizo

nos valstijoje vykusiose 
lengvaatlečių varžybose lietu
vis Mindaugas Pūkštąs antrą
kart per dvi savaites pagerino 
Lietuvos 5,000 m bėgimo už
darose patalpose rekordą, ats
tumą įveikęs per 13 min. 
45.10 sek. Geriausių pasauly
je šio sezono rezultatų lentelė
je M. Pūkšto rezultatas šiuo 
metu yra septintas. 

* 2003 metų pasaul io 
dviračių t reko t au rė s pir
mojo rato varžybose savaitga
li Maskvoje aukščiausią vietą 
iš Lietuvos atstovų užėmė 
Rasa Mažeikytė, kuri moterų 
3 km persekiojimo lenktynėse 
buvo penkta tarp 13 dalyvių. 

* Lietuvos futbolo rink
t inė šeštadienį Antalijoje 
sužaistose kontrolinėse rung
tynėse netikėtai net 3:0 su
triuškino Vokietijos čempionę 
Dortmundo ..Borussia" ko
mandą. 

* Daugiau nei 20 metų 
krepšinio aikštelėse pralei
dęs Artūras Karnišovas dėl 
nerimo vėl gauti traumą ne
žaidžia krepšinio net savo ma
lonumui. Artūras pravėrė ver
slo pasaulio duris. Pradedant 
naują gyvenimo etapą. A. 
Karnišovas sulaukė ir žmonos 
palaikymo: „Ji supranta, kad 
nuo to laiko, kai baigiau žaisti 
krepšinį, negaliu ramiai sėdė
ti vietoje". 

* Lietuvos lengvosios 
at le t ikos federaci ja gavo 
teisę Kaune surengti 2005 
metų Europos jaunių čempio
natą. 

Naujausios 
žinios 

* Lietuvos kar iuomenę 
šiemet tikriausiai pasieks 
prieštankiniai treniruokliai. 

* Premjero pa rašas ant 
Stojimo į ES su ta r t ies ne
pažeidžia prezidento galių. 

* Buvęs Seimo narys 
Jonas Mocartas gyvenimą 
baigė savižudybe. 

Vilnius , vasario 17 d. 
(BNS) — Vilniuje viešintis 
NATO komiteto vadovas Bru-
ce Jackson pirmadienį po susi
tikimo su kadenciją baigiančiu 
prezidentu Valdu Adamkumi 
teigė, jog Amerikoje liūdima, 
kad „du puikūs žmonės, kurie 
sukūrė naują Europą — prezi
dentas Vaclav Havel ir prezi
dentas V. Adamkus — palieka 

savo postus 
„Visa, ką pasiekė prezi

dentas V. Adamkus ir jo ko
manda, yra nuostabu. Lietu
vos vadovavimas 'Vilniaus de
šimtukui', susitikimas su JAV 
prezidentu George W.Bush, 
rodo, kad Vilniaus dešimtuko' 
procesas buvo išimtinis", kal
bėjo B. Jackson. 

Dvi kadencijas Čekijai va

dovavęs V. Havel jau baigė 
darbą prezidento poste, V. 
Adamkaus 5 metų kadencija 
baigsis vasario 25-ąją. 

Pasak B. Jackson, susiti
kime V. Adamkaus užtikrino, 
kad liks aktyvus politikoje. 

Kalbant apie galimą kari
nę operaciją Irake, B. Jackson 
pažymėjo, jog akivaizdu, kad 
Lietuva ir JAV turi vienodas 

nuostatas Irako klausimu. 
„Tai patvirtino Vilniaus 

grupės' pareiškimas", sakė 
NATO komiteto vadovas. 

Šį mėnesį septynias pa
kviestąsias NATO nares ir tris 
kandidates vienijantis „Vil
niaus dešimtukas" paskelbė 
pareiškimą, raginantį Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybą 
priversti Iraką nusiginkluoti. 

Abu pašnekovai sutarė, jog 
NATO liks gyvybinga, stipri 
vieninga. 

NATO komiteto vadovo 
teigimu, jei Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryboje bus pasi
naudota veto teise, bus pa
kenkta pasitikėjimui Jungti
nėmis Tautomis ir taip susilp
ninta viena esminių pasaulio 
organizacijų. Bruce Jackson 

Lietuvos Valstybės atkūrimo — Vasario 16-osios — diena buvo piačiai minima Lietuvoje i r pasaulyje. Šios svar
bios datos paminėjime, kuris įvyko Čikagoje, Maria High School salėje, dalyvavo i iš kairės) Mažosios Lietuvos re
zistencinės draugijos pirmininkas Algis Regis. ALTo Centro valdybos pirmininką* Saulius Kuprys, JAV Kongreso 
nary- John Smuikus ir Lietuvos Garbės konsulas Pa lm BeucL. F L. S tan;e \ Jr. » : Kupr.o auotr. 

Kanada patvirtins 
Lietuvos stojimo į 

NATO sutartį 
Kanados ambasadorius 

Lietuvai Robert Andrigo po 
pirmadienį Seime įvykusio 
susitikimo su Seimo pirminin
ku Artūru Paulausku pa
reiškė, kad Lietuvos stojimo į 
NATO dokumentų patvirtini
mui Kanados parlamente ne
turėtų kilti jokių kliūčių. Pa
sak jo. Kanada visuomet rėmė 
Šiaurės Atlanto organizacijos 
plėtrą, todėl priėmimo į 
NATO sutarties tvirtinimas 
tėra techninis klausimas. 

Be to. Kanados ambasado
rius priminė, kad per ankstes
nį NATO plėtros ratą, kai į są
jungą buvo pakviestos Lenki
ja, Čekija ir Vengrija, Kanada 
buvo pirmoji valstybė, kuri 
patvirtino jų stojimo į NATO 
sutartį. BNS 

JAV ambasadorius padėkojo 
Lietuvos muitinei 

Viln ius , vasario 17 u. 
(Elta) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų ambasadorius John 
F. Tefft Muitinės departamen
tui atsiuntė padėkos laišką už 
atsakingą požiūrį ir laiku at
liktus veiksmus užkertant ke
lią masinio naikinimo ir pavo
jingų ginklų gabenimui. 

Padėkoje minimas šių me
tų sausio 16 d. įvykis, kada 
Karmėlavos oro uoste Muiti
nės kriminalinės tarnybos pa
reigūnai sulaikė sraigtasparnį 
„Mi-17". 

Muitinės depar tamentas 
informavo, kad šį sraigta
sparnį remontavo Kaune įsi
kūrusi sraigtasparnių remon
to įmonė „Helisota". 

Suremontuoto sraigta
sparnio į Kauną atvykę atsi
imti jo savininkų atstovai tei-

jog galutinis kelionės 
maršrutas — Jungtiniai Ara
bų Emyratai. Patikrinus do
kumentus, paaiškėjo, kad 

sparais nusileis Šara-
jaus oro uosto laisvojoje eko
nominėje zonoje, o prieš tai -
Sudane. Kilo įtarimas, jog kro
vinys gali būti gabenamas į 
Sudaną. Strateginių prekių 
eksportas iš Lietuvos į šią Af
rikos valstybę, įtariamą ry-

is su teroristais, yra už
draustas. Sulaikytas sraigta
sparnis buvo išleistas tik pa
keitus skrydžio maršrutą. 

J. Tefft džiaugiasi pasta
rųjų metų JAV ambasados ir 
Muitinės departamento bend
radarbiavimu, siekiant, kad 
karinės, dvigubos paskirties 
bei strateginės prekės nepa
kliūtu į teroristų rankas. 

Lietuvos piliečiai raginami saugoti 
laisvę ir demokratiją 

Viln ius , vasario 16 d. 
(BNS) — Minint 85-ąsias Lie
tuvos valstybės atkūrimo me
tines, prezidentas Valdas 
Adamkus paragino Lietuvos 
piliečius saugoti valstybės 
laisvę ir demokratiją. 

„'Saugokime sienas', — 
įspėjo mus išeidamas šviesios 
atminties Stasys Lozoraitis. 
Prie jo žodžių noriu pridėti: 
saugokime savo laisvę, savo 
demokratiją. Nes tik demok
ratinė Lietuva dabarties pa
saulyje gali išlikti nepriklau
soma. Tik laisvi žmonės, tik 
atsakingi piliečiai gali išsau
goti tautos ir valstybės lais
vę", Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre sekmadienį su
rengtame minėjime kalbėjo 
valstybės vadovas. 

V. Adamkaus teigimu, 
kad veiktų demokratija, rei
kia, jog viešasis gyvenimas, 
politika remtųsi bendromis 
vertybėmis, garbe ir padoru
mu. 

„Politika nėra ir negali 
tapti tik valdžios siekimo 
technologija, tik jėgos žaidi
mu, kur viskas perkama ir 
parduodama, kur nebelieka 

ribų tarp tiesos ir melo, tarp 
padorumo ir niekšybės", sakė 
V. Adamkus. 

Prezidentas apgailestavo, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bė kartais ima atrodyti kaip 
gamtos dovana. „Kaip oras, 
kuriuo kvėpuojame, kaip van

duo, kurį geriame. Net nepa
stebime, kai retsykiais savo 
Tėvynę ir savo laisvę imame 
keiksnoti kaip blogą orą, kuris 
nuo mūsų nepriklauso. Kar
tais elgiamės kaip mokiniai, 
pamiršę istorijos pamokas", 
sakė jis. Nukel ta i 5 psl. 

Vasario 16-osios šventėje „Vilties himnai" Vilniuje, Katedros aikštėje, da
lyvavo kadenciją baigiantis prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma. 

Kę<uC:c Vanago i Elta; nuotr. 

V. Adamkus pasirašė visus 
Seimo pateiktus įstatymus 

Vilnius , vasario 17 d. 
(BNS) — Kadencija baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus 
pasirašė visus jam Seimo pa
teiktus įstatymus ir kadenciją 
baigia be „skolų" parlamen
tarams. 

Daugiau teisės aktų prezi
dentas gauti neturėtų, nes 
neeilinė Seimo sesija prasidės 
vasario 24 dieną, o kitą dieną 
baigsis V. Adamkaus kadenci
ja. Todėl šioje sesijoje priimtus 
įstatymus turės pasirašyti jau 

naujasis prezidentas Rolandas 
Paksas. 

Tarp V. Adamkaus pasira
šytų įstatymų yra ir Preziden
to bei Valstybės politikų, tei
sėjų ir valstybės pareigūnų 
darbo apmokėjimo įstatymo 
pataisos, kuriomis pakeliamas 
prezidento darbo užmokestis. 
Šios pataisos skubos tvarka 
Seime buvo priimtos sausio 
pabaigoje paaiškėjus, kad 
naujasis prezidentas gaus ma
žesnį Nuke l t a į 5 psl. 

R. Paksas 
nedalyvavo Vasario 
16-osios priėmime 

Prezidentūroje 
Sekmadienį prezidento V. 

Adamkaus ir jo žmonos Almos 
vardu surengtame priėmime 
dalyvavo apie 800 svečių, tarp 
jų — premjera? Algirdas Bra
zauskas. Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, kurie už nuopelnus Lie
tuvai buvo apdovanoti Vy
tauto Didžiojo ordinais su 
aukso grandine. Nukelta į s psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remianas AfP, Reuters, AP. !rserfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentOtų pranesinsus) 

EUROPA 

Briuselis. J Briuselį dery
boms besirenkantys Europos 
Sąjungos (ES) vadovai pirma
dienį buvo dar kartą paragin
ti ieškoti kompromiso spren
džiant aštrius tarpusavio ne
sutarimus dėl Irako, kurie ke
lia grėsmę Europos ir transat
lantinei vienybei. ES pirmi
ninkaujančios Graikijos kvie
timu sušauktas skubus vir
šūnių susitikimas, kuriame 
bus mėginama susitarti dėl 
bendros nuostatos Irako klau
simu, prasidės praėjus ma
žiau nei 24 vai. po to. kai NA
TO valstybėms pavyko rasti 
kompromisą ieškant išeities 
iš bene rimčiausios krizės per 
visą NATO gyvavimo istoriją. 
Persilaužimas sprendžiant 
NATO krizę buvo pasiektas, 
kai generalinis sekretorius 
George Robertson perdavė šį 
klausimą svarstyti 18 narių 

turinčiam NATO Gynybos 
planavimo komitetui, kuria
me Prancūzija neturi savo at
stovo, ir po 13 valandų truku
sių derybų Belgija bei Vo
kietija galiausiai sutiko pra
dėti planuoti jų sąjungininkės 
Turkijos, kuri veikiausiai 
taps ir bet kurio JAV puolimo 
placdarmu, gynybą. Tačiau 
15-kos valstybių sąjungą 
drasko rimti nesutarimai dėl 
to, kaip toliau reikėtų elgtis 
su Irako prezidento Saddam 
Hussein režimu, o kai kurios 
ES narės netgi suabejojo šio 
viršūnių susitikimo tikslingu
mu, nes jis, jų nuomone, tik 
pademonstruos ES vidaus 
susiskaldymą. 

Prancūz i jos prezidentas 
Jacques Chirac pareiškė, kad 
nėra būtinybės priimti antrą
ją Jungtinių Tautų rezoliuci
ją, leidžiančią panaudoti jėgą 
prieš Iraką, kol jame dirba 
ginkluotės tikrintojai, ir 

Prancūzija jai priešinsis. 
B r i t an i j o s premjeras 

Tony Blair pareiškė, kad prieš 
Irako prezidentą Saddam 
Hussein gali tekti panaudoti 
jėgą, jei jis nenusiginkluos 
taikiai. 

Haga . Nyderlandų vy
riausybė nutarė patenkinti 
JAV prašymą leisti vežti 
Amerikos kariuomenę ir gink
luotę į Persijos įlankos regio
ną per šios valstybės teritori
ja-

Londonas . Siaurės Korė
ja ketina pastatyti dar 4 bran
duolinius reaktorius, pranešė 
Didžiosios Britanijos laikraš
tis ..The Daily Telegraph", ci
tuodamas Šiaurės Korėjos 
energetikos direktoriaus Kim 
Jae-Rok pranešimą. Kiekvie
nas šių reaktorių turi būti di
desnis ir galingesnis už Jong-
bjono atominę elektrinę, ku
rioje, kaip įtaria JAV, yra ku
riami branduoliniai ginklai. 

a c Rok s a k ė , j o g imtis 
t o k i ų . . ž ū t b ū t i n i u p r iemonių" 

a t a i . k a d d i d e l ė Šiau-
to r ė jo s d a l i s ne tu r i nei 

l e k t r o s . 

TURKIJA 
Ankara . Turkiją pirma

dienį su JAV pradėjo politinį 
„nervų karą", kai leido sup
rasti, jog atideda sprendimą 
dėl leidimo valstybėje dis
lokuoti JAV karius galimam 
karui prieš Iraką. Užsienio 
reikalų ministras Yasar Yakis 
pareiškė, jog Turkija neįsileis 
į savo žemes JAV pajėgų, kol 
nebus pasiektas susitarimas 
dėl finansinės paramos, pa
dėsiančios padengti konflikto 
kaštus. 

JAV 

New York. JAV žvalgy
bos tarnybos turi Irako admi
nistracijos parengtą priešini
mosi JAV puolimui planą. Jų 
duomenimis, irakiečių strate
gijos tikslas iš pradžių bus ne
leisti amerikiečių vadovauja
mos koalicijos kariuomenei 
skverbtis į valstybes gilumą, o 
vėliau bus siekiama įtraukti 
ją į kruvinus gatvių mūšius 
Bagdade, praneša „The New 
York Times". Siekiant stabdy
ti kariuomenės veržimąsi, 

numatyta sprogdinti tiltus bei 
padegti naftos versloves. Be 
to, gali būti nutrauktas gy
ventojų aprūpinimas maisto 
produktais pietinėje valstybės 
dalyje, sukeliant maisto krizę, 
kuri taip pat trukdytų ameri
kiečiams judėti į priekį, nes 
jiems, Irako administracijos 
manymu, teks prisiimti atsa
komybę už gyvybes tūkstan
čių taikių gyventojų, karo 
įstumtų į beviltišką padėtį. 

Vašingtonas . Buvęs NA
TO pajėgų vyriausiasis vadas. 
JAV sausumos pajėgų genero
las Wesley Clark sekmadieni 
pranešė, kad buvo paprašytas 
2004 metais kandidatuoti į 
prezidento postą ir svarsto ga
limybę mesti iššūkį dabarti
niam JAV prezidentui George 
W. Bush. NBC televizijos lai
dos „Meet the Press" metu W. 
Clark kritikavo G. W. Bush 
elgesį Irako ginkluotes patik
rinimų proceso metu. „Aš dar 
nepaskelbiau, kuriai partijai 
galėčiau atstovauti, tačiau 
mane būtų sunku įsivaizduoti 
kandidatuojant kaip respubli
koną jau vien todėl, kad bū

tent dabartinės administraci
jos politika man kelia susirū
pinimą", sakė W. Clark. 

ŠIAURĖS KORĖJA 
Seulas . Šiaurės Korėjos 

valstybinis radijas pirmadienį 
pranešė, kad ši komunistinė 
valstybė tikrai laimėtų bet ko
kį branduolinį karą su JAV. 
..Mūsų pergalė neabejotina, o 
ateitis — šviesesnė", skelbė 
radijas. Šiaurės Korėjos liau
dies armija, kurią sudaro mi
lijonas kareivių, yra penktoji 
pagal dydį pasaulyje. Krizė 
dėl branduolines programos 
kilo, kai JAV paskelbė, jog 
Pchenjanas pripažino vykdąs 
urano sodrinimo programą ir 
taip pažeidžiąs svarbius tarp
tautinius įsipareigojimus. Vė
liau Š. Korėja išsiuntė iš 
Jungtinių Tautų branduolinio 
ginklo tikrintojus, pasitraukė 
iš branduolines ginkluotės ne
platinimo sutarties ir paskel
bė, kad yra pasirengusi vel 
paleisti uždarytą savo reakto
rių, kuris gali gaminti bran
duoliniam ginklui tinkamą 
plutoni. 

http://WWW.DRAUGAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ASTENOPIJA, REGĖJIMO ĮTAMPA 

Astenopija (gr. asthenes — 
silpnas + ops — akis) vadina
mas akių nuovargis, kurį 
sukelia įtampa žiūrint į 
smulkius objektus. Jos požy
miai: akių skausmas, ypač 
dirbant smulkius darbus, mir
ga raidės, dvejinasi akyse, 
akys ašaroja, parausta, peršti, 
pablogėja ryškaus matymo 
pastovumas. Astenopija daž
niausiai būna akomodacinė, 
kurios pagrindinė priežastis 
yra okomodacijos spazmas. Be 
šių simptomų, dar gali būti 
galvos skausmai, retais atve
jais pykinimas ir migrenos 
priepuoliai. 

Literatūroje aprašomi as-
tenopijos simptomai yra klasi
fikuojami į dvi grupes: 

1. „akių" simptomai — 
akių skausmas, paraudimas, 
perštėjimas, džiūvimas, ašaro
jimas; 

2. „regėjimo" simptomai 
— neryškus matymas, mir
gėjimas, dvejinimasis akyse, 
tamsios dėmės akyse. 

Dažnesni yra „akių" simp
tomai, jų dažnis svyruoja nuo 
50 iki 80 proc. Daliai dir
bančiųjų astenopijos simp
tomai išlieka ir kitą darbo 
dieną, tačiau daugumai dir
bančiųjų simptomai išnyksta 
valandos bėgyje po darbo. 
Nebūtinai regėjimo nuovargis 
siejamas tik su darbu kompiu-
teru. T. Laubli (JAV) duo
menimis, astenopijos simp
tomai atsiranda — 40 — 45 
proc; dirbančiųjų kompiute
riu, 7—14 proc. — ilgai žiūrint 
televizorių, 6 — 8 proc. as
menų — skaitant knygas ar 
laikraščius. Daugelyje atlik
tų, styrimų nurodomas aste
nopijos ryšys su asmeninio 
pobūdžio arba darbo aplinkos 
veiksniais. Astenopijos simp
tomai yra dažnesni moterims, 
negu vyrams. Astenopija nėra 
susijusi su dirbančiųjų kom
piuteriais amžiumi. Astenopi
jos atsiradimui gali turėti 
įtakos darbo pobūdis. Dirban
tieji kompiuteriu dažniau jau
čia astenopijos simptomus, 
atliekant duomenų įvedimą, 
duomenų gavimą arba dirbant 
dialogo režimu. Vertinant at
siradusių simptomų pasto
vumą, išsiskiria grupė dir
bančiųjų, kurie atlieka teksto 
įvedimo ir redagavimo darbus 
— astenopija šiems dirban
tiesiems yra pastoviausia ir 
labiausiai pavojinga. 

Nenuginčijama darbo 
laiko įtaka astenopijos vysty
muisi. Atliekant statistinę 
analizę, nustatoma patikima 
teigiama koreliacija tarp ne
pertraukiamo darbo laiko 
trukmės ir astenopijos simp
tomų dažnio: kuo yra ilgesnis 
darbo laikas, tuo dažniau vys
tosi regos nuovargis. Lietuvos 
Higienos normose rekomen
duojama pertraukėlių trukmė 
yra 10 minučių kiekvienai 
darbo valandai. 

Specifinės problemos: 

susilpnėjęs regėjimas; 
amžiniai pokyčiai; 
kontaktiniai lęšiai. 

Nėra tiksliai įrodytas 
regėjimo susilpnėjimo ir aste
nopijos vystymosi ryšys. Iš
kyla pagrindinis klausimas: 
ar regėjimo sutrikimai iš
šaukia astenopijos atsira
dimą? Atsakymas į šį klau
simą priklauso nuo to, kokio 
pobūdžio ir laipsnio yra regėji
mo pakenkimas. Yra prielai
dų, jog pirmo laipsnio miopija 
yra regėjimo yda, kuri neturi 
neigiamos įtakos dirbant 
kompiuteriu. Tipinis dirban
tis kompiuteriu oftalmologų 
pacientas yra 38-erių metų 
moteris, kuriai nustatyta II 
laipsnio miopija. Ji dirba kom
piuteriu ne mažiau negu 5 
valandas per dieną, dažniau
siai atlieka teksto surinkimo 
arba duomenų įvedimo dar
bus. Vidutinis jos darbo 
kompiuteriu stažas yra 5 
metai. Šis dirbančiųjų kontin
gentas turi daugiausia nusi
skundimų. 

Amžiniai pokyčiai regos 
analizatoriuje sukelia eilę 
papildomų problemų. Presbio-
pija (gr. presbys senas+ops — 
akis) yra su amžiumi atsi
radęs fiziologinis akomodaci-
jos nusilpimas. Apie 40 — 45 
metus artimiausias gero ma
tymo taškas nutolsta nuo 
akies ir žmogus negali skai
tyti, rašyti, dirbti kitus„smul-
kius darbus iš įprasto — 30 
— 33 centimetrų atstumo. Pres-
biopija paprastai koreguoja
ma akiniais, kurie pagerina 
matymą . i š artimo atstumo; 
Dirbant kompiuteriu,, atstu
mas nuo akių iki -ekrano yra 
apie 50 — 60 centimentrų, o 
tai nėra standartinis nuoto
lis, kuriam yra parenkami 
akiniai darbui iš arti. Jei 
dirbantysis žiūri į ekraną per 
artimo matymo stiklus, jis 
yra priverstas mažinti regėji
mo nuotolį, palenkiant galvą 
nenatūraliu kampu, o tai 
sukelia kaklo ir pečių lanko 
raumenų skausmus. Todėl, 
nešiojantys akinius su bifor 
kaliniais stiklais, dirbant 
kompiuteriu j ekraną žiūri per 
lęšius, skirtus tolimam maty
mui. 

Kontaktiniai lęšiai taip 
pat dirbantiems kompiuteriu 
sukelia nemažai papildomų 
problemų. Mažas santykinis 
oro drėgnumas, elektrosta
tinio krūvio įtakoje prie ek
rano susikaupusios ^įelektri
nusios dulkės bei kompiuteriu 
generuojama šiluma, lemia 
nepalankias, sausas aplinkos 
sąlygas. Visi minėti veiksniai 
lemia „sausos akies" sindro
mą, dėl ko atsiranda akių pa
raudimas, perštėjimas ir de
ginimas bei akių skausmas. 
Turi įtakos ir asmeniniai dir
bančiųjų ypatumai, tai yra tai, 
jog dirbantiems kompiuteriu 
ryškiai sumažėja mirksėjimo 
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dažnis. 
Rekomendacijos regėjimo 

sutrikimų profilaktikai, pa
grindinės strateginės kryp
tys, mažinančios darbo aplin
kos įtaką regėjimo funkcijai 
bei regos analizatoriaus nuo
vargį, yra šios: 

1. Užtikrinti optimalius 
natūralaus ir dirbtinio (ben
drojo ir vietinio) apšvietimo 
paramentrus. 

2. Įrengiant kompiuteri
zuotas darbo vietas, panaikin
ti pašalinių blyksnių atsiradi
mo galimybę. Kitais atvejais, 
juos pašalinti, keičiant atski
rų darbo vietos elementų iš
dėstymą. 

3. Dirbti tik su kokybiš
kais, techniškai tvarkingais ir 
sertifikuotais aparatais. 

4. Dirbantieji kompiute
riais turi reguliariai tikrinti 
regėjimą ir, reikalui esant, jį 
tinkamai koreguoti. Dirban
tieji kompiuteriu sąmoningai 
turi stengtis dažniau mirk
sėti; tuo' būdu mažinant džiū
vimo reiškinius akies junginė
je bei su tuo susijusius ne
malonius subjektyvius juti
mus akyse. 

Akių nuovargiui pašalinti 
ir regėjimo sutrikimų profi
laktikai pertraukų ir mikro-
pertraukų metu rekomenduo
jama daryti specialius pra
timus akims. Jie gali būti 
atliekami stovint arba sėdint, 
nukreipus akis nuo ekrano, 
žiūrint į tolį, ramiai kvėpuo
jant. Siūlomi tekių pratimų 
variantai. 

1 variantas 

1. 10-15 kartų nestipriai 
pamirksėti. 

2. Užsimerkus, nepasu
kant galvos, skaičiuojant nuo 
1 iki 4 — pažiūrėti į kairę, 
skaičiuojant nuo 1 iki 4 — 
žiūrėti į dešinę, skaičiuojant 
nuo 1 iki 6 — žiūrėti tiesiai. 
Skaičiuojant nuo 1 iki 4 
pažiūrėti į viršų, skaičiuojant 
nuo 1 iki 4 — pažiūrėti į 
apačią, skaičiuojant nuo 1 iki 
6 — žiūrėti tiesiai. Kartoti 4 
— 5 kartus. 

3. Skaičiuojant nuo 1 iki 
4, žiūrėti į savo rodomąjį 
pirštą, ištiestą 25 — 30 cm 
atstumu nuo akių, skaičiuo
jant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. 
Kartoti 4 — 5 kartus. 

4. Sukant žvilgsnį ratu, 
apvesti akis 4 — 5 kartus į 
kairę pusę, po to 4 — 5 kar
tus — į dešinę, skaičiuojant 
nuo 1 iki 6 — žiūrėti į tolį. 
Kartoti 2 kartus. 

2 variantas 

. 1. Skaičiuojant nuo 1 iki 
4 užsimerkti, skaičiuojant 
nuo 1 iki 6 — atsimerkti, ir 
išplėtus akis žiūrėti į tolį. 
Kartoti 4 — 5 kartus. 

2. Skaičiuojant nuo 1 iki 
4 — žiūrėti į nosies galą, 
skaičiuojant nuo 1 iki 6 — žiū
rėti į tolį. Kartoti 4 — 5 kartus. 

3. Nepasukant galvos, lė
tai daryti judesius akimis: 
žiūrėti į viršų, dešinę, apačią, 
kairę. Po to žiūrėti į viršų, 
kairę, apačią, dešinę. Skai
čiuojant nuo 1 iki 6 — žiūrėti 
į tolį. Kartoti 4 — 5 kartus. 

I. T i į ū n ė l i e n ė s n u o t r . 

GERYBINĖS PROSTATOS 
GYDYMAS ŽOLELĖMIS (2) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Da'bar tik paduok savo 
adresą ir tave apipils spauda 
žolelėmis prostatos gydymo 
pasiryžėliai. Jie įtakingiau
siai maišys medicinišką tiesą 
su pelninga netiesa. Mūsiš
kiai nesiorientuoja, leng
vatikiai jais susižavi ir tušti
na savas kišenes, net pavojin
gai susirgdami — neskirdami 
gerybinės prostatos padidėji
mo nuo kitų šlapimo takų 
negalių, įskaitant vėžį. 

Todėl mediciniškas ap
sišvietimas yra labai svarbus 
kiekvienam mūsiškiui. 

Tai laimingos kelionės 
prostatos reikalu į Liaudies 
universitetą: 

Žolelėmis gydymas — 
Phytotherapy 

Jau da'bar mūsų pen
sininkai visoje Amerikoje 
gausiai gydo savas prostatas 
nuoviromis iš įvairių augalų 
šaknų, sėklų, žievių ir vaisių. 
Patys taip elgiasi, tvarkydami 
savo padidėjusių prostatų 
negerumus, neskirdami, ar 
jos gerybiniai padidėja ar 
vėžiškai suserga. Dažniausiai 
taip elgiamasi, nežinant gydy
tojui. Tos nuoviros imamos 
pavienės ar-grupėmis. 

ciniška tiesa tuo reikalu. Ta 
J5aw palmetto" uogų ištrauka 
yra dažno pensininko vaistų 
spintelėje. Tų uogų ištrauka 
yra gerai ištirta gydymui ge
rybiniai padidėjusios prostatos. 

Visgi yra prieštaraujančių 
žinių dėl jo ištraukos veiklos. 
Prileidžiama, kad tokia iš
trauka veikia prieš vyrišką 
hormoną — antiandrogenišką 
savybę. 

Apskaičiavus 18 atliktų 
tyrimų su 2,939 vyrais duo
menis, susekta, kad „Saw pal
metto" sumažina gerybiniai 
padidėjusios prostatos nege
rumus, padidina šlapimo te
kėjimą ir sumenkina kitus ne
gerumus. Kas svarbu, kad 
„Saw palmetto" vaistas nesu
kelia jokių blogų reiškinių, 
kaip ir placebo. 

Taigi, visi galime juomi 
pasinaudoti tik su viena sąly
ga — reikia būti gydytojo ži
nioje, kad neužleistume iki 
nepagydomo prostatoje vėžio 
bei kitų negerumų šlapimo 
takuose. 

Išmintingam to pakaks. 
Šaltinis: „Geriatrics". 

March 2001, vol. 56, No. 3 

TAI ĮDOMU 
Sunku vertinti tas žoleles 

mediciniškai 

Medicina negali tų žolelių 
veiklos įvertinti, nes nuovirų 
gaminimas labai įvairuoja pas 
įvairius gamintojus. 

Dar tų žolelių vertės su
pratimą sunkina natūralus 
įvairumas augalų turimo 
vaisto koncentracijos ir jos 
sezoninės kaitos. Už tai, visi 
vyrai, žinokite šią medi
cinišką tiesą: nė vienas dabar 
peršamas augalinis vaistas 
gerybiniai padidėjusios pros
tatos gydymui nėra galutinai 
ištirtas, dvigubai aklu būdu 
tiriant, palyginus su duonos 
tešla (placebo). Nepaisant to, ' 
augaliniai vaistai yra plačiau- ' 
šiai naudojami. Europoje 
augalinis gydymas — Phytot
herapy, yra plačiausiai pa
sklidęs, panašiai kaip anks
čiau Lietuvoje buvo visų nau
dojamas „Amolis". 

Augalinio maisto nauda 

Dabar manoma, kad 
vaistų augalinėse nuovirose 
svarbiausias vaistas yra beta-
sitosterol. Šį vaistą naudo
jant, atlikti tyrimai nurodo, 
kad gerybiniai padidėjusios 
prostatos negerumai reikš
mingai sumažėja ir pagerėja 
šlapimo tekėjimas. Jo veiklos 
būdą ir tokio prostatos pa
didėjimo juomi sėkmingumą 
suseks tolesni tyrimai. 

Uogos „Saw Palmetto" 
(semoa repens) 

Beveik visiems lietuviams 
pensininkams to augalo 
ištrauka įpiršta — jie ją nau
dodami džiūgauja. Štai medi-

Metams 
$100.00 
$115.00 

1/2 metu 
$60.00 
$65.00 

3 men. 
$38.00 
$45.00 

JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik še š tad ien io laida: 
JAV $60.00 $45.00 $33.00 
Kanadoje ir kitur (US.) $65.00 $50.00 
Užsakant į Lietuvą: 
Oro paš tu $500.00 $250.00 
Reguliariu paštu $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida oro paš tu 

$160.00 $85.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312^37-1285 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave„ Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos paga! susitarimą 

EDMUNDAS VEŽINAS, M.D„ S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 r ? 

Chicago, IL 60636 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDCLOGAS-ŠIFOIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopine chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

Joliet IL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 
•w?+ :snterforsuge*yaricfereasthse*.corn 

DIRBTINIS 
APVAISINIMAS IR 

VĖŽIO LIGA 

Keli moksliniai tyrimai 
atskleidė tiesioginį ryšį tarp 
dirbtinio apvaisinimo ir vė
žio. Pasak olandų moks
lininkų, dirbtinai apvaisinus 
gimę kūdikiai rizikuoja 7 kar
tus dažniau susirgti akių 
vėžiu, negu natūraliai pradėti 
vaikai. Tiesa, mokslininkai 
perspėja, jog tai tik pirminiai 
duomenys, kuriuos reiktų 
tikslinti. Praėjusią savaitę 
britų mokslininkai medicinos 
žurnale „Lancet" paskelbė 
straipsnį, kuriame dirbtinis 
apvaisinimas siejamas su 
retu genų sutrikimu, galinčiu 
paskatinti inkstų vėžį. 

Vakarų šalyse vienam iš 
17,000 naujagimių išsivysto 
vadinamoji retinoblastoma — 
tai yra piktybinis akies tin
klainės auglys. Amsterdamo 
universiteto klinikos tyrinėto
jai piktybinius akies tin
klainės auglius diagnozavo 
penkiems per penkiolika mė
nesių gimusiems naujagimi
ams, kurie buvo pradėti 
dirbtinai apvaisinus. Tai pa
skatino mokslininkus paly
ginti šios ligos dažnumą tarp 
natūraliai ir dirbtinai pradėtų 
kūdikių. Išvada — dirbtinai 
pradėtiems vaikams retino
blastoma išsivysto šešis — 
septynis kartus dažniau. 

Olandijoje maždaug vie
nas iš pusantro nuošimčio 
kūdikių gimsta dirbtinai 
apvaisinus, tokia operacija 
kasmet pasinaudoja apie 
3.000 moterų. Kaip sako 
Amsterdamo universiteto 
klinikos tyrinėtoja Anetė Mol, 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. Jei reikalinga 
sagaiba po darbo valandit, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet. IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 VV. 103rd. St., 
Oak Lavvn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

B e s i s t e n g i a n t p a g e r i n t i g y v e n i m ą v a i k a m s - p l a k a t a s V i l n i u j e . 
I. Tį jOnėl ienės n u o t r . 

labai svarbu išsiaiškinti, 
kokie vaisingumo gydymui 
naudojami vaistai gali skatin
ti vėžį. Jos nuomonei pritaria 
ir profesorius iš Izraelio David 
Ben Erza - - būtina įdėmiai 

stebėti dirbtinai apvaisina nų 
kūdikių vystymą-' reikia 
stengtis iš anksto užkirsti 
kelią galimoms komplikaci
joms. 

LER 
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AR ZINIASKLAIDAI RUPI 
VALSTYBĖS SAUGUMAS? 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Švenčiantis 75-metį Anta
nas Terleckas, buvęs disiden
tas, okupacijos metais gimu
sios „Laisvės lygos" įkūrėjas ir 
vadovas, duodamas interviu 
radijui, sakė, kad pati Lietuva 
dar nėra laisva (tai rodo „Ma
žeikių naftos", tranzito per 
Lietuvą į Kaliningradą istori
ja), bet spauda esanti laisva — 
ką nori, tą rašo. Pastarieji žo
džiai gal geriausiai nusako 
šiandieninės žiniasklaidos pa
dėtį; ką nori, tą rašo. Bet tai 
nereiškia, kad ji visiškai lais
va ar visiškai objektyvi. Ji pri
klauso nuo užsakovų ir verslo 
partnerių, nors, kaip kažkas 
yra pastebėjęs, kovodama tar
pusavyje ji kartais pasako 
daug tiesos. Nesunkiai galima 
rasti tokių pavyzdžių. Štai, 
kai „Lietuvos rytas" kariavo 
su Specialiąja tyrimo tarnyba 
(dėl neskaidrios privatizavimo 
istorijos) ir šis dienraštis ieš
kojo medžiagos, kaip ap
šmeižti STT, antrąją medalio 
pusę rodė konkurentė „Res
publika"; o kai praėjusią sa
vaitę į bėdą papuolė „Respub
lika" dėl priede „Vakarinės 
žinios" pasirodžiusios dezin
formacijos apie Vilniaus ban
ką ir kai ji šantažu ėmė kovoti 
su pradėjusiu tyrimą Sau
gumo departamentu, daugiau 
objektyvumo galima buvo ras
ti „Lietuvos ryte". Bet pra
ėjusią savaitę Lietuvos žinia-
sklaida parodė dar vieną, iki 
šiol nematytą veidą — susi
rūpinimą Rusijos kapitalo įta
ka Lietuvos politikai. 

Kai visus nepriklausomy
bės metus Vytautas Lands
bergis vis ragino budėti prie 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
dažnai keldavo mintį dėl bu
vusio „vyresniojo brolio" kėslų 
savo gniaužtuose laikyti Lie
tuvą, didžioji dalis žiniasklai
dos iš to paprastai tik šaipy
davosi. Kai konservatoriai 
„Williams" pavidalu stengėsi į 
Lietuvą atvesti amerikietišką 
kapitalą, kad grėsmės atveju 
Amerika imtųsi ginti Lietuvą, 
žiniasklaida tai laikė vos ne 
asmeniniu Landsbergio noru 
parsiduoti Amerikai. Atrodė, 
kad žiniasklaidininkai apskri
tai nemato jokios grėsmės 
Lietuvai iš Rytų. Bet po prezi
dento rinkimų padėtis kaž
kodėl pasikeitė. Štai jau kelin
ta savaitė iš aktualijų skyrelių 
vis dar neišeina svarstymai, 
ar Rolando Pakso rinkimų 
kampanijoje nedalyvavo rusų 
reklamos firmos ir ar jo nefi
nansavo rusiškas kapitalas. 
Pats faktas, kad vyksta tokie 
svarstymai, jau rodo. kad ta 
tema aktuali ir žiniasklaidai, 
o tai reiškia, kad žiniasklaida 
nėra abejinga Lietuvai kylan
čioms grėsmėms. Bet šiuo 

reikalu nei žiniasklaida, nei 
valstybinės instancijos praėju
sią savaitę toliau komentarų 
nepažengė, ir aiškumo nepa
daugėjo. Rusų kapitalo įtaka 
rinkimuose taip ir nebuvo nei 
patvirtinta, nei paneigta. 

Lietuvos televizijos „Pra
šau žodžio" laidoje vykęs tyri
mas, kuriame dalyvavo vienas 
R. Pakso rinkimų kampanijos 
scenaristų — Audrius Butke
vičius — abejonių gal dar 
pridėjo. Tiesa, A. Butkevičiaus 
užduotis buvo įtarimus pa
neigti, bet telefonu prieš But
kevičių „balsavusių" žiūrovų 
skaičius rodė, kad jo dalyvavi
mas šiame reikale situacijos 
R. Pakso naudai nepagerino: 
jeigu jis kviečiasi dėl reketavi
mo teistą buvusį aukštą vals
tybės pareigūną ir jeigu tą 
reketininką susiriesdamas gi
ria kompanionas rusas iš 
Maskvos, teigdamas, kad 
„Audrius yra europinio masto 
viešųjų ryšių specialistas", 
vadinasi, nieko gero nelauk. O 
juo labiau, kad laidos vedanty
sis abu „specialistus" pagavo 
meluojant ir dokumentu įrodė, 
jog su R. Paksu dirbusi rusų 
reklamos firma turi verslo 
ryšių su „Mažeikių naftą" 
šiandien valdančia rusų firma 
„Jukos". Beje, „Laisvas laik
raštis" savaitės pabaigoje 
pateikė dar vieną prognozę: 
esą R. Pakso rinkimų kampa
nija buvo finansuota iš tarp
tautinės ginklų prekybos. 

Deja, nors konservatoriai 
žada pradėti R. Pakso rinkimų 
kampanijos finansavimo tyri
mą, nes jo deklaruota pinigų 
suma neatitinka tikrovės, 
mat, specialistai skaičiuoja, 
kad faktiškai išleista 3 kartus 
daugiau, bet, atrodo, kad 
viską pridengs vasario 26-oji 
— prezidento inauguracijos 
diena. R. Paksas po įvilktuvių 
dėl buvusių klaidų ar nusi
žengimų nebegalės būti kalti
namas, o tyrimą baigti iki to 
laiko nėra jokių galimybių. 
Na. bet tai neturėtų džiuginti 
R. Pakso: po kilimu sušluotos 
rinkimų kampanijos šiukšlės 
naujajam prezidentui gerokai 
kartins gyvenimą ir nepadės 
tapti autoritetingu vadovu. 

Taigi, kaip matyti, pra
ėjusi savaitė buvo gerokai 
šykšti naujų įvykių, ir žinia-
sklaidai beliko gromuluoti se
nus kąsnius: dažniausiai į ete
rį išeidavo turtingiausias sei-
mūnas Viktoras Uspaskich, 
kuris aiškindavosi, kodėl nori 
pakeisti rinkimų sistemą ir iš 
apyvartos išstumti politines 
partijas. Socialliberalai, ku
riuos jis gausiai rėmė ir kurie 
iškėlė šį turtuolį į Seimo eko
nomikos komiteto pirmi
ninkus, įkalbinėjo jį (taip pat 
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ir kitus seimūnus, kurie pasi
rašė po Uspaskich projektu) 
atsisakyti referendumo. Štai tau 
ir pavyzdys, kas būna, kai par
tijos yra nuperkamos. Social
liberalai nusigando, pamatę, 
kas yra jų rėmėjas. Be to, kad jo 
siūloma rinkimų sistema veda 
prie piniguočių (nežinia iš kie
no gero praturtėjusių) val
džios, pats siūlomasis referen
dumas, jeigu jis būtų „pras
tumtas" kartu su referendumu 
dėi stojimo į Europos Sąjungą, 
gali kelti grėsmę, nes Uspas
kich kompanijos oficialiai su
darytos referendumo komisi
jos regionuose turėtų galimy
bių agituoti žmones prieš ES. 

Nedaug pasistūmėjo į prie
kį ir tyrimas dėl „Respublikos" 
gando, kad Lietuvos saugu
mas „nori užgniaužti" laisvąją 
žiniasklaida. Lietuvos radijui 
davęs interviu, LSD vadovas 
Mečys Laurinkus skundėsi, 
kad dėl to, jog jo institucija 
dirba su ypač slaptais doku
mentais ir tiria neskelbtiną 
medžiagą, visuomenėje susi
daro neigiama nuomonė apie 
saugumiečius. Iš tiesų, nuo 
pat Lietuvos valstybės atsikū

rimo saugumo vadai nelindo į 
ekraną, o jeigu kuris nors žur
nalistas juos prie mikrofono ir 
atsitempdavo, jie kalbėdavo 
tik aptakiomis frazėmis. Dėl 
„Respublikos" sukelto skanda
lo M. Laurinkus pasakė tik 
tiek, jog akcya buvo nukreipta 
prieš Lietuvos saugumą ir ją 
galėjo organizuoti ne vienas V. 
Saveljevas, bet tyrimui skirtas 
laikas dar nesibaigė ir galu
tinių rezultatų reikia laukti po 
mėnesio. 

Nors vieną (seną) naujieną 
praėjusios savaitės įvykiuose 
galima rasti. Štai prezidentas 
V. Adamkus sukvietė politinių 
partijų vadovus pasitarti dėl 
ginčytino žemės pardavimo 
įstatymo. Į pasitarimą buvo 
pakviestas ir išrinktasis prezi
dentas Rdandas Paksas. Žinia-
sklaida atkreipė dėmesį, kad 
išrinktasis prezidentas nesi
teikė ateiti (tuo metu nenu
matytam pokalbiui pasikvie
tęs Saugumo departamento 
vadovą M. Laurinkų) ir vietoj 
savęs atsiuntė būsimą pata
rėją Alvydą Medalinską. Gal 
jau mažai kas prisimena, kad, 
kai į prezidento kėdę sėdo V. 

Adamkus, jis pasielgė lygiai 
taip pat. Prezidentu būdamas, 
A. Brazauskas eidavo visur, 
kur tik jį kviesdavo — į Seimo 
komitetų posėdžius, Vyriausy
bę ir kitur. Adamkus iš pat 
pirmos dienos parodė, kad 
prezidentas nėra koks liokajus 
ir jam nepridera kur nors 
vaikščioti. Jis yra svarbiausia 
institucija, ir nuo šiol visi eis 
tik pas jį. Taip visus 5 metus ir 
buvo. R. Paksas, kuris buvo la
bai lipšnus rinkimų kampani
joje ir lankė pačius nuošaliau
sius kaimus, dabar demons
truoja tą patį atsitolinimą. 

Kadangi valdžios vyrai ir 
moterys rodo ne pačias geriau
sias savo asmenines savybes, 
neturi autoriteto ir pati val
džia. Dideliam žmogui nėra 
mažų partnerių. Dėl ambicin
gų vadų ir vadukų pasipūtimo 
skeldėja partijos, viena partija 
su kita nesusikalba, ir visa tai 
neleidžia natūraliai vystytis 
valstybei. Bet atskiros perso
nos gali aikštytis tik todėl, kad 
tauta — dauguma, partijų eili
niai — yra pasyvūs ir laisvai 
leidžia reikštis išrinktųjų silp
nybėms. 

PIRMASIS ES SUTARTIES PROJEKTAS 
Šios savaitės pirmadienį į 

Vilnių atkeliavo Stojimo į Eu
ropos Sąjungą sutarties pro
jektas, kuriam tikėtina pritars 
Vyriausybė. Apie šį labai svar
bų dokumentą ir kai kuriuos 
jo ypatumus papasakojo Eu
ropos komiteto generalinio 
direktoriaus pavaduotojas 
Klaudijus Maniokas. 

Stojimo į Europos Sąjungą 
sutarties projektas — tai di
džiulės apimties dokumentas, 
kurį sudaro maždaug šeši tūks
tančiai puslapių. Kodėl tiek 
daug? Tai lengva paaiškinti, 
kadangi viena ir ta pati Sto
jimo sutartis yra bendra vi
soms dešimčiai šalių kandi
dačių. Kitaip tariant, kai, 

tarkime, Belgijos parlamentas 
balsuos už Stojimo sutarties 
ratifikavimą, tai vienu rankos 
pakėlimu tos šalies parlamen
tarai pritars ir Čekijos, ir 
Maltos, ir Lietuvos ir visų kitų 
Europos Sąjungos naujokų 
narystei. Taigi nenutiks taip, 
kad kuris nors Europos Są
jungos senbuvės parlamentas 
paliks už borto kurią nors vie
ną stojančią šalį. O tokia gali
mybė dar neseniai atrodė gana 
reali. Ir Europos komiteto gene
ralinio direktoriaus pavaduo
tojas Klaudijus Maniokas mū
sų radijui priminė, kad: „Dar 
besibaigiant visai deryboms 
Olandijos parlamente vyko 
labai aštrios diskusijos apie 

tai, ar iš tikrųjų visos naujos 
valstybės yra pasirengę. Ir 
buvo tokia idėja Olandijos kai 
kurių skeptiškai nusiteikusių 
tokių parlamentarų svarstyti 
sutartis su kiekviena šalimi 
atskirai. Ir negi jie turėjo tokį 
pageidavimą, kad sutartys 
būtų sudaromos su kiekviena 
šalimi atskirai". 

Priminsime, kad kaip tik 
Lietuva buvo viena iš tų šalių 
kandidačių, kurios pasirengi
mas narystei Europos Sąjun
goje kėlė kai kurių Olandijos 
parlamento jėgų abejonę. Tai
gi bendra Stojimo sutartis Lie
tuvai, kaip vienai varginges
nių kandidačių, yra naudinga. 

Nukelta į 5 pal. 

Praėjusį savaitgalį kone 
visame pasaulyje vyko triukš
mingos demonstracijos prieš 
karą su Iraku. Amerikoje to
kio masto demonstracijas gal
būt matėme tik Vietnamo ka
ro metais, o Europoje daugelis 
net neatmena, kad milijonas 
žmonių (kaip Romoje) išsilietų 
į gatves pareikšti savo nuo
monę kur iuo nors politiniu 
klausimu. Nors europiečių mi
nios, kaip teigia žurnalistai, iš 
esmės nebuvo nusiteikusios 
prieš Ameriką, bet visgi tvyro
jo nepasitenkinimas JAV prez. 
George W. Bush nusistatymu 
neiti į jokius kompromisus ir 
„Iraką nuginkluoti jėga". 

Daugelyje vietovių (įskai
tant ir Europos sostines) mi
nios skandavo sakinį: „Nepirk
sime naftos kraujo kaina" 
(laisvai verčiant, „no blood for 
oil"). Vis dėlto tokie „senti
mentai" (ypač amerikiečių) 
iškėlė klausimą: ką tie patys 
žmonės sakytų, jeigu staiga iš 
arabų pasaulio nutrūktų naf
tos tiekimas, benzino kainos 
dar labiau iškiltų, arba šio 
skystojo kuro pritrūktų? Ar 
vairuotojai sutiktų atsisakyti 
savo prabangių, godžiai benzi
ną siurbiančių, autobusiukų, 
džipų ir sunkvežimėlių? Ar jie 
ir tuomet kartotų „no blood 
for oil"? O gal tie skambūs šū
kiai demonstracijų įkarštyje 
yra tik žodžiai, papūgos iš
mokti „žmonių kalba" — ne
suprantami ir bereikšmiai? 

Kasdien šimtus kartų gir
dime perspėjimus ir grasini
mus. Nėra abejonės, kad jie 
sukelia į tampą ir ateit ies 
baimę, ypač jauniesiems, ku
riems ilgesnio karinio konflik
to atveju gresia galimybė at
sidurti fronte. Ar Amerika tu
rėtų tvirtai stovėti su savo 
prezidentu, remti jo nuos
prendžius, net jeigu dėl to rei
kėtų daug paaukoti? Ar pa
galiau su JAV turėtų stovėti ir 
Europa, kuriai niekuomet ne
gailėta paramos (net ir kraujo) 
iš šios Atlanto pusės? 

Prez. Bush ir jo kabineto 
nariai, ypač valstybės sekreto
rius, moka kalbėti įtikinan
čiai, tiesiog pirštu parodydami 
pavojus, kurie laukia žmoni
jos, jeigu nebus sutramdytas 
vienas aršiausių despotų. Tad 
tiesiog sunku suprasti, dėl ko 
Europoje tie įtaigojimai krinta 
į kurčias ausis? Galbūt, kaip 
vienas tarptautinės politikos 
žinovas išsireiškė, ne tiek 
svarbu, kas kalbama, o kaip 
kalbama. Ir Bush, ir Rums-
field, ir kai kurie kiti aukštieji 
JAV valdžios žmonės, atrodo, 
yra pamiršę pagrindines dip

lomatijos taisykles. Įsakmus, 
tiesiog arogantiškas tonas ir 
visiškas nesiskaitymas su 
priešingomis nuomonėmis dar 
niekuomet nedavė gerų vai
sių. Tad įdomu bus stebėti, ar 
JAV prezidentas ir į praėjusio 
savaitgalio demonstracijas vėl 
numos ranka? Ar kelių mili
jonų (įskaitant savo valstybės 
piliečių) aiškus nusistatymas 
prieš karą Irake neturės jokių 
pasekmių? Demonstracijomis, 
be abejo, džiaugėsi tik Irako 
diktatorius, nes tai dar labiau 
sutvirtino jo poziciją. 

Nereikia manyti, jog Ira
kas nepavojingas pasaulio tai
kai, kad Saddam Hussein sa
ko tiesą, tvirtindamas neturįs 
jokių draudžiamų ginklų. Juk 
praėjusį savaitgalį JT inspek
toriai staiga pradėjo „rasti" 
cheminių ir biologinių ginklų, 
kurių Irakas „neturi"... Apie 
12 m. Hussein vakariečius są
jungininkus už nosies vedžio
jo, nesilaikydamas Persų įlan
kos taikos sutarties, trukdy
damas JT inspektoriams at
likti savo darbą ir net juos 
išvarydamas iš Irako. Nors 
sąjungininkai aiškiai žinojo, 
kad Hussein meluoja, bet nie
ko nebuvo daroma. Kodėl da
bar taip svarbu nedelsiant 
pradėti karą ir ginklu Hussein 
pašalinti? 

Mes gerai prisimename 
Persų įlankos karo pradžią. Ji 
sutapo su Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimu. Taip pat 
su skaudžiu kartėliu prisime
name tuometinio prez. George 
Bush nenorą pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybės, nu
žemintą jo linkčiojimą Mask
vai. Šiandien jau galime teigti, 
kad jo sūnus — George W. — 
aną tėvo klaidą atpirko: jis 
rėmė Lietuvos siekius tapti 
NATO nare, net apsilankė Vil
niuje ir daug kartų pareiškė 
palankumą Lietuvai. Ar prez. 
George W. Bush stengiasi žūt 
būt atitaisyti ir kitą tėvo klai
dą — susidoroti su Hussein? 
Juk Irakas taikos sutarties 
punktų nesilaikė daugiau 
kaip 10 metų, nuolat šaipyda
masis iš JT pastangų juos įgy
vendinti. Tad dėl ko dabar tas 
beatodairiškas skubėjimas? 
Vienas ar kitas mėnuo padė
ties per daug nepakeis — te
gul JT inspektoriai atlieka sa
vo paskirtį. Kas žino, galbūt 
diktatoriaus užsispyrimas bus 
pagaliau pralaužtas taikiu 
būdu, galbūt bus išvengta 
kraujo praliejimo. O galbūt 
Vašingtono noras nedelsiant 
pradėti karą turi kitą prie
žastį, apie kurią nedrąsu net 
užsiminti... 

LIETUVA PAKVIESTA Į 
NATO IR ES: KAS TOLIAU? 

VYGAUDAS UŠACKAS 

LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko kalba, pasakyta 2003 m. 
sausio 25—26 dienomis Los Angeles vykusio Politinių studijų savaitgalio 
metu, kurį jau 36-jj kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Lietuvos istoriniai pasiekimai 
Be jokios abejonės, spren

dimai dėl Lietuvos pakvietimo 
į NATO bei derybų stojimo į 
ES pabaiga — tai dešimtmečio 
nepriklausomos Lietuvos svar
biausių diplomatinių pas
tangų rezultatas, daugiau nei 
penkiais dešimtmečiais vėluo
jamo tarptautinio teisingumo 
atstatymas. Sprendimai dėl 
Lietuvos narystės ES ir 
NATO. o taip pat lapkričio 
21-22 d. pirmą sykį istorijoje 
Įvykęs JAV prezidento G. W. 
Bush vizitas į Lietuvą sim
bolizavo Molotovo - Ribbent-
ropo pakto liekanų sunaiki
nimą, sėkmingą Baltijos vals

tybių integraciją į euroatlantines 
struktūras, o tuo pačiu ir naują 
santykių su Rusija etapą. 

Dar prieš trejus metus kai 
kas netikėjo ir atvirai šaipėsi 
iš Lietuvos ir kitų Baltijos vals
tybių siekių tapti NATO 
narėmis. O prieš 10 metų 
mums patiems narystė NATO 
buvo sunkiai suvokiama gali
mybė. Lietuvos žmonių ryžto, 
nuoseklių ekonominių, poli
tinių ir karinių reformų dėka 
Lietuvos siekiai tampa realy
be. Tačiau narystė NATO 
būtų daug sunkiau pasiekia
ma, jei ne įvairiapusė Lietuvos 
ir Baltijos draugų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Euro

poje parama. JAV prezidento 
G. W. Bush vieningos ir lais
vos Europos vizija, abiejų — 
respublikonų ir demokratų — 
partijų parama JAV Kongrese. 

Mūsų sėkmė nebūtų tokia 
įspūdinga, jei ne Amerikos 
lietuvių nuosekli ir visapusiš
ka parama. Ačiū jums, Ame
rikos lietuviai, kad neleidote 
užgesti Lietuvos laisvės auku
rui. Ačiū už tai. kad padėjote 
išlaikyti lietuvių tautos tikė
jimą laisve ir nepriklauso
mybe. Ačiū už nenuilstamą 
Lietuvos laisvės bylos kėlimą 
demokratiniu ir laisvų kraštų 
židinyje — Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Ačiū už 
paramą, a ts ta tant ir stipri
nant nepriklausomos Lietuvos 
valstybės pamatus bei pade
dant tiesti kelią į NATO ir 
Europos Sąjungą. 

Vieningų lietuvių tautos 
pastangų abejose Atlanto pu
sėse dėka, Lietuvos Respub
lika įžengia į XXI amžių, 
atkūrusi nepriklausomybę, 

saugesnė, atviresnė bei tvir
tesnė. Lietuva tampa Europos 
Sąjungos ir Šiaurės Atlanto 
Sutarties organizacijos narėmis. 

O kas toliau? 
Ilgus metus mes buvome 

taip pripratę prie tokių pa
reiškimų, kaip ^siekiame na
rystės ES ir NATO" arba J i e 
metai yra Lietuvos integracijos 
į Euro-Atlantines struktūras 
metai", jog natūraliai ne vienam, 
šaliai gavus pakvietimus, kyla 
klausimas: „O kas toliau?" 

Simboliška, kad šios die
nos temą kelia fondo „J Laisvę" 
įkūrėjai bei pasekėjai. Kai 
praradus Lietuvos nepriklau
somybę bei susiformavus nau
jai tarptautinei politinei reali
jai Lietuvių fronto bičiuliai 
Amerikoje atgaivino savo žur
nalą „J Laisvę" bei pradėjo 
diskutuoti, jog prie to žurnalo 
reikai įsteigti fondą, kuris, 
tarpe kitų klausimų, inicijuotų 
studijas apie Lietuvos ateities 
problemas, taip pat kilo 

klausimas: „O kaip toliau gy
venti?" Taip pat buvo ieškoma 
būdų kaip būtų galima infor
muoti ir paveikti JAV politiką, 
kad JAV administracija ir 
Kongresas palankiai pasisa
kytų Lietuvos laisvės klau
simu. Politinės studijos savai
tės suteikė dirvą tokių klau
simų svarstymui. 

ES ir NATO sprendimų 
sutvirtinimas 

Tačiau, prieš svarstant ir 
projektuojant „kas bus kai...", 
būtina pripažinti, jog, mūsų 
pirmaeilis uždavinys — su
tvirtinti istorinius spren
dimus, kurie buvo priimti Lie
tuvos narystės NATO ir ES 
atžvilgiu praėjusių metų lap
kričio ir gruodžio mėn. 

Nors politiniai sprendimai 
dėl pakvietimo į NATO ir 
derybų užbaigimo su ES pri
imti, mūsų laukia šių spren
dimų ir ratifikacijos debatai 
19 NATO šalių bei 15 ES šalių 
parlamentuose bei referendu

mas dėl narystės ES Lietuvoje. 
Tai yra didelis ir a tsa

kingas uždavinys Lietuvos 
diplomatijai, kurį įgyvendinti 
mes tikimės su jūsų, Amerikos 
lietuvių, parama. Žinoma, po
litiškai po JAV prezidento G. 
W. Bush balsavimo Prahoje 
dėl 7 naujų narių pakvietimo į 
NATO, jo istorinio vizito \ 
Vilnių bei krypstančio ame
rikiečių dėmesio į sąjungi
ninkų paiešką ir paramą kovo
je prieš terorizmą, o taip pat 
užtikrinimą, kad Irakas įvyk
dytų t a rp tau t inės bendruo
menės iškeltus reikalavimus 
dėl nusiginklavimo, kai kurie 
apžvalgininkai teigia, jog de
batai Senate ir balsavimas dėl 
NATO plėtros praeis gana 
sklandžiai. Tačiau, „nothing 
should be taken for granted" 
(„niekas neturi būti laikoma 
savaime supran tamu daly
ku"). Šiuos JAV prezidento žo
džius, pasakytus per preziden
tų V. Adamkaus ir G. W. Bush 
susi t ikimą Baltuosiuose rū

muose prieš metus, laikau es
mine savo veiklos JAV-jose ak
sioma. Todėl po Prahos ir Vil
niaus vizitų ilgai švęsti ir 
džiaugtis sau neleidome bei 
intensyviai ruošiamės naujam 
NATO plėtros tarpsniui — 
sprendimų del pakvietimo į 
NATO Senato patvirtinimo 
procesui. 

Diplomatinis lobizmas 
patvirtinimo proceso metu 

Koks mūsų veiksmų planas? 
Pirma, siekiant JAV Se

nato palaikymo, vykdysime 
įvairiapusę ir aktyvią diplo
matinę veiklą JAV. Atsižvel
giant į NATO plėtros kalen
dorių bei tai, kad stojimo pro
tokolai bus pasirašyti kovo pa
baigoje, laikotarpyje iki ba
landžio mėnesio stiprinsime 
vietinį palaikymą valstijose, 
senatorių rinkiminėse apygar
dose, dobsime su interesų gru
pėmis, etninėmis organizaci
jomis Vašingtone ir rinkiminė
se apygardose. Bus daugiau 
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MALDA, SKELBIMAS IR 
GYDYMAS 

ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS, S J 

Labai anks t i , d a r ne 
išaušus rytui, Jėzus ats ikėlęs 
nuėjo j negyvenamą vietą ir 
tenai meldėsi. Daugelyje 
Šventojo Rašto vietų ras ime 
priminimų apie J ė z a u s mal
dą. Mums, dvidešimt pirmojo 
amžiaus žmonėms, ma lda 
kar ta is atrodo tik laiko gai
šinimas, nes mūsų darbai , rū
pesčiai ir planai ne tu r i pabai
gos. Žmonės sustoja bėgę t ik 
tada, kai susiduria su mirti
mi, pakliūva j ligoninę arba 
atsiduria beviltiškoje padėty
je. Tik tuomet dažnai pris ime
namas Dievas ir p r adedama 
melstis. 

Malda Jėzaus gyvenime 
buvo jo meilės a lsavimas. J i 
buvo ryšys ta rp jo ir d a n g a u s 
Tėvo, kuriam Jėzus už viską 
dėkojo, kurį šlovino ir su ku
riuo aptardavo savo misiją. 
P radėdamas viešąją veiklą, 
Jėzus pasitraukė į dykumą ir 
keturiasdešimt dienų ir nak tų 
meldėsi; panašiai j is meldėsi 
prieš mirtį, p rašydamas dan
gaus Tėvą, kad aplenktų jį 
kančios taurė , bet svarbiau
sia, kad įvyktų ne jo, be t Tėvo 
valia. 

Meilė nuo amžių buvo 
t a rp Tėvo ir S ū n a u s gyva, 
tačiau po Įsikūnijimo j i mato
mu būdu apglobė visus žmo
nes. Meilė vertė Jėzų kel iaut i 
po visą Galilėją, skelbti žodį 
sinagogose ir išvarinėti demo
nus. Paskelbęs išganymo Evan
geliją vienoje vietoje, j i s kvies
davo mokinius keliauti toliau: 
„Eikime į gre t imus mies te
lius, kad ir ten skelbčiau žodį, 
nes t am esu atėjęs". Panaš ia i 
po Jėzaus mirties meilė vertė 
jo mokinius nešti Gerąją Nau
jieną į visą pasaulį iki žemės 
pakraščių. Tokiu būdu prieš 
šešis šimtus metų Evangelijos 
žodis pasiekė ir Lietuvą. Kris
taus meilę liudijantis žodis 
turi pasiekti vis naujas žmo
nių kar tas . Tačiau šiandien, 
deja, žmones dažniau pasie
kia ne Dievo meilę liudijantis, 
bet pilnas savimeilės ir sava
naudiškumo žodis; ne gydan
tis, bet žeidžiantis ir viltį ati
mant is žodis. Tokie žodžiai 
nuodija žmonių gyvenimą, to
dėl šiandien mums reikia ne 
tik geresnio gyvenimo, bet ypač 
viltį ir išganymą nešanč io 
žodžio. 

Kristus ne tik skelbė Ge
rąją Naujieną, bet ir gydė. 
Mums geriausiai supran tami 
tie atvejai, kai Jėzus pagydy-
davo raupsuotus, ak lus ir luo
šus žmones, tačiau t a r p ki tų 
pagydymų nuolat minimas ir 
demono išvarymas. Evange
listas Morkus rašo: ^Jis pagy
dė daugelį sergančių įvairio
mis ligomis, išvarė daug de
monų. Ir neleido demonams 
kalbėti". Jeigu šiandien saky
tume, jog demonų legionai yra 
įsi tvir t inę pramogų versle , 
daugelyje žiniasklaidos prie
monių, politiniame ir verslo 
pasaulyje ir net mene, rizi
kuotume būti apšaukt i didži
ausiais atsilikėliais ir tamsy
bininkais. Tačiau tai , ką ma
tome šalia savęs, peržengia 
žmogiškumo ribas. Argi pra
mogoms yra būtinos nešvan
kybės ir a tviras iš tvirkavi
mas? Argi žiniasklaida, turin
ti misiją būti tiesos nešėja, 
būt inai turi apraš inė t i tik 
smurtą ir ki tas žmogaus gy
venimo bjaurastis9 Argi me
nui, kuriam budinga pakylėti 
žmogaus dvasią, š iandien 
būt inai reikia t iesiog ap
šnerkšti meno galerijos lanky
tojų sielas9 Viešpats Jėzus tą 

dvasią, kur i apsėda žmogų, 
įsiskverbia į žmogui reikalin
gus da ik tus bei p r iemones , 
pavadino netyrąja dvasia ir 
įsakydavo ja i išeiti. Liepdavo 
ja i eiti nors ir į k iaules , bet 
nelikti žmonėse, nes žmogus 
yra Dievo šventovė ir joje tur i 
gyventi Šventoji Dvasia. 

Mes esame Dievo t au t a , 
Kris taus bendradarbia i , todėl 
nuolatos tu r ime save klaust i , 
a r darome ta i , ką da rė Kris
tus? Ar meldžiamės, t.y. a r 
kalbamės su Dievu? Ar mūsų 
gyvenimas persunktas Dievo 
žodžio jėgos? Ar rūpi m u m s 
dvasiškai ir fiziškai sužeistų 
žmonių likimai? Žmonės tei
sėtai piktinasi matydami , kad 
ka r t a i s ne t kun iga i beveik 
nesimeldžia ir nespinduliuoja 
Dievo meile. Tač iau Dievo 
meilės nešėjai tur i būt i ne tik 
kunigai , be t visi pak r ik š 
tytieji. Apie visa ta i vis daž
niau reikia sus imąstyt i . 

Š iand ien s u n k u prog
nozuoti, kokia bus Lietuva ir 
jos žmonės po dvidešimties a r 
penkiasdešimties metų . Tai 
priklausys ne tik nuo mūsų 
ryžtingo aps i sp rend imo už 
Europos Sąjungą ir m ū s ų 
materialinės gerovės augimo. 
Negana to, ta i pr iklausys nuo 
to, kokias vertybes pas i r ink
s ime ir b r a n g i n s i m e savo 
šeimose ir savo širdyse. Kaip 
sakoma, kokie prioritetai bus 
mūsų gyvenime. Kar tą Kris
tus pasakojo palyginimą apie 
žmogų, kuris pasėjęs grūdus 
nuėjo ilsėtis, o tuo me tu atėjęs 
žmogaus n e d r a u g a s pasėjo 
r auges . M ū s ų la ikmečiui 
būdinga tai , kad gerieji žmo
nės sėdami gėrį pavargs ta ir 
nueina ilsėtis, o blogio sėjėjai 
d i rba n e p a v a r g d a m i . Norė
čiau atkreipt i dėmesį t ik į vie
ną sritį. Visi žmonės y ra labai 
sus i rūp inę , ka ip išlipti iš 
skurdo. Nūna i a ts i rado gali
mybė: Europos valstybės atsi
suko į Lietuvą ir pakvie tė 
kur t i gerovę k a r t u . Atrodo 
v iskas t a i p a i šku : t ik eik, 
dirbk ir auk. Atsirado istori
nis šansas pažengti ne vienu 
laipteliu aukš tyn, bet padary
ti tiesiog šuolį į priekį, tačiau 
raugių sėjėjai nemiega. J i e 
drumsčia žmonių protus , siek
dami pasėt i nepasi t ikėj imą 
Europos šalimis, kad būsimo 
referendumo metu padarytų 
neigiamą sp rend imą a rba 
bent nedalyvautų tautos atei
tį nu l ems i anč i ame apsi
sprendime. 

Šiandien yra metas , kai 
k iekvienas , k u r i a m brangi 
Bažnyčia ir tėvynė, t u r ė tų 
nemiegoti; Dievo ir žmonių 
meilė t u r ė t ų t iesiog vers t i 
r inkt i s gėrį. skleist i jį i r 
padėti pasveikti t iems, ku
riuos praei t ies ir dabar t ies 
gyvenimas sužeidė. 

Klebono A. Babono sukakties šventė.'e — Šv. Antano parapijos taryba. Iš kairės: Algis Zaparackas, kun. A. 
Babonas. Danguolė Jurgutienė, LR garbės konsulas Michigan valstijoje Jurgis Jurgutis, parapijos renginių 
vadovė Regina Juškaitė-Švobienė. 

40 METU DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE 
Š. m. sausio 26 d. Šv. An

tano parapijos pa t a lpose buvo 
a t švęs t a s kun. k lebono .Alfon
so Babono 40 m. k u n i g y s t ė s 
jubil iejus. Padėkos šv. Miš ias 
konce lebravo s u k a k t u v i n i n 
kas kun . Alfonsas B a b o n a s , 
k u n . V ik to ra s K r i k š č i ū n e -
vičius ir svečias k u n i g a s Vid
m a n t a s Gricius iš Šventos ios . 
Mišių me tu d id ingai giedojo 
parapijos choras , vadovauja 
mas muz. Stasio Sližio. Cho
ra s giedojo: „Veni Crea to r " , 
muz. F r a n z Wit t , v i sas l i tur
gines dal is , muz . S t . Sližio, • 
„Maria Mater g ra t i ae" , muz . 
Guido, f inale — „ P l u r i m o s 
Annos", muz. F r a n z Wi t t , i r 
post l iudas v a r g o n a m s „Toka-
ta C minor", muz . St . Sližio. 

Po šv. Mišių p i l n a s a l ė 
dalyvių susi r inko page rb t i ir 
ka r tu a tšvęst i k u n . Babono 40 
metų kunigystės šven tę . Salę 
puošė Mykolo A b a r i a u s , spe
cialiai šiai progai p a d a r y t a s 
p l a k a t a s su už ra šu : „Sveiki
n a m e k u n . Alfonsą Baboną 40 
m. kunigys tės jub i l ie jaus pro
ga"-

S u s i r i n k o p e r š i m t a s 
dalyvių iš Detroi to , j o apy
linkių, Kanados ir n e t iš Lie
tuvos. 

Parap i jos t a r y b o s p i rmi 
n i n k a s Algis Z a p a r a c k a s ir 
renginių vadovė Reg ina J u š -
kaitė-Švobienė salėn įvedė su
k a k t u v i n i n k ą k u n . Alfonsą 
Baboną ir svečią kun igą Vid
m a n t ą Gricių. A k a d e m i j ą 
p r a v e d ė pa rap i jos k o m i t e t o 
na rė Stefanija Kaune l i enė . 

Parapi jos ta rybos komi te 
to p i r m . Algis Z a p a r a c k a s 
apibūdino solenizanto šakotą 
gyvenimo kelią ir jo pas torac i 
jos d a r b u s . G imė Lietuvoje , 
Raseinių mieste 1927 m. rug
sėjo 6 d. Augo ir mokėsi Ra
seiniuose. Kunigu į šven t in t a s 
1962 m. gruodžio 22 d., Ro
moje. L a t e r a n o bazi l ikoje . 
Įstojo į Šv. Kazimiero Lie tu
vių pontifikalinę kolegiją. J ą 
ba igė 1963 m.. į s i g y d a m a s 
licenciato laipsnį iš teologijos 
ir filosofijos. Pr imici jas laikė 
M u e n c h e n e . K u n . Al fonsas 

Babonas atvyko į JAV, iškvies
tas Allentown vyskupo Pen-
nsilvanijoje. Toje vyskupijoje 
tada buvo 12 l ie tuviškų para
pijų. J ų d a u g u m ą įsteigė pir
mieji l i e tuv ia i i m i g r a n t a i -
angl iakas ia i . Vyskupas kun. 
A. Baboną p a s k y r ė į New Phi-
ladelphiją, Šv. J ė z a u s Širdies 
parapi ją , v ė l i a u perkė lė į 
Eas ton , ir paga l iau į Miners-
ville. Sus ida r ius ių aplinkybių 
verčiamas, turėjo palikti Pen-
nsylvaniją. 

Kurį laiką gyveno pas tė
vus N e w Yorke . Šv . Mišias 
aukodavo l ietuviškose parapi
jose . Dievo Apva izdos kleb. 
kun. M. K u n d r a t tuo metu ieš
kojo kunigo, gera i mokančio 
lietuvių kalbą. J o iškviestas, 
k u n . Alf. B a b o n a s a tvyko į 
Det ro i tą ir buvo p a s k i r t a s 
Dievo Apva izdos parap i jos 
v ikaru . 1968 m. kelių depar ta
m e n t a s n u p i r k o parapi jos 
žemę su bažnyčios pas ta tu ir 
per tą vietą p ravedė greitkelį. 
Naujoje vietoje pas tač ius baž
nyčią ir Ku l tū ros centrą, kun . 
M. K u n d r a t buvo iškel tas į 
kitą parapiją. Kun . Alf. Babo
nas pasil iko la ikinu adminis
t r a to r ium. Atkė lus naują ku
nigą, už kelių mėnesių kun. 
Alf. Babonas buvo perke l tas į 
Royal Oak St. Marys parapiją, o 
už poros m e t ų į Northvil le, 
Our Lady of Victory parapiją. 
Šioje parapi jo je t r u m p a i 
padirbėjo — 1979 m. gavo 
paskyr imą į Šv. A n t a n o para
piją admin i s t r a to r ium, vėliau 
pask i r t a s klebonu. J i s gražiai 
sugyvena s u parapi j ieč ia i s , 
pala iko rel igines ir t au t ines 
tradicijas, puoselėja visuome
ninę veiklą. Kun . Alf. Babonas 
y r a BALFo 76-to s k y r i a u s 
p i rmin inkas , Lietuvos Šaulių 
išeivijoje vyr . kape l ionas , 
„Švyturio" j ū r ų šaul ių kuopos 
k a p e l i o n a s , L ie tuvos Vyčių 
102 kuopos. Dainavos j aun imo 
s tovyklos dvas ios v a d a s ir 
daugelio kitų organizacijų rė
mėjas. 

L i tu rg inės komisijos pir
min inkas muz . S tasys Sližys 
pare iškė , kad ger iaus ias j am 

Šv Antano parapijos tarybos pirm. Algis Zaparackas, jo žmona Yolanda, kun. Alfonsas Babonas. Natalija Sližienė 
ir liturginės komisijos pirm muz. Stasys Sližys R. Juškaitės—Švobienė* nuotr 

žinomas solenizanto kunigys
tės paskutinis 22 m e t ų laiko
tarpis , kuris glaudžiai buvo 
s u r i š t a s su besikeič iančia 
metų bėgyje liturgija ir jos 
giedojimu. Kun. Babono 
pag i r t i na savybė — t a i 
chorinio giedojimo i r gero va r 
gonų skambėjimo a u k š t a s 
v e r t i n i m a s , ku r i s d a u g 
prisidėjo, kad choras giedotų 
iki š ios dienos. 2 2 m e t u s 
kiekvieną sekmadienį, k u n . 
Babonui aukojant š v . Mišias, 
su choru atlikome šventosios 
muzikos funkciją, k u r i skam
bėjo daugiau negu tūks t an t į 
kar tų . 

M e n i n ę dalį a t l i ko Š v . 
Antano parapijos mote rų cho
ras , vadovaujant m u z . Stas iui 
Sližiui. Choro sudėtis: S t a s ė 
Bit lerienė, Eugenija Butavi-
čienė. Bronė Čiunkienė, Stefa
nija Kaunelienė. A n t a n i n a 
Leparskienė . Česlovą Pliurie-
nė, Zi ta Skučienė. Natal i ja 
Sližienė, ir Aldona Vilkaus-
kienė. Visos dainos dedikuo
tos k u n . klebonui, ku r io s 
pasakė daugiau negu žodžiai 
ga lė tų išreikšti. Graž. ai 
pada inavo : „Už Rase in ių" , 
muz . J . Naujalio, „Domine 
exaudi." harm. S. Sližio, „Einu 
per žemę." muz. A. Braž insko . 
Po to renginių vadovė Regina 
Juškaitė-Švobienė buvo p a 
kv ies t a apjuosti s u k a k t u 
vininką juosta ,40 m e t u kun i 
gystės jubiliejaus proga". 
Buvo įteikta piniginė dovana 
— šios šventės pe lnas . Visi 
dalyviai sugiedojo „Valio, 
ilgiausių metų. valio". 

Maldą prieš vaišes kalbėjo 
kun. Vidmantas Gricius. Pas i 
sotinus Algis Zaparackas pa
kvietė R. Juškaite-Švobienę ir 
Mykolą Abarių p e r s k a i t y t i 
gau tus raštiškus sveik in imus, 
kurių buvo nemažai. Sveiki
nimai gaut i iš: Detroito a rk i 
vyskupo kardinolo A d a m Mai-
da, Vilniaus arkivysk. metro
polito kardinolo Audr io J . 
Bačkio. klasės d raugo pre l . 
Jono Staškevičiaus iš Kana
dos, sukaktuvininko brolio ir 
brolienės. Rimo bei Monikos 
Babonų, sesers Bronės Babo-
nai tės iš Lietuvos, vysk. E u 
geni jaus Bartulio, Lie tuvos 
kar iuomenės ordinaro, Š iau
lių vyskupo, Vilniaus arkivys
kupijos „Caritas" d i rek tor iaus 
dekano Balio Stankaus, k u n . 
A. Volskk) ir J. U d r i e n ė s . 
Dievo Apvaizdos klebono i r 
parapijos tarybos. L R garbės 
konsulo Michigan J u r g i o J u r -
gučio, Lietuvos Vyčių centro 
valdybos, Robert A. Mart in , 
Jr . , Lietuvos Vyčių padal inio, 
„Pagalba Lietuvai" d i rektor ių 
ta rybos pirmininko Robert 
Boris ir valdybos p i rmin in 
kės Reginos Juškai tės-Švo-
bienes. Lietuvos Vyčių 102 
kuopos pirmininkes Patricia 
Zyren, LŠS vado pik. l t n . 

Juozo Š i rv insko , L Š S vado 
Mykolo Abar i aus , „Klaipėdos" 
šaul ių k-pos v a d o Juozo 
Mikulio, V y t a u t o Didžiojo 
r ink t inės vado J u s t i n o Šid
lausko, Dainavos j a u n i m o sto
vyklos, Švyturio j ū r ų šaulių k-
pos vado M. Abar i aus , atei
t ininkų sendraugių , LB Mi
chigan a p y g a r d o s , L. Ru-
genienės , Amer ikos lietuvių 
radijo k lubo va ldybos ir 
„Lietuviško balso" radijo pro
gramos valdybos ir pranešėjų, 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
p rogramos r e d a k t o r i a u s A. 
Zaparacko ir pranešėjų , 
BALFo 76-to sky r i aus valdy
bos, BALFo centro valdybos 
pirm. M. Rudienės , Ramovėnų 
ir D a r i a u s ir G i rėno klubo 
p i rm. M. A b a r i a u s . Sveiki
nimų knyga buvo į te ikta kun. 
Babonui . LB De t ro i t o apy
linkės skyr iaus p i rm. Valdas 
Piestys į teikė k u n . A. Babonui 
puokštę gėlių ir sveikinimo 
kortelę. 

Svečias kun. Gricius tarė 
kelis žodžius. J i s ir advokatas 
Feliksas Užpelkis suplanavo 
jų kelionę į Detroitą specialiai 
pagerbti kun . Baboną. Kun. 
Gricius lankėsi Detroi te prieš 
kelis metus , kai j i s visuomenę 
norėjo supaž indin t i su jo pas
tangomis s t a toma Šventosios 
bažnyčia. K n. Babonas rėmė 
jo pas tangas pas ta ty t i Švento
sios bažnyčią. Š i a ypat inga 
proga kun. Gricii's linkėjo kun. 
Babonui, kad Šv. Antano baž
nyčia v i suomet b ū t ų pilna 
žmonių, ka ip ir š iandien per jo 
šventę. 

Šeš tad ien į , sausio 25 d. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
programos redaktor ius Algis 
Zaparackas ir visi pranešėjai 
sveikino kun . A. Baboną. O 
sekmadien į , saus io 26 d., 
„Lietuviško balso" vedėjas Ka
zys Gogelis, visi pranešėjai ir 
Amerikos Lietuvių balso klu
bas sveikino kun. Baboną oro 
bangomis. 

Sukak tuv in inkas kun . Al
fonsas Babonas savo kalboje 
pareiškė padėką visiems, ku
rie prisidėjo prie šio gražaus 
pagerb imo — parapi jos 
komitetui: Algiui Zaparackui, 
muz. S tas iu i Sližiui, Stefanijai 
Kaunel ienei ir Reginai J u š -
kaitei-Švobienei ir jos geriau
siai ta lk in inkei mamytei Ste
fanijai J u š k i e n e i . Padėkojo 
parapi jos chorui , Mykolui 
Abariui ir jo šeimai už nuolati
nę pagalbą ir pa ramą Šv. An
tano parapi ja i . Išre iškė pa
dėką Stasei Bilterienei, An
taninai Leparskienei , Birutei 
Barauskienei , Zitai Skučienei, 
Petrui Pagojui , Vaciui Slus-
niui ir Leonui Pe t ron iu i . 
Džiaugėsi savo parap i ja ir 
parapijiečiais. Dėkojo visiems 
įž gausų dalyvavimą jo pager
bime ir visus šiltus linkėjimus. 

L i n k i m e mie lam mūsų 
klebonui k u n . Alfonsui Ba-
jonui Dievo palaimos, kantry
bės, i š tvermės ir da r daug, 
daug gražių saulėtų, sveikat
ingų i lgiausių metų! Pager
bimą ruošė Šv. Antano parapi
jos komi te tas ir parapijiečiai. 

Regina 
Juškai tė-Švobienė 

Kun. Vidmantas Gricius (kairėje), svečias iš Šventosios, kun. Alfonsas 
Babonas ir Šv. Antano parapijos tarybos pirm. Algis Zaparackas. 
švenčiant klebono A. Babono 40 m. kunigystės sukaktį. 

R. JuSkaites-Švobienės nuotr. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA SIŪLO DARBĄ 

VVoodridge išnuomojami 1-2 
mieg., naujai suremontuoti butai. 

Žiemos kainos S581-S682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Išnuomojami 1-2 mieg. „condo" 
Oak Lawn ir Willowbrook su 

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „security deposit". 

Tel. 708-289-8577, 708-423-4761. 

Caregivers needed in VVisconsin. 
English. sočia] security. refe-

rences. Some expenence necessary 
Drivers licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S 1.500 iki $1.800. 
Tel. 901-218-7481. 

Cicero išnuomojamas 
3 miegamųjų 

butas II aukšte Yra patogumai. 
Tel. 708-652-4980. 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

PASLAUGOS 

AITOMTMIJO, NAMUJ.SVEKATOS 
IR (.YVYBĖS DRAUDIMAS 

Aientas Frank Zapolis ir Off. Mgr 
Aukse S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

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

ELEKTROS 
IVEDĮMAI-PA TAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai. 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seclev 
Chicago. II. 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

.Draugo" skelbimu skyrius 
Tel. 1-773-5*5-9500 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS. 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 



• • 'MARGUMYNAI* • • 
GERESNĖS KARVĖS — 
GERESNIS SURIS 

Naujojoje Zelandijoje moks
lininkai praneša, kad pavyko 
išauginti karves, iš kurių 
pieno galima greičiau ir geriau 
pagaminti sūrius. Karvių 
genai yra pakeičiami, o po to 
jos „klonuojamos". Taip „pa
gerintų" karvių piene yra dau
giau proteino, labai tinkamo 
sūrių gamybai. N. Zelandijoje 
jau turima 11 tokių karvių, 
bet JAV Maisto ir vaistų 
departamentas dar neleidžia 
parduoti mėsos ar įvairių pie

no produktų, gautų iš „klo-
nuotų" gyvulių. Straipsnis 
apie N. Zelandijos moksli
ninkų pasiekimus išspausdin
tas vasario mėn. „Nature 
Biotechnology" žurnale. ChTr 

NUKRITO IŠ PADANGĖS 
Besiruošiant Pudong (Ki

nijoje) tarptautiniame oro uoste 
nusileisti Prancūzijos lėktu
vui, staiga iš jo apačios žemyn 
krito du vyrų lavonai. Vienas 
pataikė į gyvenamą namą, 
pramušė jo stogą ir įkrito į 
vidų. Abu lavonai buvo vi-

L i e t u v o s p i l i e č i a i r a g i n a m i s a u g o t i 
l a i s v ę i r d e m o k r a t i j a 

Atkelta iš 1 psl. 
Prezidento teigimu, pati

kimas šiuolaikinės Lietuvos 
gaires nubrėžė Vasario 16-oji. 

„Prieš 85-erius metus savo 
valstybę atkūrėme ant Vaka

rų demokratijos pamatų. Tik 
tvirtai remdamasi į šiuos 
pamatus, augs ir stiprės da
bartinė Lietuva", sakė kaden
ciją baigiantis valstybės vado
vas V. Adamkus. 

V. A d a m k u s p a s i r a š ė v i s u s S e i m o p a t e i k t u s 
į s t a t y m u s 

Atkelta iš 1 psl. 
atlyginimą nei dabartinis 

valstybės vadovas. 
Sausio pradžioje preziden

tu išrinkus Rolandą Paksą 
paaiškėjo, kad jis gautų 8,600 
litų atlyginimą. Išskaičiavus 
33 proc. pajamų mokestį, pre
zidento atlyginimas būtų sie
kęs apie 5,600 litų. Tuo tarpu 
kadenciją baigiančio preziden
to Valdo Adamkaus atlygini
mas yra beveik 13,000 litų, iš
skaičiavus mokesčius, lieka 

Be to, V. Adamkus pasira
šė Vietos savivaldos, Savival
dybių tarybų rinkimų, Sprog
menų apyvartos kontrolės, 
Valstybės tarnybos, Įmonių 
restruktūrizavimo, Delspini
gių nustatymo už išmokų, su
sijusių su darbo santykiais, 
pavėluotą mokėjimą, Įmonių 
bankroto, Gamtinių dujų, Naf
tos produktų ir naftos valsty
bės atsargų, Tabako kontro
lės, Vyriausiosios rinkimų ko
misijos įstatymus ar jų patai
sas. daugiau kaip 9 ,000 litų. 

R. P a k s a s n e d a l y v a v o V a s a r i o 1 6 - o s i o s p r i ė m i m e 
P r e z i d e n t ū r o j e 

Atkelta iš 1 psl. „Atsižvelgti į britų proto-
Tuo tarpu naujuoju Lie- kolo tradicijas liepė ir V. 

tuvos prezidentu išrinktas R. Adamkaus apsisprendimas 
Paksas su žmona Laima į pri
ėmimą neatėjo, nors ir buvo 
kviestas. 

Kaip sakė išrinktojo prezi
dento atstovas spaudai Aidas 
Petrošius, „Vasario 16-osios 
kulminacija — šventė Kated
ros aikštėje buvo tam tikra ka
denciją baigiančio prezidento 
atsisveikinimo išraiška, todėl 
R. Paksas nenorėjo sukurti 
tam tikrų nepatogumų kaden
ciją baigiančiam prezidentui ir 
jo svečiams ir atsisakė daly
vauti pokylyje". 

Be to, A. Petrošiaus tei
gimu. R. Paksas rėmėsi britų 
protokolo taisyklėmis, pagal 
kurias viename renginyje ne
turėtų dalyvauti tiek pareigas 
einantis pareigūnas, tiek ir jo 
įpėdinis. 

nedalyvauti R. Pakso ir jo 
žmonos Laimos vardu rengia
mame pokylyje inauguracijos 
proga", sakė A. Petrošius. 

V. Adamkus pareiškė norą 
nedalyvauti vasario 26 d. ren
giamame priėmime Preziden
tūroje, nes, kaip sakė prezi
dento patarėjai, užsienyje nuo 
seno gyvuoja tradicijos, kad 
rinkimus pralaimėjęs politi
kas nedalyvauja inauguraci
jos vakare. 

V. Adamkaus inauguraci
jos proga prieš penkerius me
tus surengtame priėmime ne
dalyvavo tada su juo antraja
me prezidento rinkimų rate 
susitikęs dabart inis Seimo 
pirmininkas, socialliberalų 
vadovas Artūras Paulauskas. 

siškai sušalę. Atrodo, kad 
vyrai buvo pasislėpę tarp lėk
tuvo ratų ir, juos nuleidžiant, 
iš savo slėptuvės iškrito. Kaip 
jie ten pateko, kas jie tokie, 
dar neištirta. Vyrai jokių do
kumentų neturėjo: žinoma tik 
tiek, kad jie baltosios rasės, 
jauni , aukšti ir abu dėvėjo 
raudonomis striukėmis. Di
džiausia mįslė: dėl ko jiedu 
mėgino tokiu pavojingu būdu 
patekt i į Kiniją? Paprastai 
žmonės leidžiasi į rizikingą 
kelionę, norėdami patekti į 
turtingesnį ar laisvesnį kraš
tą, bet Kinija tikrai netinka į 
šią kategoriją... ChTr 

NUTEISĖ UŽ NEGIMUSIO 
KŪDIKIO NUŽUDYMĄ 
South Carolina valstijos 

aukščiausiasis teismas 12 me
tų kalėjimo bausme nuteisė mo
tiną, nes dėl jos kokaino įpro
čio per anksti gimė negyva mer
gytė. Kai kurie teisėjai siūlė mo
tiną išteisinti, nes už abortų 
metu nužudytus kūdikius jo
kių bausmių neskiriama. NYT 

BRANGUS VARPAS 
Vieni Barcelonos (Ispa

nija) varžytinių namai ruošia
si parduoti varpą, už kurį 
prašoma bent vienas milijo
nas dolerių. Jau be jokių abe
jonių nustatyta, kad varpas 
yra iš Kristupo Kolumbo laivo 
„Santa Maria" — vieno iš 
trijų laivų, 1492 m. išsi
ruošusių kelionei per vande
nyną naujų žemių ieškoti. Il
gainiui šie trys laivai pasiekė 
Amerikos pakrantes. Varpą 
1994 m. netoli Portugalijos 
k ran tų tarp nuskendusio 
laivo liekanų atrado italas 
Roberto Mazzara. Jis praleido 
daug laiko ir pinigų, kol 
pavyko nustatyti varpo auten
tiškumą. Varžytinių namai 
skelbia, kad jau atsirado 10 
norinčių varpą įsigyti. ChTr 

PINGVINISKA PROBLEMA 
Pirmasis asmuo, 1895 m. 

pasiekęs Antarktiką, buvo 
mažai žinomas norvegas ke
liautojas Carsten Borchgre-
vink. Apie 1899 m. jis pasi
statęs medinį nameliuką, ku
riam dabar ir gresia pavojus 
— nuo pingvinų. Antarktikoje 
žiemoja apie pusė milijono 
..Adelie" pingvinų, o netoli 
namelio gyvena apie 100,000 
tų paukščių, kurių išmatos 
j au sudarė kalną, beveik 
paslėpusį keliautojo namelį. 
Vasaros metu pingvinai iš
plaukia į vandenyną, kur 
maitinasi, o į Antarktiką grįž
ta perėti vaikų ir praleisti 
žiemą. NYT 

PARTIZANO ŽŪTIES 
SUKAKTIS 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 18 d., antradienis 

There are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate in comfort and con-
venience. Economy Extra, our new class of service, offers its own separate cabin with 
plenty of room to work or relax. VVhile every seat in all three classes has been newly 
designed and features an individual video screen. Of course, the sense of weil being you'll 
feel when flying on this sophisticated new aircraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. it's also the result of an enhanced guality of service you'll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350. 
www. scandinavian. net 

It's Scandinavian S4S 

2003 m. vasario 3 d. 
sukako 50 metų, kai Prienų 
šile esančiame bunkeryje žuvo 
LLKS prezidiumo pirminin
ko pavaduotojas, Pietų Lie
tuvos partizanų (Nemuno) sri
ties vadas majoras Sergijus 
Staniškis-Litas, Antanaitis, 
Viltis. 

Sergijus Staniškis gimė 
1899 m. rugsėjo 17 d. Ma
rijampolės apskrities Padovi-
nio valsčiaus Geležinių kaime, 
pasiturinčių ūkininkų šeimo
je. Baigė Marijampolės realinę 
gimnaziją. 1920 m. įstojo į 
Kauno karo mokyklą. Da
lyvavo Klaipėdos sukilime, 
buvo apdovanotas medaliu, 
kurį gavo Karo mokyklos bai
gimo (1923 m. spalio 15 d.) 
proga. Prieš akis atsivėrė vi
liojanti tarnyba kavalerijoje. 
Jaunesniojo leitenanto laukė 
pirmasis paskyrimas į Lie
tuvos didžiosios kunigaikš
tienės Birutės 2-ąjį ulonų 
pulką, kuris buvo dislokuotas 
Kaune, paskui Vilkaviškyje, o 
nuo 1926 m. — Alytuje. Vėliau 
perkeltas į Lietuvos didžiojo 
etmono Januso Radvilos 1-ąjį 
husarų pulką, dislokuotą 
Kaune. Čia gabus karininkas 
sparčiai kilo tarnybos laiptais. 
Mėgo jį bičiuliai ir valdiniai, 
nepeikė viršininkai. 1938 m. 
buvo paskirtas kavalerijos 
lektoriumi į Pirmojo Lietuvos 
Prezidento karo mokyklą, es
kadrono vadu. 1940 m. atleis
tas iš karo tarnybos kaip 
nepatikimas, persikėlė į Kau
no apskrities Šatijų kaimą. 
1941 m. birželio 14 d. pabėgo 
nuo trėmimo. Kiek žinoma iš 
brolio Antano Staniškio pasa
kojimų, Sergijus politinėje 
veikloje vokiečių okupacijos 
metais nedalyvavo, nors do
mėjosi pogrindžio spauda, bu
vo informuotas apie VLIKo 
planus. Jo ūkyje 1942-1943 m. 
slapstėsi gestapo ieškoma 
giminaitė — aktyvi rezistente. 
Jis nuolat klausėsi radijo 
pranešimų iš užsienio, sekė 
karo veiksmų eigą visame 
pasaulyje. Niekuomet nepasi
tikėjo vokiečiais, piktinosi jų 
brutalumu, ypač žydų žu
dynėmis. 

Artėjantis frontas vertė 
kiekvieną rūpintis savo 
saugumu. Kariškiui bėglio 
kelias reiškė negarbingą 
pasitraukimą iš kovos lauko, 
priesaikos Tėvynei sulau
žymą. S. Staniškis buvo tvir
tai apsisprendęs tarnauti Lie
tuvai. Prasidėjus antrajai 
sovietų okupacijai, slapstėsi 
Buktos miške ir Žuvinto 
paliose. Čia subūrė pirmuo
sius partizanus ir, manoma, 
jiems vadovavo Palių kau
tynėse 1945 m. vasarą. 1945 
m. S. Staniškis paskirtas A, 
vėliau — Dainavos apygardos 
vadu. 1946-ųjų sausį susijun
gus Tauro ir Dainavos apygar
doms ir įsteigus Pietų Lie
tuvos partizanų (PLP) sritį, S. 
Staniškis 1946 m. balandžio 9 
d. paskirtas šios srities štabo 
operatyvinio skyriaus virši
ninku, liepos mėn. — štabo 

viršininku. Būdamas juo labai 
sunkiomis sąlygomis parengė 
naujus mobilizacijos nurody
mus. 1946 m. balandžio 23 d. 
dalyvavo Punios šile paskel
biant PLP srities vadų dekla
raciją. 1947 m. rugsėjį paskir
tas Dainavos apygardos štabo 
viršininku, o gruodį — Dzūkų 
rinktinės vadu. 1949 m. 
gegužės 19 d. Dainavos apy
gardos vadų sąskrydyje iš
rinktas į Vyriausiąją vadovy
bę, tapo Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio (LLKS) tarybos na
riu. 1950 m. sausio 19 d. iš 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
perėmė Pietų Lietuvos parti
zanų (Nemuno) srities vado 
pareigas, kurias ėjo iki žūties. 
1951 m. parengė LLKS draus
mės statuto projektą. Iki 1952 
m. vasaros dar kontroliavo 
padėtį srityje, per Tauro apy
gardą palaikė ryšius su Jūros 
srities vadovybe, gaudavo 
korespondenciją iš LLKS 
vadovybės. 1952 m. sausio 29 
d. LLKS tarybos prezidiumo 
pirmininkas Jonas Žemaitis-
Vytautas S. Staniškį paskyrė 
savo pavaduotoju, tačiau dėl 
MGB agentų veiklos nutrūko 
ryšiai ne tik su LLKS vado
vybe, bet ir srities vadovybe. 
Suimtas ir užverbuotas Dai
navos apygardos štabo pa
reigūnas Albinas Stanaitis-
Briedis parodė emgėbistams 
S. Staniškio bunkerį- 1953 m. 
vasario 3 d. MGB kariuomenė 
trimis žiedais apsupo bunkerį 
ir pareikalavo pasiduoti. S. 
Staniškis sunaikino visus do
kumentus, ryšių aparatūrą, 
supjaustė savo batus ir nu
sišovė. Žuvusiojo kūnas buvo 
nuvežtas į Kauno MGB. Net 
visko matę čekistai stebėjosi 
bunkerio konstrukcija. Tik 
žmogus, gerai išmanantis ka
ro inžineriją, gal dar nepa
miršęs jaunystėje įvaldytų 
skautybės pagrindų, galėjo 
vidurmiškio glūdumoje taip 
sumaniai įrengti dviejų aukš
tų bunkerį- Devynerius metus 
partizanauti S. Staniškis su
gebėjo tiktai dėl sumanios 
konspiracijos: ryžtingai nu
traukė ryšius su šeima ir gi
minėmis, pakeitė išvaizdą — 
atrodė panašus į pagyvenusį 
ūkininką, nešiojo tik civilius 
drabužius, buvo su ūsais. Net 
septynerius metus čekistai 
nesugebėjo nustatyti jo tapa
tybės. Partizanai ir gyventojai 
jį vadino Tėvuku. 

1997 m. gruodžio 17 d. S. 
Staniškiui pripažintas Kario 
savanorio statusas (po mir
ties). 1998 m. gegužės 19 d. 
jam suteiktas pulkininko 
laipsnis ir jis apdovanotas Vy
čio kryžiaus 3-iojo laipsnio 
ordinu. 

Tekstas parengtas, re
miantis leidiniais: N. Gaškaitė-
Žemaitienė, .Žuvusiųjų prezi
dentas", Vilnius, 1998 ir JLie-
tuvos naikinimas ir tautos ko
va (1940-1998)", Vilnius, 1999. 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro 
Memorialinis departamentas. 

P I R M A S I S ES SUTARTIES PROJEKTAS 

Atkelta iš 3 psl. 
Mūsų diplomatams teko 

gerokai paprakaituoti, kol bu
vo rengiamas Stojimo sutar
ties projektas. Šis tekstas 
buvo derinamas ne vieną sa
vaitę, kai kurios jo nuostatos 
sukėlė rimtus ginčus, ypač kai 
teko vėl aiškintis dėl ko gi 
buvo galutinai susitarta dery
bų metu. Klaudijus Maniokas 
pateikė tokį pavyzdį: „Di
džiausias mūsų toks, gal gali
ma vadinti susikirtimu su 
Sutarties rengėjais, buvo dėl 
Ignalinos protokolo. Ten, atro
do, galėjo būti labai menkas 
dalykas, tiesiog 3 vietose 
trūko ,s' raidžių. Bet tos ,s' 
raidės reiškia daugiskaitą 

arba buvo kalbama apie žodį 
.finansinės perspektyvos' ar 
,perspektyva'. Ir toje vietoje, 
kur mes iš tikrųjų ilgai ir 
sunkiai derėjomės dėl to, kad 
finansinė pagalba Ignalinai 
būtų tęsiama ir kitose finan
sinėse perspektyvose, ten bu
vo išnykusi raidelė .s', buvo li
kusi tiktai „finansinė perspek
tyva'." 

Ar šiuo atveju Briuselio 
derybininkai negudravo? 

„Na, iš tikrųjų sunku 
pasakyti, ar tai yra gudravi
mas, ar iš tikrųjų tai yra tie
siog apsirikimas. Nes mums 
aiškino, jog tai buvo ling
vistinė klaida. Bet tai yra tas 
atvejis... tiesa, buvo atstatyta 

A. t A. 
ANN KRIŠČIŪNAS 

Mirė 2003 m. vasario 9 d., sulaukusi 63 metų. 
Gimė Chicago, Illinois. Gyveno Naples, FL. 
Nuliūdę liko: sūnus Stephen su žmona Sue Jouza-

paitis, sūnus Mark Jouzapaitis, sūnus John su žmona 
Nancy Joseph, sūnus Matthew Jouzapaitis su Carol bei 
šeši anūkai. 

Velionė buvo pašarvota antradienį, vasario 18 d. 
nuo 9 iki 11 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namų kop
lyčioje, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). Laido
tuvės įvyko antradienį, vasario 18 d. 11 vai. r. Petkus 
Lemont laidojimo namų koplyčioje iš kur a.a. Ann buvo 
palydėta į Šv. Kazimiero Lietuvių kapines. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donai M. Petkus, tel.: 1-800-994-7600; 
www. petkusfuneralhomes.com 

AUKSUČIAI FOUNDATION FOR 
AGRICULTURAL AND FOREST DEVELOPMENT 

PADĖKA 
Rėmėjams 1998—2002 metų laikotarpyje prisidėjusiems prie Auk

sučių ūkio centro kūrimo reiškiame gilią padėką 

MECENATAMS (dovanojusiems $100,000+): 
Poniai Gražinai Liautaud, Mr. ir Mrs. George ir Joann Dierssen, 

Vytautui ir Vandai Šliūpams. 

LABDARIAMS ($10,000—99,999): 
Ponams Alexander ir Stasei Wesey (Vasiliauskams), Šiaulių rajono 

administracijai, Lawrence D. ir Suzette Clement, Lietuvos Žemės 
Ūkio ministerijai.Church of Jesus Christ Latter-Day Saints, The 
Embassy of USA Vilniuje. 

ĮKŪRĖJAMS ($5,000—9,999): 
Ponams R. ir B. Paulson Foundation, prof. dr. Calvin ir Katherine 

Qualset, Leland ir Theresa Ruth, John Chiles, Kęstučiui ir Lelijai 
Šliūpams. 

GLOBĖJAMS ($1,000—$4,999): 
Ponams Edmundui Jasiūnui, Ignui Kauneliui, Gražinai Kenter, 

Vytautui Lapatinskui, Lee Ruth and Assoc., Lietuvių Fondui, IL, 
Lithuanian Citizen's Soc. of W. Pennsylvania, Dariui Malinauskui, 
Millbrae Rotary Int. Club, Drs. A. ir B. Monstavičiams, Omaha Sis-
ter Cities Assoc., Algiui ir Angelei Raulinaičiams, Tautos Fondui 
Kanadoje, Vidai Tumasonienei, DDS, dr. Jonui ir Joanai Valai-
čiams, Antanui ir Viktorijai Valavičiams, Eugenijui ir Irenai Vil
kams, Mrs. Heather E. White, The White Knight Fund. 

AUKOTOJAMS ($500—$999): 
Ponams T. Bogušas, Mrs. T. Gariaeff, dr. E. Gedvilui, G. Hartman, 

PhD, R. Kasparui, VI. Kavaliauskui, D. Kojelis, Gr. Natkevičienei, 
S. Šulams. 

RĖMĖJAMS (iki $500): 
Ponams L. Anderson-Young, P. Anderson, A. Backer, J. V. Bi-

kulčiui, L. ir F. Brown III, Baltic Americans of No. California, dr. F. 
Boyle, Mrs.Balbata, I.Bryan, P. Burns, R. Čerkeliūnienei, C. Dreyer, 
E. Gasparaičiui, J. Fraser, A. Garoliui, kun. dr. E. Geruliui, J. R. 
Hess, dr. N. Gemell, Alg. Gustaičiui, A. Jankūnui, D. Janutienei, A. 
ir V. Kačinskams, R. ir D. Keziui, Knights of Lithuania, PA #144, A. 
ir A. Kudirkams, PhD, V. Kupčiūnui, D. Kvederiui, prof. dr. V. Lau
ručiui, V. Lenkaitis, J. Lubinsky, D. Lukienei, A. Lynch, Madison-
Vilnius Sister Cities, Inc., G. Mažeikai, L. Mažeikienei, P. Manzari, 
S. Matui, PhD, R. Matulioniui, PhD, C. Meny, dr. R. Mikelioniui, V. 
Motušiui, G. Murauskui, PhD, R. Nekonecznai, K. Otero, P. 
Pažėrūnui, H. Y. Petkienei, D. Petrauskaitei, R. Petrauskienei, R. 
Rakutis, dr. R. Povilaičiui, J. Rukšėnui, M. Rexroad, D. Rushing, 
Leo Ruth, San Francisco Lithuanian-Americans, F. Sharron, Lithua-
nians of Seattle, WA, L. Siemaškai, Hon. Anicetui Simučiui, S. 
Šatienei, F. Šilbajoriui, E. Y. Taggert, B. Tirvai, J. Vazbiui, F. 
Weiss, J. Wright, A. Veličkai, Č. Venclovui, L. Žagūniui, J. G. Zonn, 
A. Žalpiui, J. R. Žane, K. Žolynams, S. P. Zuriui. 

MEMORIALAI LKURTI (nepriklausomai nuo aukos vertės): 
Agronomui Jurgiui Gudaičiui; inž. Donatui Šatui; dr. Vaclovui Tu-

masoniui ir Walter Urnikiui atminti. 
Dėkojame mūsų Garbės Globėjams: 
poniai Almai Adamkienei, Lietuvos Respublikos Prezidento 

žmonai, Vilnius 

prof. Emeritus Czeslaw Milosz, Nobelio Literatūros Premijos 
Laureatui, Berkeley, CA, USA 

dr. Algirdui Avižieniui, Pirmajam Vytautas Magnus universite
to Rektoriui, Kaune ir UCLA, CA. USA 

The Auksučiai Foundation (Ne pelno organizacija, aukos nu
rašomos nuo JAV valstybinių mokesčių) 

2907 Frontera Way. Burlingame, CA 94010 U.S.A. 
Tel.: (650) 692-6856; e-mail: sliupasvyt@aearthlink.net 
Internete Svetainė (Website) — http://www.aukfoundation.org 

Tai - Jūsų laikraštis 
T M B L I T H U A N I A N W O K L D W I D E O A I I Y 

— . — • — — — 

ta ,s' — po diskusijų ir įrodi
nėjimų ji buvo atstatyta. Bet 
tai yra faktas, rodantis, kad 
buvo svarbios visos detalės, 
visi kableliai ir visos, atrodo. 
,s' ten, kur jos turėjo būti". 

Tačiau dabar visos „s" ir 
kitos raidės jau įrašytos ten. 
kur reikia, tad tikriausiai 
Lietuvos Vyriausybė pritars 
Stojimo sutarties projektui. 
Tolesni žingsniai turėtų būti 

tokie: balandžio 16-ąją 
Stojimo sutartis bus iškilmin
gai pasirašyta Atėnuose, o 
Lietuvos Seimas ją turėtų 
patvirtinti jau po referendumo 
dėl Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje, kuris tikriausiai 
įvyks gegužę. 

Rimgaudas Geleževi&us 
Laisvosios Europos radijui ir 

.Draugui* iš Vilniaus 

http://petkusfuneralhomes.com
mailto:sliupasvyt@aearthlink.net
http://www.aukfoundation.org


DRAUGAS, 2003 m. vasario 18 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
NEAPVYLĖ NEI RENGĖJŲ, NEI 

SVEČIŲ 

Operos solistai Barbara 
Shirvis (sopranas) ir jos 
vyras Stephen Powell įbarito-
nas), vasario 14 d. atliko aukš
to lygio programą Northeas-
tern Illinois universiteto reči
talių salėje. Sol. Barbara Shir
vis, lietuvių kilmės amerikie
tė, ne kartą yra atlikusi svar
bius vaidmenis New York, 
San Diego, Rio de Janeiro ir 
kitų miestų operų spektak
liuose. Ji domisi JAV lietuvių 
kultūrine veikla. Abu solistai 
praėjusį šeštadienį lankėsi 
dailininkų Gutauskų darbų 
parodoje Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijoje. 

Dr. Vytas Narutis yra 
rengiamo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo vadovas. MKS 
įvyks š. m. gegužės 21-25 d. 
Čikagoje. Jam talkininkauja 
lietuviai mokslininkai: dr. 
Stasys Bačkaitis, dr. Vygintas 
Gontis ir dr. Marius Naris. 
Simpoziumo programos die
notvarkė yra ruošiama ir bus 
paskelbta vėliau. Simpoziume 
dalyvaus iškilūs mokslininkai 
iš Amerikos, Lietuvos ir kitų 
pasaulio šalių. MKS tikslas 
yra suburti lietuvius moksli
ninkus ir kūrėjus, pateikti jų 
pasiekimus visuomenei ir sti
printi veiklą tautinėje plotmė
je. 

Daug kartų buvo skelbiama, 
kad pagrindinis (pabrėžiant 
žodį — pagrindinis) Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes pa
minėjimas ruošiamas Maria 
gimnazijos salėje, o jį ruošia 
Amerikos Lietuvių tarybos 
Čikagos skyrius. Tai iš esmės 
iigų ilgų metų tradicija, kurią 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
gerbė. šventėje visuomet 
stengdamiesi dalyvauti. Kai 
kuriais metais ši talpi salė vos 
apglebdavo visus atvykusius, 
kai kada joje barkšodavo daug 
tuščių vietų, bet visuomet 
rengėjai pasistengdavo pa
kviesti žymius šio krašto po
litikus, ieškant Lietuvos rei
kalams užtarėjų ir Vašingto
ne, ir valstijos sostinėje, ir 

Čikagos Lit. mokyklos mokiniai Vasario 16-osios proga pasiruošė pagerbti laisvės gynėjus, prie paminklo Jau
nimo centro sodelyje padėdami ALTo užsakytą vainiką. Iš kairės: Just ina Kadišaitė. Tomas Umbrasas, Gytis 
Stanevičius, Indrė Kupčiūnaite ir Živilė Badaraitė; antroje eilėje — ALTo Čikagos skyr iaus pirm. Evelina 
Oželiene T o m o Mačiulio nuotr . 

Čikagos lituanistinėje 
mokykloje, Jaunimo cent
re, kovo 22 d., šeštadienį, 
vyks dabar mokyklą lankan
čiųjų mokinių, jų brolių, sese
rų registracija 2003-2004 m. 
Registracija vyks nuo 9 — iki 
11 vai. r. Nauji mokiniai bus 
registruojami tik balandžio 26 
d. 

J a u n i m o centras kviečia 
visus narius ir rėmėjus į me
tinį JC susirinkimą vasario 23 
d., sekmadienį. 11 vai. ryte, 
Čiurlionio galerijoje. Bus ren
kami keturi tarybos nariai. 
Visi kviečiami dalyvauti ir pa
sidalinti mintimis apie šio 
centro išlaikymą. Ypač kvie
čiami neseniai i Čikagą atvy
kę tautiečiai. 

Pasaulio lietuvių dailės 
dienos — menininkų simpo
ziumas, finansuojamas įvairių 
sponsorių, rengiamas dailinin
kams Trakuose birželio 16 — 
liepos 2 dienomis. Kviečiami 
dalyvauti įvairių kartų lietu
vių kilmės dailininkai. Bus 
nemokamai suteikta galimybė 
ir reikmenys kurti, nakvynė, 
maistas, paskaitos, surengta 
darbų paroda Vilniaus Rotu
šėje, išleisti ir atmintiniai lei
diniai bei suteiktos kitos pas
laugos. Kūrybos žanrai — 
molbertinė tapyba, akvarelė, 
pastelė, piešinys. Informaciją 
apie dalyvių (ribojamasi 15) 
atrankos kriterijus ir princi
pus teikia Viešoji įstaiga „Am
žiaus vizija", dir. N. Šnirienė, 
Ukmergės g. 210 — 99, Vil
nius 2010 LT, ei. paštu amvi-
zija@takas.lt ir Trakų kultū
ros fondas, J. Lisevičiūtė, Vy
tauto g. 69. Trakai 4050 LT, 
ei. paštu TrakaiTIC@is. K 
Prašoma kreiptis nedelsiant 
paraiškas su darbo pavyz
džiais reikia pristatyti iki ko
vo 15 dienos. 

Kovo 1 d., šeš tadienį , 7 
vai. vak., visi kviečiami į Lie
tuvių operos organizuojamą 
Užgavėnių kaukių balių Jau
nimo centre. Originaliausios 
kaukės, šokių konkurso nu
galėtojai ir kiti bus vertinami 
prizais. Žadama gera muzika 
(brolių Švabų), švediškas sta
las... Bilietus galima įsigyti 
„Atlantoje"'. „Transpak". Jau
nimo centre veikiančioje par
duotuvėje „Lietuvėlė". 

Lietuviu rašytojų drau
gijos valdyba dėkoja draugijos 
nariams, atsiuntusiems kalė
dinius sveikinimus. Ypač mie
las buvo draugijos nario ra
šytojo Icchoko Mero sveikini
mas iš Izraelio, atsiųstas Sta
sei Petersonienei, LR D-jos 
pirm. Pirmiausia — labai gra
ži atvirutė: lietuviška sodyba, 
apsupta eglučių, šulinio svir
tis, pasvirusi koplytėlė ir žo
džiai: „Miela Bičiule, nors ir 
pavėluotai priimkite šventi
nius sveikinimus ir geriausius 
naujametinius linkėjimus. Jū
sų Icchokas". Ačiū visiems, 
ypač rašytojui Icchokui Merui. 

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugija Čikagoje ruošia 
užgaveninį ..Šiupinį" kovo 1 
d„ šeštadienį. 6 va'., vak.. Bal-
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus „Gintaro" salėje. Meninę 
programą atliks, muz. Da
riaus Polikaičio vadovauja
mas, „Dainavos" vyrų ansamb
lis, bus vakarienė ir šokiai. 
^Stalus galima iš anksto užsi
sakyti pas R. Buntiną 630-
969-1316. 

Lietuvos Dukterų drau
gijos visuotinis narių susi
rinkimas šaukiamas vasario 
23 d., 12 vai., Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, 6500 
S. Pulaski. Visos narės ir 
viešnios kviečiamos atvvkti. 

Sausio mėnesį „Draugo" 
administracija išsiuntė para
ginimus visiems skaityto
jams, kurių prenumerata 
baigėsi. Jeigu negavote para
ginimo, pasižiūrėkite į pirmo
jo puslapio viršuje (dešinėje 
pusėje) esantį jūsų adresą: an
troje eilutėje pažymėta, kada 
prenumerata baigiasi. Galite 
ją siųsti ir be oficialaus para
ginimo, o kiek ..Draugas" kai
nuoja metams — yra antrame 
puslapyje, viršuje, dešiniame 
kampelyje. 

Artėja karaliaus Min
daugo karūnavimo ir krikš
to 750 m. jubiliejaus minėji
mas. Šio Lietuvos vienytojo is
torija dar labai miglotai įsi
vaizduojama ir dėl to dažnai 
skurdiname savo istorijos su
pratimą. Istorikė Rūta Kun-
cienė kovo 2 d„ sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centre 
supažindins su iki šiol neįver
tinto karaliaus Mindaugo pa
siektų Lietuvos suverenumo 
pripažinimu Vakarų Europos 
politinės sistemos kontekste. 
Jdomią meninę programą at
liks du jauni menininkai, ku
rie atvers langus ir duris į Lie
tuvą, į mums nežinomus me
no lobius. Vaikams iki 12 m. 
įėjimas nemokamas. Po minė
jimo bus pasisvečiavimas ir 
cepelinų vaišės kavinėje. Visi 
kviečiami. 

Š.m. vasario 9 d. įvyko 
Panevėžiečių klubo naujai 
išrinktos valdybos posėdis, 
kuriame pasiskirstyta parei
gomis. Naująja Panevėžiečių 
klubo valdybą sudaro: Irena 
Preidienė — pirmininkė, Bi
rute Žitkuvienė. Petras Pe-
leckas, Edmundas Mikola-
jūnas, Andriejus Žitkus. Vi
suotinis klubo narių susirin
kimas planuojamas kovo 
mėnesio pabaigoje — apie tai 
bus pranešta spaudoje. 

Čikagos miesto' vadovybėje. 
Kiek visgi svarbių (ir save 
svarbiais laikančių) svečių 
yra sėdėję šios salės pirmose 
eilėse, kiek daug svarių — 
kartais ir tuščių .— žodžių jie 
nuo scenos klausytojams į au
sis yra pribėrę... 

Vienas tokių dažnų, beveik 
nuolatinių, svečių daug metų 
buvo Kongreso narys Edvvard 
Denvinski. Jis lietuviams ne
mažai durų atvėręs ir Vašing
tone, kuomet jos nelabai leng
vai atsidarydavo. Tad buvo 
ypač malonu, kad buv. atsto
vas E. Denvinski vėl atvyko į 
Maria gimnazijos auditoriją 
kartu su lietuviais paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
85-ąją sukaktį. 

Ne mažiau buvo džiugu sa
lėje matyti ir Illinois valstijos 
atstovą JAV (R), lietuvių 
kilmės John Shimkų, kurio 
talka Lietuvai Vašingtone yra 
tiesiog nepamainoma, ne tik 
Lietuvai siekiant narystės 
NATO, bet ir dabar, kai reikia 
ieškoti palankumo, kad pa
kvietimas būtų įteisintas visa
teise naryste. Jeigu daugiau 
tokių taurių asmenybių, kaip 
atstovas Shimkus turėtume 
JAV sostinėje, nereikėtų tiek 
sielotis dėl Lietuvos ateities. 

JAV Valstybės departamen
tui Vasario 16-osios šventėje 
atstovavo Robert Bradtke (ki
tas nuoširdus Lietuvos drau
gas), kuris pastaruoju metu 
koordinavo NATO plėtros 
procesą ir, be abejo, turėjo 
nemažai įtakos, kad Lietuva 
pakviesta į NATO. Jo daly
vavimas šventėje, buvo mums 
itin. reikšmingas. Šiltas Ro
bert Bradtke žodis į šventės 
dalyvius kaip tik patvirtino jo 
palankumą Lietuvai bei lietu
viams. Nesunku buvo matyti, 
kad tai ne politiko, siekiančio 
balsuotojų pritarimo, žodžiai, 
o nemeluotas draugiškumas. 
R. Bradtke, kaip ir kai kurie 
kiti kalbėtojai, prisiminė savo 
apsilankymą Lietuvoje tuoj po 
nepriklausomybės atkūrimo 
1990 m., o vėliau — po 1991 
m. sausio 13-osios. Tuomet, 
kai lietuvių tauta stovėjo ant 
„būti ir nebūti" kranto, buvo 
sunku net įsivaizduoti, kad po 
10 metų ji bus pakviesta ir į 
NATO. ir į Europos Sąjungą. 
Per tą laiko tarpą Lietuva pa
darė milžinišką pažangą, nors 
mes kartais įklimpstame kas
dieniškumuose ir „per me
džius neįžiūrime miško", t.y. 
matome tik laikinas nesėkmes 
ir blogybes, o nepastebime pa
grindinės ateities vizijos, kuri 
veda mūsų tautą į demokra
tinį rytojų. 

Nestokojo šventėje ir kitų 
svečių, tiek savųjų, tiek kita
taučių, ypač Latvijos ir Estijos 
bendruomenių atstovų. Iš Va
šingtono buvo atvykęs Lietu
vos ambasadorius JAV-se Vy-
gaudas Ušackas, dalyvavo LR 
gen. konsulas Čikagoje Gie
drius Apuokas, gen. garbės 

Dalis svečių Maria gimnazijos auditorijos pirmoje eilėje, .s kaire;-: LR garbes konsulas Palm Beach. FL, Stan
ley Balzekas, J r . buvęs Kongreso narys Edvvard Denvinski , Valstybes depar tamento Vašingtone pareigūnas 
Robert Bradtke, JAV LB Tarybos pirm. Regina Naruš iene , Lietuvos ambasadorius JAV-se Vygaudas Ušackas. 
ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys. Kongreso narys lR-111.) John Shimkus . LR gen. konsulas Čikagoje 
Giedrius Apuokas. 
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Giedant Lietuvos ir JAV himnus, pradedant Lietuvos Nepriklausomybes šventes 85-osios sukakties pa
minėjimą vasario 16 d., sekmadienį, Maria gimnazijos salėje. Čikagoje. Švente ruošė ALTo Čikagos skyrius. 

konsulas Vaclovas Kleiza. LR 
garbės konsulas Palm Beach, 
FL. Stanley Balzekas. Jr. JAV 
LB Tarybos pirm. Regina 
Narušiene. JAV LB Vid. Va
karų apygardos pirm. Birutė 
Vindašienė ir daug kitų — pa
sauliečių ir dvasininkų. Iš 
esmės beveik kupina didžioji 
Maria gimnazijos auditorija. 
Tikrai turėjo pasidžiaugti 
ALTo centro valdybos pirm. 
Saulius Kuprys ir Čikagos 
ALTo skyriaus pirm. Evelina 
Oželiene, kad mūsų tautiečiai 
taip gausiai susirinko ir nie
kam neteko raudonuoti iš 
gėdos dėl pustuštės salės. At
rodo, kad ir svečiams iš JAV 
sostinės bei iš kitur toks gau

sus publikos skaičius padarė 
nemažą įspūdį. 

Nepaisant, kad per sceną 
„perėjo" nemažai kalbėtojų, 
nei vienas joje per ilgai ne
užsibuvo ir netuščiažodžiavo, 
tad ir programa vyko sklan
džiai, nenuobodžiai. Kadangi 
buvo nemažai kitataučių sve
čiu, visa programa vyko lietu
vių ir anglų kalba. Programai, 
kaip ir kitais metais, vadova
vo Vida Sakevičiūtė (galbūt 
būtų ne pro šalį retkarčiais 
vadovę pakeisti, juk turime 
tam žmonių — ir vyresnių, ir 
jaunesnių). Po trumpos per
traukos, kurios metu buvo 
renkamos aukos, meninę pro
gramos dalį atliko Čikagos 

Lietuvių operos moterų cho
ras, diriguojant Gitanai Snap-
kauskaitei-Variakojienei. Gai
la, kad nebuvo laiku duotas 
signalas salės vestibiulyje 
besišnekučiuojantiems šven
tės svečiams ir moterys tu
rėjo scenoje laukti, kol paga
liau jie vėl užėmė savo vietas 
salėje. 

Apskritai, šventė praėjo ma
loniai ir — šventiškai. Ypač 
įspūdinga buvo jos pabaiga, 
visai publikai kartu su mo
terų choru nuoširdžiai ' dai
nuojant „Lietuva brangi". 85-
ųjų Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių 
proga buvo išleistas gražus 
programinis leidinėlis su svei
kinimais ir linkėjimais. Spau
dos darbą atliko „Draugo" 
spaustuvė. 

Be abejo, apie šį „pagrindi
nį minėjimą" bus plačiau pa
rašyta, o šiuo tarpu — tai tik 
pirmieji įspūdžiai, per daug 
nesigilinant j visus programos 
punktus ir „kitas plonybes". 

D.B. 

i LIETUVOS NF.MMKLAUSOMYBĖS 
I ATKŪRIMO 85 METI, MINĖJIMAS 

U a n i 2003 

Kad Vasario 16-osios minėjimas buvo smagus , liudija ir šių svečių nuo
taika. Iš kaires: JAV Atstovų rūmų narys J o h n Shimkus . gen. garbes 
konsulas Vaclovas Kleiza, LR ambasadorius Vv'ashington, DC, Vygaudas 
l 'šackas. 

VASARIO 16, 2003 
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SKELBIMAI 

Čikagos Lietuviu operos moterų choras, diriguojant Gitana: Variakojienei, atl ieka programą 
minėjime Maria gimnazijos auditorijoje vasario 16 d Visos nuotraukos iš minėjime. - J o n o Kuprio 

Vasario 16 

• Fantastika! Taip dar 
niekad nebuvo! Tik 19,9 cen
to skambinant į Lietuvą, 4,9 
cnt, JAV bet kada. Jokių pa
pildomų mokesčių. Tikslus ap
skaičiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Kreipkitės vakarais lie
tuviškai į DIAL NOW atstovą 
su 9 metų patirtimi tarptauti
niuose ryšiuose. Tel. 708-386-
0556. Naudodami DIAL NOW 
paslaugas, tuo pačiu remiate 
išeivijos lietuvišką žiniasklai-
dą. DIAL NOW — patikimiau
sias ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu! 
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