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Šiame 
numeryje: 
A r t ė j a JAV LB T a r y b o s 
r i n k i m a i — p a s i s a k o 
r i n k i m i n ė komisi ja ; 
p r o s t a t o s g y d y m a s 
a u g a l i n i a i s va i s t a i s . 

2 p s l . 

J A V p r e z i d e n t o 
d i l e m a : k a r i a u t i a r d a r 
p a l a u k t i — v e d a m a s i s ; 
L i e t u v o s p rez . V a l d a s 
A d a m k u s : p a s a u l i s 
š i a n d i e n m u s p a ž į s t a 
i r p r i p a ž į s t a . 

3psl. 

Nauj i r ū p e s č i a i i r 
p lana i Lietuvos vyskupų 
konferenc i jo je ; T a u t o s 
š v e n t ė . 

4 psl. 

Ką m u m s r e i šk i a 
1253-ieji me ta i ; „Arnold 
t a u r ė s " va ržybos ; t a n g o 
p a m o k o s ; L ie tuv ių 
o p e r o s bi l ie ta i ; a t v y k s 
L o s Ange les D r a m o s 
s a m b ū r i s . 

6 psl. 

Sportas 
* Trečiąją šį s e z o n ą 

s t ipr iaus iu L i e t u v o s krep
š in io lygos (LKL) komandų — 
Vilniaus „Lietuvos ryto" ir 
Kauno „Žalgirio" — dvikovą 
šeštadienį Vilniuje rezu l ta tu 
88:72 laimėjo ..Žalgirio" krep
šininkai. Pirmąsias dvejas LKL 
dvikovas šį sezoną buvo laimėję 
vilniečiai — 90:80 ir 107:75. 

* Lietuvos šokėjai And
r i u s R a n d e l i s ir E g l ė Vi
socka i tė iš Vilniaus „Ratuto" 
klubo Vancouver (Canada) vy
kusiose Tarptautinės sportinių 
šokių federacijos pasaulio Loty
nų Amerikos šokių varžybose 
užėmė III vietą. 

* Lietuvos l engvos ios at
le t ikos uždarų patalpų čem
pionate kaunietė Virginija Pet
kevičienė 35 cm pagerino savo 
pačios Lietuvos trišuolio rekor
dą, pirmuoju bandymu nušo
kusi 13 m 77 cm. 

* Sava i tga l į P a l a n g o j e 
v y k o tradicinė, daugiau nei 
10 metų iš eilės rengiama svei
ka tos ir grūdinimosi šventė 
„Palangos ruoniai — 2003". Jos 
akcentu tapo didžiosios „ruo
nių" maudynės prie jūros tilto. 
Jose dalyvavo beveik 500 žmo
nių. „Ruonių" būryje buvo gir
dėti kalbant angliškai. Maudė
si daugiausiai moterys — jų į 
jurą subrido apie 350. 

* P i r m a d i e n į Vi ln iu je . 
„Ąžuolyno" gatvėje, oficialiai 
a t idarytas didžiausias ir mo
derniausias Baltijos valstybėse 
Vilniaus teniso aikštynas „Te
niso pasaulis". 

* Tarptaut inė dv irač ių 
sporto sąjunga ateinančiam 
sezonui įregistravo Lietuvoje 
įsteigtą moterų dviračių ko
mandą „Aušra Gruodis". Ko
mandai atstovaus šešios lietu
vės: 22 metų Erika Vilunaitė, 
19-metės Modesta Vžesniaus-
kaitė, Diana Elmentaitė ir Ju
lita Papinigytė, 18-metės Agnė 
Radzevičiūtė ir Lina Baltrušai
tytė bei šešios užsienio valsty
bių dviratininkės. Komandos 
bazė bus Italijoje, vyriausiuoju 
treneriu bus Lietuvos rinktinės 
treneris Valerijus Konovalovas. 

Prezidentas Valdas Adamkus pateikė pilietinius 
ir valstybinius i ššūkius visuomenei 

Prezidentas ragino 
nesuklupti kelyje į saugią 

ir pasiturinčią ateitį 
Vi ln ius , vasario 24 d. 

(BNS) — Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus, 
pirmadienį skaitydamas savo 
paskutinį metinį pranešimą 
Seime, paragino valstybe sėk
mingai peržengti vieningos Eu
ropos slenkstį, ties kuriuo atsi
dūrė, praėjusiais metais gavusi 
kvietimus į NATO ir Europos 
Sąjungą. 

Pasak prezidento, svarbu, 
kad Lietuvos įsitvirtinimo Va
karų pasaulyje svarbą suvoktų -
visa tauta. 

J is perspėjo, kad artėjant 
gegužės mėnesį rengiamam 
stojimo į ES referendumui, gali 
daugėti visuomenės klaidinimo 
dėl Lietuvos ateities joje, ir ra
gino atsispirti gąsdinimams bei 
melui. Prezidentas pareiškė 
viltį, kad pagrindinės visuome
nės ir politikos jėgos dirbs nuo
širdžiai ir sutartinai, siekda
mos, kad žmonės referendumo 
metu aktyviai išreikštų savo 
valią ir pri tar tų europiniam 
Lietuvos keliui. 

J Seimo rūmų tribūną žengia kadencija baigiantis prezidentas Valdas Adamkus. Dešinėje 
jas Raimondas Mieželis. 

prezidento patarė-
Eltos nuotr. 

V. Adamkus ragino mažint i 
pra ra ją tarp skurdo i r 

klestėjimo 
Kadenciją baigiantis prezi

dentas paragino valdžią sude
rinti sparčią ūkio plėtrą su visų 

žmonių gal imybėmis gyventi 
geriau, kad teigiamas ūkio per
mainas pajustų visų visuome
nės sluoksnių atstovai. 

Anot jo, valstybės politika 
negali palikti atskirų visuome

nės grupių bendros krašto rai
dos nuošalėje ir turi mažinti so
cialines į tampas bei stiprinti pi
l iet inės visuomenės solidaru
mą. 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvoje pagaminta į r a n g a — k a r u i 
bes irengiančiam Irakui 

Viln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Galimas karinis konf
liktas Irake kai kurioms Lie
tuvos bendrovėms galėtų atneš
ti finansinės naudos. Jau dabar 
Irake yra didžiulė medicinos 
įrangos ir vaistų paklausa. Pra
sidėjus karui, ji dar labiau iš
augs, rašo dienraštis „Lietuvos 
rytas". 

Galimybe įžengti į Irako 
rinką rimtai susidomėjo Vilniu
je įsikūrusi bendrovė „Viltech-

meda". gaminanti švirkštinius 
siurblius, ligoninėse naudoja
mus vaistams dozuoti. 

Praėjusiais metais pirmasis 
„Viltechmedos" švirkštinis siur
blys, pažymėtas „Aitecs" prekės 
ženklu, pasiekė Iraką — iš Lie
tuvos įmonės jį nupirko Šveica
rijos bendrovė. 

Dabar gaminiai t a ip p a t 
būtų vežami ne tiesiogiai iš 
Lietuvos, o per Šveicarijos ben
drovę. Viena švirkštinė pompa 

1,000 ka inuo ja v idu t in i ška i 
JAV dolerių (3,200 litų). 

„Viltechmedos" generalinis 
direktor ius Anatolijus Faktoro-

V vičius teigė, kad ekspor tas Į 
I raką turė tų būti itin pelningas. 
„ I r a k a s nenori p i rk t i jokių 
įrengimų iš Jungt inių Valstijų, 
todėl Lietuva, kol k a s nebūda
ma NATO nare, I rakui yra pri
imt ina prekybos par tnerė" , sakė 
A. Faktorovičius. 

N u k e l t a į 5 psl . 

Pirmojo užsienio vizito R o l a n d a s P a k s a s 
turėtų vykti \ Afgan i s taną 

Viln ius , vasario 24 d. 
(BNS) — Trečiadienį prezidento 
pareigas pradėsiantis eiti Ro
landas Paksas jau šios savaitės 
pabaigoje gali išvykti savo pir
mojo užsienio vizito — aplan
kyti Afganistane tarnaujančių 
Lietuvos karių. 

Kaip pranešė LNK televizi
jos Žinių tarnyba, planuojama, 
kad vizitas t ruktų pusantros 
paros — į Afganistaną R. Pak
sas speciali- lėktuvu išskristų 
penktadienį ir srrįžtų šeštadienį. 

Vykti į Afganistaną planavo 
ir kadenciją baigiantis prezi
dentas Valdas Adamkus, tačiau 
kelionės planų atsisakyta, įver
t inus prezidento darbotvarkę 
bei saugumo padėt} Centrinės 
Azijos regione. 

40 Lietuvos specialiųjų pa
jėgų karių, nuo pernai lapkričio 
dalyvaujančių antiteroristinėje 
operacijoje „Enduring Free-
dom", yra dislokuoti Bahramo 
mieste, esančiame už 50 km nuo 
Afganistano sostinės Kabulo. 

Lietuvos kariai vykdo spe
cialią žvalgybą, saugo objektus 
bei at l ieka kitas užduotis. Būrį 
sudaro profesionalios tarnybos 
kar ia i iš Kauno Vytauto Didžio
jo jėgerių bataliono bei ypatin
gosios paskirties dalinio „Ait
varas" . 

LNK žiniomis, p i rmasis už
sienio valstybės vadpvas, su ku
riuo susit iks R. Paksas , turė tų 
būti Lietuvos s t ra teginės bend
r in inkes Lenkijos prez identas 
Aleksander Kwasniewski. 

M i r ė g a r s u s 
A m e r i k o s ž u r n a l i s t a s 

P e t e r J o h n K u m p a 
Vašingtonas-Vilnius, va

sario 24 d. (Elta) — Eidamas 
77-uosius metus, vasario 23 d. 
Baltimorėje nuo vėžio mirė ži
nomas lietuvių kilmės žurnalis
tas Peter John Kumpa, dirbęs 
„Baltimore Sun" užsienio ko
respondentu ir Vašingtono biu
ro redaktoriumi. Apie šią ne
tektį pirmadienį rašo dienraštis 
„The Washington Post". 

P. J. Kumpa gimė 1926 m. 
Varėnos apskrityje, Marcinko
nyse. Nuo 1932 metų gyveno 
JAV. 1944-46 m. tarnavo JAV 
kariniame jūrų laivyne. 

Nuo 1951 metų P. J. Kum
pa buvo laikraščio „Baltimore 
Sun" žurnalistas, skyriaus va
dovas. J i s nušviesdavo teisė
saugos ir teisėtvarkos temas, 
rašė apie JAV Kongreso reika
lus. Kurį laiką dirbo užsienio 
korespondentu Artimuosiuose 
Rytuose, Maskvoje. 

1965 m. atidarė „Baltimore 
Sun" biurą Saigone, 1966-1970 
m. vadovavo laikraščio biurui 
Hong Konge,1971-1972 m. buvo 
diplomatinis korespondentas. 

Lietuvos ateitis — 
euroatlantinėje erdvėje 

Vilnius , vasario 24 d. 
(BNS) — Kadenciją baigiantis 
prezidentas Valdas Adamkus 
pirmadienį priėmė į kasmetinį 
susitikimą Vilniuje atvykusius 
Lietuvos diplomatinių atstovy
bių vadovus, kuriuos ragino to
liau puoselėti Lietuvos integra
ciją į euroatlantinę erdvę. 

Prezidentūros Baltojoje sa
lėje sveikindamas 35 ambasa
dorius, 4 laikinuosius reikalų 
patikėtinius ir 8 konsulinių įs
taigų vadovus, V. Adamkus pa
žymėjo, kad Lietuva sėkmingai 
grįžta į Europos šeimą, ir tai pa
tvirtino Prahoje bei Kopenha
goje gauti pakvietimai į NATO 
ir ES. 

Pasak prezidento, gegužės 
mėnesį vyksiantis referendu
mas dėl narystės Europos Są
jungoje yra vienas svarbiausių 
Lietuvos istorijoje. 

Prezidentas sakė tikįs Lie
tuvos žmonėmis ir jų europiniu 
apsisprendimu. „Balsuodami 
už narystę, balsuosime ne už 
valdžią, o už mūsų valstybės 
ateitį. Kito kelio nėra. Tai — 
Mindaugo ir kitų Lietuvos val
dovų pradėtas kelias, kur iuo 

einame jau 750 metų", sakė jis. 
V. Adamkus pabrėžė, kad šį 

Lietuvos apsisprendimą reikia 
„skelbti ir Europos sostinėms 
—juk ir ten bus balsuojama dėl 
Lietuvos bei kitų kandidačių 
narystės". 

Anot prezidento, yra trys 
sritys, kuriose Lietuva galėtų 
aktyviai prisidėti, kad sustip
rėtų ta rp tau t in i s tarpusavio 
supratimas ir bendradarbiavi
mas. „Tai Europos ir Amerikos 
santykiai, tai mūsų regionas — 
Vidurio ir Rytų Europa, ta i 
euroatlanto santykiai su kaimy
nais", sakė V. Adamkus. 

Prezidentas teigė, kad „pas
taruoju metu t ransat lant inis 
ryšys vis labiau primena įtemp
tą lyną, kuriuo vaikščioti gali 
tik patyrę akrobatai". Tačiau, 
V. Adamkaus teigimu, nuogąs
tavimai dėl euroatlantinio ben
dradarbiavimo tvirtumo yra 
„nepamatuoti". „Juk Europos ir 
Amerikos interesai iš esmės 
sutampa — tai saugesnis, tai
kesnis ir demokratiškesne pa
saulis, tai daugiau nei 50 metų 
drauge ginamos vertybes", sakė 
V. Adamkus. Nuke l t a į 5 psl. 

„Blokados fondas" laukia 
aukso kainos šuolio 

Ieškodama papildomų lėšų, 
vyriausybė ne kartą prisiminė 
vadinamąjį „Blokados fondą". 
Tačiau juvelyrinių dirbinių iš
pardavimą sutrukdydavo nepa
lanki tauriųjų metalų ir brang
akmenių rinka. 

Finansų ministerijos duo
menimis, varžytinėse ketinama 
parduoti 26,741 juvelyrinį dir
binį. Lietuvos mažmeninės rin
kos kainomis jie vertinami 5.7 
mln. litų, rašo „Lietuvos rytas". 

Juvelyrikos specialistai 

teigia, kad papuošalai, pirkti 
1990 metais, šiuo metu jau yra 
morališkai pasenę. Tačiau tai 
galėtų būti lobis kolekcinin
kams arba žmonėms, kuriems 
„Nepriklausomybės aušra" ke
lia ypatingą nostalgiją. 

Brangenybės šiuo metu yra 
saugomos Lietuvos prabavimo 
rūmų saugyklose Druskinin
kuose. 

Lietuvos banko atstovai yra 
apskaičiavę, jog, pardavus „Blo
kados fondo" Nukelta į 5 psl. 

Kai kuriose Kauno poliklinikose 
įdomi rinkliava 

Kauno miesto Šilainių ir 
Dainavos poliklinikų vadovai 
sumanė neregėtą būdą, kaip 
apmokestinti farmacijos bend
roves — už farmacijos bendro
vės vadybininko apsilankymą 
gydymo įstaigoje yra reikalau
jama mokėti mokestį. 

Pasak dienraščio „Lietuvos 
rytas", lankytojas turi užsire
gistruoti specialiame žurnale ir 
gauti svečio tapatybės kortelę. 
Farmacijos bendrovė taip pat 
privalo pasirašyti su polikli

nikos administracija sutartį , 
kurioje būtina nurodyti planuo
jamus renginius ar akcijas, taip 
pat gydymo įstaigos rėmimo są
lygas. 

Šilainių poliklinikos direk
torius Vidmantas Obelienius 
jau įspėjo savo pavaldinius, kad 
be jo žinios bendraujantys su 
farmacijos įmonių atstovais me
dikai gali gauti administracinę 
nuobaudą ir nukentėti finan
siškai". 

Nukelta į 5 psl. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP. Reotere, AP !rne*fax. FTAR-TASS. BNS 

grtų agentūrų orenešimaiSĮ 

EUROPA 

Roma. Vienašališkas ka
ras prieš Iraką be JT įgaliojimo 
būtų „nusikaltimas taikai", pir
madienį pareiškė Vatikano už
sienio reikalų ministras Jean-
Louis Tauran. J is priminė, kad 
..pagal Jungtinių Tautų Char
tijos 2-ąjį straipsnį narės prašo
mos atsisakyti karo, kaip tarp
tautinių nesutarimų sprendimo 
budo*. „JT ginkluotės tikrinto
jams reikia suteikti galimybę 
tęsti jų darbą. Dar liko mažytis 
langas taikai ir vilčiai, tačiau 
Irako pareigūnams būtina veik
ti pagal tarptaut ines elgesio 
normas", sakė ministras. 

Berlynas. Vokietijos kanc
leris Gerhard Schroeder pirma
dienį pareiškė, kad nei jo vals
tybė, nei veto teisę JT Saugumo 
Taryboje turint i Prancūzija 
šiuo metu nemato jokio reikalo 
priimti naują rezoliuciją Irako 

klausimu. „Mes su Prancūzija 
laikomės požiūrio, kad ir 1441-
osios (JT rezoliucijos) ribose yra 
užtektinai galimybių padėt i 
tikrintojų daromai pažangai" 
sakė G. Schroeder. 

Varšuva. Naują pasipikti 
nimo bangą Lenkijoje sukėlė ži-
nia, jog iš Rusijos išsiunčiama.^ 
dar vienas Kataliku Bažnyčios 
kunigas. Netoli Sankt Peter
burgo esančio Puškino miesto 
katalikų parapijos klebonas 
Bronislaw Czaplicki neteko lei
dimo gyventi Rusijoje ir jam 
per dvi savaites įsakyta palikti 
valstybę. Nuo 2002 m. balan 
džio tai jau šeštas kataliku ;h ; = 
sininkas, kuriam atsisakyta su
teikti galimybę dirbti Rusijoje. 

jos, leidžiančios pradėt i karą su 
Iraku, parodys, a r ji bus reikš
minga sprendžiant ir būsimas 
pasaul ines krizes. „Ar ta i tokia 

nizaciįa. kuri daro tai , ką 
sako? Mes, žinoma, t ik imės , 
kad ta ip ir yra (Irako preziden
tas) Saddam Hussein bus nu-

"khiotas vienokiu ar kitokiu 
būdu, taikos ir Amerikos žmo
nių saugumo labui", sakė jis 
Pasak G. W. Bush, naujojoje re
zoliucijoje dėl Irako pr imenami 
„tie įvykiai, kur iu l iudininku 
pasku t in ia i s mėnes ia i s buvo 
pasaulis ... Irako režimas ne
nusiginkluoja, ka ip reikalauja 
praėjusį rudenį vienbals ia; 
Saugumo Tarybos pri imta re
zoliucija" ..Mes ruošiamės ar
tėjančiomis dienomis padirbėti 
su Saugumo Tarybos narėmis 
ir išaiškinti Saddam'ui , kad pa
saulio ir Jungt inių Tautų rei
kalavimai bus įvykdyti jėga", 
sakė jis. 

JAV IRAKAS 

d. numatytą kasmetinį viršū
nių susitikimą dviem savai
tėms, siekiant suteikti Irakui 
daugiau laiko bendradarbiauti 
su JT ginkluotės tikrintojais. 
Naują ataskaitą JT Saugumo 
Tarybai rengiantis ginkluotės 
tikrintojų vadovas Hans Blix 
pirmadienį ketina pateikti Ira
kui maždaug 30 neatsakytų, su 
jo nusiginklavimu susijusių 
klausimų sąrašą. 

Bagdadas . Aukštas Irako 
prezidento Saddam Hussein 
patarėjas, generolas Amer al-
Saadi pirmadienį pareiškė, jog 
Bagdadas ..labai greitai" nu
spręs, ar paklusti JT nurody
mui sunaikinti raketas ..Al Sa-
moud" ir jų dalis. Praėjusią sa
vaitę H. Blix paraše Irakui laiš
ką, kuriame nurodė iki kovo 1 
d. pradėti naikinti šias raketas, 
kurių skrydžio nuotolis, pasak 
jo, viršija 150 km apribojimą, 
nustatytą 1991 metais priimto
je JT rezoliucijoje 

dienį pradėjo derybas, kurių 
metu mėgins įtikinti skeptiškai 
nusiteikusią Kiniją paremti 
JAV nuostatą dėl būtinybės nu
ginkluoti Iraką jėga. Ir ieškos 
diplomatinių Šiaurės Korėjos 
branduolinės krizės sprendimo 
būdų Kinijai taip pat tenka 
svarbus vaidmuo daugiašalėje 
strategijoje, kuria siekiama pri
versti Šiaurės Korėją atsisakyti 
savo branduolinių ambicijų, 
nes Kinija turi pakankamai 
rimtų ekonominių ir diplomati
nių svertų Š Korėjai įtikinti, ir 
Vašingtonas norėtų, kad jais 
butų pasinaudota. 

Beijing. Pirmadienį Šiau
rės Vakarų Kinijos Sindziango 
regioną sukrėtė 6.8 taško paga! 
Richterio skalę žemės drebėji
mas, per kurį žuvo mažiausiai 
243 žmonės ir dar daugiau kaip 
1.000 nukentėjo. Tai — dau
giausiai aukų pareikalavęs že
mės drebėjimas šiame regione 
per penkis dešimtmečius. 

į tariama, planavo išpuolius 
prieš čia dislokuotas JAV pajė
gas. „Konfiskuotas tam tikras 
kiekis ginklų ir šaudmenų, 
kurie buvo skirti šiai operaci
jai", teigiama Vidaus reikalų 
ministerijos pareiškime. Per 
1991 m. Persijos įlankos karą 
nuo Irako okupacijos JAV pa
jėgų išlaisvintame Kuvait'e per 
paskutinius penkis mėnesius 
amerikiečiai buvo apšaudyti še
šis kartus, du šių įvykių baigėsi 
mirtimi. 

RUSIJA 

Vašingtonas. JAV prezi
dentas George W. Bush pirma
dienį pareiškė, kad Jungt inių 
Tautų sprendimas dėl rezoliuci -

Bagdadas . I rako užsienio 
reikalų minis t ras pirmadieni 
p ranešė , jog I r a k a s pap rašė 
arabų valstybes at idėti kovo 1 

KINIJA KUWAIT 

Bei j ing . JAV valstybes 
sekretorius Colin Powell pirma-

Kuvait'o pareigūnai su
ėmė tris piliečius, kurie, kaip 

Maskva. Tęsdamas Rusijos 
pastangas politinėmis ir diplo
matinėmis priemonėmis sure
guliuoti Irako krizę, užsienio 
reikalų ministras Igor Ivanov 
vasario 23-24 d telefonu kal
bėjosi su JAV valstybes sekre
toriumi Colin Powell bei Vokie
tijos. Prancūzijos. Didžiosios 
Britanijos ir Ispanijos diplo
matijos vadovais I. Ivanov pa
brėžė, jog tarptautinė bendrija 
turi imtis ryžtingų priemonių, 
kad Artimųjų Rytų regione ne
atsirastų naujas konfrontacijos 
židinys. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DAR KITOKIE AUGALINIAI 

VAISTAI PROSTATAI 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Afrikoje augančios slyvos 
(Pygeum africanum) žievės 
i š t rauka plačiai naudojama 
Europoje kaip vaistas vardu 
Tadenan, o čia, Amerikoje, 
gaunamas kaip Prostata. Ma
noma, kad tas vaistas trukdo 
augti fibroblastams prostato
je, mažina uždegimą ir veikia 
prieš estrogenezį. 

Yra atliktas tik vienas 
t rumpas su nedaugeliu ligonių 
mediciniškas tyrimas su tuo 
vaistu. Už tai dabar Europoje 
tęsiami plataus masto to vais
to tyrimai. 

J au atlikta 12 tikrai gerų, 
su tokios žievės veikla surištų, 
tyrimų. Jie nurodo, kad tas 
vaistas nieko blogo nesuteikia, 
o tik gėrybiškai padidėjusios 
prostatos negerumus suma
žina ir šlapimo srovę pagerina. 

Visgi iki dabar atlikti tyri
mai truko 3 mėnesius su maži
au negu 100 ligonių. Taigi, nė 
vienas atliktas tyrimas nepri
lygo Tarptautinės konstituci
jos konferencijos gairėms ge
rybinio prostatos padidėjimo 
reikalu. 

Paskutiniai su afrikietiška 
slyva gydymo duomenys nuro
do, kad tik vidutiniškai pa
gerėja tokios prostatos suke
liami negerumai ir šlapimo 
srovės tekėjimas. 

Dar kitokios ištraukos 
Daug rečiau prostatai gydyti 

naudojamos ištraukos: gėlės 
(Echinachea purpurea), ryžiai 
(secale cerale). arbūzo sėklos 
(cucurbita pepo) ir pietų 
Afrikos žolė (Hypoxis zooperi). 

Iš jų pagamintas sudėtinis1 

vaistas, bet jo naudojimą ne-
užgiria naujai atlikti tyrimai. 

Žinotina, kad atliktas vie
nas tyrimas su kombinuotu 
vaistu — (saw palmetto, dil
gėlė — urtica dioica ir Pros-
tagutt forte) susekė, jog gery
biniai padidėjusios prostatos 
gydymas buvo lygiai sėkmin
gas, kaip ir su plačiai vartoti 
patariamu vaistu Finasteride 
(Prosear) gydymas. 

Išvada. Nepaisant medici
nos požiūrio \ augalinius vais
tus — phytotherapy, jie bas 
plačiai naudojami gerybinės 
prostatos gydymui visame 
pasaulyje. Už tai ne tik gydy
tojams, bet ir tokiems pacien
tams yra naudinga įsigyti 
daugiau žinių apie taip gausų 
augalinių ištraukų naudojimą 
gerybiniai padidėjusios pros
tatos susektų negerumų su
tramdymui. Visada, vyrai, tar-
kimės su gydytoju dėl galimo 
įvairiopo gydymo gėrybiškai 
padidėjusios prostatos. 

Šaltinis: „Geriatrics", March 
2001; Vol. 56, No. 3. 

TEOFILINAS 
Reikalingas maistinis at

sargumas. Geriant ar valgant 
daug kofeino turinčio maisto, 
kaip šokoladas, kava. arbata 

ir kakava, didina negerumus, 
sukeliamus teofilino. Taigi, 
normali galva pataria vengti 
tokių kąsnių ir gurkšnių. 

O kai užuomaršai 
įsipiršai 

Nuryk užmirštą dozę to 
vaisto, kai tik atsimeni. O jei 
tai bus arti kitos dozės laiko 
— praleisk ją ir toliau 
laikykis tvarkos. Neryk dvi
gubo kiekio, o pranešk gydyto
jui, kai sunkiai kvėpuosi. 

Teofilioiški negerumai 

Nors teofilinas retai kada 
sukelia negerumus, bet jie 
pasitaiko. Pranešk gydytojui, 
gavęs šiuos negerumus: ne
gerumas ar skausmas skran
dyje, viduriavimas ar galvos 
skausmas", nenustigimas, 
nemiga ir įsijautimas. Tuč
tuojau kreipkis pas gydytoją, 
kai imsi vemti, atsiras dažnas 
ir nereguliarus pulsas, trau
kuliai ar odos išbėrimas. 

Šitaip užlaikomas 
teofilinas 

Laikyk jį sandariai už
darytą, vaikams nepasiekia
mą ir atokiai nuo karščio ir 
drėgmės (ne vonios kambary
je). Išmesk pasenusius ir 
nenaudojamus vaistus. Tei
raukis pas vaistininką, kaip 
užlaikyti savo vaistus. 

Dar nepamirština 

Laikyk sąlytį su gydytoju 
ir mediciniška laboratorija, 
nes gydytojas gali nurodyti, 
kokius tyrimas atlikti, idant 
susektų teofilino veiklą. 

Nekeisk vieną rūšį teofili
no į kitą, nepasitaręs su gydy
toju. Neduok niekam kitam 
savų vaistų. Tarkis su vais
tininku dėl recepto atnaujini
mo tam vaistui. 

Šaltinis: „Medication Tea-
ching Manual", 7-ta laida. 
1998 

n 
Valstybinė duomenų ins

pekcija nustatė, kad „Sodra"' 
kai kurioms institucijoms 
neteisėtai leidžia naudotis sa
vo duomenų baze. Duomenys 
buvo teikiami Vidaus reikalų 
ministerijai, Jungtinių Valsti
jų ambasadai. Inspekcija krei
pėsi į teismą, kad Valsty
biniam socialiniam draudimo 
fondui būtų skirta adminis
tracinė nuobauda. 

Kyla įtarimų, kad valsty
bės institucijos kol kas pro 
pirštus žiūri į svarbių, žmo
gaus privatų gyvenimą lie
čiančių duomenų apsaugą, o 
privačios bendrovės sumaniai 
naudojasi nepakankamu gy
ventojų teisiniu išprusimu. 

Valstybinė duomenų ins
pekcija patikrino „Sodrą" ir 
nustatė Asmens duomenų tei
sinės apsaugos įstatymo pa
žeidimų. Inspekcijos Kontrolės 
skyriaus vedėja Daiva Vy-
činienė apie tai kalbėjo: ,.Tai 
pirmiausia, kad valstybinio 
socialinio draudimo fondo val
dyba teikdama asmens duo
menis Vidaus reikalų minis
terijai, pažeidė Asmens duo
menų teisinės apsaugos įsta
tymo penkto straipsnio pirmą 
dalį, tai yra, teikė šituos duo
menis nesant teisėtų tvarky
mo kriterijų". 

Pagal įstatymą, ,,Sodra" 
teikia asmenų, įtariamų pa
darius nusikaltimus, duome
nis operatyvinę veiklą vyk
dančioms tarnyboms, tačiau. 
..Sodra" sudarė sutartį teikti 
duomenis su Vidaus reikalų 

AR „SODRA" ELGIASI NELEGALIAI 
ministerija, kuri pati nevykdo 
operatyvinės veiklos. „Sodra" 
Valstybės saugumo departa
mentui. Specialiųjų tyrimų 
tarnybai. Vidaus reikalų min
isterijai teikia ne tik duome
nis, susijusius su nusikalti
mus padariusiais asmenimis. 
Minėtoms institucijoms priei
nama visa „Sodros" duomenų 
bazė. kurioje sukaupti iš
samūs duomenys apie 2 mln. 
Lietuvos piliečių, apdraustų 
valstybiniu socialiniu draudi
mu. Tai yra, jų pavardės, var
dai, gimimo datos, asmens 
kodai, socialinio draudimo pa
žymėjimo numeriai, draudžia
mųjų pajamų sumos ir kiti 
duomenys. Be to, „Sodra", 
teikdama asmenų duomenis 
Jungtinių Valstijų ambasadai, 
apie tai nepranešė Valstybinei 
duomenų inspekcijai. Pasak 
Inspekcijos pareigūnų, jeigu 
Administracinis teismas pa
tvirtins šias išvadas, „Sodrai" ga
lės būti skirta bauda iki 2,000 Lt. 

„Sodros" atstovė Živilė 
Kriaučiūnienė taip komentavo 
minėto patikrinimo rezulta
tus: „'Sodra' nesutinka su Ins
pekcijos išvadomis. Mūsų nuo
mone, įstatymas nebuvo pa
žeistas, ir tas teiginys, kad spe
cialiosios tarnybos. Saugumo 
departamentas ir Ministerija 
turi prieigų prie visų dviejų 
milijonų asmenų, tai yra įrašų 
skaičius, taip sakant, yra ne
tikslus. Teisme bus sprendžia
mas šitas klausimas". 

Valstybinės duomenų ins
pekcijos vyriausioji juriskon-

sulė Sonata Petniūnaitė pasa
kojo, kad fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kurie tvarko asmens 
duomenis, juos renka, kaupia, 
turi apie tai pranešti inspekci
jai. Trumpai tariant, užtikrina 
piliečių teisę į privatų gyveni
mą. Tokius duomenis kau
pianti įmonė privalo užsire
gistruoti kaip asmens duome
nų valdytoja, jai keliami įvai
rūs reikalavimai, pavyzdžiui, 
duomenis deramai saugoti. 
Pasak Sonatos Petniūnaitės, 
asmenys, neturėtų būti perne
lyg patiklūs: „Daugeliu atvejų 
renkami duomenys yra per
tekliniai. Be abejo, reikia žiū
rėti, kokiu tikslu tie duo
menys renkami, bet išeina 
daugeliu atvejų paanalizavus 
situaciją, kad tam tikslui už
tektų, tarkim, asmens vardo, 
pavardės, tuo tarpu imamas ir 
asmens kodas, reikalaujamas 
pateikti ir tikslus adresas, ir dar 
daug daug duomenų, kurie iš 
tikrųjų tam konkrečiam atvejui 
jau laikytini pertekliniais". 

Pagal Lietuvos įstatymus, 
kiekviena institucija, kam 
nors panaudodama gyventojų 
asmeninius duomenis, turi 
gauti kiekvieno asmens su
tikimą. Neretai pažeidžiamas 
įstatymas, kai surinkti duo
menys naudojami tiesioginės 
rinkodaros tikslais, o išvertus 
iš oficialios kalbos tai reiškia 
— tiesiog bandant įpiršti vie
ną ar kitą prekę. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

TAI ĮDOMU 

SAVIŽUDYBĖS TURISTAI 

Šveicarija pasižymi gražia 
gamta ir žiemos sportu, su
traukiančiu daug turistų iš 

viso pasaulio. Tačiau kasmet 
2.500 turistų iš Šveicarijos 
namo negrįžta, arba bent grįž
ta jau negyvi. Nuo 1942 m. 
Šveicarijoje galioja įstatymas, 
nedraudžiantis savižudybę su 
gydytojų pagalba. Pasinau
dojant tuo įstatymu, netoli 

Į j "••:•:;-.:;;•-'į'S 

Žinomo Čikagos Shriner's ligonines chirurgo ortopedo dr. John Lubicky 
vadovaujama specialistų grupė iš JAV vėl dirba Vilniaus universitetinėje 
vaikų ligoninėje, kar tu su vietos chirurgais darydami sudėtingas operaci
jas , konsultuodami mažuosius pacientus iš visos Lietuvos. Tai jau dvylik
tas is JAV ortopedų darbo vizitas Vilniuje. Kelionės prasidėjo 1992 m. JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos įsteigto „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto 
iniciatyva. Šis komitetas organizuoja kiekvieną specialistų išvyką į 
Lietuvą, derina programas su Vilniaus universitetine vaikų ligonine, taip 
pat pasirūpina, kad ypatingais atvejais iš Lietuvos vaikai galėtų gauti 
ortopedinę chirurginę pagalbą Shriner 's ligoninėje Čikagoje. Kaip ir 
anksčiau, JAV ortopedai atvežė daug labdaros — labai reikalingų 
chirurginių reikmenų. JAV gydytojai ortopedai ir jų pagalbininkės medi
cinos seserys savaitei keliauja į Lietuvą savo atostogų sąskaita. Kelionės 
išlaidas padengia L W komitetas, pragyvenimą Vilniuje apmoka Lietuvos 
valdžia. 

Kęstučio Vanago Elta) nuotr. 

Zuricho 1998 m. buvo įkurtas 
„savižudybės centras" Dig-
nitas. kurio sumanytojas buvo 
Ludwig Minelli. Šio centro 
„paslaugomis" dažniausiai pa
sinaudoja kitataučiai, ku
riems čia už atitinkamą kainą 
atimama gyvybė. ChTr 
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TAI ĮDOMU 
DAUGIAU ŽIURKIŲ, KAD? 

ŽMONIŲ 

Kasdien pasaulyje gimsta 
beveik keturi milijonai žiurkių 
— po dešimt kiekvienam nau
jagimiui žmogui. Australijoje 
mokslinėn konferencijon su
sirinkę tyrinėtojai perspėja, 
kad dauguma žiurkių platina 
užkrečiamas ligas, ši proble
ma ypač opi besivystančių 
šalių miestSose. Manoma, kad 
žiurkės platina beveik 70. 
skirtingų ligų, tačiau gali būti, 
kad mokslininkų surinkti 
duomenys toli gražu nėra tiks
lūs. 

Žiurkės yra tikras ligų re
zervatas, — pradėdama ant
rąją tarptautinę graužikų bio
logijos konferenciją sakė aus
tralų tyrinėtoja Lina Hinds. 
Jos nuomone, didėjant gyven
tojų tankumui, žiurkės vis la
biau platins ligas. 

Žiurkės šimtmečius var

gina miestų gyventojus ir 
ūkininkus, tačiau iki šiol ne
rasta veiksmingų būdų, kaip 
kovoti su šiais graužikais, ku
rie naikina derlių, platina pa
vojingas ligas kaip buboninį 
marą, dėmėtąją šiltinę, lep-
tospirozę. 

Didžioji dalis tų keturių 
milijonų kasdien gimstančių 
žiurkių gyvena gana trumpai 
— vos kelis mėnesius.. Tačiau 
ne visos žiurkės naikinamos 
kaip parazitai. Azijoje kasmet' 
parduodama apie 35 mln. 
žiurkių. Ne vienoje Azijos 
šalyje žiurkės mėsa laikoma 
skanėstu. 

Ryžių laukuose gyvenan
čių žiurkių mėsa vietos gy
ventojams yra svarbus balty
mų šaltinis, žiurkių gaudymas 
ūkininkams atneša nemažą 
pelną, — Australijos konferen
cijoje teigė Tarptautinio ryžių 
instituto mokslininkas Kon 
Lue Hion. LER 

ATMINTIES GENAS 

Vadinamasis atminties 
genas gali padėti paaiškinti, 
kodėl kai kurie žmonės ge
riau, o kiti prasčiau prisimena 
praeitį. Mokslininkai rado įti
kinamų įrodymų, kad gera ar 
prasta atmintis iš dalies pa
veldima. Kaip rodo gyvūnų ty
rimai, BDNF vadinamas ge
nas yra labai svarbus tai sme
genų daliai, kuri susijusi su 
mokymusi. Su savanoriais 
bandymus atlikę amerikiečių 
mokslininkai nustatė, kad 
esama dviejų nežymiai besi
skiriančių BDNF geno varian
tų. Vieną iš tų variantų turin
tys žmonės atminties prati
mus atlikdavo geriau. Sme
genų skanavimas tai pat pa-

. -rodė, kad vieną geno variantą 
turinčių žmonių atminties 
centras, esantis hipokampu 
vadinamoje smegenų dalyje, 
būna aktyvesnis. BDNF ge
nas skatina specialaus smege
nis veikiančio baltymo susi
darymą. 

Pasak Valstybinio sveika
tos instituto Betesdoje tyrinė
tojo dakataro Bai Lu, ste
bina ir tai, kad BDNF geno 
niekaip nepavyksta atskirti 
nuo nervų ląstelių. LER 

JAV LB XII Tarybos rinkimai įvyks gegužės .3^4 ir 10-11 dieną. Nuotraukoje: JAV rinkimų vyr. komisija 
posėdžio metu. Iš kairės: Ieva Vozbutaitė. Dalia Jakienė (pirm.). Daumantas Matulis, Vidmantas Rukšys ir Milda 
Mikušauskienė. 

JAV LB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 
PRANEŠIMAS 

Kaip buvo rašyta spaudo
je, JAV LB XVII Tarybos 
rinkimai vyks gegužės 3-4 ir 
10-11 d. Pranešame, jog Vy
riausia rinkimų komisija pra
deda registravimo vajų, norint 
užregistruoti kuo daugiau, 
toliau nuo lietuviškų telkinių 
gyvenančių lietuvių. Tai bus 
daroma elektroniniu paštu, 
daugiausia per asmeniškus 
adresus ir per LB tinklalapio 
registracijos anketą 

7.javlb.org 

Užsiregistravusių pavar
dės bei adresai bus išsiųsti 
atitinkamoms rinkimų komi
sijoms. Ši informacija nebus 
naudojama jokiems kitiems 
tikslams. 

Kartu raginame apygardų 
valdybas bei apygardų rinki
mų komisijas siūlyti kuo dau
giau asmenų kandidatais į 
JAV LB Tarybą iki kovo men. 
15-tos dienos. Su klausimais 
galima kreiptis į Vyr. rinkimų 
komisijos pirmininkę Dalią 

Jakienę 
jakaadT.@aol.com 
Yra sudarytos apygardų 

rinkimų komisijos. Čia patei
kiame jų pirmininkų pavardes 
su elektroniniais adresais: 

JAV LB Boston apygardos 
Marius Žiaugra 

zia ugra@pbworld. com 
JAV LB Connecticut apy

gardos Irena Alksnienė 
aifcs@snet.net 
JAV LB Florida apygardos 

Kazimieras Stasiukevičius 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., Suite A 

JolietlL 60435 
Tel. 815-744-0330; 

lietuviškai 815-744-8230 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKLĮ UGOS-CHIRURGUA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, lL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANU! GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

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

Tel. 708-422-6260. Jai reikalinga 
pagalba po darbo valandų, skambinti 

„pager" numeriu 708-644-0074. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOJDGAS-ŠIRDeS UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS V&NAS, MJJ., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
9918W.ArcrwAve.Ste.5fr6 

Chicago, IL 60638 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

gtremyg@aol.com 
JAV LB Kryžkelės apy

gardos Liuda Flores 
liuda@hal-pc.OTg 
JAV LB Michigan apygar

dos Ramutė Petrulienė 
vlpetrulis@aol.com 

JAV LB New York apy
gardos Vladas Sidas 

mdlOO@aol.com 
JAV LB Pietryčių apygar

dos Juozas Gaila gaDag@eTola.coni 
JAV LB Ohio apygardos 

Ona Šilėnienė 
stikliute@juno. com 
JAV LB Vakarų apygar

dos Rolandas Giedraitis, DDS 
rolandaa@eartbJink.net 
JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos Nijolė Grigaliū
nienė DJjoleg@prodigy.net 

JAV LB Vyr. rinkimų 
komisija 
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PASAULIS ŠIANDIEN MUS 
PAŽĮSTA IR PRIPAŽĮSTA 

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus metinis 
praneš imas , perskai tytas Seime pirmadieni, 

vasario 24 dieną. 

Pone Seimo pirmininke, 
Gerbiamas Lietuvos Respubli
kos Seime, Gerbiamas išrink
tasis prezidente, pilietės ir 
piliečiai, 

Mano ginamos pozicijos ir 
principai Jums gerai žinomi: 
penkerius metus juos ne tik 
skelbiau, bet ir mėginau įtvir
tinti kasdieniu darbu. Mano 
siūloma Lietuvos pažangos 
vizija išsamiai išdėstyta per
nai perskaitytame metiniame 
pranešime. 

Taigi kadencijos pabaigoje 
penktąjį kartą kreipdamasis į 
Ju s , norėčiau tik glaustai 
apibendrinti praėjusius metus 
ir priminti tas savo nuostatas, 
kurios, mano įsitikinimu, yra 
svarbios tolesniam mūsų tau
tos ir valstybės gyvenimui. 

2002-ieji mums buvo ypa
tingai reikšmingi. Metų pabai
goje sulaukėme kvietimo įsi
jungti į Šiaurės Atlanto Al
jansą ir baigėme derybas dėl 
narystės Europos Sąjungoje 
Taigi įveikėme vieną svarbų 
valstybės raidos etapą. Pada
rėme tai kartu - laikydamiesi 
kryptingos ir aktyvios užsie
nio politikos, tęsdami Lietuvos 
modernizavimo darbus. 

Mūsų valstybė šiandien 
stipri. Pasaulis mus pažįsta ir 
pripažįsta kaip patikimus 
partnerius. 

Šiuo metu esame prie 
vieningos Europos slenksčio. 
Lieka jį sėkmingai peržengti 
ir įsitvirtinti Vakarų demo
kratijos erdvėje. Tai istorinis 
mūsų tautos ir valstybės sug
rįžimas į Vakarų civilizacijos 
kelią, kuriuo ėjome šimtme
čiais ir iš kurio prievarta dau
giau nei pusamžį buvome 
išblokšti. Labai reikia, kad 
Lietuvos įsitvirtinimo Vakarų 
pasaulyje svarbą suvoktume 
mes visi - visa tauta, visi 
piliečiai. Istorija mums duoda 
galimybę susikurti saugią, 
pasiturinčią, civilizuotą savo, 
savo vaikų ir vaikaičių ateitį. 
Mūsų didžioji pareiga - šia 
galimybe pasinaudoti. Siekda
mi strateginių tautos tikslų 
būtent šiuo metu, lygiai taip, 
kaip Sąjūdžio laikais, priva
lome veikti vieningai ir valin
gai. Šiandien viskas - mūsų 
pačių rankose. 

Negalime būti abejingi 
savo likimui, negalime pasi
duoti melui, negalime padary
ti neatitaisomų klaidų. 

„Politikai į Europos Są
jungą žmones grūda prievar
ta", „Išstoti iš Europos 
Sąjungos bus taip pat sunku 

kaip iš SSSR", „Politikai išsi
gando tautos keršto" ,- pasta
ruoju metu skelbia vieno dien
raščio antraštės. Turbūt artė
jant referendumui dėl Lietu
vos narystės Europos Sąjun
goje tokios antraštės didės, jų 
bus dar daugiau. 

Ar atsispirsime mėgini
mams supriešinti mūsų visuo
menę, mūsų tautą, dirbtinai 
padalinti mus į „darbo liaudį" 
ir neva tos liaudies nesupran
tantį „elitą"? Tai priklausys ir 
nuo valdžios žmonių, ir nuo 
piliečių išminties. 

Gaila, kad Seimas neiš
vengė blaškymosi dėl referen
dumo organizavimo, jo pobū
džio ir trukmės. Tikiuosi, kad 
artimiausiu metu visos Seimo 
partijos pateiks visuomenei 
bendrą, gerai apgalvotą refe
rendumo surengimo planą, 
kuris, visų pirma, bus pagrįs
tas pasitikėjimu Lietuvos 
piliečiais. Tikiuosi, jog pagrin
dinės visuomenės ir politikos 
jėgos, dirbs nuoširdžiai ir su
tartinai, siekdamos, kad žmo
nės referendumo metu akty
viai išreikštų savo valią ir pri
tartų europiniam Lietuvos ke
liui. 

Aš pats darysiu viską, ką 
galiu, kad kuo daugiau žmo
nių suvoktų tokio kelio pasi
rinkimo svarbą ir naudą as
meninei gerovei. Kviečiu visus 
tautos likimui neabejingus 
piliečius telktis ir veikti kartu, 
kad mūsų visuomenėje laimė
tų civilizuotos europinės Lie
tuvos idėja. 

***** 
Veikli ir solidari pilietinė 

visuomenė - visada buvo ir bus 
mano politinės veiklos siekis. 
Visus penkerius metus sten
giausi pats ir raginau Jus 
įveikti kliūtis, kurios trukdo 
stiprėti mūsų pilietinei san
tarvei, trukdo atkurti žmonių 
pasitikėjimą savo visuomene 
ir valstybe. 

Viena iš svarbių tokio 
pasitikėjimo sąlygų - bendra 
žmonių gerovė ir socialinis 
teisingumas. 

Pastaraisiais metais mūsų 
ūkis pastoviai auga. Pernai 
bendrasis vidaus produktas 
padidėjo 5,9 nuošimčio. 14 
nuošimčių per metus išaugo 
tiesioginės užsienio investici
jos. Infliacija neviršijo nė pu
sės nuošimčio. Eksportas pa
didėjo dešimtadaliu. Sumažėjo 
einamosios sąskaitos deficitas. 
Negalutiniais duomenimis, 
pernai nacionalinis biudžetas 
gavo beveik 1 milijardu 250 
milijonų litų daugiau pajamų 
negu užpernai. Pagrįstai tarp

tautinė kredito reitingų agen
tūra „Standard and Poor's" 
visai neseniai suteikė Lie
tuvai aukštesnius kredito rei
tingus, pažymėdama mūsų 
valstybės finansinę pažangą, 
labai veržlų ūkio augimą ir, 
kas labai svarbu, mūsų eko
nomikos lankstumą globalaus 
ūkio nuosmukio metu. 

Teigiamos ūkio permainos 
j a u pasiekė ir dalį visuo
menės. Pernai mažmeninė 
prekyba šalyje padidėjo dau
giau nei 12 nuošimčių. 
Žmonių indėliai komerciniuo
se bankuose išaugo 500 mili
jonų litų - daugiau nei 8 nuo
šimčiais. Taigi vis daugiau 
Lietuvos žmonių gali ir dau
giau vartoti, ir taupyti. 

Deja, šių teigiamų ūkio 
poslinkių didelė visuomenės 
dalis dar nespėjo pajusti: jos 
gyvenimas netapo geresnis. 
Nedarbas tebėra didelis: jis 
per metus sumažėjo tik vienu 
nuošimčiu. Nedarbo, ilgalai
kio nedarbo ir jaunimo nedar
bo lygis Lietuvoje du kartus 
viršija Europos Sąjungos vals
tybių vidurkį. Mažos senatvės 
ir invalidumo pensijos ne
užtikrina oraus žmonių 
gyvenimo. 

Vis ryškesni tampa ir teri
toriniai žmonių gerovės skir
tumai. Verslo ir žmonių pa
jamos gana sparčiai auga 
Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune. 
Tačiau daugelio kitų Lietuvos 
regionų raida gerokai lėtesnė, 
nedarbo ir skurdo juose - kur 
kas daugiau. Žemiau skurdo 
ribos yra atsidūręs dešim
tadalis šalies miestiečių. Kai
me skurde gyvena daugiau 
nei ketvirtadalis žmonių. 
Daugiau nei trečdalis visų 
Lietuvos ūkininkų šiandien 
skursta. Skursta daugiau nei 
trečdalis daugiavaikių šeimų. 
Daug tokių šeimų gyvena 
kaime. 

Taigi šiuo metu labai 
svarbu suderinti sparčią ūkio 
plėtrą su visų žmonių galimy
bėmis gyventi geriau. Teigia
mas ūkio permainas turi pa
justi ir mažas pajamas gau
nantys, ir socialiai remtini 
žmonės. Palaipsniui turi kilti 
tiek žemdirbių, tiek moks
lininkų, mokytojų, gydytojų, 
kultūros darbą dirbančių 
žmonių gerove. Mūsų valsty
bės politika šiandien negali 
palikti atskirų visuomenės 
grupių bendros krašto raidos 
nuošalėje. Ji turi mažinti 
esamas socialines įtampas ir 
stiprinti pilietinės visuome
nės solidarumą. 

Gaila, kad, net augant 
šalies ūkiui, reikalingos socia
linės pertvarkos ir toliau ati
dėliojamos arba paliekamos 
pusiaukelėje. Po ilgų diskusi
jų pernai pasirinktas pensijų 
reformos modelis tikrai nėra 
pavykęs. Numatytas lėtas re-
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Danute Bindokienė 

Įsipainiojo, kaip gaidys 
į pakulas 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. 

formos tempas vargu ar leis 
dabar dirbančių žmonių kar
tai užsitikrinti saugesnę se
natvę. 

Mūsų socialinė parama 
kaip buvo, taip ir lieka per 
mažai taikli. Esminė sveika
tos apsaugos reforma taip ir 
nepajudėjo. Švietimo pertvar
kos darbai stringa valdančio
sios daugumos vidaus nesu
tarimuose. 

Per lėtai modernizuojama 
valstybės tarnyba. Visuose 
valdymo lygmenyse vis dar 
išlieka per daug biurokratiz
mo. Vis dar stinga palan
kesnių sąlygų smulkiam ir 
vidutiniam verslui. Valstybėje 
iki šiol nematyti perspek
tyvios regionų plėtros, regionų 
gaivinimo politikos. 

Mūsų visuomenės pažan
ga gali gerokai nukentėti, jei 
minėtas sritis ištikusi savotiš
ka stagnacija užsitęstų ilgiau. 

Ypatingai svarbu šiandien 
modernizuoti valstybės valdy
mą, padaryti jį labiau efek
tyvų, labiau skaidrų ir pati
kimą. Nuo šių darbų esmingai 
priklauso tolesnė mūsų de
mokratijos ir pilietinės visuo
menės plėtra. 

Demokratinis šalies valdy
mas turi remtis daug stip
resne valstybės institucijų ir 
visuomenės sąveika, daug ge
resniu visuomenės informa
vimu ir konsultavimus! su vi
suomene priimant strate
giškai svarbius sprendimus, 
daug aktyvesniu piliečių daly
vavimu valstybės reikaluose. 

Valdžios ir visuomenės 
dialogui mums šiandien reikia 
tvirto pagrindo - reikia aiškios 
valstybės ir tautos raidos stra
tegijos, kuri labai konkrečiai 
kiekvienam Lietuvos žmogui 
atsakytų į klausimą, kaip mū
sų kraštas pasinaudos būsima 
Europos Sąjungos parama ir 
pasieks sparčios pažangos. 
Reikia strategijos, kuri ne tik 
argumentuotai išskirtų aiš
kius raidos prioritetus, bet ir 
juos pagrįstų būsimų investi
cijų planu. Tokia strategija 
padėtų atsirasti labiau įpa

reigojančiam, platesniam ir 
realiai veikiančiam nacionali
niam susitarimui. 

Tiesa, šiandien turime ir 
neblogų strateginių dokumen
tų, ir pasirašytą Nacionalinį 
susitarimą siekiant ekonom
inės ir socialinės pažangos. 
Tačiau kasdieniai politiniai 
sprendimai labai dažnai nu
tolsta nuo visuomenei pri
statyto strateginio brėžinio, 
paversdami mūsų dokumen
tus tik tuščiomis deklaracijo
mis, kuriomis piliečiai neturi 
pagrindo pasitikėti. 

Štai Jūs, gerbiamieji Sei
mo nariai, pernai patvirtinote 
Valstybės ilgalaikės raidos 
strategiją. Joje pagrįstai iške
liami žinių visuomenės, sau
gios visuomenės ir konkuren
cingo ūkio prioritetai. Kaip ir 
Vyriausybės priimtoje Ilgalai
kėje Lietuvos ūkio plėtros 
strategijoje, čia teigiama, kad 
„žiniomis pagrįsta ekonomika 
tampa prioritetiniu Lietuvos 
siekiu". 

Tačiau visai neseniai Vy
riausybė parengė Bendrąjį 
programavimo dokumentą, 
kuriame numatė, kam Lietu
va panaudos Europos Sąjun
gos struktūrinių fondų lėšas 
2004 - 2006 metais. Žmogiš
kųjų išteklių plėtrai - švietimo 
ir socialinėms programoms -
ketinama skirti tik 18 nuo
šimčių visų būsimų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų 
lėšų. Tuo metu dabartinės 
Europos Sąjungos šalys šiai 
sričiai vidutiniškai skiria 23 
nuošimčius, o „tigro šuolį" 
padariusi Airija - daugiau nei 
33 nuošimčius visų struk
tūrinių fondų lėšų. Ir taip 
elgiasi valstybės, kurių socia
linė ir technologinė pažanga 
daug didesnė, o nedarbo lygis 
— kur kas žemesnis nei mūsų. 

Ko iš tiesų vertos tos kal
bos apie žinių ekonomiką, žinio
mis grindžiamą ūkį, nedarbo 
įveikimą ir skurdo mažinimą, 
jei į savo žmones, į jų išsila
vinimą, į jų prisitaikymą prie 
kintančios darbo rinkos inves
tuosime tik tas lėšas, kurios 
atliks nuo tiltų, kelių ir ge
ležinkelių? Nukelta į 4 pel. 

Apie dabartinę Amerikos 
užsienio politikos padėtį mūsų 
senoliai galbūt pasakytų: 
„JAV prezidentas įsipainiojo, 
kaip gaidys į pakulas". Būtų 
įdomu stebėti, kaip iš jų 
Vašingtonas išsikapstys, jeigu 
nuo tolimesnių sprendimų bei 
įvykių nepriklausytų visos 
valstybės, taigi ir mūsų, joje 
gyvenančių, saugumas, atei
tis. Nepaisant, kiek yra nepri
tariančių prezidento George 
W. Bush politikai ir griežtai 
laikysenai dėl Irako, dabar 
nelaikąs Amerikai skaldytis 
pagal partijų linijas ar gyven
tojų asmeniškus interesus. Ta 
vieningumo stoka tik ugdo 
Irako diktatoriaus Saddam 
Hussein pasitikėjimą savimi 
ir skatina dar pašaipiau kal
bėti prieš Ameriką. 

Praėjusį savaitgalį Irakas 
Jungtinių Tautų inspekto
riams iššaukiančiai pademon
stravo savo tolimųjų skrydžių 
raketas ir pareiškė, kad ne
siruošia šių ginklų atsisakyti, 
nors raketos galėtų būti už
taisytos branduoliniais, che
miniais ar biologiniais užtai
sais ir pasiųstos toli į „priešų 
teritoriją". Kas tie priešai, Sad
dam Hussein nepasakė, bet 
visiems aišku, kad visų pirma 
pavojus gresia Izraeliui. 

Kadangi daugelyje Euro
pos sostinių bei kitų miestų ir 
praėjusį savaitgalį vyko triukš
mingos (nors ne tokios gau
sios, kaip prieš tai) demons
tracijos, reikalaujančios Bag
dado ir Vašingtono nesuta
rimus spręsti kitomis prie
monėmis ir duoti JT inspekto
riams daugiau laiko darbuotis 
Irake, ieškant paslėptų drau
džiamų ginklų, Hussein visai 
atvirai kalbėjo, kad „pasaulis 
yra su juo ir Amerika nepa
sieks savo tikslo". 

JAV Valstybės sekretorius 
Colin Powell (šiuo metu jis 
tikrai turi pilnas rankas, 
skraidydamas iš vieno žemyno 
į kitą, besistengdamas įtikinti 
Amerikos sąjungininkus, kad 
remtų Vašingtono planus) per
spėjo Hussein, kad per daug 
nepasitikėtų demonstruo
jančios minios šūkiais ir ne
pervertintų jam rodomų sim
patijų. Tačiau ir Vašingtonas 
neturėtų per greitai numoti 
ranka į protestuojančių 
ketinimą žūt būt sustabdyti 
karą, net statant savo gyvybę į 
pavojų. Kaip buvo matyti iš 
praėjusio savaitgalio žinių 
laidų, minios jaunų ir pagy
venusių žmonių iš daugelio 
"kraštų vyko į Iraką ir buvo 

pasiryžusios „gyvų kūnų ratu 
apsiausti ligonines, mokyklas 
bei kitus viešuosius pastatus, 
kad apsaugotų nuo ameri
kiečių bombų". Nors Hussein 
jau senokai buvo perspėtas 
nenaudoti savo ar kitų valsty
bių civilių žmonių apsaugos 
tikslams, bet visgi tikima, kad 
šis diktatorius nevertina nei 
civilių, nei karių gyvybių ir 
kaip tik imsis tokių prie
monių, o paskui šauks visam 
pasauliui, kiek Amerikos gin
klai sunaikino nekaltų Irako 
gyventojų. Tai jau buvo daro
ma ir Persų įlankos karo me
tu, ir vėliau, kai amerikiečiu 
bei anglų raketos apšaudyda
vo „neutraliojoje Irako zono
je" įsitaisiusias jo ginkluotų 
pajėgų stovyklas. 

Vienaip ar kitaip, Irako 
dilema prieis liepto galą kovo 
mėnesio pradžioje. Prez. Bush 
dar kol kas nepasakė nei vieno 
žodžio apie pasitraukimą nuo 
tvirtai nubrėžtos linijos. Jo 
dabartinis tikslas — įtikinti 
JT Saugumo tarybą, kad 
remtų Amerikos pas tangas 
kiek galima greičiau nusodinti 
Hussein ir Iraką įvesti į de
mokratinę santvarką. Kaip tai 
bus atlikta, deja, dar neaišku. 
Vargiai ir pats Vašingtonas 
sudaręs tvirtą veiklos planą. 
Sunku patikėti, kad visas šis 
komplikuotas reikalas išsi
spręs taip greitai ir lengvai, 
kaip prez. Bush nori. Iki šiol 
dar nei viename krašte, kur 
buvo įvestos Amerikos karinės 
pajėgos, iš jo greitai neišėjo. 
Tai atsitiko Kosove, Afganis
tane ir kitur. Tiesa, tuose 
kraštuose, be JAV, dar yra ir 
kitų JT ar NATO kariai, o 
Irako atveju amerikiečiai gali 
likti vieni. 

Tam tikra prasme karas 
su Iraku jau vyksta kurį laiką 
— kovojant žodžiais ir stipria 
propaganda. Iš Amerikos pu
sės įvairiomis priemonėmis 
Irako gyventojai ska t inami 
sukilti prieš savo diktatorių ir 
jį pašalinti: iš Irako — užuo
minos apie teroristų išpuolius 
ir baisius ginklus, kuriuos jie 
pasiruošę panaudoti prieš 
taikinius Amerikoje. Kadangi 
musulmonams mirtis, kovo
jant „su netikėliais", garan
tuoja rojų, į tokius ketinimus 
nekreipti dėmesio būtų didelė 
klaida. Nenuostabu, kad ir 
naujosios „Homeland Securi-
ty" (Tėvynės saugumo) depar
tamento viršininkas nuolat 
ragina gyventojus budėti ir 
saugotis — bet nepult i į 
paniką. 

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-jį kartą surengė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles 
sambūris. 

Tęsinys 
JAV niekada nepripažino 

prievartinio ir neteisėto Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą, Vašingtone visus 
tuos ilgus, beveik 50 metų, 
veikė nepriklausomos Lietu
vos diplomatinė atstovybė, o 
JAV Valstybės departamente 
plevėsuojanti Lietuvos trispal
vė badė sovietų diplomatų ir 
vadų akis. JAV palaikė politi
nį ir karinį spaudimą sovie
tinei sistemai, kuri galų ga
liausiai žlugo kartu su Vokie
tijos susivienijimu. Sovietų 
Sąjungos subyrėjimu ir Balti
jos valstybių atkūrimu. JAV 
buvo vienos pirmųjų, ištie
susių visokeriopą politinę ir 
praktinę paramą Lietuvos val

stybingumo atstatymui. JAV 
pagrįstai didžiuojasi būdama 
paramos Baltijos šalių inte
gracijai į Vakarus čempione. 

Antra. JAV ir Lietuvą 
sieja bendros vertybės, kurių 
tarpe ypatingai vertinama 
laisvė ir nepriklausomybė. 
Anksčiau minėta ilgalaikė 
JAV parama Lietuvai nebuvo 
šiaip sau gestas. Iš JAV 
administracijos ši pozicija pa
reikalavo tvirtumo, nuoseklu
mo ir aiškių pirmumų, pa
grįstų vertybėmis, kuriomis 
grindžiama ir dabartinė JAV 
užsienio politika ir kurių pa
grindu Lietuva ir daugelis 
kitų Vidurio Europos kraštų 
kuria savo valstybės ateitį. 
Šios vertybės — tai demo

kratija, laisvė, įstatymo vir
šenybė ir laisva rinka. Bendrų 
vertybių išpažinimas bei 
„pavergtų tautų" nepasidavi-
mas yra tas moto, kuris padėjo 
Amerikai tapti „paramos Bal
tijos šalių čempione", o Lie
tuvą ir kitas Vidurio Europos 
šalis — būti aktyviomis JAV 
sąjungininkėmis, užtikrinant 
laisvę ir demokratiją išpažįs
tančių šalių saugumą Euro
poje ar už jos ribų. 

Trečia, narystė NATO su
ponuoja patikimiausias politi
nės — karinės sąjungininkės 
— JAV saugumo garantijas 
Lietuvos teritoriniam vienti
sumui bei saugumui užtikrin
ti. Nors mes pripažįstame, kad 
Lietuvai neegzistuoja karinė 
grėsmė iš kaimynų, o, būdami 
vis labiau integruotos Pasau
lio bendruomenės dalimi, 
prisiimame ir atsakomybę už 
bendrą kovą prieš terorizmą. 
JAV buvimą Baltijos regione 
traktuojame kaip svarbų su
tvirtinantį veiksnį, tame tarpe 
ir kontekste dar nenuspėjamos 
ilgalaikės raidos Rusijoje ar 

autokratiniu procesų Baltaru
sijoje. 

Ketvirta, tarp Lietuvos ir 
JAV sukurti pamatai abipu
siai naudingam ekonominiam 
bendradarbiavimui, investici
jų ir prekybos plėtrai. 

Paskutiniais duomenimis. 
JAV tarp pagrindinių šalių in
vestuotojų užima penktą vietą. 
Ši šalis į Lietuvos ekonomiką 
jau investavo 321,5 mln. eurų, 
o tai yra daugiau nei 8.8 proc. 
visų tiesioginių užsienio inves
ticijų. Be to, Lietuvoje veikia 
beveik 620 įmonių, kuriose yra 
investuotas JAV kilmės kapi
talas, kurio dalis įstatiniame 
kapitale siekė 218,3 mln. eurų. 
arba 16 proc. įmonių įstatinio 
kapitalo. Daugiausiai tiesio
ginių investicijų iš JAV turi 
tokios gerai žinomos ir verti
namos Lietuvos įmonės kaip 
„Omnitel", „Masterfoods", 
„Kraft Foods Lietuva", „Sani-
tex", „Coca-Cola Bottlers Lie
tuva". „Bennet distributors". 
„Itera Lietuva". „Iris", „McDo
nald's restaurants". „Hanner". 
„Baltic Fund Hotels". AAA ir 

kitos. 
2001 m. Lietuvos ekspor

tas į JAV buvo lygus 174,2 
mln. dol., o tai sudarė 3.8 proc. 
bendro Lietuvos eksporto, t.y. 
JAV teko 8-oji vieta eksporto 
partnerių sąraše. Amerikiečiai 
mielai perka lietuvišką sūrį, 
alų. medienos perdirbimo, tek
stilės ir kitus gaminius. Kelią į 
JAV rinką pradėjo skinti ir 
Lietuvoje sukurta informaci
nių technologijų produkcija. 

Penktas, ir bene svarbiau
sias argumentas — tai žmo
giškasis veiksnys. Dažnai sa
kau, kad Lietuvą ir JAV sieja 
„gyva grandinė", tai yra gi
minystės ryšiai su milijonu 
lietuviais kildinančių ameri
kiečių. Net per šaltojo karo su
kurtą sieną periodiškai pra
siskverbusios žinutės iš Ame
rikos lietuvių, jų moralinė ir 
politinė parama prisidėjo iš
laikant tikėjimą Lietuvos val
stybės atkūrimu. Amerikos 
lietuvių organizacijų lobistinė 
veikla JAV Kongrese ir 
atskirų valstijų įstatymų lei
džiamosios ir vvkdomosios 

valdžios lygmeniu labai 
prisidėjo prie Lietuvos euroat-
iantinės integracijos siekių 
įgyvendinimo. Amerikos lietu
vių verslo atstovų žinios ir 
kontaktai padeda pritraukti 
Amerikos verslą į Lietuvą bei 
surasti Lietuvos produkcijai 
realizacijos erdvę JAV rinkoje. 

Taigi galime drąsiai di
džiuotis, kad Lietuva turi to
kią sąjungininkę kaip Jung
tinės Amerikos Valstijos. Per 
pastarąjį dešimtmetį jos su
teikta įvairialypė pagalba Lie
tuvai buvo didelė paskata ku
riant dinamišką, modernią ir 
demokratine Lietuvos valsty
bę, o JAV lyderystė pasaulyje 
atvėrė kelius Lietuvai į euro-
atlantinę bendruomenę. 

Tolesnis kebas. Nauja 
darbotvarkė 

Iki narystės NATO ir ES. 
mūsų santykiai su JAV buvo 
labiausiai orientuoti į JAV 
paramos užsitikrinimą mūsų 
integracijos ES ir NATO 
atžvilgiu. 

Tapus NATO ir ES nare. 

Lietuvos tarptautinis s tatusas 
kokybiškai pakis. Lietuvą ir 
JAV sies ne tik politiniai, bet 
ir teisiniai sąjungininkų san
tykiai. Tačiau šie santykiai 
bus tik tada prasmingi, jei bus 
dinamiški ir gyvybingi. Todėl 
svarbu nustatyti naują Lietu
vos — JAV santykių darbot
varkę išlaikančią abiejų šalių, 
kaip galimą glaudesnį ir abi
pusiškai naudingą bendradar
biavimą. Savo ruožtu, svarbu 
pripažinti, kad Lietuvos ir 
JAV požiūrius dėl dvišalių 
santykių plėtros ateityje ne 
visuomet bus lengva suderinti 
dėl skirtingų nacionalinių 
strateginių prioritetų. Pavyz
džiui, šiuo metu, JAV adminis
tracijos aukščiausi prioritetai 
užsienio ir saugumo politikos 
srityje — tai kova su teroriz
mu, Irako nusiginklavimas, 
padėtis Šiaurės Korėjoje ir 
Artimuosiuose Rytuose. Tuo 
tarpu. Lietuvos tęstinis užsie
nio politikos pirmumas — in
tegracijos į ES ir NATO už
baigimas, bei geri santykiai su 
kaimynais. Bus daugiau 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

TAUTOS ŠVENTE 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Su vėliavomis ir šventiška 
nuotaika atėjome į Kauno Ka
tedrą paminėti Lietuvos Ne
priklausomybės 85-ąsias me
tines, švęsti Eucharistiją ir 
padėkoti Dievui už laisvės 
dovaną, kuria istorijos tėkmė
je ne visada džiaugėmės. 
Vasario 16-oji yra mūsų tau
tos Velykos — prisikėlimas po 
ilgų nelaisvės metų, grasinu
sių atimti iš mūsų tautinę ir 
katalikišką savimonę. 

Šio šeštojo eilinio sekma
dienio Mišiose skaitoma Evan
gelija apie raupsuotojo išgy
dymą labai tinka dabartinei 
Lietuvos padėčiai, todėl jos 
šviesoje pabandysiu pažvelgti 
į kai kuriuos dabarties 
reiškinius ir paieškoti atsa
kymų, kokią galėtume surasti 
išeitį. 

1918 m. atgavę laisvę ir 
trumpai pasidžiaugę nauju 
gyvenimu, vėl pusei amžiaus 
praradome nepriklausomybę. 
Ilgai užsitęsusi nelaisvė ir 
skaudžios netektys — genoci
das, nekaltų žmonių tremtys, 
įkalinimai, tautinės ir religi
nės minties persekiojimai — 
negalėjo nepalikti mūsų sie
lose sunkiai pagydomų žaizdų. 
Visa tai, ką mes šiandien 
matome aplink, liudija, kad 
sunkiai sužeista tautos dva
sia, o tai yra pavojingiau už 
bet kokias fizines netektis, 
kurias tautos patiria po žemės 
drebėjimų, uraganų ir kitokių 
nelaimių. Ne AIDS yra di
džiausia mūsų dienų bėda, bet 
sergančios žmonių sielos. 
Evangelijoje minimas raup
suotasis matė ligos pėdsakus 
ant savo kūno, suvokė esąs 
nešvarus ir prisiartinęs prie 
Galilėjos Mokytojo maldavo: 

„Jeigu nori, gali mane padary
ti švarų". Tačiau, kai serga 
dvasia, žmogus ne visada 
suvokia, kad yra ligonis, 
priešingai, dažnai įsivaizduoja 
esąs sveikiausias, išmintin
giausias ir moderniškiausias 
žmogus. Šiandienis žmogus ne 
tik drįsta atmesti tikėjimą, 
užmiršti atsakomybę už tą 
ateitį, bet net daug nemąsty
damas gali griauti pagrindus, 
ant kurių stovi šeima ir 
visuomenė. Dvasiškai ser
gančiam žmogui svarbūs tik 
pinigai ir fizinių potraukių 
tenkinimas, dėl kurių gali 
atsisakyti svarbiausių ben-
dražmogiškų vertybių, jauni
mo sąmonę temdyti nar
kotikais, o pramogas paverstf 
laukinėmis orgijomis. Lietuva 
galėtų pradėti keistis į gera, 
jei žmonės sugebėtų kaip anas 
raupsuotasis nuolankiai ištar
ti: „Dieve, padaryk mane 
švarų". 

Didžiulis atlyginimų skir
tumas, kai vieni gauna de
šimtis tūkstančių, o kiti turi 
tenkintis elgetiška alga, nepa
jėgumas apginti savo teises, 
nesaugumas, dažnoje darbovie
tėje atviras žmonių išnaudoji
mas ar visa tai neliudija 
sunkią ligą? Evangelijoje ran
dame daugybę atvejų, kai ligo
niai — aklieji, paralyžiuotieji, 
luošieji ir pan. — kreipdavosi 
pagalbos į Jėzų. Vieni prašė 
pagydyti jų aklumą, kiti — 
išvaryti kankinančius demo
nus. Po dviejų tūkstančių 
metų žmonės taip pat serga ir 
kenčia, tad jiems siūloma 
ieškoti piramidžių, semtis kos
minės energijos ar ieškoti eks
trasensų, kurie pagydytų, lig 
atkurtų sielos harmoniją. La

bai gaila, bet žmonės, pana
šiai kaip per rinkimus, dažnai 
leidžiasi suviliojami gražių 
pažadų. 

Pusę amžiaus vilkome 
sunkų okupacijos jungą. Prieš 
trylika metų dangus pa
dovanojo mums laisvę ir 
nepriklausomybę. Tą laisvę 
galime įtvirtinti įsijungdami į 
Europos tautų šeimą ir tarp
tautinę gynybos sąjungą, ta
čiau šiuo metu vis labiau 
maišomi žmonių protai, įtiki
nėjama, jog mums Europos 
nereikia, nes ten tapsime ver-

' gai, jog esame saugūs ir jokie 
tarptautiniai garantai Lietu
vai nereikalingi. Užuot prita
rimo stojimui į Europos Są
jungą, siūlomi abejotini refe
rendumai, kaip pakeisti Sei
mo rinkimų tvarką. Ar tai re
ceptas, kuris padės pasveikti 
visuomenei? Šamanai, kaip 
grybai po lietaus dygstantys 
naujieji kultai gali tik pagilin
ti dvasinę krizę ir apsunkinti 
daugelio žmonių išgijimą. 
Šiandien galime tik apgai
lestauti, kad mes, dvasininkai 
ir katalikai pasauliečiai, per 
silpnai atstovaujame Kristui, 
o kartais savo klaidomis net 
pridengiame Išganytojo veidą 
.r apsunkiname pažinti jų 
mūsų laikų žmonėms. Mes, 
tikintieji, neturėtume skubėti 
piktai smerkt klystančiųjų, 
bet privalome patys ieškoti 
išganymo Kristuje ir jį suradę 
savo garbingu, tiesiu ir meilės 
nestokojančiu gyvenimu liu
dyti visiems suradę vaistą 
nuo šių dienų ligų. 

Viešpaties ranka palietė 
raupsuotąjį ir jis tapo švarus. 
Iš džiaugsmo jis pradėjo taip 
plačiai skelbti įvykį, jog 
Jėzus, kaip rašoma Evange
lijoje, turėjo net slėptis, ši to 
džiaugsmingo liudijimo mūsų 
visuomenei labiausiai reikia. 
Tad turėkime drąsos kurti 
ateities Lietuvą ne ant tuščių 
pažadų, bet ant Kristaus, nes 
žmonėms neduota kito vardo, 
per kurį jie galėtų būti išgel
bėti, kaip Jėzaus Kris taus 
vardas. 

NAUJI IR SENI RŪPESČIAI VYSKUPŲ KONFERENCIJOJE 
2003 m. vasario 6 dieną 

Lietuvos vyskupų konferenci
jos sekretoriato patalpose Vil
niuje įvyko Lietuvos Vyskupų 
konferencijos plenarinis posė
dis. Posėdyje dalyvavo visi 
Lietuvos vyskupai ordinarai ir 
augziliarai bei Apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas Peter 
Stephan Zurbriggen. 

Kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis pristatė atliktus dar
bus ir problemas, susijusias su 
įvairių įstatymų rengimu, 
supažindino su išsiųstais 
dokumentais bei informavo 
apie įvykusius susitikimus su 
valdžios pareigūnais. Kelia 
nerimą kai kurie įstatymų 
projektai, kurie neatitinka 
Lietuvos Respublikos ir Šven
tojo Sosto pasirašytoms bei 
patvirtintoms sutartims, kaip 
Švietimo įstatymo projektas, 
kuriame buvo siūloma iš
braukti dorinio ugdymo pri
valomumą mokyklose, bei kei
čiamos nevalstybinių mokyklų 
finansavimo nuostatos. Taip 
pat susirūpinta dėl nusavintų 
religinių vertybių ateities sta
tuso nustatymo rengiamame 
Muziejų įstatyme. Nepaisant 
neseniai pasirašyto susitari
mo su Sveikatos apsaugos 
ministerija dėl kapelionų veik
los sveikatos priežiūros 
įstaigose, atsirado sunkumų jį 
tiksliai įgyvendinti. Buvo 
kalbėta ir apie kitus įstaty
mus, kurie kelia moralinių 
rūpesčių, kaip pvz., Lyties 
pakeitimo įstatymas. 

Kard. Audrys J. Bačkis 
trumpai pristatė susitikimą 
su Užsienio reikalų ministru 
Antanu Valioniu. Susitikime 
buvo pakartotos ir anksčiau 
BaŽnyčkM išreikštos pozicijos, 
kari Europos konstituciniame 
.iKtt rjuru pažymc-tas krikš

čioniškasis Europos kultūrinis 
paveldas, kad Europos Sąjun
goje būtų užtikrinta institu
cinės religijos laisvė, palai
kant struktūrinį dialogą tarp 
Bažnyčių bei religinių bendri
jų su valdžia paskiruose kraš
tuose ir Europos Sąjungoje, 
ypač gerbiant kiekvieno kraš
to įstatymus, susijusius su 
religinėmis bendruomenėmis. 
Vyskupai, aptarę Lietuvos sto
jimo į Europos Sąjungą klau
simą ir artėjantį referendumą, 
nusprendė raginti žmones bal
suoti referendume, palaikant 
Lietuvos stojimą į Europos 
Sąjungą. 

Buvo pristatyta rengiamos 
konferencijos „Lietuva ir 
Šventasis Sostas: praeitis, 
dabartis, ateitis", skirtos 
Lietuvos Respublikos ir Šven
tojo Sosto diplomatinių san
tykių 80-čiui bei pirmojo kon
kordato tarp Lietuvos Res
publikos ir Šventojo Sosto 75-
čiui pažymėti, programa. 
Konferencija įvyks kovo 3 
dieną Vilniuje. Taip pat aptar
ta dalyvauti šioje konferenci
joje į Lietuvą atvyksiančio 
Šventojo Sosto sekretoriaus 
santykiams su valstybėmis 
arkivyskupo Jean Louis Tau
ran vizito programa. 

Liturgijos komisijos pirmi
ninkas vysk. Jonas Boruta 
pristatė Velykų tridienio šven
timo gaires, kuriomis siekia
ma Velyknakčio ir Velykų ryto 
liturgijos papročius labiau 
suderinti su Šventojo Sosto 
išleistomis liturginėmis nuo
rodomis. Nutarta, kad šiais 
metais kiekvienas ordinaras 
pritaikys šias gaires savo 
vyskupijai ir su jomis su
pažindins savo vyskupijos ku
nigus atskiruose vyskupijos 
kunigų susirinkimuose. 

Vyskupai pritarė skelbi
mo dėl komunijos priėmimo 
normų tekstui, kuris bus 
skaitomas prieš Mišias tomis 
šventinėmis progomis, kai į 
bažnyčias gali būti susirinkę 
nesusipažinę su Bažnyčios 
mokymu šiuo klausimu žmo
nės. 

Trumpai aptartas vysku
pų dalyvavimas Lietuvos 
prezidento Rolando Pakso 
inauguracijoje. Kardinolas A. 
J. Bačkis pasakys invokaciją 
Seimo posėdžio pradžioje, o 
Vilniaus arkikatedroje šv. Mi
šias koncelebruos Lietuvos 
vyskupai. 

Besirengiant Pasaulio jau
nimo dienoms, vyksiančioms 
2005 metais Vokietijoje, per 
Europą bus nešamas Jaunimo 
dienų kryžius. Vyskupai pri
tarė organizatorių pasiūly
mui, kad ši kryžiaus piligrimi
nė kelionė vyktų ir Lietuvoje 
2004-2005 metais. 

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos sekretoriatas 

PASAULIS ŠIANDIEN MUS PAŽĮSTA IR 
PRIPAŽĮSTA 

Atkelta iš 3 psL 
Ar taip elgdamiesi galime 

tikėtis susikursią žinių visuo
menę, saugią bendruomenę ir 
konkurencingą ūkį? Vargu. 

Todėl dar kartą noriu 
paprašyti Seimą ir Vyriau
sybę: ne tik deklaruokime, bet 
ir siekime realiai įgyvendinti 
išsikeltus tautos ir valstybės 
raidos prioritetus. Mažinkime 
atotrūkį tarp žodžių ir darbų. 
Tik taip įstengsime atkurti 
piliečių pasitikėjimą valdžia. 

Kaip svarbu šiandien 
stiprinti švietimo galias, 
padėti žmonėms prisitaikyti 
prie esmingai pasikeitusių 
politinių, ūkinių, socialinių 
gyvenimo sąlygų, rodo dabar
tinis mūsų visuomenės savi
monės paveikslas. 

Prieš kurį laiką atliktas 
lyginamasis Europos šalių 
vertybinių nuostatų tyrimas 
„Vertybės: Europa - 1999-ieji" 
leidžia mums pamatyti savo 
visuomenę bendrame Vakarų 
ir Rytų Europos kontekste. 

Tyrimo duomenys rodo, 
kad mes, lietuviai, itin menkai 
pasitikime demokratinėmis 
valstybės institucijomis ir 
savo, kaip piliečių, jėgomis. 
Kartu su rusais mes pra
šokame kitas iš komunizmo 
išsivadavusias tau tas savo 
simpatijomis totalitarinei pra
eičiai. Mes palankiau verti
name buvusią komunistinę, 
nei esamą demokratinę politi
nę sistemą. Dauguma mūsų 
būtų linkę pritarti bei paklusti 
parlamento ir rinkimų ne
varžomo lyderio valdžiai. Ty
rimai rodo, kad tokio autori
tarinio vadovo mes ilgimės 
labiau, negu rusai ir baltaru
siai. Iš visų Europos tautų 
mes, lietuviai, mažiausiai 
pasitikime pačių išsirinktu 
parlamentu, tačiau esame 
mažiausiai kritiški spausdin
tam žodžiui. Iš visų europiečių 
mes mažiausiai didžiuojamės 
tuo, kad esame savo šalies 
piliečiai. 

Taigi mumis lengva ma
nipuliuoti, nes mes menkai 
pasitikime savimi. Kartais at
rodo, kad moralinė, pilietinė 
atsakomybė ne vienam iš mū
sų tampa per sunkia našta. 
Mūsų visuomenė šiandien sto
koja moralinio stabilumo. Joje 
matome daug kilnaus žmo
giškumo pavyzdžių. Tačiau 
greta - šiurpūs nužmogėjimo 
atvejai. Niekaip negaliu 
suvokti, kaip paprastas , iš 
kitų neišsiskiriantis kaimo 
vaikas staiga gali imti ir žiau
riai nužudyti jį globojusius 
kaimynus, kaip miesto mer
gina be jokio motyvo, vien „dėl 
pramogos" gali smeigti praei
viui peilį į nugarą, kaip jauni 
lietuvių vyrai ir moterys kai
mynų akivaizdoje gali nu
kankinti savo kūdikius ir vai
kus. Tai irgi mūsų - dalies vi
suomenės - dabarties ženklai. 
Kraupūs ženklai. Būtų blo
giausia, jei prie jų pripras-
tume kaip prie neišvengiamos 
kasdienybės. 

Ne kartą kėliau sau klau

simą: kaip politikai, matantys 
netobulą pokomunistinės 
visuomenės paveikslą, privalo 
veikti šioje visuomenėje, dirbti 
šios visuomenės labui? Juk su 
valdžia siejami mūsų lūkes
čiai yra nepagrįstai dideli, 
todėl beveik neišvengiamas 
yra ir nuolatinis mūsų nu
sivylimas valdžia. 

Tokioje visuomenėje poli
tikams gali kilti didelė pagun
da manipuliuoti žmonėmis, 
naudotis jų bėdomis ir silpny
bėmis, žaisti jų lūkesčiais, 
neatsižvelgiant į tikrovės gali
mybes. Paguoda, kad geras 
tikslas pateisina visas prie
mones, gali būti labai 
apgaulinga. Pasiektos politikų 
pergalės šiuo atveju būtų tik 
trumpalaikės, o visuomenės 
pralaimėjimai galėtų turėti 
sunkiai atitaisomų pasekmių. 

Jei mūsų politika iš 
atsakingo bendrų tautos 
reikalų tvarkymo taptų tik 
valdžios siekimo ir išsaugoji
mo technologija, tik jėgos 
žaidimais, kuriuose viskas 
leistina, mūsų demokratijai ir 
mūsų pilietinei visuomenei 
iškiltų rimtas pavojus. Nes 
demokratinė valstybė, kad 
būtų stipri ir galėtų išlikti, 
privalo remtis moraliniais 
pagrindais, moraliniais susi
tarimais ir pilietiniais įsi
pareigojimais. Demokratinė 
politika gali egzistuoti tik 
grindžiama bendromis verty
bėmis ir bendraisiais princi
pais. 

Todėl buvau ir lieku įsiti
kinęs, kad politikas, kuriam 
svarbi Lietuvos demokratija ir 
jos ateitis, turi rinktis 
sunkesnį kelią - atvirumą ir 
tiesos sakymą. Tik toks kelias 
kurs patikimą dialogą tarp 
Lietuvos žmonių, stiprins 
piliečių pasitikėjimą savimi ir 
valstybe. 

Deja, mūsų politika ir 
šiandien išlieka per daug 
uždara, nepakankamai so
cialiai jautri , per daug ati
trūkusi nuo kasdienių žmonių 
rūpesčių. Mūsų valdžia atrodo 
pernelyg patenkinta savimi. 
Mūsų partijos kartais prime
na diskusijų klubus, pask
endusius savo vidaus proble
mose. 

Būtent tai matydamas, 
daugiau nei prieš porą metų 
iškėliau naujosios politikos 
idėją. Kreipdamasis į šią idėją 
parėmusias partijas, tuomet 
sakiau: ,Atsigręžkime veidu į 
realią Lietuvą - su skurdo ir 
neteisybės, nevilties ir iš so
vietmečio paveldėtos gyveni
mo inercijos ženklais. Laikas 
ryžtingiau veržtis iš tų ženklų 
įtakos. Laikas imti spręsti 
realias, žmonėms rūpimas 
problemas. Dėmesio realybei, 
kasdienei tikrovei - šito trūko 
ir trūksta mūsų valstybei visą 
atkurtos laisvės dešimtmetį". 

Ir šiandien esu įsitikinęs, 
kad tik politikų dėmesys 
realybei, tik atviras pilietinis 
dialogas gali sėkmingai vesti 
Lietuvą į priekį. Ir būtų labai 
apmaudu, jei iš naujosios poli
tikos idėjos paliktų tik naujo
sios politinės technologijos. 

Manau, kad vienas iš ker
tinių dabarties uždavinių -
padėti pagrindus veikliai, or
ganizuotai visuomenei. Prie
vartos dešimtmečiai yra rim
tai pažeidę mūsų galias burtis 
į nuo valstybės nepriklauso
mas draugijas ir judėjimus, 
organizuotai veikti. Kartais 
visą politinį ir visuomeninį 
krašto gyvenimą mėginama 
dalinti tik į elitą ir mases, { 
valdančius ir valdomus žmo
nes. Taip rizikuojame ne tik 
iškreipti sudėtingą visuo
menės tikrovę, bet ir nuo jos 
nusišalinti, visą atsakomybę 
už bendrą ateitį patikėję 
valdžiai, finansiniam elitui ar 
specialistams. Toks požiūris ir 
elgesys nuvertina žmogaus 
svarbą ir jo pilietinę atsa
komybę. Tokia nuostata yra 
tiesiog svetima pilietinės vi
suomenės ir demokratinės 
politikos prigimčiai. 

Nieko nėra pavojingesnio 
demokratijai ir šiuolaikinei 
valstybei už iliuziją, kad 
viskas visuomenėje ir valsty
bėje yra iš anksto nulemta 
interesų grupių, kad visa kita 
tėra tik manipuliacijos ir 
žmonių apgaudinėjimas. To
dėl esą neverta nei dalyvauti 
krašto politiniame gyvenime, 
nei juo domėtis. 

Be sąmoningų, aktyvių ir 
organizuotų piliečių neįma
noma nei demokratija, nei mo
derni valstybė. Tad labai svar
bu Lietuvoje plėsti viešų 
diskusijų ir pilietinių akcijų 
erdvę, kurioje žmonės pasi
justų esą vienos visuomenės 
nariai, bendrų vertybių ir tik

slų jungiami piliečiai. 
Būtent švietimas, tvirtin

damas mūsų vertybines 
nuostatas, lavindamas mūsų 
gebėjimus, turi šiandien kloti 
pamatus veikliai pilietinei 
visuomenei. Švietimo paskir
tis - padėti mūsų vaikams, 
jaunimui, suaugusiems sava
rankiškai ir kūrybingai gyven
ti laisvos rinkos, nuolat kin
tančio pasaulio ir atviros pilie
tinės visuomenės sąlygomis. 
Tik stiprindami švietimą, 
šiandien įstengsime saugoti ir 
kurti savo tapatybę, pajėg
sime įsitvirtinti Vakarų erdvė
je kaip savarankiška, ori ir 
kūrybinga tauta. 

Manau, kad būtent šiuo 
metu, kai pradedame naują 
tautos ir valstybės raidos 
etapą, mūsų visuomenei ir 
parlamentinėms partijoms la
bai svarbu susitarti dėl 
pagrindinių švietimo plėtotės 
krypčių. Tokio susitarimo 
siekdamas, šiandien ir teikiu 
Jums, gerbiamieji Seimo na
riai, ekspertų grupės pareng
tas ir su visuomene aptartas 
Lietuvos švietimo plėtotės 
strategines nuostatas. Patikiu 
jas Seimo pirmininko globai ir 
tikiuosi Jūsų pritarimo. 

Baigdamas savo paskutinį 
metinį pranešimą, noriu pa
dėkoti Lietuvos žmonėms ir 
jums, Seimo nariai, už man 
suteiktą galimybę dirbti kar
tu, dedant pamatus demo
kratinei ir stipriai mūsų vals
tybei. Tikiu demokratines mū
sų valstybes sėkme, tikiu Lie
tuvos ateitimi, kurią kūrėme 
ir kursime kartu. Ačiū jums. 

SKELBIMAI 
IŠNUOMOJA 

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

Žiemos kainos $581-5682. 
ffcl. 630-910-0644, Janą. 

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

baseinais. Šalia greitkeliai. 
Reikalingas „security cieposit". 

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

SIŪLO DARBĄ 

Caregivers needed in Wisconsin. 
English, sočiai security, refe-

rences. Some experience necessary. 
Driver's licence helpful. 

Call Home Care @ 262-657-8467. 

Puiki galimybė 
užsidirbti. 

Šokiai. 
Tel. 312-388-2582, 

SERRY. 

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN 

valstijose. Pageidautina vyrai. 
Atlyginimas nuo 

S 1.500 iki $1,800. 
Tel. 901-218-7481. 

Reikalingi 2 žmonės 
(gali būti pora) parduotuvės 
„Jewel" valymui Indianoje. 
Galima važiuoti iš Čikagos. 

Tel.773-251-6101. 

PASLAUGOS 
ALTOM0HU0,N\MŲį SVEKATOS 

R GYVYBĖS DRALMV1A& 
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th Street 

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

Mokesčių skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago.IL 60618. 
Tel. 773-935-047Z 

ELEKTROS 
ĮVEDJMAI-PATAISYMAL 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

„Draugo" skelbimu skyrius 
T«L 1-773-S»S-9Sm 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

• Gruodžio 6 d. vykusio 
Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos (LKMA) Klaipėdos 
skyriaus ataskaitinio susirin
kimo metu buvo priimti du 
nauji tikrieji nariai: kun. dr. P. 
Smilgys ir Klaipėdos universi
teto dėstytojas G. Raudys. 
Skyriaus pirmininkas prof. A. 
Motuzas ragino rašyti straip
snius į Klaipėdos universiteto 
leidinio „Tiltai" priedą. 2003 
m. birželio mėnesį numatyta 
bažnyčiose organizuoti skaity
mus apie birželinių pamaldų 
kilme ir prasme. 

• Gruodžio 14 d. Marijos 
Taikos Karalienės bažnyčioje 
skambėjo adventinė ir kalėdi

nė religinė muzika. XVI-XX a. 
kompozitorių kūrinius atliko 
solistai S. Konstantinova ir A. 
Kozlovskis ir Klaipėdos vokali
nis ansamblis. Bažnytinės mu
zikos koncertai šioje bažnyčio
je tapo gražia tradicija. 

• Gruodžio 14 d. Klaipėdos 
dramos teatre pasidžiaugta 
Klaipėdos krašto nevyriausy
binių organizacijų veikla. Me
tų organizacija pripažintas 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centras, o metų savanorio ap
dovanojimas įteiktas šio cen
tro darbuotojai A. Dement-
jevai. Metų vadove tapo Šv. 
Kazimiero parapijos Caritas 
vadovė S. Pridotkienė. 

• Gruodžio 31 d. Šv. Juoza
po Darbininko parapija Klai
pėdoje rinkosi į padėkos Mi
šias, kurias aukojo Telšių vys
kupijos generalinis vikaras 
kun. Juozas Šiurys ir Telšių 
kunigų seminarijos vicerekto-
rius kun. Antanas Lapė. Kun. 
Juozas Šiurys perskaitė vyks. 
J. Borutos sveikinimo žodį, 
kuriame ganytojas kvietė žmo
nes pamąstyti apie nuveiktus 
darbus sau, artimui ir Bažny
čiai. Po Padėkos himno kle
bonas Saulius DamaŠius pa
dėkojo parapijiečiams už vi
sokeriopą paramą, broliams 
kunigams — už bendrą darbą 
Viešpaties vynuogyne. 

• Paskutinį gruodžio sek
madienį Kazlų Rūdos poezijos 
ir muzikos svetainėje tradi
ciškai pabūti kartu, pasidalyti 
kūrybiniais džiaugsmais, ap
žvelgti ateities planų rinkosi 
literatų ir menininkų klubo 
„Girių versmė" nariai. Kiek
vienais metais Eucharistinio 
Jėzaus kongregacijos sesuo 
Joana (Genovaitė Andriko
nytė) klubo bičiuliams paren
gia malonias staigmenas — 
popierinius angelus, gėles ar 
žvaigždes su palinkėjimais iš 
Šventojo Rašto. 

• Gruodžio 19 d. Kultūros 
namuose Kazlų Rūdos savi
valdybės kultūros centro dar

buotojų pasitarimo dalyvius 
pradžiugino tikybos mokytojos 
Redos Kneizevičienės ir Pil
viškių vidurinės mokyklos 11-
12 klasių moksleivių parengta 
poezijos ir muzikos kompozici
ja „Jėzus — pasaulio Šviesa". 

• Pirmąją Kalėdų dieną 
Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Šir
dies parapijoje vargonininkės 
Audronės Pranskeviči°nės ini
ciatyva vaikams ir jaunimui 
surengta ypatinga šventė 
„Kalėdų džiaugsmą išgyventi". 
Ta proga šv. Mišias aukojo 
kun. Artūras Sederevičius, 
giedojo jaunimo ir vaikų 
bažnytinis ansamblis. 



Prezidentas Valdas Adamkus pateikė pilietinius 
ir valstybinius iššūkius visuomenei 

Atkelta iš 1 psl. 
Prezidentas pasidžiaugė 

pastaraisiais metais pastoviai 
augančiu Lietuvos ūkiu, kad vis 
daugiau Lietuvos žmonių gali ir 
daugiau vartoti, ir taupyti, ta
čiau apgailestavo, kad šių tei
giamų ūkio poslinkių didelė vi
suomenės dalis dar nespėjo pa
justi, ir jos gyvenimas netapo 
geresnis. Prezidentas reiškė su
sirūpinimą, kad vis ryškesni 
tampa ir teritoriniai žmonių ge
rovės skirtumai. Jis pažymėjo, 
kad verslo ir žmonių pajamos 
gana sparčiai auga Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Kaune, tačiau 
daugelio kitų regionų raida ge
rokai lėtesnė, nedarbo ir skurdo 
juose kur kas daugiau. 

V. Adamkus taip pat at
kreipė dėmesį, kad net augant 
ūkiui, reikalingos socialinės 
pertvarkos ir toliau atidėlioja
mos arba paliekamos pusiau
kelėje. Prezidentas kritikavo 
nevykusį po ilgų diskusijų per
nai pasirinktą pensijų reformos 
modelį, nepakankamai „taiklią" 
valstybės skiriamą socialine pa
ramą, apgailestavo, kad nepa
judėjo ir esminė sveikatos ap
saugos reforma, o švietimo per
tvarkos darbai stringa valdan
čiosios daugumos vidaus nesu
tarimuose. 

Be to, prezidentas sakė, kad 
per lėtai modernizuojama vals
tybės .tarnyba, visuose valdymo 
lygmenyse vis dar išlieka per 
daug biurokratizmo, stinga pa
lankesnių sąlygų smulkiam ir 
vidutiniam verslui, o valstybėje 
iki šiol nematyti perspektyvios 

regionų plėtros, regionų gaivi
nimo politikos. 

Valstybės vadovas 
apgailestavo, kad lietuviai 
ilgisi autoritarinio vadovo 

Prezidentas V. Adamkus 
susirūpinęs, kad lietuviai su 
nostalgija prisimena komunis
tinę praeitį ir iš visų europiečių 
mažiausiai didžiuojasi esą savo 
valstybės piliečiais. 

Jis pažymėjo, kad prieš kurį 
laiką atliktas lyginamasis Eu
ropos valstybių vertybinių nuo
statų tyrimas „Vertybės: Eu-( 
ropa — 1999-ieji" parodo, kaip 
svarbu padėti žmonėms prisi
taikyti prie esmingai pasikeitu
sių politinių, ūkinių, socialinių 
gyvenimo sąlygų. 

Prezidentas taip pat apgai
lestavo, kad moralinė, pilietinė 
atsakomybė žmonėms tampa 
per sunkia našta, kasdienybėje 
pasitaiko vis dažnesni šiurpūs 
nužmogėjimo atvejai. V. Adam
kaus nuomone, tokioje visuome
nėje politikams gali kilti didelė 
pagunda manipuliuoti žmonė
mis, naudotis jų bėdomis ir silp
nybėmis, žaisti jų lūkesčiais, 
neatsižvelgiant į tikrovės gali
mybes. V. Adamkus apgailesta
vo, kad Lietuvos politika ir 
šiandien išlieka per daug už
dara, nepakankamai socialiai 
jautri, per daug atitrūkusi nuo 
kasdienių žmonių rūpesčių. 

V. Adamkaus nuomone, tik 
politikų dėmesys tikrovei, tik 
atviras pilietinis dialogas gali 
sėkmingai vesti Lietuvą į prie
kį. 

•••MARGUMYNAI"* 

Lietuvos ateitis — euroatlantinėje erdvėje 
Atkelta iš 1 psl. 

Prezidentas pasidžiaugė ak
tyviu „Vilniaus dešimtuko" 
bendradarbiavimu. Jo teigimu, 
santykiai su kaimynais vis la
biau atsiveria kaip sritis, kurio
je aktyvi Lietuvos diplomatija 
gali sukurti didžiausią pridėti
nę vertę. 

Prezidentas sveikino Lietu
vos diplomatijos pastangas už
megzti glaudesnius ryšius su 
Kaukazo valstybėmis, džiaugėsi 
Lietuvos karių dalyvavimu 
taikos palaikymo operacijose 

Balkanuose bei Vidurio Azijoje. 
V. Adamkus taip pat pa

brėžė, kad Lietuva iš kitų vals
tybių galėtų pasimokyti „sveiko 
pragmatizmo", kai reikia ginti 
verslo tikslus. 

Kadenciją baigiantis prezi
dentas linkėjo tęsti aktyvią už
sienio politiką. Dėkodamas dip
lomatams už bendradarbiavi
mą, V. Adamkus teigė išeinan
tis „įsitikinęs, jog su šia profe
sionalia ir brandžia diplomatine 
tarnyba galima drąsiai žengti į 
šiuolaikinę Europą". 

Lietuvoje pagaminta įranga — karui 
besirengiančiam Irakui 

Atkelta iš 1 psl. 
„Viltechmeda" sėkmingai 

eksportuoja švirkštimus siurb
lius į Egiptą, Iraną, Malaiziją, 
Bahreiną, Libaną, Saudi Arabia 
ir kitas valstybes. Iki krizės Ar
gentinoje „Viltechmeda" sėk
mingai dirbo ir šioje valstybėje. 
Pardavimai Afrikos, Lotynų 
Amerikos ir Azijos valstybėse 
sudaro apie 20 proc. visos įmo
nės apyvartos. 

2002 m. „Viltechmeda" pa
siekė 12 mln. litų apyvartą. Pa
saulyje šiuo metu yra parduota 
apie 12,000 Vilniaus bendrovėje 
pagamintų švirkštimų siurblių. 
Per metus įmonė pagamina 
apie 2,500-3,000 siurblių. 

„Blokados fondas 
Atkelta iš 1 psl. 

turtą ir gautus pinigus in
vestavus, gautos palūkanos ne
padengtų praradimų. 

„Kol kas fondo pardavimas 
yra atidėtas, nes Lietuvoje auk
so kaina nekyla. Nesinori par
duoti blokados fondo turto kaip 
paprastus papuošalus", teigė 
Lietuvos prabavimo rūmų di-

Lietuvos farmacijos įmonių 
asociacijos prezidentas Albertas 
Bertulis mano, kad šiuo atveju 
svarbesnis yra ne verslo, o poli
tinis motyvas. Medikamentus 
būtų galima įvežti tik dalyvau
jant Jungtinių Tautų programo
je „Maistas už naftą" ir gavus 
nustatytas kvotas, tačiau Lietu
vos farmacijos bendrovės šioje 
programoje nedalyvauja. 

1999 m. Lietuvos įmonės į 
Iraką eksportavo chemijos pra
monės gaminių už 900,900 litų. 
2001 m. ten buvo išvežta medi
cinos prietaisų ir aparatų už 
30,000, o praėjusiais metais — 
už 58,200 litų. Iki 1999 metų 
prekyba su Iraku nevyko. 

laukia aukso kainos šuolio 
rektorius Eimantas Mitkus. 
Pasak jo, apie brangenybių par
davimą būtų galima kalbėti tik 
pabrangus doleriui. Varžytinėse 
pardavus smaragdais, brilian
tais bei deimantais inkrustuo
tus dirbinius, tikimasi gauti ne 
mažiau 6 mln. litų. Pagal įsta
tymą „Blokados fondą" valdo 
Finansų ministerija. <BNS> 

Kai kuriose Kauno poliklinikose — 
įdomi rinkliava 

Atkelta iš 1 psl. 
Dainavos poliklinikos direk

torius Giedrius Andziukevičius 
teigia, jog negalima leisti, kad 
gydytojai gaištų brangų laiką ir 
klausytųsi vaistų reklamavimo. 
Poliklinikos vadovas tvirtino, 
kad gydytojai nuolat jaučia 
Valstybinės ligonių kasos spau
dimą išrašyti kuo mažiau kom
pensuojamų vaistų, todėl, anot 
G. Andziukevičiaus, „esame 
priversti ieškoti būdų, kaip ap
mokestinti farmacijos įmonių 

veiklą savose patalpose". 
Tuo tarpu Etinių farmaci

nių bendrovių asociacijos direk
torius Gintautas Barcys naują 
mokestį už įėjimą į polikliniką 
laiko nepriimtinu ir įžvelgė to
kiuose sprendimuose norą pa
sipelnyti. G Barcys tvirtino, 
jog, lankydamiesi pas gydyto
jus, farmacijos įmonių atstovai 
renka duomenis apie šalutinį 
vaistų poveikį bei informuoja 
juos apie naujus medikamen
tus. (BNS) 

ATGIJO UGNIKALNIS 

Popocapepeti, didžiausias 
Meksikos ugnikalnis, vėl atgi
jo, iš savo kraterio pasiaus-
damas uolienų gabalus ir pe
lenų lietų beveik dviejų mylių 
atstumu. Ugnikalnio viršūnė 
kyla į padangę iki 17,945 
pėdų aukščio, o jo papėdėje 
gyvena netoli 30 milijonų 
žmonių: sostinė Mexico City 
yra apie 40 mylių į vakarus 
nuo Popocapepeti, o 30 mylių į 
rytus — Puebla miestas. 
Paskutinį kartą ugnikalnis 
galingai išsiveržė 2000 m. 
gruodžio 18 d. NYT 

NE VISOS KARVĖS 
MINTA ŠIENU 

Pennsylvania valstijoje 
kai kurie ūkininkai šeria savo 
karves „žmonių maistu": bul
vių drožlėmis, sūrio trašku
čiais ir kitais „skanumynais", 
kuriuos ypač mėgsta vaikai ir 
paaugliai (kol kas dar nešeria 
pica). Kitose vietovėse karvės 
užkandžiauja net šokoladi
niais saldainiais ir pasaldy
tais javainiais; Havajuose gal
vijai šeriami atliekomis iš 
ananasų konservavimo ga
myklų, Kansas valstijoje jie 
kramto saulėgrąžų sėklas, o 
Kalifornijoje ir Nebraskoje — 
cukrinių runkelių išspaudas. 

Kodėl tokia neįprasta die
ta? Ūkininkai teigia, kad 
„žmonių maistas" žiemą yra 
pigesnis negu kukurūzai ir 
šienas, be to, tai daugiausia 
pasenę, vienaip ar kitaip su
gadinti, netinkami pardavi
mui produktai, kurie tik atsi
durtų sąvartynuose. Galvi
jams tokia dieta nepakenkia, 
žmonėms sutaupo pinigų, o są
vartynuose — daug vietos. ChTr 

VOGĖ ALYVMEDŽIUS 

Izraelio okupuotame vadi
namajame Vakariniame krante 
Izraelio Gynybos ministerija 
įsakė pastatyti užtvaras, kad 
palestiniečiams būtų sunkiau 
patekti į Izraelį ir užpulti 
žydų karius bei civilius. Sta
tant šias užtvaras, iš savo na
mų bei sodybų buvo išvietin-
ta nemažai palestiniečių. Vie
nas žydas, pasamdytas pri
žiūrėti statybas, susitaręs su 
rangovais, pradėjo iškasti 
palestiniečių alyvmedžius ir 
juos perpardavinėti, o po to 
pelną dalinosi su rangovu. 
Alyvmedžiai, net ir užaugę, 
persodinami gana lengvai pri
gyja ir toliau veda vaisius. 
Palestiniečiams, kuriuos nuo
latinis karas ir taip nualinęs, 
alyvmedžiai yra ne tik pra
gyvenimo šaltinis, bet taip pat 
neatsiejamas ryšys su savo 
žeme. Šių medžių netekimas 
jiems buvo ypač skaudus. Iz
raelio Krašto gynybos minis
terija, sužinojusi apie va
gystes, įsakė medžius paso
dinti atgal į jų pirmykštes 
vietas, o vagis nubaudė. NYT 

„KENTUCKY FRTED" 
ANTIS? 

Amerikoje, o jau ir visui 
kitur, žinomi greito patarnav
imo restoranai, kurių pagrin
dinis patiekalas yra įvairiai 
keptas viščiukas. Pagaliau ši 
bendrovė atidarė savo skyrius 
ir Kinijos sostinėje. ,Ken-
tucky Fried Chicken" (KFC), 
pataikaudamas kinietiškam 
skoniui, gamina tris skirtin
gus patiekalus, prie populiari
ojo kepto viščiuko, pridėjęs ir 
„Beidžingo antį". Deja, tai iš 
esmės ne antiena, o su kito
kiais prieskoniais paruoštas 
tas pats viščiukas. ChTr 

GINČAS DĖL ARKLIO 
GALVOS 

Du Philadephia miesto 
muziejai — „Grand Army of 
the Republic Museum" ir 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad po sunkios li
gos, 2003 m. vasario 23 d., 11:14 v.r., sulaukusi 87-rių 
metų, mirė mokytoja 

A. t A. 
VANDA VOLKAITĖ 

PRUNSKIENĖ 
Gimė 1915 m. Rusijoje. Lietuvoje gyveno Šančiuose, 

Kaune. 1938 m. baigusi Klaipėdos Pedagoginį Institutą. 
1941 m. ištekėjo už Jono Prunskio ir gyveno Anta
lieptėje, netoli Jono tėviškės. 1944 m. su vyru pasi
traukė į Vokietiją, trumpai gyveno Anglijoje. Po to atvy
ko į Čikagą, ilgą laiką gyveno Oak Lawn, IL. 1990 m. 
neteko brangaus vyro chemiko Jono Prunskio. 

A.a. Vanda buvo ilgametė Lietuvos Dukterų draugi
jos narė, daug metų dirbo jos valdyboje. Buvo veikli Lie
tuvos Našlaičių Globos komiteto narė, šelpė ir rėmė 25 
apleistus vaikus Lietuvoje. Priklausė ateitininkams. 

Giliame nuliūdime paliko: seserį dr. Romą Naujo-
kienę ir dukterėčią dr. Alvyde, gyvenančias Vilniuje; 
brolio Jeronimo sūnų, gyvenantį Kaune; mirusio brolio 
Leono žmoną Australijoje ir jų sūnų prof. Raimundą 
Volkus. 

Amerikoje liūdinčius paliko: mirusio vyro brolį prel. 
Juozą Prunskį; mirusio vyro seserį dr. Oną ir dr. Albiną 
Garūnus bei jų dvi dukras Rūtą Garūnaitę-Sulą, M.S. ir 
dr. Dalią Garūnaitę-Sadauskienę su šeimomis; mirusio 
vyro brolio a.a. dr. Vlado Prunskio ir a.a. dr. Albinos 
Prunskienės vaikus su šeimomis: dr. Teresę Kazlaus
kienę, adv. Mariją Prunskis ir krikšto sūnų dr. Joną 
Prunskį. Liko gausus būrys giminių, mielų draugų bei 
pažįstamų. 

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, vasario 27 d. 
nuo 3 v. p.p.iki 7 v.v. Marąuette Park Petkaus laidojimo 
namuose, 2533 W. 71st St., Čikagoje. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, vasario 28 d. Iš laidojimo namų 10 v.r. a.a. 
Vanda bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 v.r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidota šalia myli
mo vyro, a.a. Jono Prunskio. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

Viešpaties pašauktas, 2003 m. vasario 18 d. į 
Paskutinį Žygį išėjo Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės karininkas 

A. t A. 
JONAS REJERIS 

Šią sunkią valandą nuoširdžiai užjaučiame žmo
ną ANTANINĄ, sūnus JONĄ IR ANTANĄ, brolį 
MIKELĮ, gimines ir draugus plačiame pasaulyje. 
Maloningas Viešpatie, priimk pas save mūsų 
mielą draugą. 

• 

Lietuvos Karo mokyklos 1938 m. laidos 
karininkai 

Jonas Abraitis 
Mečys Bužėnas 

Jonas Gradinskas 

Brangiam Vyrui ir Tėveliui 

AtA. 
JONUI RE JERIUI 

mirus, giliai liūdintiems, žmonai ANTANINAI, 
sūnums bei kitiems artimiesiems, reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir liūdime kartu. 

Genovaitė Ankienė 
Eugenija Budelskienė 

Ona ir Pranas Michelevičiai 
Aldona ir Balys Slonskiai 

DRAUGAS, 2003 m. vasario 25 d., antradienis 

„Civil War Library and Mu
seum" negali pasidalinti sena 
arklio galvos iškamša, kiek
vienas tvirtindamas, kad „Old 
Baldy" jam priklauso. „Old 
Baldy" buvęs arklys, kuriuo į 
garsųjį Pilietinio karo mūšį 
Gettysburg vietovėje jojo Są
jungininkų kariuomenės va

das gen. George Meade. 1970 
m. ..Grand Army of the Re
public" muziejus arklio galvą 
„paskolino" Pilietinio karo 
muziejui, kuris pažadėjo iš
kamšą atnaujinti ir grąžinti, 
tačiau dabar ją savinasi. Visas 
reikalas bus sprendžiamas 
teisme. NYT 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 2003 m. vasario 23 d., sulaukusi 75 metų, po ilgos 
sunkios ligos, mirė mūsų mylima Žmona, Mamytė ir Se
sutė 

A.f A. 
APOLONIJA TUSKENIENĖ 

Sidagytė 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Gyveno Len

kijoje, Kanadoje, New Yorko valstijoje, Čikagoje ir Bur-
bank, IL. 

Nuliūdę liko: vyras Antanas, sūnūs Albertas ir Ed
vardas, dukra Elena, brolis Jokūbas su žmona Jadvyga 
ir jų vaikai, kiti giminės Lietuvoje. 

Velionė priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijai, BALFui, Lietuvių 
fondui, Lietuvių Bendruomenei. 

A.a. Apolonija bus pašarvota trečiadienį, vasario 26 
d. nuo 3 vai. p.p. iki 9 vai. vak. Lack & Sons laidojimo 
namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory Hills. Laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, vasario 27 d. Iš laidojimo namų 
9:30 v. r. a.a. Apolonija bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kur 10:30 v.r. bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
• Vietoje gėlių aukas labdarai paskirs šeima pagal ve
lionės pageidavimus. 

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Lack & Sons Funeral Home. Tel. 
708-430-5700. 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2003 metų va
sario 9 d., šį žemišką pasaulį paliko mūsų brangioji 
Duktė ir Sesuo 

A. t A. 
STEFANIJA ALDONA 

MONTRIMAITĖ 
Gimė 1945 m. liepos 4 d., Lubeck, Vokietijoje. Išgy

veno Waukegan, Illinois, 53 metus. 
Nuliūdę liko: Mamytė Marija, gyvenanti Waukegan, 

Illinois; brolis Rapolas su žmona Jean, gyvenanti Ft. 
Myers, Floridoje; teta Joana Montrimienė ir pusseserė 
Elena Skališienė su vyru Eduardu, gyvenantys Wauke-
gan, Illinois; pusbrolio sūnus Antanas Rimdzevičius su 
žmona Stase ir pusbrolio duktė Silvija Žekonienė su 
vyru Gintaru, gyvenantys Kaune; seserėčia Susan 
McNulty su vyru Patrick, gyvenantys Skokie, Illinois; 
seserėčia Anne Koutny ir brolėnas Randy Montrimas, 
gyvenantys Ft. Myers, Floridoje; bei kiti giminės Ne-
varėnuose, Klaipėdoje ir Kaune. 

Laidotuvės buvo privačios. 

Nuliūdusi šeima 

A. t A. 
ONA MAŽIONYTĖ 

Mirė 2003 m. vasario 24 d. Lemont, IL. 
Gimė 1916 m. spalio 15 d. Šakinių km., Kulių vals

čiuje. 
Giliame liūdesyje liko: sesuo Stasė Latvienė su vyru 

Jonu ir jų vaikais: Dana Jennings su vyru Lee ir šeima, 
Evaldas su žmona Lynn ir šeima; sesuo Elena Janu
šauskienė, gyvenanti Kanadoje ir jos sūnūs: Algis Ja
nušauskas su žmona Kathy ir šeima, Vytas Janušaus
kas su žmona Colleen, Paulius Janušauskas su žmona 
Julie ir šeima; sesuo Sofija Beigienė ir jos sūnus Vyte
nis su žmona Liša. A.a. sesers Anicetos Stropienės vai
kai: sūnus Juozas Stropus su žmona Gerda ir šeima, 
sūnaus a.a. Vlado Stropaus žmona Aldona ir jos šeima, 
duktė Danutė ir vyras Kazys Tallat-Keipšai bei jų 
šeima, sūnus Romanas Stropus su žmona Rasute ir jų 
šeima, sūnus Antanas Stropus su žmona Angele ir jų 
šeima, sūnus Rimas Stropus ir žmona Toni. Pusbrolis 
Juozas Poškus, daug giminių Lietuvoje, Amerikoje ir 
Kanadoje. 

Priklausė Dukterų draugijai, Lemont Lietuvių 
Bendruomenei ir daugeliui šalpos organizacijų. 

Su velione bus galima atsisveikinti trečiadienį, va
sario 26 d. nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Petkus Lemont laidoji
mo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Le
mont, IL. Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 27 d. 
Iš laidojimo namų 9:30 v. r. a.a. Ona bus atlydėta į Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 
10 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazmiero lietuvių ka
pinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdusios seserys ir ju šeimos 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, teL 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

KĄ REIŠKIA 1253-TIEJI METAI? 
Tai metai, kai Vakarų Euro

pa sužinojo apie Lietuvą per 
karaliaus Mindaugo vainika
vimą ir krikštą. Šie metai yra 
jubiliejiniai, Lietuvos valsty
bės metai. Jie reikšmingi šiais 
laikais dėl to, kad Lietuva vėl 
eina į Europos Sąjungą ir 
NATO, tad Mindaugo istorija 
vėl tampa aktuali. Ignoruoda
mi Mindaugo pasiekimus, rea
liai sustiprinusius Lietuvos 
valstybingumą, mes turėtume 
iškreiptą jo epochos vaizdą. 
Dėl to Lietuva ir mes išeivijoje 
reikšmingai minėsime šiuos 
metus. 

Čikagoje Mindaugo karalys
tės 750-osios metinės bus mini
mos kovo 2 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centre. Isto
rikė Rūta Kuncienė trumpai 
supažindins su Mindaugo lai
kų epocha, o aktorius Egidijus 
Stancikas ir muzikas Raigar
das Tautkus atliks įdomią, 
mums naują istorinę progra
mą. Bilietus galima įsigyti 
„Seklyčioje" ir bus minėjimo 
dieną prie įėjimo. Auka tik 10 
dol., o vaikams iki 12 m. — 
nemokamai. Po minėjimo — 
cepelinų vaišės kavinėje. 

Info 

„Ar Dievas m u s myli?" Į 
šį klausimą bus galima dau
giau įsigilinti ir apie tai 
pamąstyti Ateitininkų namų 
ir Akademinio skautų sąjūdžio 
ruošiamame Gavėnios susi
kaupime kovo 15 d. Ateiti
ninkų namuose. Susikaupimą 
praves Vincas Kolyčius iš To
ronto (Kanada). Registruotis 
prašoma pas Ireną Polikaitie-
nę 630-257-2022 arba Ramoną 
Kaveckaltę 708-499-0687. 

Ak, t a žavioji Kaliforni
ja... Nors joje retkarčiais ^su
siūbuoja" žemė. bet mūsų tau
tiečių dosnumo nesupurto: at
silygindami už ,.Draugo" pre
numeratą, jie prideda ir auką, 
kurią nepaprastai įvertiname 
ir nuoširdžiai dėkojame. Po 50 
dol. iš Kalifornijos ..Draugui" 
atsiuntė: B i ru t ė ir Adomas 
Jocas , Westchester, CA, taip 
pat veiklioji visuomenininke 
Angelė Nels ienė, Los An
geles, CA. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija* 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį 
šeštadienį, kovo 1 d., 9:30 vai. 
r., seselių motiniškame name, 
2601 W. Marąuette Rd, Chica-
go. Mišias aukos kun. Richard 
Todd, CMF. iš Claretian St. 
Paul parapijos. 

Ką b e n d r a turi visi šie 
Čikagos priemiesčių lietu
viai: Vanda A Gvildienė, 
Lisle, IL. J . Palshis, Palos 
Hills, IL. V. Jakovickas. Pa
los Hills, IL, Joseph Masiu
lis, Elmhurst, IL? Nagi visi jie 
ne tik skaito „Draugą", atnau
jino prenumeratą dar viene
riems metams, bet kiekvienas 
atsiuntė po 50 dol. auką. Vi
siems esame dėkingi. 

Stasė Korės L.S.S. „Sie
tuvos" draugovės, Lemont, 
IL, vardu atsiuntė „Draugui" 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

Neseniai Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje apsilankė Trinity 
Chris t ian College <Illinois) prof. Beth Kudirka. J i yra tolima Lietuvos 
himno au tor iaus d r Vinco Kudirkos giminaitė. Jos seneliai XX a. 
pradžioje atvyko į JAV, gyveno Grand Rapids. MI. kur gimusi ir Beth. Iš 
kairės: muziejaus darbuotoja Kristina Badaraite. muziejaus prez. ir 
steigėjas Stanley Baizekas. J r . ir prof. Kudirka susipažįsta su knyga 
..Lietuvos banknotai", kurioje yra išspausdinta ir 500 litų banknoto ilius
tracija, papuošta dr. V. Kudirkos atvaizdu. 

įvalrii s 

Dail. J . Malinauskaitė. „Lietuvos karalius Mindaugas". 1989 i 

„Kaukiu bal iaus" operos 
spektakliui bilietus jau gali
ma įsigyti. Spektaklio premje
ra bus sekmadienį, balandžio 
27 d., 3 vai. p.p., Morton gim
nazijos salėje, 2423 S. Austin 
Blvd., Cicero. Šiokiadieniais 
bilietus galima įsigyti „Sek
lyčioje" 2711 W. 71 Str, Chica-
go, nuo 9 v. r. iki 4 vai. p.p., 
šeštadieniais — nuo 10 v.r. iki 
2 v. p.p. Bilietus užsisakyti 
paštu, pridedant sau adre
suotą voką su pašto ženklu ir 
užsakymus siunčiant: Lithua-
nian Opera Co„ Inc.. 3222 W. 
66th PL, Chicago, IL 60629. 
Daugiau informacijos apie 
spektaklį gali suteikti valdy
bos pirm. Vaclovas Momkus 
tel. 773-925-6193. 

„Dėkojame 'Draugui' , 
t iek daug vietos skyrusiam 
rašytojo Jurgio Jankaus kny
gos 'Pušis' išleidimo reikalu. 
Linkiu vyr. redaktorei nepa
vargti, o 'Draugui' dar ilgai 
klestėti", — mums rašo Da
nutė Jankienė. rašyt. Jurgio 
Jankaus marti, iš Redford, 
MI, pridėjusi „Draugui" 100 
dol. auką. Savo ruožtu dėko
jame už auką ir džiaugiamės, 
galėję visų mylimam Rašyto
jui atlikti paskutinį patarna
vimą. „Pušis" rankraščio pa
baigimas ir knygos išleidimas 
jam labai rūpėjo, tad džiau
giamės, kad J. Jankaus (nors 
ir po mirties) svajonė netru
kus išsipildys. 

Albinas ir dr . Ona Ga-
rūnai, Lemont, IL. atsiuntė 
100 dol. auką savo dienraščio 
leidybos išlaidoms sumažinti. 
Šiuo metu, kai valstybės eko
nomika šlubuoja, auka labai 
svarbi ir įvertinama. Ačiū! 

Kai skaitytojai la iku at
s iunčia prenumeratos mo
kestį, „Draugo" administracija 
yra labai dėkinga, nes tai su
taupo ir darbo, ir išlaidų, siun-
tinėjant nuolatinius paragini
mus. O kuomet prie prenu
meratos čekio yra dar ir 50 
dol. priedas, „Draugo" leidė
jai žino, kad skaitytojai verti
na savo dienraštį ir linki jam 
dar ilgai gyvuoti. Po 50 dol. 
auką, atsilygindami už prenu
meratą, atsiuntė: Aldona ir 
Bronius Maciukevičiai , Mi-
chigan City, IN; Ona Pus-
dešris . Detroit, MI; Marija 
Stoškienė. Palos Park, IL. 
Labai ačiū visiems! 

TANGO! TANGO! 
Sekmadienį, kovo 2 d., nuo 

1 iki 4 vai. popiet, Chicago 
Cultural Center (G.A.R. salėje 
ir Rotunda), 77 E. Randolph 
Str., bus tęsiama „Let's 
dance" savaitgalio programa, 
organizuojama Čikagos kul
tūros renginių departamento. 
Publika galės ne tik pasigėrėti 
tango šokiu, atliekamu profe
sionalų,'bet ir pasimokyti šok
ti: tarp 1 ir 2 vai. p.p. Nuo 2 
vai. prasidės programa. Vis
kas — nemokamai. 

MARIONETĖS CHICAGO 
CULTURAL CENTRE 

Čikagos Kultūros centras 
šią žiemą tiek miesto gyvento
jams, tiek sVečiams iš kitur 
siūlė daug įvairių pramogų, 
skirtų pritraukti turistų ir 
pačių čikagiečių į miesto cent
rą. Tęsiant šią programą, 
penktadieni, kovo 14 d., 7 vai. 
vak., Chicago Cultural centro 
(77 E. Randolph Str.) patal
pose bus pristatyta Michael 
Montenegro „Dreams from 
the Upside Down Man" prem
jera (Studio Theater salėje). 
Poezijos, muzikos ir mario
nečių pagalba pristatomas 
„sapnų ir žmogaus egzistenci
jos pasaulis". Michael Monte
negro yra skulptorius, daili
ninkas, kuris su marionečių 
teatru dirba jau 40 metų. 
Įėjimas nemokamas, bet rei
kia užsisakyti vietą, skambi
nant 312-742-1079. Ši progra
ma tęsis iki balandžio 13 d.: 
penktadieniais 7 vai. vak., 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
2 vai. p.p. Norintys daugiau 
informacijų apie Studio Thea
ter programas, gali skambinti 
Chicago Department of Cultu
ral Affairs 312-744-6630 arba 
aplankyti jų svetainę: 
www.cityofchicago.org/ 
tour/culturalcenter/ . 

"VIENA KNYGA VIENA 
ČIKAGA" 

Pernai pradėta Čikagos pa
grindinės viešosios bibliotekos 
programa, vadinama „Viena 
knyga, viena Čikaga", buvo 
tokia sėkminga, kad ji tęsia
ma toliau, pasiūlant gyvento
jams skaityti dar vieną knygą, 
Lorraine Hansberry „A Raisin 
in the Sun". Tai drama apie 
juodųjų amerikiečių šeimą, 
kuri 1950 m. norėjo persikelti 
gyventi į „baltą priemiestį". 
1959 m. drama buvo statyta 
Broadvvay teatruose New Yor-
ke ir susilaukė didelio pasise
kimo (iš viso davė 530 spek
taklius). Hollywood'as vėliau 
sukūrė filmą. Knygos autorė 
gimė Čikagoje 1930 m., vėliau 
persikėlė į New York'ą. Mirė 
vėžiu, būdama 34 m. amžiaus. 

Su šia knyga susietos pro
gramos ruošiamos tarp ba
landžio 6 ir 12 d., ne tik Ha-
rold Washington bibliotekoje 
miesto centre, bet ir kitose 
bibliotekose. Programose nu
matomos diskusijos, teksto 
skaitymas, filmo demonstravi
mas ir kiti renginiai. 

Anksčiau visam miestui 
buvo pasiūlytos šios knygos: 
„To Kili a Mockingbird" (Har-
per Lee), „Night" (Elie Wie-
sel) ir „My Antonia" (Willa 
Carter). 

„Židinio" pamaldos — 
šeštadienį, kovo 1 d., 4 vai. 
p.p., Jėzuitų koplyčioje (prie 
Jaunimo centro Čikagoje). Čia 
pat ir Šv. Kazimiero šventė. 
Šio Lietuvos globėjo užtarimu 
prašysime Dievo palaimos 
mūsų tautai ir išliekančios 
taikos bei teisingumo visai 
žmonijai. Visi kviečiami. 

SKELBIMAI 

28-OSIOS „ARNOLD TAURĖS" VARŽYBOS 
Vasario 28 - kovo 1-2 dieno

mis, Columbus, OH. vyks 
Martial Arts World Gamės III. 
Pasaulinio lygio žaidynės, ku
riose dalyvaus daugiau kaip 
300 kovos meistrų. 

Tris dienas galite praleisti, 
stebėdami jaudinančias kovas, 
kino žvaigždes, sporto legen
das, pasaulio čempionus. Taip 
pat aplankyti Bruce Lee pa
rodą, įsigyti nuotraukų su 
sporto legendų autografais. 

Dalyviai demonstruos įvai
riausius kovos menus - Aiki-
do, Hapkido. Judo. Kali. Kara

te. Kung Fu/VVushu, Taek-
wando ir kt. 

„Combat fighters" klubo 
įkūrėjo Lino Kevličiaus inicia
tyva organizuojama grupė 
žmonių, norinčių vykti į šias 
žaidynes. Kelionės kaina, 
įskaitant bilietus ir nakvynę 
viešbutyje, 300 dol. Skambin
kite Linui tel. 773-581-7374. 

Greater Columbus 
Convention Center, 
Battelle Hali, Columbus, 
OH, USA 
Vykite pasižiūrėti ir tapsite 

sporto legendos dalimi! 

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS 
LANKYSIS ČIKAGOJE 

Los Angeles Dramos sambūrio aktoriai iš naujojo spektaklio 
bet is Akmenės" kovo pabaigoje atveža į Čikagą. 

„Tik tu niekam nesakyk" Jie ir šį ir „Leidi Mak-

Po labai sėkmingo pastaty
mo Los Angeles, Dramos sam
būris kovo 30 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre pakartos tik
rai linksmą dramaturgo Jono 
Mackonio komediją „Ledi 
Makbet iš Akmenės". Režisie
rius aktorius Algimantas Že
maitaitis sugebėjo suburti gan 
gausią aktorių komandą: kelis 
jaunus debiutantus, kitus jau 
anksčiau pasirodžiusius sce
noje ir Dramos sambūrio vete
ranus. Komedijos atlikėjai — 
aktoriai: Indraja Šulcaitė, 
Amandas Ragauskas, Raiša 
Urbanienė, Juozas Pupius, 
Edita Kliučinskaitė, Remigi
jus Bobina, Rolandas Žukaus-

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurias pas
kyrė šelpimui tuberkulioze 
(TB) sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Aukojo: $150 — dr. 
K. A Jučas, IL. $100 — Ken-
neth J. Dennis, IL. $50 — He-
len M. Davvley, IL. $25 — 
Mary Černius, IL. Dėkojame 
už aukas! Lithuanian Mercy 
Lift, P. O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

kas, Daina Žemaitaitytė, Ar
tūras Česna, Daiva Kama-
rauskaitė ir Jurgis Kajota. 

Be to, tie patys aktoriai kovo 
29 d., šeštadienį, 12 vai. Le-
monte pradžiugins Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
nius įspūdinga muzikine hu
moreska „Tik tu niekam nesa
kyk". Tai pasaka mažiems ir 
dideliems. 

Los Angeles Dramos sam
būrio išvyką į Čikagą globoja 
ir koordinuoja LB Kultūros ta
ryba. Kovo 30 d. spektaklio 
pelnas bus skiriamas „Drau
gui". Prašome pasižymėti datą 
savo kalendoriuje. 

Info 

SKELBIMAI 
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• 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! 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Auko
jo: $1,000 — Joseph L. Mate-
ras, CA. $200 — Gediminas 
Balanda, MI. $100 — dr. John 
& Sharon Kwedar, IL. $65 — 
Viktoras Petroliunas, IL. $60 
— Danutė ir Vaclovas Meli-
nauskas, OH. $50 — Leonard 
Paplauskas, CT; Roman ir An-
na Biliūnas, VA; Salome Ash-
mont, NJ; Lydija Kazlas, CA; 
Anthony ir Barbara Base, IL; 
Oak Lawn Tax Service/Pranas 
Meile, IL. $35 — Joseph ir 
Josephine Levy, IL;, $30 — 
John Kasputis, CT; $25 — LT 
Col (RET) USAF Leonard Zig-
ment, CO; Paul ir Paulą Dau-
zickas, FL; Ramūnas Bigelis, 
NY; A. ir S. Bartkus, IL; Jo
seph ir Mary Kent, NJ; Robert 
Novak, CA; Kleofa Gaižaus
kas, FL; Peter ir Patricia Ti
tas, OH; G. ir Carol Macaitis, 
IL; Tammy ir Edward Durbin, 
MD; Gintaras Deikis, MI. $22 
— E. Laučius, MD. $20 ir ma
žiau — Valeria ir Jonas Plei-
rys, IL; Sylvia Chepulis, IL; 
George ir Billie Bedro, MI; 
Clement Kasinskas, CT; Vitol-
das ir Vanda Gruzdys, OH; 
Kęstutis ir Joanne Lapinas, 
NY; Joseph ir Constancia Ru
dzevičius, CA. Dėkojame už 
aukas! Lithuanian Mercy 
Lift, P.O. Box 88, Palos 
Heights, IL 60463. Tel.: 708-
952-0781. Tax ID #36-
3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Tuberkulioze (TB) ser
gantiems ligoniams Lietuvoje 
aukojo: $500 — Josephine 
Kishkunas, IL. $200 — Vytau
tas L Užgiris, MA. $100 — 
Liudas Volodka, IL; Vytas Me
menąs, IL; Leslie ir Vincas 
Vyžas, NJ; drs. Jolanta ir 
Šarūnas Peckus, IL; M. ir Vio
leta Gedgaudas, CA; Albinas 
Mitkevičius, CA; Donatas ir 
Indrė Tijūnėlis, IL. $50 — 
Josephine Bernotas, PA; Hen
rikas ir Ilona Laucius, NJ; dr. 
A. Romas Roma Čepulis, OH; 
Diana ir Arvydas Algminas, 
IL. $25 — Lapkus Associates 
LTD, IL; Walter ir Anne Ma-
rince, OH; Helen Rutter, NJ; 
Ramūnas ir Skirma Kondra-
tas, VA; Marion Zimmerman, 
OH; Gaile Janušonis, NY; Al
binas Lukoševičius, NJ; Ri
chard Chiapetta, IL; Frances 
Petkus, OH; Louis ir Sherry 
Senunas, MI; Vytautas ir Asta 
Reitneris, IL. $20 ir mažiau 
— Danutė Uogintas, CT; Ed-
wina Shults, FL; William ir 
Ann Kolicius, PA; Robert ir 
Emilia Sodonis, NJ; Sophie 
Bražionis, IL; Kenneth ir Mar-
garet Bailey, NJ; Vytautas ir 
Ona Gutauskas, IN; Joseph ir 
Bertha Levonas, NY; Jonas ir 
Rūta Karalius, CA; Algird ir 
Rosemary Pocius, CO. Dėkoja
me už aukas! Li thuanian 
Mercy Lift, P.O. Box 88, Pa
los Heights, IL 60463. Tel.: 
708-952-0781. Tax ID#36-
3810893. 

www .LithuanianMercyLift. org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 

• Lithuanian Mercy Lift 
dėkoja už aukas, kurios yra 
skirtos šelpti sunkiai sergan
čius ligonius Lietuvoje. Auko
jo: $50 — Vidmantas ir Maria 
Raišys, WA; Joseph Dauparas, 
IL; Antanas ir Vida Gilvydis, 
IL; Kazys ir Danuta Razma, 
IL; Anselmo ir Agnės Kudulis, 
FL; Bernice Balaishis, IL. $40 
— dr. Bruno Jaselskis, IL. $35 
— Jurgis ir Joyce Paliulionis, 
IL. $25 — John ir Mary Mo
lis, IL; Vytautas ir Dzidra Pu-
pelis, IL; Pranas ir Ilga Jur
kus, IL; Geraldine ir Joseph 
Judickas, IL; George ir Cathe-
rine Parkinson, MI; Algirdas 
ir Raminta Marchertas, IL. 
$20 ir mažiau — Vida Gale-
nas, IL; John ir Ann Shurna, 
IL; Barbara Larinaitis, IL; 
Irene Sullivan, IL; Raimunda 
Karenas, IL; Aldona Ankus, 
IL; Adelė Sakalas, IL; Algir
das ir Stanislova Didžiulis, IL; 
Elizabeth Pivorunas, IL; Jo
seph M. Urbaitis, IL; Adolph 
Vaitkus, IL; John ir Ina Kasis, 
IL; Emelia ir Anthony Gaška, 
IL; Charles ir Irene Macke, 
IL; Chester ir Georjeon Hilko, 
IL; Genie Irene Juodikis, IL; 
Stanley ir Jean Rymas, IL; 
Jurgis ir Gerda Leskauskas, 
IL. Dėkojame už aukas! Li
thuanian Mercy Lift, P.O. 
Box 88, Palos Heights , IL 
60463. Tel.: 708-952-0781. 
Tax ID #36-3810893. 
www.LithuanianMercyLift.org 
arba 
lithuanianmercylift@yahoo.com 
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