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Dr. Adolfą Damušį 
Amžinybėn išleidžiant; 
prisimintas poetas 
Brazdžionis; sveikatos 
klausimais. 

2psl. 

Užgavėnių šėlsmas ir 
šventojo ramybė — 
vedamasis; ar statomas 
vaivorykštės tiltas. 

3 psl. 

Jobo drama ir Lietuvos 
nepriklausomybė; 
Šiluvos Madona 
lankysis St. Xavier 
universitete; tikėjimo 
galia. 

4 psl. 

Leidžia keiktis ir 
nerusiškai; pramogos ir 
nelaimės. 

5 psl. 

Vasario 16-oji Tėviškės 
parapijoje; karalius 
Mindaugas atvyks ir 
į VVaukegan LB šventę. 

6 psl 

Sportas 
* Los Ange les (JAV) ma

r a t o n e t r e č i ą j ą v i e t ą tarp 
moterų užėmė Živilė Balčiū
naitė. 23 metų Lietuvos bėgikė 
42 km 195 m atstumą nubėgo 
per 2 valandas 33 minutes ir 22 
sekundes. Bendroje įskaitoje 
tai buvo 20-tas rezultatas. 

* L i e t u v o s s t i p r u o l i s 
Ž y d r ū n a s S a v i c k a s savaitgalį 
šventė pergalę Columbus mies
te JAV vykusiose prestižinėse 
galiūnų varžybose ,,Arnold's 
Classic 2003". Už pergalę 27 
metų biržiečiui atiteko beveik 
60,000 dolerių kainuojantis au
tomobilis „Hummer H2" ir 
15,000 dolerių premija. 

* K a u n o „Ža lg i r io" klu
b a s t u r i nau ją rėmėją , kuris 
artimiausius 5 metus finansiš
kai padės vyrų krepšinio ko
mandai. Tai — Kauno rajono 
savivaldybė, nusprendusi skirti 
žalgiriečiams 2.5 mln. litų. Kitą 
savaitę žengti tokį pa t žingsnį 
rengiasi ir Kauno miesto savi
valdybė, ketinanti pasirašyti su 
„Žalgiriu" rėmimo sutartį. Ilga
laikė finansinė Kauno miesto ir 
rajono savivaldybių parama ga
li tapti vienu iš svarių argu
mentų, garantuojančių „Žalgi
riui" vietą Eurolygoje kitą sezo
ną ir iki 2006 metų. 

Naujausios 
žinios [ 

* Se imo komis i j a nep r i 
t a r ė idėjai mažinti socialines 
pašalpas. 

* A n t i k o r u p c i j o s komis i 
j a n e p r i t a r i a vyriausybės siū
lymui leisti apskričių viršinin
kams būti ir savivaldybių tary
bų nariais. 

* Korupc i j a L ie tuvo je — 
p e r n e l y g į s i g a l ė j u s i , mano 
dauguma gyventojų. 

* Kovo p a b a i g o j e Lietu
voje bus įvestas vasaros lai
kas. 

* P a r l a m e n t a r a s V. Us-
pask i ch vėl p a ž e i d ė viešuo
sius ir privačiuosius interesus. 

* „ G a z p r o m " t ik i s i p e r 
mėnes i s u s i d e r ė t i dėl „Lietu
vos dujų" akcijų pirkimo. 

Šventojo Sosto sekretoriui — Lietuvos ordinas 
Vilnius , kovo 3 d. (BNS) — 

Už indėlį į Lietuvos ir Šventojo 
Sosto santykių plėtrą ir pa
ramą, įgyvendinant Lietuvos 
užsienio politikos tikslus, prezi
dentas Rolandas Paksas pirmai 
dienį Šventojo Sosto sekretoriui 
santykiams su valstybėmis, 
arkivyskupui Jean-Louis Tau
ran įteikė Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino 
Didįjį kryžių. 

Kaip po R. Pakso ir J.-L. 
Tauran susitikimo sakė Užsie
nio reikalų ministerijos valsty
bės sekretorius Evaldas Igna
tavičius, kalbant apie Lietuvos 
integraciją į Europos Sąjungą 
(ES), J.-L. Tauran pasidžiaugė, 
kad Bažnyčia aktyviai pasisako 
už Lietuvos narystę ES. , 

Susitikimo dalyviai taip pat 
aptarė tarptautinius santykius, 
šiuo metu pasaulyje kylančius 
konfliktus, ap ta rė religinių 
bendrijų galimybes padėti juos 
spręsti. 

Prezidentūroje po apdovanojimo įteikimo 'iš kairės) Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje, arkivyskupas P. S. Curb-
rigen, prezidentas Rolandas Paksas, Vatikano sekretorius, arkivyskupas Jean-Louis Tauran ir Lietuvos am
basadorius prie Šventojo Sosto Kazys Lozoraitis. Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr 

Istorinė Lietuvos valstybingumo raida 
neatskiriama nuo Kataliku Bažnyčios 

Vilnius , kovo 3 d. (BNS) — 
Istorinė Europos raida yra neat
siejama nuo religijos ir, pir
miausia, nuo krikščionybės, o 
istorinė Lietuvos valstybingumo 
raida yra neatskiriama nuo Ka
talikų Bažnyčios Lietuvoje ir ry
šių su Šventuoju Sostu, tarp
tautinėje konferencijoje Vilniuje 
sakė prezidentas Rolandas Pak
sas. 

Kalbėdamas pirmadienį vy
kusioje konferencijoje „Lietuva 
ir Šventasis Sostas: praeitis, da
bartis, ateitis", skirtoje Lietuvos 

ir Šventojo Sosto diplomatinių 
santykių 80-čiui bei pirmosios 
sutar t ies t a rp Vilniaus ir 
Vatikano — konkordato — 75-
čiui, R. Paksas pastebėjo, kad 
gilios krikščionybės šaknys ir 
jos puoselėjamos vertybės gelbė
jo Lietuvą slogiausiais jos istori
jos tarpsniais. 

Prezidentas teigė, jog tvirta 
Šventojo Sosto nuostata buvo 
labai svarbi po lemtingųjų 1940-
ųjų metų, kai Lietuva buvo 
inkorporuota į Sovietų Sąjunga. 

„Vatikanas niekada nepri

pažino Lietuvos aneksijos", pa
brėžė R. Paksas . 

J is prisiminė, kad šių metų 
rugsėjo 4-ąją sukaks 10 metų 
nuo pirmojo popiežiaus vizito 
Lietuvoje. 

„Šventasis tėvas labai gerai 
įvertino mūsų tautos ištikimybę 
krikščionybei. Tada Vilniuje jis 
pasakė, kad Lietuva — tyli liu
dytoja karštos meiles religijos 
laisvei — yra nuėjusi ilgą, 
skausmingą kelią, išgarsėjusi 
kaip kankinių ir Kristaus se
kėjų žemė", sakė R. Paksas. 

A. Brazauskas — 
kandidatas \ 

premjerus 
Vilnius , kovo 3 d. (BNS) — 

Pirmadienį surengtame neei
liniame Seimo posėdyje prezi
dentas Rolandas Paksas Sei
mui pasiūlė vyriausybės vado
vu skirti iki šiol šias pareigas 
ėjusį 70-metį socialdemokratų 
vadovą Algirdą Brazauską. 

„Tai darbštus , patyręs, 
žmonių pasitikėjimą pelnęs po
litikas. Tikiu, kad šiam minist
rui pirmininkui vadovaujant 
vyriausybei įgyvendinsime tai , 
ko iš mūsų reikalauja gyveni
mas ir laukia žmonės", prista
tydamas A. Brazauską, sakė 
prezidentą-

N u k e l t a į 5 ps l . 

R. Paksas aplankė Afganistane 
tarnaujančius Lietuvos karius 

Vilnius , kovo 2 d. (BNS) — 
Prireikus ginti civilizacijos ir 
demokratinių valstybių verty
bes, Lietuva nedvejodama tai 
darys, sako iš vizito pas Afga
nistane tarnaujančius Lietuvos 
karius grįžęs prezidentas Ro
landas Paksas. 

Sekmadienį po pietų specia
liu lėktuvu į Vilnių iš Afganis
tano grįžo R. Pakso vadovauja
ma Lietuvos pareigūnų delega
cija, kurioje buvo krašto apsau
gos ministras Linas Linkevi
čius, Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto pirmi
ninkas Alvydas Sadeckas, Lie« 
tuvos kariuomenės lauko pajė
gų vadas brigados generolas 

Valdas Tutkus , kiti Prezidentū
ros ir kraš to apsaugos sistemos 
pareigūnai. 

Vizito metu pareigūnai su
sitiko su netoli Kabulo esan
čiame Bahramo mieste įkurtoje 
JAV karinėje bazėje dislokuo
tais maždaug 40 Lietuvos karių. 

Vilniaus oro uoste R. Pak
sas tikino, kad Lietuva kar tu su 
Europos Sąjunga ir NATO spręs 
saugumo klausimus ne tik Lie
tuvoje, bet ir ki tur . „Taika bet 
kokiu atveju yra geriau. Bet, 
jeigu kar ta i s reikėtų ginti civili
zacijos vertybes, vakarų demok
ratinių šalių vertybes, mes šitą 
darysime, nes jeigu nedarysi
me. N u k e l t a i 5 ps l . 

Lietuvos kardinolas peikia 
„aiškiaregius" ir jais t ikinčius 

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) — 
Aukščiausias Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios hierarchas kardino
las Audrys Juozas Bačkis su
peikė Dievo vardu norinčius 
kalbėti „netikrus pranašus" ir 
tuos, kurie jais'tiki. 

„Man aiškus atsakymas — 
čia yra šėtono darbas", savait
galį sakė kardinolas LNK tele
vizijos Žinių tarnybai , paklaus
tas , ką mano apie asmenis, tei
giančius, jog t u r i aiškiaregystės 
dovaną ir an tgamt iškų gydo
mųjų galių, tokius, ka ip Lietu
voje gyvenanti gruzinė Lena Lo-
lišvili. 

Ši moteris, kaip j i pati tei
gia žiniasklaidai, ar t imai bend
rauja su keliais aukščiausiais 
politikais, t a rp jų — prezidentu 
Rolandu Paksu ir premjeru Al
girdu Brazausku. L. Lolišvili 
spaudai ne kar tą teigė išgydžiu
si R. Paksą n u o sunkios ligos ir 
išpranašavusi jam politinę kar

jerą — mero, premjero ir prezi
dento. L. Lolišvili kaip viešnia 
dalyvavo R. Pakso inauguraci
jos iškilmėse, o jos nepaprastas 
galias per televiziją neseniai 
minėjo prezidento užsienio poli
tikos patarėjas Alvydas Meda-
linskas. 

Keturioliktus metus Lietu
voje gyvenanti gruzinė L. Loliš
vili teigia, kad ji bendrauja su 
Dievu, ir visos jos gydomosios ir 
aiškiaregystės galios yra „iš 
Dievo". 

Pap ra šy t a s pakomentuoti 
aiškiaregių veiklą, kardinolas 
atsakė citata iš Šventojo rašto: 
„saugokitės netikrų pranašų". 
Anot jo, pretendavimas į die
viškąsias galias yra Dievo at
metimas ir įžeidimas. „Tokios 
pranašystes, tokios aiškiaregys
tės, kaip skamba žiniasklaidoje, 
yra bandymas įtakoti žmones, 
įtakoti istoriją", perspėjo kardi
nolas. 

Europos pareigūnai ragina 
Rusiją patvirtinti sienos sutartį 

su Lietuva 
M a s k v a , kovo 3 d. („Inter-

fax"-BNS) — Europos Parla
mento vadovybė sieja Karaliau
čiaus problemos sprendimą su 
Rusijos ir Lietuvos sienos sutar
ties patvirt inimu Valstybės Dū
moje. 

„Ratifikuoti šią sutartį la
bai svarbu klausimo dėl Rusijos 
piliečių kelionių į Kaliningrado 
sritį per Lietuvą sprendimo po
žiūriu", pirmadienį Maskvoje 
pareiškė Europos Parlamento 
delegacijos vadovas Elmar 
Brok. 

J i s kalbėjo Valstybės Dū
moje parlamentinės Karaliau
čiaus srities problemų stebėji

mo darbo grupės posėdyje. 
Lietuvos i r Rusijos sutarčių 

paketas dėl valstybių sienos 
sausumoje i r Baltijos jūroje 
buvo pasirašytas 1997 metų 
spalį Maskvoje. Lietuva sutar
tis patvirtino 1999 metų lapkri
tį, o Rusijos par lamentara i tvir
tinimą vilkina dėl įvairių vi
daus politinių motyvų. 

E. Brok, kuris vadovauja 
Europarlamento Tarptaut inių 
reikalų, žmogaus teisių, visuo
menės saugumo ir gynybos poli
tikos komitetui, pabrėžė, jog 
„iki 2003 metų liepos 1-osios ši 
sutartis turi būt i ne t ik patvir
t inta, bet ir įsigalioti". 

Narystės ES atmetimas 
Lietuvos savižudybė 

Vi ln ius , kovo 3 d. (BNS) -
Opozicinės Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos konservatorių) vado
vas Vytautas Landsbergis tei
gia, jog nepritarę referendume 
valstybės stojimui į Europos Są
jungą (ES), Lietuvos piliečiai 
įvykdytų politinės savižudybės 
aktą. 

„Toks nelaimingas rezulta
tas reikštų, jog patys save pasi-
smerkiame vienišos, nedidelės 
šalies l ikimui, jeigu užgultų 
grasinanti kaimynė. Kartu pa

smerktume save jausmui, jog 
kažkaip 'prisidirbome' ", pirma
dienį sakė Seimo narys V. 
Landsbergis. „Toks jausmas 
gali būti visiškai depresyvus. 
Tuomet dar daugiau nusigeria
me ir dar masiškiau kariamės 
— Lietuvos y r a toks psichologi
nis sindromas", pažymėjo jis. 

V. Landsbergis teigia viešo
joje diskusijoje dėl Lietuvos sto
jimo į ES pasigendąs argumen
tų apie nepritarimo narystei pa
sekmes. N u k e l t a į 5 ps l . 

JAV išaiškintoje 
sukčių gaujoje 

— lietuviai 
JAV Portlando miesto gy

ventojai dabar Lietuvą sieja ne 
tik su „Portland Trail Blazers" 
klube žaidžiančiu Arvydu Sa
boniu — nesenia i paaiškėjo 
apie keliolikos žmonių, tarp jų 
ir lietuvių, padarytus finansi
nius nusikalt imus. 

Kaip rašo dienraštis „Lie
tuvos rytas", apie 15 žmonių, iš 
kurių daugelis yra lietuviai, pa
sinaudoję JAV Oregono valsti
joje išduotais asmens liudiji
mais su fiktyviomis pavardė
mis ir pasais, keliuose Portlan
do bankuose atidarė neteisėtas 
einamąsias sąskaitas. 

Manoma, kad Oregono as
mens liudijimams gauti buvo 
pateikti suklastoti pasai ir nu
rodytos išgalvotos pavardės. 
Pasai yra Rusijos, Estijos ir Ru
munijos, tačiau daugelis įtaria
mųjų yra lietuviai. Kai kurie 
sukčių gaujos nariai turi kelis 
pasus ir asmens liudijimo do
kumentus. 

Įtariamieji nuomojasi kam
barius arba butus pagal skelbi
mus laikraštyje ir tuos adresus 
nurodo reikiamuose dokumen
tuose. Taip pa t jie turi telefono 
ir komunalinių paslaugų sąs
kaitas. 

Dauguma įtariamųjų nau
dojasi tais pačiais adresais. 

N u k e l t a į 5 ps l . 

Pasaulio naujienos 
(Remlar«s AFP. ftei«e«s. AP. !nte(1ax ITAR-TASS. BNS 

Snfcj agen&tų pranešimais) 

EUROPA 
V a t i k a n a s . Popiežius Jo

nas Paulius II pirmadienį į Va
šingtoną išsiuntė vieną labiau
siai patyrusių savo diplomatų 
Pio Laghi, kuris paragins prezi
dentą George W. Bush nepra
dėti karo su Iraku. Manoma, 
jog tai paskut inė Vatikano 
„korta" siekiant išvengti karo. 
Popiežius labai apgalvotai pa
sirinko pasiuntinį — 80 metų 
P. Laghi yra senas George 
Bush vyresniojo šeimos drau
gas Devintajame dešimtmetyje 
jis buvo Vatikano atstovas Va
šingtone. Pasiuntinio žinia bus 
panaši į tą, kurią popiežius pra
ėjusį savaitgalį perdavė atvy
kusiam art imiausiam G. W. 
Bush sąjungininkui, Didžiosios 
Britanijos premjerui Tony 
Blair. Jį popiežius ragino „vi
somis pastangomis siekti iš
vengti naujo pasaulio pasidali
jimo". 

L o n d o n a s . Britanijos tyri
mų centras pirmadienį įspėjo, 
kad po galimo karo su Irako va-

, dovo Saddam Hussein režimu 
JAV gali greitai prarasti susi
domėjimą šia valstybe ir palikti 
joje tas pačias represines val
džios struktūras. Naujoje Lon
done įsikūrusio Karališkojo 
tarptautinių santykių instituto 
studijoje sakoma, kad tikrų įsi
pareigojimų Irako politinėms 
reformoms negalės užtikrinti 
net greita karinė pergalė ..Il
galaikė, brangi ir ambicingu 
Irako reforma taip pat gali būti 
paaukota dėl t r u m p a l a i k e 
Jungtinių Valstijų rinkimu po 
litikos", sakoma leidiny i" 

Be r lynas . Vokietija pirma
dienį pareikalavo, kad Irakas 
aktyviau bendradarbiautų su 
Jungtinių Tautu -:JT» ginkluo-
tės tikrintojais, ir dar kartą pa
ragino jį taikiai nusiginkluoti. 
Tokį pati raginimą kiek anks
čiau pirmadienį paskelbė Pran

cūzija, kuri , kaip ir Vokietija, 
griežtai nep r i t a r i a skubiems 
ka r in i ams ve iksmams prieš 
Iraką. 

Š t u t g a r t a s . NATO Jungti
nių pajėgų Europoje vyriausia
sis vadas pirmadienį patvirti
no, kad veda aktyvias derybas 
su NATO valstybėmis dėl ame
rikiečių karinių bazių sistemos 
pertvarkymo. įskai tant galimy
bę dalį jų perkelti į būsimųjų 
NATO narių Rytų Europoje te
ritorijas. Buvęs jurų pėstininkų 
korpuso vadas generolas James 
Jonės tai pareiškė, komentuo 
damas pranešimus, jog Vašing
tonas svarsto galimybe uždary
ti daugelį amerikiečių bazių to
ki .se valstybėse, kaip Vokieti 
ja. taip bent iš dalies nubausda
mas Berlyną už griežtą neprita 
rimą JAV planuojamam kanu 
su Iraku. 

JAV ZJ 

Washington Times". Tarp gali
mų taikinių buvo laivai ir ato
miniai povandeniniai laivai. 
Šiais žvalgybos pranešimais 
pareigūnai rėmėsi praėjusį mė
nesį nuspręsdami padidinti te
roro išpuolių pavojaus laipsnį 
iki „oranžinės" — „didelės" — 
grėsmės lygio. 

J u n g t i n ė s Tau tos . Baltų
jų rūmų pareiškimai, kad karo 
prieš Bagdadą tikslas yra ne 
tik nuginkluoti prezidentą Sad
dam Hussein , bet ir jėga nuša
linti jį nuo valdžios, gali pa
kenkti siūlomos naujos rezoliu
cijos dėl Irako perspektyvoms 
Irako valdžiai pradėjus naikin
ti uždraustas raketas ..Al-Sa-
moud 2", Baltųjų rūmų atsto
vas spaudai Ari Fleischer dar 
kartą patvirtino, jog JAV prezi
dentas George W Bush ir to
liau nusi teikęs ..nuginkluoti 
Iraką bei pakeisti jo režimą". 

V a š i n g t o n a s . Osama bin 
Laden kovotojų t inklas „ai 
Qaeda" planavo užgrobtais lėk
tuvais pulti JAV karinio jurų 
laivyno baze Pearl Harbor Ha
vajuose, pirmadienį rašo ..The 

IRAKAS 
B a g d a d a s . Pirmadienį Ira

ke buvo tęsiamas Bagdado tu
rimų draudžiamo nuotolių ra
ketų ,,A1 Samoud 2" naikini
mas, pranešė Jungtinių Tautų 

atstovas spaudai Hiro Ueki. 
Tuo tarpu aukšto rango Irako 
informacijos ministerijos parei
gūnas Uday ai Tai pranešė, kad 
maždaug už 40 km į šiaurę nuo 
Bagadado esančioją bazėje pir
madienį iki vidurdienio sunai
kintos dar šešios draudžiamo 
nuotolio raketos „Al Samoud 
2". Iš viso I rakas tur i maždaug 
120 raketų „Al Samoud 2", ku
rių skrydžio nuotolis viršija JT 
nustatyta 150 km ribą. 

Irakas liausis naikinęs 
draudžiamas savo raketas „Al-
Samoud 2", jei JAV vienašališ
kai nuspręs pradėti karą su 
Iraku, sekmadienį perspėjo 
prezidento generalinis patarė
jas mokslo klausimais Amer al-
Saadi 

Jungt inės T a u t o s pirma
dienį nurodė, kad Irakas, 
stengdamasis išvengti galimo 
amerikiečių įsiveržimo, naują 
ataskaita dėl juodligės sukėlėjų 
ir nervus paralyžiuojančių dujų 
,,VX" pateiks per savaitę 

PAKISTANAS 
Is lamahadas. Pirmadienį 

jau trečią dieną iš eilės vyksta 

įtariamo 2001 metų rugsėjo 11 
d. JAV įvykdytų teroro išpuolių 
organizatoriaus Khalid Sheikh 
Mohammed tardymas, galintis 
suteikti JAV ir Pakistano sau
gumo agen tams informacijos 
apie naujus ,,al Qaeda" planuo
jamus teroro išpuolius. Jie taip 
pat tikisi išgauti informacijos, 
leisiančios susekti labiausiai 
pasaulyje ieškomą įtariamąjį 
Osama bin Laden Vidaus rei
kalų min is t ras Faisel Saleh 
Hayat vėl paneigė žiniasklaidos 
pranešimus, kad po praėjusį 
šeštadienį įvykdyto Kh. Sh. Mo
hammed ir dviejų kitų įtaria
mųjų suėmimo jis buvo išvežtas 
iš Pakistano į JAV kalinimo 
vietą Pakis tano prezidento 
Pervez Mushar ra f atstovas 
spaudai sekmadienį pranešė, 
kad Pakistano ir JAV7 agentai 
atlieka bendrą Kh. Sh. Mo
hammed apklausą JAV ir Pa
kistano agentai sieks išgauti 
informaciją apie planuojamus 
,,al Qaeda~ išpuolius, kurių 
pavojus neseniai pastūmėjo pa
skelbti saugumo pavojų Euro
poje ir JAV, apie Osama bin La
den buvimo vietą. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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DR. ADOLFAS DAMUŠIS 
(1908.06.16 — 2003.02.27) 

Su giliu liūdesiu praneša
me, kad š. m. vasario 27 d. 
Vilniuje mirė dr. Adolfas Da
rnusis, inžinierius — chemi
kas, Vyčio kryžiaus kavalie
rius, Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministras, antinaci-
nės ir antisovietinės rezisten
cijos veteranas, ateitininkų ir 
katalikų visuomenės veikėjas. 

Gimęs 1908 m. birželio 16 
d. Gudijoje, Mogiliovo guber
nijoje, A. Darnusis išsimoksli
no nepriklausomoje Lietuvoje, 
grįžęs čia su tėvais 1919 m. 
Gimnaziją baigė 1928 m. Pa
nevėžyje, cheminės tech
nologijos mokslus — 1934 m. 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. 1937 — 1938 metais 
specializavosi Vokietijos uni
versitetuose, o 1940 metais, 
apgynęs disertaciją „Aliumi
nio geležies deginių įtaka į 
portlandcemento susitrauki
mą", įgijo inžinerijos daktaro 
laipsnį. Vos baigęs universite
tą, buvo pakviestas laborantu 
į VDU, o 1942 m. jau ėjo Tech
nologijos fakulteto dekano pa
reigas. 

Prof. Pr. Jodelės skatina
mas, 1935 — 1939 metais 
vasaromis tyrinėjo kalkinius 
klodus Skirsnemunės, Jiesios, 
Papilės — Akmenės, Karpėnų 
— Vegėsių apylinkėse, o žie
mos metu medžiagas analiza
vo laboratorijoje. Sintezės 
bandymais sudarė portlandce
mento formules. Lankė ce
mento įmones Vokietijoje ir 
Čekoslovakijoje, o Suomijos ir 
Latvijos fabrikuose — prakti
kavosi. Žaliavų vagoną buvo 
nugabenęs į bandomąjį fabri

ką Vokietijoje. Atlikęs šiuos 
tyrinėjimus ir apskaičia
vimus, A. Darnusis parengė 
preliminarų cemento gamy
bos Lietuvoje projektą. Pagal 
dr. A. Damušio projektą, ce
mento fabriko statyba Skirs
nemunėje buvo pradėta, o Ak
menėje — suplanuota. 

Sovietams okupavus Lie
tuvą, į organizuotą pogrindį 
jaunas universiteto docentas 
A. Darnusis įsijungė 1940 m. 
spalio mėnesį. Rezistencinia
me pogrindyje ir 1941 metų 
sukilime Darnusis buvo vienas 
pagrindinių logistinės strate
gijos vadų. Sukilimo iškeltoje 
Laikinojoje vyriausybėje Adol
fas Darnusis ėjo Pramonės mi
nistro pareigas. 

Antinacinėje rezistencijoje 
dr. A. Darnusis aktyviai daly
vavo organizuojant vyriausią
ją rezistencinių jėgų vadovy
bę — VLIKą. Čia ji atstovavo 
lietuvių frontą ir 1943 — 1944 
m. ėjo VLIKo vicepirmininko 
pareigas. Pogrindinė veikla 
nuvedė jį į nacių kalėjimus. 

Iš kalėjimo dr. A. Damušį 
ir kitus areštuotuosius VLIKo 
narius išlaisvino amerikiečiai 
Bayreuthe, Vokietijoje. Išėjęs 
į laisvę, Vokietijoje surado šei
mą, apsigyveno Kempteno DP 
stovykloje, buvo lietuvių gim
nazijos direktorius, vadovavo 
Ateitininkų federacijos trem
tyje atsikūrimui, išrinktas 
Ateitininkų federacijos vy
riausiuoju vadu. 

Persikėlęs į JAV dr. A. Da
rnusis susitelkė prie tech
nologijos mokslų ir reikšmin
gų lietuviškojo gyvenimo 

Jadvyga ir dr. Adolfas Damušiai 1997 metais. 

uždavinių. Profesinėje srityje 
jis atliko nemaža mokslinių 
tyrimų ir užpatentavo per 20 
išradimų JAV, Kanadoje, Ang
lijoje ir Prancūzijoje. Profe
sinėje spaudoje paskelbė dau
gelį studijinių darbų. 

Amerikoje nepritrūko lai
ko ir visuomeniniam darbui: 
Ateitininkų federacijos — or
ganizacijos vadovas ir Tary
bos pirmininkas, Lietuvių 
fronto bičiuliuose — Tarybos 
pirmininkas, Lietuvių enciklo
pedijoje — cheminės techno
logijos redaktorius, Amerikos 
lietuvių Romos Katalikų fede
racijoje — centro pirmininkas 
ir vicepirmininkas, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijoje 
— narys mokslininkas, spau
dos bendradarbis, suvažia
vimų paskaitininkas ir t.t. 

Jis buvo jaunimo stovyklos 
Dainava — pastatytos gražia
me gamtos prieglobstyje tarp 
Čikagos, Detroito irCleveland 
— kūrėjas ir, kartu su žmona 
Jadvyga, nuolatinis jos globė

jas. Pagrindinis stovyklos pas
tatas pavadintas dr. Adolfo 
Damušio vardu. 

Dr. Darnusis — tiek kalbė
damas su skirtingų nusistaty
mų žmonėmis, tiek su savo 
draugais — visuomet buvo 
toks pats: principuose — kie
tas, taktikoje — nuosaikus, 
džentelmeniškas. Jis švytėjo 
dvasios jaunyste, buvo kupi
nas šviesių rūpesčių, minčių ir 
idėjų. 

Yra vadų, vertinančių tik 
tuos darbus, kuriems patys 
vadovauja. Dr. Darnusis 
vertino ir rėmė visus didžiuo
sius lietuvių užmojus, nors į 
vadus niekad nesiveržė. Filo
sofo Juozo Girniaus žodžiais, 
jis priklausė kitokiai vadų 
kategorijai: „ne jis troško va
dovauti, o kiti troško jį savo 
priešakyje turėti. Patys žmo
nės ieškojo dr. A. Damušio 
vadovybės''. 

1997 m. birželio 12 d. grįžo 
Lietuvon. Paklaustas, kokie 
motyvai lėmė jo apsisprendi-

Rimoe Polikaitytės nuotrauka. 

mą sugrįžti, kai nusivylimo 
šiandien apstu tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje, dr. Adolfas Da
rnusis atsakė: „Meilė Lietuvai. 
Aš tikiu Lietuva, tikiu tauta. 
Esam perėję ugnį ir vandenį. 
Išlikom. Ir tie, kurie išlikom, 
galim susiburti ir statyti savo 
kraštą. O tauta gali keistis. Ir 
keisis į gerąją pusę". 

Lietuva neteko didžio savo 
sūnaus Popiežiškojo šv. Sil
vestro ordino (1985) ir Vyčio 
Kryžiaus (1994) kavalieriaus, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
garbės daktaro (1997). Nuliū
dę liko: žmona Jadvyga, duktė 
amb. Gintė Damušytė, sūnūs 
Saulius ir Vytenis su žmona 
Vida, dukraitės Andrėja ir Li
na su šeimomis, brolis Juozas 
su šeima, provaikaičiai Jus
tinas ir Adomas, gausus būrys 
jo bičiulių ir draugų Lietuvoje 
bei pasaulyje. 

Tegul šviesus Velionio 
atminimas lydi garbingą jo 
gyvenimo kelią ir kilniu 
pavyzdžiu stiprina gyvuosius. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WTOE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance of legal Holidays as weli as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589. 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunciame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumera ta yra mokama i i anksto. 

JAV 
Kanadoje ir kitur (VS.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (US.) 
Užsakant į Lietuva: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: administracija@draugas.org 

redakcija@draugas.org 
rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

$60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DŽIOVA 

J. ADOMAVIČIUS, M.D. 
Džiova — tuberkuliozė yra 

Mycobacterium tuberculosis 
bakterijos sukelta liga. Jąja 
užsikrėsti gali visokio am
žiaus, visų tautų, visokios 
kišenės žmonės, bet dauguma 
jų nesuserga džiova. Mat, nors 
trečdalis pasaulio žmonių turi 
savyje tas bakterijas, bet tik 
10 proc. jos susargdina — 
paliečia plaučius, inkstus, 
stuburą ir limfines liaukas. 

Per paskutinius kelis de
šimtmečius džiova sukėlė nau
ją vargą — išsivystė vaistams 
atsparios džiovos bakterijos. 
Tas reiškia, kad džiovą suke
liančios bakterijos tapo ats
paresnėmis ir kartais jų sukel
ta džiova nepagydoma įprastu 
būdu. Už tai džiovos anksty
vas susekimas yra be galo 
svarbus jos sustabdymui. 

Apsikretimas nėra tas 
pats kas susirgimas 

Džiova gali nesukelti nusi
skundimų ar gali išaugti iki 
grėsmės gyvybei. Dauguma 
žmonių įkvepia džiovos bak
terijų, ir jos gali būti kūno 
atsparumo taip sutramdytos, 
kad tūno kūne ramios per visą 
žmogaus gyvenimą. Bet pas 
silpno apsigimimo — imunite
to asmenis patekusios jos ima 
kadrilių šokti: susargdina 
džiova juos. 

Kaip plinta džiova 
Ji plinta oru nuo asmens 

prie asmens. Bakterija paten
ka oran, kai plaučių ar gerklės 
džiovininkas kosti ar čiaudi. 
Arti esą jas įkvepia ir taip už
sikrečia. Tos bakterijos ne
plinta per palietimą — pasi
sveikinimą rankomis su džio
vininku, per naudojimąsi in
dais ar įrankiais, ar naudojan

tis ta pačia sėdyne išvietėje. 
Pirmas žengtinas žingsnis 

džiovos prašalinimui nuo šios 
žemės yra tokio džiovininko 
suradimas, kuris ją platina ki
tų tarpe. Dažniausi džiovos 
ženklai yra sunkus kosulys, 
užtrunkąs daugiau kaip 2 sa
vaites, skausmas krūtinėje, 
kruvini skrepliai bei atsiko
sėjimas jais. 

Kaip sužinoti, a r kone 
yra bakterijos 

Kai įtariamas apsikreti
mas ar atsiranda negerumai, 
daromas odos tyrimas. Tai 
trupučio medžiagos, vadina
mos tuberkulinu, suleidimas 
po oda žemiau alkūnės. Po 2 
ar 3 dienų žiūrima reakcijos. 
Jei ji teigiama, tai galimas ap
sikretimas. Tada atliekami ki
ti tyrimai: krūtinės nuotrauka 
ir skreplių tyrimas diagnozės 
patvirtinimui. Minėta reakcija 
yra^teigiama jau vien apsikrė-
tus džiovos bakterijomis ir vi
sai nesergant džiova. Ji esti 
teigiama per visą laiką ir 
niekada nesusergant jąja. 

Džiovos gydymas 
Laimė, kad dabar yra kele

tas gerų vaistų prieš džiovą, 
ko neturėjo dr. Vincas Kudir
ka ir kiti to laiko tokie ligoniai. 

Dažnai reikia keliais vais
tais gydytis, kad bakterijos 
žūtų ir netaptų atspariomis 
vaistams. Tik gydytojas žino, 
kaip elgtis su kiekvienu džio
vininku kiekvienoje vietovėje. 

Džiovos gydymo sunku
mas yra tas, kad būtinas ilgas 
gydymas — ne trumpesnis 
pusės metų, bet dažnai ilges
nis negu metai. Vaistai yra 
brangūs. Juos reikia imti kas
dien, ir tas kai kuriems suda

ro nepakeliamą sunkumą. 
Vieniems reikia kito asmens 
priminimo, kitiems pakanka 
ant kalendoriaus pasižymėji
mo, kad kasdien tabletė būtų 
nuryjama. Silpnesniems turi 
stipresnieji talkinti ir tuomi 
įrodyti, dar žmonėmis esant. 

Nepaliauk gydytis 
Kad ir kažkokios priežas

tys verstų liautis kasdien pri
iminėti vaistus — nepaliauk 
jų ryti kasdien, nes paliovimas 
bus sau mirties priartinimas. 

Pildyk visus ir visada gy
dytojo nurodymus. Apsikrėtę 
žmonės, bet nesergą, dažnai 
turi naudos iš apsaugomojo — 
preventyvinio gydymo, kas
dien imant vienos rūšies tab
letes. Tas mažina pavojų su
sirgti džiova ateityje. 

O kai džiova bujoja, svar
bu gydytis keleriais vaistais 
be pertraukos apie vienus 
metus laiko — ir taip kasdien. 

Svarbu nei dienos nepra
leisti be vaistų. Mat kitaip 
bakterijos taps atspariomis 
vaistams, ir tada pagalba bus 
menka tokiam apsileidėliui. 
Tai baisiai didelė — net mirti
na kaina už tokį apsileidimą. 

Bet čia prieiname neper
šokamą griovį: vaistų kaina 
didelė, ligonių, ypač vaikų, 
yra daug ir vis gausėja. Ypač 
nemokančių, padoriai gyven
ti, tarpe. Todėl fondai, visos 
organizacijos ir visi mes kaup
kime lėšas džiovininkų, ypač 
vaikų, Lietuvoje gelbėjimui. 

O čia naujai atvykusieji, 
neapsileiskite — gyvenkite 
padoriai, dirbkite, valgykite ir 
normaliai ilsėkitės, nes, ki
taip besielgiant, nusilps kūno 
atsparumas ir patekimas 
džiovos glėbin gali būti mirti
nas. Kur tada dėsitės! 

Pasiskaityti: „Postgra-
duate Medicine", August 
2000, vol. 108, No. 2. 

Sėkmės! 

PRISIMINTAS POETAS 
BRAZDŽIONIS 

Bernardas Brazdžionis ir 
jo skambios prieštarybinės 
eilės, pirmiausia iš 41-aisiais 
išleisto rinkinio „Šaukiu aš 
tautą", buvo puikiai žinomos 
ir Tarybų Lietuvoje, nors, 
žinia, pats poetas anuomet 
gyveno Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Los Angeles, CA. 
Eilėraštis apskritai lengviau 
prasiskverbia pro labiausiai 
saugomas sienas, pavyzdžiui, 
skirtingai nei romaną, jį 
paprasčiausiai galima per
skaityti per radiją, — sako 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo departa
mento direktorius Arvydas 
Anusauskas. Pasak moks
lininko, „sovietmečiu Braz
džionis buvo vertinamas ne 
tik literatūros specialistų ar 
poezijos specialistų, bet buvo 
vertinamas žmonių, kuriems 
rūpėjo jo poezija kaip atsi
šaukimas, kaip kvietimas ko
voti už savo teises, pirmiausia, 
tautos teises. Tai šiuo atžvil
giu, aišku, Brazdžionio poezija 
tapo saugumui tam tikru 
išbandymu, nes vis dėlto rei
kėjo ieškoti, kaip pas žmones 
patenka Brazdžionio eilėraš
čiai, kodėl jie platinami ir 
apskritai, kodėl būtent Braz

džionio eilėraščiai, daugiau
sia, būtent, sovietinėje Lietu
voje buvo naudojami laisvės 
propagavimui". 

Kita vertus, pastaruoju 
metu imta blaiviau žiūrėti į 
grynai l i teratūrinę šio ilgą 
gyvenimą nugyvenusio ir 
daug parašiusio poeto kūrybos 
vertę. „Bet tiktai kalbant apie 
literatūrą, va, čia užklausėte 
apie Brazdžionį, tai va čia jau 
pasidaro problema. Čia mes 
jau iš tos inercijos, kad va 
Brazdžionis, ach, Brazdžionis. 
Išeivijos literatūrologai jau 
stebėjosi — na, maždaug, koks 
jūsų lygis, jeigu Brazdžionis, 
jeigu jūs jam lankstotės", — 
aiškino Ramutis Karmala-
vičius, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto vyresny
sis mokslo darbuotojas. Jo 
manymu, Bernardas Braz
džionis mūsų literatūros 
istorijoje turi atsiscoti į kuk
lesnę vietą. Ir šis persirikiavi-
mas iš esmės jau vyksta: „Ir 
čia iš tikrųjų didelis jo nuopel
nas ir mūsų instituto, va, jau 
yra išleista nauja literatūros 
enciklopedija ir ten į Braz
džionį jau pabandyta pa
sižiūrėti iš distancijos, jau ver
tybės požiūriu — kas tai yra 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 
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ARAS ŽLIOBA, M.D. 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

Bernardas Brazdžionis. 

tas Brazdžionis. Kad jau jokiu 
būdu ne koks apologetinis 
vertinimas, o pasižiūrėta kaip 
į tam tikrą literatūrinį kon-
ceptą ir kas yra išliekančio, 
vertingo, o kas yra papras
čiausia tuščia, pigi retorika. 
Tai vėlgi yra sukurtas labai 
prastas filmas, jau tiesiog 
prastesnio negalima sukurti 
apie Brazdžionį, kauniečių 
televizininkų, ir ten išlenda 
vienas poetas ir baisų 
priekaištą daro mūsų auto
riams, konkrečiai vienai 
mano kolegei apie Brazdžionį, 
kurį mes čia visi mylime, su jo 
vardu ir su jo eilėraščių 
citatomis maždaug gyvenome 
ir čia dabar šitaip atsiliepia. 

Tai čia iš tikrųjų man rodo 
tokią kitos rūšies propagandą, 
kokia būdavo anksčiau, anais 
laikais". 

Tačiau Ramutis Karmala-
vičius pabrėžė, jog šių sam
protavimų nereiktų suprasti, 
kaip bandymo sumenkinti 
Bernardą Brazdžionį. 

Be to, pasak Karmala-
vičiaus, Bernardas Brazdžio
nis, kaip ir kitas poetas, 
Kazys Bradūnas, suvaidino 
didelį lietuvių literatūrinio 
gyvenimo išeivijoje organiza
torių, tam tikra prasme netgi 
literatūros įstaigų vaidmenį, 
pavyzdžiui, sudarinėjant 
įvairias antologijas. 

Rimgaudas G«letevifius 
Laisvosios Europos radijui ir 

JDraugui iš Vilniaus 

SVEIKO MAISTO PATIEKALO KIEKIS 
J. ADOMAVIČIUS, M.D. 

L Duona, javaimai ir teBofiac 
1 riekė duonos 
1 uncija valgyti paruoštų 

javainių 
pusė puodelio virtų ja

vainių, ryžių ar tešlainių (pas
ta) 

2. Daržovės: 1 puodelis la
puotų, nevirtų daržovių 

1/2 puodelio kitokių daržo
vių 

1/4 puodelio daržovių sul
čių 

3. Vaisiai: 
1 vidutinis obuolys, bana

nas ar apelsinas 
1/2 puodelio susmulkintų 

virtų ar kitaip paruoštų vaisių 
1/4 puodelio vaisių sulčių 
4. Pienas, jogurtas ir sūris: 
1 puodelis pieno ar jogurto 
1 ir 1/2 uncijos natūralaus 

sūrio 
2 uncijos fermenentuoto 

sūrio 
5. Mėsa, paukštiena, žuvis, 

sausos pupelės, kiaušiniai, 
riešutai: 

2 ar 3 uncijos virtos liesos 
mėsos — paukštienos ar 
žuvies 

1/2 puodelio virtų sausų 
pupelių, vienas kiaušinis (ar 
du jo baltymai). 2 valgomi 
šaukštai riešutų sviesto (kiek
vienas atstoja 1 unciją liesos 
mėsos) 

Gairės kasdieniniam 
valgiui 

Duonos, javainių, ryžių, 
tešlainių (pasta): 6-11 pa

tiekalų. 
Vaisių — 2—4 patiekalai. 
Daržovių — 3-5 patiekalai. 
Mėsa, paukštiena, žuvis, 

sausos pupelės, kiaušiniai 
riešutai: 2-3 patiekalai. 

Pienas, jogurtas, sūris: 2—3 
patiekalai. 

Riebalai, aliejai, saldumy
nai: taupiai vartok. 

Taip maitindamiesi, užlai-
kysim sveikatą visam laikui ir 
nenutuksime, taip pat apturė
sime mineralų, vitaminų rei
kiamą kiekį. 

< « 
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VAIVORYKŠTES TILTAS 
Pastabos Rolando Pakso inauguracijos paraštėje 

VIDMANTAS VA1IUŠAITIS 

Trečiadienį (02.26) popiet į 
Prezidentūros rūmus oficialiai 
įžengė naujasis valstybės va
dovas Rolandas Paksas. 

Įžengė iškilmingai, su de
ramu valstybės vadovo statu
sui orumu ir pagarba valsty
bės piliečiams, jos svečiams. 

Prezidento pareigų per
davimo ceremonija buvo įsi
mintina ir sklandi, vietomis 
gal net jaudinanti. Atsisvei
kindami ant Prezidentūros laip
tų, prezidentas Valdas Adam
kus ir prezidentas Rolandas 
Paksas vienas kitą apkabino. 

Po rinkiminės kovos įkarš
tyje patirtų nuoskaudų, ne
atrodė, kad tai jiems būtų 
įmanoma. Tačiau tai atsitiko. 
Vincent, qui se vincent — nu
gali tas, kuris nugali save. 

Tą akimirką buvo matyti, 
kad prezidentui V. Adamkui 
reikia pastangų, sutvardyti 
besitvenkiančias ašaras. Aša
ros nepabiro. Bet ir tos, kurios 
liko užgniaužtos valios pas-
tangomos, nebuvo pralaimėto
jo ašaros. 

Greičiau tai buvo tik aki
mirka išgyvenimo, kurį pati
ria didelioHaivo keleivis, nuly
dėdamas žvilgsniu tolstančio 
kontinento krantus ir aiškiai 
suvokdamas reikšmingo gy
venimo tarpsnio pabaigą... 

Prezidentas Valdas Adam
kus paliko rūmus Simano 
Daukanto aikštėje oriai, pa
kelta galva. To vertai nusipelnė. 

Tačiau paminėtoji trumpa 
ir jausmingai intensyvi aki
mirka, stambiu planu parody
ta tiesioginėje TV transliacijo
je, lieka reikšminga ne vien 
prezidentams. Tai buvo drau
ge ir ženklas visuomenei — 
savotiška santaros sutartis, 
„vaivorykštės tiltas iš širdies į 
širdį", Nobelio premijos laure
ato Soul Beshavi Singer žo
džiais tariant. 

Dviejų prezidentų apsika
binimas ant Prezidentūros 
laiptų, buvo tarytum sutvirti
nimo atspaudas žodžiams, 
kuriuos savo inauguracinėje 
kalboje Seime pasakė Rolan
das Paksas: „Jūsų Eksce
lencija, pone Adamkau, Jūsų, 
kaip valstybės vadovo, darbo 
patirtis, geri asmeniniai ryšiai 
su daugeliu užsienio valstybių 
vadovų, Lietuvos žmonių pasi
tikėjimas — tai vertybės, ku
riomis kviečiu pasidalyti to
liau bendradarbiaujant var
dan Lietuvos ateities. Pakviesti 
tam mane padrąsina prieš 
porą dienų per mudviejų po
kalbį Jūsų, pone Prezidente. 
pasakyti žodžiai: 'Aš visada 
būsiu nuo Jūsų per tokį at
stumą, per kokį nuo Jūsų tuo 
metu bus telefonas'". 

Neslėpsiu — buvau tarp tų 
prezidento rinkimų kampani
jos stebėtojų, kurie# ligšiolinę 
Rolando Pakso politinę raišką 
ir rinkimų kampanijoje nau
dotą taktiką vertinau kritiš
kai. Rūpestis, kad šis politikas 
gali būti nepakankamai sa
varankiškas ir neužtektinai 
atkaklus, ginant Lietuvos val
stybės euroatlantinės inte
gracijos linkmę, buvo ir tebėra 
esminė mano atsargaus nusi
statymo priežastis. 

Inauguracinės kalbos — 
Seime ir paskiau Daukanto 
aikštėje — buvo pirmieji žen
klai, duodantys pagrindo ver
tinti naujojo prezidento poli
tikos linkmę, atsiribojus nuo 
rinkimų kampanijos kovų bei 
jų sąlygotos visuomeninės 
akistatos. 

Ir buvo džiugu patirti, kad 
pirmoji žinia, kurią Rolandas 
Paksas, kaip valstybės vado
vas, pasiuntė visuomenei nuo 
laiptų Daukanto aikštėje — 
nuteikia viltingai. Abi inaugu-
ruotojo prezidento kalbos buvo 
brandžios, turiningos, istorine 
sąmone persmelktos, brėžian-
čios tinkamai suprastas visuo
menės ir valstybės raidos gaires. 

Esminis R. Pakso inaugu
racinių kalbų leitmotyvas — 
visuomenės žadinimas atsi
naujinimo žygiui: „Žinau, kad 
mano įsipareigojimas būtų 
nedaug ko vertas, jeigu nepa
vyktų sutelkti tautos valios ir 
pastangų neatidėliotinam dar
bui, kurio esmė — žadinti pi
lietinius jausmus, ugdyti pat
riotizmą ir tautinį orumą, su
grąžinti pagarbą žmogui, jo 
pasitikėjimą savimi ir savo 
valstybe". 
. R. Paksas davė suprasti, 

kad be aukštesnių visuomenės 
etinių nuostatų nepavyks su
kurti ne tik patikimos valsty
bės, kuria piliečiai pagrįstai 
didžiuotųsi, ją brangintų ir 
gerbtų, bet ir stipraus, gyvy
bingo, šiuolaikinio gyvenimo 
reikmes atitinkančio ūkio — 
šalies gerovės pagrindo. 

Galima pareikšti pagarbą 
prezidentui, drąsiai iškėlu
siam aukštus visuomeninius 
idealus ir tuo asmeniškai pri
siėmusiam gyvenimo iššūkį — 
jam atremti reikės Mozės 
tikėjimo ir Heraklio žygių. 
Bus kur kas sunkiau, nei 
rinkimų kampanijos dienomis. 

Mat, anuomet įvardintasis 
priešas — „morališkai sugriu
vęs" ir nuo tautos atitrūkęs 
„politinis elitas", kuris esą 
„bijo Rolando Pakso" — inau
guracinėse kalbose, kaip ir 
reikėjo laukti, nebefigūravo. 

Užtat buvo prabilta apie 
drakoną — „pavojingą Lietu-
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L Danutė Bindokienė 

Užgavėnių šėlsmas ir 
šventojo ramybė 

Vilniaus rotušėje šiemet vasario pradžioje buvo suruoštas — šį kartą jau be trukdymų — antrasis labdaringas 
Vienos pokylis. Šokėjams grojo Šv. Kristoforo orkestras, diriguojamas Donato Katkaus, svečius linksmino ir 
lengvosios muzikos ansamblis, dainavo solistai — Virgilijus Noreika, Judita Leitaitė, o taip pat „Trys Panteros", 
kurias netrukus girdėsime ir Čikagoje. Užgavėniškų linksmybių proga malonu prisiminti ir šį šaunų pokylį, kurio 
•pelnas skirtas labdarai. Kęstučio Vanago (Elta) nuotrauka iš pirmojo Vienos pokylio, suruošto prieš ketverius 
metus. 

DAR VIENA PARTIJA 
Lietuvos krikščionys de

mokratai savo buvusius ben
dražygius Tėvynės sąjungą — 
Lietuvos konservatorius apkal
tino naudojant juodąsias 
technologijas". Esą konserva
toriai prisidėjo įkuriant Lie
tuvos krikščioniškosios demo
kratijos partiją, kuri dėl pa
našaus pavadinimo atims ba
lų iš Lietuvos krikščionių de
mokratų. Tuo tarpu konserva
toriai teigia nesantys suin
teresuoti dar vienos partijos atsi
radimu, nes dešinėje politinio 
spektro pusėje ir taip „ankšta". 

Lietuvos krikščionys de
mokratai nemato galimybių 
konstruktyviai bendradar
biauti su dabartine Tėvynės 
sąjungos — Lietuvos korfser-

vos nykimo tendenciją — di
delį mirtingumą, yrančias šei
mas, narkomaniją, alkoholiz
mą, perpildytus kalėjimus, 
neįtikėtinai nuvertintą gyvy
bę" — tūnantį pačios visuome
nės gelmėse. Su šiuo slibinu 
anksčiau ar vėliau preziden
tui teks žūtbūtinai susigrum-" 
ti. Ir ši kova nebus tokia po
puliari, kaip žygis prieš „poli
tinį elitą". 

Nepaisant to, tai, kas pre
zidento Rolando Pakso buvo' 
pasakyta vasario 26-ąją Sei
me ir Daukanto aikštėje — 
viltinga. Aišku — tai žodžiai. 
Visos kalbos, net ir inaugura
cinės, yra tik žodžiai. Bet žo
dis jau irgi yra darbas — kelio 
pradžia, atskaitos taškas, gairė. 

Tegul Dangus laimina pre
zidento pasakytus žodžius ir 
visų mūsų pastangas paversti 
juos kūnu. Laimėtume visi. 

vatorių vadovybe, vasario 6 d. 
pareiškė Lietuvos krikščionių 
demokratų valdybos pirminin
kas, Seimo narys Petras Gražulis. 

Pareiškimą paskatino tai, 
kad šių metų sausio 28 d. Tei
singumo ministerija įregistra
vo Lietuvos krikščioniškosios 
demokratijos partiją, kuriai 
vadovauja buvęs Gražulio par
tijos kolega Ignacas Užda
vinys, o vienas ideologų yra 
akademikas Zigmas Zinke
vičius. Petrui Gražuliui už
kliuvo, kad Ignaco Uždavinio 
partija pasirinko labai panašų 
pavadinimą. Žmonės nesuge
bėsiantys partijų atskirti, ir 
vien dėl to Lietuvos krikš
čionys demokratai per rinki
mus neteksiantys kelių pro
centų balsų. Pasak Gražulio, 
tai intrigų meistrų konserva
torių braižas — kurti sa
telitines struktūras, kurių vie
nintelis uždavinys — kiršyti 
partijas. Taigi konkuruojama, 
pasitelkiant juodąsias rinki
mų technologijas". Gražulis 
pateikė ir. jo nuomone, aiškius 
konservatorių kaltės įrody
mus. Savivaldos rinkimuose 
būsimieji Ignaco Uždavinio 
partijos nariai dalyvavo, bū
dami konservatorių sąrašuo
se, 6 jų išrinkti į tarybas. Be 
to, konservatoriai savo parti
joje nusprendė įkurti krikš
čioniškosios demokratijos sek
ciją. Spaudos konferencijoje 
Gražulis kalbėjo: „Kaip galima 
geranoriškai dirbt? Esam krikš
čionys, atlaidūs, nuolaidūs. 
Ponai konservatoriai. Yra 
pasakyta — Viešpatie, apsau
gok mane nuo draugų. Aš pats 
nuo priešų apsisaugosiu. Vieš
patie, apsaugok nuo koalicijos 

partnerių konservatorių". 
Tuo tarpu konservatorius 

Jurgis Razma kalbėjo: „Tikrai 
neturim nieko bendro ir ne
sam jokioj struktūroj ir jokia 
forma kalbėję dėl šitos partijos 
kūrimosi savo partijoj. Tai yra 
tų žmonių apsisprendimas. Ir 
jis buvo jau ryškus pačiu pra
diniu momentu, kai tik 
jungėsi tada dar Kazio Bobelio 
vadovaujama Krikščionių demo
kratų sąjunga ir tuometinė 
Krikščionių demokratų parti
ja. Tai dalis žmonių prieš tai 
protestuodami išėjo ir atsisky
rė, ir jie buvo pakankamai 
nuoseklūs. Anksčiau Krikščio
nių demokratų partija stipriai 
oponuodavo Kazio Bobelio va
dovaujamai sąjungai". 

Krikščionių demokratų sek
cija konservatorių partijoj dar 
neįkurta, o konservatorių sąra
šuose savivaldybių rinkimuo
se dalyvavo ir kai kurių kitų 
partijų atstovai. 

Konservatyvios ir krikš
čionių demokratų krypties 
partijos Europoje susivienijo į 
Europos liaudies partiją ir 
Europarlamente dirba vienoje 
frakcijoje. Lietuvos krikščio
nys demokratai yra šios parti
jos nariai, o konservatoriai kol 
kas priimti stebėtojų teisėmis. 
Pasak Razmos, būtų gerai, 
kad šiais metais vyksiančiuo
se Europarlamento rinkimuo
se konservatoriai ir krikš
čionys demokratai dalyvautų 
su bendra programa, tačiau 
jau aiškėja, kad tokia sąjunga 
mažai tikėtina. 

Saulius Spurga 
Laisvosios Europos radijui 

ir „Draugui" iš Vilniaus 

Tradicijos tradicijoms ne
lygios. Visuomet mieliau pri
glaudžiamos tos, kurios savai
me žmogaus prigimtį veda jai 
labiausiai priimtinu keliu. Jos 
tarytum pataikauja mūsų no
rams, įgeidžiams ir siūlo pasi
mėgauti malonumais, į ku
riuos kitu atveju būtų žiūrima 
„šnaira akimi". Vienos tokių 
tradicijų yra susietos su Užga
vėnėmis. Tai paskutinis an
tradienis prieš Gavėnios pra
džią. Kadangi būsimosios sep
tynios savaitės jau įspraustos 
į kietus atgailos, pasninko, 
maldos ir rimties rėmus, žmo
nės buvo įsitikinę, kad, Užga
vėnėse persisotinus riebiais 
valgiais ir linksmybėmis, tary
tum pasidaro lengviau „pa
kentėti ligi Velykų". 

Nors žinomos nuo senų 
laikų, Užgavėnės tikrai nieko 
bendra neturi su bažnyti
nėmis ar valstybinėmis šven
tėmis: tai iš dalies pagoniška 
tradicija, visgi labai giliai įlei
dusi šaknis į daugelio kraštų 
kultūrą. Nors jos Lietuvoje bu
vo taip pat šurmulingai šven
čiamos, bet kai kuriuose kraš
tuose tos užgavėniškos links
mybės išsilieja į visiškus kraš
tutinumus (plg. Brazilijoje 
arba ir Amerikos New Or-
leans mieste ruošiamus užga-
vėniškus karnavalus, prieš 
kuriuos lietuviški Užgavėnių 
persirengėliai ir kaukininkų 
eisenos visai nublanksta). 

Nors šiemet kasdienybė su 
visais esamais ir galimais 
pavojais bei karo grėsmėmis 
nelabai palanki užgavėniš-
kiems pokštams, bet visgi 
verta nepamiršti mūsų tautos 
tradicijų, net jeigu, gyvenant 
toli nuo senojo kaimo kas
dienybės, pagimdžiusios tas 
tradicijas, jos atrodo truputį 
naivokos. Antra vertus, ir 
dabartiniai suvaržymai, kurių 
Bažnyčia ragina tikinčiuosius 
laikytis Gavėnios metu, jau to
kie paprasti, palyginus su 
tais, kuriais tas septynias sa
vaites iki Velykų buvo „su
pančioti" mūsų seneliai. Da
bar daugiau dėmesio kreipia
ma į žmogaus dvasinį pasiruo
šimą Kristaus Prisikėlimo 
šventei, ne į išviršinius, daž
nai net paviršutiniškai atlie
kamus, ženklus. 

Kadangi šiemet Užgavė
nės pasitaiko kovo 4 dieną, į jų 
šurmulingą linksmumą įsi
skverbia švento ramumo ir 
rimties spindulėlis. Juk kovo 
4-oji — šv. Kazimiero šventė. 
Ar jį mes prisimename? Ar 
žinome, kas jis buvo, kokia jo 

reikšme Lietuvai? Ar prisime
na šį šventąjį (kol kas dar vis 
vienintelį mūsų tautoje) lietu
viškasis jaunimas, ypač orga
nizacijos, pavestos ypatingai 
šv. Kazimiero globai? Kasmet 
skautai ruošia Kaziuko mugę. 
Ar jauniesiems paaiškinama, 
kas gi tas „Kaziukas"? Kodėl 
mugė nepavadinta Petro, 
Algio, Nijolės, Rūtos ar kitu, o 
kaip tik Kaziuko, vardu? 

Gal kas sakytų, jog vidu
ramžių karalaitis yra taip toli 
nuo šiandienos, kad sunku jį 
veiksmingai įrikiuoti į kom
piuterių, kelionių erdvėmis, 
branduolinių ginklų, šiųdie-
ninės technikos ir medicinos 
stebuklų erą. Mums tikriau
siai artimesni yra „modernes
ni" šventumo pavyzdžiai — 
dvidešimtojo amžiaus lietuviai 
kankiniai už savo tikėjimą, 
įsitikinimus ir idealus... 

Tačiau šv. Kazimiero dva
sinės vertybės, laimėjusios 
jam šventojo vainiką, toli gra
žu nėra pasenusios. Jas įgy
vendinti savyje galime kiek
vienas. Pamirškime Kazimie
ro karališkumą su visais val
dovo rūmų priedais ir vilio
nėmis. Susitelkime ties jo sie
los kilnumu. Argi drįstume 
manyti, kad jaunuoliui, ap
suptam karališkos prabangos 
ir su ja susietų pagundų, buvo 
lengva nuo viso to nusigręžti? 
Ar jo žmogiškoji prigimtis 
kažkaip savaime kapituliavo, 
vos tik Kazimieras panorėjo 
būti šventu? Nereikia abejoti, 
kad jam reikėjo daug valios 
pastangų kelti akis aukštyn, 
ieškoti ne žemiškosios garbės, 
nepaskęst i karal iaus rūmų 
linksmybėse. 

Todėl šv. Kazimieras gerai 
supranta, ką išgyvena kiek
vienas jaunas žmogus, stovin
tis prieš gyvenimo kelius ir 
klystkelius; j is žino, kaip 
sunku atskirti tikrojo aukso 
spindėjimą nuo pigių ir laiki
nų blizgučių. Dėl to šiandien 
šv. Kazimieras Lietuvai, jos 
jaunimui (tiek tėvynėje, tiek ir 
už jos ribų gyvenančiam) la
biau reikalingas, negu bet 
kuomet anksčiau. Tai sektinas 
pavyzdys, su kuriuo jaunimo 
auklėtojai ir tėvai turėtų kiek 
galima artimiau supažindinti. 
Šiandien, smagiai įsisukę į 
užgavėniško linksmumo sūku
rį, stabtelėkime tik trumpai 
valandėlei ir prisiminkime kil
nųjį lietuvį karalaitį, kuris 
mokėjo pro visas laikinojo 
gyvenimo linksmybes įžvelgti 
Amžinąjį džiaugsmą. 

PETRAPILIO CARINIAI MENO 
LOBIAI 

STASĖ E. SEMĖNIENE 
Nr.3 

— Ar nenorėtumei dabar 
atsidurti viena pati ten gatvė
je tarp tų arabų? — Sliuogėme 
lėtai labai ramiu Kiel kanalu, 
it vandens taku, „palįsdami" 
po daugel labai aukštų bei 
gražių tiltų, kad net keturi 
laivo kaminai būdavo „sugul
domi" (o laivas turėjo keltuvus 
iki dvylikto aukšto). 

Apleidę Taliną, Estijoje, 
kur buvome sustoję vienai 
dienai, pagaliau pasiekėme 
Petrapilį. Pasitiko mus „iš
kilmingai". Uoste prie pat imi
gracijos būstinės langelio pa
sveikino mus penkių asmenų 
ryškiai raudonom puošniom 
uniformom, lyg kokie kariš
kiai, dūdų orkestras smagiai 
labai trankiu maršu. Būtų 
buvę labai malonu, jei ne pats 
„ubagiškas" elgesys. Prieky 
stovėjo didžiulė dėžė pinigams 

mesti. Nepaisant didelio užra
šo ant dėžės, vienas muzikan
tų mostelėjo link dėžės, atseit, 
meskit ten po dolerį. O ame
rikiečiai, it tikros avelės, eida
mi žąsele, kaip kokioje „proce
sijoje", vienas po kito metė po 
žaliuką (grįžtant atgal iš 
ekskursijos, orkestras jau bu
vo persikėlęs prie laivo, o prie
ky stovėjo net... dvi dėžės). Ir 
kitur mus pasitikdavo iškil
mingai ir meiliai, bet niekur 
niekad nieks neelgetavo dole
rių. Pvz., Havajuose sutinka 
oro uoste su Tradicine muzika 
(„ukalele"), ant kaklo užkabi
na vainiką, vadinamą „lei", iš 
gėlių (mažyčių orchidėjų, 
gvazdikų ar nepaprastai stip
riai kvepiančių „plumeria") ir 
dar pasveikina meilės žodžiu 
„Aloha". Labai panašiai elgia
si ir Tahiti salos oro uoste, tik

tai tenai vietoje gėlių „lei", už
kabina ilgą menišką iš mažų 
kriaukliukų vėrinį. 

Petrapilis buvo įsteigtas 
1703 m. Petro I arba Ddžiojo. 
Būdamas didelis Vakarų 
kultūros gerbėjas bei sekėjas, 
o taipogi sumanus valdovas, 
jis svajojo prakalti langą į 
Vakarus. Todėl ir įkūrė Petra
pilį ant nusausinto pelkyno 
(šiemet ten labai uoliai ruošia
masi 300 metų įkūrimo su
kakčiai paminėti), pavadinda
mas Sankt Peterburg. Petra
pilis keitė „ribą", kaip Kotryna 
(Jekaterina) Didžioji s'ukneles 
(jie niekad nedėvėjo tos pačios 
suknelės antru kartu — kas
dien naują). Petrapilis, nors ir 
nekeitė vardo kasdien, tačiau 
po Sankt Peterburg (skam
bančio vokiškai), buvo pava
dintas Petrograd, per I pasau
linį karą dar vėliau Leningrad 
(1924 m.), dabar gi pagal po
puliarų pageidavimą, vėl su
grįžtant prie seno — Petro I 
pakrikštyto vardo. Petrapilis 
išsidriekęs ant 42 salų ir dėlto 
yra vadinamas „Šiaurės Vene

cija" (kaip ir Stockholm tuo 
pačiu vardu — ant 14 salų). 
Petrapily tikras vargas su 
vėsinimu — jo nėra nei auto
buse, nei pasakiškuose impe
ratorių rūmuose, nei praban
giame, puošniame karališ
kame muziejuje — Ermitaže. 
O rugpjūtis pasitaikė karštas, 
drėgnas ir tvankus (nenuo
stabu — pelkių apsuptas), tai 
vieną dieną pasijutome kaip 
„troškinančioje pirtyje". Kitą 
dieną jau buvo visai kitaip. 

Miestas yra labai gražus, jį 
lygina su Paryžiumi: platūs 
bulvarai, skaisčiai dažyti fasa
dai, pilna statulų, daugiausia 
Petro I, puošnūs architektū
riniai pastatai, nuostabiai pui
kūs tiltai (išgražinti, kaip Pa
ryžiuje) vešlūs sodai bei gėly
nai, žodžiu, ir europietiškas, ir 
vakarietiškas f nenuostabu, jog 
ir Putin priėmė paskutinį 
kartą Bush ne Maskvoje, bet 
Petrapily). O svarbiausia šia
me erdviame didmiestyje — 
imperatorių Žiemos rūmai ir 
nuostabusis Ermitažo muziejus. 

Per II pasaulinį karą pio-

letariškasis Leningrad žiauri
ai nukentėjo, kai jis buvo 
apgultas nacių 900 dienų ir 
beveik vienas milijonas gyven
tojų žuvo. Nepaisant to — ar 
gal kaip tik dėl tos priežasties 
— audringoji praeitis pasirodė 
esanti savotiška mūza 
įvairiems kūrėjams (kaip kad 
ir anksčiau prabangūs rūmai 
būdavo įkvėpimu Dostojevs
kiui, Gogoliui, Čaikovskiui ir 
Stravinskiui, kurie anais lai
kais sukūrė čia savo šedev
rus). Petrapilis pasiliks visa
dos didingu bei mįslingu Petro 
I didžios rusiškos svajonės 
simboliu. 

Miesto centrinėje aikštėje 
ant milžiniško granito uolos 
ant žirgo zovada joja Petras 
Didysis (tai pagrindinė Petro I 
statula, tarsi miesto simbolis). 
Didis Rusijos imperijos kūrė
jas, šis raitelis atvaizduotas su 
pakelta dešine ranka, lyg mo
jančia Nevos upės link, tartum 
vestų paskui save į kovą karių 
pulką. Tas paminklas atkreip
tas į vakarus, \ caro Petro I iš
svajotą langą, pro kurį 

veržtųsi už Rusiją daug labiau 
klestinti Europos kultūra, 
menas, mokslas, muzika... (Ar 
jau ir, tada Petras Didysis 
suvokė „dieviškąją" išmintį: 
„Kai Dievas užtrenkia duris, 
Jis atidaro langą!"). Žirgas 
šoka piestu savo priešakinėm 
kojom (kaip mūsų vaizduoja
mas Vytis), o užpakalinėm 
prismeigęs į uolą didžiulį žaltį. 
Paminklas pastatytas, aiškino 
mūsų gidė Tatjana, Kotrynos 
Didžiosios parėdymu, pasi
kvietus prancūzų architeką Fal-
coneto. Iš abiejų pusių lotyniš
ki bei rusiški užrašai: „Petrui 
Pirmajam — Kotryna Antroji. 
1782". Aplink — gražiausias 
gėlynas, o granitas — parvež
tas iš Suomijos. 

Autobusu mes varginomės 
tolyn į užmiestį, į Petro I 
Vasaros rūmus — Peterhof, 
skambantį labai vokiškai, bet 
Tatjana tvirtino, jog tai 
olandiškas pavadinimas. Pa
galiau, pradundėję apie 30 
kilometrų, atsidūrėme Peter-
hofe. Vaizdas buvo stulbinan
tis. Ant 16 metru aukščio at

šlaitės, lyg ant kalvos, stovėjo 
3 aukštų, blankiai gelsvos 
spalvos su baltais apvedžioji-
mais, saulėje tiesiog šviečian
tys, nuostabūs rūmai. Priekyje 
iš abiejų pusių leidosi žemyn 
plačiausi laiptai, o apačioje 
juos sutiko paauksuotos statu
los ir fontanų kriokliai. Tie 
įspūdingi fontanai sudarė lyg 
ir puošnų pjedestalą karališ
kiems rūmams. Šiais Vasaros 
rūmais Pet ras I įvykdė ir 
antrą savo svajonę — pasta
tyti rūmus, panašius į pran
cūzų garsųjį Versalį (ir kas 
anais laikais nesivaržė dėl 
Versalio — beveik visi valdo
vai. Liudvikas II Bavarijoje, 
netoli Muencheno sukūrė mi
niatiūrinį „Versalį" — neįsi
vaizduojamai gražų Linder-
hof). Savo rūmų išorine išvaiz
da Petras I tikrai nukonkura
vo varžovą — anuo metu val
dantį Liudviką XV. Versalis 
išsidriekęs lygumoje ir. nors 
turi didžiulį fontaną prieky, 
bet čia daug įspūdingiau atro
do su savo gausiom paauksuo
tom statulom. Bus daugiau 
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TIKĖJIMO GALIA 
ARKTVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Pasklidus žiniai, kad Gali
lėjos Mokytojas ne tik moko, 
bet ir gydo, žmonių minios 
pradėjo plūsti pas Jėzų. 
Evangelija pasakoja apie ke
turis vyrus, atnešusius para
lyžiuotąjį žmogų ir negalėju
sius prisibrauti prie Jėzaus. 
Jiems kilo mintis nuleisti para
lyžiuotąjį pro prardytą stogą 
tiesiai prie Jėzaus kojų. Šioje 
istorijoje stebina ne tik ligonio 
nuleidimas pro stogą, bet ir 
paties Jėzaus elgesys. Jis ne
peikė neįprastu būdu pris
tatyto ligonio, atvirkščiai, bu
vo sužavėtas žmonių tikėjimo. 
Tačiau, užuot pagydęs ser
gantįjį, Jėzus pasakė: Sūnau, 
tau atleidžiamos nuodėmės! 
Jėzus nurodė, kad nuodėmė 
yra blogiau už ligą ir kad pir
miausiai reikia pagydyti sie
lą. Tik atleidęs nuodėmes jis 
pasakė paralyžiuotajam: „Kel
kis, pasiimk neštuvus ir eik 
namo!" Šioje istorijoje at
kreipkime dėmesį į tikėjimą, 
kurį Jėzus matė ligonio ir jį 
atnešusių vyrų akyse ir šir
dyse. Be šito tikėjimo nebūtų 
atleistos nuodėmės ir nebūtų 
įvykęs stebuklingas pagiji
mas. 

Kas yra tikėjimas? Koks 
jis turėtų būti? Kokia tikėjimo 
vieta mūsų gyvenime? Tai 
klausimai, verčiantys kiekvie
ną žmogų ieškoti ir surasti į 
juos atsakymus. 

Bažnyčios Katekizme sa
koma: „Tikėjimas yra žmo
gaus atsakymas Dievui, kuris 
apsireiškia ir atsiduoda, gau
siai teikdamas šviesos galu
tinės savo gyvenimo prasmės 
ieškančiam žmogui". 

Dievo troškimas yra įrašy
tas žmogaus širdyje taip stip
riai, kad jo visiškai niekada 
negali išdildyti jokie kūriniai. 
Visa, kas mus supa — dan
gaus žvaigždynai, nuostabi 
gamta ar gerieji žmonės, — 
turi vesti prie Dievo. Gamtos 
grožyje atpažįstame Kūrėjo 
išmintį, o visatos begalybėje 
regime Dievo didybę. Tačiau 
Dievo suvokimas žmogaus šir
dyje gali išblėsti, ryšį su Die
vu žmogus gali pamiršti ar 
net atmesti. Šitaip atsitinka 
dėl įvairiausių priežasčių: re
liginių žinių stokos, papikti
nimų, sekuliarizuoto pasaulio 
įtakos ir pan. Tačiau dažniau
siai žmogus bėga nuo Dievo 
tada, kai nusideda. Pradžios 
knygoje skaitome, kaip Dievo 
nepaklausę pirmieji tėvai nu
tarė pasislėpti. Į Dievo klau
simą: kur tu esi, suklydęs 
žmogus atsakė: „nusigandau, 
todėl pasislėpiau". 

Dievas suranda pasislė
pusį žmogų ir jį prakalbina. 
Panašiai Jėzus prakalbino 
paralyžiuotąjį, ieškojusį ne 
dvasinės, bet fizinės sveika
tos. Jėzaus artumoje žmogus 
pradėjo keistis, jo sieloje gimė 
tikėjimas, kurio šviesoje jis 
pamatė savo skurdą. Jeigu 
paralyžiuotasis nebūtų pama
tęs savo sielos skurdo, Jėzus 
nebūtų ištaręs: „Sūnau, tau 
atleidžiamos nuodėmės". Die
vas ne tam prakalbina žmogų, 
kad paliktų jį dvasiniame 
skurde. Jis trokšta negrįžta
mai žmogų patraukti prie sa
vęs. Dar prieš Kristų prana
šas Izaijas Dievo vardu kalbė
jo: „Daugiau negalvokite apie 
tai, kas buvo, nežiūrėkite to, 
kas praėjo! Aš tiesiu kelią per 
tyrus, vedu takus per dyku
mą". Mūsų sielos dažnai būna 
tie tyrai, per kuriuos Dievas 
nori nutiesti kelią. Tik reikia 
leisti jam šitai padaryti. Ap
reiškimo žodis turi maitinti ir 

mus. Jis paliktas ne tam, kad 
dulkėtų knygų lentynose, bet 
kad būtų kaip dviašmenis ka
lavijas, kertantis blogio šak
nis ir prikeliantis mus gyveni
mui. Mūsų pareiga Dievo žo
dį išgirsti ir į jį atsiliepti. Tik 
šitaip pradedame savo tikėji
mo kelionę. Šioje kelionėje 
labai svarbu atskirti Dievo žo
dį nuo žmogaus žodžio, ban
dančio kalbėti Dievo vardu. 
Kartais sakoma, kad pas Die
vą vedantys keliai yra visi ge
ri. Kartais matome, kaip žmo
nės, neįvertindami Dievo Ap
reiškimo, pradeda ieškoti 
naujų apreiškimų, tarsi Evan
gelijos žiniai kažko truktų. 
Bažnyčia sako, kad krikščio
nių tikėjimas negali priimti 
„apreiškimų", kurie bando 
viršyti ar taisyti Kristaus 
užbaigtąjį Apreiškimą. Šito 
galima surasti šių dienų sek
tose, kurios remiasi tokiais 
„apreiškimais". 

Koks turėtų būti tikėji
mas? Jeigu mes atliekame nu
statytas apeigas, tai nereiš
kia, jog jau turime tikrą ti
kėjimą. Jis prasideda nuo to 
momento, kai žmogus įsiklau
so į jo sielos gelmėje kalbantį 
Dievą ir pradeda keisti gyve
nimą, leisdamas numirti sena
jam žmogui ir gimti naujam 
žmogui, nešiojančiam savyje 
Dievo paveikslą. Tikėjimas 
pažįstamas iš vaisių: jeigu jų 
nėra, nėra ir tikėjimo, jei 
vaisiai prasti, tuomet menkas 
ir tikėjimas; tik meile ir 
teisingumu spinduliuojantis 
gyvenimas liudija, jog žmogus 
rimtai įtikėjo Dievą. Šia 
prasme tikėjimas neturi duoti 
ramybės, būti tarsi įtempta 
spyruoklė, kuri kasdien mus 
verstų judėti darant žmonėms 
gera. 

Kokia turėtų būti tikėjimo 
vieta mūsų gyvenime? Žmo
gaus gyvenimą galėtume 
palyginti su didele moderniš
ka parduotuve, kurioje pri
krauta daug gėrybių. Mato
miausioje vietoje sudėtos la
biausiai geidžiamos vertybės: 
automobiliai, kompiuteriai ir 
pan., o kur nors atokiausiame 
kampelyje — tikėjimas. Neiš
mestas, tačiau ir nereklamuo
jamas. Iš tikrųjų mūsų verty
bių skalėje tikėjimas privalo 
turėti prioritetinę vietą, jeigu 
norime saugiai keliauti į savo 
galutinį tikslą ir nebūti, kaip 
sako apaštalas Jokūbas, j ū 
ros bangomis, kurias blaško 
vėjas". 

„Dainavos" ansamblis, vad. muz. Dariaus Polikaičio, sausio mėnesio pradžioje atlikęs religinį koncertą Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, Čikagoje, Sausio 13-osios aukoms prisiminti ir Sibiro kankinės Adelės 
Dirsytės maldaknygės 50 metų sukakčiai paminėti. Koncertas ir buvo pavadintas tos maldaknygės vardu — 
„Marija, gelbėk mus". Priekyje: dalis programos atlikėjų: solistai Danutė Mileikienė ir Algimantas Barniškis, 
muz. Ričardas Šokas; už jų — dainaviečiai. 

JOBO DRAMA IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ 

Prelato Jurgio Šarausko pamokslas šv. Mato katedroje, Washington, DC, minint Lietuvos 
nepr ik lausomybės a ts ta tymo 85 metines. 

Vienas pačių akivaiz
džiausių faktų gyvenime yra 
tas, kad gyvenimas nėra leng
vas: gan dažnai sunkokas; 
kartais kai kuriems žmonėms 
beveik neįmanomas. 

Vieną tokį žmogų sutin
kame, skaitydami Senąjį Tes
tamentą. Jo vardas Jobas, o jo 
gyvenimo istorija legendinė. 
Kai pirmą kartą skaitome apie 
jį Biblijos puslapiuose, jis yra 
pačių palankiausių aplinkybių 
gaubiamas nogus: gera 
sveikata, didelis turtas, didelė 
ir mylinti šeima, draugų ir kai
mynų pagarba. Bet vieną die
ną jo likimas staiga pasikeitė 
ir Jobo gyvenimas labai pablo
gėjo. Plėšikai pavogė jo avių ir 
raguočių banda's ir grobdami 
turtą, nužudė beveik visus jo 
tarnus. Dykumoje prasidėjusi 
įnirtinga audra nusinešė visų 
jo vaikų gyvybę. Po to įvykio 
pašlijojo sveikata, o kūną, nuo 
galvos iki kojų pėdų, išbėrė 
skauduliai. Esant tokiai bevil
tiškai padėčiai, žmona įpiršo 
jam savo nevilties logiką — 
būtent, kad nieko daugiau ne-' 
liko, kaip pasmerkti Dievą ir 
pačiam mirti. Galop, net ir jo 
draugai, atėję pasižiūrėti jo 
kančios, sakė, jog visos bėdos 
esančios bausmė už kažkokią 
jo gyvenimo paslaptį. 

Tad, ar yra ko stebėtis, 
kad Jobas pasakė: „Aš niekada 
daugiau neregėsiu laimės"? 

Daugelio mūsų išgyveni
mai negali prilygti Jobo kan
čių istorijai. Mes niekada ne
patyrėme, ką reiškia visiška 
netektis, susilaukus staigaus 
ir žiauraus likimo smūgio. Bet 
mes kartais kovojame su be
viltišku jausmu, kad gyveni

mas yra nepakeliamas; kad 
aplinkybės mus valdo, o mes 
patys esame tik bejėgės aukos. 
Daug kas esame nemiegoję 
naktimis ir abejoję aušros 
atėjimu. Daug kas iš mūsų 
esame abejoję džiaugsmo grį
žimu. O jei nesate pergyvenę 
tokio jausmo, palaukite ir per
gyvensite. Visiškai paprasta 
tiesa yra ta, kad gyvenimas 
yra sunkus ir mes kai kada 
tikrai puolame į neviltį. 

Tokio jausmo versmė yra 
plati ir įvairi, kaip pati žmo
gaus patirtis, ir Jobo gyveni
mo istorija apima visą jausmų 
spektrą. 

Dalis problemos yra finan
sai. Jobas buvo pasiturintis 
žmogus, bet per kelias valan
das, gal dienas, jo turtas din
go. Vargas yra sunki būtis, 
ypač buvusiems turtingiems 
žmonėms. Daug žmonių nū
dien išgyvena aplinkybes, pa
našias į Jobo. Daug kam tenka 
kasdien kovoti už ekonominį 
būvį. Yra ir žmonių, pažįs
tančių tik skurdą. Jie gimė 
skurde ir visą gyvenimą skur
do. Jų pagrindinis rūpestis 
visuomet buvo klausimas: 
kada ir kur gaus pavalgyti? 
Būti neturt ingam yra viena 
labiausiai luošinančių patir
čių, žlugdančių žmogų, jo dva
sią. Jobas tai pats pergyveno. 

Kita Jobo bėdos dalis buvo 
artimųjų netektis . Visi jo 
vaikai žuvo užėjus audrai . 
Vienas žmogus, netekęs savo 
jaunos dukters , jai mirus 
leukemija, tos netekties 
neužmiršo daugelį metų. Vie
nam jo draugui paklausus, 
kiek laiko t runka apsiprasti 
su tokia netektimi, atsakvmo 

teko palaukti momentą, kitą, 
bet atsakymas buvo apmąsty
tas: „Nesu įsitikinęs, kad ap
sipratau, bet išmokau gyventi 
su ta netektimi". Vieninteliai 
žmonės, galintys suprasti tokį 
skausmą, yra tie, kurie tokį 
skausmą patys patyrę. Gyve
nimas nėra lengvas. Jis kar
tais sutraiško žmogaus širdį 
vien to skausmo svoriu. 

Dar kita Jobo bėdos dalis 
buvo liga. Šalia visų kitų ne
gandų, jis dar susirgo ir tai 
žmogui gali būti be galo sun
ku. Liga gali labai paveikti 
žmones. Ji ne tik sukrečia kū
ną, bet paveikia ir dvasią. Gy
venimas gali atrodyti labai 
n iūras , žvelgiant iš ligonio 
lovos; ir, kaip Jobas, žmogus 
gali pradėti manyti, kad 
gerieji ir linksmieji laikai jau 
amžinai prarasti. 

O paskutinė Jobo bėda, ir 
turbūt pati sunkiausia iš visų, 
tai nutrūkę santykiai su kitais 
žmonėmis. Žmona, kaip ma
tyti, nebuvo jam joks ramstis. 
J a m desperatiškai bandant 
neprarasti tikėjimo ir ryžto, ji 
pa ta rė pasmerkti Dievą ir 
mirti... Atėję trys draugai bu
vo dar blogesni. Jie tik sėdėjo, 
spoksodami į Jobą. ir galop net 
pradėjo jį kaltinti. Jų teologija 
buvo įsitikinimas, kad kančia 
yra bausmė už nuodėmę; jie 
ėmė šniukštinėti aplink, 
bandė sužinoti Jobo praeities 
darbus. 

Žlugę santykiai su kitais 
žmonėmis greičiausiai yra pati 
skaudžiausia netektis, 
skaudesnė net už skurdą ir 
ligą. Ar buvai kažkada išduo
tas draugo, žmogaus, kuriuo 
tikrai pasitikėjai? Jei linksti 

ŠILUVOS MADONA ATVYKSTA Į ST. XAVIER UNIVERSITETĄ 
Pirmasis Europoje Švč. 

Dievo Motinos Marijos apsi
reiškimas įvyko 1608 m. Lie
tuvoje, Šiluvoje. 2003 m. kovo 
11 dieną, antradienį, 4:30 vai. 
popiet, Saint Xavier univer
siteto Religijos ir viešųjų dis
kusijų centras (the Center for 
Religion and Public Discourse) 
kviečia pasikalbėti apie Švč. 
Marijos apsireiškimus ir ypač 
apie apsireiškimą Šiluvoje. 
Viena vakaro prelegentė yra 
Loreta I. Stukienė (Lietuvos 
vyčių organizacijos narė, ap

dovanota Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino ordi
nu). Ji teigia: „Mūsų Švenčiau
sioji Motina Marija apsireiškė 
(...) kraštui, kuris anuomet 
tolo nuo Bažnyčios. Šis apsi
reiškimas toks pat prasmingas 
šiandien, kaip ir prieš beveik 
400 metų". 

Kun. James Presta, Čika
gos Šv. Juozapo seminarijos 
rektorius, skaitys pranešimą 
„Atskirti kviečius nuo pelų: 
kas tai yra autentiškas apsi
reiškimas?" 

Po pranešimų vyks pamal
dos McDonough koplyčioje, 
universiteto Mercy Ministry 
centre. Maldai vadovaus sesuo 
Susan Sanders , RSM, Reli
gijos ir viešųjų diskusijų cen
tro direktorė. Šventojo Rašto 
apmąstymų pateiks Ridge Ma
donos parapijos kunigas Anta
nas Markus (Chicago Ridge). 

Po pamaldų bus atideng
tas Šiluvos Madonos paveik
slas, nutapytas sesers Merce
des Mickevičiūtės, SSC, MFA. 
Mecenatė L. Stukienė paveik

slą įteiks Saint Xavier univer
siteto rektoriui Richard Yani-
koski — universiteto koplyčios 
mariologinio meno rinkiniui. 

Pokalbis apie Šiluvos apsi
reiškimą — tai pagrindinis 
renginys jau mėnesį trunkan
čiame Lietuvos kultūros mi
nėjime Saint Xavier univer
sitete. Minėjimas tęsiasi nuo 
Vasario 16, Lietuvos Nepri
klausomybės dienos, ir baigia
si Kovo 11-ąja, išsivadavimo iš 
sovietinės okupacijos diena. 

Info 

T R U M P A I 

• Gruodžio 13 d. Josvainių 
mokyklos aktų salėje orga
nizuota adventinė popietė šios 
vidurinės mokyklos mokyto
jams. Popietėje dalyvavo sve
čias kun. Ričardas Repšys ir 
kun. Renaldas Šumbrauskis. 
Susikaupimo programą paren
gė tikybos mokytoja Genovaitė 
Pundinaitė ir parapijos jauni

mo grupė. 
• Gruodžio 14 d. Josvainių 

parapijos klebonijoje vyko ad
ventinės jaunimo rekolekcijos. 
Adventinę nuotaiką perteikė 
viešnios iš Kauno — Šv. Elz
bietos kongregacijos seserys. 
Pamąstymuose ir diskusijose 
aktyviai dalyvavo parapijos 
vaikai ir jaunimas. 

• Gruodžio 15 d. Palangos 
Švč. M. Marijos Ėmimo į dan

gų parapijoje lankėsi Telšių 
vyskupas Jonas Boruta SJ. 
Vyskupas parapijos bažnyčioje 
celebravo šv. Mišias, kurių 
metu 22 jaunuoliams suteik
tas Sutvirtinimo sakramentas. 
Prieš priimdami sakramentą 
sutvirtinamieji išėjo parapijos 
organizuotą trijų mėnesių ka-
techezės kursą. 

• Gruodžio 22 d. vakarą 
Anykščių Šv. Mato bažnyčioje, 

baigiant dviejų dienų kalėdinį 
susitelkimą — rekolekcijas, 
bažnyčios bokšto viršūnėje bu
vo įžiebta aukščiausia Lietu
voje eglė. Šią septynių metrų 
eglę, padovanotą Anykščių 
urėdijos, prieš savaitę į 79 
metrų aukštį virš kryžiaus 
įkėlė remontuojantys bokštą 
statybininkai. Tai bene pirmas 
atvejis Lietuvoje, kai į bažny
čios bokštą įkeliama eglė. 

SKELBIMAI J 
IŠNUOMOJA 

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

Žiemos kainos $581-$682. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

Mokesčiu skaičiuotojų 
paslaugos 

Tvarkau 
PAJAMŲ MOKESČIŲ 
FORMAS IR SUVEDU 

J BUHALTERINĘ APSKAITĄ. 
Gediminas Pranskevičius 

3205 N. Seeley 
Chicago. IL 60618. 
Tel. 773-935-0472. 

PARDUODA 

Parduodu automobilį 
Chevy Bereta '92. 

Pravažiuota tik 89,000 mylių. 
Gerame stovyje. $1,700. 

Tel. 773-284-9467. 

Automobiliai 30% pigiau nei pas 
„dileiį" 

01 Toyota Camry — $9,600. 
01 Jeep Grand Cherocee — $10,500. 
01 Audi A4 —$11,500. 
00 VW Passat — $9.500 
01 Dodge Grand Caravan — $10,500 

Tel. 773-497-1452. 

SIŪLO DARBĄ 
Reikalingi darbuotojai parduo

tuvių valymui TN ir IN 
valstijose. Pageidautina vyrai. 

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

Tel. 901-218-7481. 

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

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

Call Home Care @ 262-657-8467. 

PASLAUGOS 
ELEKTROS 

IVEDIMAI-PATAISYMAI. 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS. 
H. DECKYS 

TEL. 773-585-6624. 

ALTOMOBaJO, NAMŲ, SVFJKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDEV1AS. 

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 

žvelgti į gyvenimą ciniškai, 
nieko daugiau nereikia, to gali 
pakakti. 

Visa tai buvo žinoma Jo
bui: skurdo skausmas, mirti
nas liūdesys, ligos kančios, 
žlugusių santykių agonija. 
Tad nėra ko stebėtis, kad jis 
buvo nusivylęs gyvenimu. 
Kartais dėl panašių priežasčių 
mes irgi atsiduriame tokiame 
nelemtame sūkuryje. 

Tad ką daryti, kai gyveni
mas nuvilia? 

Pirmiausia patarčiau, kad 
niekada nereikia tokio jausmo 
priimti, kaip galutinio, neat
šaukiamo. Užgultas savo bėdų 
naštos, Jobas pasakė: „Aš nie
kada nebematysiu džiaugs
mo". Be abejo, galima supras
ti, kaip ir kodėl jis taip jautėsi. 
Bet jis klydo. Jo džiaugsmas 
nebuvo prarastas amžinai, jis 
tik taip manė. 

Mes turime išmokti laukti. 
Laikas yra visų ligų gydytojas. 
Taigi, kai išgirsti balsą, šnibž
dantį, kad viskas prarasta, 
kad niekada nebebus džiaugs
mo, bandyki neklausyti, nes 
tai netiesa. Žvelk į ateitį. Ne
svarbu, koks bebūtų jausmas 
dabar, jis nebūtinai yra 
ilgalaikis. 

Mano kitas patarimas yra 
suvokiamas taip: neprarask 
tikėjimo į Dievą. Jobas jo 
neprarado. Savo negandų 
metu jis abejojo, jis piktinosi, 
jis ginčijosi, jis dvejojo, bet 
kažkaip neprarado tikėjimo, 
kuris jį išlaikė. Jei pasidomėsi 
Jobo istorija, ieškosi kančios 
paslapties paaiškinimo, nusi
vilsi, nes paaiškinimo nėra. 
Tačiau yra kitas, kur kas 
geresnis dalykas, nurodymas 
kaip viską nugalėti. Jobo kny
gos pabaigoje jis kalbasi su 
Dievu ir sako: „Esu girdėjęs 
kalbant apie Tave, bet dabar 
mačiau tave". Tai ir viskas, ką 
Jobas turėjo — jis suvokė Die
vo buvimą, bet pasirodė, kad 
daugiau nieko ir nereikėjo. 
Gyvenimas buvo jį prislėgęs, 
bet neįveikęs, nes Jobas 
išlaikė savo tikėjimą. 

Jobo istorija neprasideda 
rojumi ir nesibaigia kančia. Ji 
prasideda, kaip atrodo, didžiau
sia laime, tęsiasi, didžiausia 
kančia, bet baigiasi daug 
didesniu džiaugsmu ir palai
ma, negu Jobas galėjo įsivaiz
duoti. Kiek vėliau Jobo knygo
je parašyta: „Ir Viešpats palai
mino jo likusias dienas, la
biau, negu jo gyvenimo pra
džią". (Jobas 42:12) Mes irgi, 
jei išlaikysime Dievo duotą 
tikėjimo palaimą, būsime 
drauge su Jobu apdovanoti. 

Lietuvių amerikiečių ben
druomenė šiandien susirinko 
Šv. Mato katedroje paminėti 

Lietuvos nepriklausomybės. 
Lietuvos nepriklausomybės 
tikroji data yra 1918 metų va
sario 16. Tie pirmieji neprik
lausomybės metai buvo gero
vės, plėtros ir vystymosi me
tai. Bet prasidėjo Antrasis pa
saulinis karas, tuomet sovie- • 
tų, nacių okupacija, o po to vėl 
grįžo sovietų armijos. Sovietų 
okupacija tęsėsi daugiau kaip 
50 metų ir tie metai buvo 
skaudūs metai. Taip, kaip Jo
bas, Lietuva ir kitos šalys-
sovietų sferoje, kentėjo nepri
teklius, pajuoką, vargą, lais
vės nebuvimą, žmogaus teisių 
neigimą ir nepriklausomybės 
praradimą. Kaip Jobo, taip ir. 
Lietuvos vaikai buvo ištremti 
arba nužudyti. Buvo fiziškai 
kenčiama nepakeliamo pobū
džio kančia, prievartinis šei
mų ardymas, suardyti santy- -
kiai, išdavystės. Žmonės tu
rėjo gyventi bendruomenėje, 
kurioje vieni šeimos nariai iš- * 
davinėjo kitus, draugai išda
vinėjo draugus. Tai buvo ben
druomenė ir politinė sistema, 
visiškai pagrįsta didžiuoju melu. 

Bet daugelis išlaikė tikė
jimą Dievu ir jo gerumu. Dievo 
palaima ir jo ranka, valdanti 
istoriją, pakeitė politinių įvy
kių eigą ir didysis melas paga
liau buvo nugalėtas. Lietuva 
savo nepriklausomybę nuo so
vietinio komunizmo vėl pa
skelbė 1990 metų kovo 11. 

Šiandien mes meldžiamės 
ir dėkojame Dievui už geru
mą. Lietuva yra nepriklauso
ma, yra laisvų tautų šeimos 
narė. Netrukus ji įstos į Šiau
rės Atlanto Sutarties organi
zaciją. Lietuvos ateitis šviesi. 
Ne visas kančios palikimas 
jau panaikintas, bet laisvė yra 
šviesi. Šiandien mes džiau
giamės ta šviesa ir laisve. Lie
tuviai ir Lietuva žino, kad pri
klausydama laisvų tautų šei
mai, Lietuva turi prisiimti ir 
atsakomybę, siekti taikos bei 
teisingumo, ir su kitomis šali
mis dalytis gautomis dovano
mis. Lietuva yra dėkinga vi
siems, padėjusiems atgauti 
laisvę. Bet visų labiausiai ji 
yra dėkinga Dievui už jo ge
rumą ir tikėjimą guodusį žmo
nes pačiais sunkiausiais lai
kais. Mes meldžiame, kad 
kaip Jobo atveju. Viešpats la
biau laimintų Lietuvos nūdie
ną, negu pradžią. 

Mes šiandien meldžiame, 
kad nusivylimų ir nevilties 
dienomis, tu ir aš, žinotume, 
jog negalima prarasti tikėji
mo. Gyvenimas niekada nega
li mūsų sužlugdyti, jei mūsų 
tikėjimas yra stiprus ir mes 
žinome, kad Dievas yra teisingas. 

(Iš anglų kalbos vertė RK) 



Narystės ES atmetimas — Lietuvos savižudybė 
Atkelta iš 1 psl. 

„Pirmiausia tai reikštu ne-
pasiimti didžiulės naudos, kuri 
yra padėta ant stalo. Nepasi-
imti tos naudos būtų milžiniška 
žala Lietuvai", teigė jis. 

Nepritarė narystei ES lietu
viai, V. Landsbergio nuomone, 
pagarsėtų pasaulyje kaip „nu
sipelnę gyventi blogiau", o vals
tybei grėstų tapti „posovietiniu 
užkampiu". 

Tačiau pralaimėjimo refe
rendume atveju V. Landsbergis 
nebūtų linkęs kaltinti tik da
bartinės valdžios. „Mes visi bū
sime kalti", sakė V. Landsber
gis, paklaustas, kam teks atsa
komybė už galimą neigiamą re
zultatą. 

Savo ruožtu, jis paragino 
dabartinę vyriausybę padaryti 
viską, jog smulkieji ūkininkai 
būtų įtikinti narystės ES nau
da, o į užsienį nelegaliai išvykę 

gyventi ir dirbti Lietuvos pi
liečiai nebijotų ateiti balsuoti į 
Lietuvos ambasadas ir konsula
tus. Konservatoriaus nuomone, 
nelegalūs emigrantai turi būti 
užtikrinti, jog žinios apie juos 
nebus perduotos užsienio vals
tybių valdžiai. 

Manoma, jog per pastarąjį 
dešimtmetį į užsienį, daugiau
sia JAV, Vokietiją ir Didžiąją 
Britaniją, nelegaliai dirbti ir gy
venti išvyko iki 200,000 Lietu
vos piliečių. 

Seimas nusprendė gegužės 
10-11 dienomis surengti priva
lomąjį referendumą dėl narys
tės ES. 

Referendumas bus lai
komas įvykusiu, jeigu jame da
lyvaus ne mažiau kaip pusė vi
sų rinkimų teisę turinčių pilie
čių, sprendimas priimtas — jei
gu už jį balsuos dauguma daly
vavusiųjų. 

R. Paksas aplankė Afganistane 
tarnaujančius Lietuvos karius 

Atkelta iš 1 psl. 
tai galbūt ir pas mus bus 

sudėtinga", sakė R. Paksas. 
„Mes esame ten todėl, kad 

Lietuvoje būtų taika", pridūrė 
prezidentas. 

R. Pakso teigimu, vizitas į 
Afganistaną padėjo jam apsi
spręsti dėl misijų pratęsimo. 
Prezidentas taip pat pažymėjo, 
kad operacijai vadovaujantys 
amerikiečiai lietuvių karius 
įvertino puikiai. „Didžiuojuosi 
savo valstybės kariais, kurie 
tarnauja Afganistane. Jie pui
kiai atlieka savo užduotį. Jie 
yra mūsų šalies diplomatai kar
tu su sportininkais, kartu su ar
tistais, aktoriais, kartu su tik
raisiais diplomatais", teigė R. 
Paksas. 

Paklaustas, ar saugūs Lie
tuvos kariai, R. Paksas teigė, 
kad, kiek tai įmanoma tokios 
operacijos metu, jie yra saugūs. 
Paklaustas, ar pats jautėsi sau
gus, prezidentas pasakojo, kad 
prie jo kambario visą naktį bu
dėjo du automatais ginkluoti 
kariškiai, karinės bazės viduje 
keliantis iš vieno taško į kitą, jį 
lydėjo ginkluota palyda. Nuo 
Bahramo bazės iki sienos su 
Nepriklausomų Valstybių San
drauga Lietuvos delegacijos lėk
tuvą lydėjo keturi tarptautinės 
koalicijos naikintuvai. Dar 16 
naikintuvų, kariškių teigimu, 
tuo metu saugojo oro erdvę. 

R. Paksas sakė, jog, pasi

taikius progai, visada vyks į pa
našias vietas, kur tarnauja Lie
tuvos kariai. 

Ministras L. Linkevičius sa
kė, kad Bahramo bazėje Lietu
vos prezidento vizitas buvo di
delis įvykis, nes prieš tai ten 
lankėsi tik Lenkijos prezidentas 
Aleksander Kwasniewski. Juo 
labiau, L. Linkevičiaus teigimu, 
buvo įvertintas dėmesys iš va
dovo, kuris dirba tik trečią die
ną. 

L. Linkevičius džiaugėsi 
puikiu Lietuvos karių darbu. 
„Mūsų kariai autoritetą pelnė 
patys savo darbu. Jie sakė ne 
kartą, kad iš pradžių į juos žvel
gė kaip į naujokus. Bet po pir
mųjų operacijų, užduočių, ku
rias jie atliko kokybiškai, atsi
rado pagarba", sakė L. Linkevi
čius. Kaip vieną įrodymų minis
tras paminėjo tai, jog amerikie
čių kariai, susitikę lietuvius, 
sveikinasi lietuviškai. 

Iš specialiųjų operacijų pa
jėgų sudarytas būrys dalyvauja 
antiteroristinėje operacijoje 
„Enduring Freedom" — Lietu
vos kariai vykdo specialiąją 
žvalgybą bei atlieka kitas už
duotis. L. Linkevičiaus teigimu, 
lietuvių kariai siunčiami į tam 
tikrą regioną, kur vyksta gali
mų taikinių, įvairių objektų, 
galimų rizikos zonų stebėjimas. 
„Jų tikslas — tiksliai pateikti 
informaciją", sakė L. Linkevi
čius. 

A. Brazauskas — kandidatas į 
premjerus 

Atkelta iš 1 psl. 
R. Paksas pabrėžė vyriau

sybės pastovumo svarbą prieš 
gegužės 10-11 dienomis rengia
mą referendumą dėl valstybės 
narystės Europos Sąjungoje. 

Konstitucinis Teismas (KT) 
yra išaiškinęs, jog naujam pre
zidentui pradėjus eiti pareigas, 
vyriausybė turi jam grąžinti 
įgaliojimus, tačiau valstybės va
dovas, KT nuomone, parlamen
tui teikia įgaliojimus grąžinusio 
ministrų kabineto vadovo kan
didatūrą. Šią procedūrą KT pa
vadino „mandagumo atsistaty
dinimu", kuris „leidžia patik
rinti, ar po prezidento rinkimų 
Seimas vis dar pasitiki savo su
formuota vyriausybe". 

„Mano supratimu, vyriau

sybė yra darbinga", teigė A. 
Brazauskas, žadėdamas ir to
liau vykdyti dabartinę vyriau
sybės programą, kuri, jo teigi
mu, daugeliu atvejų sutampa su 
naujojo prezidento rinkimų pro
grama. 

Apžvelgdamas vyriausybės 
nuveiktus darbus, premjeras 
džiaugėsi, jog ekonomika „įgavo 
gerą pagreitį", uostui, geležin
keliui, keliams skiriamos inves
ticijos dar labiau užtikrins to
limesnę jos plėtrą, interneto 
vartotojų skaičius padidėjo dvi
gubai, apie 1 mln. žmonių nau
dojasi mobiliaisiais telefonais, 
bedarbių sumažėjo 300,000, 
žmonių pajamos padidėjo 7.5 
proc., „praktiškai be nuostolių" 
dirba „Mažeikių nafta". 

NELAIMĖS NAKTINIUOSE 
KLUBUOSE 

, Pirma Čikagoje, po to Rhode' 
Island valstijoje... Vos kelioms 
dienoms praslinkus nuo šiur
pios nelaimės viename rytinės 
Čikagos dalies naktiniame' 
klube, kur žuvo 21 asmuo, dait 
baisesnė tragedija ištiko West 
Warwick, RI, esančią koncertų 
salę, kur dėl neatsargaus mu
zikantų elgesio su ugnies 
salvėmis kilo gaisras ir žuvo 
97 žmonės. Ir vienoje, ir kitoje 
vietovėje, daugiausia aukų 
buvo dėl kilusios panikos, kai 
persigandę pramogautojai su
sigrūdo prie vienintelio išė
jimo, užkimšo duris ir vieni 
kitus sumindžiojo arba spūs
tyje užtroško. Be to, Rhode Is
land salėje dar prisidėjo liep
snos ir dūmai, tad žmonės ne
turėjo jokios galimybės išlikti. 
Dabar abu įvykiai tiriami ir, 
be abejo, bus daroma daug pa
keitimų, įvesta daugiau ap
saugos priemonių, kad tokios 
tragedijos nepasikartotų. ChTr 

RESPUBLIKONAI 
, RINKSIS NEW YORKE 

2004 m. priešrinkiminis vi
suotinis Respublikonų partijos 
suvažiavimas numatomas 
N*ew York mieste 2004 m. 
rugpjūčio mėnesį. Tikima, kad 
iš visos Amerikos suvažiuos 
per 50,000 delegatų ir kitų 
svečių. Toks didelis sąskrydis 
miestui atneštų nemažą pel
ną, o galbūt suteiktų daugiau 
galimybių pasiekti ir kitą 
tikslą: prisivilioti 2012 m. 
olimpiadą. Demokratų partija, 
taip pat svarsčiusi savo su
važiavimą rengti New Yorke, 
šios minties atsisakė. XYT 

GALIMA KEIKTIS IR 
NERUSIŠKAI 

Rusijos parlamentas vasario 
pradžioje balsų dauguma at
metė pasiūlymą, kad būtų 
uždrausta vartoti ne tik sve
timžodžius, bet ir svetimų 
kaibų keiksmažodžius. įsta
tymą pasiūlė Dūma, tvirtinda
ma, kad reikia uždrausti var
toti kitų kalbų žodžius, kurie 
turi rusų kalbos atitikmenį. 
(Vargiai, kuri svetima kalba 
turi tiek ..atitikmeninių keik
smažodžių"*, kaip rusų.) Kai 
kurie parlamentarai įstatymą 
sukritikavo, sakydami, kad 
svetimžodžių neįmanoma iš
vengti, nes jie jau įsibrovę į 
kasdieninę ir oficialiąją rusų 
kalbą: net Rusijos Konstituci
joje yra per 30 žodžių, turinčių 
kitų kalbų šaknis. Pagaliau 
pasiektas kompromisas: buvo 
sudaryta komisija, kuri toliau 
nagrinės šį klausimą, NYT 

JAV išaiškintoje sukčių gaujoje 
— lietuviai 

Atkelta iš 1 psl. 
Iš pradžių atidaromos sąs

kaitos su minimaliais grynųjų 
pinigų indėliais. Po to nusikal
tėliai veikia grupėmis po du ar 
tris, į vienas kito sąskaitas per
vesdami pinigais nepadengtus 
čekius. 

Tai trunka tol, kol sąskai
toje susidaro nemažas balan
sas. Tuomet pradedama eikvo
ti. 

Įtariamieji keliauja po Ame
riką, pagal čekius bankuose bei 
kazino imdami pinigų ir pirkda
mi įvairias prekes. 

Vilniuje mirus buvusiam mūsų sambūrio nariui 

A. t A. 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI, 

nuoširdžiausiai užjaučiame jo žmoną JADVYGĄ, 
dukterį ambasadorę GINTĘ DAMUŠYTĘ, sūnus 
— SAULIŲ ir dr. VYTENĮ su šeima bei kitus ar
timuosius. 

Čikagos lietuvių Fronto bičiulių 
valdyba ir nariai 
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Lituanistikos tyrimo ir studijų centro ilgame
čiam tarybos ir garbės pirmininkui 

A.tA. 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus , už jauč iame žmoną JADVYGĄ, s ū n u s VY
T E N Į i r Saul ių , duk rą GINTĘ ir k a r t u l iūdime. 

dr. Vytautas Bieliauskas dr. Jonas Račkauskas 
LTSC tarybos vardu LTSC valdybos vardu 

A. t A. 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI, 

Dainavos J a u n i m o stovyklos įkūrėjui mi rus , jo 
žmoną JADVYGĄ, dukrą GINTĘ, s ū n ų SAU
LIŲ, s ū n ų dr . VYTENĮ su žmona VIDA bei jų 
šeimą ir brolį JUOZĄ, nuoširdžiai užjaučiame. 

Jo da rba i ir rūpesčia i Dainavai l iks visuomet 
gyvi ir n e u ž m i r š t a m i . 

Dainavos Jaunimo stovyklos 
direktorių taryba 

Gerb iamam ir mie lam 

A. t A. 
ADOLFUI DAMUŠIUI 

mirus, reiškiame gilią ir bičiulišką užuojautą 
žmonai JADVYGAI, dukrai GINTEI, sūnums 
SAULIUI ir VYTENIUI bei jo šeimai. 

Bradūnų šeima: 
Kazimiera, Kazys, Elena, Jurgis ir Lionė 

Iki šiol aferistai čekius 
paversdavo grynaisiais pinigais 
tipiškuose regioniniuose ban
kuose, o prekes pirko įvairiau
siose vietose — nedidelėse par
duotuvėse, prekių sandėliuose, 
nuolaidas taikančiose parduo
tuvėse, ir aukštesnio nei viduti
nio lygio mažmeninėse preky
bos vietose. 

Žinoma, kad įtariamieji pa
grobė pinigų iš bankų Oregone, 
Vašingtone, Kalifornijoje, Neva-
doje, Colorado, Minesotoje, Mi-
chigane. Illinois, Indianoje ir 
!owa. (BNS) 

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

It's Scandinavian S4S 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A. 
STASĖ 

MINGAILIENĖ 

Jau praėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis 
Tave, brangi Mamyte, atskyrė iš mūsų tarpo ir mus pa
likai 2002 m. kovo 4 d. Gailestingas Dievas tesuteikia 
Tau ramybę. 

Prisiminimo Mišios bus aukojamos kovo 9 d. 9 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje Le-
mont, IL. 

Liūdi duk tė B i ru t ė ir žentas Vladas Ameri
koje, duk tė Nijolė, sūnūs Albinas ir Romas su 
šeimomis, anūkai i r p roanūkai , gyvenantys Lietu
voje. 

PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A. t A 
ERNA PREUSS 

LUŽIENĖ 
2003 m. kovo mėn. 2 d. su

eina penkeri metai. Vieš
paties pašaukta iškeliavai. 
Palauk tenai šviesiam Dan
gaus sapne, kol sielvarto ke
liu ateisiu pas Tave. 

Vyras Adolfas 

Penkeri metai prabėgo nuo tos dienos, kai atsisvei
kinau būdamas arti Tavęs. Širdis iš skausmo virpėjo, 
nerimas slėgė sąmonę, nežinojau nei ką sakyti. Po lai
dotuvių namo sugrįžęs, visur Tavęs ieškojau, bet niekur 
neradau. Iš papratimo į Tave prabilau, jokio atsakymo 
negavęs, skaudžią realybę pajutau. Ilgesys slėgė mano 
krūtinę. Atrodė, kad sielvartas manęs niekuomet neap
leis. Tikėjaus, kad laikas užgydys žaizdas, nuslopins 
ilgesį, prarastą džiaugsmą vėl surasiu. Nors po penke
rių metų jaučiuosi nė kiek geriau. Kasdiena mintimis 
Tave aplankau. 

A. L. 

Vilniuje mi rus v i enam iš reikšmingiausių lietu
viškosios rezistencijos pirmūnų 

A. t A. 
dr. ADOLFUI DAMUŠIUI, 

šią gilaus skausmo valandą reiškiame nuošir
džiausią užuojautą jo žmonai JADVYGAI, duk
ra i amb. GINTEI DAMUŠYTEI, s ū n u m s — 
SAULIUI ir dr. VYTENIUI su šeima bei k i t iems 
a r t imies iems . 

/ Laisvę fondo taryba 

Plač iašakiu i t au to s ąžuolui ir pirmos Nepr ik lau
somos Lietuvos a t spa ros stulpui 

A. t A. 
dipl. inž. prof. dr. 

ADOLFUI DAMUŠIUI 

m i r u s re iškiame gilią užuojautą žmonai JADVY
GAI, dukra i amb . GINTEI, sūnums SAULIUI ir 
VYTENIUI , g iminėms bei ar t imiesiems ir ka r tu 
l iūd ime jūsų s k a u s m o valandose. Mūsų mintys 
i r maldos yra k a r t u su jumis . 

Lietuvių Fronto bičiulių 
Los Angeles sambūris 

http://www.scandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
VASARIO 16-JI TĖVIŠKĖS 

PARAPIJOJE 

JAV LB Vidu r io vakarų 
apygardos apylinkių metinis 
suvažiavimas įvyks kovo 29 d. 
šeštadienį, PLC Bočių menė
je. Registracija 8:30 vai. rytą, 
o posėdžių pradžia 9 vai. r. 

JAV LB Įstatai ir Taisyk
lės p. 28 paragr. 67 sako: 
„JAV LB apygardos suvažia
vimą sudaro JAV LB apylin
kių pirmininkai ir valdybų na
riai, veikiančių komisijų pir
mininkai, JAV LB apygardos 
valdyba bei JAV LB apygar
dos kontrolės komisija ir JAV 
LB apylinkių atstovai po vie
ną nuo kiekvieno 50 apylinkė
je balsavusių lietuvių pasku
tiniuose JAV LB Tarybos rin
kimuose". 

Visi JAV LB-nės susirin
kimai bei suvažiavimai yra 
atviri visuomenei. Čia galima 
sužinoti, kaip veikia Lietuvių 
Bendruomenė, kuri apima vi
sus lietuvius, juos centrali
zuoja bendrais įvykiais ir 
šventėmis, kad, dirbdamai 
kartu, išliktume lietuviais. 

Kovo 7 d., 6 v.v. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje 
(5600 S. CIaremont Ave. Čika
goje), vyks Joanos Paltarokai-
tės-Valaitienės retrospektyvi
nė dailės paroda, kurią atida
rys Algimantas Kezys. Taip 
pat vyks Joanos Valaitienės 
poezijos knygos „Nebylė že
mė" sutiktuvės (Julija Švabai-
tė-Gylienė). Eiles skaitys Dai
va Markelytė. Parodą rengia 
Čiurlionio galerija, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
bei dr. Jonas Valaitis. 

Kara l ius Mindaugas at
vyksta į Libertyvil le! Kovo 
8 d., šeštadienį. 6 vai. vak.. 
Libertyville Civic Center sa
lėje. 135 Church Str., Liberty
ville, karaliaus Mindaugo 750 
m. karūnavimo sukakties pa
minėjimo programa, kuria 
kovo 2 d. gėrėjosi pilna Jauni
mo centro salė. bus pakartota 
Vvaukegan LB apylinkės val
dybos ruošiamame koncerte. 
Kam neteko malonumas iš
girsti aktorių Egidijų Stan
ciką ir komp. Raigardą Taut
kų praėjusį sekmadienį, ragi
name nepraleisti šios retos 
progos ir koncerte dalyvauti. 
Nesigailėsite! 

Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje sekmadienį, kovo 9 
d.. 10:30 vai. r. Mišiose bus 
paminėta Lietuvos Nepriklau
somybes atkūrimo diena. Gie
dos iŠ Lietuvos sol. Algirdas 
Motuzą, o šventinis koncertas 
vyks parapijos salėje. Svečias 
atliks savo kūrybos dainas, 
skirtas tėvynei. Dievui ir 
mums visiems. Bilietai gauna
mi parapijos raštinėje. 

Seselė Margar i ta Barei
kaitė atvyksta iš Putnam, 
CT, dalyvauti Čikagos ir apy
linkių Nekalto Prasidėjimo M. 
Marijos seselių rėmėjų meti
nėje šventėje — vakarienėje. 
Susirinkusius į šventę ses. 
Margarita pasveikins provin-
cijolės ses. Paulės ir visų se
selių vardu, pakalbės apie se
selių veiklą. Šv. Mišias au
kos kun. dr. Kęstutis Trima-* 
kas Tėvų jėzuitų koplyčioje 
kovo 23 d., sekmadienį, 2 vai. 
p.p., per Mišias giedos solis
tai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. 3 vai. p.p. Jaunimo 
centro didž. salėje bus vaka
rienė ir meninė dalis, kurią 
atliks kanklininkių ir skudu
čių ansamblis „Gabija", vado
vė Genė Razumienė. Malo
niai kviečiami nariai bei sve
čiai minėtoje šventėje daly
vauti ir tuo paremti taip svar
bius seselių darbus Amerikoje 
ir Lietuvoje. Pakvietimai gau
nami „Seklyčioje" ir pas pla
tintojus telef. 773-925-6193 ir 
773-585-3570 

Aktor ius Egidijus Stanci
kas, labai sėkmingai atlikęs 
programos dalį karaliaus 
Mindaugo 750 m. karūnavimo 
sukakties paminėjimo progra
moje kovo 2 d. Jaunimo cen
tre, ..Seklyčios" trečiadienio 
popietėje, 2 vai. p.p., paskai
tys religinės, Gavėnios rim
čiai tinkančios, poezijos. Kaip 
buvo anksčiau pranešta, šio 
trečiadienio popietėje daly
vaus ir kun. Rimvydas Ado
mavičius. Visi kviečiami ir 
laukiami. Gausiai dalyvau
kite! i 

Išvyką \ Navy P ie r gėlių 
ir daržel ių parodą kovo 14 
d. ruošia Vyresniųjų lietuvių 
centras. Išvyksime nuo „Sek
lyčios" 9 vai. ryte. grįšime apie 
2 vai. p.p. Reikia registruotis 
iš anksto. Skambinkite tel. 
773-476-2655. 

„U.S. Depar tment of Jus -
t ice Immigration a n d Natu-
ral izat ion Services" prane
ša, kad vasario 27 d. visų 
imigracijos prašymų mokes
čiai vėl pakeičiami. Jie buvo 
sumažinti š.m. sausio 24 d., o 
nuo vasario 27 d. grąžinami į 
anksčiau buvusius. Visi pra
šymai, pasiųsti Imigracijos 
tarnybai vasario 27 d. ar 
vėliau su per maža pinigų 
suma, bus grąžinami siuntė
jui. 

Čikagos l i tuanistinėje 
mokykloje, J aun imo cent
r e , kovo 22 d., šeštadienį, 
vyks dabar mokyklą lankan
čiųjų mokinių, jų brolių, sese
rų registracija 2003-2004 m. 
Registracija vyks nuo 9 — iki 
11 vai. r. Nauji mokiniai bus 
registruojami tik balandžio 26 
d. 

Vasario 16-oji turi lietuvių 
evangelikų — liuteronų Tėviš
kės parapijai nepaprastos 
reikšmės, ne tik Lietuvos ne
priklausomybės minėjimu, bet 
ir parapijos visuotinio susirin
kimo metu išrinktos parapijos 
tarybos narių įvedimu į jų pa
reigas, pagal parapijos steigi
mo nustatytą datą. Dar iki 
šios dienos, vyrų ir moterų pa
sišventimo dėka, Tėviškės pa
rapija prisideda ir toliau savo 
dvasiniu įnašu prie lietuvių 
bendrijos gyvavimo. Dar ir 
šiandien vyrai ir moterys pasi
ryžta tęsti šios, vietiniams sino
dams nepriklausančios para
pijos veiklą, ne tik vien Dievo 
garbei, bet ir pačios parapijos 
narių gerovei. Tad ir šių metų 
Vasario 16-ąją parapijiečiai ir 
jų svečiai, susirinkę iškilmin
goms pamaldoms bažnyčioje, 
maldavo Dievą giesmėmis, 
kad Jis sergėtų tėvų ir protė
vių žemę, tiesdamas jai vie
nybės ir sandoros kelius bei 
pripildydamas šv. Dvasia 
tuos, kurie rūpinas "šalies ge
rove. 

Kun. Jonas Liorenčas, da
bartinis Tėviškės parapijos 
klebonas, pasakė atitinkamą 
pamokslą. Šv. Rašto skaiti
nius skaitė Jurgis Bendikas. 
Arūno Kaminsko vedamas pa
rapijos choras atliko Jean Si-
belius muzikinės poemos dalį 
iš kompozitoriaus simfonijos 
„Finnlandia" ir prūsų lietuvių 
kompozitoriaus Valterio Ba
naičio harmonizuotą giesmę 
apie dvasišką kovą. Po pa
mokslo išrinktosios tarybos 
nariai, parapijai giesmės žo
džiais maldaujant Dievo, kad 
Jis duotų jiems reikiamos pa
galbos ir laimintų bei valdytų 
juos savo Dvasia, kad są
žiningu stropumu ir nuošir
džiu paklusnumu galėtų atlik
ti visus darbus, susirinko prie 
altoriaus priesaikai. 

Šių metų Tėviškės parapi
jos taryba susideda iš: Kaspa
ro Vaišvilo, dr. Algimanto Ke
lerto, Algirdo Jonušaičio, Otto 
Schroeder, Idos Jonušaitienės, 
Aldonos Buntinaitės, Astridos 
Pauperienės, Jurgio Lampsa-
čio ir Aleksandro Dimo. Nau
josios tarybos nariams susi
rinkus prie altoriaus, kun. 
Jonas Liorenčas apibūdino 
jiems jų tarnybos užduotis 
Dievo Žodžiu. Kad išrinktos 
tarybos narių pareigos neleng
vos, reiklaujančios ypatingos 
atsakomybės ne tik dvasiniuo
se, bet ir kituose reikaluose, 
ypač saugojant šios lietuviš
kos nepriklausomos parapijos 
nuosavybę, tą žino kiekvienas 
parapijietis. Visi naujosios ta
rybos nariai prisiekė patiki
mai vykdyti prisiimtas parei
gas, laikantis evangelikų — 
liuteronų bažnyčios taisyklių 
ir papročių. 

Kad taryba ir šiais metais 
atsakingai vykdys apsiimtas 

etuvių operos moterų . nui as, \ adovaujamas (ii t anos Snapkauskaites-Variakojienes, akompanuojant 
iiiuz Manigirrlui Motekaičiui, atliks meninę programą Amerikos Lietuvių tautines tarybos ruošiamame Kovo 

is minėjime ŠĮ M. kovo 9 d , Pasaulio lietuvių centre I>emonte 10:30 vaL r. bus iškilmingas 
. pakėlimas if vainiko padėjimas prie paminklo; 11 vai Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 

12 30 v;il p p akademija ir meninė programa PLC didžiojoje salėje Paskai t ininkas — Bronius 
J u o z o Konč i aus n lotrauka 

pareigas, niekas neabejoja. 
Kasparas Vaišvila jau visą 
eilę metų sumaniai ir rūpes
tingai prižiūri parapijos darbo 
eigą. Jis gal ne tiek žodžiais, 
kiek darbu daro didelį įnašą į 
parapijos gyvenimą. Otto 
Schroeder, iždo valdytoją, ne
būtų lengva pakeisti kitu, ku
rio jau tėvo Edmundo Schroe-
derio galutinis balsas nulėmė 
prieš daugelį metų suteikti 
Tėviškės parapijoje pirmajai 
lituanistinei Kristijono Done
laičio mokyklai Čikagoje pas
togę. Algirdas Jonušaitis yra 
ne tik geras sekretorius, bet 
ir sumanus darbininkas tech
niškuose reikaluose. Parapija 
didžiuojasi ir Ida Jonušaitie-
ne, kuri apsiėmė eiti parapijos 
ūkvedės pareigas, jau ir iš 
anksčiau parapijiečių pažįsta
ma kaip nepaprastai rūpestin
gą ir darbinga parapijietė. Al
dona Buntinaitė pasižymi taip 
pat nepaprastu darbingumu, 
ji eis ir vyriausios kasininkės 
pareigas. Ja i prie kasos pagel
bėti apsiėmė Astrida Paupe-
rienė, Jurgis Lampsatis ir 
Aleksandras Dimas. 

Iškilmingosios pamaldos 
užsibaigė kunigo palaiminimu 
ir bendrai sugiedota giesme, 
Arūnui Kaminskui pritariant 
vargonais, prašant Dievo 
mums visiems geros vilties įk
vėpimo ir padėjimo visai lietu
vių tautai. 

Minėjimas- buvo tęsiamas 
toliau parapijos salėje, nors ir 
sutrumpintai dėl daugelio pa
geidavimo dalyvauti dar Ma
ria gimnazijos salėje numaty
tame ALTo ruoštame minėji
me. Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų, Aldona Buntinaitė pri
statė dalyviams, susėdusiems 
prie VVandos Kasiulienės ir 
Maitos PauKkaitienės tauti
nėmis spalvomis papuoštų 
stalų, daugeliui gerai pažįsta
mą dailiojo žodžio puoselėtoją 
Aldoną Pankienę programos 
atlikimui. Aldona Pankienė 
nepaprastu sogebėjumu užbū
rė klausytojus Tyruolis „Tėviš
kės legendos" ir Bernardo 
Brazdžionio „Mano tėvų že
mės" pristatymais, užpildyda
ma programą poezija ir daino
mis. Parapijos tarybos narys 
Aleksandras Dimas, dar spėjo, 
nors ir suglaustai, apžvelgti 
lietuvių tautos vargus ir pavo
jus iki nepriklausomybės at
gavimo. 

Aleksandras Dimas savo 
prakalboje tarp kitko sakė, 
kad 20-me amžiuje Lietuva 
dar nepasižymėjo savais gink
lais ir galinga kariuomene, jos 
jėga glūdėjo meilėje savam 
kraštui, tikėjimui ir kalbai. 
Kai 1918 m. pradžioje pasau
lyje dar niekas nebūtų tikėjęs, 
kad Rusijos pakraštyje galėtų 
įsikurti dar kita valstybė, ji 
įsikūrė, kartu su Latvija ir Es
tija. Tam buvo palanki ir poli
tinė padėtis. Rusija buvo nu
alinta savo pačios revoliucijos, 
o Vokietija buvo pralaimėjusi 
karą. Nors vokiečiai bandė 
pulti naujai įsikūrusią Lie
tuvą, tačiau jos nugalėti nebe
įstengė. Lietuvos apgynimui 
užteko valstiečių savanorių, 
mokėjusių geriau valdyti ark
lą negu šautuvą. Lenkija ro
dėsi pasauliui esanti daug ga
lingesnė už Lietuvą ir tuo pa
tikimesnė kovai prieš komu
nistinį pavojų, todėl buvo 
planuojama sukurti galingą 
Lenkiją. Tuo Lietuva prarado 
Vilnių. Pasaulis vis vien buvo 
priverstas pripažinti Lietuvą 
kaip valstybę. Lenkų planai 
Pabaltijo nukariavimui nuėjo 
niekais. O dabar atėjo kiti lai
kai, iškeliamos kitos verty
bės. Grobuoniškumas kaip 
valstybės garbė taip labai jau 
nebevertinamas, egzistuoja ki
tos sąvokos: tiesa, teisingu
mas ir žmogaus teisės. 



Po nuostabios dailiojo žodžio įr muzikos programos, skirtos karaliaus Mindaugo 750-osioms karūnavimo me
tinėms paminėti , programos atlikėjai su JAV LB Kultūros tarybos pirmininke, šios šventes ruošėja. Iš kaires: 
muzikas, kompozitorius Raigardas Tautkus. Marija Remienė. istorike Rūta Kunciene, skaičiumi paskaitą apie 
Mindaugą ir aktorius Egidijus Stancikas. Koncertas vyko Jaunimo centro didžiojoje salėje sekmadienį, kovo 2 
d. J o n o Kuprio nuotrauka. 

Susižavėjusi publika klausosi dailiojo žodžio ir muzikos šventės programos, JAV LB Kultūros tarybos dėka 
ruoštos kovo 2 d. Jaunimo centre. Šiuo koncertu buvo paminėta karaliaus Mindaugo 750 m. karūnavimo sukak
tis J o n o Kuprio nuotrauka. 

Lietuva pasirodė šioje ko
voje esanti stipriausia, nebūti
nai vien pogrindžio slapta 
veikla, bet ir nuolatiniu už
sienio, ypač JAV lietuvių, pa
laikymu. Į šią kovą įsijungė ir 
kitas, žmogiškosios būties fak
torius. „Jums gal nepažįsta
mas jausmas", sakė klausyto
jams Aleksandras Dimas „kai 
jautiesi lyg darantis kažką 
prieš sovietų režimą vien tuo, 
kad esi padorus žmogus. 
Mums buvo Lietuvoj toks 
jausmas pažįstamas. Kai imi 
į rankas rimtą, klasikinę kny
gą, nekreipdamas dėmesio į 
spaudą, ar stoji į bet kokią 
mokyklą kaip normalus, pa
dorus žmogus, jau savo būti
mi jauties esąs antisovietinis 
tipas. Mums toks jaunimas ne
buvo svetimas". 

Lietuvos jėga pasirodė 
esanti ne ginkluose, kariuo
menėje, bet jos dvasioje. Jai 
vadovavo ne koks prityręs ge
nerolas, o tik komunistinių 
mokslų profesorius, muzikas 
Vytautas Landsbergis. Rusija 
anuomet to neįvertino, laiky
dama Lietuvą silpnesne už 
Lenkiją. Bet, jei ne Lietuva, 
Pabaltijis gal dar ir šiandien 
būtų Sovietų sąjungos dalimi. 

Kas buvo ta jėga, kuri su
teikė po šimtmečio merdėjimo 
Lietuvai nepriklausomybę? 
Tai tautos kalba ir religija. 
„Mes nekalbėjome nei lenkiš
kai, nei rusiškai, pareikšdami 
— mes Lietuvai Rašytinis žo
dis, knyga ir meilė savam 
kraštui buvo Lietuvos pagrin
diniai ginklai", sakė Akeksan-
dras Dimas savo prakalbos 
užbaigoje. Po Aleksandro Di-
mo kalbos, kun. Jonui Lioren-
čui sukalbėjus stalo maldą, 
buvo vaišės. Idos Jonušaitie-
nės rūpesčiu, Zelmos Norei-
kienės cepelinų virimo meno 
dėka pietūs buvo visų dalyvių 
valgomi su pasigardžiavimu. 

Val ter is Bendikas 

ŽINYNO „JAV LIETUVIAI" II TOMO 
PRISTATYMAS ĮVYKO VILNIUJE 

Šiomis dienomis Mokslo 
ir enciklopedijų leidybos ins
titutas išleido „JAV lietuviai" 
II tomą, kurio išleidimas, dėl 
tam tikrų priežasčių buvo už
kliuvęs kelerius metus. Pir
masis tomas pasirodė 1998 
metais. 

Dr. Antanas Balašaitis, 
vienas to žinyno redaktorius, 
laiške rašo, kad II tomas ir 
„Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos III tomas buvo prista
tyti vasario 20-23 d. 'Litexpo' 
rūmuose vykstančioje Tarp
tautinėje knygų mugėje Vil
niuje. Vasario 20 d. pirmąją 
Baltijos knygų mugės dieną 
buvo žinyno pristatymas. Da
lyvavo PLB atstovas Lietuvai 
Gabrielius Žemkalnis, dail. 
Pranas Lapė, inž. Brutenis 
Veitas, politologas Arūnas 
Pemkus, buvęs 'Draugo' kny
gų skyriaus vedėjas Kazys Ro-
žanskas ir dar keletas Vilniuje 
gyvenančių grįžusių išeivių. 
Kalbėtojai pasidžiaugė baigtu 
darbu. Dr. A. Balašaitis iškėlė 
mūsų tautiečių politinę veiklą 
dėl Nepriklausomybės atgavi
mo ir dabartinę įvairią fondų 
kultūrinę veiklą ir socialinę 
paramą. Lietuvoje žinomi Ju
lijos ir Emilio Sinkių fondas, 
Lietuvos vaikų vilties komite
tas, kuriam vadovauja Graži
na Liautaud ir jos talkininkai. 
Gerai žinoma Danguolės ir Jo
no Navickių veikla. Buvo pa
minėtas Utenoje pastatytos 
Marijos Kankinių Karalienės 
koplyčios (1992) fundatorius 
Aleksandras Žemaitis, pasta
tęs koplyčią žuvusiems parti
zanams pagerbti. Uteniškę R. 
Siniutę — Ayre įkūrusią savo 
tėvų name biblioteką. Janina 
Marks — Monkutę padovano
jusią Lietuvai Kėdainiuose 
įkurtą muziejų. Dail. M. 
Stankūnienę, jau trečias de
šimtmetis vežančią savo pa

veikslus į Lietuvos muziejus. 
Visa tai rodo mūsų tautiečių 
nenutrūkstamą ryšį su tėvy
ne". 

Žinyno „JAV lietuviai" su
manytojas buvo Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos instituto 
direktorius Zigmantas Pocius 
ir Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centro Čikagoje direkto
rius prof. dr. Jonas Račkaus
kas. Sumanytojai arba žinyno 
rengėjai šiuo veikalu pirmiau
sia norėjo atskleisti komunis
tinės valdžios Lietuvoje nuty
lėtą temą — pateikti žinių 
apie tautos dalį, pasitraukusią 
nuo artėjančios antrosios oku
pacijos, kuri dėl savo patrio
tinės veiklos dažnai buvo nie
kinama ir šmeižiama. 

Dabar Mokslo ir enciklope
dijų leidybos instituto išleis
tas dviejų tomų žinynas „JAV 
lietuviai" yra didžiausias savo 
apimtimi (jame 3,690 biogra
fijų ir 1,740 portretų). 

St. Džiugas 

Ina Kasis, Orland Park, IL, 
ne tik atnaujino prenumeratą, 
bet atsiuntė ir 70 dol. auką. 
Labai ačiū. 

SKELBIMAI 
• FANTASTIKA! TO DAR 

NIEKAD NEBUVO! Tik 19.9 
cento skambinant į Lietuvą, 
4,9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai į DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOVV paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 


