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Šiame 
numeryje: 
Kodėl per ankst i 
senstame. Sapnuoju, 
kad vaikštau. Mamyte, 
kokie tavo dantys . 
Žinovų patar imai . 

2 psl. 

Mes neužmiršome. 
O jūs? Tai paskutinis 
bandymas sustabdyti 
vakarėjimo procesus 
Lietuvoje. 

3 psl. 

Dievo Sūnus pavojuje. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 

Išėjo, atl ikęs daug 
darbų. 

5 psl. 

JAV LB Kultūros 
taryba ap ta rė veiklos 
gaires. „Rio!" 
Lit. mokyklų mokytojų 
darbo konferencija. 
„Lietuvos prisiminimų" 
pokylis šį kartą skir tas 
„Draugui". 

6 psl. 

Sportas 
* L i e tuvos k r e p š i n i o ly

gos (LKL) č e m p i o n a t e po 
še š t ad i en i įvykus ių rungty
nių pirmaujančiuoju vėl tapo 
Kauno „Žalgiris", kuris na
muose įveikė Vilniaus „Saka
lus" 86:61 ir surinko 18 perga
lių iš 19 galimų. Tiek pat perga
lių turintis Vilniaus „Lietuvos 
rytas" žaidė rungtynėmis dau
giau. 

* S e k m a d i e n į E l e k t r ė 
n u o s e ir K a u n e pas iba igu 
siose pasaul io jaun imo (iki 
20 metų) ledo ritulio čempiona
to II pogrupio B grupės varžy
bose Lietuvos rinktinė užėmė 
galutinę penktąją vietą, ap
lenkusi tik Pietų Afrikos Res
publikos komandą ir išsaugo
jusi vietą II pogrupyje. 

* Iki 28-ųju v a s a r o s olim
piniu ž a idyn ių l i kus 7 mėne
s i a m s , Atėnuose j au veikia 
Lietuvos olimpinė atstovybė. 
Lietuva buvo pirmoji, atidariu
si tokį centrą, kuris įsikūrė se
nojoje Atėnų miesto dalyje, gre
ta . .Panathinaikos" stadiono, 
kuriame vyko pirmosios mUsų 
eros žaidynės. Trispalvė prie 
daugiaaukščio pastato suplevė
savo pernai gruodį. 

Naujausios 
žinios 

* Apkaltos komisija nu
sprendė siųsti visą medžia
ga tiesiogiai prezidentui. 

* F inansų ministrė Dalia 
Grybauskaitė — kandidatė į 
Europos Komisijos komisarės 
postą. 

* Saus io 13-osios a u k ų 
a r t i m i e j i p a s i g e n d a val
džios dėmes io . 

L i e tuva n e t r u k u s t u r ė s 
p a s k e l b t i d e š i m t i s k a n d i 
d a t u i svarbiausias ES institu
cijas. 

Ne visi La i svės gynėjų 
a u k ų a r t imie j i p a n o r o susi
t ikt i su prezidentu 

G a i s r i n i n k a i p r a š o ku
n igu - k a i t y t i p a m o k s l u s , 
kaip saugotis gaisrų 

P e r n a i g r u p ė m i s iš 
d a r b o a t l e i s ta 4.6<>0 žmonių. 

Liudytojai užvertė 
prezidento apkaltos 

komisiją dokumentais 
i r pareiškimais 

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 
— Pirmadienį kaltinimus pre
zidentui nagrinėjančiai Seimo 
komisijai pradėję liudyti as
menys ne tik atsakinėjo į klau
simus, bet ir patys darė pareiš
kimus. 

Prezidento patarėjos svei
katos apsaugos klausimais Vi-
talės Vinickienės pareiškimas 
komisijai truko apie pusva
landį. 

„Prezidentas siūlė šalinti 
trūkumus, bet valdžios susitarė 
pašalinti prezidentą", po posė
džio sakė patarėja. 

Pernai lapkritį V. Vinickie-
nė, liudydama parlamentinei 
komisijai dėl galimų grėsmių 
nacionaliniam saugumui, ban
dė padaryti pareiškimą apie 
„šliaužiantį perversmą", tačiau 
tuomet jai nebuvo leista tai pa
daryti. 

Tuo tarpu komisijai pirma-
dienį liudijęs Nukelta į 5 psl. 

Prezidentas Ro landas P a k s a s 
kartoja nea t s i s ta tyd ins iąs 

1991-ųjų sausio 13-osios naktį žuvusių ir vėliau nuo sužalojimų mirusių Laisvės gynėjų atminimas pirmadienį 
pagerbtas Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. Televizijos bokšto papėdėje Karoliniškese. ties Lietuvos radijo 
ir televizijos pastato kryžių kalneliu, Vienybės aikštėje Kaune, kitų Lietuvos miestų aikštėse, kur 1991-ųjų 
sausio dienomis ir naktimis Nepriklausomybės sargyboje budėjo žmonės. Čia, kaip ir kasmet, liepsnojo atminimo 
laužai, ant sniego degė šimtai žvakių liepsnelių, buvo tariami didžiausios pagarbos žodžiai paaukojusiems gyvy
be už Lietuvos laisvę. Per Sausio 13-osios įvykius žuvo 14, buvo sužeista daugiau kaip 700 laisvės gynėjų. 

Tomo Bauro i Elta) nuotr. 

Vilnius, sausio 12 d iBNS) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas, prieš kurį Seime pradėta 
apkalta, atmetė prielaidas, kad 
gali atsistatydinti prieš pat 
lemiamą parlamentarų balsavi
mą dėl kaltinimų sulaužius 
priesaiką ir pažeidus Konstitu
ciją. 

„Mano nuostata viena
reikšmė ir galutine — aš šito 
nedarysiu", spaudos konferen
cijoje pirmadienį sakė R. Pak
sas, paprašytas pakomentuoti 
žiniasklaidoje svarstomas prie
laidas, jog, nepaisant nuolat 
kartojamų paneigimų, j is gali 
atsistatydinti, kad išsaugotų 
galimybę vėl kandidatuoti pre
zidento rinkimuose. 

Tokie svarstymai siejami 
su Seime aptariama idėja pri
imti įstatymų pataisas, kurios 
neleistų užimti su priesaikos 
davimu susijusio valstybinio 
posto asmeniui, kartą jau su
laužiusiam tokią priesaiką. Pri-

Rolandas Paksas 

ėmus tokią pataisą ir Seimui 
per apkal tą balsavus už ta i , 
kad R. Paksas sulaužė prezi
dento priesaiką, jis nebegalėtų 
dar kar tą kandidatuoti prezi
dento rinkimuose. Tačiau atsi
s tatydinęs prieš apkaltą jis to
kią galimybę išsaugotų, net jei 
pa ta isa būjų priimta. 

Tačiau R. Paksas pareiškė 
neats is tatydinsiąs „dėl dauge
lio priežasčių". Nukelta į 5 psl. 

Lietuviai p ra randa tautos išlikimui būt iną 
savisaugos jausmą 

Vilnius, sausio 12 d. <BNS) 
— Prieš trylika metų sovietų 
tankus sustabdę ir nepriklau
somybę apgynę lietuviai pra
randa tautos išlikimui ir kles
tėjimui būtiną savisaugos jaus
mą, mano opozicinės Tėvynės 
sąjungos - konservatorių frakci
jos narė Rasa Juknevičienė. 

„Būtent dėl savisaugos 
jausmo stokos Jurijus Borisovas 
galėjo nusipirkti Lietuvos Prezi
dentūrą, o Viktoras Uspaski-
chas neslepia noro užvaldyti 

vyriausybę. Ko nepadarė rusiš
ki tankai, bando padaryti rusiš
ki pinigai", pirmadienį Seime 
surengtoje spaudos konferenci
joje teigė konservatorė. 

Rusijoje gimęs Seimo narys 
milijonierius V. L'spaskichas 
pernai rudenį įkūrė Darbo par
tiją, kuri. apklausų duomeni
mis, šiuo metu yra populiariau
sia politinė jėga Lietuvoje V. 
L'spaskichas pareiškė, jog jo 
partija sieks laimėti šiais me
tais vvksiančius Seimo rinki

mus. 
Spaudos konferencijoje Sei

mo narė taip pat teigė, kad 
„1991-ųjų Lietuvos pergalę 
prieš Sovietų Sąjunga šiandien 
vadiname Laisvės gynėjų die
na.*...) Praėjus trylikai metų po 
1991 metų sausio 13-osios, 
aiškėja, jog pergalė nebuvo 
galutinė ir kad nuo,17-ojo am
žiaus t runkan t i s agresyvus 
Rusijos skverbimasis Baltijos 
link tebėra Kremliaus darbo
tvarkėje". 

Prezidentas nežino, kur pradingo 
jo būsimasis patarėjas 

Vilnius, sausio 12 d. (Elta) 
— Prezidentas Rolandas Pak
sas nežino, kur pradingo kaden
ciją Latvijoje baigęs ambasado
rius Petras Vaitiekūnas, turėjęs 
praėjusią savaitę pradėti dirbti 
patarėju užsienio politikos 
klausimais. 

Pirmadienį prezidentas sa
kė negalįs atsakyti į klausimą, 
kodėl P. Vaitiekūno nėra pata
rėjų komandoje. 

„Jis turėjo pradėti dirbti 
praėjusią savaitę. Kažkodėl jis 
telefonu neatsako. Jis lyg tai 

pasiėmęs atostogų Užsienio rei
kalų ministerijoje", teigė valsty
bės vadovas. 

Anot jo, istorija su P. Vaitie
kūnu esanti labai įdomi. „Šitas 
detektyvas labai įdomus. Pata
rėjo, kuris turėjo pradėti dirbti 
šiomis dienomis, nesuranda nei 
Užsienio reikalų ministerija, 
nei mano gerbiami patarėjai. 
Gal iš tikrųjų reiktų paiešką 
skelbti, gal kažkas yra įvykę. Aš 
vis tiktai norėčiau sulaukti tos 
galutinės informacijos", sakė R. 
Paksas. Nukelta į o psl. 

Lietuvos monetų 
kalykla ruošias i 
kaldinti eu rus 

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 
— Lietuvos monetų kalykla jau 
rengiasi kaldinti eurų monetas. 
Lietuvos banko vadovas mano, 
kad iki euro įvedimo Lietuva 
jau turėtų būti sukaupusi val
stybėje nukaltų eurų monetų. 

Į Monetų kalyklą jau atvež
ta ir artimiausiu metu bus 
įdiegta specialiai eurų kaldi
nimui reikalinga monetų koky
bės kontrolės sistema. 

Taip pat atliekami kiti 
parengiamieji darbai kaldinti 
eurų monetas, pranešė Lietu
vos banko (LB) — Monetų ka
lyklos Nukelta į S psl. 

Policijos vadovas: nusikaltėlių pasaulyje 
dalijamasi Į takos sferomis 

Vilnius, sausio 10 d. (BNS) 
— Policijos generalinis komisa
ras Vytautas Grigaravičius Lie
tuvos nusikaltėlių pasaulyje 
įžvelgia įtakos sferų perdaliji
mą. 

Interviu dienraščiui „Lietu
vos rytas" V Grigaravičius tei
gė, kad nugriaudėje sprogimai 
Vilniuje panašūs į kerštą, o 
Šiauliuose, siekdami pašalinti 
senstančius vadus, buriasi nau
jos grupuotės. 

V. Grigaravičiaus teigimu. 
Lietuvoje kriminogeninę situa
ciją iš dalies palengvina tai. jog 
dalis nusikaltėlių yra išvyki- j 
užsienį — gerai policijai žino

mu asmenų galima surasti vos 
ne visose Europos valstybėse. 
..Ten jie vagia mašinas, pre-

?n<torimis. narkotikais 
bei imasi kitokios neteisėtos 

-". sake V. Grigaravičius. 
Policijos vadovas mano. kad 

po gegužės 1-osios. kai Lietuva 
• - Europos Sąjungas nare, į 

Lietuvą gali piuste io-ti kitu vals
tybių nusikaltėliai, „kurių mes 
nepažįstame, nežinome jų men
taliteto, galimybių" 

V. Grigaravičius pažymėjo, 
kad kai kuriuose miestuose įvy 
ke banku užpuolimai policijos 
buvo n n mat y 

..Nusikaltėliu mentalitetas 

taip pat keičiasi. Kam jiems 
vogti automobilius ir taip kas
kart rizikuoti, jei jie gerai pasi
ruošė gali padaryti vieną nusi
kaltimą ir apsirūpinti visam 
gyvenimui9", teigė pareigūnas. 

Komisarui nerimą kelią tai. 
kad daugelį tokiu objektu saugo 
privačios saugos tarnybos. „Jų 
vadovai turėtų skirti labai daug 
dėmesio savo darbuotojų fizi
niam ir koviniam pasirengimui. 
Jis turėtų būti kur kas geresnis. 
Galėtų būti ir kitokia kontrolės 
sistema, kad užpultas apsau-gi-
ninkas kažkaip galėtų perduoti 
pavojaus signalą", teigė V. Gri
garavičius. 

Seimo n a r i o 
Vytau to Š u s t a u s k o 
žmona p a t y r ė vyro 

smur t ą 
Vilnius, sausio 12 d. (BNS-

Elta) — Parlamentaro Vytauto 
Šustausko žmona Nijolė Šus-
tauskienė Lietuvos radijui pa
tvirtino, kad vyras naktį mėgi
no ją sumušti. 

Moters teigimu, nuo vyro 
puolimo ją apgynė šuo. 

Tačiau, kaip informavo Vil
niaus miesto vyriausiasis poli
cijos komisariatas (VPK), apie 
3 vai. nakties į Seimo viešbutį 
Gedimino prospekte atvykę po
licininkai nurodytame bute nie
ko įtartino nepastebėjo. 

Vėliau paskambinę mobi
liuoju N u k e l t a į 5 psl. 

P r e z i d e n t ū r o j e — 
n a u j a s i s n a c i o n a l i n i o 

s a u g u m o p a t a r ė j a s 
V i l n i u s , sausio 12 d. 

<BNS) — Buvęs policijos gene
ralinio komisaro pavaduotojas 
44 metų Romualdas Algirdas 
Senovaitis pirmadienį pradėjo 
dirbti prezidento Rolando Pak-
so patarėju nacionalinio saugu
mo klausimais . 

Pirmadienį jis teigė ilgokai 
galvojęs prieš p r i imdamas 
sprendimą ateiti dirbti į Prezi
dentūrą. Nukel ta į 5 ps l . 

M o t e r y s š i e m e t 
į p e n s i j ą i še is 

59 m e t ų 
Vi ln ius , sausio 12 d. (Elta) 

— Sena tvės pensijos amžius 
moterims šiemet padidės dar 
pusmečiu — nuo šių metų mo
terys į pensiją išeis 59 metų. 

Vyrai j a u nuo praėjusių 
metų į pensiją išeina sulaukę 
62.5 metų. 

Valstybinių socialinio drau
dimo pensijų įstatymas numa
to, kad senatvės pensijos am
žius d id inamas vienodai po 6 
mėnesius vyrams ir moterims 
kasmet , kol 2003 metais pa
sieks nus ta ty tą 62 metų ir 6 
mėnesių senatvės pensijos am
žių vyrams ir 2006 metais — 
nus ta ty t ą 60 metų senatvės 
pensijos amžių moterims. 

Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuter, AP, lreerfax. ITAR-TASS. BNS 

žirni agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Londonas. Didžiosios Bri

tanijos premjeras Tony Blair 
sekmadienį pakartojo atsistaty
dinsiąs, jei bus patvirtinta, kad 
jis melavo, kai liudijo tyrime 
del Gynybos ministerijos ginklų 
žinovo David Kelly mirties ap
linkybių. Netrukus savo išva
das dėl D. Kelly mirties ap
linkybių turėtų paskelbti tei
sėjo lordo Brian Hutton vado
vaujama komisija. Manoma, 
kad šios komisijos ataskaitoje 
bus nurodyta, jog T. Blair vy
riausybei tenka dalis kaltės dėl 
ginklų žinovo savižudybės. 59 
metų D. Kelly liepos mėnesį bu
vo rastas miške netoli savo na
mų perpjautu riešu. Vos prieš 
kelias dienas jis buvo įvardytas 
kaip šaltinis, kuriuo remiantis 
BBC apkaltino vyriausybę su
reikšminus Irako keliamą grės
mę, siekiant užsitikrinti dides
nę visuomenės paramą karui 

Varšuva. Jeigu dalis JAV 
bazių iš Vokietijos bus perkelta 
į Lenkiją, tai Rusijos branduo
linės raketos gali būti nukreip
tos į Lenkijos teritoriją. Tokią 
žinią Maskvoje išgirdo Lenkijos 
dienraščio „Gazeta VVyborcza" 
korespondentas. Lenkijoje jau 
kuris laikas netyla kalbos, jog 
Povidze, esančiame už 50 km į 
rytus nuo Poznanės, bus jkur 
tas amerikiečių karinis oro uos
tas. Nepriklausomas rusų gink
luotės žinovas Ivan Safrančiuk 
„Gazeta Wyborcza" sakė, jog 
oficialiai šios žinios niekas ne
patvirtino, tačiau tokio scenari
jaus atmesti negalima, nes tai 
butų ženklas, jog Maskva laiko 
Lenkiją visaverte NATO nare, 
o jos valstybės teritoriją — ga
limu karo veiksmu teatru. 

JAV 
Vašingtonas. George W. 

Rush planavo įsiveržti į Iraką 
jau nuo 2001 metu sausio, tai 

yra nuo tada. kai pradėjo eiti 
JAV prezidento pareigas, sek
madienį televizijos CBS progra
mai ,.60 minučių" pareiškė bu
vęs finansų sekretorius Paul 
O'Neill. P. O'Neil! buvo atleis
tas iš prezidento administra
cijos 2002 metų gruodį, kaip 
..stokojantis kovinės dvasios". 
Buvusio sekretoriaus interviu 
— tai dalis knygos „Ištikimy
bės kaina" (..The Price of Loyal-
ty"), kurią paraše „The Wall 
Street Journal" korespondentas 
Ron Suskind. reklamos dalis. P. 
O'Neill papasakojo perdavęs 
žurnalistui kai kuriuos doku
mentus, datuotus pirmaisiais 
trimis 2001 metu mėnesiais, 
kurie įrodo, kad prezidento ad
ministracija svarstė galimybę 
nuversti Saddam Hussein ka
riniu būdu Be to, buvęs finan
sų sekretorius interviu griežtai 
kritikavo priežastis, kuriomis 
motyvuodamos koalicijos pajė
gos įsiveržė į Iraką, konkrečiai, 
kaltinimą, kad šioje valstybėje 
yra masinio naikinimo ginklų, 
nors jų taip ir nerasta. 

Vašingtonas. Šeštadienį iš 
NYw York'o i Vašingtoną skri

dęs oro linijų ..American Airli
nes" lėktuvas, turėjęs leistis 
Reagan oro uoste, buvo nu
kreiptas į Vašingtono Dalies 
tarptautinį oro uostą, kur Fe
deralinis tyrimų biuras 'FBI) 
sulaikė keleivį, lėktuvo įgulai 
perdavusį grasinamo turinio 
raštelį. „Požymių, kad šis įvy
kis susijęs su terorizmu, nėra. 
Tai buvo ne daugiau kaip nepa
grįsti pusiausvyros netekusio 
keleivio reikalavimai", sakė 
FBI pareigūnai. Pasak jų, lėk
tuvu iš viso skrido 24 keleiviai 
ir įgulos nariai. 

Vašingtonas . Irake nu
kautų amerikiečių skaičius. 
praėjus beveik 10 mėnesių nuo 
JAV vadovaujamos koalicijos 
įsiveržimo pradžios, yra 495. 
sekmadienį pranešė Pentagono 
atstovė spaudai Megan Graf-
ton. Nuo 2003 m. kovo 20 d Ira
ke taip pat buvo sužeisti 2,849 
kareiviai, kurių 2.461 nukentė
jo nuo priešo ugnies 

Vašingtonas. Buvęs JAV 
iždo sekretorius Paul O'Neill 
prezidento George W Bush 
veiksmus per vyriausybinius 
susitikimus palygino su ..nere

gio, esančio kurčiųjų pilname 
kambaryje", elgesiu, teigiama 
remiantis ištraukomis iš jo in
terviu, kurias penktadienį pa
rode televizijos kanalas CBS. P. 
O'Neill taip pat pareiškė, kad 
per pirmąjį asmeninį jųdviejų 
susitikimą, trukusį visą valan
dą, prezidentas jam nepateikė 
nė vieno klausimo. P. O'Neill 
teigė, kad prezidentas neska
tindavo pateikti idėjų arba at
virai diskutuoti. P. O'Neill taip 
pat sakė. kad dėl to, jog, 
sprendžiant reikalus, preziden
tas nerodo pakankamai inicia
tyvos, patarėjams belieka „ne
bent spėlioti, ką prezidentas 
galėtų galvoti" vienu ar kitu 
klausimu. 

Vašingtonas. Praėjusiais 
metais vidutinis laikotarpis, 
kurį darbo netekę amerikiečiai 
ieškojo naujo darbo, siekė 19 2 
savaitės, arba beveik penkis 
mėnesius Tai ilgiausias darbo 
paieškų laikotarpis JAV po 
1983 metų, kai ekonomika 
gaivelėjosi po žymiausio nuos
mukio nuo Didžiosios depresi
jos laikų 1983 metais šis laiko 
tarpis siekė 20 savaičių 

IRAKAS J 
B a g d a d a s . Danijos k a n a i 

Irake rado dešimtis paslėptų 
minų, po kurių cheminių tyri
mų paaiškėjo, kad jose gali būti 
odą žeidžiančių nuodingųjų 
medžiagų, šeštadienį pranešė 
Danijos kar iuomenė P a s a k 
kariškiu, šoviniai žemėje išgu
lėjo mažiausiai 10 metų. JAV 
kar iuomenė patvir t ino faktą, 
jog į š iaurę nuo Basros tokių 
šaudmenų išties rasta ir pridū
rė, kad jie greičiausiai čia guli 
nuo 1980-1988 metų Irano ir 
Irako karo laikų. Ant minų ras 
ta nuodingųjų dujų. įeinančių į 
cheminio ginklo grupę, kuriai 
priklauso ir ipritas. pėdsakų 

B a g d a d a s . Ispanijos ir Ira
ko užsienio reikalų ministrai 
pirmadienį kreipėsi j Jungt i 
nes T a u t a s (JT), prašydami kuo 
greičiau sugrįžti į JAV oku
puotą valstybe ir dalyvauti val
džios perdavimui irakiečiams 
Ispanijos ministre sake. jog J T 
negali sau leisti likti nuošalyje 
.JT a t šaukė savo darbuotojus iš 
Bagdado pernai, kai čia buvo 
susprogdinta JT bustino 
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MAMYTE, KOKIE TAVO DANTYS? 
Motinystė — daugialypis 

jausmas. Tiek daug džiaugs
mų ir rūpesčių telpa jame! 
Tampi atsakinga už save ir 
kitą, kurio lauki. 

Kiekviena būsimoji mama 
turėtų žinoti, kad vaiko dan
tukų sveikata prasideda kartu 
su jos nėštumu. 

Pozityvus nusiteikimas, 
tinkama nėščiosios mityba, 
darbo ir poilsio režimas, pasi
vaikščiojimai gryname ore — 
tai sveiko vaikučio ir sveikų jo 
dantukų pamatai. 

Nėštumo laikotarpiu mo
teriai būtina pas burnos hi
gienistą ir gydytoją stomato
logą apsilankyti ne mažiau, kaip 
tris kartus — po vieną kartą 
kiekviename nėštumo tri

mestre. Kartais, ypač pirma
me nėštumo trečdalyje, sutrin
ka nėščiosios mityba, pavyz
džiui, valgoma daugiau rūgš
čių maisto produktų ar sal
dumynų. Tai žalingai veikia 
dantų audinius. Labai svarbu 
šiuo periodu gera burnos 
higiena. Burnos higienistas 
įvertina burnos higieninę būk
lę, patikrina dantis, nurodo, 
kuriuos dantis reikia gydyti, 
pataria individualiais dantų 
priežiūros klausimais. 

Nėščiųjų moterų dantys 
gali gesti labiau. Tai gali atsi
tikti dėl vaisiaus kaulų ir 
dantų mineralizacijai reika
lingo didesnio kalcio kiekio. 
Siekiant, kad kūdikio laukian
čios moters dantys išliktų 

sveiki ir vaisiaus dantų užuo
mazgos gerai susiformuotų, 
būsimoji mama turi skirti 
didesnį dėmesį savo mitybai. 
Svarbu, kad mityboje netrūk
tų baltymų, riebalų (vitamino 
D), angliavandenių ir mikro
elementų. Jų yra mėsoje, žu
vyje, kiaušiniuose, pieno pro
duktuose, vaisiuose ir daržo
vėse. 

Nėštumas yra natūralus 
reiškinys. Dantys labiau gen
da ne dėl nėštumo, bet dėl ne
pakankamo dėmesio dantims 
nėštumo metu. 

Pusė moterų, laukiančių 
kūdikių, serga nėščiųjų gin
givitu (dantenų uždegimu) dėl 
hormonų pusiausvyros pasi
keitimo. Pirmieji ligos požy
miai: kraujavimas, dantenų 
paraudimas, paburkimas. Dan
tenos nėštumo laikotarpiu 
tampa minkštos, lengvai pa
žeidžiamos. Ant dantų esan

čios apnašos ir akmenys dir
gina dantenas, mikroorganiz
mai, susikaupę jose, sukelia 
dantenų uždegimą, pažeidžia 
dantų kietuosius audinius, 
formuojasi danties ėduonis — 
kariesas. Pirmieji ligos požy
miai a ts i randa j au trečią-
ketvirtą nėštumo mėnesį. Po 
gimdymo dantenų pažeidimai 
nyksta. Esant gerai burnos 
higienai, dantenos pasveiksta. 
Nesilaikant burnos higienos, 
kai kurie pažeidimo požymiai 
lieka, nes nėra pašalinta pa
grindinė priežastis — dantų 
apnašos ir akmenys. 

Moteriai, besilaukiančiai 
kūdikio, būtina dantis valyti 
du kartus per dieną vidutinio 
minkštumo ar minkštu šepetė
liu, masažuojant dantenas. 
Tarpdančius valyti siūlais — 
flosais. Rinktis dantų pastą, 
turinčią fluoro. Fluoras — akty
vus mikroelementas, stip-

„SAPNUOJU, KAD VAIKŠTAU" 
32 metų Nadaras Adoma

vičius, dirbęs sukarintos prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
būrio vadu Širvintose, jau 
ketvirti metai po stuburo trau
mos negali vaikščioti. Darbš
tus vyras, gyvenęs dinamišką 
gyvenimą, staiga neteko svei
katos, bet neprarado vilties 
atsistoti ant kojų. Lietuvos 
medikų nuomone Nadaras turi 
didelę galimybę vaikščioti. 
Tačiau reikiamai stuburo 
operacijai ir reabilitacijai 
trūksta finansų. 

— Ką Lietuvos gydyto
ja i mano apie J ū s ų dabar
tinę sveikatos būklę? 

— Mano raumenys nor
maliai veikia, kraujo apytaka 
gera, jaučiu visą kūną, nors 
kiti, turintys tokią pačią stu
buro traumą, to nejaučia, jų 
kojų raumenys labai greit 
atrofuojasi. 

Gydytojai laikosi skirtingų 
nuomonių. Vieni mano, kad 
teoriškai man įmanoma vaikš

čioti, bet praktiškai — ne. Ant
ri galvoja, jog turiu visas gali
mybes atsistoti ant kojų — 
tereikia kvalifikuotų specia
listų pagalbos ir moderniau
sios medicinos įrangos. Kai 
kurie medikai pataria kreiptis 
pas JAV specialistus arba 
Maskvos N. Burdenkos vardo 
neurochirurgijos institutą. 

— Ar domėjotės šiomis 
gydymo galimybėmis? 

— Taip. 2002 m. kreipiausi 
į Michigan valstiją, gavau tei
giamą atsakymą, bet sutrukdė 
2001 m. rugsėjo 11-osios 
tragedija... 

Tada kreipiausi į Maskvos 
N. Burdenkos vardo neuro
chirurgijos institutą. Čia gydy
tojai paaiškino, kad pirmiau
sia man būtina atlikti operaci
ją Lietuvoje: išimti plokštelę. 
Tik vėliau galiu gydytis toliau. 
2002 m. rudenį prieš plokš
telės įdėjimo operaciją atlikau 
magnetinį rezonansą, kuris 
patvirtino, kad yra reali ga

limybė atsistoti. Magnetinio 
rezonanso metu buvo nustaty
ta, kad stuburo nervai nenu
traukti, stuburo smegenys 
nepažeisti, bet yra nežymus 
smegenų sumušimas. 

— Kada ir kaip įvyko 
trauma? 

— 1999 m. rugsėjo 16 d. 23 
vai. Širvintose buvo pasikėsin
ta į mano gyvybę: buvau iš
mestas iš savo buto trečiojo 
aukšto. Teisminės ekspertizės 
duomenimis, po balkonu ant 
asfalto pragulėjau beveik 3 
valandas. Tada reanimacinė 
greitoji pagalba išvežė į Vil
niaus Lazdynų ligoninės rea
nimaciją. Komoje išbuvau apie 
2 mėnesius. 

— Kiek laiko gydėtės 
ligoninėje? 

— Joje išgulėjau 3 mėne
sius, o reabilitacijoje dar gy
džiausi 5 mėnesius. Tuomet 
grįžau į namus. 

— Kaip trejus metus 
jautėtės namuose? 

— Dvejus metus išgyvenau 
juodą gilią depresiją, nes iki 
šiol nesusitaikiau su invalido 
vežimėliu ir tokiu likimu. 

— Ar kreipėtės į kokias 
nors visuomenines ar šalpos 
organizacijas, privačius asme
nis, kad paremtu finansiškai? 

— Kreipiausi. Šiais metais 
filmavausi dviejose televizijos 
laidose „Nuo... iki" (LNK) ir 
„Nomedos laida" (TV3) ir 
prašiau Lietuvos žmonių ar 
organizacijų, kad paremtų 
gydymąsi JAV ar Maskvos N. 
Burdenkos vardo neurochi
rurgijos institute. 

— Kokie art imiausi 
Jūsų gydymosi planai? 

— Tariausi su Vilniaus 
Santariškių klinikų gydytoju 
dėl operacijos, kad pašalintų 
plokštelę iš stuburo. Jei ope
racija pavyks ir atsiras 
rėmėjų, tikiuosi gydytis JAV 
ar Rusijoje.» Naudodamasis 
proga, kreipiuosi į Jus , skai
tančius šį dienraštį, kad finan-

rinantis kietuosius dantų 
audinius, bet nėščiai moteriai 
geriau jį naudoti dantų pastos 
pavidalu. 

Tik gimęs kūdikis jau turi 
susiformavusias kai kurių 
dantukų užuomazgas. Motinos 
pienas — idealiausias maistas 
kūdikiui, o tuo pačiu ir jo dan
tukams. Maitindamos kūdikius 
krūtimi, duosime savo vaikui 
ne tik visų jam reikalingų 
mikroelementų ir vitaminų. 
Natūralus maitinimas (žindy-
mas krūtimi) padeda formuo
tis apatiniam žandikauliui ir 
būsimam gražiam dantų lankui. 

Būsimų mamyčių ir vaikų 
dantų sveikata priklauso ne 
tik nuo pačių noro ir rūpini
mosi, bet ir nuo žinių, kaip 
teisingai tai atlikti. Jei jums 
iškils klausimų, dantų gydyto
jas jums visada padės ir 
patars. 

Vanda Putnienė 

siškai pagelbėtumėte. Mano 
didžiausia svajonė — atsistoti 
ant kojų. Kartais net sapnuo
ju, kaip vaikštau savo kojo
mis!.. Noriu gyventi normalų 
gyvenimą, padėti kitiems, gal
būt vėl dirbti gaisrininku ir 
gelbėti žmones. 

— Gal galėtumėte nuro
dyti savo telefoną ar banko 
sąskaitos numerį? 

— Apie mano sveikatą ir 
t raumą prašyčiau teirautis 
mobiliuoju telefonu: +370-687-
974-66. JEiansa" banko kodas: 
73000, mano sąskaitos nume
ris: 10081978611. Iš anksto 
visiems nuoširdžiai dėkoju. 

— Ačiū. Kalbėjausi su 
Nadaru Adomavičiumi, šiuo 
metu gyvenančiu su tėvais 
Širvintų rajone ir turinčiu viltį 
pasveikti. 

Nadarai , linkiu Jums 
neprarasti tikėjimo ir opti-

KODĖL PER ANKSTI SENSTAME? 

mizmo! 

JUSTINAS PIKUNAS, PhD 

Ar senstame todėl, kad 
metai po metų prabėga ir 
kiekvienas jų įkrauna po ply
telę į mūsų nešamą kuprinę, 
ar yra kitos reikšmingos prie
žastys, kurios pagreitina šį 
procesą? Ar vien mūsų genai 
yra dėl to atsakingi? Ar ser
game lėtinėmis ar kitomis 
ligomis, todėl senstame, ar yra 
dar kitokių veiksnių? Di
dėjantis amžius nėra ligų 
versmė, bet jis padaro žmo
gaus sveikatą vis labiau pažei
džiamą. Leonard Hayflick ir 
kitų mokslininkų tyrimai pa
rodo, kad kūno audinius suda
rančios ląsteles dalosi in vitro 
apie 50 kartų 'kai kurios ma
žiau, kitos daug daugiau) iki 
pasiekia apaptozės (suirimo) 
fazę. Senatvės metams bėgant. 

pritrūksta naujų ląstelių 
pakeisti tas, kurių branduoliai 
irsta ir jos nustoja būti 
veiksmingos. 

Stipriai veikia ir protiniai 
faktoriai. Ką žmogus savo 
mintyse numato ir kartoja, ką 
dėl tų minčių įsivaizduoja, kad 
atsitiks su jo senėjimo eiga ar 
sveikatos stoviu, galimas 
dalykas, kad panašiai ir atsi
tiks. Minties ir vaizdo įtaiga 
turi didelį, kartais ir lemiamą, 
vaidmenį. Pavyzdžiui, imi me
dicinos sesers pateiktas tab
letes. Jei esi įsitikinęs, kad jos 
tau padės, jos ir padeda, nors 
tai būtų vien vandens piliulės. 
Tai moksliniais tyrimais pa
tvirtintas placebo efektas. At
virkščiai, jei esi įsitikinęs, kad 
šie vaistai tau nepadės, jų ėmi
mas sukuria nosebo efektą — 
jie ir nepadeda, arba žymiai 

mažiau gelbsti. 
Senėjimas didele dalimi 

priklauso nuo tokių biologinių 
rodiklių, kaip genetinis kodas, 
metabolinis aktyvumas, dieta 
ir aikasanoidų balansas, an-
tioksidų lygmuo, aerobinis pa
jėgumas, kraujospūdis, insuli
no ir glukagono kiekis kraujy
je, cholesterolio ir lipidų lygis, 
kaulų tankumas, raumenų 
masė, odos storumas, riebalų 
kokybė, temperatūros valdy
mas ir regos bei klausos juslių 
jautrumas. Reikšmingai pri
sideda paskirų rodiklių tarpu
savio sąveika. Pavyzdžiui, ge
rieji aikasonoidai gausėja, 
pakeičiant gyvulinius riebalus 
augalų kilmės riebalais. 

Žymus JAV mokslininkas 
Barry Sears (p. 32-36) pa
brėžia aikasanoidų (eicosa-
noids) balanso reikšmę. Šie ga

lingi hormonai pasireiškia, 
kaip mažytės kibirkštys; kaip 
skirtingos rūšys jie yra gami
nami visose kūno ląstelėse. 
Moksliniuose žurnaluose jau 
pasirodė šimtai studijų apie 
juos. Kaip ir cholesterolis, da
lis jų savo funkciniu veikimu 
yra naudingi organizmui, kita 
dalis — žalingi. Gerieji aika-
sanoidai akstiną imuniteto at
saką, mažina skausmo persiun
timą, stabdo per daug skubią 
ląstelių gamybą, mažina už
degimų apimtį ir platelių 
jungimąsi, didina kraujo indų 
išplėtimą, teigiamai veikia ki
tas kūno funkcijas. Nenaudin
gieji visa tai verčia aukštyn 
kojom ir tuo pačiu kenkia 
organizmui. Aikasanoidų ga
lingumas yra stebėtinai di
delis, nes jie „valdo" visą hor
monų sistemą; taip pat jie, tar-

Laimutė Tidikytė 

si klijai, jungia visą organiz
mą. Kaip ir be enzimų veiklos, 
taip ir be jų, žmogaus gyvybė 
gana greitai išblėstų. 

Kaip matome, yra daug 
veiksnių, bet yra tik vienas 
esminis, daug ką spren
džiantis, veikėjas. Tai kiek
vieno asmens savasis „Aš", jo 
funkcijų veiksmingumas. As
muo kuria perspektyvą savo 
pojūčiais, jausmais ir proto ga
lia. Jis, visa tai vertindamas 
(teigiamai arba neigiamai), 
daug ką nusveria — jis ar ji 
save jaunina arba sendina, 
save sargdina arba stiprina. 
Augantis ir suaugęs žmogus 
kuria savo gyvenimo eigą le
miantį stilių, ypač pasirink
damas dietą ir aktyvumą, įsi
tikinimus ir pasaulėžiūrą. Vis 
tik be išsamių laboratorinių 
tyrimo duomenų tikslus savojo 
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EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Lietuviams sutvarkys darios už pnenamą kainą. 

Sustarrmj kabėti angliškai ama fetuvfika. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVasrungton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VtŽlNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
691S W. Archer Ave. Sb. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

ČIA GALĖJO BŪTI JUSI? 

SKELBIMAS 

organizmo funkcijų vertini
mas nėra įmanomas. Be psi
chologinio asmenybės tyrimo, 
savo protinių bei emocinių 
galių kokybės ir veikimo įver
tinimas negali būti tikslus. 
Todėl be piktos valios gyveni
me ir daroma daug klaidų, 
kurios gali pažeisti tiek orga
nizmą, tiek asmenybę. 

Reikšminga kaita 

Nuo 25 metų amžiaus 
ląstelių skaičius mažėja ir štai 
po 10 metų vidutiniškai jų tu
rima 7 proc. mažiau, sulaukus 
45 metų — jau 14 proc. ma
žiau. Pasiekus 65 metus, jų 
prarasta net 28 proc. Ne ge
riau su smegenimis; esant 25 
metų jų vidurkis apie 1,500 
gramų, pasiekus 70 metų — 
1,000 gramų telieka. Todėl ne
stebėtina, kad prarandama 
daug atminties, kad protavi
mas lėtėja, emocijos primi-

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS I 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

VIDAS J. NEMICKAS, M D . 
KARDIOLOGAS -ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

tyvėja, depresinės nuotaikos 
iškyla. Tokia organizmo 
padėtis veda link pagreitinto 
senėjimo, lėtinių ligų plitimo 
ir galop prie kurio nors gyvy
bei kritiško organo sunykimo 
— jo funkcijų nutrūkimas 
žymi neišvengiamą mirtį. 

Drastiškos priemonės, 
kaip širdies, inkstų, kepenų ir 
kitų organų persodinimas, 
gali pridurti vienus, kitus 
metus. Tai mažai kam pri
einamos priemonės gęstančiai 
gyvybei palaikyti. 

Pažvelkime, ką atranda 
įžymieji gerontologai (senat
vės tyrinėtojai). Kamieno ląs
telių (stem cells) in vitro ga
myba galėtų būti atsakymas į 
naujų ląstelių poreikį. Wil-
liam Haseltine nurodo, kad 
ateityje bus įmanoma pripil
dyti kūną mūsų pačių jaunes
nėmis ir efektyvesnėmis 
ląstelėmis. 

Bus daugiau 

ŽINOVAI PATARIA 

PATIKSLINAME 

Praėjusį antradienį šiame 
skyrelyje buvo straipsniukas 
apie vaikus, skrendančius lėk
tuvu be suaugusiųjų globos. 
Pasirodo, kad tos taisyklės 
galioja tik Amerikos oro lini
joms. Skandinavijos oro linijos 
— SAS (Scandinavian Airlines 
System), kurių paslaugomis 
pasinaudoja ypač daug lietu
vių, skrendančių į Lietuvą, 
pranešė, kad vaikams, skren
dantiems be suaugusių, yra 
šie reikalavimai: 

vaikai nuo 5 iki 11 
metų, skrendantys su lėktuvo 
palydovės patarnavimu, už šią 
paslaugą turi mokėti 30 dol. į 
vieną puse, 60 — į abi puses; 

- nuo 12 iki 15 metų vai
kai gali skristi vieni, bet, jeigu 
nori gauti minėtą paslaugą. 

turi sumokėti atitinkamą mo
kestį; 

— lagaminų išmatavimas 
— 62 colių (ilgis+aukštis+plo-
tis), 70 sv. Galima priduoti du 
lagaminus. Su savimi galima į 
lėktuvą pasiimti vieną „ca-
rry-on" lagaminą, 22 colių il
gio, 16 colių aukščio ir 9 colių 
pločio. 

KAI SKRYDIS VĖLUOJA 

Nuolat girdime, kad lėktu
vų skrydžiai nukrypsta nuo 
nustatyto laiko — vėluoja dėl 
įvairių priežasčių. Žiemos me
tu dažnai sutrukdo blogas 
oras, bet vėluoja taip pat dėl 
kitų problemų. Kai kurios oro 
linijos labiau pasižymi vėlavi
mu, kitos mažiau. Keleiviams 
vis patariama paskambinti į 
oro uostą ir pasitikrinti, ar jų 

skrydis neatšauktas, ar ne
vėluos. Dabar JAV Susisie
kimo duomenų biuras sukūrė 
internetinę svetainę, į ją įsi
jungę, keleiviai gali pamatyti, 
kurios oro linijos yra pareigin-
gesnės, kurių skrydžiai beveik 
visuomet vėluoja. Svetainės 
adresas: 

www.bts.gov 
Šioje svetainėje galima su

žinoti apie JAV 17 didžiųjų oro 
linijų skrydžius iš 31 oro uosto 
Amerikoje. Palyginus oro lini
jų rekordus, galima pasirinkti 
geriausią ir patikimiausią. 

PATARIMAI PALENGVINS 
KEUONĘ 

Apie lagaminus 

Daug keleivių turi pa
našius lagaminus. Kad būtų 
lengviau atpažinti savąjį, kai 
reikia atsiimti oro uoste, ap
vyniokite jo rankeną spalvotu 
kaspinu, limpančia juostele 

arba net iš ryškių spalvų siūlų 
supinta pyne. Arba ant laga
mino šonų atitinkamais dažais 
išpieškite gėles ar kitaip juos 
„dekoruokite''. Taip pažymėto 
lagamino ne tik per klaidą 
nepaims kitas keleivis, bet jo 
vengs ir vagis. 

Nepakanka prie lagamino 
prikabinti savo vardą ir pa
vardę, kartais dirželis gali nu
trūkti ir tuomet niekas neži
nos, kam lagaminas priklauso. 
Jdėkite kortelę — arba dar 
geriau — stipriai prisekite, ar 
priklijuokite — tapatybės ženk
lus (vardą, pavardę, adresą) 
lagamino viduje. 

Beje, jeigu lagaminas ilgai 
stovi rūbinėje, rūsyje ar ant 
aukšto, jo vidus kartais prisi
pildo nelabai maloniais kva
pais. Tą problemą lengvai pa
naikinsite, jeigu įpilsite į ne
didelį plastmasinį (pvz., nuo 
vaistų) buteliuką kepimo so
dos fbaking soda), išdursite 
dangtelyje kelias skylutes ir 

laikysite lagamine, kai jis ne
naudojamas. Šiam tikslui ge
rai veikia ir „fabric softener" 
skiautelės, net tuomet, kai jos 
jau savo darbą atlikusios 
drabužių džiovintuve. 

SAUGIAUSIAS AUTOBUSIUKAS 

Iš 19 patikrintų 2004 m. 
autobusiukų (minivans) vie
nintelis Toyota Motor Corp 
2004 m. „Sienna" autobusiu
kas pripažintas saugiausiu 
avarijos metu. Mėginimus at
liko Valstybinis kelių eismo 
saugumo departmentas (Na
tional Highway Traffic Safety 
Administration). 

„Sienna" pažymėta penkio
mis žvaigždutėmis dėl to, kad. 
atsimušus priekiu (38.5 mylių 
per valandą greičiu) į paruoštą 
kliūtį, mažiausiai nukentėjo ir 
vairuotojas, ir keleivis prieki
nėje sėdynėje. Be šio autobu
siuko, dar labai gerus atsilie
pimus gavo „Fordo" bendrovės 

naujasis „minivan" „Freestar" 
ir „Mercury -Monteray". 

Mėgintieji automobiliai bu
vo žymimi taškų sistema: 5 — 
geriausias; 1 — prasčiausias. 
Iš keleivinių automobilių ge
riausiai įvertinti „Cadillac 
DeVille", „Chrysler Concorde" 
ir „Dodge Intrepid". 

ELEKTRINĖS KROSNELĖS 

Žiemą kyla daug daugiau 
gaisrų, kaip vasarą. Dažnai 
dėl to kalta nedidelė elektrinė 
krosnelė (space heater), kuria 
žmonės mėgina apsiginti nuo 
šalčio savo bute. 

Žinovai pataria nestatyti 
krosnelės netoli baldų (bent 3 
pėdas nuotoliu), kilimėliu, 
užuolaidų, drabužių. Niekuo
met nepalikti įjungtos elekt
rinės krosnelės, kai išeinate iš 
kambario (net ir trumpam lai
kui) arba einant miegoti. Taip 
pat kambariuose, kur naudo
jama elektrinė krosnelė, ne

laikykite benzino, žibalo ar 
kitokio degamojo skysčio, ypač 
atviruose induose ar atkimš
tuose buteliuose, nes gaisras 
gali kilti ir užsidegus garams, 
kylantiems iš tų skysčių. Ap
skritai nereikia namo viduje 
laikyti tokių skysčių, nes jų 
garai kenkia ir žmonėms, ir 
naminiams gyvuliukams. 

KAIP ATIDARYTI STIKLAINI 

Vyresniems žmonėms kar
tais sunku atsukti stiklainio 
dangtelį, bet šis darbas bema
tant palengvės, jeigu apie dan
gtelį apvyniosite gumutę (rub-
ber band) arba užsimausite 
gumines pirštines. Ne tik stik
lainis bus greičiau atidarytas, 
bet ir neišslys iš rankų. Taip 
pat gerai veikia, jeigu stiklainį 
apversite dangteliu žemyn ir 
pakišite po karšto vandens 
čiaupu. Pakaitinus kelias se
kundes, dangtelis lengviau 
atsidarys. 

mailto:administracija@draugas.org
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TAI PASKUTINIS BANDYMAS 
SUSTABDYTI VAKARĖJIMO 

PROCESUS LIETUVOJE 

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Artūrą Paulauską 
kalbina ,.Draugo" bendradarbis Leonas Narbut is . 

^S^^T^SV " *:; -

— Gerbiamas Pii-mininke, 
Seimo laikinosios tyrimo ko
misijos išvadoje apkalta 
prezidentui Rolandui Paksui 
daugeliu atvejų yra siejama 
su prezidento ir jo aplinkos 
žmonių korupciniais veiks
mais. Tač iau tokia gyvenimo 
norma Lietuvoje klestėjo ir 
prieš R. Paksui perimant 
prezidento pare igas . Prezi
dento gynėjai kaip tik argu
mentuoja, k a d reikia nušalin
ti visus korumpuotus poli
tikus, bet ne prezidentą. 

Artūras Paulauskas. 

— Visų pirma, aš negirdė
jau tokių pareiškimų, kad 
.laikinoji komisija t a ip for-
"mulavo apklausa prezidentui. 
Laikinoji komisija, kuriai 
vadovavo Aloyzas Saka las , 
tyre Saugumo departamento 
pate iktą informaciją, kuri 

• buvo. sųsjjųsi. su grėsmėmis 
Lietuvos varstybei. naciona
liniam saugumui, ir konsta
tavo, kad prezidento aplinkoje 
yra suku r t a korupcija, kad 
prez iden tas yra pažeidžia
mas, kad rinkiminei kampa
nijai jį labiausiai finansavęs 
vers l in inkas , kuris palaiko 
ryšius su terorizmą remian
čiomis šalimis. Štai apie ką 
buvo kalbėta ir mano siūly
mas sudaryti tokią komisiją 
Seime buvo paremtas kaip tik 
noru pradėti kovą su aukš
čiausio lygio korupcija, o kad 
Lietuvoje korupcijos pakanka , 
turbūt niekas neabejoja. Ta
čiau irgi nėra paslaptis, kad 
iki šiol su ja buvo kovojama 
žemiausiuose lygiuose — mui
tininkai, policininkai, dar vie
nas k i t as savivaldybės pa
reigūnas. Vž tai ir buvo mano 
noras pereiti visai į kitą lygį. 
iš tiesų, suduoti korupcinei 
sistemai stipresnius smūgius. 
Bet tą. manau, turi padaryti 
teisėsaugos organizacijos, nes 
Seimo komisijos darbas yra 
tik pradžia, tik įžanga. Tiek 

pažymoje, tiek komisijos dar
be buvo atskleisti t ikrai labai 
aiškūs korupciniai faktai ir ne 
tik teisėsauga, bet ir kitos 
žinybos turi į tai reaguoti. 

— Tarp prezidento gynėjų 
yra žmonių, kurie per visą 
atkurtos nepriklausomybės 
egzistenciją priešinosi Lietu
vos valstybingumui i r inte
gracijai į euroatlantines orga
nizacijas. J e i tiesa, kad j ie gi
na ne apkaltintą prezidentą, o 
norėdami įgyvendinti savuo
sius tikslus, kodėl dar iki šiol 
nemaža Seimo dalis, net ir 
apkal tą pas i raš ius ių tarpe, 
abejotinai žiūri į apka l tos 
išvadas? 

— Iš tiesų, aš esu pasa
kęs, kad bandžiau surasti tą 
vardiklį, kuo šie žmonės yra 
artimi vienas kitam. Turbūt 
geriausias paaiškinimas, arba 
geriausias motyvas, tai jų pa
sipriešinimas eurointegraci-
jai. Kodėl Seimo nariai , tą 
matydami, nepritaria apkal
tos pradžiai, tai a tsakymas 
būtų toks: ne visi nariai pri
taria eurointegracijai, nes yra 
tokių, kur ie labai atvirai 
išreiškia savo požiūrį prieš 
NATO. prieš Europos Sąjun
gą. Jie taip pat yra prezidento 
pusėje. 

— Ar būtų galima daryti 
prielaidą, kad dabar vykstan
tis apkaltos p rocesas gali 
nusitęsti iki būsimų Seimo 
rinkimų? 

— Man sunku pasakyti 
apie terminus. Bus aiškiau po 
kelių šios komisijos darbo 
savaičiųitada galėsiu spręsti. 
Šiandieną turbūt negalėčiau 
prognozuoti, bet. kaip J ū s sa
kote, iki kito Seimo aš ne
manau. 

— Jei šis apkaltos proce
sas užsitęstų, ar nauja politi
nė jėga, pvz„ Darbo partija su 
Viktoru Uspaschiku prieša
kyje, dar pagalbon atėjus li-
beraldemokratams, galėtų 
pakeisti egzistuojančių parti
jų daugumą Seime ir tokiu 
atveju sutrukdyti, o gal ir su
stabdyti, strateginių valstybės 
tikslų įgyvendinimą, pvz., vi
sapusišką įsijungimą į NATO? 

— Į Europos Sąjungą ir 
NATO mes būsime priimti 
pavasarį, tai galvoju, kad iki 
to laiko tikrai niekas nesu
trukdys šitiems mūsų proce
sams ir mes šių metų pa
vasarį tapsime tų organizaci
jų nariais. Tačiau rinkimuose, 
be abejo, pabandys savo sėk
mę ir l iberaldemokratai . ir 
Darbo partija. Dabar labai 
daug kas rašo. kad šių dviejų 
partijų sąjunga gali būti pavo-
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Danutė Bindokienė 

Mes neužmiršome. O jus? 

Sausio 11 d. Vilniuje Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos iniciatyva surengtas tradicinis pagarbos bėgimas 
..Gyvybės ir mirties keliu", skirtas žuvusių už Lietuvos laisve atminimui. Pagarbos bėgimo dalyviai Antakalnio 
kapinėse padėjo gėlių ant žuvusiųjų Laisvės gynėjų kapų. o vidudienį raketų salve paskelbė XIII pagarbos bėgi
mo pradžią. Nuo Antakalnio kapinių, nubėgę 9 km. bėgikai baigė ties Televizijos bokštu Karolimškese. 

Algirdo Sabaliausko 'Elta) nuotrauka. 

j inga. Aš m a n a u , kad mūsų 
žmonės y r a p a k a n k a m a i 
protingi ir i šp rusę per keturio
lika nepr ik lausomybės metų, 
kad a t e i n a n t į ruden į t ikra i 
galėtų a t s k i r t i pe lus nuo 
grūdų. O dėl dabar t in ių socio
loginių apk l ausų ir vert inimų, 
aš nemanau , k a d tai yra pa
grindinis rodiklis , pagal kurį 
mes g a l ė t u m ė m prognozuoti 
a te inančių r i n k i m ų rezul ta
tus . Galvoju, kad tos partijos 
gali turė t i savo a ts tovus , bet 
ne tiek. kad mes galė tumėm 
kalbėti apie poli t inės sistemos 
krizę. 

— Kalbant apie Lietuvos 
integraciją į euroat lant ines 
organizacijas, š ių metų ge
gužės pirmoji b u s lemtinga 
diena Lietuvos žmonėms. Ko
kios naudos gali tikėtus eilinis 
Lietuvos pilietis, kad ir tas, 
kuris šiandieną remia apkal
tintą prezidentą? 

— Visų p i rma , kad kiek
vienas žmogus galės pasinau
doti a ts iver iančiomis galimy
bėmis, įstojus į Europos Są
jungą. Ar j is sugebės jomis 
pas inaudot i , a r j a m pakaks 
kompetencijos, ta i pamatys im. 
ES piniginė p a r a m a , kuri atei
na šį pavasar į , bus reikšminga 
žemdirbiams, naujų darbo vie
tų kūr imui ir visa tai žmonės 
tikrai pajus. Pa jus ne tik pa
ramą, bet . k a s sva rb iaus ia , 
turės galimybę j a pasinaudoti . 

— Kaip J ū s anksčiau 
minėjote, korupci jos ir ko-
rumpuotų politikų Lietuvoje 
netrūksta- Praėjusią vasarą 
prez. Paksas, kalbėdamas apie 
žemėtvarkininkus , dienraš
čiui „Draugui" sakė, jog jis iš
kėlė šį klausimą ir pateikė 
Seimui įstatymo pataisą, kad 
ne tik žemėtvarkininkai, bet 
visi nesąž in ing i va ld in inka i 
būtų atleisti iš darbo. Kaip 
Seimas b a n d o įstatymiškai 
įveikti šį kenksniingą mūsų 
kraštui e lementą? 

— Noriu pasakyt i , kad įs
tatymų yra p a k a n k a m a i , bet. 
jei prez identas nori teikti dar 
kokių pas iū lymų. Seimas visa

da juos svarstys . Reikalingas 
y r a tik nepriekaišt ingas esa-c 
mų įs ta tymų vykdymas. O dėl 
ž e m ė t v a r k i n i n k ų , ta i d a b a r 
labai madinga visiems dalintis 
nuopelnais , k a s ką padaręs , 
kas ką daugiau nuveikęs. Tai 
nė ra vieno kurio nors žmogaus 
iniciatyva, o sunkus ir kruopš
t u s d a r b a s pa t ik r in t i , kas 
padary ta šitoje.srityje ir kur 
y ra pažeidimai. . 

— Kada iš. t ikrųjų pra
s i d ė j o k o v a su žemėtvar 
k i n i n k a i s ? 

— Manau, piieš gerus me
tus . Gal ima sakyti , kad net 
t r u p u t į anksč iau , kai Vy
r iausybė sudarė komisiją po 
pirmųjų dar tokių nedidelių 
skandalų . Tur iu .min ty je Vil
n iaus žemėtvarkininkus , ku
rie skirs tė žemes neteisėtai. 
Apie jų nuteisimą jau buvo 
rašy ta spaudoje. Tai čia ir tos 
kovos su žemėtvark in inka i s 
pradžia. O ją išaiškino specia
liosios t a rnybos , išaiškino 
nauji vadovai., atėję, dirbti į 
apskrit į , o po to'premjeras, su
da rė labai didelę komisija, ku
ri daba r t ir ia visus atvejus, ne 
t ik ta i tą v ieną 'apskr i t į . Tai 
š ta i , nuo ko viskas pradėjo 
vystytis , nors dabar girdime, 
kad yra labai daug norinčių 
kažkiek savo nuopelnus pade
monstruot i . Gąl ir gerai, kad 
yra kuo daugiau suinteresuo
tų žmonių, kad šis reikalas bū
tų atskleis tas , nes tada. ma
nau , j is bus greičiau sutvarky
tas . Komisija, kuriai vadovau
j a viceministras Ast rauskas iš 
V i d a u s re ikalų ministeri jos, 
pakankama i kompetentingai 
d i rba ir pa te ik t i duomenys 
apie vald in inkus , kurie patys 
įsigijo sklypus , va ld in inkus , 
kur ie skirstė sklypus kitiems 
žmonėms, komisija turi labai 
daug medžiagos ir daug faktų, 
kuriuos turėtų vert inti teis
mai ir teisėtvarkos organizaci
jos bei šitų pareigūnų vadovai. 

— Įdomu išgirsti Jūsų 
apkaltos prezidentui egza
miną — kuo j i s Lietuvai 
skirtingas nuo kitų sukrėtimų 

per visą atkurtos nepriklau
somybės laikotarpį? 

— Tai yra paskutinis toks 
bandymas Lietuvoje sustab
dyti įvairius vakarejimo proce
sus, vakarė j imo nuotaikas . 
Pažiūrėkime, kas dabar kyla, 
tarkim, į kovą. arba, kas yra 
tokie, v isur matomi, žmonės. 
Dažnai y r a t ie, kur ie arba 
kovojo prieš Lietuvos nepri
klausomybę anuo metu, arba 
pasisakė prieš mūsų euroatlan-
tinius procesus. Kyla klausi
mas kodėl? Aš manau , kad 
kaip tik a r tė jan t i data , ge
gužes mėnuo, juos labai ne
ramina ir bandymas išnaudoti 
prezidento skandalą irgi yra 
viena priemonių negeram savo 
tikslui siekti. O ar galima su 
kuo nors lyginti? Čia buvo 
daug tų palyginimų — ir su Sau
sio 13-ąja, ir su Kovo 11-ąja, 
bet iš tiesų mes laikom rimtą 
egzaminą, nemaž iau svarbų 
mūsų valstybės raidoje. 

— Tokiu atveju būtų gali
ma teigti, kad pasikėsinimas į ! 
Lietuvos valstybingumą buvo 
didelis? 

— Sutikčiau su Jumis , kad 
tie faktai, jeigu jie būtų buvę 
nuslėpti, a r kažkur bandyta 
juos nuslėpti , t ikrai galėjo su
kelti didžiules blogas pasekmes. 

— Pone Pirmininke, — 
Jūsų žodis išeivijai Naujųjų 
metų progą. 

— Lietuva praėjusiais me
tais gyveno labai intensyvų, 
tiek politinį..tiek ir ekonominį 
gyvenimą. Neseniai padaryta 
žmonių apklausa kalba apie 
tai, kad jų gyvenimas šiek tiek 
gerėja. Aš t ikiu, kad 2004 me
tai atveria naujas galimybes 
Lietuvos žmonėms ir reikia 
padaryti viską, kad jomis pa
s inaudotume. Tos galimybės 
suteiks žmonėms ir ekonominį 
saugumą, ir politinę laisvę. Be | 
abejo, mūsų procesai negrįžta
mi ir mes tamparh Vakarų da
limi. Apie ta i kalbėjome ir 
daugelis mūsų svajojome jau 
daug metų. 

— Pone Pirmininke, ačiū 
už pokalbi. 

1991 m. sausio 13 d. buvę 
vaikai, šiandien —jaunuoliai. 
Suaugus iems per tą laiką j a u 
ne vienas žilas plaukas paau
siuose sublizgėjo. Tačiau tai 
data, kur ios užmiršti neįma
noma. N e per trylika metų, ne 
per šimtmetį. . . 

O visgi šiandien atrodo, 
kad t a r y t u m užmiršome. Ver
tybės, kur ios 1991 m. sausio 
13 ta ip brangintos, kad už j a s 
t ū k s t a n č i a i buvo pasiruošę 
gyvybę atiduoti, šiandien j a u 
kažkaip nustumtos į antraeilį 
planą. Mes, „saugiai" tuo me
tu gyvenę toli nuo šiurpiųjų 
įvykių tėvynėje, kiekvieną sa
vo taut ie t į vadinome didvyriu, 
su pasibaisėjimu, su pasidi
džiavimu iš tolo stebėję j ų 
heroiškus darbus: Seimo rū
mų ba r ikadas , Televizijos 
bokšto tragediją, dainuojan
čias, giedančias, besimel
džiančias minias ne tik Vil
niuje, bet ir kituose miestuose. 
Mes buvome su jais — viena 
širdis, viena siela, viena Lie
tuva. Už juos kalbėjome... Ne , 
nekalbėjome, o už juos balsiai 
š a u k ė m e , reikalavome, kad 
Amerikos valdžia nedelsiant 
imtųsi priemonių smurtą Vil
niuje sustabdyti! Ir dabar, nu
vykę į Lietuvos sostinę, būti
nai ap lankome Televizijos 
bokštą, būtinai nusilenkiame 
prie Seimo rūmų barikadų li
kuč iams , tapusiems tautos 
ryžto, iš tvermės ir drąsos 
paminklu. 

Bet a r iš tikrųjų mes , 
Amerikos lietuviai, prisime
n a m e tą baisiąją 1991 m. 
sausio lS-ąją9 Jeigu taip, ta i 
dėl ko š iandie^ . tokios pesi
mistiškos nuotaikos, toks be
vi l t iškas nusivylimas politi
niais įvykiais tėvynės viduje? 
Kodėl daugel is neturi gero 
žodžio savo tautai, jau beveik 
užbaigusiai keturioliktuosius 
nepriklausomo gyvenimo me
tus? 

Lietuvos gyvenimas — ne 
vien politika. Kiek daug kitose 
srityse — mokslo, meno, mu
zikos, sporto, ekonomikos ir 
t.t., pas iekta per tą laisvės 
laikotarpį. Šiandien užsienis 
žino Lietuvos vardą ir įvertina 
lietuvių pastangas pasivyti 
pusšimtį metų sugaištą laiką. 
Kai V a k a r ų pasaulis kū rė 
savo ekonominę gerovę, kai 
siekė a t radimų, išradimų, 
mokslo viršūnių. Lietuvos 
nuopelnus savinosi svetimi, ir 
gardžiavosi tų pasiekimų vai
siais, o juos išauginusiems 
tekdavo t ik trupiniai. 

Pažvelkime j sutiktus tau
tiečius, neseniai atvykusius iš 
Lie tuvos . Didžioji jų dal is 
stovėjo Baltijos kelyje, daug jų 

1991 m. sausio 13-osios įvy
kius matė savo akimis ir buvo 
jų dalyviai. J ie t ikrai įrodė 
meilę savo tauta i , savo tėvy
nei. Ar tik dėl to, kad vėliau iš 
Lietuvos išvyko, tur ime nei
giamai į juos žiūrėti? Kiek
vienas asmuo turi teisę ieškoti 
gyvenime savo kelio. Ačiū 
Dievui, kad lietuviai j au gali jį 
laisvai pasir inkti . Jeigu tas 
kelias laikinai (ar net visam 
laikui) veda iš tėvynės į sve
timus kraš tus , dėl to nešnai
ruokime. Kas žino. kokie 
Aukščiausiojo planai? Pr ieš 
daugiau kaip penkiasdešimt 
metų, kai vadinamosios antro
sios bangos mūsų tautiečiai 
pasipylė po visus pasaul io 
k raš tus , daugel is toje, nuo 
tėvynės vis tolyn vedančioje, 
kelionėje stengėsi numaty t i 
Apvaizdos skirtą lemtį: tur i 
būti kažkokia r imta priežas
tis, dėl kurios mums skir ta at
sidurti tolimuose, bet laisvuo
se kraštuose. 

Ir vėliau, me tams slen
kant, daugelis tikėjo, kad tą 
lemtį sutiko: jeigu ne Ame
rikoje ir kitose demokrat inėse 
šalyse įsikūrę tūkstančiai lie
tuvių, kas gi būtų skelbęs Lie
tuvos vargus, reikalavęs ne
pripažinti okupacijos, garsi
nęs „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kroniką", pa r t i zanų 
žygius, persekiojimus, t rėmi
mus? Visa tai rado atgarsį 
didžiųjų demokratinių valsty
bių sostinėse, visa tai ilgainiui 
padėjo ir Lietuvai laisvę atgauti. 

Taigi, mes šiame kraš te 
prisimename 1991 m. sausio 
13 d. įvykius, o kaip Lietu
voje? Ar juos prisimena prezi
dentas , Vyriausybės , Seimo 
nariai? Ar prisimena tie. kurie 
šiandien knisasi po valstybės 
pastovumo pamatais? Ar var
dan Sausio 13-osios aukų, var
dan Baltijos kelio, negirdėtai 
drąsaus Aukščiausiosios Ta
rybos nutarimo 1990 m. kovo 
11-ąją paskelbt i a t k u r i a m ą 
nepriklausomybę, vardan pas
tangų, kurias tiek daug švie
sių, susipratusių žmonių dėjo, 
kad Lietuva būtų pakviesta 
tapti NATO ir Europos Sąjun
gos nare, nebūtų galima baigti 
nesutarimų, nedelsiant susi
tvarkyti su maišatimi Prezi
dentūroje, kad Lietuva galėtų 
viltingai žengti pirmyn, o ne 
pesimistiškai murkdytis pra
eities dumble. 

Saugokimės, kad nebūtų, 
kaip t iems, ant t ako susi
pešusiems, žvirbliams, pešty
nių įkarštyje nepastebėju
siems atslenkančio katino... O 
Lietuvos a t v e j u . . . k a t i n a s " 
n a g u s j a u t r y l i k a m e t ų ga
l anda . 

VELNIŲ LIŪNAS 
(Detektyv in i s apsakymas) 

ONA MATUIZAITĖ 
Nr.7 

— Kavos atnešti? — pri
ėjusi paklauso „madam". 

Angelo linktelėjo galva. 
„Madam" staigiai apsisuko, 
net jos platus , margo šilko 
sijonas subangavo nuo sukelto 
vėjo. Net rukus prieš ją ant 
lošimo stal iuko garavo juoda 
kava ir lėkštutėje gulėjo torto 
gabalėlis. 

— Išgerk, atsigaivinsi. — 
paragino „madam" ir atsisėdo 
kitoje s ta l iuko pusėje, ku r 
paprastai sėdi klientai. 

— Ačiū. — a ts imerkus i 
padėkojo Angelo ir nusišypso
jo. — Tu gera moteris. 

— Kvaili žmones visi gori, 
— atsakius , budriai šyptelėjo. 

— Nesakykite šitaip. Jūs ne
kvaila. Nereikia savos menkinti 

„Madam" a t voro širdį: 

— Jaunystėje grojau pia
ninu, koncertavau, o paskui... 
kaip kvailė, įsimylėjau men
kystą artistą. Tas pagyveno su 
manimi neilgai. Kai gimė duk
tė, metė, palikęs mane su ma
žu vaiku be buto ir pinigų. Dukrą 
užauginti padėjo mama. o aš 
grojau restoranuose ir... kele
tą metų uždarbiavau, priim
dama įžymybes... Taigi. — Atsi
dususi nutilo. Liūdnai nulei
dusi galvą, pamąstė , po 
pauzės tęsė. — Ir dabar kai kada 
pagroju pianinu. 

— O dukra? Kaip jos liki
mas susiklostė? — paklausė 
Angelė, j ausdama pagarbą 
šiai daug iškentėjusiai mote
riai ir už tai. kad ji motina. 

— Dukra užaugo, išsimokė 
ir ištekėjo. Su vyru ir dviem 

vaikais i švaž iavo gyventi į 
Daniją. Rudenį ir aš pas ją 
važiuosiu v i s a m la ikui , — 
„madam" pažvelgė į laikrodėlį 
ir pašoko. — O, man laikas 
pakeisti pianistą . Bėgu. 

Angele da r su dviem part
neriais sužaidė pokeri. Pas ta
tytos sumos buvo nedidelės ir 
lengvas la imikis papildė kazi
no kasą. 

Ankstyvą ry tą ji išėjo iš 
lošimo namų, n u o nemiegotos 
nakties išvargusi ir išsekinta. 
Kazino — velnių l iūnas, ten tų 
nelabųjų p i lna , ma tomų ir 
nematomų. Energe t ika slogi, 
tiesiog žudant i . 

Išėjusi į ga tvę , lengviau 
atsikvėpė. Tyras oras kvepėjo 
rytmečio gaivia rasa. Švito. Ry
tuose rausvojo dangaus pa
švaistė. 

Namo važiavo taksi . Sėdė
dama an t užpakal inės sėdy
nės, pro langelį dairėsi į šva
rias sostinės ga tves , medžius. 
Jos my l imas mie s t a s da r 
snaudė, bot gatvių šlavėjai 

j a u darbavosi. 
Vairuotojas pasuko radijo 

imtuvo rankenėlę ir automo
bilio salonas prisipildė estra
d inės muzikos garsų. Suko 
rankenėlę , ir ga rsas stiprėjo. 
Muzika prit i lo ir pasigirdo 
nakt in io klubo reklamos skel
bėjų linksmi balsai: O taip 
pa t j ū s ų paslaugoms kazino. 
Tai neužmirš tamos azarto ir 
pas i l i nksmin imo valandos. 
J ū s ų paslaugoms ruletė, poke
ris ir „Blok Džok". Ateikite į 
mūsų klubą ir jūs gausite visą 
paketą malonumų!". Štai kaip! 

Angelė klausėsi reklamos 
be anks tesn io susižavėjimo, 
net abejingai. Tai jau praeitis. 
Tai ne jos, o svet imas gyveni
m a s . J i daug iau niekada 
negr įš į šitą velnių liūną, 
kuris į t raukė ir paskandino ne 
v iena apgaul ingos sėkmes 
ieškotoją, s u d a r k ė sielą i r 
įmetė į pragaro laužą... 

Ši nakt i s lošimo namuose 
Angelei buvo paskut ine. 

Pah;iig;i 

KELIANT ARKIVYSKUPĄ 
MEČISLOVĄ REINĮ l ALTORIŲ 

GARBĘ 
• • ' » 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENĖ 

Mokslininkas, pedagogas, 
politikas, visuomenės veikė
j a s , k a n k i n y s arkivyskupas 
Mečislovas Reinys (1884— 
1953) — Dievo t a rnas —jam 
užvesta beatifikacijos — 
kėlimo į altorių garbę byla. 
Tad galima melstis ne tik už 
j j . bet ir į jį, p rašan t maloniu 
ir užtar imo pas Aukščiausiąjį. 
Nuo mūsit švietėjiškos veiklos 
garsinant arkivysk. M. Reinio 
vardą, maldų, prašant užtari
mo ir s tebuklų bei nuo darbų, 
rengiant medžiagą Šven
tiesiems skelbti kongregacijai 
Vatikane, priklausys, ar grei
tai mes. l ietuviai , altoriaus 
garbėje be Šventojo Kazimiero 
ir Palaimintojo Jurgio turėsi
me ir Palaimintąjį Mečislovą. 

2003 m. lapkričio 8 d. mi
nėsime 50 metų nuo arki
vyskupo M. Reinio mirties 
Vladimiro kalėjime, 2004 m. 
vasario 5 d. — 120 metų nuo jo 
gimimo. Tad nors šių jubiliejų 
proga privalome pagilinti 
žinias apie Dievo tarną arki
vyskupą Mečislovą Reinį: jo 
gyvenimo pavyzdys, jo užrašy
tos mintys aktualios ir šiandie
ną. Vos metams praėjus nuo 
arkivyskupo M. Reinio mirties 
Vladimiro kalėjime. K. Aleksa 
1954 m., jį pavadinęs dideliu 
visuomeniniu irklininku. ne
palaužiamos energijos veikė
ju , t aur iu patriotu ir dideliu 
idealistu: rašė: J o šviesi ir 
siela, tač iau nelaiminga as
menybe, jo išvaryta darbo 

vaga. jo šventumo aureolė, 
reikia spėti, ilgam laikui pasi
liks daugelio lietuvių a tmi
nimuose ir širdyje, jo vardą 
minės Lietuvos istorija". 

Ryškus, kup inas pasi
aukojimo Mečislovo Reinio, 
Utenos apskrit ies. Daugailių 
valsčiaus Madagaskaro kaimo 
ūkininkų šeimos jauniaus io 
(vienuoliktojo) vaiko, gyvenimo 
kelias: nuo vikaro iki arkivys
kupo, nuo pedagoginio darbo 
gimnazijoje iki profesoriaus 
Lietuvos (vėliau — Vytauto 
Didžiojo) univers i te te ; nuo 
profesoriaus iki Lietuvos 
katalikų universiteto steigėjo 
ir šios institucijos rektoriaus 
— kanclerio; nuo tuo metu 
itin reikalingų, populiariai 
parašytų mokslinių s t ra ip 
snių, iki išsamių darbų ir 
studijos „Rasizmo problema", 
nuo mokslininko iki Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
akademiko: nuo žymaus vi
suomenininko iki užsienio rei
kalų ministro B u s d a u g i a u 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

DIEVO SUNŪS PAVOJUJE 

KUN. V. RIMŠELIS, MIC 

Ta žiema, kai Viešpats Jė
zus užgimė, buvo labai šalta. 
Jau kitą naktį po užgimimo 
Jėzuliukui nereikėjo kentėti 
nuo šalčio. Piemenys surado 
namą, kuriame šv. šeimynėlė 
išgyveno apie porą metų. Pra
slinkus aštuonioms dienoms 
pagal Mozės duotą įstatymą 
pirmgimis berniukas turi būti 
pašvęstas ir duoti auką porą 
purplelių arba du balan-
džiukus. Marija ir Juozapas 
Jėzuliuką nunešė į Jeruzalę 
paaukoti Viešpačiui. Jeru
zalėje gyveno žmogus, vardu 
Simeonas. J is buvo dievo
baimingas vyras. Jam buvo 
Šventosios Dvasios apreikšta, 
kad jis nemirsiąs, kol nepa
matysiąs Viešpaties Mesijo 
(LK 2. 26). Tuo metu, kai 
Juozapas ir Marija buvo Jeru
zalės šventovėje su Jėzuliuku, 
atsirado ir Simeonas. Jis 
paėmė Kūdikį į savo rankas ir 
garbino Dievą, o Marijai jis 
tarė: „Štai šis skirtas daugelio 
Izraelyje nupuolimui ir atsikė
limui. Jis bus prieštaravimo 
ženklas, — ir tavo pačios sielą 
pervers kalavijas, — kad būtų 
atskleistos daugelio širdžių 
mintys" (Mt. 2, 34-35). 

Skaitant Šv. Raštą apie 
Mesijo užgimimą, nuostabą 
kelia, kodėl aukštieji kunigai, 
Rašto aiškintojai ir fariziejai 
neatėjo pas gimusį Jėzuliuką. 

Iš Rytų šalies atkeliavo į 
Jeruzalę išminčiai ir klausi
nėjo, kur yra gimusis žydų ka
ralius, nes jie matė užtekant 
jo žvaigždę. Rytų šalis greičiau
siai buvo dabartiniai Irakas ir 
Iranas, kur žydų pirkliai 
lankydavosi ir pasakojo, kad 
pas juos ateis pranašų žadėta
sis Mesijas — karalius. Iš
minčiai, kaip mes vadindavom 
trys karaliai, kurgi kitur eis, 
jei ne į karaliaus rūmus. 

Žydų karalius tada buvo 
Erodas, kuris buvo nepaprasto 
žiaurumo valdytojas. Jis į 
kalėjimą uždarė savo du 
sūnus Aleksandrą ir Aristo-
bulą, kuriuos neilgai trukus 
nužudė Samarijos kalėjime. 
Pirmgimį Antipater sūnų išsiun
tė į Romą, o su jo motina išsi
skyrė ir vedė Mariamnę, kuri 
buvo užmušta akmenimis. 
Išminčiai tiesiai paklausė Ero
dą: „Kur yra gimęs žydų kara
lius? Mes matėme užtekant jo 
žvaigždę ir atvykome jo pa
garbinti" (Mt. 2, 1-2). Erodas 
sunerimo. Jis sukvietė visus 
tautos aukštuosius kunigus 
bei Rašto aiškintojus ir tei
ravosi, kur turėjo gimti Me
sijas, š ie jam atsakė, kad pa
gal pranašystę jis turėjo gimti 
Betliejuje. Tada Erodas, pasi
kvietęs išminčius, juos išklau
sinėjo apie žvaigždės pasiro
dymą ir siųsdamas į Betliejų 

Gardenija 
(ang. gardenia arba Cape 

jasmine; lot. gardenia 
jasminoides) 

daržai ir darželiai 
Paruošia Žalianykštis 

VIENAS NEŽYDI, KITAS 

, „Mūsų daržai ir darželiai" 
skyrelis jau žengia į antruo
sius metus. Kiek girdime iš 
skaitytojų pasisakymų, jis 
gan populiarus, tik gaila, kad 
per mažai atsiliepimų raštu. 
Žalianykštis būtų labai dėkin
gas už vieną kitą laiškutį, na, 
pagaliau ir klausimą augalų 
auginimo, priežiūros rei
kalais, patirtimis pasidalini
mo. Kartais ir ūpas praeina 
tokį skyrelį ruošti, jeigu 
niekam tikrai nebeįdomu... 

Tad labai nudžiugino Ni
jolės Nausėdienės laiškelis, 
kuriame rašoma: ,,Labai ap
sidžiaugiau, kad toks skyrelis 
atsirado 'Draugo' puslapyje. 
Mes, lietuviai, labai mėgs
tame gėles, daržus, o su tuo 
iškyla visokių klausimų, tad 
praktiški patarimai yra labai 
reikalingi". 

Man visados labai patiko 
gardenijos. Nusipirkau darži
ninkystėje žydintį krūmelį. 
Vos jis peržydėjo ir daugiau 
žiedų nebesukrovė. Medelis 
labai puikiai auga, lapai ne
krenta, jie geros žalios spal
vos, bet, jei atsiranda vienas 
kitas žiedelis, tai ir viskas. Ar 
būtų galima daugiau ką apie 
gardenija sužinoti? 

Kitas klausimas. Prieš ke
lis metus iš Lietuvos atsive
žiau svarainio atžalą. Paso
dinau kieme ir labai puikiai 
prigijo. Krūmelis labai gražiai 
auga. kiekvieną pavasarį pil
nas žiedų, bet vaisiai ne
užsimezgė pražvdi ir tiek. 
Kodėl0 

Gardenijos tėvynė yra Ki
nija. Priklauso Rubiaceae au
galų šeimai. Pavadinta pagal 
škotą, buv. gamtininko Lin-
naeus bendradarbį, dr. Ale-
xander Garden (1730-1791). 
Į Europą šis augalas atvežtas 
1763 m. 

Gardenija yra visus metus 
žaliuojantis krūmas — arba 
medelis (priklausomai, kaip 
auginamas). Išauga iki 6 pėdų 
aukščio. Lapai tamsiai žali, 
žvilgantys. Žiedai baltutėliai, 
paplokšti, žiedlapiai išdėstyti 
eilėmis, mažėjantys į vidurį: 
stipriai kvepia. 

Paprastai gardenijos žydi 
vasarą, tačiau tik šiltame kli
mate gali būti auginamos 
lauke visus metus. Nepakelia 
net nedidelės šalnos, tad 
tinka auginti vazonuose ar 
didesniuose kubiliukuose, ku
rie rudenį įnešami į vidų. 
Augalas dauginamas atža
lomis. 

Gardenijai reikia daug 
saulės. Augalas mėgsta nuo-

tarė: „Keliaukite ir viską suži
nokite apie kūdikį. Radę pra
neškite man, kad ir aš nuvy
kęs jį pagarbinčiau" (Mt. 2. 
1-8). 

Naktį jau Betliejuje iš
minčiai pastebėjo tą pačią 
žvaigždę, kuri pajudėjusi su
stojo toje vietoje, kur buvo šv. 
šeimynėlė. Įžengę į namus, 
pamatė kūdikį su motina Ma
rija ir Juozapu. Parpuolę ant 
žemės, jie pagarbino Jėzuliu
ką. Paskui jie atidengė savo 
brangenybių dėžutes ir davė 
Jam dovanų: aukso, smilkalų 
ir miros. Sapne įspėti nebe
grįžti pas Erodą, jie kitu keliu 
pasuko į savo kraštą (Mt. 2, 
10-12). 

Ką Dievas veikė visoje sa
vo amžinybėje, mes nieko ne
žinome, bet mūsų regimąjį 
pasaulį mes galime pavadinti 
dieviškąja drama. Čia vyksta 
blogio ir gėrio nuolatinė kova. 
Ir nieko gera ar bloga neatsi
tinka be Dievo žinios ir Jo lei
dimo. Šioje dieviškoje dramoje 
Įsikūnijimo paslaptis pasiekė 
kulminacinį Dievo veikimo 
punktą. Ta blogio ir gėrio kova 
prasidėjo ne čia žemėje, bet 
danguje. Dievas savo ange
lams apreiškė, kad Jo Sūnus 
įsikūnys ir taps žmogumi, kurį 
reikės visiems garbinti. 
Arkangelas Liuciferis (Šviesos 
nešėjas) pasipriešino ir tarė, 
kad jis negarbins tokio Dievo, 
nes jis pats yra kaip Dievas. Ir 
danguje įvyko kova. Arkan
gelas Mykolas su šūkiu „kas 
kaip Dievas?" kovą laimėjo. Ir 
sukilėliai angelai buvo išmesti 
iš dangaus į mūsų žemę. Tuos 
sukilėlius angelus mes vadi
name piktomis dvasiomis arba 
velniais. Kristus apaštalams 
sakė, kad Jis matė kaip žaibą 
iš dangaus krintančius suki-

latinę drėgmę — jeigu žemė 
bent kiek išdžiūsta, nukrinta 
pumpurai arba jie net nesu
kraunami. Tačiau nereikia ir 
perlaistyti. Gardenijos mėgs
ta trąšią, purią žemę su daug 
organinių medžiagų, bet joms 
taip pat reikia rūgšties. 
Kartais šiuo atveju padeda, 
jeigu žemės paviršius paden
giamas maždaug 2 colių dur
pinių samanų sluoksniu (peat 
moss). Gardenijas reikia bent 
kartą per mėnesį tręšti. Labai 
tinka trąšos, skirtos azalijoms 
ar kitiems, rūgščią žemę 
mėgstantiems, augalams. Ga
lima tręšti ir iš žuvų pagamin
tomis trąšomis (fish emul-
sion). Svarbu, kad peržydėju
sius žiedus tuoj nuskintu-
mėte, nes tuomet augalas 
krauna kitus pumpurus. Va
sarą galite gardenija išnešti į 
lauką, bet per daug nenu
siminkite, jeigu Jūsų kam
barinis augalas neapsipils 
žiedais — gardenijos šiuo 
atveju tikros užsispyrėlės: jas 
..prišnekinti", kad gausiau 
žydėtų — nelengva. 

Reikia atsiminti kelis da
lykus: a. daug šviesos; b. nuo
latinė drėgmė; c. atitinkamos 
trąšos, kurios parūgština 
žemę; d. nuskabyti peržydėju
sius žiedus; e. saugoti nuo 
kenkėjų, ypač voratinklinių 
erkučių (spider mites) ir sky-
damarių (scale). 

Svarainiai 
(angį. ąuince; lot. Cydonia 

vulgaris; o, japoninio svarainio 
atveju — chaenomeles 

japonica, angį. Japanese 
ąuince) 

Priklauso rožių šeimai: gi
miningas obelims, kriaušėms. 
Kilęs iš Japonijos, kur svarai
nis buvo auginamas apie 2000 
metų; į Europą atgabentas 
1796 m. 

Iš esmės reikia kalbėti 
apie du skirtingus svarainius 
— vienas, skirtas vaisiams 
auginti; antrasis — dekora
tyvinis, raudonais arba lieps
nos spalvos žiedais. Abu žydi 
anksti pavasarį, labai nek-

lelius angelus. 
Dievo Sūnaus Įsikūnijimo 

laukė visi dangaus angelai. 
Laukė Jo užgimimo ir pikto
sios dvasios. Dangaus angelai 
garbino Dievą giedodami, 
garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė Jo mylimiems 
žmonėms. O piktosios dvasios 
planavo, kaip vaikelį Jėzų 
nužudyti. Galbūt jau nuo se
niai jos buvo apsėdusios Erodą 
ir ruošė jį nužudyti įsikūnijusį 
Dievą, dėl kurio jie buvo 
išmesti iš dangaus. Kai iš
minčiai iškeliavo į savo kraš
tą, nesustoję pas Erodą, tai jis 
dar labiau įniršo ir nutarė 
išžudyti berniukus iki dviejų 
metų visoje Betliejaus apylin
kėje. Dangaus angelai viską 
stebėjo ir matė, kad Jėzuliu-
kas yra pavojuje, kad su juo 
Įsikūnijęs Dievas yra pavoju
je. Dievas yra visur ir gyvena 
neprieinamoje šviesoje, bet 
tapęs žmogumi Jis visiems 
p r i e inamas , kaip mažas 
vaikas. 

Išminčiams iškeliavus, 
Juozapui sapne pasirodė an
gelas ir liepė: „Kelkis, imk kū
dikį su Motina ir bėk į Egiptą. 
Pasilik ten, kol tau pasakysiu, 
nes Erodas ieškos kūdikio, 
norėdamas jį nužudyti" (Mt. 2, 
13). Su baime dėl pavojaus 
Jėzuliukui šv. šeimynėlė turė
jo bėgti į Egiptą. Taigi Įsikūni
jęs Dievas mūsų žemelėje savo 
gyvenimą turėjo pradėti trem
tyje. Įsikūnijusiam Dievui bu
vo panašiai kaip ir tūkstan
čiams mūsų tautiečių, kurie 
paliko savo namus ir bėgo į 
nežinią nuo komunizmo siau
bo. Karo metais, kai komu
nistų armija užėmė Uteną, iš 
Ukmergės pranyko beveik visi 
žmonės. Anksti rytą, išėjęs į 
gatvę, pamačiau moterį, kuri 

Hector Garrido. „Pagarbinimas". 

vedėsi paršiuką, ant kojos pa
rištą su virvute. Ją paklausi
au, kur ji eina. Ji atsakė: „Iš 
miesto visi išbėgo. Tai ir aš 
einu, kur paršiukas bėga". 

Šv. šeimynėlė išbuvo Egip
te apie porą metų. Juozapui 
sapne vėl pasirodė angelas ir 
sakė: „Kelkis, imk kūdikį su 
Motina ir keliauk į Izraelio 
kraštą, nes jau mirė tie, kurie 
tykojo kūdikio gyvybės". Tuo
met Juozapas atsikėlė, pa
siėmė kūdikį ir Motiną, par
grįžo į Izraelio kraštą, nuke
liavo į Galilėjos sritį ir apsi
gyveno Nazareto mieste Ma
rijos namuose (Mt. 2. 20-23). 
Čia Jėzus pradėjo dirbti 
dailidės darbą. Nuostabą ke
lia, kad tasai, kuris sukūrė 
visą pasaulį, turėjo iš Juozapo 

išmokti dailidės meno. ..Juk 
Jis yra neregimojo Dievo 
atvaizdas, visos tvarinijos pirm
gimis. nes Jame sutverta visa, 
kas yra danguje ir žemėje, kas 
regima ir neregima... visa 
sutverta per Jį ir Jam" (Kol. 1, 
15-16). Jeigu visa sutverta 
Jam, tai visa žemė Jam 
sutverta ir dėl Jo sutverti visi 
angelai, geri ir blogi, taip kad 
ir visi žmonės dei Jo sutverti 
— geri ir blogi. Iš čia galime 
daryti išvadą, kad ir visas 
pasaulis yra sutvertas dėl 
Dievo Sūnaus Įsikūnijimo. 

Iki Įsikūnijimo Dievas 
neturėjo Motinos. Švenčiau
sioje Trejybėje. Dievo prigim
tyje, nebuvo kitos prigimties, 
kaip tik amžinasis Dievas. O 
dabar Švč. Trejybėje yra Dievo 

Sūnus su žmogiška prigimti
mi, dargi su penkiomis žaiz
domis. Svarstant Dievo am
žinybę ir Įsikūnijimo paslaptį, 
mūsų žemė atrodo, kaip 
dieviškas teatras, nes joje vyksta 
dieviška drama. Kristus yra 
vyriausias veikėjas, o mes visi 
žmonės ir visi angelai esame 
vaidintojai. Todėl visi esame 
reikalingi toje dramoje, visi 
angelai — blogi ir geri, visi 
žmonės — geri ir blogi. Čia 
nuolat vyksta kova tarp gėrio 
ir blogio. Todėl Kristus prieš į 
dangų įžengimą apaštalams 
įsakė: „Eikite į visą pasaulį ir 
skelbkite Evangeliją visai 
kūrinijai. Kas įtikės ir 
pasikrikštys, bus išgelbėtas, o 
kas netikės, bus pasmerktas" 
(Mk. 16. 15-16). 

taringi, tad visuomet žiedai 
pilni bičių bei kitų vabzdžių, 
renkančiųjų sultis. 

Amerikoje auginamos abi 
rūšys — medelis, ant kurio 
auga vaisiai, ir krūmas, vadi
namas ,,flowering quince". 
skirtas pasigrožėjimui. Japo-
ninis svarainis auginamas ir 
Lietuvoje. Išauga Į maždaug 
15 pėdų aukščio — gudobelės 
..crab apple" dydžio — medelį. 
Žydi rausvais žiedais maž
daug tuo pačiu metu. kaip 
obelys. Vaisiai geltoni, sun
kūs (sakoma, kad sveria po 1 
svarą, iš čia kilęs ir lietu
viškas pavadinimas), nunoks
ta vėlai rudenį. Vaisiai pap
rastai žali nevartojami: iš jų 
gaminamos uogienės, maišo
mi su kitais vaisiais arba 

uogomis. Turi daug vitamino 
C. Dauginami atžalomis arba 
sluoksniuojant, bet kartais iš 
ažalos užaugintas medelis 
vaisių neveda. Reikia jį 
skiepyti. Arba, kaip abrikosų 
atveju, būtina netoli vienas 
kito auginti du medelius. 

Japoninis svarainis yra 
krūmas, dygiomis šakutėmis. 
Žydi dar be lapų ir tuomet 
šakelės tiesiog liepsnoja 
žiedais. Kartais ir ant šių 
krūmų užmezga vienas kitas 
vaisius, bet daugiausia tai tik 
sodo ar darželio puošmena. 
Neretai svarainius puola 
įvairūs kenkėjai ir lapai iki 
vasaros galo visai nukrenta. 
Bet dėl to nereikia rūpintis — 
pavasarį vėl išsprogs. Jeigu 
ruduo ilgas ir šiltas, svarai
niai kartais pražysta net lap
kričio ar gruodžio mėn. 

Galbūt Jūsų svarainis dar 
per jaunas vaisius vesti 
(paprastai veda 3 m.). Duokite 
jam daugiau trąšų, pri
žiūrėkite, kad nebūtų per sau
sa ir saugokite nuo kenkėjų. 
Kaip teko patirti, žydėjimo 
metu į žiedus kai kurie kenkė
jai padeda kiaušinius ir jų 
vikšreliai vaisius, vos spėju
sius užmegzti, sugadina, jie 
neišsivysto. Pamėginkite tuoj 
prieš žydėjimą (jau sukrovus 
pumpurus) ir žydėjimo metu 
savo medelį purkšti 
vaismedžiams skirtais nuo
dais. 

AR NEPAMIRŠOTE 
SPARNUOČIŲ? 

Šaltis sukaustė gamtą, 
sniegas uždengė žemę, o tuo 
pačiu ir paukštelių maisto 
šaltinius. Nepamirškite pale
sinti sparnuočių, ne vien įtai
sydami jiems lesyklas, bet ir 
paprastesnių būdu. Pvz.: ap
tepkite savo kieme medžio 
žievę riešutiniu sviestu; 
įspauskite į jį paukščiams 
skirtų sėklų; pakabinkite ant 
šakos gyvulinių riebalų gaba
liukų, arba nupirkite specia
liai paruoštų (suet) jau su sėk
lomis. Žiemą paukščiams ne
pakanka tik duonos trupi

nėliu. Jiems reikia maisto, 
kuris suteikia daugiau energi
jos, kad apsaugotų nuo šalčio. 
Riebalai, riešutinis sviestas, 
saulėgrąžų sėklos tokios 
energijos gausiai duoda. 

KOMPIUTERINĖ 
DARŽININKYSTĖ 

Kaip daugelis gerai žino, 
kompiuteriuose galima rasti 
įvairios medžiagos dar įvai
resnėmis temomis. Kuo tik 
besidomite, kompiuteris yra 
tarytum kelios parankios bib
liotekos, kuriose galima rasti 
norimos medžiagos. 

Pasinaudokite kompiu
teriu, jei norite sužinoti apie 
augalus, dirvožemį, kenkėjus, 
pasidalinti patirtimi ir min
timis su mėgstančiais auginti 
kambarines ir lauke gėles, 
taip pat daržoves, medelius, 
dekoratyvinius krūmus ir 1.1. 

Apie vaistinius augalus 
medžiagos galite rasti: 

www.botanical.com 
apie svogūnines gėles 

(tulpes, narcizus ir pan.): 
www.bulb.com 
apie lelijas: 
www.dayii I ies.org 
apie pievelių priežiūrą: 
w w w . l a w n i n s t i t u t e . c o 

m/guide.htmJ 

SIŪLO DARBĄ 

kad darželį lankytų dru
geliai: www.naba .org 

apie rožes: wwwxose.org 
arba: www.ars .org 
vilkdalgiai (irisai): 
www.ir ises .org 
prieskoniniai augalai 

'herb): 

w w w . g a r d e n w e b . c o m / d i r e 
c tory/hsa/ 

Tačiau nepamirškite ir šio 
skyrelio ..Drauge" kiekvieną 
antradienį. Lauksime laiške
lių, komentarų, klausimų. 

PERKA 

VVe buv gold, diamond. 
elektric oiitfit and etc. 

Tel. 773-278-1700. 4345 W. 
North A ve., ("hicago, IL. 

IŠNUOMOJA 

V\oodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640; 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, .faną. 

PASLAUGOS 

PK<)( \RK \ G K M Y 
We are kmkia/į tor Englisti '-peaking 
nanmev .̂m\ci\ers I ,ive -in/ceme & ąo. 
Call 847-391-4164. 2644 Dempster 
Str.. #205. Park Ridge. II. 60*168. 

STATE FARM INSURANCE 
Al ITAK»aiJa\Y\R^S\VflvAT<*; 

IK < smtfs RMOMB 
\gemas Krank Zapolis irOft". Mcr. 

V.iKM.- S. Kane kalba lietuviškai. 
KRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

(PA CONSTANTINE 
Novv Hirinsi F.Mheiieians-Nail 

technitian-* and BUSMgC therapists. 
Mušt be Ikcased or certitied. Some 

F.nglish necessary. I.ocation -
Batavia Oak Park Dnuners 

Grove Plea»t call.: 70S-945-S051 

CNAs and < ompanions: W'e are 
lookinc toi e\peneneed caiecivers 

(minimom <<! 2 years witti an aseney 
in home lieallh care) Pait-time and 

f ii H time ptnitions availabte I)i 
liceriNC and availabie cai prcferrcd 
Mušt speak Engftsfc and tmvt work 

authon/ation pajvis 
Plcasr call l?< th at .M2-7.VMM44. 

X^° ^ 
S* I \ * 2 ^ 

*«* JO* O* r̂̂  
^ n 

' •JftiFtRictBr 
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http://www.gardenweb.com/dire
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Prezidentas Rolandas Paksas kartoja neatsistatydinsiąs 
Atkelta iš 1 psl. 
ir pagrindines — kad nėra kal
tas. Anot jo, atsistatydinimas 
reikštų kaltės pripažinimą. 

Paklaustas, kaip vertina 
prielaidas, kad galėtų atsistaty
dinti, siekdamas išsaugoti pre
zidentines privilegijas, R. Pak
sas pažymėjo, kad Prezidento 
įstatymo pataisos teigia, jog 
prezidentas jas gauna tik už
baigęs kadenciją, bet negali jų 
gauti, jei atsistatydina ar būna 
pašalintas apkaltos būdu. 

R. Paksas taip pat sakė ne
suprantantis Migracijos depar
tamento sprendimo išsiųsti Lie
tuvos pilietybės netekusį Ru

sijos verslininką, dosniausią jo 
rinkimų kampanijos rėmėją Ju
rijų Borisovą iš Lietuvos. 

„Aš nemanau, kad tokiais 
būdais reikėtų klausimą spręs
ti", teigė R. Paksas. 

Prezidentas taip pat pažy
mėjo, kad Generalinė prokura
tūra yra uždraudusi J. Boriso
vui bendrauti su juo. 

„Tai kad aš ir nebendrau
ju", teigė R. Paksas. 

Prezidentas dar kartą iš
reiškė abejones del Konstituci
nio Teismo priimto nutarimo, 
kad prezidento dekretas, kuriuo 
Lietuvos pilietybė suteikta J. 
Borisovui, prieštarauja Konsti

tucijai, sakydamas, kad niekur 
nėra girdėjęs, kad negali ko
mentuoti bet kurio teisės akto 
ar įvykio Lietuvoje. 

Prezidentas taip pat pažy
mėjo neketinantis dalyvauti 
kaltinimus jam svarstančios 
Seimo komisijos posėdyje ir 
tvirtino negavęs visų reikiamų 
dokumentų. 

„Jums belieka pasirinkti , 
kuria puse tikėti", sakė R. Pak
sas, žurnalistams pastebėjus, 
kad komisijos nariai preziden
tui teigia pateikę visus reikia
mus dokumentus dėl apkaltos. 
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Liudytojai užvertė prezidento apkaltos komisiją 
dokumentais ir pareiškimais 

Atkel ta i š 1 psl . 
sveikatos apsaugos ministras 
Juozas Olekas pareiškė, jog 
prezidento patarėjai „viršijo 
savo kompetenciją" bandydami 
daryti įtaką ministerijos darbui, 
kompensuojamų vaistų sąrašo 
sudarymui. 

Tokia įtaka, pasak ministro, 
buvo jaučiama iš V. Vinickienės 
ir prezidento patarėjo jaunimo, 
socialinio aktyvumo ir nevy
riausybinių organizacijų klausi
mais Gintaro Šurkaus pusės. 

V. Vinickienė kaltinimus at
metė, teigdama, jog siekė vyk
dyti prezidento programą svei
katos apsaugos srityje. 

Pirmadienį vykusiame už
darame posėdyje komisija taip 
pat apklausė užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionį, buvu
sį prezidento patarėją užsienio 
politikos klausimais Alvydą Me-
dalinską bei prezidento pata
rėją ryšiams su visuomene Onu
tę Valiukevičiūtę. 

A. Medalinskas anksčiau 
taip pat buvo apkaltintas kom
petencijos viršijimu ir bandymu 
kištis į Užsienio reikalų minis
terijos darbą. 

A. Valionis patvirtino, jog 
komisijoje atsakė į klausimus 
apie savo santykius su buvusiu 
prezidento patarėju užsienio po
litikos klausimais, taip pat apie 
dosniausio prezidento finansi
nio rėmėjo Jurijaus Borisovo 
veiklą, užsienio reakciją į įvy
kius Lietuvoje. 

Tačiau ministras teigė ne
pasakęs nieko nauja, ką jau yra 
išdėstęs Aloyzo Sakalo vadovau
tai komisijai. 

Prezidento patarėjos O. Va
liukevičiūtės komisijoje buvo 
teirautasi, ar ji pažįstanti prezi
dento rėmėją J. Borisovą, taip 
pat Renatą Smailytę, kuri, kaip 
nusta tė A. Sakalo komisija, 
palaikė ryšius tiek su valstybės 
institucijų, tarp jų ir Preziden
tūros, tiek su asmenimis, susi

jusiais su nusikalstamu pasau
liu. 

„Būtume neįleidę per šau
tuvo šūvį, jeigu būtume žinoję, 
jog ji susijusi su nacionaliniu 
saugumu", sakė O. Valiukevi
čiūtė, aiškindama, kodėl R. 
Smailytei buvo leista lankytis 
Prezidentūroje. 

Komisijos planuojamų ap
klausti liudytojų sąraše yra 
daugiau kaip 50 pavardžių. 

Liudytojams klausimus gali 
užduoti tiek komisijos nariai, 
tiek prezidento interesams ats
tovaujantys advokatai. 

Seimo specialioji tyrimo 
komisija iki vasario 13 dienos 
turi parlamentui pateikti išva
dą, ar kaltinimai prezidentui 
yra pagrįsti ir rimti. 

Komisijai nusprendus, jog 
kaltinimai prezidentui yra pa
grįsti ir rimti. Seimas turės bal
suoti dėl jo nušalinimo. 

Prezidentui nušalinti reikia 
ne mažiau kaip 85 balsų. 

Prezidentas nežino, k u r pradingojo busimasis patarėjas 
Atkel ta iš 1 psl . 

Valstybės vadovas teigė tu
rįs ir atsarginį variantą, kitą 
kandidatą į patarėjo užsienio 
politikos grupės vadovo postą, 
tačiau jo pavardės neminėjo. 

„Ar su ponu patarėju Petru 
Vaitiekūnu, ar be jo pirmadieni 
Prezidento patarėjų komanda 

bus suformuota ir tęs darbą", 
sakė R. Paksas. 

P. Vaitiekūnas lapkričio 
mėnesį davė sutikimą dirbti 
prezidento patarėju užsienio po
litikos klausimais. Jis turėjo pa
keisti per Prezidentūros skan
dalą atsistatydinusį Alvydą Me-
dalinską. P. Vaitiekūnas žadėjo 

nesišvaistyti pareiškimais ir 
komentarais, pabrėžė preziden
to komandos darnos svarbą. 

Žiniasklaidos pranešimais, 
atostogaujantis P. Vaitiekūnas j 
neatsiima savo sutikimo dirbti 
Prezidentūroje, tačiau nori iš- Į 
laikyti Užsienio reikalų minis- ' 

.terijos pavaldumą. 

Prezidentūroje — naujasis nacionalinio saugumo patarėjas 
Atkelta iš 1 ps l . 

Jis tvirtino, kad jam niekas 
nedarė spaudimo priimti ar 
atsisakyti R. Pakso pasiūlymo, 
jo niekas nešantažavo ir niekas 
negrasino. „Tai buvo sąmonin
gas apsisprendimas", pabrėžė 
R. A. Senovaitis. Paklaustas, ar 
ilgam atėjo į Prezidentūrą, R. A. 
Senovaitis sakė: „Aš paprastai 

ateinu ten, kur dirbama ilgai". 
Patarėjas tikino nesiūly

siantis prezidentui keisti spe
cialiųjų tyrimų vadovų. „Tai ne
būtų realu ir protinga", sakė R. 
A. Senovaitis. Jis tikisi, kad su 
Valstybės saugumo departa
mentu (VSD) bus palaikomi „la
bai normalūs, dalykiški" san-
tvkiai. 

VSD direktorius Mečys 
Laurinkus yra išreiškęs abe
jonių, ar slapta informacija, ku
rią saugumas pateikdavo Pre
zidentūrai, nenutekėdavo abe
jotinos reputacijos asmenims 
per buvusį patarėją nacionali
nio saugumo klausimais Remi
gijų Ačą. 

Seimo na r io Vytauto Šustausko žmona patyrė vyro smurtą 
Atkel ta iš 1 ps l . 
N. Šustauskienės telefonu, pa
reigūnai išgirdo atsakymą, kad 
konfliktas jau pasibaigęs ir ji 
policijai pareiškimo nerašysian
ti. N. Šustauskienės žodžiais, 
niekas jos nemušė, tiesiog vyras 
„bušavojo", o paskui ramiai už
migo. 

Sostinės policijos pareigū
nus į Seimo viešbutį iškvietė 
Vokietijoje gyvenantis N. Šus

tauskienės sūnus. Jis paskam
bino ir pareiškė, kad Seimo 
narys V. Šustauskas viename iš 
Seimo viešbučio kambarių mu
ša jo motiną. 

Į įvykio vietą buvo nusiųsti 
policijos budėtojai. Kaip teigia
ma Vilniaus miesto VPK pra
nešime spaudai, nurodytame 
bute buvo tylu ir tamsu. Parei
gūnai įspėjo apsaugos darbuoto
ją, kad šis atkreiptų dėmesį, jei 

kiltų triukšmas minėtame bute. 
Vėliau N. Šustauskienės sū

nus vėl paskambino policijai ir 
pasiteiravo, kodėl niekas nepa
deda jo motinai. 

Anot jo, moteris yra uždary
ta bute ir negali išeiti. Sūnus 
pareigūnams pasakė motinos 
telefono numerį. 

Iki šiol dėl konfliktų šeimoje 
N. Šustauskienė i policiją nesi
kreipė. 

Nuvažiavus į Floridą, Juno 
Beach, keletą kar tų teko sve
čiuotis Jono ir Albinos Jaku
bauskų šeimoje, įdomiai pas 
juos praleist i po keletą dienų. 
Malonūs, darbš tūs , vaišingi 
žmonės, pragyveno sunkų ir 
įdomų gyvenimą. Jonui Jaku
bauskui teko didelis gyvenimo 
išbandymas. J a m reikėjo nu
galėti ne vieną gyvenimo 
kliūtį Lietuvos žmonių labui. 
Dabar, kai jo nebėra, jo pri
siminimą, nuo t r aukas ir kapą 
globoja Anelė Kazlauskaitė, 
visiems p r imindama jo gerus 
darbus, nuopelnus . 

Tėvai buvo pirmosios bangos 
lietuviai emigranta i , ieškoję 
laimės Amerikoje. Apsigyveno 
New Philadelphia, nes gavo 
darbą akmens anglies kasyk
lose. 1911 metų kovo 3 dieną 
ten gimė Jonas Jakubaus
kas. Tėvas kasyklose paaukojo 
daug sveikatos. Nusivylė sun
kiu darbu ir pasiilgę Lietuvos, 
prieš pa t P i rmą pasaulinį ka
rą šeima grįžta į Lietuvą. J ie 
apsigyveno tėviškėje, Vilka
viškio apskrityje. Baigęs gim
naziją įstojo į karo mokyklą 
Kaune, kurią baigus, 1933 
metais buvo paskir tas į de
vintą Kunigaikščio Vytenio 
pėstininkų pulką Marijam
polėje. Ne t rukus su šio pulko 
dalimi buvo perkel tas į Vilka
viškį. Tais p a t metais jis vedė 
Albiną Stoškutę , o 1936 me
tais j iems gimė duktė Ina. Ru
sams okupavus Lietuvą per
sikėlė gyventi į Vilnių. Buvo 
gen. Plechavičiaus daliniuose. 
1943 metais vokiečių Gestapo 
buvo areš tuotas , nes atsisakė 
organizuoti vokiečių kuriamą 
SS legioną. Artinantis rusų 
kariuomenei, Jakubauskų šei

ma pas i t r aukė į Vokietiją. Iš 
Vokietijos 1949 metų rugpjū
čio 22 dieną pasiekė Amerikos 
k ran tus ir apsigyveno Balti-
morėje. Čia aktyviai ėmėsi 
darbo lietuvių tarpe. 

J i s 1952 metais dalyvavo 
įkur iant Lietuvos Karių są
jungos „Ramovė" skyrių. Čia 
darė praneš imus , aiškino su
sidariusias aplinkybes Lietu
vos kariuomenėje, prieš pa
liekant Lietuvą. 1953—1955 
metais buvo JRamovėnų" sky
riaus iždininku, o 1957-1958 
m. tapo pirmininku. J am va
dovaujant, buvo išvystyta ak
tyviausia skyriaus veikla, 
daugiausia sur inkta pinigų, 
palyginus su kitais metais, 
kurių pagr indinė dalis skirta 
saviveiklos finansavimui, ren
giniams. J a m buvo svarbu su
burt i l ietuvius ir vystyti 
veiklą. 

1972 m. persikėlė gyventi į 
Juno Beach, Florida. J is buvo 

Lietuvos monetų kalykla ruošiasi kaldinti eurus 
Atkelta iš 1 psl . 
steigėjo — Kasos departamento 
direktorius Arūnas Dulkys. 

Siekdama gauti Europos 
centrinio banko (ECB> leidimą 
eurų monetų kaldinimui, Lie
tuvos monetų kalykla 2003-ųjų 
pabaigoje gavo atitikties pažy
mėjimą. 

„Manau, prieš įsivedant 
eurą, reikia paruošti tinkamas 
eurų monetų atsargas. Tačiau 
kada tai bus padaryta, pri
klausys ir nuo techninių gali
mybių", sakė LB valdybos 
pirmininkas Reinoldijus Šarki
nas. Anot jo, norima, kad Lietu
vos monetų kalykla galėtų kal

dinti eurus ne tik Lietuvai, bet 
ir kitoms valstybėms. R. Šarki
nas teigė, kad Lietuva po šių 
metų gegužės 1-osios pradės 
derybas dėl prisijungimo prie 
antrojo valiutų kursų mechaniz
mo, o eurą ji ketina įsivesti 2006 
metų pabaigoje ar 2007-ųjų 
pradžioje. 

Apkaltos metu prezidentas neturėtų kalbėti 
Europos Tarybos tribūnoje 

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) 
— Prezidentas Rolandas Paksas 
pavasarį t ikriausiai nevyks į 
Strasbūrą sakyti kalbos Euro
pos Tarybos Parlamentinėje 
Asamblėjoje (ETPAV 

Diplomatinių šaltinių teigi
mu, Europos Taryba leido Vil
niui suprasti, kad, gresiant ap

kaltai Seime, R. Paksui nebūtų 
t inkamiausias laikas tokioms 
kalboms. 

Prezidentūros pareigūnai 
patvirtino, kad kalba ETPA po
sėdyje buvo R. Pakso planuose 
balandžio mėnesiui, bet atsisa
kė komentuoti šia tema. 

Seimo delegacijai ETPA 

vadovaujantis par lamentaras 
Jonas Čekuolis patvirtino, jog 
dar ankstyvą 2003-ųjų rudenį 
rašė raštą Europos Tarybos va
dovybei, kuriame informavo 
apie Lietuvos prezidento norą 
balandžio mėnesio ETPA sesijo
je sakyti kalbą. 

vienas Palm Beach bendruo
menės organizatorių ir 1975 
m. tapo pirmuoju jos pirminin
ku. Bendruomenės teritorija 
buvo labai plati, bet centras -
J u n o Beach. Valdyboje ne vie
nus metus yra dirbusi ir ne
mažai prisidėjusi organizuo
j a n t renginius, jo žmona Albi
na. 1975 m. prie apylinkės 
valdybos, Jono Jakubausko 
pastangomis, buvo organizuo
t a lietuvių kapų sekcija. Bū
damas Kapų sekcijos vadovu, 
pats organizavo ir sponsoriavo 
lietuvių paminklo pastatymą. 
„Memorial Day" dienomis or
ganizuodavo veteranų pager
bimą. 

J i s ne tik daug dirbo organi
zaciniuose darbuose, bet jų 
šeima rėmė bendruomenę, lie
tuvių kapų sekciją, Lietuvių 
fondą, „Lithuanian VVeekly" ir 
daug kitų organizacijų. 1982 
meta i s JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba, įver
t inan t jo atl iktus darbus, ap
dovanojo žymeniu už darbą ir 
pasiaukojimą tautos reika
lams. 2001 metais gavo Lietu
vos Respublikos Aukščiausios 
Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio padėką už auką, 
panaudotą Lietuvos labui. 
1996 metais Kauno karo aka
demijos rektorius gen. Z. Ku
lys a t s iuntė padėką už nuopel
nus, puoselėjant Lietuvos ka
ro akademijos tradicijas. 1998 
metais apdovanotas Amerikos 
karių invalidų draugijos me
daliu. 2000 metais Lietuvos 
Respublikos dekretu už nuo
pelnus, kur iant ir s t iprinant 
Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugą apdovanotas Lietu
vos Kariuomenės kūrėjų sava
norių medaliu. 2000 metais , 
švenčiant Lietuvių Bendruo
menės 25 metų jubiliejų, JAV 
Krašto valdyba, įvert indama 
pasišventimą bei darbą Lietu
vių tautos ir bendruomenės 
reikalams, įteikė žymenį, 
re ikšdama padėką už pras
mingą ir ilgametę bendruo
menės veiklą. Yra gavęs po
piežiaus Jono Pauliaus II 
palaiminimą. 

Nuveikęs daug didelių dar
bų ir gavęs aukštus apdova
nojimus, bei padėkas, palaido
jęs žmoną, po trijų metų, 2002 
metų sausio 7 dieną mirš ta ir 
j is pats . įdomus buvo žmogus 
ir malonus pašnekovas, dali
nosi savo praeities prisimini
mais, sunkumais ir laimėji
mais. Nepastebėjau pažymint 
jo darbų ir nuopelnų spaudoje. 
Artinasi lygiai dveji metai nuo 
jo mirties. Prisiminkime žmo
gų, kuris dirbo Lietuvai ir lie
tuvybės puoselėjimui. 

R ū t a T a l ž ū n i e n ė 

Nuoširdžiai užjaučiame ALBINA BAKYTĘ-
MARKIENĘ, jos broliui 

A t A 
dail. JUOZUI BAKIUI 

m i r u s . 

Lietuvių gimnazijos Kemptene Vokietijoje, buvę 
klasės draugai: 

R. ir L. Ringiai, V. ir A. Mikliai, 
A. ir R. Šlepečiai, J. ir I. Pabedinskai ir 

V. Gilvs 

A t A 
NATALIJAI STUKIENEI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos 
šeimai ir visiems artimiesiems. Ji visiems lai
kams liks mūsų širdyse. 

Krikšto sūnus Vytis Likatavičius su Jolanta 
Dr. Giedrius Likatavičius su Loreta ir 

sūnumi Adomu 
Lyza Ginkienė 

Pusseserė Silva Likatavičienė su vyru Vytautu 

Mylimas vyras, tėvas ir senelis 

A t A 
P E T R A S KLIORYS 

Mirė ramiai savo namuose 2003 m. gruodžio 27 d., 
e idamas 97-tuosius metus . Gimė 1907 m. rugpjūčio 1 d., 
Kėdainių apskrityje, Žeimių miestelyje. J aunys t ę pra
leido, ėjo mokslus ir dirbo savo profesijoje Kaune. Į JAV 
atvyko 1949 meta is , gyveno Clevelande. 

Nuliūdime liko: žmona Jadvyga; s ū n ū s Konstanti
nas su žmona Mary, Vytau tas su žmona Rita; dukterys 
Ona Daugirdienė su vyru Jonu , Živilė Vaitkienė su 
vyru Linu; anūka i Krist ina, Saul ius , Kęstut is , Vytas, 
Linas, Adomas, Ša rūnas , Kristi jonas ir Mykolas; svainė 
Salomėja Idzelienė su šeima; sūnėna i Vytautas , Anta
nas, Eligijus, Remigijus ir Saul ius Sužiedėliai . 

A. a. Pe t r a s buvo a.a. Marytės Kliorytės ir a.a. An
taninos Sužiedėlienės brolis. 

A. a. Pe t ras buvo diplomuotas ekonomistas . Ateiti
ninkas nuo jaunys tės dienų, Vytauto klubo narys , 
Krikščionių Demokratų veikėjas, didelis lietuviškos 
knygos ir spaudos mylėtojas, dosnus lietuviškų reikalų 
rėmėjas ir gilaus tikėjimo ka ta l ikas . 

Atsisveikinimas su velioniu įvyko gruodžio 28 d. 
Gruodžio 29 d., po gedulingų Mišių Šv. Jurgio baž
nyčioje, kuriai pr iklausė virš 50 metų , a.a. Petras buvo 
palaidotas Visų Sielų kapinėse. 

Šviesios velionio a tmint ies pagerbimui , draugai ir 
artimieji kviečiami prisidėti prie Kauno Prisikėlimo 
bažnyčios a ts ta tymo. Aukas gal ima siųst i Li thuanian 
Catholic Religious Aid, 64 -25 Per ry Ave., Maspeth NY 
11378. 

Prašome prisiminti a.a. Petrą savo maldose. 

Ž m o n a , s ū n ū s i r d u k t e r y s 

Arizonos Lietuvių Bendruomenės nariui 

A t A 
GEORGE STROUSE 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai BI
RUTEI ir visiems artimiesiems. 

Arizonos Lietuvių Bendruomenė 

A t A 
NATALIJAI STUKIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dr. KASTYTĮ ir 
GRAŽINĄ LATOŽUS bei jų šeimą. 

Darius ir Rima Buivydai 

A t A 
NATALIJAI STUKIENEI 

mirus, giliai užjaučiame tėvelius REGINĄ ir 
BRONIŲ LATOŽUS, brolį dr. KASTYTĮ LATO-
ŽĄ su žmona GRAŽINA bei ki tus gimines ir ar
timuosius. 

Aldona Rukuižienė 
Lydija ir Algis Liepinaičiai 

A t A 
VIKTORUI NAUDŽIUI 

mirus, jo žmoną dr. ALDONĄ, dukras RENATĄ 
ir INGRIDĄ su šeimomis, nuoširdžiai užjau
čiame. 

Ada Sutkvienė ir šeima 

A t A 
JANEI TALLAT-KELPŠAI, DDS 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui JUR
GIUI PRAPUOLENIUI, broliui RIMČIUI TAL
LAT-KELPŠAI, sesei DALIAI URBUTIENEI ir 
visiems artimiesiems. 

Arizonos Lietuvių Bendruomene 
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Sausio 18 d. 9 v.r. JAV 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė dalyvaus 
Cicero šv. Mišiose ir po to susi
tiks su Lietuvių bendruo-
menininkais ir svečiais. 3 
v.p.p. ji kalbės Jaunimo cent
re, Čiurlionio meno galerijoje 
knygos „JAV LB penki de
šimtmečiai" sutiktuvėse. 

Beverly Shores, IN, lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečiąjį sekma
dienį vietos Šv. Onos bažny
čioje. Sausio mėn. šv. Mišios 
vyks 18 d. 1 v.p.p, kurias 
praves kun. Antanas Gražulis, 
SJ. Visi kviečiami. 

Čikagos lietuvių Brighton 
Parko namų savininkų meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
18 d., sekmadienį, po lietu
viškų mišių, Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčios parapijos mokyklos 
salėje, 2745 W. 44th St. Nariai 
kviečiami dalyvauti. 

Lietuvos Vyčių vidurio 
Amerikos apygarda rengia 
Lietuvos Prisiminimų pokylį, 
vyksiantį vasario 1 d.. 5 v.p.p. 
Chateau Bu-Sche 11535 S. 
Cicero. Pokylio metu bus pa
gerbtas ,.Draugo" dienraštis, 
šiais metais švenčiantis 95-
erių metų sukaktį, ir dien
raščio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Vyks meninė pro
grama, gros Algio Barniškio 
vadovaujama muzikinė grupė. 
Visi kviečiami dalyvauti. Vie
tas užsisakyti galima skambi
nant Algirdui Braziui, tel. 
708-361-5594. arba Robertui 
Martin, tel. 773-376-4779. 

Šių metų sausio 18 d. 12 
v.p.p. Šaulių namuose (2417 
W. 43rd Str.) vyks popietė, 
kurią organizuoja Pažinčių 
klubas. Klubas kviečia gausiai 
dalyvauti linksmame vakarė
lyje, kur galima bus vaišintis 
skaniais lietuviškais patie
kalais, veiks baras, bus lošia
ma loterija, gros naujausia lie
tuviška muzika. Popietėje 
svečiuosis „Draugo" dienraš
čio vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė. 

Šių metų vasario 22 d., 
sekmadienį, JAV LB Švietimo 
taryba' PL centre, Lemont, 
ruošia lituanistinių mokyklų 
mokytojams darbo konferenci
ją. Renkamės į Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misiją 9 v.r. 
šv. Mišioms, programą tęsime 
PLC Bočių menėje 10 v.r. 

Programoje dalyvaus pe
dagogė Irena Giedrienė iš Cle-
veland. Ohio. Švietimo tary
bos narys ir ..Bendruomenės 
mokslų" dėstytojas Juozas Po-
Hkaitis bei kiti mokytojai. Pie
tausime drauge ir dienos pro
gramą baigsime apie 3 v.p.p. 

Maloniai kviečiame ir laukia
me visų lituanistinių mokyklų 
vedėjų ir mokytojų. 

Čikagos filisterių skautų 
skyrius kviečia visus į diskusi
jos vakarą su tėvu Anthony 
Markus, sausio 16 d., 7:30 v.v. 
Bočių menėje, PLC. Tėvas 
Markus kalbės angliškai apie 
tai, kaip galima išgelbėti senų 
Čikagos lietuvių bažnyčių 
senienas. Prašome visus daly
vauti ir atsivesti draugus. 

Lietuvių rašytojų draugija 
gavo žinią, kad sunkiai susir
go rašytojas Andrius Mironas. 
Jis guli šiole ligoninėje: 

Twin Cities hospital 
HOOLasTables 
Templeton, CA 93465, 
room 224 B, 
tel. 1-805-434-3500. 

Švyturio Jūrų šaulių kuo
pa, Detroit, Michigan. šių me
tų sausio 18 d. rengia Klai
pėdos atgavimo ir Sausio 13-
osios žuvusių didvyrių Vilniu
je minėjimus. Minėjimas ren
giamas Švento Antano parapi
joje. Programoje: 

10:30 v.r. - šv. Mišios. At
našauja Lietuvos Šaulių są
jungos išeivijoje vyriausias ka
pelionas kun. Alfonsas Babo-
nas. 

12:15 v.p.p. - Akademija 
parapijos salėje. Kalbės Lie
tuvių Bendruomenes .Michi
gan apylinkės valdybos 
pirmininkė Liuda Rugienienė. 

Meninėje dalyje bendras 
dainavimas, kurį praves Sta
sys Sližys. Organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Minėjimą 
rengia Detroito Ramovėnai 
talkininkaujant Švyturio Jūrų 
šaulių kuopai. Dariaus ir 
Girėno klubui ir Birutietėms. 
Kviečiame gausiai dalyvauti 
didžių įvykių Lietuvoje mi
nėjime ir pagerbti žuvusius 
didvyrius. 

Amerikos lietuvių gydyto
jų sąjungos valdyba maloniai 
kviečia gydytojus, stomatolo
gus, farmacininkus ir kitus 
medicinos darbuotojus atvykti 
į susirinkimą-seminarą-poky-
lį. kuris įvyks balandžio 24 d., 
šeštadienį. Čikagoje, Jaunimo 
centre. Profesinė programa: 
Krūties vėžio diagnozė ir 
gydymas. 

„Dainavos" ansambl is 
nuoširdžiai kviečia visus 
praleisti smagų vakarą sausio 
31 d., šeštadienį. 7 v.vakaro 
koncerte ..Sutarsim". Kartu 
su ..Dainavos" ansambliu kon
certe dalyvaus žinoma soliste 
Veronika Povilionienė iš 
Lietuvos. Koncertas ..Sutar
sim" įvyks Morraine Valloy 
College&Performing Arts 
Centre' 11 Ith St. ir 88th Ave.. 
Palos Hills). 

Šauniausias 2004 metų 
pokylis sparčiai artėja! Pa
saulio lietuvių centro vadovy
be kviečia visus į puotą ,.Rio!'\ 
kuri vyks vasario 7 d. PLC. 
Jau pats laikas kviesti drau
gus ir organizuoti stalus. 
Užsakymus pri ima Regina 
Griskelienė, tel. 630-655-
2485. 

Tūkstančiai pavardžių ir 
tūkstančiai aprašymų leidiny
je „JAV LB penki dešimtmeči
ai", apie JAV LB kūrimąsi 
nuo 1951 m. iki šių dienų. 
Knygos sut iktuvėse kalbės 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Vaiva Vėbraitė. 
Bus koncertas, kurio metu 
gros smuikininkė Edita 
Orlinytė, ir vaišės. Kviečiami 
bendruomenininkai, LB tary
bos nariai ir naujai atvykę 
tautiečiai susipažinti su veik
la ir į ją jungtis. Sutiktuvės 
įvyks sausio 18 d. 3 v.p.p. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje. 

„Žiburė l io" Montesso r i 
mokyklėlei 20 metų jubiliejų 
švenčiant, ruošiamas Tango 
vakaras su šokiais ir vaka
riene, kuris įvyks 2004 m. va
sario 21 d. 6v.v. Ruffled 
Feathers Country Club, Le
mont, IL. Daugiau informaci
jos suteiks Regina Švabaitė-
Abate, tel. 708-923-1872. 

Amerikos lietuvių meno 
draugija praneša, kad foto
menininkų Eugenijaus Butė
no ir Romualdo Požerskio pa
roda „Rytoj nebus vakar" 
pratęsiama iki vasario 2 d. 
Nemačiusieji turi puikią gali' 
mybę apsilankyti Jaunimo 
centre įsikūrusioje Čiurlionio 
meno galerijoje ir pasigėrėti 
menininkų darbais. Anot pa
rodos kuratorės Laimos Pliop-
lys, „fotografija turi nelengvą 
uždavinį papasakoti istoriją, 
atskleisti žmogaus trapumą, 
džiaugsmą ar nusivylimą 
viename sustingusiame laiko 
kadre". Ateikite ir pamaty
kite, ką mums byloja istorija! 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15 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 NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaida. DIAL NOW 
— pat ikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

JAV LB KULTŪROS TARYBA APTARĖ ŠIŲ METŲ VEIKLOS GAIRES 

Ketvirtadienį, sausio 8 d. 2 
v.p.p., Pasaulio lietuvių 

centre, Lemonte, Lietuvių 
dailės muziejuje susirinko JAV 
LB Kultūros tarybos nariai 
aptart i šių, 2004-ųjų metų 
kultūrinės veiklos planų. 

Pradedanti 3-jų metų ka
denciją, JAV LB Kultūros ta
rybos pirmininkė Marija Re
inienė dėkojo visiems susi
rinkusiems už pasiryžimą tęs
ti šį svarbų kultūrinį darbą. 
Kultūros tarybos sekretorė 
Violeta Drupaitė-Cole, užpil
dė pirmąjį šių metų protokolą, 
įrašydama svarbiausią metų 
uždavinį - skelbti 2004-uo-
sius metus „Lietuviškos spau
dos atgavimo metais" -
minint šimtmetį nuo lietuviš
kos spaudos draudimo panai
kinimo (1904 m. gegužės 7 d. 
Caras Nikolajus II-asis pa
naikino lietuviškos spaudos 
draudimą). Šia proga, JAV LB 
Kultūros taryba ruošiasi su
rengti plataus masto minė
jimus. Minėjimai vyks sekan
čiose LB apylinkėse: Los 
Angeles - balandžio 18 d., St. 
Petersburg - balandžio 22 d., 
Omahoj - balandžio 24 d., 
Detroit - balandžio 25 d.. 
Cleveland - balandžio 30 d., 
Rochester - gegužės 5 d., 
Pu tnam - gegužes 8 d., 
Hartforde - gegužės 8 d.. 
Bostone - gegužės 9 d.. 
Washington, D. C. - gegužės -
12 d., Čikagoje - gegužės 16 d. 
(sąrašas gali būti tikslina
mas). 

JAV LB XVII Tarybos su
važiavimas, vykęs pernai, pri
ėmė Kultūros veiklos rezoliu
cijas, kurios yra pagrindinės 
JAV LB Kultūros tarybos 
veiklos gairės. JAV LB XVII 
taryba prašo ir įgalioja Kultū
ros tarybą surinkti sakytinės 
istorijos medžiagą, ją su
tvarkyti ir perduoti Pasaulio 

DEMESro' OEMESK)1 

Nesentai a tvykote ieškote dartjo ar buto. 

Ldčiau sketotis Mkrašty ie brangiai kainuoja? 

Ne bėda. DRAUGAS įusw i k e b a n a išspaus 

cfins nemokamai Tereikia paskambinti trf. 
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V e r o n i k a 

P o v i l i o n i e n ė 

Lietuvių Meno 
Ansambl is 

„DAINAVA" 

2004 m sausio 31d, 7 v.v. 

Jaemary 31.2004, 7 pm 

Moram VaBey ('omjmmity ('olkge 

Fine :>nd f'f'rfoming Art.< Center 

•• S 98Avenue, Rrt* Hill.-. IL 

Bil ie ta i • 
Tiekėte 

$17 suaugusiems 
$12 moksleiviams 

16 and undor 

Box Offioe 
70K.971.5500 

Sek lyč i a 
2711 W. 71 St., 

C h i c a g o , IL 
773.176.2655 

•JAV I.B Kulturo- tarybos nariai. Sėdi iš kaires: Leonas Narbutis, -JAV LB Tarybo* pirmininke Marija Remienė 
bei Aušrelė Sakalaite. Stovi iš kairės: JAV LB Kultūros tarybos sekretore Violeta Drupaite-Cole. Lilija Jasaitė, 
Dalia Šlenienė ir Vitalija Pulokienė Nebuvo posėdyje JAV LB Kultūros tarybos iždininkes Dalios Anysienės, 
Ligijos Tautkuvienes ir Rūtos Kuncienes. 

lietuvių archyvui Čikagoje; 
sudaryti metinių minėjimų 
kalendorių, jį pasiunčiant apy
linkėms ir patalpinant JAV 
LB tinklalapyje: remti JAV ir 
Kanados XII Tautinių šokių 
šventę ir joje gausiai dalyvau
ti. JAV LB XVII taryba taip 
pat prašo JAV LB Kultūros 
tarybą raginti apylinkes 
ruoštis 2005 metų Dainų šven
tei, remiant chorus ir steigiant 
naujas dainų grupes. 

Pažvelgus į praeitų metų 
kultūros tarybos veiklą, prisi
mena du dideli renginiai, 
kurių organizavimas pareika
lavo nemenkų pastangų, tai 
karaliaus Mindaugo karūnavi
mo minėjimai ir solistės Vio
letos Urmanos koncertas Či
kagoje. O šiais metais laukia 
ne mažiau svarbūs ir pasi
aukojančio darbo reikalaujan

tys renginiai - spaudos atga
vimo minėjimai ir Teatro festi
valis Čikagoje. 

Pirmasis šių metų JAV LB 
Kultūros tarybos renginys 
įvyks sausio 18 d., sekmadie
nį, 3 v.p.p. Jaunimo centre, 
Čiurlionio meno galerijoje. Tai 
jau seniai planuotas renginys 
- knygos ,.JAV LB penki de
šimtmečiai" sutiktuvės, ku
riame dalyvaus JAV LB kraš
to valdybos pirmininkė Vaiva 
Vėbraitė, o meninę dalį atliks 
smuikininkė Edita Orlinytė. 
Kitas renginys planuojamas 
gegužės 30 d. - Poezijos ir lite
ratūros popietė, skirta pa
gerbti Bernardo Brazdžionio ir 
Jurgio Jankaus atminimą. 
Programą Jaunimo centro di
džiojoje salėje atliks Toronto 
kultūrininkai. JAV LB Kul
tūros tarybos kasmet organi-

PRIIMAME SIUNTINIUS 

LĖKTUVU Nl LAIVU 

Dienraščio „DRAUGAS" patalpose 
4545 W. 63 Str., Chicago, IL 60629 

TEL: 1-800-772-7624 

Siaurinėje dalyje — 699 Livley Blvd. Eik Grove Viliage, IL 60007 
TEL 1-800-262-3797. 

BALTIA EXPRESS 
• L i t h u a n i a n Mercy 

Lift dėkoja už aukas, kurios 
yra skirtos .šelpti sunkiai ser
gančius ligonius Lietuvoje. 
Aukojo: $150 — Edvvard ir 
Dorothy Kwedar, IL. $100 — 
kun. Vytas Memenąs, IL; Re
gina Snarskis. FL; dr. Stasys 
ir Dalia Strasius, MI; Birutė 
Kasakaitis. IL. $75 — Rima 
Navickas, IL. $50 — Dennis 
Bandauskas. IL: Vvalter Klo
sis. NY; Tadas ir Erika Nor
mantas. IL; Kenneth Dennis. 
$35 — Pauline Stilp. IL; $30 
— Walter ir Raminta Sinkus. 
IL; Vytas ir Irene Juškus. IL. 
$25 — Frances Kelsheimer, 
IL; Veronia Matuzas, IL; John 
ir Mary Molis. IL: Antoinette 
Virzintas, IL: Vvilliam Sebas-
tian, IL; Gabriele Rockus. IL; 
Edis ir Kristina Razma. IL; 
Joseph Dauparas. IL: Sylvia 
Chepulis. IL; Teodora Zails-
kas. IL. $24 Marie Abel-
kis, IL; Jack ir Dorothy Degen-
naro. FL $20 ir mažiau — 
Elizabeth Pivoriūnas. IL; Jur
gis ir Gerda Leskauskas. IL: 
Bruno Klimavičius. IL: Wal-
ter Kasparaitis. IL: Joseph 
Adomaitis. IL; Stasys ir Anna 
Ruibis, IL: Jonas Meškinis, 
IL; John Shurna. IL; A. ir M. 
Kapočius, IL. Nuoširdžiai dė
kojame už aukas' Lithuanian 
M i l l J Lift, P. O- Box 88. Palos 
Heights. n.60463. Tol. 708-952-

zuojama Premijų šventė įvyks 
lapkričio 14 d., kurią sutiko 
surengti Detroito LB apylinkė. 

Didžiausias metų renginys 
- teatro festivalis - planuoja
mas lapkričio 26, 27 ir 28 
dienomis Čikagoje. Jaunimo 
centre. Dalyvaus Čikagos 
„Žaltvyksles" teatras, Los An
geles Dramos sambūris. Bos
tono, Toronto ir Hamiltono 
teatrai. 

Svarbūs uždaviniai numa
tyti šiems metams, ir jie bus 
vykdomi. O kad informacija . 
tinkamai ir laiku pasiektų 
lietuvių visuomenę, nuspręsta 
tampriai bendradarbiauti su 
žiniasklaida. pateikiant nu
mautus planus bei iš anksto 
skelbiant plačiajai bendruo
menei. 

Vitalija Pulokienė 

IS ARTI IR TOLI 
LR AMBASADA VAŠINGTONE 

2622 16 St., NW, Washmgton D.C 
Tel. 202-234 5860, ext. 119; 

fax: 202-328-0466; e-mail: jurgita<§>ftembassyus.org 

Kultūros renginiai, orga
nizuojami Lietuvos Respub
likos ambasados JAV, anon
suojami skyrelyje ,.Iš arti ir 
toli". Dėkojame Jurgitai Dap
kutei, kultūros ir švietimo tre
čiajai sekretorei, už pateiki
amą renginių informaciją. 

Trečiadienį, sausio 21 
d., 7:30 v.v. LR ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas kvie
čia į dailininko Solomono Tei-
telbaumo meno parodos atida
rymą, kuris įvyks ambasados 
patalpose. Pasiteirauti apie 
kultūrinius renginius galite 
tel. 202-234-5860 ext. 111. 

0781. Tax ID #36-3810893. 
w-ww.Iithuanianmercylift.org 
arba 
lithuanianmereylift@yaho 

o.com 

• An thony ir Helen 
Yakaitis, NY, atsiuntė S50 
auką, kurią paskyrė perina-
talinei priežiūrai kūdikiams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift. P. O. 
Box. Palos Heights. IL 60463. 
Tel. 708-952-0781. Tax ID 
#36-3810893. 

ww-w\IJthuaniarL\IercyLift 
org 

arba 
lithuanianmercylift@yahoo. 

com 

• The Oak Tree Phi-
l an th rop ic Foundat ion . 
Chula. CA. atsiuntė $7,500 
auką. kurią paskyrė padėti 
Lithuanian Mercy Lift įvai
riems medicininiams projek
tams sergantiems ligoniams 
Lietuvoje. Dėkojame už auką. 
Lithuanian Mercy Lift, P. O. 
Bos 88, Palos Heights. IL 
60463. Tel. 708-952-0781. Tax 
II) «36-3810893. 

www.LithuanianMercyLif 
t.orjj arba 

lithuanianmercylift@y 
ahoo.com 

Solomono Teitelb.uimo darbas. 

„DRAUGO" RĖMĖJAI 

Regina Raslavičienė, 
Eik Grove Viliage. IL; 

Kazys Kušel iauskas , 
Hukory I-Iills. IL; 

M a r t y n a s ir Dalia 
Trakiai . Valos Hills. IL; 

Birute A. Kasakaitis. Oak 
Lawn. IL: 

J u o z a s Mikulis, West-
choster. IL; 

J o n a s Ba ranauskas , 
Chicago. IL: 

Vytautas ir Elsa Švelni
ai. Chicago, IL: 

V. Kupcikevičius, Oak 

Lawn. IL; 
Arvydas ir Audronė 

Vanagūnai, Oak Park, IL; 
Marija Stoškus , Palos 

Park.IL; 
Tai vis dosnieji mūsų skai

tytojai atsiuntę ..Draugui" po 
50 dol. auką. Visiems esame 
nuoširdžiai dėkingi. 

Prel. dr. Ignas Urbonas, 
Lemont, IL. už kalėdines kor
teles atsiuntė 50 dol. auką. 
Dėkojame' 
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