
f i l i I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I . . I 
,.,..;;, 
«•*•••**•••••••••*••••••••«MIXED ADC 606 
37 5 P2 GRATIS 
THZ LIBRARY OF COMGRESS 
EUROFKAM READING ROOM 
Šeriais Division 
« * » u i u y Cwu u~C i i i b i i i - t o i i i 

PERIODICALS 
June 12. 

VoLLXXXTX 

THE L I T H U A N I A N WORLD-WIDE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, BIRŽELIO - JUNE 12, 2001 

NEVVSPAPER - P O N O T P E L A Y - Pate Maited 06/11/01 
U Ž S I E N I O LIETUVIŲ D I E N R A Š T I S 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • DRAUGAS©EARTHLINK.NET 

WWW.DRAUGAS.ORG Nr.113 
Kaina 50 c. 

Konservatoriai sunerimę dėl 
„Lietuvos dujų" ateities 

Vilnius, birželio 11 d. 
(BNS) — Seimo Tėvynės są
jungos (konservatorių) frakci
jos seniūnas Andrius Kubilius 
ragina neskubėti tvirtinti 
„Lietuvos dujų" privatizavimo 
modelio, aptarti jį Valstybės 
gynimo taryboje, o privatiza
vime norinčias dalyvauti įmo
nes priskirti dujų tiekėjams. 
Tokią nuomonę A. Kubilius 
išsakė pirmadienį vykusioje 
spaudos konferencijoje Seime. 

Kaip žinoma, ūkio ministras 
Eugenijus Gentvilas praėjusią 
savaite pareiškė nebeketinąs 
laukti, kol kai kurios Seimo 
frakcijos suformuluos savo 
nuostatą dėl sietuvos dujų" 
privatizavimo ir jau Šį pirma
dienį teiks vyriausybei tvirtin
ti bendrovės privatizavimo 
modelį. E. Gentvilas taip pat 
teigė, jog jau birželio 13 d. vy
riausybė turėtų patvirtinti 
.Lietuvos dujų" privatizavimo 
programą. 

A. Kubilius priminė konser
vatorių siūlymą „Lietuvos du
jas" privatizuoti dviem atski
rais paketais, 34 proc. ben
drovės akcijų parduodant 
strateginiam Vakarų inves
tuotojui ir tik 25 proc. — dujų 
tiekėjui. Konservatorius teigė 
nesąs nusiteikęs prieš lietu
viško kapitalo dalyvavimą pri
vatizuojant „Lietuvos dujas", 
tačiau ragino nepainioti vieti

nio kapitalo su kai kuriais 
„lietuviškais oligarchais", su
kaupusiais kapitalą tarpinin
kaujant Rusijos dujų įmonei 
„Gazprom". 

Priminęs neseniai pasiro
džiusią informaciją, jog Rusi
jos teisėsaugininkai ketina 
tirti „Gazprom" tarpininkų 
veiklą, A. Kubilius retoriškai 
klausė, „ar Lietuvos teisėsau
ga talkins savo kolegoms iš 
Rusijos ir padės ištirti, kaip 
lietuviški oligarchai plovė 
'Gazprom' pinigus". 

A. Kubilius taip pat teigė, 
jog Lietuvoje veikiančios dujų 
tiekimo įmonės „Stela Vitae" 
ir „Itera Lietuva" turėtų būti 
priskirtos prie dujų tiekėjų ir 
galėtų varžytis dėl tiekėjams 
siūlomų 24 proc. „Lietuvos 
dujų" akcijų. 

„Jei, kaip siūlo ūkio mini
stras Eugenijus Gentvilas, 75 
proc. 'Lietuvos dujų' akcijų pa
ketas bus parduodamas kuria
mam konsorciumui, vaizdu, 
jog pardavimas vyks be jokio 
konkurso", tvirtino A. Kubili
us. Jo teigimu, būsimajame 
susivienijime visiškai vyrautų 
bendrovė „Gazprom". 

Vyriausybė yra numačiusi 
strateginiam Vakarų inves
tuotojui parduoti ne mažiau 
kaip 34 proc. „Lietuvos dujų" 
akcijų. Dabar valstybė valdo 
92 proc. šios įmonės akcijų. 

L~JTėvynėje pasižvalgius 
* Kauno meras Er ikas 

Tamašauskas pareiškė ypač 
dažnomis spaudos konferenci
jomis atsakysiąs į vietos spau
dos įtarinėjimus piktnaudžia
vimu valdžia. Pirmadienį 
spaudos konferencijoje jis pa
žadėjo rengti jas „taip dažnai, 
kol jos jums neatsibos". „Atei
tyje esu pasiryžęs kiekvieną 
savo sprendime ir žingsnį 
viešai pakomentuoti ir atsaky
ti į visus klausimus", sakė 
meras, reaguodamas į vie
tinėje spaudoją pasirodžiusius 
įtarimus, esą jis piktnau
džiauja valdžia. E. Tama
šauskas pasakojo, kad jo ke
turių asmenų šeima gyvena 
38 kv. metrų ploto name, kur 
tėra du kambariai, katilinė ir 
sandėliukas. „Norėjosi išsiva
duoti iš ankštų gyvenimo 
sąlygų, ir kai mūsų šeima nu
sprendė imti paskolą iš banko, 
apie jokią 'meryste' nė negal
vojome", aiškino meras. 2000 
m. gruodį E. Tamašauskas iš 
Lietuvos žemės ūkio banko 
15-kai metų paėmė 70,000 litų 
paskolą savo namo šlaitinio 
stogo ir mansardos statybai. 

(BNS) 

* „Vyriausybes taktika at
sistatydinti 'švariai ' nepasi
teisins", sakė Seimo vicepirmi
ninkas, socialliberalas Artū
ras Skardžius. Pastaruoju me
tu nevengiantis aštrių žodžių 
valdančiosios koalicijos bend
rininkų liberalų atžvilgiu, A. 
Skardžius įsitikinės, kad da
bartinė situacija negali būti il
gai toleruojama. ,.Jeigu vy
riausybė ir toliau priiminės 
sprendimus kaip iki šiol, tik
rai nematome galimybės iš
likti šioje koalicijoje. Visi koa
licijos partneriai — ne tik so
cialliberalai, bet ir centristai, 
modernieji krikdemai — turi 
būti įtikinti sprendimų teisin
gumu. Seimas neturi būti ran
kų kilnojimo mašina", kalbėjo 
A. Skardžius. .ii. EIU 

* Užsienio reikalų minis
terijos „klerkai", nusprendę 
sutaupyti kelis litus, prašymą 
dėl Audriaus Lazausko, pra
varde „Lazeris", vieno įtaria
mųjų „Svainijos" byloje, išda
vimo Lietuvai į Ispaniją vežė 
patys, užuot siuntę greituoju 
paštu. Taip buvo sužlugdyta 
tūkstančius litų ir didelių pa
stangų kainavusi policijos 
rengta „Lazerio" sulaikymo 
operacija. URM išvadą, kad jis 
yra kaltas dėl Lazerio paleidi
mo, ambasadorius Ispanijoje 
V. A. Dambrava pavadino „už
gaulia ir neteisinga", ILŽ. EIUI 

* Vyriausioji tarnybinės 
et ikos komisija negavo 16 
Seimo narių deklaracijų ir 
rengiasi jiems pritaikyti admi
nistracines nuobaudas. Už de
klaracijos nepateikimą gali 
būti skirta bauda nuo 500 iki 
1,000 litų. (LR, Eltai 

* Prezidentas Valdas 
Adamkus birželio 9 d. buvo 
išleistas iš ligoninės, kur prieš 
savaitę jam buvo operuota 
dešinioji akis. Kaip sakė prezi
dento atstovė spaudai Violeta 
Gaižauskaitė, prezidentas pir
madienį ketina pradėti dirbti. 
Prezidentui kol kas rekomen
duojama nevarginti operuotos 
akies. Pirmadienį valstybės 
vadovo darbotvarkėje numaty
tas susitikimas su patarėjais, 
darbas su korespondencija. 74 
metų prezidentui dešiniosios 
akies tinklainės operacija 
buvo atlikta Vilniaus universi
teto Santariškių ligoninėje. 

* Skandalingai nuvilni
jęs protezus gaminančios 
Kauno bendrovės „Ortopedijos 
technika" skolų aidas artėja 
atomazgos link: dabartinis 
įmonės vadovas Arturas Tei-
šerskis, nuo gruodžio mėnesio 
vadovaujantis didžiausiai Bal
tijos valstybėse ortopedijos 
jmonei, kaltinamas piktnau
džiavimu. Jam iškelta bau
džiamoji byla. iKD, ElU) 

Birželio 9 dieną pasaulyje garsėjantis Lietuvos lakūnas Jurgis Kairys virš Galvės ežero prie Trakų pilies lėktuvu atli
ko naują akrobatinį skrydį aukštyn ratais Gedimino Ziim»ko Eita nuotr 

Vilniaus meras nebijo sostinės 
„dviratizacij 

Vilnius, birželio 11 d. 
(BNS) — Pirmadienį Vilniaus 
miesto savivaldybė, tęsdama 
renginį „Dviratis išrastas. 
Važiuok oranžiniu", į miesto 
gatves išleido 100 per savait
galį sugadintų ir vėl sutaisytų 
oranžinių dviračių. Išleisda
mas pataisytus dviračius į sos
tinės gatves, Vilniaus savival
dybės Energetikos ir ūkio de
partamento direktorius Virgi
nijus Dastikas žurnalistams 
sakė, jog renginys bus tęsia
mas, kaip ir buvo numatyta. 

„Vilniečiai, o ne miesto savi
valdybė turi pasimokyti. Ne 
savivaldybės kaltė, jog vil
niečiai nedaro jokių išvadų", 
sakė V. Dastikas, komentuo
damas pranešimus, kad per 
dvi renginio dienas daugelis 
dviračių buvo pavogti arba su
gadinti. 

Be į gatves jau grįžusių 100 
dviračių, juos remontuojan
čioje UAB „Avarija" dar 30 
smarkiai sugadintų dviračių, 
kuriuos dar bus mėginama 
atgaivinti". 

Pirmadienio rytą užsienyje 
besilankantis Vilniaus meras 
Artūras Zuokas teigė, jog nė
ra nusivylęs pirmaisiais sos
tinės ^„dviratizacijos" rezulta
tais ir tikisi, kad oranžinių 
savivaldybės dviračių vogimo 

* Socialdemokratų parti
jos vadovas, buvęs preziden
tas Algirdas Brazauskas kalba 
apie koaliciją su Naująja 
sąjunga (NS, socialliberalais), 
tačiau atmeta galimybę prisi
jungti prie dabartinės valdan
čiosios koalicijos. A. Brazaus
kas interviu „Lietuvos rytui" 
pareiškė, jog pastarųjų mėne
sių balsavimai Seime parodė, 
kad socialdemokratų ir social
liberalų požiūriai panašūs, o 
tuo tarpu socialdemokratų ir 
liberalų programos yra per 
daug skirtingos. „Sociallibe
ralai yra nemaža partija ir 
frakcija Seime. Antra, jų nuo
statos yra labai panašios į so
cialdemokratų. Netgi partijų 
pavadinimų šaknis yra ta 
pati", sakė buvęs prezidentas, 
pastaruoju metu minimas 
kaip kandidatas į premjero 
postą. Tuo tarpu apie galimy
bę įsijungti į valdančiąją koa
liciją A. Brazauskas vertina 
skeptiškai. „Tai būti negali, 
nes tai — neįmanomas daly
kas. Liberalų ir socialdemo
kratų principai bei programos 
— per daug skirtingi. Negali
ma suklijuoti nesuklijuojamų 
dalykų — kaip ugnies su van
deniu", sakė A. Brazauskas. 

(BNS) 

os" grimasų 
ir laužymo banga nuslūgs. 

Nuo penktadienio, kai buvo 
paskelbtas dviračių renginys, 
iš 500 oranžinių dviračių dau
giau kaip 100 buvo sugadinti, 
daugiau nei 200 gali būti pa
vogti. Kaip skelbia spauda, 
pavogti oranžiniai dviračiai 
buvo pardavinėjami už 20 litų, 
o perdažyti — už 50 litų. Visi 
dviračiai buvo nupirkti už rė
mėjų lėšas ir apdrausti. 

Sostinės meras tikisi, kad 
policija anksčiau arba vėliau 
aptiks visus vogtus dviračius, 
nes jie pagaminti specialiai 
savivaldybei, „oranžiniai" ge
rokai skiriasi nuo serijinės ga
mybos dviračių. Be to, ant 
kiekvieno dviračio yra iškaltas 
specialus numeris. 

* Centristai nepasitrau
kia i š valdančiosios koalici
jos ir kviečia bendrininkus 
pasišvęsti valstybės problemų 
sprendimui, o ne tarpusavio 
santykių aiškinimuisi. Šešta
dienį Šilutėje vykusiame Cen
tro sąjungos tarybos posėdyje 
apsvarstyta politinė padėtis 
Lietuvoje bei valdančiosios 
koalicijos darbas ir ateities. 
Priimtame kreipimesi sako
ma, kad „Centro sąjungos ta
ryba, suprasdama būtinybę 
išlaikyti šalyje politinį ir eko
nominį stabilumą, kreipiasi į 
Lietuvos liberalų sąjungą ir 
Naująją sąjungą (sociallibera
lus) kaip į koalicijos partne
rius, prašydama rasti savyje 
jėgų ir politinės išminties su
sitelkti ir išsaugoti vieningą 
valdančiąją koaliciją". Taip 
pat CS taryba kreipiasi į Mo
derniųjų krikščionių demo
kratų sąjungą bei į Lietuvos 
lenkų akciją, kaip sudarančias 
šių partijų ir Centro sąjungos 
jungtinę frakciją Seime, pra
šydama palaikyti CS idėją 
išlaikyti valdančiąją koaliciją, 
nes koalicijos iširimas lemtų 
nepastovumo valstybėje atsi
radimą. (Elta) 

* Varėnos rinktinės pa
sieniečiu ir Šalčininkų rajono 
policijos operacijos metu, ben
dradarbiaujant su Baltarusi
jos pasieniečiais, Šalčininkų 
mieste buvo sulaikyta 17 nele
galių migrantų grupė. Tarp 
sulaikytųjų — 9 vyrai, 2 mo
terys ir 6 vaikai. 12 nelegalių 
migrantų yra iš Afganistano, 
4 — iš Indijos, vienas — iš Pa
kistano. Nustatyta kad nele-
galai Lietuvos ir Baltarusijos 
sieną neteisėtai kirto Šalčinin
kų rajone. Sulaikyti nelegalūs 
migrantai buvo įkudinti Už
sieniečių registracijos centre 
Pabradėje. <BNS) 

* JAV ras tas donoras , ku
r is gali išgelbėti kraujo vė
žiu sergančią kaunietę Žanetą 
Rutkauskaitę. Donoras — ke
lių mėnesių kūdikis, kurio 
kraujyje aptikti penki antige
nai, atitinkantys esantiems Ž. 
Rutkauskaitės kraujyje. Ne
tinka tik vienas, šeštasis, anti
genas, tačiau specialistai pa
tarė rizikuoti, nes tokio kraujo 
kaip kaunietės jie išvis nėra 
matę. CLR, Eitai 

* Kretingos rajone, Nau-
8odžio telkinyje „Geonaf-
tos" specialistai kartu su ko
legomis iš Vokietijos ir Lenki
jos baigė du mėnesius truku
sius gręžimo darbus gręžinyje 
„Nausodis-8". Jame vietoj pla
nuotų 80 tonų naftos per parą 
gręžinio išbandymo metu iš
gaunama apie 130 tonų. Tai 
yra aštuntasis gręžinys Nau-
sodžio telkinyje, kuriame šiuo 
metu jau naudojami keturi 
gręžiniai. Pradėti pramoninę 
naftos gavybą naujajame grę
žinyje planuojama liepos pra
džioje, prieš tai atlikus detalų 
poveikio aplinkai vertinimą. 
Tikimasi, kad Nausodžio telki
nyje iš viso yra apie 500,000 
tonų išgaunamos naftos. (Eitai 

* Kitąmet Vilniuje susi
rinks dainininkai iš viso pa
saulio, o birželio 9 d. Kaune 
Dainų slėnyje vyko savotiška 
jos generalinė repeticija, ku
rioje 4,000 dainininkų choras 
išbandė būsimąjį repertuarą. 
Bendrai dainai išsirikiavo 28 
mišrūs suaugusiųjų, 8 moterų, 
4 vyrų, 28 jaunučių, 13 jaunių, 
3 merginų, 7 mišrūs jaunimo 
chorai. i KD. EIU> 

* Neatsiradus pakanka
mai rėmėju, visame pasauly
je žinomas maratonininkas 
kretingiškis Piotras Silkinas 
buvo priverstas kuriam laikui 
atidėti savo žygį, kurio metu 
ketino apibėgti Europą.<ut. EIU> 

* Buvęs Kauno „Žalgirio" 
krepšininkas, 33 metų Da
rius Lukminas birželio 9 d. su
situokė su 32 metų kauniete 
Vitalija Vaitkevičiene. Abiem 
tai buvo antroji santuoka. 
Krepšininkas su žmona Asta 
išsiskyrė po dešimties bendro 
gyvenimo metų. < KD. LR. R. EIUI 

* Birželio 9 d. Kaune nu
griaudėjo antroji tarptautinė 
baikerių šventė „Bike Show 
Millennium: baikeriai — kelio 
dievai-2001". J renginį atvyko 
daugiau kaip 1,000 „plieno 
žirgų" iš Lietuvos ir užsienio 
valstybių. Baikerius sveikino 
miesto vadovai, o šventės kul
minacija tapo įspūdingas ug
nies salvių saliutas ir striptizo 
šokėjų pasirodymas. Renginį 
surengė buvęs Kauno meras 
Vytautas Šustauskas. 

(KD. Lt. R. LR. ElU) 

(Remiantis BNS, Reuter. DPA. AP. Interfa*. ITAR-TASS. 
BeiaPAN, RIA ir ELTA žinių agentūrų praneiimaia) 

Terre Haute, Indiana. Timothy McVeigh, kuris buvo nuteis
tas už federalinės administracijos pastato Oklahoma City sprogdi
nimą, pirmadienį federaliniame griežto režimo kalėjime įvykdyta 
mirties bausmė, pranešė kalėjimo viršininkas Harley Lappin. T. 
McVeigh 1995 m. prie minėto pastato atvažiavo sprogmenų pri
kimštu automobiliu ir jį susprogdino. Per šį didžiausią teroro aktą 
JAV teritorijoje žuvo 168 žmonės. T. McVeigh egzekuciją stebėjo 
350 žmonių; 30 jų — pačiame kalėjime, o kiti Oklahoma City ste
bėjo tik jiems skirtą televizijos transliaciją. Nuteistajam į veną 
buvo suleista trijų nuodingų medžiagų, kurios iš pradžių nuslopi
no sąmonę, paskui nutraukė kvėpavimą ir galop sustabdė širdies 
darbą. Visa egzekucija užtruko maždaug 10-15 minučių. Egzekuci
jos metu prie kalėjimo susirinko demonstrantų — tiek mirties 
bausmės šalininkų, tiek priešininkų. Pagerbdami Oklahoma City 
sprogdinimo aukas, kai kurie žmonės surengė 168 tylos minutes. 
Federalinė vyriausybė mirties bausmės nėra įvykdžiusi nuo 1963 
m. 

Vašingtonas. JAY prezidentas George W. Bush pirmadienį pa
reiškė: „Oklahoma City spogdinimo aukos sulaukė ne keršto, bet 
teisingumo". 

Skopjė. Vietos albanų sukilėliai pirmadienį pareiškė, jog gerbs 
laikinąjį ugnies nutraukimą, apie kurį paskelbė Makedonijos vy
riausybė. Taip ji atsakė į sukilėlių grasinimą pulti sostinę. „Da
bar, kai mums siūlomos paliaubos, mes jas gerbsime", telefonu pa
reiškė sukilėlių Nacionalinės išlaisvinimo armijos (NIA) vyriausia
sis atstovas Den Korabi. Pasak jo, sukilėliai vis dar laikosi savo 
birželio 7 d. pateikto paliaubų pasiūlymo, pagal kurį, jie ugnimi 
atsakys, tik jei juos puls vyriausybės pajėgos. Makedonijos vyriau
sybė pirmadienį paskelbė „laikiną ugnies nutraukimą" keturias 
dienas trukusiame puolime prieš etninių albanų sukilėlius kontro
liuojamus kaimus, kad palengvintų sunkią civilių asmenų padėtį, 
bei atstatytų vandens tiekimą vyriausybės kontroliuojamame 
mieste. 

Kathmandu Nepale pirmadienį atlikta pirmoji iš dviejų tradi
cinių hinduizmo ceremonijų išžudytos karališkosios šeimos dva
sioms bei nelaimėms iš karališkųjų rūmų išvaryti. Per ceremoniją 
vienas brahmanas sulaužė vieną griežčiausių hinduizmo tabu, 
kad sau prisiimtų rūmų nelaimes. Apsirengęs nužudytuoju kara
liumi Birendra šis dvasininkas, kuris visą gyvenimą buvo vegeta
ras, suvalgė gyvulio kaulų čiulpų ir ant dramblio iškeliavo į sava
norišką tremtį į nuošalią šios Himalajų karalystės vietovę. Panaši 
ceremonija bus atlikta ir dėl Birendros sūnaus Dipendros, kuris, 
liudininkų pasakojimais, nušovė karalių, karalienę, dar septynis 
karališkosios šeimos narius ir tada šovė į save. Ištiktas komos jis 
dar gyveno kebas dienas, per kurias buvo paskelbtas naujuoju ka
raliumi, todėl pagal tradiciją „kat to" ceremoniją reikia atlikti ir 
jam. Ji įvyks trečiadienį. Valdžia tikisi, kad ceremonijos ir speciali 
komisija, tirianti birželio 1-osios žudynių aplinkybes, pagaliau leis 
užversti šį vieną liūdniausių Nepalo Karalystės istorijos puslapių. 

Ženeva. Buvęs Kremliaus ūkvedys Pavel Borodin pirmadienį 
atvyko į Ženevos aukštąjį teismą atsakyti į Šveicarijos pateiktus 
kaltinimus pinigų plovimu, tačiau žadėjo nieko nepasakoti. „Aš 
jau atsakiau į visus klausimus Rusijoje. Neturiu čia ką veikti", at
vykęs į teismą pareiškė P. Borodin. Išvykdamas iš Maskvos, jis sa
kė, kad teisme ketina tylėti. Į klausimus jis neatsakinėjo ir per 
pirmąjį Ženevos teismo posėdį gegužės 17 d. „Jis pasinaudos savo 
konstitucine teise tylėti, kaip ir praėjusį kartą. Ponas Borodin ne
galvoja, kad tai yra (įstatymų) pažeidimas. Jis neturi patvirtinti-
pažeidimo, kuris neegzistuoja", sakė vienas jo advokatų. P. Boro
din kaltinamas 25 mln. JAV dol. komisinių, gautų iš Šveicarijoje 
įsikūrusių firmų, plovimu. Komisinius jis gavo už pelningų Krem
liaus restauravimo sutarčių suteikimą 1995 ir 1996 metais. Žene
vos kantono kaltinamieji rūmai balandžio 12 d. nusprendė paleisti 
P. Borodin iš arešto už 5 mln. Šveicarijos frankų (12 mln. litų) už
statą,, kurį sumokėjo Rusijos valdžia. Dabar P. Borodin toliau eina 
Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sekretoriaus pareigas. 

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandr Lukašenka par
lamento aukštųjų rūmų uždarame posėdyje netiesiogiai patvirtino 
ketinąs dalyvauti prezidento rinkimuose. Prezidento rinkimų 
kampanija Baltarusijoje oficialiai prasidėjo penktadienį, birželio 8 
d., rinkimai paskirti rugsėjo 9 d. 

Austin, Tezas. JAV prezidento George W. Bush dukra Barba
ra, buvo nuteista lygtinai ir jai buvo paskirtos aštuonios valandos 
visuomeninių darbų. 19-Metė Yale universiteto studentė buvo tei
siama dėl praeitą mėnesį jai pareikštų kaltinimų neteisėtai varto
jant alkoholio, pranešama remiantis teismo dokumentais. B. Bush 
ir jos dvynė sesuo Jenna su teisėsaugininkais praeitą mėnesį su
sidarė, kai Jenna, pasinaudodama svetimu asmens pažymėjimu, 
bandė nusipirkti alkoholio, o Barbara gėrė svaigalus viename Aus
tin bare. Texas valstijoje alkoholį vartoti leidžiama tik nuo 21 me
tų. B. Bush pripažino kaltinimą nesunkiu nusikaltimu ir sutiko 
lankyti paskirtas paskaitas apie alkoholio žalą bei sumokėti 51.25 
JAV dol. teismo išlaidų. Tuo tarpu J. Bush neigia kad naudodama
si svetimu asmens pažymėjimu bandė nusipirkti alkoholinių kok
teilių. Anksčiau J. Bush buvo pastebėta gerianti alų viename nak
tinių Austin barų. Prezidento dukra neneigė vartojusi alkoholį ir 
jai buvo paskirtos paskaitos apie alkoholio žalą bei keletas valan
dų visuomeninių darbų. Prezidentas G. W. Bush yra prisipažinęs, 
kad jaunystėje turėjo problemų dėl alkoholio ir kad kartą buvo su
stabdytas, kai neblaivus vairavo automobilį. Jis tvirtina, kad alko
holio visiškai nebevartoja nuo 1986 metų. 

Sutrumpinimai: K - "Klaipėda". KD -
"Kauno diena", LA -"Lietuvos aidas", 
LR - "Lietuvos rytas". LŽ - "Lietuvos 
žinios". R - "Respublika". 

Naudotasi Lietuvių grįžimo t tėvynę 
informacijos centro medžiaga 

KALENDORIUS 
Birželio 12 du Anupras, Dovė, 

Kristijonas, Mikahte, Ramūnas, Ra
munė, Rota. 

Birželio 13 d.: Akvilina, Antanas, 
Kunotas, Skalvė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
JAU KETVIRTOJI! 

nių (vairiomis sveikatos temo
mis, davęs begales patarimų, 
kaip sveikai gyventi ir sulauk
ti ilgo amžiaus. Straipsnius jis 
teberašo ir dabar, bet, malonu 
pastebėti, kad pastaruoju me
tu straipsnių rinkiniai spaus
dinami knygose, pavadintose 
„Kvieslys sveikaton". 

Knygas leidžia „Valstiečių 
laikraštis" Lietuvoje. Šiomis 
dienomis išleista jau ketvirtoji 
„Kvieslys sveikaton" (Žmo
gaus tapimo žmogumi pama
tai) knyga, kaip ir pirmosios 
trys, susidedanti iš dr. Ado
mavičiaus radijo paskaitų ir 
straipsnių. Knyga 430 psl., 
kietais viršeliais, papuošta 
dail. Jadvygos Paukštienės 
piešiniu. Leidyklos adresas: 
„Valstiečių laikraštis", Lais
vės pr. 60, 2056 Vilnius. Už
sakymo nr. 156. Kaina ne
pažymėta. 

Kad dr. Jonas Adomavičius 
yra labai darbštus, niekas ne
abejoja: juk yra per metų me
tus prirašęs daugybę straips-

NORMALIU ŽMOGUMI TAPIMAS 
Kiekvienas šios Žemės gyvis 

stengiasi boti tokiu, kokiu jį 
Korėjas (Gamta) numatė būti. 
Tai ir yra jo gyvenimo tikslas, 
neišskiriant ir Žmogaus, kurio 
svarbiausias savitumas yra vi
suomeniškumas, panašiai 
kaip bičių ar skruzdėlių. 

Visuomeniškumu, tai yra ne 
tik sau, bet ir kitam naudos 
teikiančiu asmeniu, tampa tik 
visapusiškai sveikasis: kūnu, 
protu ir jausmais — nusiteiki
mais normalusis, tik toks, ku
ris, padoriai gyvendamas, ne
kenkia (netikusiu maistu, rū
kalais, svaigalais, tinginyste 
ir kt.), kitam (apkalbomis, ne-
talkinimu gėryje, įvairiopų 
kenkimu iki žmogžudytės) ir 
aplinkai (teršalais, triukšmu, 
netvarka ir kt.). 

Dabar žmogus netausoja 
kūno sveikatos; vengia sveiko 
maisto, negeria pakankamai 
tyro vandens, nesinaudoja ga
lima apsauga nuo ligų ir kt. 

Proto sveikata taip pat ap
leista — protas nelavinamas, 
nenaudojamos geriausios prie
monės — knygos, mokslo 
įstaigos, išmintingų artimųjų 
parama. 

Bene daugiausia dabar ap
leista jausmų — nusiteikimų, 
nusistatymų, apsisprendimų 
sritis. Žmogaus išlikimui bū
tinas visuomeniškumas daž
nai yra pakeičiamas gyvuliš
kumu, kuris net gyvulį už
gauna, nes šis dažnai elgiasi 
tvarkingiau už nevisuome-
niškąjį asmenį. 

Jausmų sveikatos įgyjama 
nuo atsiradimo momento, kai 
naujagimis subręsta — 21 
metų sulaukia, esti maitina
mas ne tik kūnui, protui, bet 
ir asmenybei —jausmams tin
kamu maistu, visokio kitokio 
netikusio, kad ir religinio, tau
tinio, rasinio bei lietuviško 
maisto atsisakant. 

Smegenys yra žmogaus veik
los organas. Jas sudaro sudė
tingiausios ląstelės — neuro
nai. Beveik visų jų veiklą le
mia prigimtis. Smegenys yra 
trapus organas ir labai jaut
rus įvairiems poveikiams — 
tai lemia suaugusio žmogaus 
tam tikrą elgesį. 

Todėl liaukimės žaloję vaiko 
smegenis. Pirmiausia tvarky
tis turi tėvai, artimieji, moky
tojai ir dvasiškiai. 

Kunigų seminarijos turi iš
leisti kvalifikuotus psichologi
jos specialistus, o nesitenkinti 
vien parapijų valdininkų ren
gimu. Dabar gana dažnai visų 
giriamas pavyzdingas dvasiš
kis taip kalba: „Daryk visada 
viską tik gerai, nes Dievas vi
sada tave mato, ką tu darai". 

Tai ir dabartinių dvasiškių 
didžiausia daroma žala žmo
gui. 

Tai gražūs žodžiai, bet jie 

Hamburg miesto (Vokietija) ugniagesiai Vilniaus I priešgaisrinei gelbėjimo komandai padovanojo medicininio 
gelbėjimo automobilių. Gedimino Žilinsko i Eltai nuotrauka 

MELANOMA — VIENA PAVOJINGIAUSIŲ 
ODOS VĖŽIO FORMŲ 

kaip angis skaudina, nes yra 
nepsichologiški: prilygsta pa
rugėje pririštai karvei — ji tol 
neėda rugių, kol virvė jai ne
leidžia, o nutrukus virvei, ru
gius ne tik suėda, bet ir iš-
mindžioja. 

Taip atsitinka visur ir atsiti
ko dabar Lietuvoje. 

Dėl to nekaltinkime ko nors 
kito, o gyvenimo vadeles im
kime į savo rankas. Tik tada 
mūsų gyvenimo vežimas ims 
riedėti normalia žmogui būti
na linkme. To viso geidžiame, 
todėl imkimės tinkamos veik
los. Palikime girtuoklius tvar
kytis pagal jų išgales, o mes 
visas jėgas sutelkime, kad pa
mirštas vaikas žmogumi būtų 
užaugintas, ne vien bažnyčių 
stogais bei jose stacijomis rū
pinkimės. Kiek Kristus pas
tatė Šventyklų? O mes miega
me — religinius niekus iš
puoštose šventovėse išdarinė-
jame. Liaukimės taip elgęsi. 
Kūrėjui už malones atsidėkoti 
galime ir mokyklų salėse, prie 
pakelės Rūpintojėlio, darbo-
vietėie ar namuose, tol, kol pa
rapijoje įkursime basiems apa
vo arteles, alkaniems valgyk
lėles, nepridengtiems verpyk-
las, audyklas. Tik tokia veikla 
ves mus į šventyklas, dar jų 
sandėliais nepavertus. 

Būtina vaikams diegti žmo
niško žmogaus pagrindus. Ki
taip galutinai ištuštės jau apy
tuštės šventyklos, klebonijos 
ir vienuolynai... To mes neno
rime, todėl imkimės žmogaus 
žmogumi pavertimo veiklos. 
Tada ir mes galėsime išvysti 
nemeluotai laisvą — nepri
klausomą Lietuvą, kurioje gy
vens laimingi mūsiškiai. Prie 
jų ir mes, išeiviai, sparčiau ir 
gausiau jungsimės. 

Kiekvienam žmogui yra bū
tina prisikelti normaliam gy
venimui. Paniekinęs dorovę, 
protingas neišmintingasis pa
vertė Šią žemę ašarų pakalne; 
tada nusiminusysis nosimi 
ėmė žemę arti. 

Šitoks liguistumas virsta 
pilnutine sveikata, džiugesiu, 
palaima, dorovėn sugrįžimu 
— kai pakankamai pasidabi
nama išmintingumu: gebėjimu 
kasdien atlikti bent vieną 
svarbų naudingą darbą. Tas 
kaip šarvas saugo asmenį nuo 
visokio irzlumo. Tada žmogus 
pajėgia pats savo vežimo va
deles laikyti savose rankose — 
saule džiaugtis ir likti neme
luotai ištikimas Gamtos — 
Kūrėjo nuostatoms. 

Toks prisikėlimas kiekvie
nam būtinas nuo mažens ir 
nuo dabar, kad nemeluotam 
Gėriui imlūs galėtume būti. 

Sėkmės! 
Jonas Adomavičius, MD 

„Kvieslys sveikaton", 4 dalis 

Melanomos plitimas pasau
lyje kelia vis didesnį nerimą 
specialistams. Liūdna statisti
ka verčia susimąstyti, ar ne 
per brangiai mokama už gro
žio industrijos propaguojamą 
tamsiai įdegusį, žvilgantį kū
ną. Vartotojai šį grožio kultą 
neretai suvokia tiesiogiai — 
tereikia paskrudinti kūną 
saulėje ar soliariume, ir tapsi 
savotiško grožio elito dalimi. 
O kaip yra iš tiesų? 

Kokia tai liga? 

Melanoma pasireiškia įvai
raus dydžio ir pavidalo virš 
odos pakilusiais rusvai juodais 
dariniais — jie panašūs į ap
gamus. Melanoma gali iš kar
to atsirasti kūno odoje be 
įspėjimo. Pamažu navikas di
dės, kis forma, spalva. Išopė-
jęs kraujuojantis navikas gali 
būti melanoma, kuri metasta-
zuoja į artimiausius limfmaz-
gius ar bet kuriuos kitus orga
nus. 

Skatinantys veiksniai 

Saulės skleidžiami UVB ir 
UVA tipo ultravioletiniai spin
duliai — vieni iš svarbiausių 
veiksnių, skatinančių mela
nomų, t.y, piktybinių navikų, 
atsiradimą. UVB spinduliai 
skatina tamsaus pigmento — 
melanino, natūraliai apsau
gančio nuo kenksmingų spin
dulių poveikio ir turinčio 
reikšmę melanomų atsiradi
mui, gamybą odoje. Saulės pa
žeistose odos ląstelėse jis kyla 
į paviršių, siekdamas apsau
goti gilesnius odos sluoksnius. 

Kaip užkirsti kelią? 

Svarbu saugoti odą nuo įde
gimo. Iki 6 mėnesių amžiaus 
kūdikiui apskritai nederėtų 
patirti tiesioginio saulės spin
dulių poveikio. Specialistai 
kontraversiškai vertina solia
riumų poveikį. Naudojantis jo 
paslaugomis, privalu įsitikin
ti, kad jis — modernus, lem
pos — naujos, ir jokiu būdu 
neužmiršti drėkinamųjų kre
mų, naudojamų po kaitinimosi 
soliariume. 

Įvairios kosmetikos priemo
nės — kremai, pieneliai, losjo-
nai, — apsaugančios nuo 
kenksmingo saulės poveikio, 
turi tapti būtina kiekvieno 
žmogaus higienos rinkinio da
limi. Kartais jos ne vien ap
saugo nuo kenksmingų spin
dulių, bet ir stabdo odos se
nėjimą. Labai svarbu balza
mu, turinčiu ne mažesnį nei 
15 SPF apsauginį filtrą, ap
saugoti lopas — jos labai jaut
riai reaguoja į kenksmingus 
spindulius. 

Melanomos diagnostika 

Ankstyvoje stadijoje diagno
zuota liga nekels pavojaus gy
vybei. Patyręs specialistas ir 
plika akimi gali m«*rl«»g 70-
80 proc. atvejų nustatyti diag
nozę. Siekiant nustatyti tiks
lesnę ligos diagnozę, atlieka
ma dermatoskopija, po kurios 
pagal daugybę kriterijų nu
statoma, kiek supiktybėjęs ap
gamas ir kaip jį gydyti. Norint 
galutinai patvirtinti melano
mos ar kito piktybinio odos 
naviko diagnozę reikalingi 
histologinis ir citologinis tyri
mai. 

Gydymo būdas ir 
metodai 

Pagrindinis melanomos gy
dymo būdas yra chirurginis. 
Operacijos apimtis, ar plačiai 
šalinti naviką, ar reikia papil
domai pasalinti sritinius limf-
mazgius, priklauso nuo ligos 
(naviko) išplitimo. Ligos sta
diją, arba naviko išplitimą, le
mia tai, kiek giliai melanoma 
yra peraugusi odos sluoksnius 
ir koks jos storis. Kai navikas 
įaugęs į odą iki 0,75 mm, iš
gyja visi pacientai. Jei navi
kas įaugės 1,5 mm, tikimybė 
pasveikti mažėja, o jei perau
gimo gytis daugiau nei 1,5 
mm, pasveikimo galimybė la
bai menka. 

Imunoterapija ir chemotera
pija — papildomi gydymo me
todai, skiriami po operacijos, 
kai liga išplitusi (naviko per
augimo gytis — daugiau negu 
1,5 mm arba yra metastazių). 

Apgamai — tai dar ne 
melanoma 

Nėra jokios prasmės griebtis 
naikinti visų įgimtų ar vėliau 
atsiradusių apgamų, nes gali 
atsirasti naujų. Be to, nuo be
saikių procedūrų lieka randai. 
Svarbu išsivaduoti nuo apga
mus ir su jais susijusias ligas 
gaubiančių mitų — esą prilie-
tei apgamą ir susirgai odos 
vėžiu. Kriterijai, pagal ku
riuos žmogus gali įtarti pir
muosius apgamo piktybišku-
mo požymius: 

• asimetrija; 
• pakitęs kontūras; 
• spalva; 
• diametras (daugiau nei 6 

mm). 
J žmonių, rizikuojančių 

anksčiau ar vėliau susirgti 
melanoma, grupę patenka: 

• asmenys, turintys ypač 
daug (daugiau nei 30) apga
mų, kurių diametras didesnis 
nei 6 mm; 

• asmenys, turintys įgimtų 
apgamų, kurie pakito; 

• raudonplaukiai, žydrų 
akių ir strazdanoti blyškia-
odžiai Tokio odos tipo asme

nys tris kartus dažniau serga 
melanoma ir odos vėžiu; 

• asmenys, sunkiai įdegan
tys ir greitai nudegantys sau
lėje; 

• asmenys, kurių šeimoje 
buvo sirgusių melanoma. Pir
mos eilės giminėms pavojus 4 
kartus didesnis susirgti mela
noma nei tolimiems. 

.Sveikas žmogus", 2000 m. sausis 
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AKCIJA „SUSTOKT 
SAVO TIKSLĄ PASIEKĖ 

Dvi savaites trukusi Vil
niaus savivaldybės narkoma
nijos prevencijos akcija „Su
stok!" savo tikslą pasiekė. Ak
cijos sėkmę rodo padidėjęs te
lefono skambučių į prevencijos 
tarnybas skaičius ir tai, kad 
daug daugiau žmonių, nei pa
prastai, apsilankė Lietuvos 
AIDS, Priklausomybės ligų, 
Jaunimo psichologinės para
mos centruose, taip pat Nar
komanų reabilitacijos dienos 
centre „Noriu būti". 

Akcijos „Sustok!" tikslas bu
vo ne moralizuoti, smerkti ar 
teisti, o kiekvienam padėti su
vokti tiesą apie narkotikus, in
formuoti apie prevencijos tar
nybas. Jos metu įvairias vil
niečių susibūrimo vietas lankė 
autobusas su vaizdo įranga, 
kuriame buvo rodomas reži
sieriaus Mariaus Bagdonavi
čiaus filmas „Peržengę ribą", 
dalijami plakatai, lankstinu
kai, informaciniai leidinėliai 
„Kur kreiptis pagalbos", „Kaip 
atsispirti grupės spaudimui", 
„Mano teisės" ir kt. Ši litera
tūra buvo platinama ir kino 
teatruose „Skalvija", „Vilnius" 
bei „Lietuva". 

Per akciją „Sustok!" 676 vil
niečiai pasirašė ant plakato, 
paremdami tarptautinę kovos 
prieš ŽIV deklaraciją. Tarp
tautinė deklaracija su tūks
tančiais kitų valstybių piliečių 
parašų bus pateikta Jungtinių 

Tautų Generalinės asamblėjos 
specialiajai sesijai AIDS klau
simais, kuri vyks birželio 25-
27d.NewYork,N.Y. 

Narkotikų vartojimo preven
cijai skirtą akciją „Sustok!" 
Vilniaus savivaldybei padėjo 
surengti Lietuvos AIDS cent
ras, Priklausomybės ligų cent
ras, Vilniaus miesto vyriau
sia policijos įstaiga ir Jaunimo 
psichologinės paramos cent
ras. (Elta) 

BŪTINA EFEKTYVIAU 
KOVOTI SU 

NARKOMANIJA 

Vyskupo Motiejaus Valan
čiaus blaivystės sąjūdžio vi
suomeninė grupė sukūrė prog
ramą „Moksleivių savisauga 
nuo narkotikų". Ji įteikta 
Švietimo ir mokslo ministeri
jai. 

Programos esmė — raginti 
moksleiviją kurti savo savi
saugos štabus, burti žvalgus, 
detektyvus, lektorius, taip pat 
kviestis narkologus, visuo
menės sveikatos ugdymo spe
cialistus, kad jie geriau su
pažindintų su problema, pa
tartų, ką praktiškai daryti, 
kad būtų įveiktas grėsmingas 
narkotikų plitimas. 

Tėvai ir mokytojai narkoti
kus vartojančius vaikus daž
niausiai pastebi pavėluotai, 
kai jau sunku juos išgelbėti. 
Vilniaus švietimo skyriaus in
spektorė Inga Šarkaitė teigia, 
kad pirmiausia apie narkoti
kus pavartojusius vaikus su
žino jų bendraklasiai. Tačiau 
jie silpnokai organizuoti, neži
no, ką turėtų daryti, kaip pa
sielgti, kad patys galėtų stab
dyti šios nelaimės plitimą 
savo klasėje, savo mokykloje. 

Tad savo siūlomoje progra-

EUG&EC DECKER. DOO, P.G. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dano* už 
prteėnarfią kainą Pacientai prtTrnemi 
abeotučiei puratouatai. Suekarhnui 
kaJbenangiikaiarbaletiJviiioA 

4647 W. 103 8L, Oa*. LtSSl. R. 
T * 70*4224200 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., iBCMory rsss, R. 
TsL (708) 508-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UQ08 

7722 S. Kertele Ave. 
ChicapAlL 60662 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VONAS.UIl,SiC. 
Specialybė - Vkiaua Ojaj gydytojas?; 

6818 W. Archer Am Sis. 5 k 8 

ARAS2UOBA.M.D. 
ANŲ IJGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Harnmes Avenue 
Jdiet,rL80435 

Tai. 815-74*3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS -CHIRURGIJA 
166 E. Supeik*. Sufts 402 

TeL 312-337-1286 

DR.LPETFE908 
DANTŲ GYDYTOJA 

9065 S. Robertą Rd, Hfctory HBs, S. 
1 myks i vakavus nuo Hariern Ava. 

Tat (708) 508-4088 
Valandos pagal ausrtarirną 

Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje sunkiai sergančiųjų vaikų skyriuje 
sveiksta Jūratės Pekarienes šonus ii Birtų rajono. P. Stattenėe nuotr. 

moję Vyskupo Motiejaus Va
lančiaus blaivystės sąjūdis 0" 
pabrėžia būtinybe burtis į ak
tyvias grupuotes, vadovauja
mas pedagogų ir kitų specia
listų. Į talką, ypač veiklos 
pradžioje, patariama kviestis 
didesnį patyrimą turinčių vi
suomeninių organizacijų at
stovus. Padėti moksleiviams 
organizuoti raginami visi „Tė
vynę ir jos vaikus mylintys 
žmones. Narkomanuos pnt»-
mas — tai ne tik pedagogo, 
gydytojų, kunigų, valdininkų 
problema, ji — visuotinė", 
rašoma vyskupo M. Valan
čiaus blaivystės sąjūdžio pro
gramos rėmėjų kreipi mesi ', į 
visuomenę. 

• i i 

• Stipriausieji Lietuvos 
moterų krepšinio kftttkej 
nutarė steigti naują lygą <4» 
viešąją įstaigą Lietuvos mote
rų krepšinio lygą. Lygos direk
tore išrinkta 34 metų kaunie
tė Audra GmelevičienėuiAiBai 

* Medicinos įrangos gsV 
mintoja „Viltechmeda" pety 
duos Brazilijai infuzmivj 
švirkštimų siurblių ut 0,8 
mln. JAV dol. Ateityje ii įratt 
ga pagal lietuvišku technolo
gijas ten bus ir gaminama, 

(Vt,BaS) 



i UKRAINOS PADĖTIS 
SUNKĖJA 

E. RINGUS 

i 
• 

-
* 

* 

Artimi ir tolimi Ukrainos 
kaimynai negali nematyti jos 
likimo. Stebi jį Europos vals
tybės, stebi Amerika, Azijos 
galionas. Prieš dešimt metų 
sugriuvusi sovietų imperija 
vėl bando atsistatyti. Jau be
veik prisijungė Baltgudiją ir 
Moldaviją. Jų pavyzdžiu sek
ti, savo dažnomis kelionėmis 
į kaimyninius Azijos kraš
tus, Putin kalbina, siūlyda
mas paramą žaliavomis ir 
apsauga nuo kraštutinių is-
lamistų. Du kaimynai: Gruzi
ja ir Tadžikistanas paramos 
neatsisako, kaip tai darė 
prieš porą metų. Gruzįjai rei
kalinga nafta ir dujos, Ta
džikijai — apsauga nuo isla-
mistų įtakos iš Afganistano. 
Todėl Gruzįjoje ir toliau liks 
rusų daliniai, o Tadžikijoje 
sienas gins Maskvos para
šiutininkai. Atstatyti rusišką 
imperiją Vladimir Putin pa
lengvina faktas, kad laisvų 
kraštų prezidentais tapo ne 
žymūs disidentai, bet buvę 
patys stambiausi „aparatči-
kai". Dabartinis Ukrainos 
prezidentas Kučma buvo ra
ketų fabriko direktorius Dnep-
ropetrovske, vis dar palai
kančio komercinius ryšius su 
padaliniais Rusijoje, ir eks
portuojančio raketas į įvairius 
kraštus. 

Daug vilčių buvo dėta į Ru
suos -Ukrainos skyrybas ir 
apie galimą susitaikymą ne
daug kas galvojo. Iš visų 
tautų, priklausiusių sovietų 
imperijai, daugiausiai aukų 
patyrė ukrainiečiai — nuo ca
rų, o ypač Stalino. Carai ban
dė rusinti, o Stalinas naikinti 

. ūkininkus. Per kolchozavimo 
rittifatarpį 1930-1932 m. badu 

mirė keli milijonai ūkininkų. 
Likę gyvi, buvo vežami į Sibi
rą ir Kazachstaną. Didelis 
skaičius ukrainiečių buvo ga
benami į Sibirą, po Antro pa-

C saulinio karo už „bendradar
biavimą" su vokiečiais, už 
ginkluotą pasipriešinimą, ku
ria užsitęsė iki 1950 m. 

Kova dėl Ukrainos prasidėjo 
-tuojau po nepriklausomybės 

paskelbimo. Į Ukrainą iš visų 
finansinių įstaigų pradėjo 

. plaukti milijardai dolerių. Už 
išmontavimą atominių gink
lų ir Cernobilio stoties užda
rymą Amerika mokėjo be dide
lių derybų, siuntė į Kijevą 
ekonomistus, bandė pakeisti 
ekonominę sistemą, demokra
tizuoti kraštą, niekados negy
venusi laisvo gyvenimo. Ta
čiau kažkodėl pro pirštus 
praleido svarbiausią momen
tą: neparūpino naujam kraš
tai tinkamos konstitucijos. 
Kažkodėl visų buvusių res

publikų konstitucijos leido 
naujiems prezidentams valdy
ti kraštą, panašiai į monar
chus. Prezidentas turi teisę 
skirti premjerus, gubernato
rius, paleisti parlamentą, pa
skelbti referendumus. Pats 
prezidentas gali būti paša
lintas tik tada, kai opozicija 
gali surinkti 80 proc. balsų. 
Tokiomis teisėmis naudoda
masis, dabartinis prezidentas 
ėmė valdyti kraštą, visiškai 
nesiskaitydamas su tauta. 
Kaip Jelcinas Rusijoje, Kuč
ma, apsisupęs savo sėbrais, 
dabar jau tapusiais turtuo
liais (oligarchais), pradėjo elg
tis panašiai į valdovą. Iš Ame
rikos ir Europos bankų atvy
kę kapitalai tik iš dalies bu
vo panaudoti Ukrainos akio 
pertvarkymui. Daug milijonų 
„perplaukė" į užjūrio bankus, 
į naujų turtuolių sąskaitas. 

Pirmas Kučmos premjeras 
Lazarenko į savo sąskaitą 
perkėlė 100 milijonų dol. ir 
dabar jau sėdi San Francisko 
kalėjime. Jo bendradarbis ko
operuoja su Amerikos orga
nais ir galbūt ižaiaiMrin* dau
giau panašių pareigūnų. Pats 
prezidentas yra įtariamas 
bendradarbiavime su tur
čiais. 

Kučmos administravimu 
nepatenkinti Ukrainos gyven
tojai. Nepasitiki buvę finansi
ninkai iš Vakarų. Krašte vy
rauja korupcija, artėja bank
rotas. Reikėjo tik kibirkšties 
ir krašte galėjo kilti gaisras. 
Kučmos vyriausybė opzicijai 
pasirodė labai nekantri ir net 
mažiausius protestus pradėjo 
gniaužti stipriomis priemonė
mis. Pradėta kontroliuoti ži-
niasklaidą, varžyti spaudą, 
be žinios dingo keletas žmo
nių. Vieną žiniasklaidos prie
monę visgi yra gan sunku 
kontroliuoti — tai elektroni
nis — internet. 

Žinios, skeidziamos per in-
ternetą apie Kučmos vyriau
sybę ir įvarias machinacijas 
gerokai erzino prezidentą. La
biausiai įkyrėjo G. Gongadze, 
skelbiąs žinias internete. 
Kučmos diskusijos apie Gonga
dze ir kitus opozicijos narius 
buvo užrašytos vieno prezi
dentinės apsaugos nario, per
duotos socialistinės partijos 
vadovui ir paskelbtos Seime. 
Vėliau transliuotos per įvai
rias laidas iš įvairių kraštų. 
Medicininiai tyrimai irgi da
ryti keliose valstybėse, 99,9 
proc. įrodė kad kūnas, rastas 
be galvos, priklauso žurnalis
tui, apie kurį buvo kalbama 
pokalbiuose tarp prezidento 
ir jo padėjėjų. Majoras Melni-
čenko, užrašęs daugelį Kuč-

DKAUGAS, 2001 m birželio 12 d., antradienis 
Danutė Bindokienė 

Gegužes pabaigoje Vilniuje vyko Lietuvos chorų festivalis ..Dainuokim" Nuotraukoje — Kauno Šaulių sąjungos 
choras „Perkūnas" Gedimino Svitojaus (Elta) nuotrauka. 

mos kabineto užrašų, skubiai 
pabėgo į užsienį ir po kiek lai
ko gavo Amerikos prieglobstį. 

Tokioms žinioms pasklidus 
po visą kraštą, prasidėjo anti-
prezidentinės demonstracijos, 
į kurias atvykdavo nuo kelių 
iki 200,000 asmenų. Demons
truota su plakatais: „Ukrai
na be Kučmos", „Tautinio gel
bėjimo formumas", susikūrė 
naujas judėjimas „Batkivsci-
na" (tėvynė), kuriam vado
vauja buvusi vicepremjere Tc-
misenko, dukart pasodinta į 
kalėjimą ir paleista tik pasi
rašius neišvykimo dokumen
tus. Jos vyras, be teismo ei
gos, yra laikomas kalėjime 
aštuoneri mėnesiai. Šiuo me
tu Timošenko renka parašus, 
reikalaudama pravesti refe
rendumą, kuriame tauta galė
tų reikalauti Kučmos atsta
tydinimo. Prie protestų prisi
dėjo studentija visuose uni
versitetuose su šūkiu „Tiesa". 
Demonstrantų eisenos, šū
kiai, kalbos pažadino Ukrai
nos piliečius iš apatijos ir pa
ruoš visuomenę aktyviai daly
vauti būsimuose rinkimuose 
ateinantį pavasari.. 

Prezidentas Kučma, prara
dęs užsienio ir savo tautiečių 
paramą, pradėjo ieškoti jos 
pas bendrapartiečius Maskvo
je. Putin jau paskyrė buvusį 
premjerą Černomyrdin būti 
Rusijos ambasadoriumi, padi
dino elektros tiekimą į Uk
rainą, sumažino skolas už 
naftą ir dujas. Kad pagerintų 
darbininkų padėtį ir raštų 
simpatikų, Rusų bendrovės 
perpirko Ukrainos rafinerijas 
aliuminijaus fabrikus, sujun
gė kai kuriuos ginklų fabri
kus, surišo abu kraštus eko
nomiškais ryšiais. 

Paskutiniai įvykiai Ukrai
noje suskaldė visuomenę į dvi 
grupes: už ir prieš Kučmą. 
Susiskaldžiusi Dūma bando 

GALIMA GYVENTI IŠ 
VAISTAŽOLIŲ IR NENDRIŲ 

Nors Lietuvos kaimas sun
kiai priima naujoves ir dažnas 
ūkininkas užsispyręs augina 
tradicines kultūras, nors jų 
nėra kur realizuoti, bet ir čia 
pakanka drąsių bei išradingų. 
Lietuvos peizaže jau atsirado 
egzotiškieji stručiai, fazanų 
draustiniai, Rokiškyje pa
stačius aliejaus spaudyklą, 
plačiai paplito baltyminio 
priedo šaltinis rapsas. Atsira
do gudruoliu ūkininkų, kurie 
iš rapsų aliejaus jau gaminasi 
degalus žemės ūkio technikai. 
Štai „Valstiečių laikraštyje" 
(2001, 37 nr.) yra kėli 
pasiūlymai,- kaip galima pra
gyventi iš vaistažolių, nendrių 
ir... ryžių. 

Privačiu^ tapęs Švenčionių 
vaistažolių fabrikas rado rin
kas Vakarų Europoje ir dide
liais kiekiais superka: vais
tines ramunėles, medetkas, 
mėtas, melisą ir kt. žaliavą. 
Vaistažoles gali auginti ir 
mažų ūkelių savininkai. Il
gaamžėmis^ vaistažolėmis gali

ma užleisti nenašias dirvas, 
čia nereikia kapitalinių įdė
jimų ir sudėtingos technikos, o 
pajamos iš ha - 5,000-9,000 
Lt. 

Nemuno žemupio užliejamų 
pievų apleistuose tvenki
niuose ir kituose vandens tel
kiniuose galima auginti nend
res, juolab kad Rusnėje yra 
firma, ruošianti nendres už
sieniui, kur jomis dengiami 
stogai. Lietuvos žemdirbystės 
instituto vyr. mokslinis bend
radarbis K. Katutis siūlo Lie
tuvoje auginti ir laukinius 
ryžius zizanijas, kurie jau au
ginami Suomijos vandens tel
kiniuose. Jiems auginti tinka 
75-105 cm gylio vandens telki
niai. Ryžiai sėjami gegužės 
mėn., o subręsta per 130 parų. 
Derlius siekia 200-300 kg iš 
ha. Šių ryžių grūdai panašūs į 
tradicinius, tik yra juodos 
spalvos. Juose yra daug vita
minų, kitų biologiškai aktyvių 
medžiagų, pasižyminčių anti-
oksidacinėmis savybėmis. 

Turėti idėją jau yra pusė 
darbo. A. V. Š. 

konsoliduotis į stambesnius 
blokus: kairiuosius ir deši
niuosius. įKairiųjų frakcija, 
susidedanti iš komunistų, 
priešvakarietiškai nusiteiku
sių narių., ir oligarchų, siūlo 
toliau artėti prie Rusijos, kur
ti slavišką, valstybę Rytų Eu
ropoje. Nauji paskyrimai į 
Kučmos kabinetą rodo tų as
menų prorusiškas tendenci
jas. 

Artimieji ir tolimi kaimynai 
atidžiai stebi įvykius Ukrai
noje. Nauja Amerikos vyriau
sybė jau įspėjo Putin, jog toks 
opozicijos traktavimas yra ne
priimtinas ir tolimesnės eko
nominės paramos nebus. Ži
niasklaidos priemonės, atei
nančios iš Vakarų informuos 

ukrainiečius apie dabartines 
vyriausybės klaidas ir lėtą 
pažangą kelyje į demokratiją. 
Kai kurie politologai prana
šauja naują uždangą — nuo 
Talino iki Odesos. Dar dides
ni pesimistai įžiūri galimą 
pilietinį karą tarp vakarinių 
ukrainiečių su sostine Lvovu, 
ir rytinių, su sostine Charko
vu. 

Istorija vėl padeda popie
žiui. Jo kelionė į Ukrairią 
birželio mėn. sutrauks mi
nias Lvovo ir Kijevo gatvėse, 
galbūt parodys gyventojų su
siskaldymą ir pakels atšalusį 
patriotizmą. Gali pakartoti 
tautos reakciją, panašią į 
Lenkijos „Solidarnosc". 

Svarbu, kad pagaliau 
pasibaigė 

Anksti šios savaitės pirma
dienio ryte Terra Houte, Ind., 
vyriausybiniame griežto reži
mo kalėjime buvo įvykdyta 
mirties bausmė vienam la
biausiai Amerikoje pagarsė
jusių žmogžudžių, kurio aukų 
skaičius siekia 168. Kad Timo-
thy McVeigh buvo kaltas, nie
kas neabejojo, tačiau pastaruoju 
metu jam skirta tiek dėmesio, 
kad iš žmogžudžio ir teroristo 
tapo beveik „liaudies didvy
riu". McVeigh nuteistas 1997 
m. ir mirties bausmė turėjo 
būti įvykdyta š.m. gegužės 16 
d., tačiau atidėta (daugiausia 
sumanių advokatų dėka), nes 
FBI „nepateikė visų doku
mentų, susietų su šia byla". 
Kad nekiltų priekaištų, doku
mentai pristatyti ir nauja eg
zekucijos data paskelbta. 

Nuo to laiko žiniasklaida be 
paliovos linksniavo žudiko pa
vardę ir knaisiojosi po bepra-
dedančias gyti Oklahoma City 
gyventojų, sprogimo metu 
praradusių savo artimuosius, 
žaizdas. Tas knaisiojimas nu
kentėjusių šeimoms, be abejo, 
atnešė nemažiau širdgėlos, 
kaip dinamitas, pavertęs dau
giaaukštį pastatą kruvinais 
griuvėsiais. Nebuvo įmanoma 
išvengti smulkmeniškiausio 
įvykio atpasakojimo ir nuolat 
kartojamos teroristo pavardės. 
Bet čia tas labai įprasta: už
sikabinus už „įdomios" temos, 
ji nepaleidžiama, kol atsiran
da nauja. 

Į diskusijas karštai įsijungė 
mirties bausmės oponentai: ir 
šiame krašte, ir net užsienyje. 
Daugelyje šalių, ypač Euro
poje, mirties bausmė jau pa
keista kalėjimu iki gyvos gal
vos. Verta pastebėti, kad Ame
rika yra viena iš keturių vals
tybių, kuriose reguliariai nusi
kaltėliai baudžiami mirtimi. 
Kitos trys yra Azijoje ir kaip 
tik tokios, kurias JAV nuolat 
kaltina barbariškumu, demo
kratijos stoka. Todėl ir JAV 
prez. George W. Bush vizito 
Europoje metu, be abejo, teks 
ne kartą susidurti su prie
kaištais bei klausimais dėl 
mirties bausmės JAV-se. 

Diskusijas ypač skatino ir 
opoziciją dirgino nuolat rodo
mas Timothy McVeigh — be
sišypsantis, maloniai besikal
bantis su advokatais, teigian
tis, kad jis nebijo mirti, nes 
„veiksmas, kurį atliko, turėjo 
būti atliktas". Tai jo protestas 
prieš Vašingtono ir ypač FBI 
vykdomą „vietinių teroristų 
grupių persekiojimą". Net pa
skutinę dieną prieš mirties 
bausmės įvykdymą, nusikal
tėlio advokatai (kone ašaro

dami) žurnalistams aiškino. 
koks visgi „įdomus, kultūrinin-
gas, tvirtų įsitikinimų" žmo
gus buvo McVeigh ir kad jis 
tikrai nevertas tokios gyveni
mo pabaigos. Tik patogiai ne
prisiminta, jog ir tie 168 
žmonės, žuvę Oklahoma City 
valdiškame pastate, nebuvo 
verti tokios pabaigos, juo la
biau, kad jų tarpe buvo ir 
mažų vaikučių. 

Dar labiau už žiniasklaidos 
nenuilstamą dėmesį šiam nu
sikaltėliui buvo kai kurių as
menų troškimas matyti — tie
siog dalyvauti — mirties baus
mės vykdymo metu. Jie tai va
dino „širdies žaizdų užsklen
dimu, užgydymu", nes Mc
Veigh mirtyje galės atrasti nu
siraminimą. Tuo būdu egzeku
ciją stebėti teisė suteikta 230 
žmonių. Tiesa, jie mirties 
bausmės įvykdymą matė tik 
televizijos ekrane, bet įvykis 
buvo tikras, nesurežisuotas, o 
nuodai, įleisti į nusikaltėlio 
kūną — tiek pat mirtini. Pasi
baigus egzekucijai ir gydytojui 
patvirtinus, kad žudikas tik
rai miręs, liudininkai visgi ne
jautė pasitenkinimo, kurio ti
kėjosi: jis mirė ramiai, be 
skausmo, visai ne taip, kaip 
sprogimo Oklahoma City au
kos... Vadinasi, keršto troški
mas tik iš dalies išsipildė. 

Kitaip to troškimo pavadinti 
negalėtume, nes jis neturi nie
ko bendra su teisingumu, su 
prideramos bausmės paskyri
mu už nusikaltimą. Nereikia 
stebėtis, kad tiek Amerikoje, 
tiek visame pasaulyje vis gau
sėja opozicija mirties bausmei. 
Neseniai Illinois valstijoje 
apskritai buvo sustabdytas šio 
pobūdžio bausmės vykdymas, 
galbūt daugiausia dėl to, kad 
pasitaikė klaidų — buvo nu
teisti nekalti asmenys. Mc
Veigh buvo pirmasis nuo 1963 
m., kuriam įvykdyta vyriausy
binė egzekucija. Galima pri
leisti, kad vargiai šis baudimo 
būdas greitai pasikartos. 

Kyla klausimas: tai kaip nu
bausti pačius didžiuosius nu
sikaltėlius? Ar metų metais, 
net dešimtmečiais laikymas 
kalėjime nėra didesnė baus
mė, be to, ir visuomenei našta, 
ir galimybė, kad kažkada atei
tyje bausmė gali būti suma
žinta ar net panaikinta? Ar 
gali žmogus „atleisti savo kal
tininkams", kai nusikaltimas 
yra neįsivaizduojamai didelis, 
nors to mokė Jėzus Kristus? O 
dėl ko dar vis nėra nubausti 
— arba bent įvardinti — patys 
didieji nusikaltėli"!, kurių bai
sius darbus visi lietuviai šią 
savaitę pamini? 

/ 

PETRAIČIŲ AKMUO 
Ii gimnazisto dienoraščio 

ANTANAS ŠIMKŪNAS 

Nr* 

Sutikome jas Pasvalyje trys broliai: Petras, aš ir 
Vladas, koris buvo atsiųstas į sąskaitininkų kursus. 
Anksti rytą nubėgome į bažnyčią, o grįžę surašėme 
.Mūsų aktą*, kurį baigėme tokiais žodžiais: .Vien
balsiai nutariame, kad kitas šv. Kalėdas švęsime ki
taip, bos apsiverto..." Ir visi trys pasirašėme. Kai apie 
tai papasakojome iš bažnyčios grįžusiai tetai Agotai, ji 
nesišaipė iš mūsų, o visai rimtai pasakė; 

— Pamatysite, ateis laikas, jie patys išsivers... 
Po Naujųjų metų mus aplankiusiam kaimynui A. 

Akinskui pasakiau, kad Paryžiuje Vakarų valstybės 
pasirašė kažkokį paktą prieš Sovietų Sąjungą. 

— Kur tas laikraštis? — pašoko jis. — Duok man, 
parvešiu kaimiečiams paskaityti, bus džiaugsmo. 

Pasičiupo .Valstiečių laikraštį" ir išskubėjo namo. 
Grįžęs iš Vilniaus vėl nesitraukdavau nuo radrjo 

aparato. Padėtis pasaulyje darėsi vis įtemptesnė. Vi-' 
sar tik ir kalbama apie pasaulinio karo grėsmę. Kad ir 
kaip keista, žmonės to karo laukė, nes tik taip tikėjosi 
išsivaduoti iš nelaisvės. 

Rudeniop galutinai nutariau mokslus tęsti suaugu
siųjų gimnarijoje, juo labiau, kad reikėjo užsidirbti 

duonai. Tėvai niekuo padėti nebegalėjo. Tačiau suau
gusiųjų gimnazijoje dar nebuvo dešimtos klasės. Dau
giau kaip 10 mokinių mokytojos R. Vaitiekūnaitės pri
tarimu pradėjome lankyti tokią klasę, nors valdžios 
sutikimo nebuvo. Po savaitės išgirdome liūdną žinią: 
klasės oficialiai nebus. Parašėme skundą Šiaulių sri
ties švietimo skyriui, tačiau ir čia mūsų niekas ne
norėjo girdėti. Nutarėme važiuoti į Vilnių. 

Rugsėjo 20 dieną su Jonu Janušoniu nuvykome į 
Švietimo ministeriją. Čia gavome nurodymą vėl kreip
tis į Šiaulių srities švietimo skyrių. 

Prabėgo dvi savaites. Mokyklos nebelankėme. Darbo 
niekur negavau. Skaičiau knygas ir pas bičiulį Leoną 
Šarkūną klausydavausi radijo pranešimų iš užsienio. 

Taip atėjo ir 1951-ieji. Gili, šalta žiema. Žemė miega 
po baltu patalu, tik žmonės ramybės neranda. Juos 
apima vis liūdnesnės nuotaikos. 

Pavartau Bernardo Brazdžionio knygą „Per pasaulį 
keliauja žmogus" ir vėl kišu palovin į savo skrynelę, po 
jos antruoju dugnu. Nejaugi neišsipildys poeto žodžiai: 

Žus visam pasaulyje komuna, 
Kaip griaustinį tolimą girdžiu. 
Neteisybė greit pakyla, greit ir žūna, 
Eina ji keliu bedugnėn ir slidžiu. 
Ne, ne, vilties neturime prarasti, nors praėję metai 

buvo tokie sunkūs. Daug draugų ir artimųjų jau kan
kinasi Sibire, daug jaunimo prievarta atsidūrė sveti
moje kariuomenėje, likę kolūkiuose nebeuzsidirba 
duonai. 

Nebegaliu tikėtis pagalbos iš tėvų. Namuose dar ke

turios mažamečių burnos, o tėtis už darbadienius be
veik nieko negauna. 

Pagaliau radau šiokį tokį darbą Pasvalio veterinari
jos ligoninėje, mat ten buvo laisvas kažkoks etatas; 
ten dirbo mano bičiulio Antano Valeikos tėvas. Jis ir 
įpiršo: girdi, nebijok, pasitrinsi, popierius patvarkysi, 
vis šį tą užsidirbsi. 

Nepatiko man tas darbas, tačiau ir ligoninės vedėjas 
P. Mekas, ir P. Valeika, ir J. Jurgaitienė tokie drau
giški, padeda, pataria. Dažnai tekdavo išvykti į kaimą, 
matyti liūdną žmonių gyvenimą. 

1951 meto vasario 1 diena. Šiandien nusipirkau 
mažą dvilempį radijo aparatą. Gal geriau negu per de
tektorinį galėsiu girdėti užsienio radijo stotis. Su
mokėjau 200 rublių. Geresnis kainuoja 900 rublių. 
Tokį nusipirksiu, kai, pasak „Amerikos balso". į oku
puotus kraštus „grįš laisvė ir tiesa"... 

1951 meto vasario 8 diena. Iš Petraičių atvažiavo 
mama. Iki šiol ji dažniausiai atvažiuodavo penktadie
niais, turgaus dieną, bet valdžia nutarė perkelti į sek
madienį, kad mažiau žmonių eitų į bažnyčią. O mamai 
sekmadienis — šventa diena. Ji tą dieną būtinai turi 
pasimelsti Daujėnų bažnyčioje. 

Susėdame ir kalbamės, kaip reikės toliau gyventi, 
kas bus, jeigu ir mane paims kariuomenėn. 

Padejavom, pašnekėjom ir išsiskyrėm. 
IMI meto vasario 18 diena. Vyksta Lietuvos SSR 

AT rinkimai. Jau apie šeštą valandą Pasvalio gyvento
jai išgirdo agitatorių baladojimą į langus ir duris. Jie 
bėgiojo gatvėmis ir kėlė rinkėjus, kad nepramiegotų 

„visaliaudinės šventės". 
Praėjus „bombardavimui", aš vėl kietai užmigau. 9 

valandą dar besirengiantį vėl užklupo agitatoriai. Jie 
ėmė klausinėti, kodėl neinu balsuoti, nes visi esą jau 
atidavė savo balsus. Kai pažadėjau, jog tuoj ateisiu, jie 
išsinešdino. 

Biuletenį gavau tik vieną. Jame buvo tik viena V. 
Bedalio pavardė. Mesi tą biuletenį į balsadėžę ar jo ne
mesi, vis tiek „Atžalyno" kolūkio pirmininkas jau pas
kirtas deputatu. 

Vakare, 19 valandą, mano mažame kambarėlyje su
sirenka apie dešimt artimiausių draugų pasiklausyti 
„Amerikos balso". Išgirdome kalbantį buvusį Lietuvos 
prezidentą Kazį Grinių, kuris labai taikliai apibūdino 
padėtį Lietuvoje ir teikė vilties, kad taip nebus am
žinai. Visiems pasidarė ramiau, kad yra kas mus guo
džia, mumis rūpinasi, ragina nenusivilti. 

Pasirėmęs smakrą lazdele, radjo klausėsi ir mano 
senas pažįstamas, gyvenantis Svalios gatvėje, Mikas 
Krasauskas. Nušvito ir jo raukšlėtas veidas. Giliai at
sidusęs, jis pasakė: „Bus teisybė, atgims mūsų Lie
tuvėlė..." 

1951 meto vasario 25 diena. Saulėtas, gražus 
sekmadienis. Po pamaldų mieste sutikau visą būrį gi
minaičių: dėdę Stasį Vaičekonį, tetą Oną Kalvėnienę, 
svainį Juozą Mackevičių. Pradėjome šnekėti apie orą, 
o baigėme politika. Nuomonės sutapo, kad taip ilgiau 
nebus, kažkas turi įvykti. 

Vakare tą mūsų išvadą vėl patvirtino „Amerikos bal
sas". Bus daugiau 

» 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

GYVENTI TREJYBĖS AKIVAIZDOJE 
Švenč iaus io j i Trejybė 

Šventąsias Mišias pradėjo
me vardan Tėvo, Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, jų pabai
goje bus palaiminimas taip 
pat Švč. Trejybės vardu. Tai, 
ką sakome ir darome per Mi
šias, yra ne kas kita, kaip 
mūsų dialogas su Tėvu. Jis 
vyksta per Jėzų Kristų Šven
tajai Dvasiai apšvieciant ir 
palaikant. Šis Trejybės išpaži
nimas visapusiškai nušvinta 
Eucharistiniame sambūryje 
bendrai kalbant tikėjimo išpa
žinimą. 

Mūsų žemiškasis gyveni
mas, panašiai, kaip ir Mišių 
auka, prasideda ir baigiasi 
Švenčiausiosios Trejybės var
du, pradedant krikštu ir bai-

•giant laidojimo apeigomis. 
Nuo gimimo iki mirties svar
biausi mūsų gyvenimo mo
mentai taip pat ženklinami 
Trejybės vardu: švč. Trejybės 
vardu sudaroma santuoka, tei
kiami kunigystės šventimai, 
atleidžiamos nuodėmės. Visa 
krikščioniškoji egzistencija 
vyksta bendraujant su Švč. 
Trejybe, tačiau mes, panašiai 
kaip Emauso mokiniai, dažnai 
neatpažįstame mūsų bendra
keleivių. 

Mastant apie Trejybės slė
pinį klaidinga suvokti ją kaip 
daiktą ir savyje uždarą tikro
vę. Kartais įsivaizduojama, 
jog Tėvas amžinybės pradžioje 
pagimdė Sunų (tarsi amžinybė 
turėtų pradžią!), po to Tėvas ir 
Sūnus drauge sukėlė Šventąją 
Dvasią. Manoma, kad šitaip 
suvokiama kartą ir visiems 
laikams sudaryta Trejybė ne
kintamai tęsiasi amžinybėje. 
Tačiau Trejybė nėra daiktas, 
tai procesas, tai nuolatinis 
vyksmas ir tapsmas. Dieve 
kiekvienas veiksmas yra am
žinas. Dieve nėra vakarykštės 
ar rytojaus dienos, o tik amži
nas šiandien: „Tu esi mano 
Sūnus, šiandien aš tave pa
gimdžiau" (Ps 2, 7; Apd 13, 33; 
Zyd 1, 5). Taigi šiandien Tėvas 
gimdo Sūnų; Šiandien jie 
drauge kvepia Šventąją Dva
sią- Trejybė nėra užgesęs vul
kanas, ji tarsi nuolat veikian
tis ugnikalnis, nuolat liepsno
jantis išmintimi, šviesa ir mei
le. Būtent šios gyvos ir akty
vios Trejybės akivaizdoje esa
me dabartiniu momentu. Tu
rime atkurti deramą vietą 
šiam pamatiniam visos Baž
nyčios gyvenimo slėpiniui. 
Praradus trejybinę perspek
tyvą, tikėjimas neišvengiamai 
subanalinamas. Be Tėvo ir 
Sūnaus neįmanoma tikėti į 
Krista, nes Jėzus kalba apie 
juos, o j ie kalba apie jį. Jėzus 
nesuvokiamas be gilaus dialo
go su Tėvu, savo Abba. Be 
Šventosios Dvasios neįsivaiz
duojamas prisikėlęs Jėzus. 

Trys šiandien girdėti bibli
niai sakiniai yra tarsi langai, 
pro kuriuos matosi skirtingi 
išganymo istorijos etapai. 
Nors juose pasirodo tai vienas, 
tai kitas iš trijų Asmenų, svar
bu suvokti, jog jie visi drauge 
veikia tuo pat metu. Pirma
jame skaitinyje apmąstomas 
Tėvas, kaip visko šaltinis ir 
pradžia. Pagal savo planą jis 
išlieja meilę kūriniams, ge
bantiems jį pažinti ir mylėti. 
Dievo išmintis kalba: „Vieš
pats sukūrė mane savo kelių 
pradžioje (...). Prieš amžius 
buvau sukurta". Taigi prieš 
pasaulio sukūrimą greta Die
vo esti slėpininga tikrovė, Iš
mintis, bylojanti apie Dievą ir 
kalbanti su Dievu, dalyvau
janti kūrimo darbe. Jonas 
savo Evangelijos prologe at
skleidė šį slėpinį, pavadinda
mas šią išmintį Žodžiu: „Pra
džioje buvo Žodis. Tas Žodis 
buvo pas Dievą, ir žodis buvo 
Dievas (...) Visa per jį atsira
do" (Jn 1, 1-3). Tai tarsi Tre
jybės apreiškimo priešaušris. 

Skaitinys iš apaštalo Pau
liaus laiško įveda mus į visai 
kitokią aplinką. Pagal Dievo 
paveikslą sukurtas žmogus 
per nuodėmę prarado draugys
tę su Dievu. Tačiau Dievas 
nepaliko žmogaus pražūčiai, 
bet vykdo didingą išganymo 
planą. Viengimis Tėvo Sūnus, 
prieš amžius gimęs iš Tėvo, 
dalyvavęs drauge tveriant pa
saulius, apsireiškė, kaip Dievo 
Sūnus Jėzus Kristus, atskleis
damas mums vienintelio ir tri-
vienio Dievo slėpinį. Jėzus 
mumyse tampa „garbės viltis" 
(plg. Kol 1, 27). 

Evangelija atveria galutinį 
išganymo istorijos etapą, Baž
nyčios laiką, kuriame išryškė
ja Šventosios dvasios buvi
mas. Pagal Jėzaus pažadą 
Šventoji Dvasia veda Bažny
čią į tiesos pilnatvę. 

Dieviškųjų asmenų vienybė 
pranoksta bet kokį mūsų įsi
vaizdavimą. Jėzaus apreikšta 
Trejybė anaiptol nesuardo 
Dievo vienybės, bet ją išaukš
tina. Šiuo apreiškimu Biblijos 
(taip pat kitų religijų, pa
vyzdžiui, islamo) monoteizmas 
ne paneigiamas, bet pranoks 
tarnas. Dievas pranoksta mū
sų turimą vienybės suvokimą. 
Dieve Trejybė yra ne skaidy 
mas, bet apstumas. 

Teologijoje kalbama apie 
vieną trijų dieviškųjų Asmenų 
prigimtį. Šventajame Rašte ši 
vienybė atsiskleidžia kaip As
menų buvimas drauge ir vieno 
Asmens būties susiliejimas su 
kitais dviem Asmenimis (peri-
choresis). „Aš esu Tėve ir Tė
vas manyje" (Jn 14, 11); „Aš ir 
Tėvas esame viena" (Jn 10, 
30). Per kiekvieną dieviškąjį 
Asmenį bendraujame su visa 

S K E L B I M A I 

Momentas iš Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigų, 8.m. gegužes 13 d. vykusių Dievo Apvaizdos parapijoje, 
Southfield, MI, kur vysk. Paulius Baltakis šį sakramentą suteikė 15-kai Detroito ir apylinkių jaunuolių. Šalia 
vyskupo matomas parapijos klebonas Aloyzas Volskis. 

Trejybe. Priimdami Eucharis
tiją, priimame Sūnaus Jėzaus 
Kristaus asmenį, kuriame 
„kūniškai gyvena visa dievys
tės pilnatvė" (Kol 2, 9), taigi 
priimame visą Trejybę. 

Kiekvienas iš trijų Asmenų 
apreiškia save apreikšdamas 
kitus du; kalbėdamas apie 
kitą Asmuo atskleidžia save. 
Tėvas atskleidžia save kaip 
Tėvą, sakydamas apie Jėzų: 
„Štai mano mylimasis Sūnus". 
Sūnus atsiskleidžia kaip Sū
nus ištardamas: „Abba", šven
toji Dvasia apsireiškia mums 
kaip Tėvo ir Sūnaus Dvasia 
mokydama mus ir leisdama 
mums ištarti: „Abba" ir „Jėzus 
yra Viešpats". Kiekvienas As
muo šlovina kitą ir yra kito 
šlovinamas: „Pašlovink savo 

Sūnų, kad ir Sūnus pašlovintų 
Tave" (Jn 17, 1). „Tiesos Dva
sia (...) pašlovins mane" (Jn 
16, 13), tai dieviškoji dovanoji
mo logika. Neįmanoma su
prasti, ką reiškia teiginys, jog 
Dievas yra meilė, jei nežvel
giame į Trejybę'. Dievas yra 
meilė ne tik nuo tol, kai su
tvėrė pasaulio kūriniją kaip 
savo meilės objektą. Dievas 
pats vidujai ir įamžinai yra 
meilė. Dievui nereikėjo sukur
ti žmogaus kaipvtu", kad ga
lėtų užmegzti 'bendravimo 
santykį. Dievo Trejybėje jau 
yra ,aš", „tu" ir įmes". Mes vi
si esame pasaukti įžengti į šį 
meilės židinį, dalyvauti tame 
„tu", kurį Tėvas nuo amžių 
taria Sūnui. fįjj 
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KUN. JUOZAS INKRATAS 
APDOVANOTAS ŽŪVANČIŲJŲ 

GELBĖJIMO KRYŽIUMI 
Balandžio 17-ąją, minint 

Antrojo pasaulinio karo holo-
kausto aukų atminimo dieną, 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiumi 
apdovanojo buvusį Šeštokų 
Švč. Mergelės Marijos Nuola
tinės Gelbėtojos parapijos kle
boną kun. Juozą Inkratą (po 
mirties). Šis Lietuvos valsty
bės apdovanojimas suteiktas 
kunigui J. Inkratui už žydų 
gelbėjimą nuo nacių genocido 
Antrojo pasaulinio karo me
tais. 

Balandžio 20 d. Respublikos 
prezidento rūmuose, dalyvau
jant Izraelio ambasadoriui 
Lietuvoje A. Benjaminui, Žū
vančiųjų gelbėjimo kryžiai bu
vo įteikti 49 žmonėms. Kuni
gui J. Inkratui skirtas apdova
nojimas įteiktas dabartiniam 
Šeštokų parapijos klebonui 
Kęstučiui Bekasovui. 

Kunigas J. Inkratas gimė 
1894 m. liepos 2 d. Gutkaimy-
je, Vilkaviškio apskrityje, Ky
bartų valsčiuje. Mokėsi Gra
žiškių pradžios mokykloje, vė

liau — Marijampolės ir Vilka
viškio gimnazijose. Dvasinę 
seminariją baigę Seinuose, 
baigiamuosius egzaminus iš
laikė Petrogradą, 1915-1916 
metais mokėsi lietuvių tremti
nių mokykloje Rėzeknėje (Lat
vijoje) dirbo mokytoju. 1916-
1917 metais mokėsi Petrogra
do dvasinėje akademijoje. 
1917-1918 metais dirbo Trem
tinių organizacijoje Rėzeknė-
je. 1918 metais grįžo į Lietuvą 
ir buvo paskirtas Pajevonio 
parapijos vikaru. 1921 m. pa
skirtas vikaru į Vilkaviškį, 
1926 m. jam patikėtos Sintau
tų parapijos vikaro pareigos. 
1931 m. paskirtas — Slavikų 
parapijos, 1934 m. Šeštokų 
parapijos klebonu*. 1950 m. 
perkeltas į Lazdijus. Tais pa
čiais metais rugsėjo 26 d. pa
skirtas Lazdįjų dekanu. 1964 
m. atsistatydino iš visų parei
gų ir tapo Lazdijų altaristų vi
karo teisėmis. Kurį laiką dirbo 
Prienų altaristų. 1965 m. pa
skirtas Kauno Šv. Antano pa
rapijos altaristų. 1970 m. per
keltas į Karmelitų parapiją al
taristų vikaro teisėmis. Kuni
gas Juozas Inkratas mirė 
1973 m. lapkričio 23 d. Palai
dotas lapkričio 26 d. Kaune, 
Aukštosios Panemunės kapi
nėse. Kunigo Juozo Inkrato 
laidotuvėse dalyvavo jo išgel
bėtos žydaitės. 
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Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje, Detroite s.m gegutes 6 d. pirmąją Komuniją priėmė tie vaikai. Ii k.: Urtė 
MaCiukėnaite, Monika Rudyte, Mikas Giedraitis, Manus Jankus, Ignas Bernotas, Giedre Laurinaitytė, Michael 
Harp, Julija Sirgedaitė, Mantas Kazukauska<> Nuotr. Jono Urbono 

RENGIAMASI 
ŠV. ANTANO 
ATLAIDAMS 

Kaskart kokią nors naujovę 
savo parapijiečiams bei visos 
šalies krikščionims sugalvo-
jantys broliai pranciškonai ir 
šiemet žada įsimintiną švento 
Antano atlaidų Kretingoje 
programą. Anot mažesniųjų 
brolių pranciškonų atstovo 
spaudai, birželio 8, 9 ir 10 d. 
Kretingoje vėl bus surengta 

Nuotr. Jono Urbono 

šv. Antano ir Kretingos miesto 
šventė — šv. Antano atlaidai. 
Jo teigimu, prieš trejus metus 
brolių ir Kretingos savival
dybės rūpesčiu, atgaivinta se
na tradicija pakiliai švęsti šv. 
Antano šventę, kasmet susi
laukia vis gausesnio būrio 
svečių iš Žemaitijos, visos Lie
tuvos bei užsienio. Šventei jau 
iš anksto imta ruoštis. Ji skir
ta vaikams, jauniems ir vyres
niems žmonėms, nes kiekvie
nas čia randa kažką savito ir 
įdomaus. Šiais metais šventė 
vėl vyks tris dienas ir joje daly
vaus gausybė atlikėjų iš vi
sos Lietuvos. 

' Planuojama, jog pirmąją 
dieną Kretingos muziejuje bus 
atidaryta rajono tautodailinin
kų paroda, vyks grafų Tiške
vičių palaikų įamžinimo ce
remonija Tiškevičiaus giminės 
koplyčioje senosiose kapinėse, 
šv. Mišios bažnyčioje, kraštie
čių susitikimas su rajono va
dovais rajono savivaldybėje. 
Vienuolyno kiemelyje koncer
tuos Kretingos jaunimo muzi
kos grupės „Bijok katės", Ati
ką", .Easy Fix" bei „Kretingos 
bachūrai". 

Antrąją atlaidų dieną, šešta
dienio rytą, rengiamas brolių 
pranciškonų ir jaunimo žygis į 
turgų, šv. Mišios bažnyčioje, 
šventės atidarymas Rotušės 
aikštėje prie nepriklausomy
bės paminklo. Tądien Rotušės 
aikštėje vyks mugė, o Lurde 
Klaipėdos universiteto moko
mojo dramos teatro aktoriai 
parodys spektaklį „Brolio triu
šio išdaigos". Čia koncertuos ir 
moksleiviai, o Pranciškonų 
gimnazijos stadione vyks šo
kių ir kapelų pasirodymai, pa
rodijos teatro programa. 

Vakare šv. Mišias iš Pran
ciškonų gimnazijos stadiono 
tiesiogiai transliuos Lietuvos 
televizija. Gros Romas Mali
nauskas, giedos Rosita Čivi
lytė bei jungtinis" Kretingos 
bažnyčios ir Meno mokyklos 
choras. Naktį rengiamas džia
zo ir „blues" koncertas. Jame 
dalyvaus grupė iš Latvįjos 
JDriving South". 

Trečiąją dieną, sekmadienį, 
iki pietų bažnyčioje bus auko
jamos šv. Mišios, o popietę 
Pranciškonų gimnazijos sta
dione koncertuos Valstybinis 
pučiamųjų instrumentų orkest
ras „Trimitas". Tądien bus 
pristatytas ir Dainos Bilevi-
čiūtės projektas su vaikais ir 
muzikantais „Sustok!*, • nu
kreiptas prieš narkotikus. 
Projekte dalyvaus apie 400 at
likėjų, tarp jų Rosita Čivilytė, 
Česlovas Gabalis, „Doudy Jazz 
Band", Vilniaus vaikų ir jau
nimo džiazo studįja, šokio — 
judesio teatras, miuziklo stu
dįja, „Diksilendas", Šiaulių 
popchoras JRo ko ko", Pane
vėžio „Gospel" sekstetas, pran
ciškonų ir jaunimo grupė „čia 
ir dabar", rolių pranciškonų 
grupė, „Tabasco", „Ąžuoliu
kas" ir dar kai kas. (Elta) 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IR OYVYB^S DmUDMAS. 
AgantmFraflkZapotelrOff.Mor.AuM* 

S. Kana kate tatuvUkai. 
FRANKZAPOUS 

32061/2 Weet 96ft Street 
TaL (706) 424-8664 

(773)681-6664 

Kalame visų rūšių „skiings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

OHCr/7X2B-0U 
E0MI4JB-71M 

RIMAS LSTANKUS 
> Guotas ir sąžMnaas patarnavimas i 
»Nuosavybių įkainavimas valai 
• Perkame ir parduodama namus 
»Pensininkams nuolaida 

WtndowWasa«rsNeeded! 
40,000 per year.Weneed 100 crcws. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
havevahddriver'shcenseandtrans-
portation. Mušt be fluent in English. 
UA.McMahonWtndowWaaiiii». 
TeL 800-820^155. 

* M 

Dirbanti moteris 
išsinuomotų butą Bridgeport 

rajone. Tel. 815-756-2047, 
kviesti Raimondą. 

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti. 

duodant savo adresą ir telefono 
numeri. Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O.Box980, 
KtnDcbunkport, ME 04046. 

|~Gražfot4>om l ,B tof t ( t« r | 
Hak Care" dirba lietuvė kos-
rnetologė-manikiuristė Džiną. 

AdnaMK 4800 VVJ3 8t , 
Burbank. TeL 708 409 0904. 

Kitame salone— 
ie8a&8»A«ąTMayP»K 
dirba lietuvė kirpėja Sonata. 

U Tai. 708*444-2421. U 

Reikalingi dažytojai su patyrimu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobili. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8-10 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai 
S 

Parduotuvių valymui reikalingi 
darbuotojai. Gali kreiptis ir 
šeima. Darbas Tennessee ir 

Ilinois valstijoje! Atlyginimas 
$1,500—$1,800. Dokumentai ir 

kalba nebūtini. TeL 901-240-
5544 arba 901-830-7223. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLA8, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKY8 

TEL 773-586-8824 

V J U . Auto Servisas. 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams 

nuolaidos. Parduodame naudotus 
automobilius. 3800 W. 79 St 

TeL 773-582-0183; 773-582-0184. 
Kalbame lietuviškai. 

CNA&HNA's&L/I 
Make a Diftercnce Today! 

Are you a compassionate carefjver? 
Do you likę providing ųuality care 

to elderly? 
Do you have a positive altitude? 
Do you speak, read aad write in 

English? J M 
If you have answered „Yes", yte 

would likę to hear friom you. 
Drivers license, a plūs. 

CauM/W/F,9aa-4nm, 
847-486-188*. 

NAUJAS — VAIKAMS, 
SENAS—VAGIMS 

Birželio 28 dieną Kauno Ro
tušes aikštėje rengiamas kon
certas „Mėlynas autobusiu
kas", kuriame dalyvaus beveik 
20 žinomų Lietuvos atlikėjų ir 
grupių. Po šio koncerto-akcijos 
Kėdainių rajono, Krakių mies
telio Švč. Mergelės Margos 
vaikų globos namų auklėtiniams 
bus nupirktas naujas mė
lynos spalvos JFord" mikroau
tobusas, pakeisiantis senąjį, 
gegužės 17 d. pavogtą Kaune, 
Ateities plente. 

Krakių parapijos klebonas 
Romualdas Ramašauskas ket
virtadienį spaudos konferenci
joje sakė, jog nuvarytas auto
busiukas koncerto metu va
gims bus paaukotas. Nusikal
tėliai notaro patvirtintą auko
jimo aktą galės atsiimti iš ak
cijos organizatorių. 

Gegužės 17-O8ios rytą pus-
šimtis Krakių vaikų globos 

namų auklėtinių neteko ne tik 
geltono mikroautobuso^hflt ir 
jame buvusių maisto produk
tų. Vagys po poros dienų pas
kambino vaikų globėjui klebo
nui R. Ramašauskui ir pa
prašė ne atleidimo, o išpirkos. 
Jos mokėti nesutikės, klebo
nas sumanė surengti akft$ą. 

Beveik tris valandas truk-
sianciame koncerte, kurį ves 
Arūnas Valinskas, dalyvaus 
dainininkai — Žilvinas Žva
gulis, Irena Starošaitė, Janina 
Miščiukaitė, Egidijus Sipavi
čius, Arina, Virgis Stakėnas, 
Ovidijus Vyšniauskas, grupes 
— „16 Hz", .Stella", .Super
nova", „Max", .Biplan", .Nak
tinės personos" ir kt. 

Projekto vadovas Vidas Ku-
darauskas teigė, jog visi muzi
kantai sutiko koncertuoti be 
honoraro. Koncerte, kuris bus 
nemokamas, grupės ir atskiri 
atlikėjai atliks po 1-2 dainas. 
(Eito) _J 

ŠV. TOMO AKVINIEČIO VASAROS 
MOKYKLA LIETUVOJE 

Š J H . l i epos 1—15 d. Trakuoee v e i k s aštuntoji 
tarptautinė Šv. Tomo Akviniečio vasaros mokykla. 

Paskaitas skaitys ir seminarus ves šv. Tomo darbų tyri
nėtojai: 

Prof. dr. Abelardo Lobato (Šveicarijos Lugano universiteto 
Teologuos fakulteto rektorius), 

Prof. John F. X Knasas (Houstono Šv. Tomo universiteto To
mistinių studįjų centras, JAV), 

Prof. Francesca Rivetti-Barbo (Tor Vergatos universitetas, 
Italija), 

Prof. dr. Patric Quinn (Dublino Ali Hallows College, Airija), 
Prof. dr. Kenneth W. Kemp (Šv. Tomo universitetas, Mineto-

ta,JAV), 
Prof. dr. mons. Stanislaw Kowalczyk (Katalikiškas Liublino 

universitetas), 
Dr. Alfred C. Everatt (Anglija), 
Prof. dr. Paul Richard Blum (Vokietįa), ' 
Prof. dr. Rikhof (Ultrechto Tomo institutas, Nyderlandai). 
Užsiėmimai vyks lietuvių-anglų kalbomis. 
Mokyklos dalyviai gaus į lietuvių kalbą išverstus paskaitų 

konspektus, taip pat lotyniškus ir lietuviškus tekstus, skirtus 
darbui seminarų metu. Išklausiusieji kursus gaus h^afrrr 
pažymėjimus. 

Norintieji vykti į šią mokyklą registruojami ir smulkesnė in-
formatiją bei atsakymą apie priėmimą gaus šiuo adresu: , 

JLOGOS" redakcya, Laisvės pr. 60, LT-2056 Vilnius. 
Tel (822) 421963, faksas (822) 429-454. 
Vietų skaičius ribotas. Pirmenybė teikiama ankstesnių' 

kyklų klausytojams. 
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NUOMONES 
PRIE BRONIAUS 

VAŠKELIO RECENZIJOS 

JDraugo* 2001.06.19 šešta
dieniniame priede Bronius 
Vaikelis recenzuoja Lietuvoj 
išleistą Antano Ragausko 
straipsnių rinkini, .Ginčai dėl 
skonio". Tarp recenzento pa
teiktų pavyzdžių apie A. Ra
gausko šmaikščias pastabas 
spaudos bendradarbiams ra
dau ir i} (necituosiu, o tik at
pasakosiu): A. N. užsipuola 
Stasį Tamulaitį už amėriko-
nizmais perkrautą jo novelės 
.Seno Venckaus lobiai" kalbą, 
o A Ragauskas .kritiką" tė-
viikai pamoko, novelės auto
rių pateisina. 

Cta noriu (po 60-ties metų!) 
prisipažinti, kad anuomet ver
tai pabartas A. N. buvau ai, 
ik) laiiko rašytojas. Minimą 
recenzųą perskaitfs, savo ar
chyve per keletą minučių susi
radau, ką rases 1951.09.17 
.Naujienose", susiradau .Nau
jienų" 1961.11.08 laidoje 
An.Rg. (taigi, kaip dabar jau 
tinau), Antano Ragausko man 
teiktą .tėviiką pamokymą", 

iu jau keliskart di-
raiinį, konkrečiais pa

vyzdžiais baranti St. Tarnu-
laitj[ (ir čia tik A. N. 
inicialais), suradau su manim 
polemiką tęsianti An. Rg., ke
liskart mane adresuojanti 

A. N." (tai būta dten-

Kam sis vieias laiikas? Kad 
pasidžiaugčiau velionio Anta
no Ragausko rūpestingai iš
saugotu archyvu, kuris ji 
Įamžino išleista knyga, recen
zento prof. Broniaus Vaikelio 
taikliai pavadinta „Antano 
Ragausko antruoju gimimu". 
Tai teikia vilti ir kitiems, savo 
archyvus laikantiems. 

Alfonsas Naką* 
Sunny Hills, FL 

ŠITOKIA BROLYSTĖ 

Ii tikrųjų, reikia 
mūsų .braHikų tautų" karimy-

santykiais. Lietuva 

grasina Latviai karo laivynu. 
S.m. gegužės 26 dienos latvių 
savaitiniame laikraštyje 
„Laika" pirmame puslapyje 
yra straipsnelis antrašte .Nu
trauktos Latvųoe ir Lietuvos 
derybos dėl žuvininkystės 
įstatų". Toliau rašoma: „Lat
vijos Žvejų asociacijos (LZA) 
prezidentas Inarįjs Voits pra
nešė, kad Latvįjos ir Lietuvos 
derybos dėl žvejybos bendra
darbiavimo įstatų bei abiejų 
valstybių jurų sienų ginčo teri
torijoje yra nutrauktos. Taip 
pat abiejų valstybių pasirašy
tieji protokolai apie tolimes
nes derybas laikomi negalio
jančiais". Voits patvirtina, kad 
latvių žvejams Latvijos-Lietu
vos juros sienų įstatymas yra 
nepriimtinas ir dabar priklau
sys nuo Seimo sprendimo. Sei
mo pirmininkas Janis Strau-
me nurodė, kad sienų įstaty
mas turėtų būti ratifikuotas 
iki i.m. birželio. Mes nepriim
sime jokių sienų įstatų patvir
tinimų, bet tvarkysimės patys, 
pareiškė Voits. LZA planuoja 
atnaujinti uostų blokados ko
miteto darbą, jeigu Seimas pa
kartotinai imsis svarstyti Lat
vijos-Lietuvos jūros sienų įsta
tus. Tuo tarpu teko išgirsti, 
kad Lietuvos delegacijos 
sluoksniuose kalbama panau
doti karo laivus latvių žvejų 
išvijimui i i ginčijamos teritori
jos. Į tai Lietuvos delegatams 
buvo atsakyta, kad latvių žve
jai patys save apgins. Tačiau 
Latvijos premjeras Andris 
Berzins ragina susivaldyti nuo 
neatsakingų pasisakymų, nes 
tas gali pakenkti geriems Lat
vijos ir Lietuvos tarpvalsty
biniams santykiams. Tikėki
me, kad dalykai bus išspręsti 
taikiu būdu ir karo nebus. 

Pranas Jurkus 
Elmhurst, IL 

VARGONININKAS BE 
PAVARDĖS? 

Artinasi birželio trėmimų 
paminėjimai. Organizacijos 
juos ruošia, skelbia laikraš
čiuose, per radįją, kad tik 

DRAUGAS, 2001 m. birželio 12 d., antradienis 

Dainų vakaro, vykusio Cleveland, OH, gegužes 5 d , trečiajai daliai vadovavo „Grandinėles" šokėjai, kartu su 
JEsultate* choro dalimi. .Grandinėlė" tą vakarą taip pat gražiai pravedė liaudies šokių ratelius, įjungdama visą 
publiką. 

žmonės kuo gausiau daly
vautų. Tik vieno dalyko nega
liu suprasti: kodėl nepamini
ma naujojo Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos vargoninin
ko vardo ir pavardės? Juk jis 
čia groja ir chorui vadovauja 
nuo kovo mėnesio pabaigos, 
nejaugi nebuvo galima 
sužinoti pavardę ir paskelbti? 

Pasirodo, kad jis yra Rimas 
Mingaila — draugiškas, sim
patingas ir be galo pareigin
gas žmogus. Su juo mums 
dirbti, mokytis yra labai sma
gu. Jeigu kartais ir „nugie-
dam", jis tik nusišypso. 

Kaip Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos (Marąuette Par
ke) choro choristė, visus apy
linkės (ir iš toliau) balsingus 
lietuvius kviečiu į repeticijas, 
kurios vyksta trečiadienių va
karais, 7:30 vai., parapijos sa-
lėje.Tikrai nenusivilsite ir bū
site draugiškai sutikti. Giedo-
kim Dievui, parapijai ir sau! 

Jane Baronaitienė 
Chicago, IL 

DIDŽIUOKIMĖSJŲ 
LAIMĖJIMAIS 

Norėtųsi džiaugsmingai pa
ploti vyr. red. Danutei Bindo-
kienei už jos svarų vedamąjį 
„Džiaukimės, kad turime". Pa
rašyta laiku, vietoje, ir kaip 
amerikiečiai pasakytų, „to the 
point". Kaip tikra šaunuolė, ji 
irgi aprašė pooperinį koncertą 
vaizdžiai, spalvingai, su muzi
kiniu atjautimu. 

Byron teigė: „Nueiti į vaidi

nimą — puiku; nueiti į baletą 
— malonu; nueiti į operą — 
proga!" Tokią malonią progą 
Lietuvių opera teikia mums 
jau 45 m., vilkdama sunkų ve
žimą — kasmet pastatyti po 
naują operą. Kuri kita etninė 
grupė gali tuo pasigirti? Ati
trukę nuo tiesioginio darbo, 
pasiaukoję, tuštindami savo 
kišenę, pavargę jie repetuoja 
vakarais ištisus metus, kad 
suteiktų mums kultūrinę — 
dvasinę atgaivą vienam vie
ninteliu! vakarui. Jie nieko iš 
mūsų nereikalauja, tik — 
ateikite, klausykite, stebėkite, 
gėrėkitės ir džiaukitės... 

Sveika kritika reikalinga, 
kaip druska maistui. Kitaip 
mes galbūt tebebūtume urvi
niai žmonės. Tačiau tuščia, 
niekuo nepagrįsta kritika 
jiems tiek pat reikalinga, kiek 
irzlios, priekabios, piktos uoš
vės atvykimas... 

Kai buto karjeros saulėlydy 
Lily Pons -paskutinį koncertą, 
anot kritikų, baltos odinės 
pirštinės • plyšo nuo plojimo. 
Taip pat ovacijas gaudė ir Tito 
Gobtu, beveik jau šnekėda
mas, o ne dainuodamas... 
Abiem atvejais publika dūko 
dėl jų buvusio iškilnumo. Ir tą 
kritikai... amnestavo. 

Dabar ištaigingame Civic 
Center teatre Madisone, WI, 
„Aidos" operoje bulgarai solis
tai puikiais balsais stovėjo, 
kaip stuobriai — jokios vaidy
bos. O puošniame Al Ringling 
teatre, kurortiniame mieste, 

* 
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LIETUVIU FONDAS f f LITHUAJMIAfM FOUNDATION, INC. 

Santrumpos: atm. įn.«atminimo įnaias, pavardė po 
dvitaikio»ankotojas( įm.sįmokėjo, asm.*asmuo, 

i po pavardės*inaių ii viso. 

-

Noreika Vytautas, $20. 
Šlavikas Robert ir Joana, $35. 
Aleksandravičius Zenonas ir Renė, $100; 
Kavahauskas-Kovas Pranas ir Ona atm. įn.: 
VYeinstein Rita ir Hanson Vida, $200; 
IJaukus Sigitas ir Milda, $900; Likshin 
Marina ir Trubtinienė Elena, $200; 
Petrohūnas Thomas ir Laima, $100: 
Reikanis Richardas ir Živilė, $800. 
PLB Švietimo komisija: Kučienė Regina, 
pirm., $200. 
Šatas Viktoras ir Milda, $505. 
Kaundio Igno stipendijų fondas: Kaunelis 
Ignas, $10,000; Masiokienės-Varnaitės 
Kazimiero* stipendijų fondas: Masiokienė 
FUomana, $10,000; KolupaiUenės-
Tomasevitiūtės Janinos stipendijų fondas: 
Masiokienė Filomena, $10,000. 

ftftlt Bark* Bart, $190; Grybauskas Vytautas ir 
Joana, $540. 
Railaitė Neringa, $600; Žilionienė Ona, 

Černius John V. ir Dalia M, $226; Šaulys 
praL Kailmiaiaa atm. įn.: Saulytė Dalia, 
$8366; Zailskas Antanas ir Teodora, 
$ U 7 0 . 
Jsnefkss Klaną, $480; Kučiūnai 
Aleksandras ir Jūra, $626; Smilga Aleksas, 
$800. 

14911 1271h Street • Lemont, IL 60439* (630) 257-1616 
Fax (630) 257-1647 

lz$85 Klosis Walter, $1,150. 
lx$70 Varnelis Edmundas ir Gražina, $500. 
14x$100 Brighton Parko Lietuvių namų savininkų 

draugija, $1,900; Chalmeta Alberto ir 
Kaufmann Lucina, $700; Genys Bronius ir 
EmiUja atm. įn.: Genys dr. Jonas, $300; 
Čižinauskas Edward ir Elena, $500; 
Jansonas dr. Eduardas atm.: Jansonienė 
Irena, $3,100; Kaufinanas Gustavas atm.: 
Kaufmanienė Genovaitė, $600; Kubiliūnas 
gen. Petras ir Irena atm. įn.: Jansonienė 
Irena, $2,500; Leparskas Romas, $300; 
Matz Jerald ir Irena, $200; Pautienienė 
Stasė, $200; Sealey prof. Raphael, $3,100; 
Šimonis Jonas ir Marija, $900; X, $3,500; 
Urbutis Algimantas ir Dalia, $1,250. 

lz$175 Drukteinis Romanas atm. įn.: Drukteinienė 
Joana, $300. 

1x8800 Laucis dr. Augustinas, $1,500. 
1x81,000 Tarasevičienė Stefa testamentinis 

palikimas, $4,000. 
lx$6£00 Kolupailos prof. Stepono studentų šalpos 

fondas: Masiokienė Filomena, $10,000. 

Ii viso 10,096 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui iki 2001.IV.30 
gauta aukų $10,651,083. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą — $7,721,596 

Palikimais gauta — $5,580,6 13. 

Padarykime testamentus ir bent dali turto palikime 
Lietuvių fondui- UTRUANIAN FOUNDATION, INC., A-
NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS 
CORPORATION. Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių 
randas ramia lietuvybe. 

Vyto Kliorio nuotrauka. 

Baraboo, WI, Minnesotos ope
rai gastroliuojant su „Sevilijos 
kirpėju", užuot simfoninio or
kestro tebuvo... pianinas ir di
rigentas. Manote, kad publika 
tuomet juos nušvilpė? Anaip
tol, abiem kartais sutikta kuo 
šilčiausiai. O, kai pasaulinė 
žvaigždė — primadona iš N. 
Zelandijos (dabar gyv. Londo
ne), Kiri Te Kanawa davė savo 
vienintelį koncertą Vidurva-
karuos Madisone, muzikos 
mylėtojų „creme de la creme" 
skliautus kėlė, sustoję ploda
mi ir katutėmis iššaukdami 
solistę „bisui" daugiau pustu
zinį kartų... 

Kitataučiai, amerikiečiai ža
visi Lietuvių operos pastaty
mais, neslepia savo nusiste
bėjimo ir nesigaili nuoširdžių-
jų pagyrimų. Taigi ir mes di-
džiuokimės mūsų Lietuvių 
operos ištvermingumu, pasise
kimu ir remkime ją ne tik 
moraliai savo atėjimu, bet ir 
materialiai — finansine pa
skata (kaip smagu matyti 
programoje net iš Floridos, 
nors iš negalinčių atvykti, au
kas). Kokia didi šventė yra 
stebėti, kaip scenoje einama 
ranka rankon — iš Lietuvos ir 
išeivijos.:. Toks gražus ben
dravimas gal užkrės ir kitus 
jungtis — susilieti į vieną šei
mą ne tik bičiulystei, bet ne
meluotai, nuširdžiai brolystei 
bei seserystei (juk tokie esa
me; iš to paties kamieno — tos 
pačios motinos — Lietuvos 
vaikai!). 

Ne kiekvienas šimtmetis ar 
pusšimtmetis pagimdo Kiprą 
Petrauską, Stasį Barą, Virgi
lijų Noreiką, tačiau matome 
jaunų ir girdime naujų galin
gų balsų, sekančių jų pėdomis. 
Dar tebeskambant ausyse taip 
puikiausiai atlikta arija „Una 
furtiva lagrima" (dainuota lie

tuviškai), iš s e i l ė s eliskyro", 
linkime Lietuvių operai ištver
mės, kantrybės, sėkmės iki ki
tos operos, kuri mus vėl pa
keltų dvasia virš kasdienybės 
pilkumos ir skleistų garsą 
apie lietuvišką kultūrą! Tai 
yra vienas aukščiausių kultū
rinių pasiekimų. Garbė Lietu
vių operai! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

KVIEČIA PRISIDĖTI 

Lietuvoje, Marijampolės 
mieste, kuriamas kraštotyros 
muziejaus naujas skyrius, ku
ris vadinsis „Tautos dvasia". 
Tam skirtas 200 m2 plotas, į 
kurį įeina pagonybės salė, 
krikščionybės ir buities salės. 
Žmogus, kuris kuria šį muzie
jų, yra dailininkas Artūras 
Kaminskas. Tai šviesaus proto 
ir begalinio atsidavimo žmo
gus, kuris yra apipavidalinęs 
vaikų darželį, kurį lanko žmo

nės iš Europos, taip pat Trem
ties muziejų, kuris išsiskiria 
savo nuostabiu išdėstymu bei 
kūrybingumu iš kitų šios sri
ties muziejų, esančių Lietu
voje. Naujasis „Tautos dva
sios" muziejus būtų vienintelis 
tokio tipo muziejus mūsų tė
vynėje Lietuvoje. Iš Vilniaus 
bus atvežti seniausio žmogaus 
griaučiai, rasti Lietuvoje, ku
riems apie 5000 m. Yra nagri
nėjamas senasis baltų tikėji
mas, ženklai, runos, apranga. 
Toliau sunkiu metu kurti nau
ją muziejų yra nepaprastai su
dėtinga. Jeigu kam nors kiltų 
noras prisidėti prie šio muzie
jaus auka, kokia yra jums pri
einama, mieli tautiečiai prašo
me siųsti aukas šiuo adresu: 
Marijampolės kraštotyros mu
ziejus, Banko kodas: Marijam
polėje 260101364. Banko adre
sas: Vytauto g-vė 11/9, Mari
jampolė 4520. 

Paruošė Vita Steck 
Lemont, IL 

A-tA. 
ADELEI BALTRUŠAITIENEI 
mirus, vyrą agr. ANTANĄ, sūnų ALGIRDĄ su šeima, 
dukrą SIGĄ su šeima bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Čikagos Lietuvių Agronomų sąjunga 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$200 Venclovienė Irene (iš viso $1,200); Bagdonienė 
Halina (iš viso $1,000); Jūrų Šaulių Palangos kuopa, 
St. Petersburg, FL, per AShukis (iš viso $400). 

$150 Per Eugenijų Slavinską atminimui a.a. Vandos ir 
Antano Gruzdžių. Aukojo 8 asmenys. 

$100 Pakalkos Julius, Frances (iš viso $500); Kuliai 
Regina, Alfred (iš viso $200). 

$50 Vilutienė Birutė. * " - -
$40 Carter Z. Helen prisiminimui a.a. Edmundo 

Tonkūno. 
$20 Prisiminimui a.a. Vandos ir Antano Gruzdžių 

aukojo: Dūdai Algis, Genė, Meiluvienė Vida, 
Michelevičiai, Ona, Pranas, dr., Petrikas Juozas ir 
Margarita, Slavinskai Irena ir Eugenijus, Taorienė 
Bronė, dr. Valiai, Aldona, Vaclovas. 

$10 Jasaitienė Elena. 

L ie tuvos Part izanų globos fondo valdyba ir 
sušelptieji partizanai nuoširdžiai dėkoja aukotojams 
ir kartu reiškia nuoširdžią užuojautą mirusiųjų 
artimiesiems bei jų draugams, netekusiems mylimų 
asmenų. Aukas siusti: LJ\G. Fund, 2711 West 71 Str., 
Chicago IL 60629. 

lt makes a wortd of difference when you fly SAS 
to Lithuania. 

No one makes round-tnp travel to Lrthuanta easier and more convement than SAS 
From Chicago. we offer daHy service to Vilnius with a hasste-free cormection via 
Stockholm. When you're ready to retum. you'll enjoy same-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Find out what a worid of difference SAS 
can make for your nect tnp. Just caN your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our websrte at www.scanrjinavian.net. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

„Pipirų ratelio" gegu >inėje mokytojai Egidijai Nefiodovienei mokinių var
du dėkojo Julytė Stroputė (kairėje) ir Dainutė Polikaitytė. 

Indrės Tijūnėlienės nuotr. 

Yra dvi progos aplankyti 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejų - dalyvauti jubilieji
niame 35 metų muziejaus mi
nėjime ir susitikti su Vygaudu 
Ušacku, Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, bei kitais 
Lietuvos pareigūnais. Susiti
kimas vyks birželio 16 dieną, 
Šeštadienį, nuo 1 iki 3 vai.p.p. 
Bus galima pasivaišinti, pa
siklausyti lietuviškos muzi
kos, susipažinti su muziejaus 
ekspozicijomis. Informacija 
tel. 773-582-6500. Muziejus 
yra įsikūręs 6500 S. Pukski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

PLB LITUANISTIKOS 
KATEDROS BIČIULIAI 

PLB Lituanistikos katedra 
norėtų padėkoti savo bičiu
liams, kurie vienu ar kitu bū
du 2000-2001 mokslo metais 
prisidėjo prie sėkmingos ka
tedros veiklos, aukodami kny
gas, lentynas ir ypač savo lai
ką, globodami studentus, pa
dėdami jiems, dalyvaudami 
doktorantūros komitetuose. 
Šiais metais katedros bičiu
liais skelbiami: Algimantas 
Kezys, Vytautas ir Henrieta 
Vepštai, Dalia Sruogaitė, Pra
nutė ir Liūtas Mockūnai, Da
lia ir dr. Jurgis Anysai, Arvy
das ir Audronė Tamuliai, Ju
lius ir Birutė Lintakai, Marija 
ir Henrikas Paškevičiai, Jac-
ąueline Mott ir Daniel Gasper, 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
Modestas Saukaitis, prof. dr. 
Zenonas Rekašius, Aldona 
Buntinaitė, Pranė Šlutienė, 
Rimas Vėžys, Eglė Juodvalkė 
ir Henryk Skwar, Aurelija 
Dobrovolskienė, Giedrius Ta
mošiūnas, dr. Kostas Ostraus
kas, prof. dr. Rimvydas Šil
bajoris, prof. dr. Kęstutis Pau
lius Žygas. 

V. K. 

Ką galvoja Lietuvos jau
nimas? Kun. dr. Kęstutis Tri
makas jau daug metų dirba ir 
dėsto Lietuvoje. Jo studija, 
išspausdinta atskira knyga, 
bus sutikta penktadienį, bir
želio 15 d., 7 vai. v. Ateitinin
kų namuose, Lemonte. Naują 
knygą aptars dr. Algis Norvi
las. Knygos sutiktuves orga
nizuoja Čikagos sendraugiai 
ateitininkai. 

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" birželio 13 
d., trečiadienį, 2 vai. p.p. pa
minėsime tragiškojo birželio 
įvykius. Kalbės Povilas Vaiče
kauskas, bus rodoma ir vaiz
dajuostė apie tremtinių var
gus ir gyvenimo sąlygas. Susi
rinkime ir bendrai pagerbki
me brolius ir seses, žuvusius 
tremtyje. 

Los Angeles, CA, Šv. Kazi
miero lit. mokykla šį pava
sarį į gyvenimą išleido 13 abi
turientų. Kaip ir Čikagos lit. 
mokyklos, veikiančios Jauni
mo centre, vadovybė atsiuntė 
visų baigusiųjų nuotraukas ir 
trumpus aprašymus (o kad 
šiuo gražiu pavyzdžiu „užsi
krėstų" ir kitos lietuviškosios 
mokyklos!). Los Angeles abitu
rientų tėvų komitetas per Aud
ronę M. Žemaitaitienę at
siuntė „Draugui" auką — 130 
dol., po dešimtinę už kiek
vieną abiturientą. Nors mes 
žinias ir nuotraukas apie lie
tuviškąjį švietimą spausdina
me nemokamai, bet parama 
dienraščiui visuomet labai la
bai reikalinga, todėl už tokią 
dosnią auką nuoširdžiai dėko
jame. 

Evanstono vaisių ir dar
žovių turgus kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį vyksta 
University Place ir Oak Ave-
nue sankryžoje. Mugės tęsis 
iki spalio 27 d. 

Čikagos botanikos sode 
(Chicago Botanical Garden) 
galite ne tik kiekvieną dieną 
apžiūrėti 24 žydinčius sodus, 
pasiklausyti žinovo pasakoji
mų apie gėles ir augalus, pa
valgyti, bet ir netikėtai patek
ti į specialius renginius. Birže
lio 16-17 d. nuo 10 val.r. iki 5 
val.p.p. botanikos sode vyks 
Žolių festivalis, birželio 17 d. 
nuo 12 iki 5 val.p.p. - Rožių 
šventė. Nuo birželio 18 d. iki 
rugpjūčio 20 d. kiekvieną pir
madienį 7 val.v. skambės var
pų muzika, o birželio 30 d. ir 
liepos 1 d. nuo 10 val.r. iki 6 
val.p.p. bus surengtas Meno 
festivalis, kur įvairius iš gėlių 
ir augalų padarytus dirbinius 
ar meno kūrinius augalų tema 
pardavinės daugiau kaip 100 
dailininkų. Rugpjūčio 4-5 d. 
nuo 10 val.r. iki 5 val.p.p. 
Čikagos botanikos sode, kuris 
įsikūręs 1000 Lake Cook 
Road, Glencoe, IL, vyks Salsos 
festivalis. Daugiau informaci
jos tel. 847-835-5440. 

Išvyką \ Čikagos botani
kos sodą, kuris įsikūręs Glen
coe priemiestyje, ruošia Vyres
niųjų lietuvių centras birželio 
15 d., penktadienį. Autobusas 
išvyks iš „Seklyčios" 9 val.r., 
sugrįš apie 2 val.p.p. Norin
čius vykti su grupe, prašome 
registruotis „Seklyčioje" arba 
skambinti tel. 773-476-2655. 

BALFas, kuris sovietų oku
pacijos metu pagal išgales 
šelpė Lietuvoje ir Sibire perse
kiojamus lietuvius, ir dabar 
padeda Lietuvoje ir Punske 
gyvenantiems vargšams bei 
našlaičiams. Tėvo dieną, bir
želio 17-ąją, sekmadienį, po 
Sumos, Švč. M. Marijos gimi
mo parapijos (Marąuette Par
ke) salėje BALFas ruošia cepe
linų pietus. Atvykite pasivai
šinti, pabendrauti ir savo da
lyvavimu paremsite lietuvišką 
labdaros organizaciją. Mar
ąuette Parko BALFo skyriaus 
tel. 773-767-3401. 

Dvi savaites visas 24 va
landas viename iš Čikagos 
miesto centro pastatų vaidins 
ir gyvens keturi australų akto
riai, o praeiviai juos galės ste
bėti pro gatvės langą. Šią ne
įprastą akciją, pavadintą „Ur
ban Dream Capsule", matysite 
nuo birželio 12 iki 25 d., praei
dami pro pastato, įsikūrusio 
Sears on State, 2 N. State St, 
langą. 

Liepos 4-ąją per Nepriklau
somybės dienos šventę Evan-
stone paradas prasidės 2 vai. 
p.p. nuo Central ir Central 
Park Avenue gatvių, ugnies 
salvės griaudės 9 val.v. Clark 
St. Beach vietovėje. 

Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų orga
nizacijos priešatostoginis susi
rinkimas šaukiamas birželio 
15 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Kviečiame ne 
tik apylinkės namų savinin
kai, bet ir svečiai. 

Čikagos lituanistines mokyklos abiturientai per mokyklos baigimo iventę pjauna Šventinį tortą. IS kaires: Lina 
Dovi lai te. Milda Plioplyte. Alina Meilyte. Rasa Miliunaitė. Audra Brooks. Kristina Badaraite, Jonas Genčius, 

'.Joną* I)us»>viOius. Julius Griauzde. Gediminas Bielskus Dalios Badarients nuotr 

BALZEKO MUZIEJUJE 
— FOTOGRAFIJŲ 

PARODA 
Balzeko lietuvių kultūros 

muziejus kviečia į amerikiečio 
fotografo Eric Futran parodą, 
pavadintą JSoul Food" („Mais
tas sielai"). Parodos atidary
mas įvyks birželio 22 dieną 
nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Atida
rymo metu bus galima paska
nauti vadinamojo .soul food". 
Šią parodą rengia Čikagos 
kultūros departamentas. 

Kiekviena tauta turi savo 
mėgiamus valgius — tuos, ku
riuos galima būtų pavadinti 
„maistu sielai" (soul food). 
Šiandien Amerikoje terminas 
„soul food" paprasčiausiai 
reiškia Afrikos amerikiečių 
virtuvę. Norint gerai suprasti 
„soul food" sampratą, reikia 
žinoti, koks yra tradicinis afri-
kietiškas maistas. Daug ame
rikietiškų patiekalų yra atke
liavę iš Afrikos. Javai, ankš
tinės kultūros, sorgas, arbū
zas, moliūgas, okra, lapiniai 
žalieji valgomieji augalai Afri
kos kontinente augo jau ketu
ri tūkstančiai metų prieš mū
sų erą. Baklažanai, agurkai, 
svogūnai ir česnakai yra kilę 
iš Afrikos. Vaisių Afrikoje, be
je, auga mažai — laukinės cit
rinos, apelsinai, datulės ir fi
gos. 

Mėsos Afrikos gyventojai 
valgydavo palyginti mažai. 
Kasdienis jų maistas dažniau
siai būdavo vegetariškas. XV 
amžiuje prasidėjus vergų pre
kybai, kartu su vergais iš Afri
kos atkeliavo ir tradiciniai af
rikiečių patiekalai, kurie ne
retai būdavo sveikesni ir su
teikdavo daugiau energijos, 
nei riebus, saldus vergvaldžių 
maistas. ? 

Bėgant amžiams, Amerikos 
afrikiečių patiekalai keitėsi. 
Kokie jie dabar, kodėl ji iš
lieka .maistu sielai" — pasa
koja Eric Futran fotografijos, 
darytos įvairiuose Čikagos 
juodaodžių restoranuose ir 
valgyklėlėse. • 

Apsilankykite šioje parodoje, 
kuri suteiks galimybę, nors 
pažinti didelę dalį šio krašto 
kultūros — Amerikos afrikie
čius. 

Balzeko muziejaus adresas: 
6500 S. PulaskiRd., Chicago, 
IL, 60629, telefonas — 773-
582-6500. 

Dr<iurjo knyųynvlyjc 

Dar turime tokių knygų: 
F. Watt, L. Milės „Kasos ir 

papuošalai" - 8 dol.; 
K. Starke „Katės ir kačiu

kai" - 8 dol.; 
R. Gibson „Kaukės ir veidų 

dažymas" - 8 dol.; 
„Kaunas" - 1 5 dol.; 
„Kaunas. Transporto sche

ma" - 5 dol.; 
A. Jankevičienė „Kauno ar

chitektūra" (albumas) - 20 
dol.; 

„Kauno rajonas" - 5 dol.; 
„Kėdainiai and Environs" -

20 dol.; 
S. Moravskis „Keleri mano 

jaunystės metai Vilniuje" - 10 
dol.; 

E. Spurgaite „Kiaunės dva
ro nebėra" - 8 dol. 

Prie kiekvienos knygos kai
nos prašome pridėti siuntimo 
mokestį - 3.95 dol. Jei užsisa
kote dvi ar daugiau knygų, 
tuomet kiekvienos knygos 
siuntimo mokestis padidėja 1 
doleriu. 

Sšcmlbimmi 
• 27 centai skambinant \ 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai
te, 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
706-38<U>6M. TRANSPOINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 



Cicero Šv. Antano bažnyčios lietuviškų pamaldų choro vadovybė. I eilėje: 
muz. vargonininkė Jūrate Lukminienė ir choro bičiulis, buvęs vagoninin-
kas Marijus Prapuolenis. II eilėje: choro valdybos narės Natalija Sodei-
kienė, Mėta Gabalienė ir pirm. Jonė'Bobinienė. 

CICERO LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ 
CHORAS 

Didžiojoje Čikagoje ir jos 
apylinkėse esantiems bažnyti
niams chorams suskaityti pa
kanka penkių pirštų. Išnykus 
lietuvių parapijoms, išnyko ir 
chorai. Kitataučių perimtose 
lietuvių bažnyčiose sunku lie
tuviams išlaikyti savo pamal
das. 

Taip vyksta ir Cicero Šv. An
tano, lietuvių pastatytoje baž
nyčioje. Pastaraisiais metais 
bažnyčiai vadovauja lietu
viams nepalankus klebonas. 
Jis panaikino tradicinę lietu
vių sekmadienio Sumą, palik
damas tik vienų Mišių pamal
das, kurias buvo užsimojęs 
nukelti į 7 vai. ryto. Didelių 
pastangų dėka, lietuvių pa
maldoms buvo išsiderėtas 9 
vai. r. laikas. Tiesa, kai ku
riais atvejais, klebonas leido ir 
savaitės dienomis suruošti pa
maldas vakarais. Bendrųjų 
pastangų dėka reikšmingas 
buvo ir yra lietuvių bažnytinis 
choro gyvavimas, tebesitęsian
tis nuo pat bažnyčios pastaty
mo. 7 valandą ryto choro gie
dojimas nebebūtų buvęs įma
nomas, ir pamaldų dalyvių 
skaičius būtų žymiai suma
žėjęs. Nepalankus yra ir 9 vai. 
r. Mišių laikas dirbantiesiems, 
nes nutraukia sekmadienio ry
tinį poilsį. Tačiau nenorint vi

sai prarasti lietuviškų pa
maldų, stengiamasi prisitai
kyti ir melstis, chorui giedant 
ir vargonams grojant. 

Dievo palaimos dėka Cicero 
lietuviai turi atsidavusį iškilų
jį kun. profesorių dr. Kęstutį 
Trimaką, religiniais reikalais 
besirūpinančių idealistų pa
sauliečių ir savo patvarųjį 
bažnytinį chorą. Bažnytinė 
muzika yra labai svarbus 
veiksnys religiniame gyveni
me. Chorinis giedojimas, paly
dimas vargonų, apgaubia 
šventiška nuotaika, o girdimi 
giesmių žodžiai dvasiškai vi
sus įjungia į bendrą maldą. 
Juk ir dabartinis popiežius Jo
nas Paulius II gyrė bažnytinį 
giedojimą ir vargonų muziką. 

Ciceriškiai giliai vertina lie
tuviškų pamaldų chorą ir jo 
nepailstančią pirmininke Jonę 
Bobinienę. Gerai, kad į prare
tėjusias choristų gretas, nors 
ir- ne žymiai, jungiasi naujieji 
ateiviai, daugiausia moterys. 
Yra labai reikalinga, kad į 
chorą įsijungtų daugiau vyrų. 
Gražų pavyzdį rodo buvęs cho
ro vadovas ir vargonininkas 
Marijus Prapuolenis, neretai 
drauge giedodamas bei padė
damas jo pareigas perėmu
sioms, iš Lietuvos atvyku
sioms muzikėms priprasti prie 

vargonų — anksčiau Giedrei 
Nedveckienei, čia gražiai pasi
reiškusiai vadovaujant chorui 
ir giedant solo, o dabar Jūra
tei Lukminienei. Malonu, kad 
bažnytinės muzikos mylėtojai 
palaiko Cicero lietuviškų pa
maldų giedojimą, tai — nuo
širdus choro bičiulis Jonas Ru
gelis, ir per didžiąsias šventes 
atvykstantys Čikagos Lietu
vių operos choro dainininkai 
Eglė Rūkštelytė, Bronius Žu
kauskas, buvusi choristė Ni
jolė Pračkailaitė ir kt. Praeitų 
Velykų Prisikėlimo iškilmės 
paliko gražų įspūdį. Choras, 
nors ir negausus, bet balsin
gas ir muzikiniai gerai pa
ruoštas, su svečiais giesminin
kais savo giesmėmis jautriai 
prisidėjo prie velykinio 
džiaugsmo įprasminimo. Už 
tai prie altoriaus kun. K. Tri
makas po Prisikėlimo pa
maldų, nuoširdžiai dėkojo cho
rui. Plojimais taip pat pritarė 
visa bažnyčia. Pažymėtina, 
kad šia proga solo giesmę atli
ko busima solistė Rima Žu
kauskaitė, teikianti gerų vil
čių ateičiai. 

Choro nariai tarpusavyje 
draugiškai bendrauja ir pasi
svečiuoja. Velykų proga choro 
pirm. Jonė Bobinienė ir valdy
bos narės Natalija Sodeikienė 
bei Mėta Gabalienė, visoms 
choristėms padedant, suruošė 
choro Velykų pusryčius, į ku
riuos pasikvietė choro rėmėjus 
ir draugus. Pusryčiuose daly
vavo kun. K. Trimakas, nuo
latiniai mecenatai dr. Petras 
Kisielius ir inž. Kostas Doč
kus, lietuviškų pamaldų tvar
kytoja Aldona Zailskaitė ir 
kiti. 

Choro pirm. J. Bobinienė 
jautriai padėkojo choro mece
natams, vadovams bei choris
tams ir kartu su LB Kultūros 
tarybos pirm. Marija Remiene 
apdovanojo juos rožėmis. Dr. 
P. Kisielius ilgesniame žodyje 
įvertino choro reikšmę. Verta 
choristams dėkoti už skiriamą 
laiką repeticijoms ir, nepai
sant nepalankaus oro, žiemos 
rytais užpustytų kelių, už jų 
atvykimą giedoti. 

Kol ciceriečiai turės kun. K 
Trimaką ir geravalių choristų, 
tol Šv. Antano bažnyčioje 
skambės lietuviškos giesmės. 

B. Motušienė 

ATIDARYTA J. TAMULAIČIO 
FOTOGRAFIJŲ PARODA 

Kas yra Jonas Tamulaitis, 
„Draugo" skaitytojai, be abejo, 
gerai žino, nes jo darytas fo
tografijas dažnai gali matyti 
šio dienraščio (o taip pat ir ki
tų mūsų laikraščių) pusla
piuose. 

Jis nėra meninės fotografijos 
atstovas, jo mėgstama šaka — 
dokumentika, reporterinės 
nuotraukos. Kaip oficialiai sa
koma — jis yra metraštinin
kas. 

Ir štai birželio 1 d. vakarą 
Čiurlionio galerijoje, įsikūru
sioje Jaunimo centre, buvo ati
daryta J. Tamulaičio fotogra
fijų paroda, pavadinta „Čika
gos lietuviai" (visuomeninis-
kultūrinis gyvenimas). 

Trys erdvūs galerijos kam
bariai pajėgė sutalpinti tik 
dalelę J. Tamulaičio fotogra
fijų, kurias jis daro jau ne vie
ną dešimtmetį, č i a išstatyta 
140 nuotraukų, kurias atrink
ti padėjo parodos katalogą pa
ruošusi Skirmantė Miglinienė. 

Nuo galerijos sienų žvelgė 
daug lietuviškų veidų, kuriuos 
J. Tamulaitis fotografavo, o 
Čikagos lietuviai juos gyvus 
daugelį metų galėjo matyti. 
Tai vis lietuviškos veiklos puo
selėtojai, vienaip ar kitaip 
traukę visuomeninio, kultūri
nio ar politinio gyvenimo ve
žimą. 

Be Čikagos lietuvių, čia ma
tome ir žymiąsias Lietuvos 
politines figūras, o taip pat ir 

vieną kitą amerikietį ar kita
tautį. Jeigu dabartinį Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų ga
lima dar vadinti čikagieciu, 
tai buvusio prezidento Algirdo 
Brazausko ir buvusio Seimo 
pirmininko Vytauto Landsber
gio tokiais nepavadinsi. Ta
čiau ir jų nuotraukų šioje pa
rodoje kažkodėl yra nepropor
cingai daug. Mūsų nuomone, 
čia derėjo parodyti daugiau 
Čikagos lietuvių darbuotojų ar 
net paprastų tautiečių. 

Beje, ši paroda dar yra tik 
antroji J. Tamulaičio perso
nalinė paroda ne vien tik Či
kagoje, bet ir apskritai Ameri
koje — pirmoji buvo surengta 
irgi Čiurlionio galerijoje 1999-
aisiais ir išskirtinai pašvęsta 
Čikagos lietuvių operai. Žy
miai daugiau fotografo parodų 
buvo suruošta Lietuvoje. Pir
mą kartą jo fotografijos buvo 
parodytos 1992 m., o po to — 
1999 m. J. Tamulaičio parodos 
pabuvojo Vilniuje, Kaune, 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Pa
nevėžyje, Druskininkuose. 

Birželio 1 d. vakarą vyku
siame J. Tamulaičio parodo* 
atidaryme šį fotografą ir jo 
darbus susirinkusiems prista
tė meniškos fotografijos atsto
vas Algimantas Kezys. Jis čia 
taip kalbėjo: 

„Tamulaitis priklauso tai fo
tomenininkų grupei, kurią va
diname dokumentininkais ar 
reportažininkais. Kokių esteti

nių bruožų dokumentininkas 
privalo laikytis, kad jo nufoto
grafuotas eilinis vyksmas, 
žmogus ar žmonių grupė pa
kiltų iki vadinamojo menišku
mo? 

Sakyčiau, kad norint pa
prastą kasdieninio gyvenimo 
vaizdą pateikti meniškai, rei
kia kreipti dėmesį į štai ko
kius dokumentalumo estetiką 
pabrėžiančius elementus: pir
ma — tvarkinga kompozicya 
ir antra — siužeto svarba. Vie
nas su kitu turi rištis ir dar
niai bendrauti, siekiant eilinį 
gyvenimo epizodą pritraukti 
prie estetinį jausmą žadinan
čių poreikių*. 

Toliau A. Kezys akcentavo, 
jog apie tokių fotografijų svar
bą lemiamą žodį tars istorija 
tik po kiek laiko. „Ir tada pa
matysime, kad Šios nuotrau
kos jau bus tapusios isto
rinėmis, jų dokumentalumas 
pavirs brangenybe ir jų esteti
ka įgaus visai kitus bruožus, 
kurie šiandien nuo mūsų gal 
ir slepiasi", — taip kalbėjo A 
Kezys. 

Beje, dar šiemet tiek J. Ta
mulaičio dokumentinės foto
grafijos, tiek A. Kezio Čikagos 
miesto vaizdai keliaus į Lie
tuvą, kur bus atidaryta Vii-
niaus-Čikagos — susigiminia
vusių miestų fotoparoda. 

Jeigu dar kas nors nespėjo 
J. Tamulaičio fotografijų pa
matyti, tą dar gali padaryti. 
Juk su šiomis nuotraukomis 
susipažinti vis dėlto verta! 

Edvardas dulaitia 


