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nal"
ir Rusijos verslovės
„Jukos" susitarimą dėl naftos
tiekimo „Mažeikių naftai". Po
pranešimų apie A Brazausko
skambutį laikinajam premje
rui Eugenijui Gentvilui ir
siūlymą pirmadienį nepatvir
tinti sutarties V. Adamkus
tokį kandidato į ministrus pir
mininkus elgesį įvertino, kaip
antivalstybinį žingsnį".
Pirmadienį V. Adamkus pra
dėjo konsultuotis su Seimo
frakcijų vadovais. Jis jau susi
tiko su NS frakcijos vadovu
Alvydu Ramanausku ir Social
demokratinės koalicijos frakci
jos seniūnu Vyteniu Andriu
kaičiu. Antradienį numatyti
susitikimai su kitų frakcijų
vadovais.
Pasak A Paulausko, naujos
vyriausybės programos svar
stymas, premjero ir ministrų
skyrimas gali užtrukti iki lie
pos vidurio. Seimo pirminin
kas informavo, kad antradienį
vyksiančiame posėdyje numa
toma pratęsti Seimo pavasario
sesiją iki liepos 13 dienos. Pa
gal Konstituciją sesija turi
baigtis birželio 30 dieną.
Praėjusį
penktadienį V.
Adamkus pareiškė apgailes
taująs dėl Naujosios politikos
koalicijos žlugimo, tačiau dar
neišsakė nuomonės dėl buvu
sios valdančiosios koalicijos
narių socialliberalų ir iki šiol
opozicijoje buvusių socialde
mokratų susitarimo dirbti
kartu bei pastarųjų vadovo A
Brazausko, kaip galimo kandidato į premjerus.

Liberalai ragina sudaryti plačią
valdančiąją koaliciją
Vilnius, birželio 25 d.
(BNS) — Lietuvos liberalų
sąjunga (LLS) ragina parla
mentines jėgas „be išankstinių
nuostatų" dėl kandidato į
premjerus ir programinių
nuostatų aptarti plačios koali
cijos galimybes. Tai pirma
dienį spaudos konferencijoje
Seime pareiškė LLS valdybom
nariai Dalia Kutraitė-Gie
draitienė, Alvydas Medalinskas Eligįjus Masiulis.
Jie komentavo sekmadienį
priimtą LLS valdybos pareiš
kimą, kuriame atsisakoma
dalyvauti Lietuvos socialde
mokratų partijos (LSDP) ir
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų)
formuojamoje
naujoje daugumoje bei ragina
ma visas parlamentines parti
jas sudaryti plataus pasiti
kėjimo koaliciją.
Pasak Liberalų frakcijos
Seime seniūnės D. KutraitėsGiedraitienės, socialdemokra
tų keliama Algirdo Brazausko
kandidatūra į premjerus — tai
jau „viena iš išankstinių
sąlygų*. Jos teigimu, premjero
kandidatūra turėtų priklausy
ti nuo partijų susitarimo, ku
riame taip pat būtų kalbama
ir apie programines nuostatas.
Tačiau LLS vadovybės atsto
vai neatsakė, kas, jų nuomo
ne, turėtų vadovauti plataus
pasitikėjimo vyriausybei.
Pasak liberalų, jiems ne
priimtinos ir NS ir LSDP su
sitarime dėl bendro darbo
tikslų nurodomos išankstinės
sąlygos dėl naujos vyriausybės
darbo krypties, pavyzdžiui,
ketinimai kurti socialiai orien
tuotą rinkos ekonomiką.
Neigiamai NS ir LSDP su
sitarimą dėl bendro darbo
tikslų vertino toje pat spaudos
konferencijoje dalyvavęs Cen
tro sąjungos (CS) pirmininkas

Kęstutis Glaveckas. Pasak jo,
nei centristai, nei modernieji
krikščionys demokratai, nei
Lietuvos lenkų rinkiminės ak
cijos atstovai nepasirašys so
cialdemokratų ir sociallibe
ralų susitarimo.
Liberalai taip pat pabrėžė
būtinybę sudaryti kuo pasto
vesnę vyriausybę, galinčią
vykdyti integracijos į Europos
Sąjungą ir NATO politiką bei
jai svarbias reformas.

L j Tėvynėje pasižvalgius

Sekmadienį prezidentas Valdas Adamkus 'viduryje) pnemė Lietuvoje viešintį Tibeto dvasinį vadovą Dalai Lama. {
prezidentūrą, kur vyko privatus V. Adamkaus ir D Lama pokalbis, Lietuvos vadovas atvyko iš Santariškių klinikų,
kur gydosi po trečiadieni atliktos apendicito operacijos. Susitikimo pradžioje V. Adamkus sakė, kad jam yra labai mal
onu priimti Dalai Lamą ir padėkojo už jo apsilankymą Lietuvoje. Dalai Lama V. Adamkų ir jo žmoną Almą perjuosė
baltu šalių, simbolizuojančiu taiką ir pagarbą. Po susitikimo V. Adamkus sakė, kad , j e i visi gyventume ir laikytumės
principų, kurios Dalai Lama skelbia, tai pasaulis būtų daug geresnis ir gražesnis". Pasak prezidento atstovų, pokal
byje buvo prisiminta, kad Dalai Lama buvo vienas pirmųjų pasaulio vadovų, suteikusių Lietuvai moralinę parama jos
kovoje dėl nepriklausomybes. } Lietuvą šeštadienį vakare Tibeto dvasinis vadovas atvyko iš Latvijos, prieš tai jis
aplanke Estiją.
Eito* nuotr.

Laikinoji vyriausybė pritarė
R i m a m s " ir „Jukos"
susitarimui

Vilnius, birželio 25 d.
(BNS) — Laikinoji vyriausybė,
nepaisydama socialdemokratų
ir jų kandidato į premjero
postą
Algirdo
Brazausko
prieštaravimų, pirmadienį iš
esmės patvirtino susivienijimą
„Mažeikių nafta" valdančios
JAV bendrovės „Williams In
ternational" ir Rusijos ben
drovės „Jukos" ilgalaikį ben
dradarbiavimo susitarimą.
Prieš dvi savaites „Williams" ir „Jukos" pasirašė su
sitarimą, pagal kurį „Jukos"
per dvi naujas „Mažeikių naf
tos" akcijų emisijas galėtų
įsigyti 26.85 proc. Mažeikių
įmonės akcijų, mokėdama už
jas 75 mln. JAV dol., bei su
teiktų 75 mln. dolerių paskolą
„Mažeikių naftai" moderni
zuoti.
Susitarime numatyta suda
ryti 10 metų naftos tiekimo
sutartį, pagal kurią „Jukos"

Konservatoriai nenori dalyvauti
kairiojoje vyriausybėje
Vilnius, birželio 25 d.
(Elta) — Seimo konservatorių
frakcijos seniūnas Andrius
Kubilius mano, kad Lietuvos
prezidentui Valdui Adamkui
gali būti labai sunku siūlyti
Algirdą Brazauską į premje
rus. Tai jis sakė pirmadienį
spaudos konferencijoje, ko
mentuodamas socialdemokra
tų vadovo, prezidento Algirdo
Brazausko kelionę į Maskvą.
„A Brazauskas gali būti la
bai stipriai pažeidžiamas, jei
gu jį paskyrus premjeru,
pradės aiškėti ir daugiau su jo
kelione susijusios tiesos", sakė
A Kubilius. Pasak jo, simbo
liška, kad kairiosios koalicijos
kūrimas prasidėjo nuo tokios
„melo porcijos", kokią Lietuvos
poltiniame gyvenime yra sun
ku prisiminti.
Todėl A. Kubiliui sunku
įsivaizduoti, kaip gyvuos so
cialdemokratų propaguojama
platesnio pasitikėjimo vyriau
sybė, kurios steigime yra tik
vienas aiškus programinis da
lykas, kad premjeru bus A
Brazauskas. „Visa kita yra mi
gla, skirta pridengti tam vie
ninteliam faktui. Kaip prie
dangos organizacija yra ku
riamas ir sovietinio lagerio
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Algirdas Brazauskas —
kandidatas į premjerus

Vilnius, birželio 25 d
(BNS) — Naujosios sąjungos
(NS, socialliberalų) vadovas,
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas oficialiai pasiūlė
prezidentui Valdui Adamkui
teikti Seimui socialdemokratų
vadovo Algirdo Brazausko
kandidatūrą į ministrus pir
mininkus. A Paulauskas tai
pranešė po pirmadieni įvy
kusio susitikimo su V. Adam
kumi.
A Paulauskas teigė ne
matąs priežasčių, dėl kurių
prezidentas V. Adamkus tu
rėtų nepriimti A. Brazausko
kandidatūros. „Manau, prezi
dentas labai pragmatiškai
mąsto. Kai nepavyko sufor
muoti buvusios koalicijos sta
bilios vyriausybės, lieka va
riantas, kuris dabar yra kuria
mas, siūlomos atviros durys
visiems prisijungti ir dalyvau
ti bendrame darbe", sakė Sei
mo pirmininkas
Jis išreiškė viltį, kad dėl
kandidato į premjerus prezi
dentas apsispręs dar šią savai
tę.
Prezidentas pasiūlymo neko
mentavo. Anot prezidento at
stovės spaudai Violetos Gai
žauskaitės, prezidentas savo
nuomonę paskelbs po susi
tikimų su Seimo frakcijų at
stovais ir pačiu A. Brazausku.
Tačiau V. Adamkus pirma
dienį labai kritiškai apibūdino
A Brazausko spaudimą laiki
najai vyriausybei atsisakyti
planų patvirtinti JAV ben
drovės „Williams Internatio

WWW.DRAUGAS.ORG

liaudies demokratijai būdin
gas platesnis politinis jėgų su
sitarimas, kai tai buvo naudo
jama komunistų vienvaldiškumo pridengimui", pažymėjo
Seimo konservatorių frakcijos
seniūnas. Jo nuomone, dabar
tai reikalinga A Brazauskui
pridengti.
„Tai, ką organizuoja social
demokratai, yra kairioji vy
riausybė su bandymais sukur
ti priedangą kviečiant ir kitas
partijas prisijungti. Visiškai
akivaizdu, kad mes tokioje ap
gaulėje nedalyvausime", sakė
jis. A Kubilius apgailestavo,
kad pats tarimosi procesas
prasidėjo ne nuo kokio nors
susitarimo dėl programinių
dalykų, o nuo susitarimo, kad
premjeru bus A. Brazauskas.
Seimo opozicinės konserva
torių frakcijos seniūno A. Ku
biliaus nuomone, partijos turi
susitarti dėl savo uždavinjų
artimiausiems pusantrų metų
iki prezidento rinkimų, po
kurių vis tiek vyriausybė tu
rės atsistatydinti. A. Kubi
liaus
teigimu, svarbiausiu
tikslu turėtų būti aiškiai
įvardyti' darbai, susiję su euroatlantine integracija.

kasmet patiektų
„Mažeikių
naftai" po 4.8 mln. tonų naftos
ir dar 4 mln. tonų eksportuotų
per Būtingės terminalą.
Tačiau vyriausybė nesutiko
suteikti valstyhec garantijų 50
mln. dolerių „Jukos" teikia
mos paskolos daliai. Be to, vy
riausybė nutarė sudaryti dar
bo grupę, kuri iki liepos 11
dienos įvertins „Williams" ir
„Jukos" susitarimų teisines ir
ekonomines pasekmes.
„Williams" ir „Jukos" susita
rimą teigiamai yra įvertinę ir
prezidentas Valdas Adamkus
bei Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas. Birželio 13 d.
JAV ir Rusijos bendrovių pasi
rašytame susitarime buvo nu
matyta, kad vyriausybė savo
nuostatą dėl susitarimo turi

pareikšti per 15 dienų. Prie
šingu atveju šis susitarimas
gali būti pripažintas negalio
jančiu.
„Jukos" nuo liepos 1 d. kas
mėnesį žada patiekti „Mažei
kių naftai" po 300,000 tonų
naftos, o iš karto po to, kai vy
riausybė pritars minėtam su
sitarimui, turėtų prasidėti de
rybos su Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banku (ERPB)
dėl „Mažeikių naftos" moder
nizavimo finansavimo.
Šiuo metu „Williams Inter
national" valdo 33 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų ir turi
įmonės operatoriaus teises,
valstybei priklauso kiek dau
giau nei 59 proc. bendrovės
akcijų. Po to, kai būtų įgy
vendintas sandoris su „Jukos",
pastaroji įmonė ir „Williams"
valdytų po 26.85 proc. „Ma
žeikių naftos" akcijų, o val
stybės žinioje liktų 40.6 proc.
akcijų.

Prezidentas Valdas Adamkus
— vėl ligoninėje
Vilnius, birželio 25 d. (BNS)
— Prezidento Valdo Adam
kaus dešiniajame inksto šla
pimtakyje medikai pirmadienį
aptiko akmenį. Prezidentas
vėl paguldytas į Vilniaus Santariškių klinikas, iš kurių bu
vo paleistas praėjusį sekma
dienį po apendicito operacijos.
Kaip sakė prezidento asme
ninis gydytojas
Remigijus
Nargėla, akmenį gydytojai ra
do per planinį sveikatos tyri
mą.
Prezidentui į šlapimtakį bu
vo įvestas vamzdelis, kuriuo
akmuo buvo pastumtas. Vam
zdelis paliktas šlapimtakyje,
kad akmuo negrįžtų į šlapim
takį. Akmenį bus mėginama
tirpdyti medikamentais. Jei
tai neduos laukiamų rezulta
tų, maždaug po 10 dienų jis
bus suskaldytas smūginėmis
bangomis distanciniu būdu.
„Tai bus galima atlikti ir
ambulatoriškai, tai yra, prezi
dentui dirbant, negulint ligo
ninėje", sakė R. Nargėla. Pa
sak jo, šiuo metu prezidentas
laikinai yra ligoninėje, jo savi
jauta yra gera.
Tai yra trečioji trečioji me
dicininė operacija, atlikta 74
metų V. Adamkui per birželio
mėnesį. B'rželio 3 d. preziden
tui klinikose buvo sėkmingai
atlikta dešiniosios akies tink
laines nnorariio Prirf ~laninj

sveikatos patikrinimą pirma
dienį išimti siūlai iš akies. Pa
sak R. Nargėlos, matomumas
atsistatė visiškai. Birželio 20
d. prezidentą ištiko ūmus
apendicito priepuolis, tą pat
dieną jis buvo operuotas, o
praėjusį sekmadienį paleistas
iš ligoninės, į kurią vėl grįžo
pirmadienį.
*
Socialdemokratinės
koalicijos frakcijos Seime
seniūnas Vytenis Andriukaitis
pareiškė, kad plataus pasiti
kėjimo vyriausybė bus tik tuo
met, kai jai vadovaus socialde
mokratų vadas Algirdas Bra
zauskas. V. Andriukaitis atsi
sakė komentuoti V. Adam
kaus „antivalstybiniu žings
niu" pavadintą A. Brazausko
siūlymą laikinajai vyriausybei
netvirtinti JAV bendrovės
,,Williams International" ir
Rusijos verslovės „Jukos" su
sitarimo dėl ilgalaikio naftos
tiekimo „Mažeikių naftai".
„Mes manome, kad laikinai
einanti savo pareigas vyriau
sybė neturėtų priimti sprendi
mų, susijusių su valstybės tur
tiniais įsipareigojimais ir val
stybinėmis garantijomis", sa
kė V. Andriukaitis. Jis teigė,
kad socialdemokratai prisiims
atsakomybę, jei sutartis tarp
„Jukos" ir „Williams" nebus
patvirtinta.
-BNS>

* Rusijos naftos bend
rovės TNK i r „LUKoiT stai
ga pareiškė norinčios „Mažei
kių naftos" akcijų ir siūlo naf
tos tiekimo garantijas. Nafti
ninkai sukruto po to, kai „Ma
žeikių naftos" valdytoja JAV
bendrovė „VVilliams Interna
tional" ir Rusijos „Jukos" pa
skelbė apie savo susitarimus.
Žinovų nuomone, TNK pasiū
lymai yra tik „vandens drum
stimas", siekiant sutrukdyti
„Jukos" investicijoms. <LR. Eita)
* Sveikatos apsaugos r e 
formai iš Lietuvos biudžeto ir
įvairių tarptautinių organiza
cijų kasmet skiriamos daugia
milijoninės sumos. Tiesa, pa
čios reformos kol kas nesima
to, tačiau milijonai kažkur ty
liai dingsta. Paslaptinga orga
nizacija — Sveikatos apsaugos
reformos biuras — tapo vieta,
kur įtakingiausi medicinos pa
saulio žmonės prie savo atlygi
nimų pridurdavo dar vieną
kitą dešimtį tūkstančių litų.
(K, Elta

* Likus savaitei iki gali
mo lito persiejimo nuo JAV
dolerio prie euro paskelbimo
dienos, Lietuvos bankas dar
slapukauja. Lietuvos banko
valdybos pirmininko pavaduo
tojas Arvydas Kregždė sakė,
jog kol ka$ neatskleis, kada
bus paskelbtos lito persiejimo
nuo USD prie EUR procedū
ros.
(Vt, Elta)
* P o Medininkų tragedi
jos stebuklingai išgyvenęs
vilnietis Tomas Šernas liepos
1 d. bus įšventintas į diako
nus. Tokį sprendimą priėmė
Biržuose vykęs Lietuvos evan
gelikų reformatų sinodas. Šiuo
metu T. Šernas evangelikų re
formatų bažnyčioje dirbo lek
toriumi. Būsimasis diakonas
sakė, kad Vilniuje ir Kaune
esančias evangelikų reforma
tų bendruomenes sudaro dau
giau nei 500 narių, o dvasinin
kų labai trūksta.
LR. EIU>
* Bendrovei „Lietuvos
dujos" 75 proc. gamtinių dujų
parduodančios Lietuvos ir Ru
sijos bendrosios įmonės „Ste11a Vitae" pelnas byra į kišenę
iš „Gazprom" vadovo posto at
leisto Rem Viachirev dukteriai
Tatjanai Dedikovai ir kitų su
sivienijime dar dirbančių va
dovų giminaičiams.
(LR, Eltai
* Lietuvos žaliųjų judėji
mas i r Lietuvos žemės
draugai paskelbė, kad bir
želio 26 d. Neringos savivaldy
bės salėje bus įteiktas Mėlyno
sios vėliavos pažymėjimas. Šis
tarptautinis įvertinimas pir
mą kartą Lietuvoje suteiktas
už aplinkosaugos ir paslaugų
kokybės gerinimą Nidos pap
lūdimyje, siekiant atitikti Eu
ropos Sąjungos reikalavimus.
Nežinomybė dėl Arvydo
Sabonio P o r t l a n d e sklaido
si. „Portland Trail Blazers"
šaltinis pranešė, kad lietuvis
krepšininkas sutarė dar sezo
ną rungtyniauti šioje NBA ko
mandoje,
i LR. Eltai
* Vilniaus „Lietuvos ry
to" krepšinio komanda į
peržiūrą kviečia du krepši
ninkus iš Bosnijos ir Hercego
vinos.
-LR. Elta
* T a r p t a u t i n ė s šaudymo
sporto federacijos (ISSF)
paskelbtoje geriausių pasaulio
šaulių, šaudančių į skrendan
čius taikinius
tranšėjinėje
aikštelėje, populiarumo lente
lėje pirmąją vietą užima lietu
vė Daina Gudzinevičiūtė, su
rinkusi 3,069 taškus. .KD. Eltai

* NATO k o n t r a d m i r o l a s
puikiai įvertino Lietuvos
karininkų anglų kalbos žinias
bei pasiruošimą dirbti kartu
su NATO karinių pajėgų at
stovais. Tokį įvertinimą pa
teikė NATO jungtinės šiaurės
rytų vadavietės vado pavaduo
tojas kontradmirolas Franco
D'Agostino, dalyvaujantis Vil
niuje vykstančiame NATO
karinės terminijos seminare,
skirtame štabų karininkams.
F. D'Agostino sakė, kad Lietu
vos pareigūnų pasiruošimas
yra „puikus".
(BNS>
* Vilniuje pradėjo veikti
nauja Vilniaus priklauso
mybės ligų centro (VPLC) ŽIV
ir narkotikų užkardymo prog
rama „Mėlynas autobusiu
kas". Mėlyname mikroautobu
se dirbantys du socialiniai
darbuotojai teiks • anonimines
konsultacijas priklausomybės
nuo narkotikų klausimais, ne
mokamai keis švirkštus ir
adatas, dalins informacinę li
teratūrą ir prezervatyvus.
Programa skirta tiems, kurie
jau turi problemų su narkoti
kais, tačiau dar nesikreipė pa
galbos į gydymo įstaigas.
(BNS)

* Lietuvos žalieji k a t e goriškai n e s u t i n k a su Kau
no miesto savivaldybės spren
dimu nukirsti garsiausią ap
skrityje apie 500 metų turintį
Pažaislio ąžuolą ir iš jo pada
ryti svarbiausias Lietuvos is
torines datas žymintį pamink
lą. Žaliųjų pareiškime tvirti
nama, kad Pažaislio ąžuolas
vis dar gyvybingas, išlikę ne
mažai žalių šakų. Todėl, atsi
žvelgiant į istorinę, kultūrinę
ir gamtinę medžio vertę, jo
kirsti tikrai negalima.
(Eitai
* Kauno m e r o E r i k o Ta
mašausko įsitikinimu, Kau
nas kenčia nuo neprivatizacijos. Yra sąrašas objektų, ku
riuos būtina privatizuoti, ta
čiau, E. Tamašausko teigimu,
varžytinėse užkeliamos per di
delės kainos. „Nepardavimo
žaidimai" žaidžiami tol, kol
valstybinės bendrovės sunyks
ta ir tampa bevertės. „Savi
valdybė turi atsikratyti jai ne
būdingų funkcijų, tai yra —
verslo administravimo. Dėl to
miesto biudžetas patiria mili
joninius nuostolius", sakė me
ras. Pasak jo, valstybės turtas
eikvojamas neekonomiškai, vi
sai kaip sovietiniais laikais.
(Eltai

* Kasmet daugėja gyven
tojų indėlių, laikomų komer
ciniuose bankuose. Prieš 3 me
tus gyventojai Lietuvoje vei
kiantiems komerciniams ban
kams buvo patikėję saugoti
2.23 mlrd. Lt, o šių metų pra
džioje juose laikė 5.04 mlrd.
Lt.

(R. Elta!

* Pakeleivingomis maši
nomis važiavusių m e r g i n ų
nužudymu įtariamas šalia Vil
niaus esančių Grigiškių 58
metų gyventojas Trakų rajono
apylinkės teisme buvo suim
tas trims mėnesiams.
i LR. KD. Elta'
Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuvos aidas'.
LR — ..Lietuvos rytas". LŽ — „Lietuvos
žinios", R — ..Respublika"
Naudotasi Lietuviu grįžimo į tėvynę
centro medžiaga.
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VEIDO ODA — JUS SUPANČIOS
APLINKOS VEIDRODIS
Jei jūsų o d a jautri

riai odą veikiančių preparatų,
o vandenį, kuriuo prausiamės
„Jautri veido oda — tai gy
kas vakarą, pakeisti specialiai
venimo sąlygų ir užterštos ap
jautriai odai skirtu pieneliu,
linkos, kurioje m e s gyvename,
po kurio nereikia naudoti nei
rezultatas, — teigia Grožio te
gaiviklio, nei vandens.
rapijos ir kosmetologijos cen
Tais atvejais, kai pasirodo
tro gydytoja konsultantė Gied pažeistos odos požymių, būti
rė Ruškienė. — Net ir itin na gydytojo specialisto konsul
sveikos gyvensenos nuostatų tacija ir gydymas.
paisantis žmogus nėra apsau
Ir tik tuomet, kai išnyksta
gotas nuo dirgiklių, kadangi visi jautrios, įdirgusios ar net
jis kvėpuoja užterštu oru, pa pažeistos odos požymiai, kai
tenka į rūgštinius ar šarmi atnaujinama jos
barjerinė
nius lietus. O ką jau kalbėti funkcija, vėl galima naudoti
apie prirūkytas ar intensyviai veidą gražinančią kosmetiką.
Vienoje seniausių Vilniaus Halės turgavietėje pradėta prekiauti šviežia mėsa ir jos produktais. Iki šiol Valsty
binė maisto ir veterinarijos tarnyba buvo uždraudusi tokius produktus pardavinėti nuo atvirų prekystalių. Da
šildomas bei nevėdinamas pa Tačiau reikėtų ypač atidžiai
bar dengtame mėsos paviljone sumontuota apie pusšimtis šaldymo vitrinų šviežiai mėsai ir kitiems, greitai gen
talpas ar tiesiog besaikes sau pasirinkti ir kasdien naudoja
dantiems produktams laikyti. Šaldymo įranga, kainavusi po 2,000 litų, atgabenta iš Lenkijos. Lėšas jai įsigyti
lės vonias".
mas priežiūros priemones, at
skyrė turgavietėje nuolat prekiaujantys aplinkinių rajonų ūkininkai.
G. Svitojaus (Elta) nuotr.
sisakyti gardžiai kvepiančių ir
Jautrios odos
gausiai putojančių muilų, ku
priežasčių skalbė beribė
rie ypač sausina odą. Pataria
ma naudoti ir specialiai jaut Tokiu atveju žmogus privalo
Veido oda — tarsi lakmuso riai odai skirtą muilą.
pasirinkti emoliantą, kuris
Bendras valgymas jau seniai
Rytuose, jei svečias dėl ku
popierėlis,
„pranešantis"
drėkina odą, atnaujina jos tapo draugystės simboliu, o at rių nors priežasčių negalėdavo
mums apie tai, kad mūsų ap
I š m o k i m e „išgirsti" o d o s barjerines funkcijas. Šių pro sisakymas kartu valgyti yra priimti vaišių, kad nebūtų ne
linka arba m ū s ų gyvenimo
duktų sudėtyje nėra nei dažo tolygus atsisakymui draugau teisingai suprastas, įkišdavo
reiškiamas pretenzijas
būdas yra žalingas. Nereikia
mųjų, nei kokių nors kvapiųjų ti. Tačiau centrinėje Brazilijo pirštą į druskinę ir aplaižyda
pamiršti ir to, kad odos jaut
„Aktyvus produktas lemia medžiagų ar stiprių konser je yra indėnų genčių, kur žmo vo jį. Tuo pačiu jis tarsi simbo
rumą lemia ir genetiniai fak aktyvius procesus, — teigia G. vantų. Kad jautri oda nesu nės nesidrovi vaikščioti visiš liškai valgydavo kartu. Tas
toriai. Todėl net ir medikams Ruškienė. — Tačiau bet ko dirgtų, reikia ją saugoti nuo kai nuogi, bet jie be galo su gestas reiškė: „Aš valgau šiuo
šiandien sunku nustatyti pag kiam odoje vykstančiam pro neigiamo aplinkos poveikio.
glumtų, jei jūs pamatytumėte se namuose, todėl aš šių namų
rindinę jautrios odos priežastį. cesui reikalingas tam tikras
juos
valgančius.
Odą prižiūrėti reikia nuo
draugas".
Pasirodo,
taip buvo manyta
„Jautri oda tampa ne per vandens kiekis".
pat kūdikystės. Apsauginiai
Neretai laikraščiuose skai
Sumažėjus drėgmės kiekiui, kremai nuo šalčio ar saulės ir kitose tautose. Pavyzdžiui, tome, kad koks nors politinis
vieną dieną, — sako G. Ruš
kai
imperatorius veikėjas surengė pietus dele
kienė. — Jei mes atsikėlę ryte nusilpus apsauginei reakcijai, reikalingi ir suaugusiems, ir actekai,
Montesuma sėsdavo valgyti, gacijos ar kokio nors asmens,
pajuntame, kad mūsų oda oda dirgliai reaguos į bet kokį vaikams.
įdirbusi, tai nereiškia, kad to jai „siūlomą" aktyvų produktą.
.Sveikas žmogus", 2001 m. kovas prieš jį pastatydavo paauk atvykusio oficialaus vizito,
suotą ekraną, kad niekas ne garbei. Paprastai vizito tikslas
priežastis slypi vakar dienos
matytų, kaip jis valgo. Visiš yra derybos, o garbingiems šio
maisto racione ar aplinkoje,
JAUTRI ODA — PRIŽIŪRĖTI BUTTNA
koje vienatvėje turėjo valgyti renginio dalyviams turbūt ne
kurioje mes buvome". Pasak
2. Stiprinti odos barjerinį ir daugelio Afrikos bei Poline tiek svarbu, kur papietauti.
Odos barjerines
gydytojos, dažna odos jautru
sluoksnį. Kad jautri oda taptų zijos vadų. Pažeidusieji šią Aišku, kad šio veiksmo prie
funkcijos s v a r b a
mo priežastis glūdi paauglys
atsparesnė išoriniams fakto vienatvę buvo baudžiami mir žastis visiškai kita: šiame
tėje. Jaunatviniai spuogai ir
Šiuo metu galvojama, jog le riams, būtina atnaujinti jos
timi.
j ų skubus šalinimas pačiomis
šiuolaikinio diplomato etiketo
miamą reikšmę odos jautru barjerinį sluoksnį.
grubiausiomis
priemonėmis
Tačiau ilgainiui bendras val akte gyvas bendro valgymo ri
mui turi odos barjerinė funkci
3. Išbandyti
kosmetinius gymas tapo ritualu, kurio tualas.
' labai sutrikdo odos barjerinę
ja, ypač odos raginio sluoksnio produktus, skirtus jautriai
funkciją, o ją atnaujinti —
reikšmė jau peržengė tik alkio
Didžiuliai pietūs ir puotos,
pralaidumas įvairiems dirgik odai. Kosmetikos priemonės
sunku.
numalšinimo ribas: bendras kuriuos Rusijoje rengdavo Iva
liams. Odos raginis sluoksnis jautriai odai turi būti švelnios,
Jautrios odos priežastis gali
valgymas pradėjo reikšti pasi nas Rūstusis, tęsdavosi 6 va
sudarytas iš raginių ląstelių, jose turėtų būti kuo mažiau
būti ir besaikis mūsų pačių
tikėjimą ir tarpusavio drau landas, jose dalyvaudavo 600kurios tarpusavyje yra tarsi odą dirginančių faktorių —
„eksperimentavimas". Kosme
gystę.
700 kviestųjų. Tačiau tos puo
impregnuotos, suspaustos lipi aromatinių, dažomųjų medžia
tikos priemones reklamuojan
Metraštis pasakoja
apie tos atrodydavo nuobodūs ir
dų (riebalų). Sveikos norma gų, tirpiklių ir t.t.
čios firmos nesunkiai įsiūlo
dviejų kunigaikščių — Iziasla- negausūs vakarėliai, palyginti
lios odos raginis sluoksnis turi
Jautriai odai prižiūrėti reko vo Mstislavičiaus ir Glebo su tomis, kurias vėliau su
m u m s veltui dalinamus mėgibūti kaip gerai sumūryta ply menduojama naudoti jautrios
nukus, kuriuos mes išbandoGeorgevičiaus vaidus. Tačiau rengdavo Borisas Godunovas.
tų siena. Tuomet jis gerai sau odos linijos kosmetinius pro
me ant savo veido. Specialistai
konfliktas baigėsi santaika: Carui mažiausiai rūpėjo ne
gos odą nuo išorinių faktorių duktus. Juose yra raminančių
tokią mūsų „praktiką" vadina
„Glėbas nuvyko ir nusilenkė savanaudiškas vaišingumas.
ir neleis drėgmei išgaruoti iš odą biomedžiagų: ramunėlių,
gan ydinga, galinčia pažeisti
Iziaslavui. O Iziaslavas pa Artėjo neramūs laikai. Keliau
odos į aplinką. Raginio sluoks linų, medetkų, alfa bisabobolo,
odą.
kvietė pas save pietų ir čia jantieji elgetos priecerkviuose
nio keramidai — svarbiausia azulenų, gama orizanolio, panpietavo". Niekas negalėjo sut skelbė, kad Rusijoje bus ka
lipidų grupė, jie ypač svarbūs tenolio ir kt.
virtinti pasiektos taikos taip, ras, badas ir gaisrai. Ir štai
Odos siunčiami
odos barjerinei funkcijai iš
Kosmetikos priemones gali kaip bendras valgymas.
caras, kamuojamas nerimą ke
pavojaus signalai
saugoti.
ma pirkti su mėginiais. Tačiau
liančios nuojautos, pavėluotai
tokiu atveju priemones išmė
Jautri oda ir ligos
Kokie simptomai tampa sig
katos priežiūros įstaigoms stengėsi įgyti paprastų žmo
ginti reikėtų ant labai mažo
nalu, rodančiu, kad reikia su
tiksliai nustatyti fizinio as nių draugystę. Ir nors turės
Žmonės, kurių oda jautri, odos plotelio.
sirūpinti savo oda? „Kai žmo
mens gimimą, o Statistikos praeiti nemažai metų, kol Na
„Sveikas žmogus", 2001 m. kovas
gus pajunta, kad pasikeitus linkę sirgti alerginiais ir kon
departamentui — turėti tiks poleonas pasakys, kad kelias į
oro sąlygoms veido odą peršti, taktiniais dermatitais. Ypač
lesnius duomenis apie gimu kareivio širdį eina per jo
skrandį, galima pamanyti,
Į K V Ė P Ę S ORO
ji smarkiai parausta, sudirgs dažnai juos gali išprovokuoti
siųjų skaičių.
NAUJAGIMIS TAPS
ta — tai pirmieji požymiai, by kosmetika.
Fiziniu asmeniu bus laiko kad caras Borisas jau kažkur
FIZINIU A S M E N I U
lojantys apie tai, jog oda savęs
mas naujagimis, kuris turi buvo girdėjęs tuos žodžius, kai
Priežiūra
neapsaugo. Atsiradus . pleisbent vieną iš gyvybingumo Serpuchove didžiulėse pala
Vyriausybė ketina svarstyti požymių — savarankišką kvė pinėse 6 savaites iš eilės puo
kanojančioms,
niežtinčioms
Jautrios odos priežiūra turi Fizinio asmens gimimo mo pavimą,
dėmelėms, didesniam paraudi
širdies
plakimą, tavo 10,000 žmonių: prastu
mento nustatymo įstatymo virkštelės pulsavimą ar va alumi ir midumi, koše ir avie
mui, bėrimui, reikia imtis būti ypatinga:
na caras veltui mėgino pa
1. Vengti išorinių dirgiklių. projektą. Vyriausybei teikia lingą raumenų veiklą.
priemonių odos sudirginimui
vergti
neištikimos liaudies širmalšinti. Jei į tai nekreipsime Pirmiausia jautrią odą reikėtų mame projekte siekiama re
Įstatymą išnagrinėjęs Euro
dėmesio, netrukus ši būklė apsaugoti nuo išorinių dirgik glamentuoti fizinio asmens gi pos teisės departamentas pa dį.
lių. Žmonės, kurių oda jautri, mimo momento nustatymą — žymi, kad Europos teisė tiesio
gali progresuoti.
Paprotį vaišinti liaudį tęsė
„Takoskyra tarp jautrios ir turėtų vengti šalčio, vėjo, mui kada vaisius tampa fiziniu as giai šių klausimų nereglamen Jekaterina II. Jai buvo maža
meniu. Tai turėtų padėti svei- tuoja. „Tačiau teisės į gyvybę tik pavalgydinti liaudį — rei
pažeistos odos — labai neryš lo, dulkių ir pan.
ki, — teigia G.Ruškienė. —
požiūriu kyla klausimas, nuo kėjo tai padaryti taip, kad
Todėl neretai sunku nustatyti,
kurio momento saugoma gy apie šį įvykį kalbėtų ir kituose
kada oda dar tik jautri, o kada
vybė", klausia Europos teisės rūmuose. Darbininkai statė
simptomai jau byloja apie li
dirbtinius kalnus iš lentynų,
specialistai.
gą". Didžiausias skirtumas
„Pagal projekto nuostatas ant kurių bus išdėliotos vai
tarp jautrios ir pažeistos odos
bei pagal naujojo Civilinio ko šės; iš keturių pusių — trys
tas, kad jautrios odos klinika
dekso II knygos punktus dary fontanai raudono ir balto vy
praeina be medikamentinio
tina išvada, kad gyvybė bus no, alaus ir midaus fontanai.
gydymo. Specialistai gali pa
saugoma nuo gimimo momen Vokietis mechanikas kelias
rinkti tam tikras priežiūros
to, kuris nustatomas pateikto dienas plušėjo su savo pagal
priemones, kurios normalizuo
projekto nurodyta tvarka. Ta bininkais tvarkydamas fonta
ja odos barjerinę funkciją. Jei
čiau pažymėtina, kad ateityje nus, tačiau glautinai patikrin
neturime laiko apsilankyti pas
gali iškilti ir minėtas vaisiaus ti mechanizmus niekaip nesi
gydytojus, dermatologus ar
teisės į gyvybe arba nėštumo sekė, nes pradėję pumpuoti
kvalifikuotus kosmetikus, tuo
nutraukimo teisėtumo klausi vyną, padėjėjai kaskart taip
met reikėtų bent jau pirkti
mas, tuo labiau, kad šis klau nusigerdavo, kad tekdavo nu
vaistinėse kosmetikos prie
simas Lietuvoje yra reglamen traukti darbus.
mones, kur provizoriai patar
tuojamas ne įstatymu, o tik
Tačiau išmonės viršūnė bu
tų, kokia iš siūlomo asorti
sveikatos apsaugos ministro vo keptas jautis, kurį buvo nu
mento labiausiai tiktų jautriai
įsakymu", aiškina Europos tarta pastatyti vieno kalno
odai. Be to, būtina tuoj pat at
teisės departamento generali viršūnėje. Iždas išdavė 500 siRamu miegoti, kai šalia šilta mamos ranka Taip, be al.x?jo. jaučiasi ir
sisakyti bet kokios veidą
Rita Karelyte Vilniaus un-to Vaikų ligonines neišnešiotų naujagimių sky nis direktorius Vilenas Vada- . dabrinių rublių, kuriais buvo
gražinančios kosmetikos, stip
p a l a s . (ELTA)
riuje.
Pranės Š l u t i e n ė s nuotrauka
kimšta jaučio galva. Kai puo-
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tos metu prasidėdavo mušty
nės arba didelė spūstis, ren
gėjai
įžvalgiai
iškviesdavo
gaisrininkus — stipri vandens
srovė sugrąžindavo taiką ir
ramybę.
Paskutinės tokios „vaišės"
buvo Chodynka Maskvoje, kai
minios sumindžioti žuvo Šim
tai žmonių.
Petro I viešpatavimo Rusi
joje metais lankęsis danas pa
liko įdomų rusiškų pietų ap
rašymą. Iš pradžių į stalą duo
dami įvairūs sūdyti ir rūkyti
produktai, kumpiai, rūkytas
liežuvis, silkė ir t.t. „Visa tai
buvo sūru, — rašė jis, — ir stip
riai užpilta pipirais bei čes
naku. Paskui buvo paduota
tai, ką mes dabar vadiname
antraisiais patiekalais — įvai
rūs kepsniai. Ir pagaliau duo
davo sriubas. Desertui, arba,
kaip tada sakydavo, „užvalgymui", duodavo uogienės, žalių
žirnelių ankštyse ir morkų.
Juo daugiau būdavo patie
kalų, tuo didesnė pagarba bu
vo reiškiama svečiui. Eiliniuo
se bajorų namuose svečio gar
bei į stalą paduodavo 30-40
įvairių patiekalų, puoduose
garintų patiekalų skaičius pa
didėdavo iki 100, 150 ar net
200. Riba tikriausiai 500 pa
tiekalų, paduotų grafo Karlilio
garbei. Patiekalų gausumas
— tai būdas pabrėžti savo tur
tingumą. Nieko nuostabaus,
kad šeimininko vaišingumas
paprastai viršydavo kuklias
svečio galimybes. Tačiau šis
sunkumas buvo išradingai
įveiktas. Prancūzų keliauto
jas, lankęsis Rusijoje 13 am
žiuje, rašė apie rusų paprotį
atsinešti į puotą specialų
kvadratinį maišą, į kurį susi
dėdavo tai, ko nepajėgė suval
gyti iš karto.
Arabų
keliautojas
Ibnas
Fadlanas, prieš 10 amžių apsi
lankęs Volgos bulgarų kara
lystėje ir caro pakviestas į
puotą, savo užrašuose rašo:
„Kai pavalgėme, kiekvienas iš
mūsų parsinešė namo tai, kas
liko ant jo stalo". Pikantiškus
patiekalus itin mėgo žinomas
kunigaikštis Potiomkinas. Ži
noma, kad jis daug kartų pir
šosi į pietus pas Suvorovą, ku
ris paprastai atsikirsdavo juo
kais. Pagaliau Suvorovas vis
dėlto buvo priverstas pakvies
ti visagalį favoritą su jo gau
sia svita. Pasikvietęs matonę,
administratorių,
tarnavusį
pas Potiomkiną, Suvorovas
užsakė jam brangius pietus,
liepęs negailėti pinigų. Sau jis
paprašė pagaminti tik du lie
sus patiekalus.
Savo puikumu pietūs nuste
bino netgi Potiomkiną, pripra
tus) prie prabangos. Jis ne
kreipė dėmesio į tai, kad pats
šeimininkas, išskyrus du lie
sus patiekalus, nieko nepalie
tė, skųsdamasis negalavimu.
Kitą dieną Matonė pateikė

EUGBYEC. DECKER, DOS, PC.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES tIGOS
7722 S. Kedzte Ave.
Chicago. IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Rfckory Hite, IL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave.JJis. 5 ir 6
Chicago. IL 60MB—-

Tel. 773-229*185

Valandos pagal tyterimą

ARAS 2UOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avanue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA
166 E. Supertor, Šute 402

Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285
Suvorovui milžinišką sąskai
tą. Suvorovas nusišypsojo: va
kar džiaugėsi Potiomkinas,
šiandien džiaugsis jis. Suvoro
vas neapmokėjo sąskaitos ir,
užrašęs ant jos „aš nieko ne
valgiau", nusiuntė sąskaitą
Potiomkinui. Kalbama, kad
šviesiausiasis liūdnai pasakė:
„Brangiai gi man atsiėjo Suvo
rovas*.
Parengė M a r i j a G e č i e n ė
.Sveikas žmogus", 2001 sausis

* Neįgaliųjų integracija į
visuomenę
besirūpinančios
nevyriausybinės organizacijos
apkaltino Lietuvos valdžią,
esą ji neduoda joms žadėtų pi
nigų. „Vilties" draugios tary
bos pirmininkės Danos Migaliovos teigimu, nors lėšos
šioms organizacijoms numaty
tos biudžete, jie neskiriami. Vy
riausybė invalidų integracijos
į visuomenę programai šiais
metais planuoja skirti 20 mln.
203,000 litų, ir nevyriausy
binės organizacijos juos gauna
kiekvieną mėnesį. Tačiau, pa
sak O. Migaliovos, organizaci
jos visiškai negauna lėšų iš
savivaldybių, kurios invalidų
integracijos į visuomenę pro
gramai teišgali skirti 30 proc.
visos reikiamos sumos. <BNS>
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EUROPIETIŠKOS
NUOTRUPOS

Danutė

KAZYS BARONAS

ir berniukai jau daug kartų
atsiradę neblaiviame stovyje.
Tėvai reikalauja iš televizijos
ir spaudos pašalinti alkoholio
bei tabako skelbimus, aiškinti
mokyklose alkoholio ir tabako
pavojų sveikatai. Ne vieną
kartą spauda pažymėjo prez.
W. G. Bush'o dukters „pasiro
dymus" smuklėse bei jos „pa
žintis" su policija.
***
Dabartinis Vokietijos kancl.
G. Schroeder nepažino tėvo
meilės, kadangi jis gimė jau
žuvus tėvui 1944 m. rudenį
Rumunijoje. Nežinoma buvo
tėvo amžino poilsio vieta. Tik
prieš keletą mėnesių buvo
rastas jo kapas. Artimiausiu
metu kancleris numato ap
lankyti kapines, kurias prižiū
ri rumunai ir parapijos šven
tikas.
Tėvo brolio dukterys, taigi
kanclerio pusseserės, augo ko
munistinėje Vokietijos dalyje.
Viena ėjusi labai aukštas ir
atsakingas pareigas slaptoje
komunistinėje vokiečių polici
joje. Londono „Times" dien
raščio atstovas pasikalbėjo su
pussesere, kuri angliško laik
raščio
atstovui
pareiškė:
„taip, aš dirbau policijoje ir vi
siškai to neapgailestauju, ka
dangi tarnavau mano kraš
tui". Renata puikiai, be jokio
akcento kalba „Ozford english". Ji klausė Rytų Berlyno
D. Britanijos ambasados visų
telefoninių pokalbių. Londono
laikraščio pranešimu, kancle
rio pusseserė turėjo vyr. leite
nanto laipsnį, stebėjo kiek
vieną britų diplomatų žings
nį. Tik jai žinomu keliu ji įtai
sė britų diplomatės A. Lewis
miegamajame kamerą, stebė
dama net namuose jos žings-

Illinois gubernatorius George Ryan (iš kaires), Lietuvos Respublikos ambasado
nbasadonus JAV-se Vygaudas Ušackas
ir LR generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, amb Isackui lankantis Čikagoje birželio trečiąjį sa
vaitgalį.
R a m ū n o A s t r a u s k o nuotr.

nius. Aišku, visi užrašų nuo
rašai keliaudavo į Maskvą.
Kancleris pateisina pussese
rės darbą. Esą ji buvo pri
versta dirbti komunistinei vy
riausybei.
***
Geografiškai, Baltijos, kaip
ir Viduržemio, laikoma užda
ra jura. Tačiau politiniu at
žvilgiu ji nevaidina tokios pa
čios rolės, kaip Viduržemio.
Manding, tai klaidinga gal
vosena, kadangi priešingos
nuomonės yra Baltijos jūrą
liečiančių valstybių tarybos
atstovai, posėdžiavę Hambur
ge.
***
Baltijos
jūrą
liečiančių
valstybių
taryba
buvo
įsteigta
Alkoholis yra plačiai papli
Vokietijos
ir
Danijos
iniciaty
tęs Europos jaunimo tarpe,
va 1992 m. Tuo metu nebuvo
rašė vokiečių spauda, atskirai
jokios
kalbos apie įjungimą į
pažymėdama ir kraštus. ValiEuropos
S-gą Baltijos valsty
jos penkiolikmečiai daugiau
bių
ar
Lenkijos.
Šiandieną pa
sia naudoja alų, Danijoje šį
dėtis
visiškai
nauja,
kadangi
gintarinės spalvos gėrimą
Baltijos
jūra
taps
Europos
Są
naudoja 43 proc. jaunimo,
jungos
nuo
vandenynų
atskir
Graikijoje 42 proc., Anglijoje
tos marios. Taigi, pasikeis ir
40 proc. Penkiolikmetės ValiKaraliaučiaus apygardos bei
joje mėgsta degtinę ir vyną, o
Rusijos-Petrapilio rajono pa
Suomijos, Anglijos, Škotijos,
dėtis.
O kaip su ŠAS-ga (NA
Danįjos ir Valijos mergaitės
TO), įjungus į šią transatlan
tinę organizaciją Baltijos vals
tybes? Juk Karaliaučiaus apy
garda bus visiškai uždaryta.
Vokiška žiniasklaida į Ham
burgo posėdžius atkreipė gan
didelį dėmesį kartu pažymė
dama, kad po vokiečio pirmi
ninkavimo, dabar jo vietą
užims rusas. Gerai ir blogai,
nes į darbotvarkę yra įtrauk
ta Karaliaučiaus apygardos
ateitis. Posėdžiuose dalyvavo
enklavos gubern. V. Jegorov.
Teisingai vokiška žiniasklai
da Karaliaučiaus apygardą
pavadino rūpesčio vaiku, ka
dangi įjungus į ES-gą Lenkiją
ir Lietuvą, ši enklava negalės
džiaugtis jos kaimynių Lietu
vos ir Lenkijos progresuojan
čiu ekonominiu gyvenimu.
Tiesa, Baltijos jūrą liečian
Čikagos miesto meras Richard M. Daley (kairėje) su Lietuvos ambasado
čių
valstybių taryba Karaliau
rium JAV-se Vygaudu Uiacku, kai pastarasis atvyko į Čikagą birželio 15.
čiuje įsteigė Euro-fakultetą,
Ramūno Astrausko nuotr.

ANAMITŲ IR KMERŲ
ŠALYSE
RIMVYDAS J. SIDRYS, M.D.
Vienas dengė
tiršta augmemja, tarp medžių triukšmingai skraidė
paukščiai. Kitos buvo tik plikos uolos, viena grės
minga uola, iškilusi virš mūsų laivo buvo tikra Čiur
lionio .Ramybė", magišku būdu perkelta iš šiaurės
vandenų į tropikus. Kitoj vietoj didžiulis kalnas buvo
skeltas į dvi dalis, plyšys tarp jų buvo siauras, bet tie
sus, lyg koks pasakų milžinas būtų jį tik neseniai
perskelės. Visos salos stovėjo atskirai, neužstodamos
kelio laivui, todėl mūsų laivas vingiavo tarp jų, at
skleisdamas vis naujus vaizdus. Kažkas pradėjo žai
dimą — duoti uoloms vardus. Taip atsirado banginio
uola, Titanikas, piramidė, bažnyčia, dangoraižis, Pro
metėjus... Kartkartėmis pamatydavau žvejų laivukus.
Kai kurie jų bodavo tik plonyčiai bambuko plaustai,
žvejas ant jų atrodydavo lyg sėdėtų tiesiai ant van
dens. Prapoikuodsvo ir vilkikas, tempiantis anglių
baries, kažkur netoliese požemyje buvo kasyklos. Va
davęs aiškindamas paminėjo žodį „Karst" ir tada man
nušvito. Juk čia tas patą geologinis sluoksnis ir tos
pačios uolos, kurias mačiau Gucilin vietovėje Kinijoj.
Tie petys kalnai, tos pačios uolos, šalia viena kitos, bet
kiekviena atskirai, tik Gucilin jos yra sausumoj, o čia

Bindokienė

Paslaptingos kelionės į
Maskvą ir kiti nutikimai

Mūsų korespondentas Europoje
Lenkijos Jedvabne kaime
nužudyta ne tūkstantis žy
dų, bet žymiai mažesnis skai
čius , — rase lenkiška spau
da. Tai parodė paskutiniai ty
rimai, kadangi Varšuvos žy
das Tomas Gross savo studi
joje „Kaimynai" nurodęs, kad
tame šiaurės Lenkuos kaime
(nuo Varšuvos 80 km) buvo
nužudyti tūkstančiai žydų.
Varšuvos ir Lodzės rabinas
M. Šudrich priešinosi tyri
mams (neleidžia judaizmas),
tačiau vėliau sutikęs, kadangi
norima nustatyti mirties žy
mes. Lenkijos teisingumo min.
L. Kačinski pranešė, kad ras
ti vaikų ir moterų kaulai, kas
įrodo, kad nužudyti buvo ne
tik vyrai, bendradarbiavę ar
ba dirbę NKVD įstaigoje, bet
taip pat niekuo kalti kaimo
gyventojai. Pas juos rasti šū
viai kaukolėse.
Maža staigmena: maginiame
kape rasta dalis Lenino pa
minklo — jo galva. Šis pa
minklas buvo pastatytas 1939
m. Raudonosios armijos. Kny
gos autorius teigia, kad Leni
no paminklą, skanduodami
komunistinius šūkius, turėjo
nešti 75 vyrai. Jie buvo mu
šami bei kartu su žydais pa
laidoti viename kape.
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PREZIDENTAS PRITARIA „JUKOS" IR
„WILLIAMSW SUTARTIES TVIRTINIMUI
Prezidentas pritaria
laikinosios vyriausybės Scetinimams birž. 25 d. patvirtinti
JAV įmonės „Williams Inter
national" ir Rusijos bendrovės
„Jukos" ilgalaikio bendradar-'
biavimo sutartį dėl naftos tie
kimo „Mažeikių naftai".
Apie tai pranešta po penkta
dienį įvykusio prezidento Val
do Adamkaus ir laikinai mi
nistro pirmininko pareigas ei
nančio Eugenijaus Gentvilo
susitikimo. Susitikimas įvyko
Vilniaus Santariškių ligoninė
je, kur prezidentas sveiksta po
trečiadienį atliktos apendicito
operacijos.
Praėjusią savaitę „Williams"
ir „Jukos" pasirašė susita
rimą, pagal kurį „Jukos" per
dvi naujas „Mažeikių naftos"
akcijų emisijas galėtų įsigyti
26,85 proc. Mažeikių įmonės
akcijų, mokėdama už jas 75
mln. JAV dol., bei suteiktų
300 mln. litų paskolą „Ma
žeikių naftai" modernizuoti.
Susitarime numatyta sudaryti
10 metų naftos tiekimo su
tartį, pagal kurią „Jukos" kas
met pateiktų „Mažeikių naf
tai" po 4.8 mln. tonų naftos ir
dar 4 mln. tonų eksportuotų
per Būtingės terminalą.
„Jukos" nuo liepos 1 d. kas
mėnesį žada patiekti „Mažei-

kurio tikslas — rusus studen
tus priartinti prie tarptauti
nio lygio. Fakultetą išlaiko
Vokietija, Danija, Švedija,
Norvegija, kadangi taryba sa
vo iždo neturi. Keista, kad
prie Baltijos jūros valstybių
priskirta šiaurėje gulinti Is
landija, pirmoji pripažinusi
Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymą.
Lietuvių kilmės Klaus Vovereit yra Berlyno senato social
demokratų partijos pirminin
kas.

jos užpiltos vandens. Pagaliau Gucilin miestas nuo čia
visai netoli, tik už sienos. Taip, kaip ir Kinijoj kai ku
rios iš šitų uolų slėpė olas — kavernas. Prie vienos lai
vas sustojo ir mes įlindom į urvus. Buvom apsupti sta
laktitų ir stalagmitų, teko kopti aukštyn, žemyn ir vėl
aukštyn, lipom turbūt per 1,000 pakopų, bet buvo įdo
mu. Požeminės figūros buvo apšviestos spalvotais ži
buriais, jauteisi fantazijos pasauly.
Kelionės vadovai mus lepino. Kai tik ateidavo pietų
laikas, pietūs iš kažkur atsirasdavo. Šį sykį, išlindę iš
stalaktitų urvų, pietavom savo laive. Vietos buvo ne
daug, susėdę alkūnėm rėmėm vienas kitą, bet virtuvė
buvo lyg ir dideliam restorane, pietūs, pagal vietnamietišką (ir kinietišką) įprotį, buvo iš aštuonių patie
kalų. Lepino mus ir viešbučiuose. Tiesiai iš prieplau
kos sėdom į autobusą, kuris mus nuvežė į Hanoi mies
to centrą, į Meritus West Lake viešbutį. Įspūdis buvo
pritrenkiantis. Dvidešimties aukštų dviejų spalvų
dangoraižis, menė kaip bažnyčioj nava, elektroniniai
raktai, šviesos, įėjus į kambarį pačios užsidega. Yra
šlepetės ir apsiaustas tavo asmeniškam naudojimui,
yra seifas, kurio formulę pats nustatai, aišku, yra ir
mini — baras prikrautas visokių gėrimų. Galėtum
gert ir pasigert, bet surašytos kainos tave sustabdo.
Viešbutis buvo gražioj vietoj, tarp dviejų didelių ežerų,
nors jo kaimynystėje susigrūdę nameliai iš kobinių,
vienas ant kito sukrautų kambarių, davė įspūdį lyg šis
viešbutis yra ne vietoje. Tokius prabangius viešbučius
turėjome pr visą kelionę. Buvo aišku, kad tai buvo va
karietiškas kapitalas, įsijungęs į Vietnamo ekono

kių naftai" po 300,000 tonų
naftos, o iškart po to, kai vy
riausybė pritars minėtam su
sitarimui, turėtų prasidėti de
rybos su Europos rekonstruk
cijos ir plėtros banku (ERPB)
dėl „Mažeikių naftos" moder
nizavimo finansavimo.
Pastarieji du mėnesiai buvo
pirmieji pelningi „Mažeikių
naftai" po nuostolingos pu
santrų metų veiklos, įmonę
valdant amerikiečiams. Dėl
nepastovaus naftos žaliavos
tiekimo iš Rusijos „Mažeikių
nafta" dirbo nuostolingai ir iki
perduodant jos valdymą JAV
bendrovei „Williams Interna
tional".
Paramą sutarčiai, be prezi
dento, parėmė Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas,
opozicinės
socialdemokratų
partijos vadovas Algirdas Bra
zauskas, ją sveikino JAV Val
stybės departamentas. (nvjc\
* Kauniečiai nepasitiki
policija, rodo viešosios nuo
monės tyrimas. Tik 17.7 proc.
apklaustų Kauno gyventojų
nurodė pasitikį policija, tuo
tarpu nepasitiki ja — net 32.1
proc. 70 proc. apklaustų kau
niečių mano, jog policija ne
pajėgia susitvarkyti su nusi
kaltėliais, ir tik 8.8 proc.
gyventojų gerai įvertino polici
jos darbą. Paklausti, kokios
yra blogo policijos darbo
priežastys, kauniečiai pir
miausiai minėjo korupcįją, ky
šininkavimą, blogą techninį
saugos tarnybų aprūpinimą,
teisinio 'reguliavimo spragas
bei pareigūnų veiklą varžan
čius įstatymus. Po apklausos
paaiškėjo, kad patys gyvento
jai nėra linkę padėti pa
reigūnams kovojant su nusi
kalstamumu. 26.4 proc. pa
dėtų policijai, o 52.1 proc. ap
klaustųjų atsakė neigiamai.
(BNS)

Vyresnieji mūsų tautiečiai
tebeprisimena kai kurių lietu
vių, net vadinamų šviesuo
liais, 1940 m. keliavusių į
Maskvą „Stalino saulės par
vežti". Na, ir parvežė! Tik ne
tą, visa nuskaidrinančią, šil
dančią, auginančią, bet kraujo
ir ašarų mariose beplūduriuojančią, aimanomis, rau
domis aidinčią...
Bet ne visi, atrodo, bolše
vikų okupaciją ir „Stalino (bei
tolygių komunizmo kūrėjų)
saulę" prisimena su tuo pačiu
jausmu. Kai kam ji tebešvie
čia buvusio gero gyvenimo,
prarastos galios ir garbės
spinduliais, nors Lietuva jau
daugiau kaip vienuolika metų
nepriklausoma, o komunizmo
imperija iš esmės žuvusi. Tai
gi — imperija, bet ne jos
idėjos, nors ir kitu vardu pa
vadintos.
Tai ko buvęs Lietuvos prezi
dentas išsiruošė slaptai kelio
nei į Maskvą, kaip tik tuo
metu, kai subyrėjo vėliausioji
Lietuvos Vyriausybė? O šian
dien jau jis pasiūlytas naujau
si uoj u ministru pirmininku...
Ar būtų galima tikėtis kaž
kokio logiškesnio paaiškini
mo, kodėl jis mėgino paslėpti
savo kelionę į. Maskvą, kodėl
kartu skrido Pramonininkų
konfederacijos prez. Bronislo
vas Lubys? Sakykime, kad tai
buvo tik sutapimas, kaip mė
ginta aiškinti. Kadangi pa
staruoju metu vėl karštai
ginčijamasi ir deramasi dėl
Mažeikių naftos akcijų, kurių
labai geidžia Rusijos bend
rovės, ar tik šio skrydžio tik
slas nebuvo kažkokios „užda
rų durų" derybos, kurias pato
giau laikyti paslaptyje, kol
ateis laikas „ištraukti gerą
kortą iš rankovės?"
Birželio 25 d. ,J_.ietuvos ry
tas" išspausdino Rimvydo Va
latkos komentarus, pavadin
tus „Koalicijos kvapas — su
melo dujomis.". Labai stipriais
ir kritiškais žodžiais autorius
pasisako apie pasiūlytąją Al
girdo Brazausko kandidatūrą
Lietuvos ministro pirmininko
vietai. „..Atrodo, netrukus
teks gyventi valstybėje, kurios
Vyriausybei
pirmininkauja
melagis. Trys dienos, prade
dant trečiadienio rytu ir bai
giant penktadienio vakaru,
parodė, kas yra A. Brazaus
kas. Didelis muilo burbulas,
kurį vėl bando išpūsti karieji.
... Tas, kuris 1997 m. visai
Lietuvai prisipažino, jog to
kie, kaip jis, su praeities kup
ra, negali daugiau valdyti val

miką. Vakarų įtaka ypač ryškėjo, stebint televizijos
programas. Paspaudi mygtuką — nustembi, kalba vo
kiškai. Paspaudi kitą, gauni Japoniją ir Prancūziją, ir
Indiją, ir Kiniją. Tailandas rodo filmą su vietnamietiškais parašais, Singapūras kinišką su angliškais pa
rašais. TV kanalų šešiolika, kalbų ir parašų derinių
susidarytų gal šimtas. Tik CNN išdidžiai kalba vien
angliškai. Stebėtinas Vietnamo imlumas Vakarų pa
sauliui. Tačiau trūksta pačios ryškiausios Vakarų sim
bolikos; visame Vietname nėra nei vienos McDonald
svetainės.
Iš ryto, pusė devynių — į autobusą. Mūsų tailandietis vadovas Andy pakartojo savo šūkį: L&E atseit
„light and easy" — jis darysiąs viską, kad mūsų kelio
nė būtų lengva ir patogi. Pristatė Tan, miesto vadovą.
Keliaudami visą laiką turėjom du vadovus, Andy ir
vietinį to miesto, kuriame lankydavomės. Pirmiausiai
pamatėm Ho Cbi Ming mauzoliejų, bet tik iš tolo, jį
lankysime rytoj, šiandien važiuojam į Meno Šventyklą
(Temple of Literature). Kartu tai buvo ir universite
tas, ko gero seniausias pasauly, nes įkurtas kiniečių
1070 metais. Pirmą sykį pamačiau universitetą po at
viru dangum. Jo esmę sudarė 82 akmeniniai obeliskai,
kiekvienas stovėjo ant akmeninio vėžlio, kiniečiams
vėžlys buvo išminties simbolis. Ant obeliskų buvo
.išskaptuoti 1,306 doktorantų vardai, kurie 300 metų
laikotarpyje, universiteto žydėjimo laikais išlaikė vals
tybinius egzaminus. O išlaikyt egzaminus nebūdavo
taip jau paprasta. Studijos tęsdavosi septynerius me
tus, egzaminus visa laida laikydavo kartu. Išlaikę eg

stybės. ... Dar pasiūlė balsuoti
už savo įpėdinį, kuris, pirma
pasitaikiusia proga, jį patį
pardavė. Veikėją, kuris per
penkias Vyriausybės krizės
dienas net nesiteikė mums
paaiškinti, kodėl reikia keisti
premjerą. Jis ir dabar tyli.
Reikalaudamas R. Pakso at
sistatydinimo. A. Paulauskas
liberalų premjerui turėjo tik
moralinio pobūdžio priekaiš
tų. ... Lyg skradžiai žemę pra
smego tas moralinis A. Pau
lausko imperatyvas..."
R. Valatka negaili prie
kaištų ir prezidentui, kad jo
propaguotoji „naujoji politika"
subiro, net nepradėjusi reikia
mai veikti. O dabar preziden
to laukia dar didesnis iš
bandymas, negu prieš dvejus
metus, kai 1999 m. pavasarį
jis viešai pasisakė dėl tuome
tinio ministro pirmininko G.
Vagnoriaus
netinkamumo
toms pareigoms. Šį kartą į Vy
riausybės vadovus spraudžia
si kairiųjų vadas, o ką tai
reiškia, numano kiekvienas
labiau išprusęs Lietuvos poli
tikas. „Ar išdrįs (tegu ir for
maliai) prezidentas siūlyti
premjero postą žmogui, Vy
riausybės griūties dieną slap
ta vykusiam į Maskvą, o po to
visaip melavusiam? Melagiui.
Toks žingsnis reikštų morali
nę šio prezidento mirtį", —
baigia savo komentarus R. Va
latka.
įdomu, kad prieš A. Bra
zausko kandidatūrą pasisako
nemažai eilinių Lietuvos gy
ventojų
(jų
pasisakymai
spausdinami ne tik „L'.R.", bet
internete ir kituose laikraš
čiuose. Kai kas net mano
(ypač buv. prezidento Šalinin
kai), kad premjero postas
reikštų visišką A. Brazausko
sugniuždymą — juk iki rin
kimų nėra likę daug laiko, o
šiuo metu Vyriausybėje tiek
neatliktų darbų, supainiotų
reikalų, kad joks ministras
pirmininkas negalėtų net ge
ros pradžios padaryti. Prisi
minkime A. Kubilių, kuris
galbūt buvo vienas sąžinin
giausiai savo pareigas atlie
kančių premjerų, į tą vietą at
sisėdęs ypač nedėkingu metu.
Deja, jis nespėjo net deramai
įsibėgėti ir teko pasitraukti.
A. Brazausko laukia dar di
desnė painiava. O gal už jo,
už Seimo pirmininko ir kai
kurių kitų pritariančių stovi
kažkoks „režisierius", kuriam
patogu iš šalies diktuoti ir
tampyti šių marionečių vir
vutes...

zaminus, absolventai būdavo paskiriami aukštais pa
reigūnais provincijose arba prie valdovų rūmų. Su
kirsti studentai netekdavo lengvatų ir pragyvenimo
šaltinio, paprastai jie nusižudydavo. Universitetas
tokia kinietišką forma gyvavo iki 19 šimtmečio vidu
rio, iki Indokinijoj įsigalėjo prancūzai. Jie pakeitė
švietimo sistemą pagal europietiška pavyzdį, kartu
įvesdami ir lotyniškus rašmenis vietinėms kalboms.
Dalis universiteto buvo pridengta stogu, o po juo
stovėjo puošni Konfucijaus statula. Konfucijus gimęs
Kinijoje prieš 2500 metų, bet jo mokslas ir šiandien
turi įtakos pasauliui. Konfucijus vaikystėj ganė avis,
ne bet kokias, o skirtas paaukojimui ant aukurų. Ap
dovanotas gabumais, jis sparčiai kilo pareigose, tapo
valdovo rūmų prievaizda, jo žinioje buvo rūmų poetai,
dainininkai, astrologai, jis kaupė knygas, dailės kūri
nius. Įsigijo pasekėjų, tapo tų laikų išminčium. Su
mokiniais jis ėmė keliauti iš vienos karalystės į kitą,
ragindamas žmones ieškoti gėrio savo širdyse, nedary
ti nieko blogo, gerbti savo tėvus, bet taip pat ir valdo
vus, nes, pagal Konfucijų, valstybė buvo kaip viena di
delė šeima. Valdovui irgi pareigos uždėtos — blogą
valdovą, nesirūpinantį žmonių gerove, žmonės turi tei
sę nuversti. Valdovams jis įvedė pareigą steigti ir pa
laikyti mokyklas, draudė uždėti sunkias bausmes už
mažus nusikaltimus.
Ši humanistinė pasaulėžiūra per šimtmečius įsiga
lėjo visoj Kinijoj kartu ir Vietname. Šeimos santy
kiuose, senolių garbinime ji išsilaikė iki dvidešimto
amžiaus.
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
Sv. Jono Krikštytojo gimimas
Jonui Krikštytojui tenka
ypatinga vieta išganymo isto
rijoje, visoje Bažnyčioje anksti
pradėtas jo kultas. Tiek Ry
tuose, tiek Vakaruose jau IV
amžiuje minima Kristaus
pirmtako šventė, jo vardu titu
luojama daug šventovių ir
bazilikų.
Rytuose
Jonas
Krikštytojas minimas sausio
7-ąją, ir ši Šventė siejama su
Viešpaties Apsireiškimo ir Jė
zaus krikšto Jordane švente.
Ortodoksų ikonostasuose Kris
taus — Visatos Valdovo at
vaizdą supa Dievo Motinos ir
Jono Krikštytojo ikonos. Va
karų ikonografijos tradicijoje
taip pat dažnai greta nukry
žiuoto Jėzaus vaizduojamos
Marijos ir Jono Krikštytojo
figūros. Vakaruose jau šv. Au
gustino laikais Jono Krikšty
tojo gimimui minėti parinkta
birželio 24-oji, siejant tai su
Kristaus gimimo diena: Jonas
Krikštytojas gimė šešis mėne
sius: prieš gimstant Jėzui. Ka
talikų Bažnyčios liturginiame
kalendoriuje Jonui Krikštyto
jui skirtos dvi — jo gimimo ir
nukirsdinimo (rugsėjo 29-oji)
— minėjimo dienos. Ypatinga
vieta šiam šventajam tenka ir
Visų Šventųjų litanijoje.
Jonas gimė prieš Kristų, jis
pirmas pradėjo mokyti tautą,
tapo Kristaus pirmtaku paau
kodamas gyvybę. Bažnyčia pa
prastai švenčia savo šventųjų
„gimimo dangui'' dieną. Jonui
daroma išimtis. Jono gimimas
pranašauja ir parengia Jėzaus
gimimą. Bažnyčia, minėdama
Jono -gimimą, įsiklauso į jo
balsai raginant} atsiversti ir
prašo užtarimo, kad nuolat
atpažintų Tą, kurį Jonas pra
našavo, kad tikintieji eitų jo
nurodytu keliu, vieninteliu ve
dančiu pas Tą, kurį jis nurodė.
Pirmasis skaitinys iš Izaijo
knygos aiškiai iliustruoja tai,
ką vadiname visiška Dievo ap
vaizda. Ši ištrauka yra viena
iš Izaijo pranašystės giesmių,
kurioje vaizduojama slėpinin
ga figūra — kenčiantis Jahvės
Tarnas. Nežinome, ką pra
našas turėjo omenyje, rašyda
mas šias giesmes, tačiau Baž
nyčia iš pat pradžių atpažino
kenčiančiame Tarne Jėzų ir jo

įvykdytą išganymo misiją.
Bažnyčia vienintelei Šv. Jono
Krikštytojo šventei taip pat
pritaiko Izaijo giesmę. Joje pa
sakojama, kaip Viešpats pa
šaukė jį dar negimusį ir ištarė
jo vardą, kai jis dar buvo moti
nos įsčiose. Iš Luko evangeli
jos skaitinio matome, kaip ši
pranašystė tinka Jonui Krikš
tytojui: angelas praneša Za
charijui, kad jo gimsiančio sū
naus vardas bus Jonas (Lk 1,
13). Šiandieniniame Evangeli
jos skaitinyje girdime, kaip
Zacharijas priima angelo pa
liepimą, išreiškiantį Dievo va
lią. Jono Krikštytojo gyveni
mas liudija Dievo apvaizdą,
lydinčią žmogų nuo motinos
įsčių iki mirties.
Biblijoje nerasime diskusijų,
nuo kada apvaisinta ląstelė
tampa žmogaus asmeniu. Bib
lijos autoriai regi dalykus Die
vo žvilgsniu. Dievo esamybė ir
rūpinimasis žmogumi praside
da netgi prieš žmogaus prasi
dėjimą! Jono Krikštytojo isto
rijoje gražiausiai derinasi
žmogaus laisvė ir visuotinė
Dievo apvaizda. Bažnyčia ga
lėjo pritaikyti Izaijo giesmę
tik žvelgdama į Jono gyve
nimą. Būdamas motinos įsčio
se Jonas dar negirdėjo Vieš
paties Tarnui skirto pašauki
mo. Jis šį pašaukimą pažino
tik tuomet, kai laisvai atsi
davė Dievui.
Skaitinys iš Apaštalų darbų
yra apaštalo Pauliaus pa
mokslo ištrauka Pisidijos Antiochijos sinagogoje. Paulius,
pateikdamas išganymo istori
jos santrauką ir atskleisda
mas, kaip Dievas pažadino
Mesiją iš Dovydo palikuonių,
nurodo, kad Jonui Krikštyto
jui tenka užduotis pasirengti
Mesijo atėjimui skelbiant At
gailos krikštą. Hebrajų kal
boje vardas Jonas reiškia
^Dievas yra maloningas".
Apaštalas Paulius kalba susi
rinkusiems apie maloningąjį
Dievą.
Išganytojas pats apibūdino
savo pirmtaką (plg Lk 7, 27;
Mt 11, 10), pavadindamas jį
„daugiau negu pranašu" (Lk 7,
26). Mato evangelijoje Jėzus
vadina Joną „Eliju, kuris turi

GREIT PARDUODA

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu už*miesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

PRANAŠAS IR PIRMTAKAS

SJJL RE/MAX
^REALTORS
0FFC.1773) 229 • « 7 « l
HOME I7MI 425 - 71«0

AJrOMOOUO. NAMU, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapolis ir Off Mgr Aukse
S Kane kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.

Pirmoji vaikų komunija Pažaislyje 2000 metais. Vaikučiai su tėveliais irjuos mokiusiomis seselėmis.

ateiti" (Mt 11, 14). Elijas, gre
ta Mozės, yra vienas ryškiau
sių senojo Izraelio veikėjų. Jo
nas kaip didis pranašas iki
mirties ištikimas savo įsitiki
nimams. Jis nebijo jokių kon
fliktų, netgi su karaliumi.
Pranašas priverčia savo tau
tiečius realistiškai pažvelgti į
istorinę tikrovę,
atpažinti
Sandoros su Dievu reikalavi
mus ir ištikimai bei ryžtingai
laikytis išrinktajai tautai nu
brėžto kelio. Jono Krikštytojo,
paskutiniojo ir didžiausio Se
nojo Testamento pranašo, už
davinys yra parodyti Mesiją.
Jonas Krikštytojas išreiškia
virsmą tarp Senosios ir Naujo
sios Sandoros. Jonas yra di
džiausias „tarp gimusiųjų iš
moterų", tačiau „mažiausias
Dievo karalystėje didesnis už
jį" (plg. Lk 7, 28). Jėzus iš
Nazareto ateina galutinai
įvykdyti Įstatymą ir pranašus.
Jėzuje išsipildo visos Senosios
Sandoros pranašystes.

Jėzaus iš Nazareto veikla
daug kuo primena Senosios
Sandoros pranašų veiklą, ta
čiau jo asmuo visiškai pra
noksta ankstesnę pranašišką
ją tradiciją. Iš tikrųjų Jėzus iš
Nazareto pradeda naują pra
našiškąją liniją, nes jis pats
yra Išganymas. Jis kalba nebe
Jahvės, bet savo vardu: „Iš tie
sų, iš tiesų sakau jums". Jame
yra tobulas apreiškimas ir
pranašystė. Jo Velykų kelias
— tai galutinė pranašystė, at
verianti žvilgsnį į išganymo
tikrovės pilnatvę.
Bažnyčia, būdama Kristaus
Kūnas, dalyvauja savo Galvos
pranašiškoje charizmoje, o
kiekvienas krikščionis per
krikštą — pranašiškajame pa
šaukime. Bažnyčia įgaliota
per įvykius įžvelgti tai, kas
Jėzuje kartą visiems laikams
buvo įvykdyta ir kas dar turi
būti įvykdyta, kad Kristaus
kūnas pasiektų pilnatvę.
Bažnydoa žinios, 2001 m., Nr. 11

POPIEŽIUS RAGINA ŽMONIJĄ
PRIIMTI KRISTAUS RAMYBĘ

Švęsdamas pirmąsias šio
tūkstantmečio Velykas, po
piežius Jonas Paulius II para
gino žmoniją rasti Kristuje
jėgos siekti taikos ir pralaužti
smurto bei konfliktų užtvaras.
„Velykų šviesa, nušviečianti
baimės ir liūdesio tamsumas,
skirta visiems. Visiems dova
nojama prisikėlusio Kristaus
ramybė", — sakė popiežius Jo
nas Paulius II laimindamas
pasaulį balandžio 15 dieną.
„Šiandien iš naujo
su
džiaugsmu ir nuostaba su
praskite, kad pasaulis nėra
neišvengiamybės vergas. Mū
sų pasaulis gali pasikeisti.
Taika galima net ir ten, kur
labai ilgai buvo kovojama ir
liejosi kraujas, pavyzdžiui,
Šventojoje Žemėje ir Balka
nuose", — sakė Šventasis Tė
vas daugiau kaip 70,000 Šv.
Petro aikštėje susirinkusių
piligrimų.
Konfliktų kamuojamą Afri
ką popiežius paragino „drąsiai
pakelti galvą" pasitikint Kris
tumi. Šventasis Tėvas sakė,
kad Lotynų Amerikai Kristus
padės „surasti jėgų ir drąsos
visapusiškai plėtrai, neuž
mirštant kiekvieno žmogaus",
o Azijai, kurioje gausu tradi
cijų, „atlaikyti tolerancijos ir
solidarumo išbandymą". „Visų
žemynų žmonės, semkitės iš
dabar jau visiems laikams
tuščio Jėzaus kapo jėgų, kurių
reikia kovai su blogio ir mir
ties jėgomis, bei išnaudokite*
savo žinias, technines ir socia
lines galimybes kurdami vi
siems geresnę ateitį", — sakė
Jonas Paulius II. Tęsdamas
labai seną, jubiliejiniais 2000
m. atgaivintą tradiciją, po
piežius Velykų sekmadienio li
turgiją pradėjo pagarbinda
mas Achiropoetos, sidabru
puoštą Kristaus ikoną, kuri,
manoma, į Romą iš Rytų buvo
atvežta ankstyvaisiais vi
duramžiais. Kadangi šiais me
Pasiruoiiuii Pirmosios Komunijos Šventei.
Romos Balsienės (Rita) nuotrauka. tais sutapo ortodoksų ir kata-

likų Velykų data, į liturgiją
buvo įtrauktas dar vienas
Rytų elementas — stichon, se
novinis liturginis tekstas, api
mantis 68 psalmės eilutes ir
poetinius Kristaus prisikėlimo
apmąstymus. Po Evangelijos
skaitymo bizantiškas dvylikos
vyrų choras sugiedojo himną
rusų kalba. Šis himnas iš
ryškina moterų, kaip pirmųjų
sužinojusių apie tuščią Kris
taus kapą, vaidmenį. Šią temą
popiežius buvo išplėtojęs per
Velykų vigilijos Mišias. Tuo
met jis sakė: „Palaimintos
moterys! Jos dar nežinojo, kad
tai buvo svarbiausios dienos
istorijoje aušra. Moterys ne
galėjo žinoti, kad jos buvo pir
mosios Jėzaus prisikėlimo liu
dytojos".
Didžiojo penktadienio vaka
ro liturgijoje buvo skaitomos
XTX a. angių teologo kardinolo
John Henry Newman medita
cijos. Šiais metais didžiąją
Kryžiaus kelio dalį šventasis
Tėvas praleido klūpodamas ir
tik paskutines tris stotis daly
vavo procesijoje ir nešė kryžių.
Ceremonijos pabaigoje jis pa
dėjo į šalį parengtą tekstą ir
pasidalijo savo mintimis.
Didžiojo ketvirtadienio ryto
mišiose kartu su Romos dvasi
ninkais šventindamas sakra
mentinius aliejus, popiežius
ragino kunigus rūpintis savo
asmeniniu šventumu bei vie
nas kito dvasine gerove. Tos
pačios dienos vakarą šventasis
Tėvas Laterano bazilikoje va
dovavo Kristaus Paskutinės
vakarienės
atminimo Mi
šioms.
Kaip įprasta, antrąją Velykų
dieną popiežius išvyko į savo
vasaros rezidenciją Castel
Gandolfo keletą dienų pailsėti.
Per susitikimą su vietiniais
žmonėmis šventasis Tėvas pa
ragino melstis už tuos, kurie
dėl asmeninių sunkumų ar
vienatvės nepatyrė tikrojo Ve
lykų džiaugsmo.

Balandžio 25 dieną Vilniaus
„Versmės" vidurinėje mokyk
loje atidaryta paroda „Lais
vės beieškant". Šią parodą
1997 metais parengė Modenos (Italija) moksleiviai. Jos
iniciatoriai Lietuvoje — Vil
niaus arkivyskupijos Šeimos
centras, katalikiškasis judė
jimas „Comunione e Liberazione" ir „Versmės" mokykla.
Renginys prasidėjo konfe
rencija, kurioje aptarinėta
kaip jaunimas suvokia laisvę,
koks valstybinių institucijų,
visuomenės požiūris į tai ir
kokios laisvės reikia jauni
mui. Pasak dr. Dolores Medda
iš Italijos, „paroda sunkiai
skynėsi kelią į Italijos mokyk
las, kur vienintelė mokinių
patirtis — nuobodybė, kur pa
teikiamos žinios neturi nieko
bendra su dramati.^ a jau
nuolio gyvenimu, kur susidū
ręs su problemomis jis nu
siunčiamas pas psichologą".
Anot prelegentės, paroda pa
dėjo užsimegzti dialogui tarp
mokytojų ir mokinių.
Florencijos universiteto stu
dento Federico Viviani nuomo
ne, „reikia būti jauniems,
netgi vaikais, kad suprastu
me, kas yra laisvė". Laisvė
nėra užkariaujamas dalykas,
tereikia jai paklusti. Pranešė
jas sakė, kad kai kurių Itali
jos mokyklų direktoriai kėlė
parodos rengėjams sąlygą iš
imti iš parodos du paskutinius
stendus, kuriuose pasakoja
ma, kad Kristus yra laisvė.
Lietuvos katalikių moterų
sąjungos pirmininkė dr. Gra
žina Paliokienė išsakė krikš
čionišką požiūrj į laisvę ir
žmogaus orumą. Kalbėdama
apie vartotojišką ideologiją
mūsų visuomenėje, kurioje
žmogus tampa preke, prele
gentė priminė, jog laisvės turi
siekti visi, o ne tik tam tikra
visuomenės
dalis.
Pasak
„Versmės" mokyklos mokinės
Jurgitos, „yra vidinė ir išorinė
laisvė, bet visų geriausia —
Dievo duotoji". Visus aštuonis
parodos stendus komentavu
si Lįjana Gvaldaitė pažymėjo,

• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Ieškau darbo (pirkčiau) prižiūrėti pagyvenusius žmones
ir gyventi šeimoje.
Angliškai susikalbu silpnai.
Tel. 773-927-3812, Nijolė.

European restaurant in
Lemont is hiring vvaitress.
TeL 630-257-7570.

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus varikliu ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotu.-automobilius 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-^82-0184.
Kalbame lietuvi u.
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
TeL 847-808-9109
vakare nuo 8 - 1 0 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.

|~QražfosakxM„Eltoftunly*'Į
Hair Care" dirba lietuvė kosmetologė-manikioristė Džiną.
Adresas: 4806 VV.83 S t ,
Burbanti T e l 708-488-0994.

Į

RIMAS L.STANKUS

Tel. 773-472-1249.

Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje! Atlyginimas
$1,500—$1.800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.

Kitame salone —
18855 & 8 0 * Ava, TrtByPark,
dirba lietuvė kirpėja Sonata.
Tel. 708444-2421.

MOBIL (773) S90-0205

Ieškau kambario prie
šeimos su maitinimu
Marquette Parko rajone.

Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's hcense and transportation. Mušt be fluent įn English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

PARODA „LAISVĖS
BEIEŠKANT'

A I

i

kad negalima atsisakyti nė
vieno parodos stendo, nes
kiekvieno tekstai, nuotraukos
ar meno kūrinių reprodukci
jos tęsia loginę seką nuo pa
čios laisvės sąvokos iki religi
nio jo matmens.
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KARDINOLO
V. SLADKEVIČIAUS
MUZIEJUS
Šeštadienį, birželio 2 d.
Kaune, minint kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus pirmąsias
mirties metines, prie Valan
čiaus gatvės 6-ojo namo fasa
do, kuriame paskutinius 10
metų gyveno dvasininkas, ati
dengta atminimo lenta su ba
reljefu, o buvusiame kardinolo
bute atidarytas memorialinis
muziejus.
„Tai ne vien krikščioniškasis
ganytojas, bet ir tauri asme
nybė, be kurios neįsivaizduo
jama XX amžiaus Lietuvos
politikos, kultūros ir kovos už
laisvę istorija. Geriausiai kar-

Pranciškonų vienuolynui
reikalinga virėja. Rašyti.
duodant savo adresą ir telefono
numerį Rev. Jonas Bacevičius,
P.O. Box 980,
Kennebunkport, ME 04046.
I e š k o m e vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kuri
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
Tel. 815-922-2876.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
.:.'—
T E L . 773-585-8624

dinolo V. Sladkevičiaus atmi
nimą įprasmins atviras mūsų
bendravimas", sakė iškilmių
metu
prezidentas
Valdas
Adamkus.
Kardinolo V. Sladkevičiaus
mirties metinių minėjime
kultūros ministras Gintautas
Kėvišas, kuris daug pagelbėjo
Kauno arkivyskupijai įkuriant
memorialinį muziejų, teigė
tikys, kad kardinolo idėjos
išliks gyvos ir po šimtmečių.
Memorialiniame bute-muziejuje ketinama išsaugoti ne
vien kardinolo daiktus, bet ir
jo puoselėtas vertybes. Jo
namuose bursis ir diskutuos
intelektualai, čia bus vykdo
mos įvairios programos. Anot
Kauno arkivyskupo metropoli
to Sigito Tamkevičiaus, gilaus
tikėjimo dvasios tėvas V. Slad
kevičius apkabindavęs įvairių
įsitikinimų žmones. Todėl kar
dinolo V. Sladkevičiaus me
morialinis butas-muziejus at
viras išpažįstantiems ir kitus
tikėjimus.
(Eita)

Pirmųjų kard. V Sladkevičiaus mirties metinių paminėjimas arkikatedros Šventoriuje Prie mikrofono
vysk. Sigitas Tamkevieius

arki-
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LIETUVOS VYČIU

VEIKLA
Mūsų brangi Žmona ir Motina

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO
RAJONO PAVASARINIS SUVAŽIAVIMAS
Š. m. gegužės 18-20 d. Lietu
vos Vyčių 79 kuopa, veikianti
Southfield, MI, prie Dievo Ap
vaizdos parapijos, globojo Lie
tuvos Vyčių Vidurio centro ra
jono suvažiavimą ir kėgliavimo turnyrą. Suvažiavime da
lyvavo 19 vyčių iš 5 kuopų —
Cleveland ir Dayton, Obio,
Detroito Southfield, Michigano.
Gegužės 18 d., penktadienį
įvyko susipažinimo vakaras
Comfort Inn viešbutyje, Farmington Hill, MI. Priėmime
dalyvavo gražus būrys svečių
ir vietinių vyčių, daugiau nei
40 asmenų. 102 kuopos muzi
kantai — smuikininkas Jonas
Stanievičius ir akordeonistas
Juozas Aukštakalnis linksmi
no dalyvius muzika ir daino
mis. Nuotaika jauki ir pakili.
Gegužės 19 d., šeštadienį,
vyko posėdis. Prieš posėdį 79
kuopos pirmininkė Margaret
Dapkus sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo smagios vieš
nagės ir sėkmės kėgliavimo
turnyre. Vidurio centro rajono
pinnininkė Pranciška Petkuvienė pakvietė Jurgį Mika
lauską, 96 kuopos narį iš Day
ton, OH, sukalbėti maldą.
Pirmininkė P. Petkuvienė va
dovavo susirinkimui. Dvasios
vadas kun. Gediminas Kijauskas, SJ, negalėjo dalyvauti,
bet perdavė savo sveikinimus
per 25-tos kuopos pirmininką
Ricard Marks. Po to buvo val
dybos narių pranešimai, kuo
pų pranešimai ir ateities dar
bų svarstymai.
P. Petkuvienė pranešė apie
dalyvavimą abejuose centro
valdybos susirinkimuose. Pa
brėžė, kad visiems labai svar
bu rašyti laiškus prezidentui
ir savo kongreso atstovams
dėl NATO narystės suteikimo
Baltijos kraštams. Prašė visų
pasirašyti peticijas, kurias
centro valdybos pirmininkas
Robert A. Martin, Jr., išdalino
susirinkime.
Dalyvavo ir Centro valdybos
pirmininkas Robert A. Martin,
Jr. Jis atliko išsamų prane
šimą apie 88-ąjį metinį suva
žiavimą/seimą, kuriam pasi
ruošimai sekasi labai gerai.
Žadėjo, kad visi dalyviai šia
me seime turės gerą ir atmin-

tingą laiką.
Suvažiavimas
vyks rugpjūčio 2-5 d., Orlando, Florida. Suvažiavimą glo
bos L.V. centro valdyba. Vyks
įdomi programa. R. Martin ra
gino susirinkusius dalyvauti
suvažiavime. Apibūdino apie
dalyvavimą ir Lietuvos Vyčių
organizacijos atstovavimą kar
dinolo Juozo Audrio Bačkio
konsistorijoje,
Romoje
ir
JBANC susirinkime, Vašing
tone.
Ritualų komiteto pirmininkė
Lee Moore pranešė, kad
Southfield, MI, 79 kuopos na
riai Elena Mykolaitis, Juozas
Panavas ir Emma Povilaitis,
ir Detroito, MI, 102 kuopos
nariai William Juodwalkis, Albena Kurpov/ic, ir Catherine
Kurpovvic bus pakelti į ket
virtąjį LV laipsnį. Į trečiąjį
laipsnį bus pakelti 96 kuopos
narys Mark Bell ir 102 kuopos
narys Richard Strakšys.
„Pagalba Lietuvai" pirmi
ninkė Regina Juškaitė-Švobienė pranešė, kad yra ruošiama
ekskursija Lietuvon š.m. rug
pjūčio 22-rugsejo 1 d. Kvietė
Vyčius dalyvauti ir paremti
padalinio veiklą. Per paskuti
niuosius šešius mėnesius Lie
tuvon buvo išsiųsti penki 40
pėdų ilgio talpintuvai. Jų ver
tė siekė arti 5 milijonų JAV
dol. Ilgametis „Pagalba Lietu
vai" valdybos iždo patikėtinis
Pranas Bunikis iškeliavo am
žinybėn š.m. vasario 28 d. Pri
klausė ir buvo veiklus 102
kuopos narys daugiau negu 50
metų. Robert Boris, padalinio
steigėjas ir direktorių tarybos
pirmininkas dalyvavo kardi
nolo Juozo Audrio Bačkio kon
sistorijoje, Romoje, š.m. vasa
rio 21-24 d.
Garbės narė ir Lietuvos Vy
čių fondo atstovė Elinor Služienė pranešė apie fondo veik
lą. Netrukus bus išleistas
lankstinukas
apibūdinantis
Lietuvos Vyčių fondą ir pada
linio veiklą. Šių metų pradžio
je Lietuvos Vyčių fondas kartu
su Centro valdyba išleido
garbės nario muz. Fausto
Strolios giesmių rinkinį „At
verkim Viešpačiui širdies du
ris". Giesmynai buvo išsiųsti
Lietuvos vyskupijų chorų va
dovams bei Panevėžio, Vilka-

A.tA.
IRENA
KAUNAITĖ-TAMOŠAITIENĖ
Mirė 2001 m. birželio 23 d., Los Angeles, CA.
Velionė gimė 1931 m. kovo 28 d. Vilkaviškyje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Vytautas, sūnus Algis, anūkė Riley,
motina Regina Kaunienė, gyvenanti Melburne,
Australijoje, uošvė Eugenija Tamošaitienė ir kiti giminės
Lietuvoje, Australijoje ir JAV.
A.a. Irena buvo duktė a.a. dr. Izidoriaus Kauno.
Floridos Lietuvos Vyčių pokylyje . Iš k.: Florence Miškinis, Paul Moore, Lee Moore ir Jim Marcinkus.
Nuotr. Jim Parrili

viskio, Kaišiadorių ir Telšių
vyskupijų kurijoms. O taip pat
buvo išsiųsti Vilniaus ir Kau
no arkivyskupijų kurijoms.
Fondas praneša, kad veikia ir
metinis rašinėlių konkursas.
E. Služienė ragino visus su
kurti rašinėlį ir gal laimės pi
niginę premiją.
Buvo pranešta.kad rudenio
susirinkimas ir maldos ke
lionė vyks spalio 5-7 d. Det
roite. Jį globos 102 kuopa vei
kianti prie šv. Antano baž
nyčios. Ateinantį pavasarinį
susirinkimą ir kėgliavimo tur
nyrą globos 25 kuopa veikian
ti Clevelande. Tikslios datos
bus praneštos.
Posėdžio uždarymo maldą
sukalbėjo Jurgis Mikalauskas.
Buvo sugiedotas L. V. himnas.

dybo8 pirmininkas Robert A.
Martin, Jr., Vidurio centro ra
jono pirmininkė, garbės narė
Pranciška Petkuvienė, garbės
narė Elinor Služienė ir 79-tos
kuopos pirmininkė Margaret
Dapkus. Mišios baigtos Švč.
Mergelės Marijos litanijos sugiedojimu ir vėliavų išneši
mu.
Po Mišių parapŲOS mažojoje
salėje vyko vaišės ir kėglia
vimo turnyro taurių ir pinigi
nių premijų įteikimai. Buvo
išdalintos kėgliavimo taurės ir

piniginės premijos. Vidurio
centro rajono pirmininkė
Pranciška Petkuvienė dėkojo
visiems už gausų dalyvavimą
susirinkime bei turnyre ir
linkėjo geros kelionės grįžtant
į namus.
Laimėtojai džiaugėsi ir buvo
patenkinti savo laimėjimais.
Visi smagiai praleido savait
galį tarp draugų. Iki pasima
tymo 88-ajame seime Orlando,
Florida, rugpjūčio 2-5 d.!
Regina Juškaitė
Švobienė

NUOMONES
.PAGARSĖJUSIEJI"
TAUTIEČIAI

Savo laiku užsienio lietuvių
spaudoje plačiai praskambėjo
buvusio Vilniaus universiteto
rektoriaus Rolando Pavilionio
straipsnis, kuriame jis pakan
kamai stipriai purvais apdrapstė Amerikos lietuvius.
Dabar kaip rašo Lietuvos
žurnalas .Veidas", Rolandas
Pavilionis, Seimo narys, aka
demikas, nepaisė eismo apri
bojimų ir fųžalojo jam kelią
pastojusį policininką.
R Pavilionis Vilniuje vyku
sios NATO parlamentarinės
asamblėjos metu nekreipė dė
mesio į draudžiamąjį kelio
Vaišės ir suvažiavimo
ženklą, atsisakė paklusti poliuždarymas
rijos pareigūnų prašymams,
Vakare vyko vaišes ir pa rinktis kitą kelią.
bendravimas viešbučio salėje.
Ko galima tikėtis iš tokio
Sekmadienį, gegužės 20 d., Seimo nario, kuris turėtų būti
suvažiavimo užbaigimas — šv. pavyzdys Lietuvos gyvento
Mišios už mirusius ir gyvus jams, tačiau pats nevykdo
Lietuvos Vyčius, Dievo Ap įstatymų.
vaizdos bažnyčioje, aukojamos
Vytautas Šeštokas
parapijos klebono kun. Aloyzo
Los Angeles, CA
Volskio. Vyčiai organizuotai
dalyvavo su vėliavomis. Aukas
APIE, .NUSIBANGAVIMĄ"
prie altoriaus nešė Centro valLietingas ir šiurpokas pa
vasaris Čikagos apylinkėse
užderėjo koncertais, svečiais,
dainininkais, poetais ir dar
kitais kultūriniais judėji
mais. Štai, birželio 2 d. įvyko
LB Kultūros tarybos inici
juotas ir rengtas pirmasis
JAV lietuvių jaunųjų atlikėjų
festivalis, kuriame didžiąją
dalį atlikėjų sudarė Meno mo
kyklėles ir „Lakštutės" choro
nariai. Girdėjau ir stebėjau
abi grupes — tai puikus mo
kytojų, tėvų ir talentingų vai
kų bendras rezultatas. Malo
nu klausytis nuostabiai lie
tuviškai tariamus dainos žo
džius ir sutikti, kaip V. Drupaitė-Cole dienraščio birželio
13 d. laidoj, recenzuodama ra
šo: „... kokia išties gabi ir
talentinga yra mūsų mažutė
tauta*. Būtų puiku, jei LB
Kultūros taryba šia idėja pa
sidalintų
ir su kituose mies
It makes a vvor!d of difference vvhen you fly SAS
tuose esančiais lietuvių tel
to Lithuania.
kiniais, kuriuose neabejotinai
taip pat auga ir bręsta ta
No orte makes round-tnp tra <el to Litruiarna-easier and more conv*?nient than SAS
lentingi lietuviai vaikai.
From CNcago, we offer darty servtce to Vilnius witf>a hassle-free connection via
Tačiau trumpai dar noriu
Stockholm. When you're rearfy to retum, you'll enjoy same-day travel back to
grįžti prie recenzijos. V. DmChfcago throogh our Copenhagen hub. Find out what a vvorld of difference SAS
can mate loryournerttrip. Just calyour Travet Agentor SAS at 1-800-221-2350
paitė-Cole, kiek plačiau apra
or visit our website at www.scandinaviari.riet
šė dvi festivalio atlikėjo: Vai
vą
Lagūnavičiotę ir Aušrą
ta
Rjym
%
0 * M » Tint k M h .
Butėnaitę.
Pirmąją apibūdino
SK<M6
0*200
Stocklukyi
4:20 pm
735 am+1
taip: „Aštuonerių metų Vaiva
SKM4
SJocfchufcn
ynoms
9:20 am
11:50 am
SK743
\Anus
Copenhagen 1:40 pm
— jau Amerikoje gimusi tre
220pm
Copenh^en Chicago
SK943
3 30pm
5:40 pm
čiosios lietuvių bangos at
•*"wu» «*>» cnimt ««r«M .*»«
žala...* tačiau, rašant apie
Aušrą, sakinys skambėjo kita
gaida: „... Aušra Butėnaitę,
Kėgliavimo turnyras
Po pietų vyko kėgliavimo
turnyras, kuriame dalyvavo
36 kėgliuotojai. Pirmą ir antrą
vietą laimėjo Lietuvos Vyčių
79 kuopa, veikianti prie Dievo
Apvaizdos parapijos South
field, MI; trečią vietą laimėjo
102 kuopa iš Detroito.
Vyrų grupės individualinę
pirmą vietą laimėjo Dan Baibak, 102 kuopos narys iš Detroit, MI, ir moterų pirmą vietą
laimėjo Virginia Smith, Det
roito 102 kuopos narė.

Nuliūdusi šeima.

A.tA
JONUI KERAMINUI
mirus, jo žmoną ONUTĘ, sūnų VIDUTI ir anūkę EVAN
širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.
Jonas Bačanskas ir šeima

A/fA
LEONORAI PAKETURIENEI

mirus, dukras GENUTĘ, ALDONĄ su šeima, brolį
beje, vienintele ne trečiosios
ZIGMĄ DAILIDĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiu
lietuvių bangos kartai prik
liūdėdama kartu.
lausančia festivalio dalyve..."
Ar tikrai reikia rūšiuoti dvi
OnaLukienė
Amerikoje gimusias lietuvai
tes, kuriai kartai kuri prik
lauso ar ne, kada kriterijus loję, sykiu praplėsti akiratį ir
ARMESVISDAR
buvo, visa vaikiška galia, įgyti profesionalios patirties.
NEIŠMOKOME
atskleisti save ir savo talentą Pradžioje atvykau 4 mėne
Vakarų
pasaulyje yra įpras
susirinkusiai publikai?
siams, o dabar universitetas ta tuojau padėkoti už bet
Vaivai ir Aušrai tuo tarpu pratęsė mano vizą iki kitų
linkiu augti, tobulėti, kad jų metų liepos mėn. Nuo rudens kokią paslaugą. Žodžiu arba
talentais ir darbu didžiuo žadu metams pasikviesti į raštu.
Mano 50 metų patirtis JAV
tųsi ne tik šeima, bet ir plati Pietų Karoliną ir savo šei
rodo,
kad mes šuo -atžvilgiu
Amerikos lietuvių visuomenė.
myną (žmoną, sūnų ir dukrą), esame labai nerangūs. Lietu
Liuda Gennanienė kuriai, manau, metai Ameri
Lisle, IL koje turėtų atnešti nemažai vis tik kas dešimtas (arba
10 proc.) teikiasi padėkoti už
naudos (turiu galvoje gyve suteiktą paslaugą.
AČIŪ UŽ GALIMYBĘ
nimišką patyrimą, nešnekant
SUSD7AŽINTI
Kai amerikiečių sambūris
apie anglų kalbą). Bent šiuo išklauso kalbėtojo, jis beveik
Rašo Jums „Draugo" skaity metu planuojame kitąmet visuomet yra pagerbiamas
tojas, kuriam Jūs maloniai grįžti į Lietuvą, kurios, matyt, širdingu plojimu ir atsistoji
sutikote keliems mėnesiams nepakeistų jokia, kad ir aukš mu. Lietuviai gi pasilieka, lyg
skirti nemokamą prenumera čiausių standartų, šalis.
prilipę prie savo sėdynių. Ma
Žinių apie Lietuvos gyveni tyt yra labai sunku atsiplėšti
tą. Už šį kilnų gestą norė
čiau Jums kuo nuoširdžiau mą ir Amerikos lietuvių ben nuo kėdžių. Tik labai retais
siai padėkoti, taip pat ir savo druomenę randu Internete, atvejais mes prisiverčiame
giminaitei seseriai Paulissai tačiau visada malonu paimti į pašokti ant kojų.
Pulsis (Puišytei), kurios nuo rankas lietuvišką laikraštį,
Nerangūs stuobriai mes
širdžia iniciatyva ir buvo iš vien „paganyti" akis lietu esame. Mums ir pusės šimt
viškame tekste, ir, žinoma, mečio neužteko
rūpinta ši prenumerata.
paprasto
su
įvairiomis mandagumo išmokti.
Aš esu atvykęs į South Ca- susipažinti
rolina universitetą kaip vizi naujienomis, sužinoti, kuo gy
Antanas Klimas
tuojantis profesorius — dirbu vena mūsų išeivija. Asmeniš
Rochester, NY
mokslo tiriamąjį darbą kaip kai man labai patinka straips
fizikas puslaidininkių mik niai netolimos istorijos te
MIŠKININKYSTES
roelektronikos srityje. Lietu matika prieškariniu ir poka
ATEITT SPRĘS
riniu
taip
vadinamo
„šaltojo
voje aš dirbu Vilniaus univer
MOKSLAS
karo"
laikotarpiu,
gal
dėl
to,
siteto Fizikos fakultete pro
kad
apie
jį
sovietiniu
laiko
Miškų
institutas rems ir
fesoriumi. Man 47 metai. Lie
tarpiu
Lietuvoje
turėjome
ne
pats
remsis
aukštosiomis mo
tuvoje fizikams šiandien ne
daug
tikroviškos
informacijos.
kyklomis.
Birželio
18 d. Lietu
patys geriausi laikai (matyt,
vos
miškų
institutas
(LMI) pa
Dar kartą ačiū už galimybę
kaip ir daugeliui lietuvių),
sirašė
bendradarbiavimo
su
todėl nemažai mano kolegų susipažinti su Jūsų dienraš
tartį
su
Kauno
technologijos
ieško galimybių padirbėti rim čiu. Linkiu visai redakcijai
tuose moksliniuose užsienio geros sveikatos ir sėkmės Jū universitetu (KTU). Kaune
įsikūręs LMI savo ateitį sieja
centruose ir pritaikyti savo sų kilniame darbe.
būtent
su aukštosiomis mo
kvalifikaciją bei sugebėjimus
Edmundas Kuokštis
kyklomis,
ir tai jau trečioji
pasirinktoje mokslinėje veikColumbia, SC
bendro darbo su universitetais
sutartis.
Analogiškus
susitarimus
Miškų institutas yra pasirašęs
su Lietuvos žemės ūkio ir Vy
tauto Didžiojo universitetais.
Su jais dirbama miškininkys
tės bei aplinkotyros srityse.
Tuo tarpu KTU ir LMI drau
ge ieškos biologiškai aktyvių
medžiagų pritaikymo žemės
ūkyje bei miškuose, naujų ge
notipų, atsparių oro taršai bei
kenkėjams. Jau dabar KTU
magistrantai pluša LMI bio
technologijų laboratorijoje.
Kaip sakė LMI vadovas,
miškininkystės ateitis laikysis
ant dviejų banginių — ekolo
ginės miškininkystės ir bio
technologijų. Universitetų pa
dedamas LMI spręs ne vien
Geguže* 20 d Pasaulio lietuvių centro sodelyje vyko „Pipiru ratelio" teorinius, bet ir praktinius
uždavinius.
gegužine. Nuotraukoje (iš kaires) Ratelio vedėja Gina Rugieniūte, direk miškininkystės
tore Elyte Reklaitytė Scziekow*ki su vyru Bill

I. Tijūnelienės nuotr

(ELTA)
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE^

„SEKLYČIOJE" — BAISIOJO BIRŽELIO
PAMINĖJIMAS

su sulaužytais kryžiais.
Laisvėjimo laikais, kai daug
kalinių buvo grąžinti į gimtuo
sius kraštus, o lageriai ištuš
tėjo, vietiniai rajonų viršinin
kai, nenorėdami pasauliui pa
rodyti turėtų žmonių kankini
mo stovyklų, visas buvusias
kalinių vietas sulygino, palik
dami tik malkų krūvas. Vaiz
dai yra labai pasikeitę, bet
buvę kaliniai viską gerai pri
simena. Šalia šių griuvėsių
yra pastatyta daug mūrinių
namų šių dienų anglių kasė
jams, kurie yra laisvi žmonės.
Šiose kasyklose dar yra dir
bančių lietuvių, kurie dėl su
sidariusių sąlygų negrįžo į
ir tėvai svečiuojasi tėvų
Lietuvą. Darbas kasyklose yra Jaunimo centro koplyčioje kartais būna surengiamos Šeimos Mišios, po kurių vaikai
Nerijaus Šmerausko nuotr.
jėzuitų
svetainėje.
labai pavojingas, bet laisvie
kojo kun. J. Vaišniui už gražų
siems kasėjams gerai apmoka
SUSIPAŽINIMAS SU
pristatymą susirinkusiems po
mas. Kaliniai juk dirbo veltui.
KUN.
KAZIMIERU
AMBRASU,
SJ
pietės dalyviams. Jis pabrėžė,
Šioje milžiniško dydžio vieto
Buvo Tėvų jėzuitų ordino pagalbininko. Bet dėl kunigų kad džiaugiasi matydamas
vėje buvo įkurti 63 vergų lage
riai, iš kurių 43 lageriai ypač žydėjimo laikai Čikagoje. Jė trūkumo, pažadai užsitęsė. gausų svečių būrį ir norės su
pasižymėjo savo dydžiu. Šiuo zuitų pastangomis ir lietuvių Sumažėjus kunigų skaičiui, sipažinti su visais lietuviais,
Oak Lawn, IL, veikiančios Kolmar mokyklos mažiausi ir pagalbos reika
se lageriuose kalėjo apie 1,000 tautiečių dosnumu buvo pa sunkiau tapo išlaikyti vienuo kad galėtų jiems padėti religi
lingiausi mokiniai prisidėjo prie „Saulutes" surengto vajaus, siekiant iš
lietuvių, neskaitant kitų tau statytas vienuolynas, bažnyčia lyną. Sumažėjo ir lankančių niuose reikaluose. Prašė į jį
siųsti Lietuvos našlaičiams žieminių drabužių ir mokyklinių reikmenų,
ir didingi Jaunimo centro pa asmenų skaičius, nes daugelis kreiptis visada. Jis sakė, kad
tybių kalinių.
pasisekimo. Nuotraukoje - viena specialiosios pedagogikos klasė su du
mėnesius jų mokytoją pavadavusia Ritone Rudaitiene ir jos padėjėja Ma
Darbas anglių kasyklose bu statai. Šiuos visus pastatus ankstyvesnių lankytojų išėjo į malda yra ryšys su Dievu ir
ne Delaney.
vo nežmoniškai sunkus, pavo administravo tėvai jėzuitai. Amžinybę, o kiti išsikėlė iš Či tik Jam globojant nugalėsime
jingas. Dirbdavo pusiau alka Jie atliko didelius religijos ir kagos. Kyla klausimas, kaip visus sunkumus. Kun. K.
Prel. dr. Juozas Prunskis
Šių metų birželio 30 die
ni, permirkę vandenyje nuo lietuvybės išlaikymo darbus. išsilaikys tėvai jėzuitai, jeigu Ambrasas kreipėsi į visuome
ną sueina ketveri metai nuo šiuo metu yra susirgęs ir gy
bėgančio vandens anglių ur Buvo leidžiami „Laiškai lietu sekmadienio pamaldų metu nę, kad ši paremtų tėvų jėzui
a. a. Igno Miliausko mirties. domas Palos Community ligo
vuose. Daug kalinių žūdavo viams" ir kiti religiniai leidi tesurenkama tik apie šimtas tų darbus aukomis.
Tą dieną, šeštadienį, 8 val.r. ninėje. Tikimasi, kad jis net
Jaunimo centro tarybos pir
nuo nusilpimo, bado, ligų ir niai. Prie redagavimo dirbo dolerių? Lietuvių visuomenė ir
už jo sielą bus aukojamos šv. rukus pasveiks.
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Antanas Paužuolis
Kun. K. Ambrasas, SJ, dėname seniūne. Tai galbūt yra Apie arkivyskupą Jurgį Matu
jolą,
prašant kun. J. Vaišniui
Antanas Paužuolis
gavo iš Panevėžio politinių ka
svarbiausia išbarstyto po visą laitį kalbės kun. Rimas Gude
linių organizacijos pirmininko
miestą ir apylinkes narių vei lis, bus skaitomi eilėraščiai,
Baigdamas pranešimą dr. K.
Antano Šimėno, kuris nežmo
PAMINĖTAS 1941-ŲJŲ SUKILIMO
kimo koordinavimo dalis. Se skirti palaimintajam Lietuvos
Ambrozaitis sakė: „Nevar
niškose sąlygose kasė anglis
niūnėms tenka rūpintis narių dvasininkui. Minėjimą rengia
60-METIS
dinsiu, ką Laikinoji vyriau
• 27 centai skambinant \
Vorkutoje ir tik po daugelio
aktyvumu, reikalingos pagal Nekalto Prasidėjimo M. Mari
pasiekė
ir kokios
Birželio 22 d. Ateitininkų džiaugsmingiausia žinia. Abu sybė
kančios metų grįžo į Lietuvą Lietuvą, 5J5 cnt JAV, 24 vai.
bos tiekimu, padedant tel jos seselių rėmėjai. Maloniai
reikšmės
Lietuvai
turėjo 1941
palaužtos sveikatos. Po dauge per parą, 7 dienas per savai namuose įvyko Lietuvių fronto su Stoniu išbėgome į Veterina
kiant lėšas ir t.t.
m.
sukilimas.
Tam
parodyti
kviečiami nariai ir svečiai mi
akademijos
arklides
lio metų jis vėl nuvyko su ki te, 6 sekundžių intervalai. bičiulių Čikagos sambūrio su rijos
Š.m. birželio 6 d. gražus Lie nėjime dalyvauti. Bus ir pus tais buvusiais kaliniais į Vor Jokių mėnesinių mokesčių. sirinkimas, kuriame buvo pa pranešti parengtyje laukian yra literatūros. Pagerbdami
tuvos Dukterų būrys susirinko ryčiai.
partizanų
būriui. žuvusiuosius tose kovose už
kutą ir subūrė šią vaizdajuos Tikslus apskaičiavimas. Koky minėtos 1941 m. birželio suki-« čiam
„Nameliuose" išklausyti pra
A. a. Onutės Čekaitytės tę. P. Vaičekauskas, rodyda biškiausias ryšys. Paslauga be limo 60-O81O8 metinės. Pra Įsakymas buvo netikėtas, nes Lietuvos laisvę, pasvarsty
nešimų, aptarti ateities planų, Čečkauskienės mirties pra mas vaizdajuostę, aiškino nu apgaulės. Kreipkitės vakarais nešimą padarė šio istorinio sukilimo planuose buvo numa kime, ką galime padaryti, kad
padiskutuoti. Prie kavos puo nešime, pasirodžiusiame 2001 filmuotus vaizdus: gyvena lietuviškai į TRANSPOINT įvykio dalyvis dr. Kazys Amb tyta, kad mes saugosime Vili ateinančios kartos turėtų bent
delio buvo draugiškai pabend m. birželio 19 d. ,.Draugo" nu muosius barakus, kalėjimus, atstovą su 8 metų patirtimi razaitis, apie Lietuvos ir lietu jampolės priemiestį ir stabdy teisingas istorijos žinias".
Audronė V. Škiudaitė
rauta, išklausytas pirminin meryje", turėjo būti išspaus mūrinius valdininkų namus, tarptautiniuose ryšiuose. Tel. vių problemas kalbėjo ir į sime kariuomenės judėjimą
kės Joanos Krutulienės prane dinta, jog a. a. Onutė buvo pa spygliuotas vielas su sargybų 706-386-0656. TRAN8POINT klausimus atsakė adv. Povilas per Petro Vileišio tiltą, palai
šimas. Ji sakė: „Seniūnės yra laidota Notre Dame des Neigė bokštais ir vilkinių šunų gar — patikimiausias ryšys su Žumbakis. Susirinkimą vedė kysime tvarką bei saugosime
mūsų rankos ir akys ir jos ty kapinių mauzoliejuje.
Lietuvių
fronto
bičiulių teritoriją nuo galimų kareivių
dais bei didžiuliais kapinynais Lietuva bei visu pasauliui
liai, kaip ir įkūrėjo a.a. kun.
Čikagos sambūrio vadovas plėšikavimų.
F. Gurecko buvo pageidauta,
Juozas Baužys.
Stebėtina, su kokia plikų
tęsia ir atjaunina šią organi
Dr. K. Ambrozaitis savo rankų jėga mes šeši, kitus pa
zaciją" J. Krutulienė paminė
kalbą pradėjo nuo paties per likę Vilijampolėje numaty
jo, kad bus išleistas .Žinia
gyventų 1941 m. birželio 22 d. tuose postuose, nulaužėme
raštis", prašė jam siųsti infor
įvykių: „Lygiai 3.30 vai. stu Neries krantinėje prirakintos
maciją. Tradiciniam rudens
dentų kambaryje Vilijam valties spyną ir kovos pareng
Dukterų baliui artėjant, jos
polėje, kur budėjome per tyje persikėlėme per upę. Dar
vėl sutelks visą energiją ir su
naktį, suskambo telefonas. saulei netekėjus užėmėme
gebėjimus kviečiant svečius,
Nereikėjo slaptažodžio, paži Pirmąją nuovadą.
bandant įjungti ir jaunesnę
nau balsą, kuris skambino iš
Mano kartos žmonėms, ypač
kartą. Seniūnių pirmininkei
LAF Kauno sukilėlių štabo: šiai auditoriai, nereikia pri
sesei V. Plepienei tai — dide
„Sukilimas prasideda. Tuoj minti, kokie jausmai valdė
lis uždavinys, bet tikime, jog
užimti Kauno senamiesčio saugojant senamiestį, Cent
visiems padedant, kaip ir visa
Pirmąją policijos nuovadą ir rinį paštą, vykstant mano
da, atliks darbą pasigėrėtinai.
įsteigti partizanų būstinę. Vy būrio susišaudymui su raudo
tautui Stoniui atvykti į štabą. narmiečiais,
Baigiant galima pasidi
saugojant
ir
džiuoti seniūnių veikimu ir Lietuvos Dukterų draugijos seniūnių susirinkimo dalyvės Ii kaires sėdi: dr. Č. Bacinskienė, E. Kantiene, J. Pi Daugiau nė žodžio. Po inten užimant Vileišio tilta, kai tuo
palinkėti joms daug sveikatos leckienė. R Smolinskienė, vyr seniūnė V. Plepienė. S. Januškienė ir D Gieritikienė. Stovi (ii kaires): A Plenie- syvaus 4 mėn. pasiruošimo, po tarpu pašonėje - Aleksoto Lietuvių fronto bičiuliu susirinkime
savaitę trukusio sovietinio kalne ir ant Vytauto Didžiojo kalbėjo dr. Kazimieras Ambrozai
ir ištvermės!
nė, G Miglinienė. I Leseviciotė, S Vakselienė, B Prapuolenienė, H Bagdonienė, pirm. J. Krutulienė. A. Tustrėmimų siaubo tai buvo tilto jau virė kova".
Irena Gelažienė kenienė, I Gelažipnė, V Mažeiluenė, M Gudaitienė.
tis.
Po visą pasaulį išblaškyti
lietuviai prisimena dienas, ka
da daugelio giminės, draugai,
broliai ir seserys buvo vežami
iš savo tėvynės į nežinią. Tai
buvo daroma žiauriojo oku
panto ir jo padėjėjų rankomis.
Lietuviai, gyveną išeivijoje ir
Lietuvoje, prisimena tuos lai
kus ir kas metai surengia tų
dienų minėjimus.
Birželis yra vadinamas bai
siuoju dėl šių priežasčių: bir
želio mėnesį rusai okupavo
Lietuvą; birželio 14-ąją prasi
dėjo nekaltų žmonių vežimai į
šaltąjį Sibirą; prasidėjus karui
tarp rusų ir vokiečių, Lietuvos
patriotams atstačius nepri
klausomybę, ji buvo vėl už
gniaužta naujojo okupanto —
vokiečių.
„Seklyčios" renginių organi
zatorė Elena Sirutienė prisi
minė šiuos baisius įvykius,
ypač vežimus, kada tūkstan
čiai nekaltų žmonių buvo ve
žami į Rusijos gilumą užkal
tuose vagonuose, nepaisant
amžiaus, sveikatos. Moterys
buvo atskirtos nuo vyrų, ligo
niams, gimdyvėms nesutei
kiant mediciniško patarnavi
mo. Šių žiaurių įvykių prisimi
nimui ji pakvietė partizaną,
Sibiro tremtinį Povilą Vaiče
kauską, kuris yra dirbęs gar
siose Vorkutos anglių kasyk
lose.
Popietės paminėjimą' pra
dėjo Elena Sirutienė, pažymė
dama Šio minėjimo svarbą.
Mirusių prisiminimui buvo
uždegta žvakė, primenanti,
kad pasaulyje yra deganti
laisvės ugnis, kuri neturi už
gesti tol, kol bus žmonių, ku
rie brangina laisvę. Taip pat
priminė, kad ši ugnelė yra
žmonės, kurie paaukojo savo
gyvybes, jog mes būtume lais

