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„Naujoji kairė" negarantuoja 
šviesios Lietuvos ateities 

nusikalstamą Vi ln ius , liepos 2 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas, 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis numato kliūtis Lietuvos 
kelyje į NATO bei tolesnį 
stambių bylų vilkinimą. Spau
dos konferencijoje pirmadienį 
jis komentavo Lietuvos social
demokratų partijos (LSDP) ly
derio Algirdo Brazausko vado
vaujamos socialdemokratų ir 
socialliberalų daugumos susi
formavimą. V. Landsbergis šią 
daugumą vadino „naująja kai
re" 

.Laiko liko nebedaug. Lietu
va tikrai gali būti pakviesta į 
NATO. Pakvietimo priešinin
kai bus gavę paliepimą daryti 
viską, ir politinio gyvenimo 
sujaukimas, vyriausybės griū
tis, iškėlimas kitos, ekono
miškai ativakarietiškos vyriau
sybės, kuri, gal pakanka
mai pakenks Lietuvos įvaiz
džiui, tai — tik gėlelės. Jei 
nepakaks, bijau, kad matysim 
ir uogelių", teigė V. Landsber
gis. 

Konservatorių vadovas cita
vo spaudoje pasirodžiusius na
ryste Naujosios sąjungos (NS, 
socialliberalų) frakcijoje su
stabdžiusios parlamentarės 
Nijolės Steiblienės komenta
rus, jog „LDDP valdžios lai
kais įtartinos grupuotės kojo
mis atidarinėjo ten duris, (.) 
nes turėjo itin glaudžių ryšių, 
(.) o LDDP valdžia laimino 

šių grupuočių 
veiklą". 

„Buvusi valdžia tai — pir
miausia Algirdas Brazauskas, 
Česlovas Juršėnas ir Adolfas 
Šleževičius. Grupuotė — tai 
(bankrutavusio koncerno — 
BNS) EBSW aštuonkojis, ku
rio prezidentą Gintarą Petriką 
Lietuvos prezidentas (A. Bra
zauskas — BNS) vežėsi net 
pas popiežių palaiminimo", 
sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, nerimaujantiems 
„kas bus" piliečiams galima 
atsakyti „šiek tiek paradoks-
liai — ko nebus". „Tikrai ne
bus EBSW bylos galo ir nuo
sprendžio. Nebus užbaigtos 
'Aurabanko'," „Luokės', Tauro 
banko', Lietverslo' ir panašios 
bylos. Bent jau tol, kol nesueis 
senaties terminai. Žinoma, ne
bus ištirtas mėginimas pa
pirkti ūkio ministrą — ar 
imtų, kaip sakė siūlytojas, fi
nansinę nepriklausomybę", 
teigė V. Landsbergis. 

Jo teigimu, jauni policinin
kai su aukštuoju išsi lavinimu 
ir toliau nebus priimami į poli
ciją ir nepakeis mažaraščių 
pareigūnų, nei kontrabandi
ninkai, nei narkotikų platinto
jai vaikams nebus rimtai per
sekiojami. 

„Mano prognozės dažniau
siai pasitvirtina, bet koks aš 
būčiau laimingas, je i šitos 
nepasitvirtintų", sakė V. 

Neeiliniame Seimo posėdyje prezidentas Valdas Adamkus (priekyje) pateikė 
Seimo pritarimui Socialdemokratų partijos pirmininko, buvusio prezidento 
Algirdo Brazausko kandidatūrą į ministrus pirmininkus. 

Kęstučio VaiMęo Elta i nuotr 

Kandidatas į premjerus žada 
pastovesnę valdžią 

„Manau, kad ši t e m a daug 
diskutuota. Jei Se imą formuo-

Landsbergis. 

Dešinieji raginami nekaitinti 
politinių aistrų 

Vilnios, liepos 2 d. (BNS) muoti naują vyriausybę, de
šinieji radikalai, vadovaujami 
daugiausia konservatorių, kai
tina aistras, dirbtinai kursto 
priešpriešą. Naudodami sąjū
džio, kitus garbingus Atgimi
mo laikų simbolius, neseniai 
prieš Grūto parką kovoję akty
vistai, kviečia į mitingus, ren
gia dirbtines protesto akcijas", 
teigiama pareiškime. 

„Socialdemokratinė koalicija 
kviečia dešiniąsias Lietuvos 
partijas pasekti valstybės va
dovo prezidento V. Adamkaus 
pavyzdžiu, pripažinti Lietuvos 
politikos realijas, garbingai 
perduoti valdžią, nesureikš
minti tarppartinių diskusijų 
iki valstybės egzistencinių 
problemų", ragina socialde
mokratai. 

— Socialdemokratai giria 
prezidentą Valdą Adamkų už 
jo apsisprendimą teikti kandi
datu į ministrus pirmininkus 
buvusį prezidentą Algirdą 
Brazauską. 

„Prezidentas Valdas Adam
kus elgiasi kaip tikras demo
kratas, vakarietiškas politi
kas, kuris pripažįsta Konstitu
ciją ir piliečių valią", pirma
dienį Seime surengtoje spau
dos konferencijoje teigė LSDP 
pirmininko pavaduotojas Juo
zas Bernatonis. 

A. Brazausko kandidatūrą 
oficialiai šiuo metu remia 
LSDP, Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) bei Naujo
sios demokratijos (NDP) ir 
Lietuvos valstiečių partijos 
(LVP). 

LSDP, NS, NDP ir LVP va
dovų teigimu, A. Brazauską 
turėtų paremti 84 Seimo na
riai. Iš viso Seime yra 141 par
lamentaras. 

J. Bernatonis pareiškė, jog 
socialdemokratai tikisi, kad, 
demonstruodami pagarbą 
prezidento apsisprendimui, A. 
Brazausko kandidatūrą pa
rems ir kitų frakcijų atstovai. 

Pagal Konstituciją, prezi
dentas skiria ir atleidžia 
premjerą Seimo pritarimu. 
Balsavimas dėl premjero kan
didatūros vyksta slaptai. 

J. Bernatonio teigimu, so
cialdemokratai tikisi, kad jau 
šią savaitę prezidentas galės 
pavesti A. Brazauskui sudary
ti 12-ąją Lietuvos vyriausybę 
nuo nepriklausomybės atkūri
mo 1990 metais. 

Socialdemokratinės koalici
jos frakcijos Informacijos cent
ro vadovas Gediminas Kirki
las pirmadienį paskelbė pa
reiškimą, kuriame kritikuoja
mas dešiniųjų priešinimasis 
A. Brazausko paskyrimui 
premjeru. „Dar nespėjus sufor-

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) 
— Kandidatas į premjerus, 
Lietuvos socialdemokratų par
tijos (LSDP) vadas Algirdas 
Brazauskas valstybės val
dyme žada pastovumą bei tei
gia, jog bus daugiau atsi
žvelgiama į valdininkų kvali
fikaciją bei atsakomybę. 

Pirmadienį prezidento Valdo 
Adamkaus oficialiai Seimui 
pateikto kandidato į premje
rus parlamentarai klausė, 
kaip šis ketina užtikrinti ge
resnę biurokratijos kokybę, jos 
paramą vyriausybės politikai, 

„Kaip apsisaugoti nuo tam 
tikrų debilų, kurie papuola į 
aukštas pozicijas ir daro gėdą 
visai Lietuvai?", klausė Lie
tuvos krikščionių demokratų 
lyderis Kazimieras Bobelis. 
„Kaip suvaldyti valdininkiją, 
kuri dirba ne žmonėms, o sau, 
dėl ko kenčia Seimas, kaitalio
jasi vyriausybės? Gal žinot, ką 
su ja reikėtų padaryti?", teira
vosi liberalas Algimantas Ma
tulevičius. 

kaistų negali padaryti. O vy
riausybės formavimas — čia 
jau ne rinkėjų k1qinpmj»g 
Šitoje srityje mes labiausiai 
nukenčiam", sakė A. Brazaus
kas. 

„Vykdomoji valdžia turi būti 
kvalifikuota. Turi būti labai 
stabilus valstybes valdymo 
aparatas. Jis turi būti ne vie
nadienis, matyti perspektyvą. 
Jei teks formuoti vyriausybę 
ir kitas institucijas, bus pir
miausiai atsižvelgiama į kva
lifikacijos ir atsakomybės sa
vybes", sakė jis. 

Taip pat A. Brazauskas 
skeptiškai atsiliepė apie so
cialdemokratų bendrininkės 
sudarant naują vyriausybę — 
Naujosios sąjungos (socialli
beralų) — siūlymus mažinti 
apskričių skaičių. .Reikėtų ne 
griauti tai, kas per dešimt 
metų sukurta. Reikėtų palikti 
tiek, kiek yra šitų apskričių — 
žmonės jau priprato. Tačiau 
turėtume iš esmės peržiūrėti 
funkcijų sritį", sakė A. Bra
zauskas. 

Jis žadėjo daugiau lėšų skir
ti žemės reformai, stengtis 
užtikrinti tinkamą švietimo, 
mokslo ir studijų finansavimą 
bei neatimti papildomų lėšų, 
kurias aukštosios mokyklos 
užsidirba savo iniciatyva. Jis 
pripažino, jog neišvengiamai 
teks leisti įsigyti žemės ūkio 
paskirties žemę ir užsienie
čiams, tačiau, pasak jo, iki tol 
turėtų būti sudarytos sąlygos 
tokią žemę įsigyti Lietuvos ju
ridiniams asmenims. ja tauta, tai niekam pne-

A. Brazauskas neatskleidžia 
ministrų kabineto sudėties 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — balsavimo rezultatai gali skir
tis, nes trys NS frakcijos ats
tovai yra sustabdę savo narys
tę frakcijoje, o be to, balsavi-

Liberalai susitaikė su opozicijos 
perspektyva 

V i l n i u s , birželio 30 d. 
(BNS) — Liberalai te igia ger
bia prezidento pasirinkimą 

vpremjeru skirti socialdemo
kratų vadovą Algirdą Bra
zauską ir ima susitaikyti su 
opozicijos perspektyva. 

Vieno iš LLS vadovų, Seimo 
vicepirmininko Gintaro Stepo
navičiaus teigimu, preziden
tas padarė nelengvą spren
dimą ir jį reikia gerbti. „Su
prasdamas, jog stabi lumas 
valstybėje yra svarbiausias, 
j is renkasi kandidatūrą, tu
rinčią aiškesnę paramą Sei
me. Manau, kad buvo rimtai 
pasverta, ir priimtas sprendi
mas, galbūt nuviliantis dalį 
Lietuvos žmonių, tačiau siū
lantis neatidėliotinus sprendi
mus", sakė G. Steponavičius. 
Nors liberalas teigė manąs , 
kad A. Brazausko kandi
datūros į vyriausybės vadovus 
rėmėjų nebus tiek daug, kaip 
kad skelbė kairieji, tačiau 
tvirtai teigė, jog socialdemo

kratų vadas netaps premjeru, 
nesiryžo. 

G. Steponavičius nuosaikiai 
vertino abejones dėl galimo 
būsimojo socialdemokratų 
premjero reputacijos bei ga
limų ryšių su įvairiomis verslo 
grupuotėmis. „Kairiųjų lyderio 
ir jo komandos žmonių klaidos 
tik sustiprino pasiryžimą teik
ti alternatyvią kandidatūrą. 
Tačiau jeigu bus patvirtinta 
(A. Brazausko kandidatūra — 
BNS) ir pritarta jo programai, 
tam tikrus veiksmus turėtų 
atlikti atit inkamos valstybės 
institucijos. Spekuliuoti šia 
tema be galo be krašto — ne
perspektyvu", sakė liberalas. 

Kartu Seimo vicepirminin
kas skeptiškai įvertino libe
ralų galimybę dalyvauti nau
jos vyriausybės sudaryme. 
„Jei matysim, kad klausimai 
yra svarbūs ilgalaikės Lietu
vos raidos kontekste, liberalai 
juos rems, tačiau labai abejoju 
dėl liberalų perspektyvų daly-

Kandidatas į premjerus Algir
das Brazauskas vengia t ie
saus atsakymo, kiek ministrų 
portfelių būsimojoje vyriausy
bėje turės Naujoji sąjunga 
(NS, socialliberalai). 

Socialliberalo V a d a v o Stan
kevičiaus paklaustas, kiek mi
nistrų vietų A. Brazausko 
vyriausybėje gali t ikėtis N a u 
joji sąjunga, A. Brazauskas 
sakė „nematąs ypat ingų prie
žasčių, kad reikėtų keisti so
cialliberalų ministrus". 

Ligšiolinėje vyriausybėje so
cialliberalai turėjo 6 ministrus 
— vidaus reikalų, užsienio rei
kalų, socialinių reikalų ir dar
bo, sveikatos apsaugos, žemės 
ūkio, švietimo ir mokslo. Liku
sius 7 ministrus buvo delegavę 
liberalai. 

„Aš nematau reikalo daryti 
kokias tai revoliucijas", N S 
frakcijoje sakė A. Brazauskas . 
Tačiau jis atsisakė konkrečiai 
įvardyti socialliberalams ati
teksiančių portfelių skaičių, 
aiškindamas tuo, jog atrodytų 
neetiškai, „kol dar nėra aišku, 
kas bus premjeras". 

Socialdemokratinės koalici
jos" frakcija turi 48 narius, N S 
— 28. Pagal šias atstovavimo 
Seime proporcijas, sociallibe
ralų ministrų sumažėtų. 
Prieš dvi savaites A. Brazaus
kas buvo pareiškęs, kad Nau
jajai sąjungai teks 4 ministrų 
postai. 

Šiuo metu trys Seimo — NS, 
Socialdemokratinės koalicijos, 
Valstiečių ir Naujosios demok
ratijos partijų — frakcįjos, vie
nijančios 84 iš 141 parlamen
taro, pažadėjo remti A. Bra
zausko kandidatūrą. Tačiau 
vauti vykdomojoje valdžioje", 
teigė jis. Liberalas pripažino, 
jog jei bus patvirtintas kairės 
pakraipos premjeras, centro-
dešinės pakraipos jėgoms bus 
gera proga ieškoti susitarimo 
tarpusavyje. 

mas gali vykti slaptai. 
V. Stankevičius po susitiki

mo teigė likęs nepatenkintas 
A. Brazausko atsakymu. Jis 
teigė dar nesąs apsisprendęs, 
ar parems LSDP vadovo kan
didatūrą. 

Socialliberalas Vytautas 
Kvietkauskas prašė A. Bra
zausko pakomentuoti gandus, 
jog į vyriausybę jis atsives 
„seną, bet patikimą gvardiją", 
klausė, ar tai nepaveiks infor
macinės visuomenės plėtros. 
„Tų, kurie nepažįsta kompiu
terio?", replikavo juokais kan
didatas, pažymėjęs, jog neketi
na susirinkti savo amžiaus 
ministrų. 

Prezidentas Valdas 
pirmadienį Seimui 

pateikė Lietuvos socialdemo
kratų vado Algirdo Brazausko 
kandidatūrą, gan santūriai 
motyvuodamas savo pasirin
kimą. „Atsižvelgdamas į man 
išsakytą Seimo daugumos 
valią ir remdamasis Lietuvos 
Konstitucija, teikiu Seimo 
pritarimui kadenciją baigusio 
prezidento Algirdo Brazausko 
kandidatūrą į ministro pirmi
ninko pareigas", neeiliniame 
Seimo posėdyje sakė V. 
Adamkus. Itin lakoniškai pre
zidentas kalbėjo ir apie būsi
mosios A. Brazausko vadovau
jamos vyriausybės uždavinius. 
„Linkėčiau, kad būsimajam 
ministrui pirmininkui pa
vyktų suburti pajėgų ministrų 
kabinetą, pajėgiantį įgyven
dinti būtinas šiandien Lietu
vai reformas", teigė V. Adam
kus. (BNS) 

• Visuomenė ir toliau pa
lankiausiai vertina kandi
datą į naujosios vyriausybės 
vadovo postą, buvusį prezi
dentą Algirdą Brazauską, 

L l Tėvynėje pasižvalgius 
* Per pastaruosius 10 

metu 6 kartus naujo darbo 
ieškojęs laikinasis premjeras 
Eugenijus Gentvilas teigė į at
eitį žvelgiąs ramiai. Perdavęs 
valdžią naujam premjerui, li
beralas žada grįžti į Klaipėdą. 
Šio miesto meru jis dirbo prieš 
tapdamas ūkio ministru. E. 
Gentvilas tebėra Klaipėdos 
miesto tarybos narys, ILR, R. Eitai 

* „Mažeikiu naftos" val
dytojos „Williams Interna
tional" (JAV) ir Rusijos bend
rovės „Jukos" susitarimas dėl 
ilgalaikio bendradarbiavimo 
sulaukė Rusijos vyriausybės 
dėmesio— „Jukos* ir „Wil-
liams" sandorį parems Rusija. 
„VVilliams Lietuva" vadovas ir 
„Mažeikių naftos" valdybos 
pirmininkas Randy Majors 
teigė, jog netrukus Lietuvos 
prezidentą Valdą Adamkų tu
ri pasiekti Rusijos vyriausy
bės pirmojo vicepremjero Vik-
tor Christenka laiškas, kuria
me reiškiama parama Rusijos 
bendrovės ' susitarimui su 
„Williams". ILR. Eita> 

* Teisėsaugos pareigūnai 
toliau aiškinasi, kaip ir kur 
iš Klaipėdos miesto teisėsau
gos institucijų dingo 227 by
los. „Paaiškėjo, kad negalima 
rasti visų dingusių bylų, todėl 
reikia atlikti išsamų patikrini
mą", teigė generalinio proku
roro pavaduotojas Kęstutis 
Betingis. <K. EIU> 

* Birštono miesto meras, 
socialdemokratas Antanas 
Serafinas Zenkevičius miesto 
imamos paskolos sutartį pa
tvirtino ne Birštono, o Social
demokratų partijos antspau
du. Sutartį dėl paskolos sutei
kimo pasirašęs finansų vice
ministras Mindaugas Jonikas 
buvo apstulbintas tokio mero 
poelgio . (LR. Eltai 

* Dėl tyčinio nužudymo 
kaltinamas Grigiškių gyven
tojas Kazys Jonaitis prisipa
žino nužudęs dvi merginas. 
Kaip praneša „Respublika", 
tardomas grigiškietis prisi
pažinimo nužudęs dvi mergi
nas, tuo tarpu pareigūnai 
įsitikinę, kad šio maniako 
aukų sąrašas kur kas ilgesnis. 

* Pirmadienį Kauno val
džia pagerbė prieš trejus 
metus nužudyto kunigo Ri
čardo Mikutavičiaus atmini
mą. Kauno tarybos sekreto
rius Gediminas Jankus ir sa
vivaldybės Kultūros skyriaus 
darbuotojai padėjo gėlių ant 
kunigo R. Mikutavičiaus kapo 
Petrašiūnų kapinėse. Gėlės 
padėtos prie paminklo R. Mi
kutavičiui, kuriame iškalti jo 
žodžiai „Aš šnibždėsiu savo 
dvasiai — pabusk". IBNS> 

rodo bendros Lietuvos ir Di
džiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų fir
mos „Baltijos tyrimai" birželio 
14-20 d. atlikta apklausa. Ap
klausos duomenimis, A. Bra
zauską palankiai vertina 67 
proc. apklaustųjų. II vietoje — 
Lietuvos krikščionių demokra
tų (LKD) vadovas Kazys Bobe
lis, kurį palankiai vertina 63 
proc. apklaustųjų. III vietoje 
— prezidentas Valdas Adam
kus (61 proc.). IV vietoje — 
buvęs verslininkas, Seimo 
Ekonomikos komiteto pirmi
ninkas Viktoras Uspaskich 
(57 proc.). 5-toje vietoje yra 
Naujosios demokratijos parti
jos pirmininkė Kazimiera 
Prunskiene (46 proc). BNS> 

* Buvęs Centro sąjungos 
vadovas, vienas Naujosios 
politikos idėjos autorių Ro
mualdas Ozolas neatmeta ga
limybės, kad, pasinaudodami 
ekonomikos augimu ir sužlug
dė Naujosios sąjungos vadą 
Artūrą Paulauską, į valdžią 
atėję socialdemokratai joje ga
li išsilaikyti net ir 10 metų. 

'LŽ. Elta' 
* Valstybės saugumo de-

. partamentas (VSD) aiškina
si, kokių tikslų galėjo turėti 
pažymos, kurioje neigiamai 
vertinama JAV bendrovės 
„Williams International" ir 
Rusijos verslovės „Jukos" su
tartis dėl ilgalaikio naftos tie
kimo Lietuvai autorius. Vice
ministras Nerijus Eidukevi
čius tikina, jog jo pateiktoje 
analizėje nėra nei teigiamo, 
nei neigiamo sutarties vertini
mo. Viceministras prisipažino 
nesuprantąs, kodėl Eugenijus 
Gentvilas kreipėsi į VSD. 

i R. EJta> 

* Prieš tapdamas Kauno 
meru, Erikas Tamašauskas 
dalyvavo sandoryje, kurį • fi
nansavo policijai žinomi bro
liai Juškevičiai, nusikalstama
me pasaulyje turintys Juškių 
pravardę. Iš vyresniojo Juške
vičiaus E. Tamašauskas pasi
skolino 20,000 litų, ir, anot 
skolintojo, iki šiol negrąžino. 

(R. Ehai 

* Nuo liepos 1 d. Lietuvo
je įsigaliojęs Azartinių loši
mų įstatymas sujudino ir už
sienio verslininkus. Trijų Esti
jos kazino savininkai patvirti
no artimiausiu metu steig
siantys savo padalinius Lie
tuvoje. Iš viso Estijoje šiuo 
metu veikia 116 lošimo namų, 
pusė jų — sostinėje. ILR, EIU> 

* Biržų evangelikų refor
matu bažnyčioje sekmadienį 
į kunigus diakonus buvo ordi-
nuotas likęs gyvas Medininkų 
tragedijos liudininkas, 39 me
tų Tomas Šernas. Vilniaus 
evangelikų reformatų bažny
čioje jis jau dvejus metus kaip 
lektorius skaitydavo Dievo žo-
dj. <LR, Eltai 

* Vilniaus policija atsisa
kė kelti baudžiamąją bylą 
Alytaus „Volungės" vidurinėje 
mokykloje laikinai dirbusiai 
matematikos mokytojai Vidai 
Vakauskaitei, kuri iš 43 Sei
mo narių ir 10 turtingiausių 
Lietuvos firmų reikalavo pini
gų. Policijos komisaro nuomo
ne, moteriai reikia skubios 
medikų pagalbos. (R.Eita. 

* Beveik mėnesį trenira-
vesi Kaune, įspūdingu pasi
rodymu „Ledo arenoje" Mar
garita Drobiazko ir Povilas 
Vanagas atsisveikino su gau
siais Lietuvos dailiojo čiuoži
mo mėgėjais. Du vakarus 
2000 metų Europos ir pasaulio 
čempionatų bronzos medalių 
laimėtojai demonstravo puikų 
meistriškumą atlikdami anks
tesnių programų fragmentus 
bei naujus, Kaune sukurtus 
parodomuosius šokius, IKD. Eitai 
Sutrumpinimai: K — „Klaipėda*. KD — 
..Kauno diena". LA — „Lietuvos aidas". 
LR — „Lietuvos rytas". L2 — „Lietuvos 
žinios", R — ..Respublika* 

Naudotasi Lietuvių grįžimo i tėvynę 
centro medžiaga. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ŠLAPIMO TAKŲ UŽDEGIMAS 

J O N A S ADOMAVIČIUS, MD 
Šlapimo pūslės uždegimo 

ryškiausi požymiai yra verti
mas dažnai , deginančiai ir po 
mažai š lapintis ir skausmas 
pilvo apačioje. Dažnai ligonis 
karščiuoja, jį š iurpas krečia ir 
gėla r aumenyse vargina. Šla
pimas gali būti d rums tas ir 
net k ruvinas — lengvai pa
raudęs a r oranžiniai parau
dęs. 

Žinotina, jei d rums tas šla
pimas est i be kitų, anksčiau 
minėtų reiškinių, tai nė ra 
šlapimo t a k ų uždegimas. 

Uždegimas gali pakilt i iki 
inkstų — t ada skauda vie
noje a r abiejose s t rėnų pusėse 
— žemiau šonkaulių. Šlapi
mo pūslės uždegimas dažniau 
pasitaiko moterims, bet ir vy
r ams n ė r a išimtis. 

Yra 14 veiksnių, kurie ar t i 
na šlapimo pūslės a r šlapimo 
takų uždegimą. 

1. Higienos stoka: šluosty-
masis iš užpakalio priekin, o 
ne iš priekio užpakalin. Sujau
diną chemikalai , komerciški 
dušai a r tokie plaukiojimo ba
seinai. 

2. I n t y m u m a s — „medaus 
mėnesio šlapimo takų užde
gimas " — žiūrėk švaros i r 
nusišlapink prieš ir po inty
mumo. 

3. Pr ieš pastojimą priemo
nės — diafragma gali būti per 
didelė; pr ieš pastojimą , jel ly" 
gali būt i v ie ta veistis bakte
rijoms, pa tekus ioms iš makš
ties į š lapimo la taką — uret
rą. 

4. Tampona i — jie dažnai 
esti. svet imkūniai ir chemika
lai, kur ie makštyje sudaro ga
limybę veist is bakterijoms bei 
joms pa tek t i į š lapimo la taką 
— uretrą . 

5. Antibiotikai — jų ėmimas 
šlapimo t a k a m s užsidegus, 
gali sudary t i sąlygas bakter i
jų veisimuisi. Antibiotikai žu
do bakter i jas už didžią kainą: 
menkina kūno atsparumą. 
Dar to negana. Antibiotikai 
žudo visas — blogas ir gerą-
siais bakter i jas , kurios yra gy
vybiškai svarbios sveikatai. 
Imant ant ibiot ikus, žmogus 
t ampa pal inkusiu chroniš
kam, pasikartojančiam šlapi
mo takų uždegimui. 

6. N e p a k a n k a m a s naudingų 
skysčių gėr imas. Reikia kiek
vienam kasdien išgerti van
dens po 8 stiklines, o užside
gus š lapimo t a k a m s a r ki taip 
susirgus — po t iek vištienos 
sultinio (atšaldžius ir nugrai
bius t aukus ) . Visada tuojau 
šlapinkis, kai pajusi reikalą 
— niekada neužlaikyk. 

7. Mais tas — aš t ru s ir rūgš
tus valgis, gėr imas sujaudina 
pūslę ir t a k u s — t a d a jie esti 
imlūs uždegimui. Kofeinas 
(kava, a rba ta , šokoladas ir 
„Šokoladiniai saldainiai iš Lie
tuvos"), alkoholis (ir Utenos 
alus) y ra blogiausi „rūgšta-
košiai". O rūgštų maistą su
daro mėsa (kumpis, abiem 
žandais ryjamas namuose), 
pomidorai, raudonos vynuo
gės, bulvės ir braškės. 

8. Chroniškai kieti viduriai 
(dėl negerimo kasdien po 8 
stiklines naudingų skysčių ir 
nevaldymo kasdien po 4 patie
kalus vaisių ir 5 daržovių) -
tada pilnos žarnos menkina 
a t sparumą — imunitetą kūno, 
kuris t ada esti imlus užde
gimui. 

9. Gimdos nusl inkimas didi
na k ie tumą žarnų, kas t ruk
do visiškai išsišlapinti. Tada 
esti rojus veisimuisi bakteri
jų-

10. Hormonų kai ta . Be regu
lų moterys yra jau t resnės už
degimams šlapimo takuose. 
Tada mažesnis kiekis mote

riškų hormonų skat ina bak
terijas šlietis prie pūslės ir 
makšt ies sienelių. Pastarosios 
sausumas vilioja bakterijas. 

11. Gūžio liaukos (thyroid) 
veikla sumenksta , sumenkus 
kūno a tsparumui . Moteriški 
hormonai — estrogenai trukdo 
gūžio liaukos veiklai. 

12. Rūgštus šlapimas — jį 
rūgština minėtas rūgštus 
maistas ir į tampa. Gerai elgia
si visos ir visi tokio uždegimo 
paliesti ir paliestos, kai keičia 
rūgštų šlapimą į šarminį, iš
geriant kasdien po galoną 
apelsinų sulčių: jos rūgščios 
gomuryje, bet šarminis šlapi
mas išeina. Tada bakterijoms 
nepatinka ta ip pakitusi šla
pimo reakcija. 

13. Energijos sutramdymas 
— per ankšt i apatiniai rūbai, 
nesišlapinimas, esant pilnai 
pūslei, nuolatinė į tampa ir 
baimingumas, įtempti raume
nys — visa tai gali tramdyti 
energijos susidarymui kūne. 

14. Neišreikštas pyktis bei 
pasipiktinimas gali priartinti 
chronišką šlapimo takų užde
gimą. 

G y d y m a s 

Prieinamiausias gydymas 
yra minėtas vienas galonas 
(taip, galonas), išgertinas per 
24 valandas (kelių puodelių 
išgėrimas yra niekis) apel
sinų a r greipfrutų sulčių. Tai 
rūgštus burnoje, bet šarmi
nis šlapime. Taip reakcijos 
kai ta žudo bakterijas. 

Kaip pakaitalą — gerk tokį 
kiekį spanguolių (Cranberry) 
sulčių. 

Sunkiau yra įgyvendina
mas patar imas gerti irgi gal
oną per 24 vai. „Kidney Blad-
der Formula" (iš 6 žolių su
sidedanti) ir „Kidney/Bladder" 
Tea (iš 12 žolelių). 

Tai dezinfekuoja, mažina 
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šlapimo takų sutinimą. Gau
nama Health Food parduotu
vėse. 

O jei nieko iš tų negali iš
pildyti, ta i gerk per 24 vai. 
galoną ramunėlių ar liepžie
džių bei aviečių arbatos ( be 
cukraus). 

Šilta — šalta vonia viena 
po kitos lengvina šlapimo takų 
uždegimą ir gerina kraujota
ką dubenyje. Elkis šitaip. 

Paruošk dvi vietas vonioje, 
kad ga lė tum patogiai sėdėti. 
Pripilk vieną iki bambutės 
karštoko vandens, o kitą — su 
šaltu vandeniu iki tokio pa t 
aukščio. 

Pabūk pi rma karštokame 
vandenyje 3-5 minutes, po to 
sėsk į šaltąjį vandenį 30 se
kundžių. Pakartok triskart, 
pabaigdamas šaltame vande
nyje. Ta ip elkis kartą ar du 
ka r tus per dieną. 

Užuot tokios vonios gali 
naudoti karš tus šaltus komp
resus. 

Šaltinis : Kyle D. Christean-
sen, D. C., M. H. „Herbai 
First Aid and Health Care — 
Medicine for New Millenium". 

MOTERŲ ŠLAPINIMOSI SUTRIKIMAI 
P i r m a s i s ž i n g s n i s 

Šlapinimosi sutrikimai — 
tai liga, apie kurią tarsi ven
giama ir gėda kalbėti. Tačiau 
toks požiūris ir elgesys yra 
pati blogiausia išeitis. Jeigu 
tylite ir kenčiate, didėja tiki
mybė, kad ilgainiui ^ ts i sk i r -
site" nuo viso pasaulio. Dažnai 
stengiamasi apgauti save: „tai 
normalu", „tai praeis", „nieko 
nebepadarysi"... Nekankite sa
vęs. Bet kokio amžiaus bū
nant , įmanoma gydytis ir pa
sveikti. Pakalbėkite apie tai 
su gydytoju urologu. Tai ir bus 
pirmasis žingsnis padedantis 
pasveikti. 

Dvi iš trijų moterų kenčia 
dėl šlapinimosi sutrikimų, vie
nai iš trijų moterų šlapimas 
nesilaiko epizodiškai, 15 proc. 
tai ats i t inka kasdien. Tai nėra 
vien pagyvenusių moterų 
problema, nes iki 30-ties metų 
amžiaus tuo skundžiasi 1 iš 6 
moterų. Šlapimo nelaikymas 
moterims sukelia daug prob
lemų: jos vengia eiti pas drau
gus, neina apsipirkti, sutrinka 
lytiniai santykiai . 

Kokį v a i d m e n į v a i d i n a 
i n k s t a i i r š l a p i m o p ū s l ė ? 

Inkstai filtruoja kraują ir 
gamina šlapimą, kuris šlapim
takiais patenka į raumenų re
zervuarą — pūslę. Po šlapimo 
pūsle yra sfinkteriai (arba at
virkščiai — atsidaro, kai šla
pimas išteka. 

Šlapinimosi mechaniz 
m a s 

Jeigu reikia šlapintis, šlapi
mo pūslė susi t raukia automa
tiškai ir raukai atsipalaiduoja. 
Normaliai šlapinamasi 4-6 
kar tus per dieną bei nei karto 

ar 1 kar tą naktį. Kai šlapimo 
pūslė ištuštėja, sfinkteris sa
vaime užsidaro. 

J e i g u n o r i t e su la ikyt i š la
p i m ą 

Šlapimo pūslės ištuštinimą 
gali sut rukdyt i antrasis sfink
teris, kur is padeda pirmam 
sfinkteriui. Šlapimo pūslė at
sipalaiduoja, ir noras šlapintis 
praeina akimirksniu. 

Jeigu šlapinamasi norma
liai, šlapimo pūslė išsituština 
visiškai, greitai ir be didesnių 
pastangų. 

K a d a š l ap in imas i s b ū n a 
s u t r i k ę s ? 

Kai šlapinatės per dažnai. 
Pavyzdžiui, jeigu šlapinatės 
daugiau kaip 8 kartus per 
dieną ir daugiau kaip 1 kartą 
per naktį . Tokiu atveju klai
dingai manoma, jog sumaži
nus skysčių kiekį, šlapinimosi 
dažnumas normalizuosis. 

Kai jū s jaučiate staigų ir 
neatidėliotiną norą šlapintis ir 
tai priverčia jus skubiai bėgti į 
tualetą. J ū s manote, kad jūsų 
šlapimo pūslė maža, tačiau 
taip nėra . 

Kai j ums netikėtai išteka 
šlapimas. Tai įvyksta fizinio 
krūvio metu (sportuojant, ko
sint, kel iant kūdikį, nešant 
pirkinius). J ū s manote, kad 
dėl to kal tas amžius arba tai 
yra neišvengiama, jūs su tuo 
susitaikote ir nieko nedarote. 

Visi šie veiksniai yra susiję. 
Jeigu j ū s leisite jiems įsise
nėti, j ie vis labiau trikdys jūsų 
gyvenimą. Todėl būtina apie 
tai pasikalbėti su gydytoju 
urologu. 

Dėl k o k i ų priežasčių su
tr inka šlapinimosi*? 

Šlapinimosi sutrikimai atsi

randa, kai šlapimo pūslė ima 
intensyviau susitraukinėti 
(gydytojai tokią pūslę vadina 
„nestabilia šlapimo pūsle"). 
Šie susitraukimai yra nekont
roliuojami ir prisideda, pvz., 
panardinus rankas į šaltą 
vandenį arba girdint vandens 
čiurlenimą, 

Esan t tarpvietės raumenų 
(pilvo užtvaros) a rba sfinkte-
rio silpnumui. Šlapimas išteka 
fizinio krūvio metu, net neno
rint šlapintis. 

Kai šlapimo nelaikymo prie
žastys mišrios. 

Šis sutrikimas gali atsirasti: 
Jaunoms i r sportuojančioms 
moterims, jei pilvo raumenys 
tampa stipresni negu tarp
vietės raumenys. 

Moterims po pirmojo gimdy
mo — pažeidus tarpvietės rau
menis, nusilpus sfinkteriams. 

Per menopauzę — dėl tarp
vietės raumenų bei sfinkterių 
silpnumo ir dėl hormoninių 
sutrikimų. 

Šlapimo nelaikymą sukelia: 
• šlapimo takų besikartojan

čios infekcijos; 
• makšties infekcijos; 
• vidurių užkietėjimas; 
• vaistai, tur intys pašalinį 

poveikį. 
Prieš nustatydamas diagno

zę, gydytojas urologas jus ap
klaus, atliks, reikalingus tyri
mus — bendrus ir specialius. 
Tai leis nustatyti jūsų šlapi
nimosi sutrikimų priežastis ir 
paskirti reikalingą gydymą. 

Šlapinimosi sutrikimo 
gydymo būdai 

Medikamentinis gydymas — 
vaistai nuramina per daug ak
tyvią, sudirgintą šlapimo pūs
lę. Gerai padeda driptano (ok-
sibutinino) tabletės. Menopau
zės metu skiriamas hormoni
nis gydymas. 

Fizioterapinis gydymas, gy
domoji fizinė kul tūra padeda 
esant audinių silpnumui jau
noms moterims po gimdymų, 
ta ip pat per menopauzę. 

Chirurginis gydymas — jis 
skiriamas esant šlapimo nelai
kymui fizino krūvio metu arba 
esant šlapimo pūslės bei 
makšties nusileidimui. Yra 
daug chiruginio gydymo būdų, 
kurių tikslas — grąžinti šla
pimo pūslę į normalią anato
minę padėtį. 

Šlapinimosi sutrikimų 
profilaktika 

Šlapimo sutrikimams gali
ma užkirsti kelią tokiais bū-

. dais: 
• po gimdymų ir sportuo

jančioms moterims: gydomoji 
mankšta tarpvietės ir pilvo 
sienos raumenims stiprinti, 
endovaginalinė stimuliacija; 

• menopauzės metu: hor
monų pusiausvyra kontroliuo
jama medikamentais, kurie 
gerina audinių maitinimą. 

Ką pasirinkti — medika
mentus, fizioterapines prie
mones ar operaciją — tai pa
tikslins jūsų gydytojas, ir gy
venimas vėl taps visavertis. 

.Sveikas tmogua". 2001 m. kovu 

LIETUVOS VAISTU 
RINKA 

Lietuvos gyventojai bus ap
saugoti nuo galimos netikslios 
informacijos apie vaistus. 
Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu patvirtinti reikalavi
mai vaistų pakuotės ženklini
mui ir informaciniam lapeliui 
Lietuvos Respublikoje. 

Šis dokumentas parengtas 
pagal Europos Sąjungos direk
tyvą, laikantis Europos Komi
sijos Farmacijos komiteto nuo
statų, taip pat remiantis bend
rosiomis Baltijos šalių vaistų 
pakuočių ženklinimo ir infor
macinių lapelių taisyklėmis. 

Pagal ministro patvir t intus 
reikalavimus, vaistų pakuočių 
ženklinimas ir informacinis 
lapelis tur i būti pateikti lietu
vių kalba, suprantami vartoto
jui . Ta pati informacija gali 
būti pateikta ir kitomis kalbo
mis. Duomenys turi būti įskai
tomi, aiškūs ir nenusitr inan-
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tys. 
Vaistai, kurių pakuotės 

ženklinimas ir informacinis 
lapelis neatitiks reikalavimų, 
nebus registruojami Lietuvoje, 
juos bus draudžiama parda
vinėti. 

Taisyklių suderinimas su 
kaimyninėmis valstybėmis 
leis užsienio vaistų gaminto
jams Lietuvos vaistų rinką 
vertinti kaip Baltijos šalių 
vaistų rinkos dalį ir visam re
gionui rengti bendras vaistų 
pakuotes. Tekstas bus užra
šomas trimis kalbomis — lie
tuvių, latvių ir estų. Tai leis 
sumažinti vaistų gamybos sa
vikainą, sumažės ir vaistų 
kaina. Užsienio vaistų gamin
tojai bus suinteresuoti tiekti ir 
tuos vaistus, kurių Lietuvoje 
suvartojama nedaug. (ELTA) 

APELSINAI IR DARŽOVĖS GALI 
APSAUGOTI NUO ŠIRDIES LIGŲ 

Daug apelsinų ir daržovių jusio krajospūdžio), kuri gali 
valgantys žmonės rečiau ser
ga vainikinės širdies arteri
jos liga, tur i mažesnę galimy
bę patirti infarktą ir palygin
ti retai kenčia nuo per dide
lio kraujospūdžio, birželio 26 
d. paskelbė mokslininkai. 

Kasmetiniame dietologų su
sitikime, kurį remia Maisto 
technologų institutas. dr. 
Frank Spizer iš Harvard Me
dicinos mokyklos sakė, jog ty
rimai rodo, kad, valgant dau
giau citrusinių vaisių ir kryž-
mažiedžių šeimos daržovių — 
kopūstų, brokolių, ropių ir kt. 
— sumažėja tikimybė susirg
ti vainikinės arterijos liga a r 
patirti širdies smūgį. 

Be to, vaisiai padeda iš
vengti hiperten7ijos (padidė-

sukelti širdies ir kraujagys
lių ligas. Yra t am tikrų įro
dymų, jog apelsinų sultyse 
esančios medžiagos — kalis, 
folinė rūgštis ir vi taminas C 
— gali ir tiesiogiai apsaugoti 
nuo širdies bei kraujagyslių 

Stevenas Nagy iš Floridos 
valstijos citrusinių kultūrų 
departamento sakė, kad apel
sinų sultyse yra antioksidan
tų, priešvėžinių, priešvirusi-
nių, antialerginių ir priešuž
degiminių medžiagų, ta ip pat 
medžiagų, saugančių nuo 
kraujo krešulių ir plokštelių 
arterijose susidarymo. „Citru
siniai vaisiai y ra širdį apsau
gančių medžiagų gamyklos", 
— sakė jis. (BNS) 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kaną. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hfcfcory hMt, IL 
Tel. (706) 586-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJĄ 

9055 S.Roberts Rd, Hickory-Hils, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (706) 5864056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, UD., SC. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame ttatuvttkaf 
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 ir 6 

Vatandoa paoaJ neimli ną 

ARAS2UOBA,M.D. 
AKIU LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166E.Supertor.SuHe402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

Nukr i t ę s nuo arkl io ir sus i l aužęs ranką , VI" Vaiku ligoninėje gydosi Aino-
ras Linkevičius, 7 m , i* G u n d a v e s k . Vilniaus raj . P . Š l u t i e n ė s nuotr . 

PANEIGTAS 
APSAUGINIS 

APENDEKTOMUOS 
POVEIKIS 

Švedų ir Harvard visuo
menės sveikatos mokyklos 
mokslininkai kar tu stebėjo 
200,000 pacientų, kuriems iki 
50 metų amžiaus buvo atl ikta 
apendektomija ir lygino juos 
su kontroline grupe (kurios 
nar iams nebuvo pašalinta 
kirmėlinė atauga). Jie panei
gė ilga laiką vyravusią nuo
monę, kad asmenys, kurių kir
mėlinė atauga pašalinta, re
čiau serga opiniu kolitu. Apen-
dektomijos operaciją patyrė 
pacientai buvo suskirstyti į 
skirtingas grupes pagal ta i , ar 
kirmėlinė atauga šalinta dėl 
pačios ataugos uždegimo, ar 
dėl nespecifinių pilvo skaus
mų, į tariant ūminį apendicitą. 
Tyrimo rezul ta ta i parodė, 
kad asmenims, kurių kirmėli
nė a tauga buvo pašalinta dėl 
nespecifinių pilvo skausmų 
į tariant ataugos uždegimą, 
buvo tokia pati tikimybė su
sirgti opiniu kolitu kaip ir 
pacientams, kurių apendiksas 
nebuvo šalintas. Apsauginį 
apendektomįjos poveiki lemia 
ne pati apendektomija, o už
degiminė priežastis, dėl kurios 
ji buvo atlikta. 



MANO PAREIGA 
ATSTOVAUTI AMERIKOS 

INTERESAMS 

VVilliam F. Davnie 

Liepos 10 d. į Lietuvą iš
vyksta JAV diplomatas Wil-
liam F. Davnie. Vilniuje, kur 
veikia JAV ambasada, jis eis 
misijos vadovo pavaduotojo 
pareigas. Įdomu tai, kad jis 
išvyksta į Vilnių gan plačiai 
susipažinęs su Washingtono 
lietuviais ir pramokęs gerai 
lietuviškai. Pastaruoju metu 
buvo galima jį sutikti Lietuvos 
ambasadoje, matyti kartą per 
mėnesį įvykstančiose katali
kiškose pamaldose, nors jis 
pats ir nėra katalikas. Visas 
čia minėtas progas p. Davnie 
išnaudoja lietuvių kalbos to
bulinimui. Beje, ir šis interviu 
„Draugui" vyko lietuviškai. 

— Pirmiausia prašom pa
pasakoti apie save, kaip 
JAV diplomatą. Kur ir kaip 
pradėjote savo karjerą? 

— Pirmą kartą gyvenau už
sienyje 1974-1975 metais, kai 
Indonezijoje dėsčiau anglų 
kalbą ir pats studijavau isla
mo padėtį toje šalyje. Beje, 
fjuįgnejt dar nebuvau diploma
tas. Grįžęs atgal į JAV, nu
sprendžiau, kad aš visgi norė
čiau darbuotis užsienyje. Išlai
kiau įstojimo į Užsienio tar
nybą egzaminus ir taip, prade
dant 1981 metų sausio mėne
siu, drauge su visa savo šei
ma, apsigyvenau Washingto-
ne, kur ir pradėjau savo diplo
matinę karjerą. Na, o pirmas 
paskyrimas buvo į Hong Kon
gą, kur ėjau vicekonsulo parei
gas. Toliau, teko darbuotis 
JAV ambasadoje Tailando sos
tinėje Bangkoke ir konsulate 
Čiang Mai mieste. Grįžęs į 
JAV, dirbau Valstybės depar
tamente — mokiausi rusų kal
bos ir 1990 metais išvykau į 
Maskvą, kur, drauge su šei
ma, gyvenome dvejus metus. 
Beje, tuo laikotarpiu man teko 
lankytis Lietuvoje du kartus: 
pirmą kartą 1991 metų birželį 
darbo reikalais, o antrą kartą 
tų pačių metų rudenį, bet šį 
kartą jau su šeima. Po to ga

vau paskyrimą j Tadžikiją, o 
iš čia darbo reikalais daug ke
liavau po buvusią Sovietų Są
jungą. -

— Konkrečiai , kokios pa
reigos laukia Jūsų Vilniuje 
ir kaip ilgai numatote ten 
būti? 

— Dirbti JAV ambasadoje 
Vilniuje, vadinasi, apskritai, 
derinti įvairių ambasados sky
rių veiklą pagal ambasado
riaus ir Valstybės departa
mento politiką. Mano kadenci
ja Vilniuje yra trejiems me
tams. 

— Treji metai, tai ne trys 
dienos a r mėnesiai. Ar 
vykstate vienas? 

— Ne. Kartu su ^anim 
vyksta mano žmona Char-
lotte. Pagal specialybę, ji yra 
mokytoja, šiuo metu dirba 
Fairfaks apylinkėje, šalia YVa-
shingtono. Mes turim dvi duk
ras: viena jau baigė universi
tetą ir dabar dirba Taikos kor
puse Kinijoje — dėsto anglų 
kalbą. Jaunesnioji yra studen
tė St. Petersburg, Floridoje. 
Abi dukros aplankys mus Lie
tuvoje. Tarp kitko, pas mus 
namie taip pat gyvena kati
nas, atsivežtas iš Tadžikijos. 
Mes tikimės, kad, mums gy
venant Vilniuje, daug mūsų 
draugų pasinaudos proga pa
sisvečiuoti Lietuvoje. 

— Sprendžiant iš Jūsų 
bendravimo su lietuviais 
Washingtone, Jūsų dėme
sys Lietuvai yra, sakyčiau, 
nebūdingas amerikiečiui. 
Kas sužadino Jūsų dėmesį 
Lietuvai? 

— Mano nuomone, dėmesys 
Lietuvai turėtų būti būdingas 
Amerikos diplomatams. Iki 
tam tikro taško tai yra profe
sinė atsakomybė. Bet norėčiau 
taip pat pabrėžti, kad aš labai 
norėjau būti paskirtas į Vil
nių. Man, kaip ir daugeliui 
mano kartos amerikiečių, Pa
baltijo šalių nepriklausomybės 
atgaivinimas buvo ypatingas 
įvykis, parodęs tų tautų vie
ningumą ir tvirtą laisvės sie
kimą. Až žinau, kad Lietuva 
turi labai gilią istorinę praeitį, 
tad laukiu progos bendrauti 
su lietuviais šiuo istoriniu lai
kotarpiu. 

— Nelieka jokios abe
jonės, kad domitės Lietu
va: J ū s esate gerai išmokęs 
lietuviškai i r tai padarėte 
per pastaruosius 9 mėne
sius. Kaip ir kur išmokote 
lietuviškai? Kokiomis kito
mis kalbomis da r galite 
kalbėti ir kaip J u m s atro
do lietuvių kalba — ar bu
vo sunku ją išmokti? 

— Ačiū už komplimentą, bet 
mano lietuvių kalba toli gražu 

. . . i- ,ur!):is;«l«>nii> JAV Yygaudas Ušackas, lankydamasis Čikagoje birželio 15-17 savaitgalį, susitiko su 
svarbiųjų lietuvių organizacijų atstovais. Pagrindine susitikimo tema — naryste NATO Lietuvai Iš kairės: 
JAV LB Krašto bendruomenes valdybos narys dr. Romualdas Kriaučiūnas, LR garbes gen. konsulas Čikagoje 
.':./. . K>./..i. JAV LB tarybos pirm Regina Narusicne, amb. V Ušackas, JAV LB Vidurio vakarų apygardos 
pirm. Birute Vindašienė, Lietuvos Vyčių pirm. Robert Martin, LR garbes konsulas Floridos pietuose Stanley 
Balzekas, Jr , LR gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Illinois Lietuvių respublikonų lygos pirm. Anatoli
jus Miiunas, ALTo centro valdybos pinu. Saulius Kuprys, JAV LB Krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys. 

Ramūno Astrausko nuotr. 

dar ne tokia, kokia turėtų bū
ti. Kaip ir kur išmokau? Pir
miausia per Valstybės depar
tamentą, turintį savo mokymo 
įstaigą, vadinamą Užsienio 
tarnybos institutu. Čia moko
ma apytikriai 60 kalbų. Vi
liuosi, kad, nuvykęs Lietuvon, 
turėsiu progą ją įsisavinti ir 
tobulinti. Bijau tik, kad daug 
žmonių tenai norės kalbėti 
angliškai. Na, o lietuvių kalba 
yra ketvirtoji, kurios esu mo
kęsis JAV Užsienio tarnyboje: 
mokiausi tailandiečių, rusų ir 
tadžikų kalbų. Nors lietuviš-
kai yra rašoma lotyniška abė
cėle, tačiau, turiu pripažinti, 
kad lietuvių kalba man yra 
sunkiausia iš minėtų keturių. 
Švelniai tariant, gramatika 
yra ganėtinai sudėtinga, o pa
čioje kalboje yra labai mažai 
man pažįstamų žodžių. Žino
ma, nėra neįmanoma išmokti 
kalbos, tad aš širdingai dėkoju 
mano mokytojoms Sonja Nay-
gauz ir Angelei Bayley. Be jų, 
lietuvių kalba man būtų buvu
si neįkandama! Tuo tarpu Vil
niuje aš norėčiau susipažinti 
su Meilute Ramoniene, nes jos 
knygos man labai pravertė, 
tad norėčiau padėkoti jai. 

— VVashingtone lietuvių 
labai nedaug. Išskyrus po
būvius Lietuvos ambasa
doje, kultūrinių parengimų 
pasitaiko gan re ta i . Ar tu
rite kontaktų su kitais lie
tuvių telkiniais Amerikoje. 
Taip pat, a r skaitote lietu
višką spaudą? 

— Tiesa sakant, neturiu 
kontaktų už Washingtono ri
bų. Kartą buvau Baltimorės 
lietuvių namuose. Tai ir vis
kas. Tačiau tie lietuviai, su 
kuriais teko susipažinti čia, 
buvo labai draugiški ir labai 
man padėjo lietuvių kalbos 
atžvilgiu. Studijuojantiems 
kalbą reikia galimybių vartoti 
tą kalbą ir už mokyklos ribų, 

tad esu labai dėkingas lietu
viams už pagalbą. Na, o dėl 
spaudos, tai galiu klausytis 
Laisvosios Europos radijo lai
dų, skaitau „Lietuvos rytą" 
per internetą. Klasėje gauna
me „Draugą" ir žurnalą „Vei
das". 

— Jūsų kadencijos Lietu
voje metu — 2002 metais — 
Vilnius tikisi būti pakvies
tas \ NATO. Gal galėtumėte 
pasamprotauti apie Lietu
vos galimybes? 

— Gaila, bet aš nesu pra
našas ir nemoku burti, bet, 
apskritai, prezidentas Bush, 
neseniai būdamas Europoje, 
dar kartą, išreiškė savo prita
rimą NATO plėtrai. Visiems 
aišku, kad,Lietuva jau ėmėsi 
įvairių priemonių pertvarkyti 
krašto apsaugos sistemą. Ta
čiau tuo pačiu laiku svarbu 
paminėti, kad NATO turės 
atsižvelgti į įvairių įvairiau
sius faktorius, pvz., pradedant 
nuo biudžeto išlaidų ir bai
giant komunikacijos technolo
gijos įranga ir t.t. Mes visi 
žinome, kad tai yra sudėtin
gas ir rimtas reikalas. Man 
asmeniškai norisi pasakyti, 
kad Lietuvos galimybės atrodo 
geros. 

— Tarkim, kad Lietuva 
nebus pakviesta. Ar sutin
kate su Čekijos prezidento 
Vadavo Havelo nuomone, 
kad tokiu atveju būtų „grį
žimas ) 1939 metų paktą 
tarp nacių Vokietijos ir So
vietų Sąjungos, per prie
vartą pavertusios tris Bal
tijos šalis sovietinėmis res-
publikomis..."? („Washing-
ton Post", May 12,2001) 

— Yra neįmanoma labai 
aukštai negerbti prezidento 
Havelo ir rimtai neatsižvelgti 
į jo nuomonę. Tačiau, man at
rodo, kad tuometinės sąlygos 
reikšmingai skyrėsi nuo da
bartinių aplinkybių. Tuomet 

buvo aiški karinė grėsmė — 
dvi agresyvios jėgos ir karas 
Europoje jau buvo prasidėjęs. 
Priešingai, šiuometinis iššūkis 
yra, tarkime, kaip geriau per
tvarkyti ir sustiprinti bendrą 
Euro-Atlantinę apsaugos sis
temą. Tai svarbus iššūkis, rei
kalaujantis, aišku, svaraus ir 
nuoseklaus atsako, tačiau, 
bendra padėtis nėra tokia, ko
kia buvo prieš 60 metų. 

— Išlydėdami J u s Lietu
von, linkime geriausios 
sėkmės, ginant JAV intere
sus ir tikimės, kad jus vi
suomet turėsite omenyje ir 
Lietuvos siekimus. 

— Labai ačiū. Jūs teisingai 
pastebėjote, kad mano parei
gos yra atstovauti Amerikos 
interesams, bet Lietuvos atve
ju, esu tikras, kad tos pareigos 
reiškia, jog taip pat reikia 
omenyje turėti ir Lietuvos sie
kimus. 

Kalbėjosi Roma* Kasparas 

* JAV kariuomenės pa
galbos saugumui valdybos 
(USASAC) vadas, generolas 
majoras Bruce K. Scott žada 
tolesnę JAV karinę paramą 
Lietuvai. Birželio 25 d. Vilniuje 
susitikęs su krašto apsaugos 
ministru Linu Linkevičiumi, 
B. K. Scott sakė, kad yra pa
tenkintas bendradarbiavimu 
ir pagyrė Lietuvą už efekty
viai įsisavinamą JAV teikia
mą paramą. „Per praėjusius 
metus atlikote didelį darbą", 
teigė svečias, pažymėdamas, 
kad JAV nemato kliūčių tęsti 
bendradarbiavimą. Nuo 1995 
m. Lietuvos kariniams projek
tams per USASAC buvo skirta 
26.4 mln. dolerių. Didžiausia 
parama numatyta 2001 ra. — 
apie 6.5 mln. dolerių. <BNS> 

* Vilniaus „Sakalų" krep
šinio komados vidurio puo
lėjas Rolandas Matulis atsidū
rė tarp kandidatų papildyti 
Kauno „Žalgirį". <LR. MM 
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Danutė Bindokienė 

Bakstelėkime pirštu ir 
Į dešinę 

Kai pereitos savaitės pabai
goje pasklido žinia, kad prez. 
Adamkus į premjero postą 
pasiūlė A. Brazauską, reakci
ja buvo tokia, kokios užsienio 
lietuvių tarpe tikėtasi: piktai 
neigiama. Kodėl prezidentas 
taip pasielgė? Nejaugi išgrai
bytas visas statinės dugnas ir 
tikrai nieko daugiau nebeliko, 
tik buvęs komunistų partijos 
sekretorius? Kur prezidento 
etika, kur patriotiškumas, kur 
rūpestis Lietuvos demokratiš
ka ateitimi ir įvaizdžiu užsie
nyje, ypač Vakarų pasaulyje? 

Taigi, kur? Tarytum prez. 
Adamkus būtų turėjęs iš ko 
rinktis. Atsidūręs, kaip ame
rikiečiai sakytų, „tarp ak
mens ir uolos", pasirinko vie
nintelį logišką kelią. Nejaugi 
valstybei geriau, jeigu seimū-
nai būtų atmetę (nepamirš
kime, kur šliejasi jų daugu
ma) prezidento siūlomus kan
didatus, ilgainiui būtų reikėję 
paleisti Seimą, skelbti rinki
mus ir įvesti šalį į naujo chao
so spąstus? Tad, užuot ieškoję 
kibiro dervos ir maišo plunks
nų prezidentui, pagalvokime 
ir apie kitus galimus atvejus, 
kurie visgi (kol kas) atitolinti. 

Kaip liepos 2 d. („Lietuvos 
rytas") savo komentaruose iš-
sireiškia Rimvydas Valatka: 
„Neskubėkite spjaudytis. Jū
sų — klaiki mažuma. Dar 
džiaukitės, kad A Sniečkaus 
seniai nebėra, o tai, žiūrėk, ir 
tas pareitų kokią dieną. Po A. 
Brazausko. ... Premjeras — 
melagis. Bet juo pasitiki 67 
proc. oficialiai sveiko proto 
nepraradusių piliečių..." 

Antra vertus, pirma, negu 
kaltinsime Lietuvos preziden
tą, kad į tokią svarbią vietą 
prie valstybės vairo pastatė 
Brazauską (kaip benorėtume 
jį pavadinti: komunistu, libe
ralu, socliberalu ir dar kitaip 
— kas gi ten žino, kokius var
dus dabar politikai pasirenka 
ar sau prisitaiko), turėtume 
pirštu stipriai bakstelėti ir de
šinėn. Jeigu kam suskaudės 
— dar geriau. Galbūt atsibus 
iš savo asmeniškų ambicijų 
snaudulio, kol ne visiškai 
vėlu (o gal jau ir dabar per 
vėlu) ir apsidairys, kur jų 
aplaidumas nuvedė tautą. 

Be abejo — kalbame apie 
dešiniuosius. Ir beveik su mū
sų tautos dainium Maironiu 
galėtume atsidusti: „Kur 
šiandieną jie"... Taigi, kur? 
Juk dar labai neseniai (Dieve 
mano, viskas „dar labai nese
niai", nes ir Lietuvos nepri
klausomybė grįžo vos prieš 
vienuolika metų!), sakykim 

Tėvynės sąjungos/Lietuvos 
konservatorių partija buvo 
viena gausiausių ir įtakin
giausių visoje valstybėje. Jai. 
kartu su krikščionimis de
mokratais, priklausė „politinė 
viršūnė ir galia" — Seime, Vy
riausybėje. Jie turėjo galimy
bę ir laiko pakeisti, pakreipti, 
sutvarkyti, kas Lietuvos gyve
nime neatrodė taip, kaip 
turėtų būti. Užuot to, pradėjo 
vienas kitą graužti, skaldytis, 
dalintis, kaltinti, kol pagaliau 
išėjo taip, kaip tam pasakos 
kalvio gizeliui: buvo pasi
ruošęs nukalti žagrei noragą, 
o iš didelio geležies gabalo 
išėjo tik „šnypštukas". 

Jeigu dešinieji per jiems 
skirtą laiką būtų tvarkęsi ki
taip, šiandien nei prezidentui, 
nei Lietuvos žmonėms ne
reikėtų rankų grąžyti: nėra, iš 
ko rinktis... Tiesą pasakius, 
apie Lietuvos gyventojų poli
tinį išprusimą ar apskritai pi
lietiškumo sąvoką reikėtų dar 
gerai pagalvoti. Juk neseniai 
Kauno miesto meru buvo 
išsirinkę V. Šustauską, kuris 
garbingą miestą, turėjusį net 
laikinosios Lietuvos sostinės 
titulą, netruko paversti pajuo
kos objektu. Lyg to būtų nega
na, V. Šustauskas pateko ir į 
Seimą, jau kaip Laisvės są
jungos vadas! Birželio 15 d. 
V. Šustauskas sukėlė skan
dalą Baltijos televizijos lai
doje, pareiškęs, kad tvarką 
Seime galima įvesti, tik pa-
sišvaisčius „Kalašnikov" auto
matu... Taigi, kas atsitiktų, 
jeigu naujasis ministras pir
mininkas pasikviestų šį „uba
gų karalių" į savo..Vyriausy
bę? Gal kultūros ministru... 

„Lietuva jau buvo išmokusi 
gyventi be A. Brazausko. Mo
kėsi gyventi ir be V. Lands
bergio. Dabar grįžta į 1997-
uosius. Tai — liūdniausias 
patyrimas, kuris dviejų treč
dalių tautos laukia po A Bra
zausko sugrįšimo", — rašo jau 
minėtuose komentaruose R. 
yalatka. — ...Jei A. Brazaus
kas būtų jautęs atsakomybę 
ne tik už kairųjų likimą, bet 
ir už visam amžiui gautą pre
zidento titulą, jis nebūtų kan
kinęs nei savęs, nei Lietuvos. 
... Užtat valstybei pakenkta. 
Kas per šalis ta Lietuva, jei 
tokie dalykai įmanomi, klau
sinėjo Vakarų ambasadoriai. 
Neprognozuojama politika — 
ne geriausia charakteristika, 
siekiant tapti Vakarų Europos 
dalimi". 

Tad bent mes nepraraskime 
šaltesnės galvosenos. Lietuvai 
dar mūsų reikės... • 

ANAMITŲ IR KMERŲ 
ŠALYSE 

N r 7 RIMVYDAS J. SIDRYS, M.D. 

Kadaise tai buvo 
didelė marinų bazė, tūkstančiai Amerikos karių pro 
čia žygiavo. Sustojome China Beach, čia buvo įrengta 
RR (Ręst and Recreation), Amerikos karių poilsio vie
ta. Buvo gražu, geltonas smėlis, svyruojančios palmės, 
šniokščianti jūra, didelės bangos. Pajūrio vaizdai vi
same pasaulyje yra panašūs. 

Ii čia važiavom į Marmuro kalną. Tai buvo tikrai 
įdomi vieta, staiga iškylanti aukšta uola, jos vidus pil
nas kiaurymių. Kalkinis akmuo per tūkstančius metų 
i i dalies ištirpo, iš dalies pavirto į marmurą. Nam 
pasiūlė užlipti iki viršaus, bet perspėjo, kad teks lipti 
400 labai stačių laiptų. Dauguma mūsų užlipom ir tik
rai vertėjo, nors tai tikrai buvo plaučių išbandymas. 
Karnas buvo nusagstytas Budos statulomis, mažomis 
pagodomis, kai kurios lauke, kitos urvuose. Pati di
džiausia ertmė buvo paversta į katalikišką koplyčią. 
Didumo ji buvo kaip katedra, turbūt prilygstanti 
Veličkos koplyčiai Lenkijoje, ši yra išrausta iš druskos. 
Kalno apačioje buvo išnaudojamas marmuras. Daug 
žmonių triūsėsi, skaptuodami marmurines figūras. 
Menas Čia buvo paverstas pramone, buvo tik keletas 
statulų modelių, kurios buvo masiškai kopijuojamos. 

Aišku, mums buvo siūloma pirkti tas statulėles, kai 
kurios tilpo į kišenę, bet, jei norėjai pirkti natūralaus 
dydžio liūtą, — labai prašau, jis bus įpakuotas ir per
siųstas į jūsų sodą. Liūtai ir nuogos nimfos, kukliose 
pozose dominavo krautuvėje, ir ne tik šitoje. Matyt, vi
sas miestas pragyveno iš marmuro, beveik kas antra 
krautuvė mieste masino pirkti liūtus ir nimfas. 

Pavakare, kai per Danang važiavom į Hoi-An, Viet
namo jaunimas suteikė mums programoje nenuma
tytą, bet labai įdomų reginį. Mokyklose pasibaigė pa
mokos ir mokinių būriai pasipylė į gatves. Miesto 
pakraštyje mūsų autobusą lydėjo ilga mergaičių eilė. 
Visos buvo su uniformomis ir visos važiavo dviračiais. 
Vien tik mergaitės, kur buvo berniukai, liko neaišku, 
nebent jie ūžė ant motociklų. 

Vietnamiečių moterų tautinis rūbas, kurį matyda-
vom visose valgyklose, yra ilga, spalvinga suknelė su 
skeltu sijonu. Šitos mokinės vilkėjo vien tik baltai, ir 
pižaminio tipo kelnės, ir skrybėlaitė buvo baltos. Švar
kelis, nors nebuvo labai ilgas, šone vis tiek buvo skel
tas, tautinė tradicija išlaikyta. Visų uniformos buvo 
švarios, kaip šviežias sniegas, balta, susiliejanti juosta 
driekėsi pagal kelią iki horizonto. Privažiavus kalnelio 
gūbrį, matai, kad baltoji gyva juosta tęsiasi iki kito 
horizonto. Ilgai pasiliko atmintyje tas gražus jaunų 
mergaičių paradas, lyg skelbiantis, kad po visų karų 
gyvenimas vėl atgimsta. 

Nakvojome nedideliame mieste, kurio vardas buvo 
Hoi An. .Vietnamiečiams jis buvo brangus. Tai buvo se
noviškas uostas, per šimtmečius mažai pasikeitęs, da

bar saugomas kaip etnografinis paminklas. Žinoma, 
visai kitoks, negu Rumšiškės. Maži, susispaudę namu
kai, siauros gatvelės, bet didelės, spalvingos, seno
viškos, bet aišku, atnaujintos pagodos. Anksčiau šis 
uostas buvo svarbus prekybos centras, čia maišėsi 
pirkliai iš Kinijos, Japonijos, net ir Portugalijos, kiek
viena kultūra paliko savo pėdsakus. Portugalų misijo-
nierių atnešta katalikybė ir šiandien dar šitame mies
te laikosi. Japonai paliko labai keistu būdu pastatytą 
tiltą, mįslingai suregztą iš visokių medžio gabalų. 
Sprendžiant iš gausybės parduotuvių, kurios siūlė 
skulptūras, paveikslus, aprangos puošmenas, jautėsi, 
kad visas miestas pragyveno vien iš turistų. Ir mūsų 
grupė paliko savo duoklę. Ponios žavėjosi šilko dirbi
niais, stebėjosi, kokie jie pigūs, nepaisant vadovų per
spėjimų, užmiršdavo derėtis. 

Pora miesto kvartalų buvo uždaryta. Britų bendrovė 
suko filmą pagal Graham Greene romaną „The Quiet 
American". Gatvės pirkliai kiekviena proga siūlė pirk
ti šią knygą, joje vaizduojamas Vietnamas karo metu. 
Knyga yra prieš amerikiečius, įdomu, ar filmas bus 
rodomas Amerikoje? 

Saigon 

Kad Vietnamas kultūros atžvilgiu yra lyg dvi skir
tingos tautos, ypač išryškėjo atskridus į Saigoną. 
Miesto centre gali jaustis, jog esi Europoje, kur nors 
Grenoblyje ar Briuselyje. Tave supa keturaukščiai na
mai, plačios alėjos su vešliais medžiais, aikštėje didin

ga katedra, ištaigingi Rivieros stiliaus viešbučiai. Mo
derniškame viešbuty gyvenom ir Hanoi, bet ten tas 
viešbutis atrodė dirbtinai įsodintas tarp mažų kinie-
tiškų namelių, čia jis buvo natūralioj Pietų Prancū
zijos aplinkoj. Nebesimatė namukų, kaip kubų su
krautų vienas ant kito. Net ir Cholon — miesto dalyje, 
kur gyvena milijonas kiniečių, vaizdas buvo pusiau ki-
nietiškas, pusiau prancūziškas. Saigonui buvo pri
kergtas komunistiškas vardas: Ho Chi Ming City, arba 
tik sutrumpintai HCMC, bet jautėsi, kad miestas ne
nori savo pirmykščio vardo atsisakyti. Daugelyje pa
rašų tebevyravo Saigonas. Prisiminė St. Petersburg. 
Septyniasdešimt metų šis vardas buvo trinamas iš 
žmonių atminties, o vis tiek sugrįžo atgal į gyvenimą. 
Įdomu, kiek laiko užtruks, kol HCMC vėl taps Saigo-
nu. 

Susipažinom su mūsų vietiniu vadovu Trang. Su juo 
irgi pasiju tom laisviau, negu su šiauriečiais. Trang 
buvo katalikas (Vietname yra 3 milijonai katalikų). 
Penkerius metus jis tarnavo AVRN daliniuose. Karui 
pasibaigus, jis, pagal įsakymą, turėjo dalyvauti per
auklėjimo kursuose. Pirmas kursas vyko tris dienas, 
po poros dienų jie turėjo susirinkti dviejų savaičių pa
skaitoms. Į tą kursą jis nėjo. Kurie nuėjo, buvo sulai
kyti ne dviem savaitėm, o dešimčiai metų. Septynerius 
metus Trang slapstėsi, gyvendamas kaime pas gimi
nes, iki buvo paskelbta amnestija. Dabar, po 25 metų, 
jis pragyvena iš anglų kalbos, kurią išmoko, bendrau
damas su Amerikos kariais. Kiek laisvės turite Viet
name, paklausėme jo. (B.d.) 

• 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
* IR PASAULYJE 

KELIONĖ ĮKANDIN MOKYTOJO 
13 eilinis sekmadienis 

Evangelijose nėra Jėzaus 
biografijos. Evangelistai nesie
kė atkurti ir užrašyti kiek
vieną Jėzaus pasakytą žodį ar 
atliktą veiksmą ta tvarka, ku
ria jie buvo pasakyti ar pada
ryti. Antraip evangelijos būtų 
tiksliau vadinti Jėzaus gyveni
mo istorijomis. Evangelistai 
taip parinko Jėzaus žodžius ir 
veiksmus ir taip juos užrašė, 
kad jie išlieka svarbūs šian
dienos krikščionims. Kitais žo
džiais tariant, evangelijas yra 
visos Jėzaus misijos interpre
taciją, plėtojama Bažnyčioje ir 
Bažnyčiai. 

Tai puikiai iliustruoja šian
dienos Evangelijos skaitinys. 
Luko evangelijoje juo pradeda
ma nauja Jėzaus veiklos at
karpa, pažymėta iškilmingu 
teiginiu „Jėzus ryžtingai nu
kreipė savo veidą į Jeruzalę". 
Ši Evangelijos atkarpa baigia
si Lk 19, 27, kai Jėzus įžengia 
į Jeruzalę. Dešimtyje šios at
karpos skyrių, daugiausia api
mančių pamokymus moki
niams, evangelistas Lukas 
vaizduoja kelionę. Įdėmiau 
panagrinėję geografiją pama
tysime, jog Luko vaizduojama 
kelionė nėra būtina geografi
niu požiūriu, tačiau kaip lite
ratūrinė priemonė ji byloja 
mums apie Jėzų Kristų. 

Jėzaus kelionė' yra simbo
liška visų krikščionių kelionė. 
Mes visi esame piligrimai, ke
liaujantys į dangiškąją Jeru
zalę. Kartu su mumis keliauja 
ir Jėzus. Visi šioje Evangelijos 
atkarpoje gauti pamokymai 
turi pagelbėti mums tame ke
lyje. Tai tarsi piligrimo ke
lionės vadovas, padedantis pa
siekti tikslą. 

Šį Luko siek) parodo šian
dienos skaitinio pabaiga, ku
rioje nurodoma, ko reikalauja
ma iš. mokinio. Lukas šiuos iš 
tiesų radikalius reikalavimus 
pateikia kelionės pasakojimo 
pradžioje. Šie reikalavimai iš 
tikrųjų radikalūs. Juos galima 
apibendrinti kaip visišką at
sidavimą Jėzui Kristui. Šiame 
atsidavimo kelyje bus sunku
mų, širdgėlos, nukentės kai 
kurios draugystės bei santy
kiai, tačiau šis atsidavimas 
duoda vidinę ramybę ir sau
gumą. Mokinys žino, kad ke
liauja į tikslą, kurį Jėzus jau 
yra pasiekęs. 

Evangelijoje sakoma: „Jėzus 
ryžtingai nukreipė savo vei

dą". Pažodinis vertimas būtų 
„sukietino veidą". Ši frazė 
reiškia ryžtingą Jėzaus apsi
sprendimą, kovą su savimi ir 
šėtonu įgyvendinant Tėvo iš
ganymo planą. Didžiąją Luko 
evangelijos dalį užimanti ke
lionės į Jeruzalę atkarpa yra 
vis tvirtesnis žengimas aukš
tyn, įtvirtinant Dievo valią. 
Evangelistas Lukas pažymi 
įdomią detalę: Samarijos kai
mo gyventojai nesutiko jo pri
imti, „nes jis keliavo Jeruzalės 
link". Ši frazė iš pažiūros vaiz
duoja tik samariečių priešiš
kumą žydams. Tačiau evange
listas, rašydamas krikščio
nims, nori pabrėžti, kad pa
saulyje nenorima priimti Nu
kryžiuotojo mokinių. Eiti į Je
ruzalę reiškia sekti Jėzumi iki 
galo, nešti savo kryžių ir au
koti savo gyvenimą. 

J klausimą, kaip sekti Jėzu
mi, Lukas atsako trimis trum
pais dialogais. Kol kas pali
kime nuošalyje Mokytojo paš
nekovų asmenybes ir ne
kreipkime dėmesio į jų galu
tinį pasirinkimą. Svarbiausia 
mums suprasti duotus pamo
kymus. Pirmajam kandidatui, 
pareiškusiam, jog jis pasiren
gęs sekti Jėzų visur, Jėzus at
sako būdingais Palestinos 
krašto įvaizdžiais iš lapių ir 
paukščių gyvenimo. Sekti Jė
zumi reiškia atsisakyti viso 
saugumo, gyvenimo patogu
mų, išlikti nuolat dėmesingam 
ir atviram kitiems: „Žmogaus 
Sūnus neturi kur galvos pri
glausti". 

Iš pažiūros keistai Jėzus at
sako žmogui, paprašiusiam 
leisti palaidoti tėvą. Čia Jėzus 
anaiptol nepaneigia ketvirtojo 
Dievo įsakymo, tačiau aštria, 
paradoksalia forma parodo, 
kad esant pareigų bei prieder
mių konfliktui Karalystės pa
liepimams tenka pirmenybė 
(plg. Lk 14, 26). Malonė gali 
ateiti per skausmingas netek
tis. Kartais tenka nukirsti in
karų lynus ir leistis į atvirą 
jūrą, antraip liksime stovėti 
uoste tik svajodami apie ke
liones. Kai žmogus jaučiasi 
esąs pašauktas skelbti Kara
lystę, reikia tai daryti nedel
siant ir nedvejojant. Daug pa
šaukimų nebuvo įgyvendinta 
todėl, kad pritrūko ryžto ir 
drąsos laiku atsiliepti ir leistis 
į kelionę. 

Kitam kandidatui, panorę-

S K E L B I A I 

Lietuvos Vyčių 112 kuopa kovo 18 d. buvo suruošusi pobūvi, kurio pelnas skirtas Švc. M. Marijos Gimimo para
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jusiam atsisveikinti su šeima, 
Jėzus sako: „nė vienas, kuris 
prideda ranką prie arklo ir 
žvalgosi atgal, netinka Dievo 
karalystei". Tobuliausiai šį ra
ginimą suprato apaštalas Pau
lius: „Pamiršęs, kas už manęs, 
aš veržiuosi pirmyn, į tikslą" 
(FU 3,13-14). 

Visą Bibliją galima laikyti 
kelionės pasakojimu. Šventa
sis Raštas pasakoja apie žmo
nijos kelionę į būties pilnatvę, 
į išganymą. Pirmasis šian
dienos skaitinys yra viena iš 
konkrečių tos kelionės iliust
racijų. Pranašas Elijas pa
kviečia Elišą sekti jį. Eliša bu
vo apvilktas pranašo skraiste 
ir vedė Izraelį Elijo pavyzdžiu. 

Paties Elišos vardas jau iš
reiškia visą jo programą — 
„Dievas yra mano Išganymas". 
Atkreipkime dėmesį į ta i ; jog 
Eliša pašaukiamas įprastinė
mis kasdienos aplinkybėmis. 
Jis buvo ūkininko sūnus ir tuo 
metu arė vienu iš dvylikos 
jungų jaučių. Eliša sugebėjo 
suprasti Dievo ženklus. Prieš 
išvykimą Elijas išklauso jo 
prašymą ir leidžia atsisveikin
ti su tėvu ir motina. Radikalų 
jo gyvenimo posūkį liudija 
paskutinis gestas: jis papjau

na savo jungo jaučių porą ir 
kaip malkas sudegina pakink
tus. Gausios Elišos vaišės ro
do, kad jis džiaugsmingai at
sisveikina su buvusiu^ gyveni
mu ir nebegrįžta atgal. 

Antrajame skaitinyje kalba
ma apie pašaukimą į laisvę. 
Žmogus negimsta laisvas. 
Laisvam galima tik tapti. 
Žmogaus laisvė yra tarsi 
užuomazga, galinti visapusiš
kai išsiskleisti. Žmogaus šir
dyje skausmingai rungiasi du 
priešininkai — kūnas ir dva
sia. Pirmasis siekia užsklęsti 
žmogų jame pačiame, o antroji 
— atverti jį kitiems. Apaštalo 
Pauliaus žodžiais tariant, ti
kėjimas išlaisvina mus Kris
tuje. Tikėjimas yra užsisklen
dimo priešingybė. Tikėjimas 
neieško nei kūniškų, nei jaus
minių ar intelektinių malo
numų. Laisvė Kristuje yra iš 
meilės atsiduoti ir tarnauti ki
tiems. Per krikštą Kristaus 
Dvasia ragina mus šiam nuo
stabiam atsivėrimui. Krikščio
niškoji laisvė yra kasdienis 
pritarimas meilės įsakymui. 
Laisvė plėtojasi drauge su 
meile. Mūsų laisvė nebus to
bula, kol nebus tobula meilė. 
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Pažaislyje seselės dirba su jaunimu, įkūrusios vasaros stovyklą jaunuo
liams i.š vist) pasaulio. 

POPIEŽIUS APIE 
Balandžio 27 d. Popie

žiškoje socialinių mokslų aka
demijoje popiežius Jonas Pau
lius II susitiko su maždaug 50 
garsių akademikų, ekspertų 
bei JT atstovų, kurie ba
landžio 25-28 d. nagrinėjo te
mą „Globalizacija ir žmonija: 
etinis ir institucinis lygmuo". 

Popiežius sakė, kad, „žlugus 
kolektyvinei sistemai Vidurio 
ir Rytų Europoje, žmonija 
įžengė į naują etapą, kai rin
kos ekonomika užkariavo be
veik visą pasaulį". Anot po
piežiaus, ryškiausias globali
zacijos bruožas yra mažėjan
čios kliūtys žmonių, kapitalo 
ir prekių judėjimui, kai trium
fuoja rinka ir rinkos logika, o 
daugelis žmonių, ypač sunkiai 
besiverčiančiųjų, išgyvena tai 
kaip dalyką, primestą jiems 
prievarta. Sykiu Jonas Pau
lius II pastebėjo, kad globali
zacija kaip tokia nėra nei 
gera, nei bloga, bet tokia, ko
kią ją padaro žmonės. „Jokia 
sistema nėra tikslas savyje, 
todėl svarbu daryti viską, kad 
globalizacija, kaip ir bet kuri 
kita sistema tarnautų žmogui, 
solidarumui ir bendram gė
riui", —; sakė Jonas Paulius. 
Popiežius minėjo, kad Bažny
čia yra susirūpinusi, jog • 
„globalizacija greitai virsta • 
kultūriniu fenomenu", ir 
„technologijos bei darbo santy
kiai keičiasi taip greitai, kad 
kultūros nespėja prisitaikyti 
ir į tai atsiliepti". Dažnai įsta
tymų leidėjai nespėja žengti 
koja kojon su atradimais. Pa
vyzdžiui, biomedicinos srityje 
galimybė daryti įtaką žmo
gaus prigimčiai taip padidėjo, 
kad apie patį žmogaus gene
tinį kodą imta kalbėti išlaidų 
nei naudos kategorijomis, ne-
pakankamai įvertinant žmo-

GLOBALIZACIJĄ 
giškąsias vertybes* ir visuotinį 
gėrį. 

Popiežius patikino, kad ne 
visos etikos formos vertos va
dintis etiškomis. „Matome, 
kad randasi toks etinis mąs
tymas, kuris yra tikras globa
lizacijos produktas ir pažen
klintas utilitarizmo. Etika ne
gali būti sistemos pateisini
mas ar įteisinimas, ji turi 
sergėti visa, kas yra žmogiška 
bet kurioje sistemoje. Etika 
reikalauja, kad sistema būtų 
priderinta prie žmogaus porei
kių, o ne kad žmogus būtų au
kojamas sistemos labui", — 
sakė šventasis Tėvas. Jis 
pabrėžė, kad Bažnyčia ir to
liau laikosi nuostatos, jog eti
ka globalizacijos kontekste 
turi būti paremta dviem prin
cipais: žmogiškojo asmens, ku
ris visuomet turi likti tikslas, 
o ne priemonė, nepaneigiama 
verte bei žmonių kultūros 
verte, nes globalizacija negali 
tapti nauja kolonializmo for
ma, bet turi gerbti kultūrų 
skirtingumus. Baigdamas Jo
nas Paulius II pabrėžė, kad, 
prasidėjus globalizacijos pro
cesui, žmonįjai tapo būtinas 
bendras etikos kodeksas, ku
ris jau yra įrašytas kiekvieno 
žmogaus prigimtyje. Bažnyčia 
tikisi, kad „visa visuomenė 
bandradarbiaus kurdama glo
balinį pasaulį, kad šis tar
nautų kiekvienam ir visiems 
žmonėms". 

BŽ, 2001 m., Nr. 9 

XI BAŽNYTINIŲ VAIKŲ 
CHORŲ ŠVENTĖ 

KRETINGOJE 

Gegužes 26 d. Kretingoje 
buvo surengta tradicinė baž
nytinių vaikų chorų šventė. Šį 

kartą dalyvavo 37 chorai, per 
tūkstantį vaikų. Šiais metais 
ypač gausus buvo žemaičių 
būrys. 

Šventė prasidėjo Kretingos 
Lurde sveikinimo žodžiais, ku
riuos tarė šventės dvasios 
globėjas tėvas Bernardas Ta-
laišis, Šv. Cecilijos draugijos 
atstovė Lina Pudžiuvelyte, 
Kretingos parapijos klebonas 
br. Ramūnas Brunza, OFM. 
Susirinkę chorai ir svečiai 
kartu giedojo giesmes Marijai, 
po to giedanti procesija ėjo į 
bažnyčios šventorių, kur pra
sidėjo konkursas-koncertas. 
Net 10 chorų pareiškė norą 
varžytis dėl geriausio šių 
metų choro vardo. Pertraukos 
metu šventės dalyviams „Jū
ros paukštės" studentų tea
tro grupė parodė spektaklį 
apie draugystę „Mano gra
žuolis Benas". 

Šventės kulminacija buvo 
bendras visų chorų dalyvavi
mas šv. Mišiose — giedojimas 
kartu. Mišių pabaigoje keturi 
geriausi vaikų chorai apdova
noti šventės diplomais. Komi
sija pirmąją vietą sutartinai 
skyrė Kretingos bažnyčios vai
kų chorui. Šventę organizavo 
Kretingos pranciškoniškojo 
jaunimo tarnyba, Šv. Cecilijos 
draugija, Kretingos Viešpaties 
Apreiškimo parapija. Šventės 
rėmėjai — Jaunimo tarptauti
nio bendradarbiavimo agen
tūros programa „Jaunimas". 

PAL. J . MATULAIČIO 
130-ŲJŲ GIMIMO 

METINIŲ MINĖJIMAS 

Kiekvieno mėnesio 12 dieną 
Marijampolės Šv. Arkangelo 
Mykolo mažojoje bazilikoje 
rengiamos pamaldos pal. Jur
gio Matulaičio garbei. Šį ge
gužį šios pamaldos buvo iš
kilmingesnės negu įprasta: 
gegužės 12 d. minėtos pal. 
Jurgio Matulaičio 130 gimimo 
metinės. 

Prieš Sumą kun. Vaclovas 
Aliulis, Vilriaus marijonų 
vienuolyno vyresnysis, skaitė 
pranešimą tema „Jurgis Ma
tulaitis — Bažnyčios veikė
jas". Prelegentas daugiausia 
gvildeno bažnytinę palaimin
tojo veiklą. Kaip žodžio skel
bėjas, pal. Jurgis Matulaitis 
buvo garsus pamokslininkas 
ir rekolekcijų vadovas, didelį 
dėmesį skyręs vyskupijų, 
parapijų, vienuolynų vizitaci
joms. Kaip bendruomenės kū
rėjas ir artimo meilės tarnas, 
globojo karo našlaičių prie
glaudą Varšuvoje ir Vilniuje 
atgautą vyskupų vasaros re
zidenciją Trinapolyje, kur bu
vo apgyvendinti lietuvių naš
laičiai. Daug prisidėjo prie 
vienuolijų steigimo. Jo vado
vaujami marijonai įsitvirtino 
Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, 
Marijampolėje įsteigė Nekal
tai Pradėtosios Mergelės Ma 
ruoš vargdienių seserų Kon
gregaciją, Jėzaus Eucharisti
joje tarnaičių seserų vienuo-
Ująirkt. 

Iškilmingoms Sumos iv. Mi
šioms vadovavo Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis, 

ELEKTROS 
[VEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą 
Dirbu užmiesty. Dirbu gretai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Oft Mgr AuKse 
S Kane Kalba iietuvišnai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Te). (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

K a l a m e visų rūšių „s id ings" , 
„soffits"'. įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame .stogus. Skambin t i 

R o m u i tel. 630-774-1025. 

GREIT PARDUODA 

^jjjL RE/MAX 
; REALTORS 

0 f FC 17731229 - 8761 
H0MC I70SI 42S - 71(0 

HOBIL. 1773) 5904120$ 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Window VVashers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews 
No exp. necessary. Vv'ill train Mušt 
have valid driver's license and trans-
portation. Mušt be fluent iri English. 
L.A. McMahon Windo» W ashing. 
Tel. 800-820-6155. 

European restaurant in 
Lemont is hiring \vaitress. 

Tel. 630-257-7570. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

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

. llinois valstijoje. Atlyginimas 
$ 1.500 —S 1,800. Dokumentai ir 

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

Pranciškonų vienuolynui 
reikalinga virėja. Rašyti, 

duodant savo adresą ir telefono 
numer). Rev. Jonas Bacevičius, 

P.O. Box 980, 
Kennebunkport, ME 04046. 

MIC, koncelebravo marijonų 
vienuolijos generalinis vyres
nysis Mark Garrow, kiti kuni
gai. Pamokslą sakė semina
rijos prefektas kun. Vladas 
Labašauskas. Po šv. Mišių 
žodį tarė marijonų generali
nis vyresnysis Mark Garrovv. 
Pasidžiaugęs, kad gali daly
vauti šioje įsimintoje šven
tėje su vietos dvasininkija ir 
gausiai susirinkusiais tikin
čiaisiais, jis visiems palinkėjo 
mylėti Bažnyčią taip, kaip ją 
mylėjo Jurgis Matulaitis. 

Po pietų Marijampolės ku
nigų seminarijos klierikai su 
jaunimu surengė 5 kilometrų 
žygį į Lūginę, pal. Jurgio Ma
tulaičio tėviškę, kur Matulai
čių sodybos vietoje pastatyta 
koplytėlė. Čia vienai marijam
poliečių porai buvo suteiktas 
Santuokos sakramentas. Po 
to klierikai parodė trumpą 
meninę programą apie švie
sos ir gėrio kovą su tamsy
bėmis. Sesuo Igne Marijošiū-
tė akcentavo palaimintojo ak
tualumą šių laikų Bažnyčiai. 
Vakare Lūginėje jaunimas 
linksminosi, dalyvavo įvairio
se viktorinose, konkursuose. 
Pal. J. Matulaičio 130-ųjų gi

mimo metinių minėjimą or
ganizavo Vilkaviškio vyskupi
jos kunigų seminarija, mari
jonai ir seserys vienuolės. 

KLAIPĖDA 
• Balandžio 21 d. Šv. Juo

zapo Darbininko bažnyčioje 
Dvasinės pagalbos jaunimo 
centro talkininkai ir parapijos 
maldos grupių nariai apmąstė 
temą „Apaštalystė — naujas 
gyvenimas''. Šio renginio ini
ciatorius ir vadovas — Mat-
thew Turk (JAV). 

• Balandžio 29 d., šven
čiant Šv. Juozapo Darbininko 
parapijos titulinius atlaidus, 
šv. Mišias koncelebravo vysk. 
A. Vaičius. Jo Ekscelencija 
kvietė aukotis, dirbti, džiaugė
si parapijos augimu ir veikla. 
Po sumos parapijiečiai kartu 
su „Senolių" ansambliu links
minosi parapijdfe salėje. Penk
tadienio vakare jaunimas 
klausėsi krikščioniškų grupių 
„Driving soutb" (Ryga) ir 
„Norma" (Lietuva) koncerto. 
Jo rengėjai — Krikščioniškojo 
jaunimo sąjunga „Jaunimas 
su misija" ir Dvasinės pagal
bos jaunimui centras. 

Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje ant Šešupės kranto krytius pastatytas 
toje pa t vietoje, kur sovietų okupacijos laikais komunistai į Šešupe nu
vertė anksčiau buvusį kryžių. Nuotr. V. Žadeikienės 

file:///vaitress


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DĖL NIUJORKO 

KULTŪROS ŽIDINIO 

Besidomintiems lietuvių ins
titucijomis ir jų veikla, iškyla 
kai kurių neaiškumų dėl jų 
nuosavybes. Ryškus pavyzdys 
— New Yorke veikiantis tėvų 
pranciškonų vienuolynas ir 
Kultūros židinys, dėl kurio per 
teismą aiškinam Kultūros ži
dinio taryba ir Lietuvių atletų 
klubas. 

Prieš kiek laiko .Drauge" Jo
nas Lenktaitis paskelbė teis
mo sprendimą, kuriuo Kultū
ros židinys, be jokių sąlygų, 
priskirtas pranciškonams, nes 
nei teismo bylą iškėlę, nei jų 
advokatai, šaukiami nė karto 
nepasirodė teisme. 

Žinoma, kad visa lietuviš
koji veikla išsilaiko tik susi
pratusių lietuvių aukomis. Ar 
aukotojas, remdamas lietuviš
ką mokyklą, parapiją, dainų 
bei tautinių šokių šventes, 
jaučiasi ir tų institucijų bei 
renginių dalininku, tikėdama
sis gauti dali pelno, jei tokio 
būna? Ar priešingu atveju, pa
siruošęs padengti dalį rengi
nio nuostolių? Manau, kad kai 
kurie žmonės neskiria aukos 
nuo paskolos ar prižadėjimo 
paremti kurį nors reikalą. 

Juk lietuviai yra energingi, 
įsteigę daugybę klubų ar įsigi
ję nuosavybių, kuriomis nau
dojasi kultūrinei, visuomeni
nei ar kitokiai veiklai. Tos 
nuosavybės, kurios buvo įsigy
tos paskolų forma ir turėjo ju
ridinį pagrindą, pardavus grą
žino įnašus ar proporcingai 
pasidalino gautą pelną, nors 
dalis pinigų buvo surinkta au
komis ar kitu bodu. Kiti tokie 
klubai susitvarkė kitaip ir 
gautus pinigus, narių sutari
mu, paskirstė įvairioms kultū
ros ar šalpos organizacijoms, 
pvz.: Miami Lietuvių klubas, 
Čikagos Lietuvių tautiniai na
mai ir kiti. 

Iš spaudoje paskelbtų laiškų 
susidaro įspūdis, kad tėvai 
pranciškonai nesikalbėję, ne-
sitarę, neįspėję ten prisiglau
dusių organizacijų, ėmė ir už
rakino Židinio duris, nors bu
vo suradę kitoje parapijoje sa
lę, kuria galėjo naudotis lietu
viškos organizacijos. Bet apie 
tai nekalbama. 

Parapijos ir vienuolynai išsi
laiko tik aukomis, bet aukoto
jai nekelia pretenzijų į turi
mus pastatus, nors juos vys
kupijos likviduoja, parduoda 
ar nugriauna. 

New Yorko Kultūros židinio 
padėtis gali būti užkrečianti ir 
kitų vietovių lietuvių veiklai. 
Čikagoje jėzuitai įkūrė Savo 
būstinę ir pastatė vadinamą 
Jaunimo centrą — lituanis
tinėms mokykloms patalpas ir 
salę. Viskas buvo atlikta dau
giausia lietuvių visuomenės 
aukomis. Jaunimo centrą pra
džioj* administravo patys jė
zuitai, o, jiems pavargus ir 
išrstėjus, pagal sutartį, Jauni
mo, centrą administruoti už 

nuomą perėmė vi* 
Šiandien cia panaši 

padėtis į New Yorko Kultūros 
židinio, nes Jaunimo centro 
išlaikymas darosi vis sunkes
nis ir tik pasišventusių lietu
vių veikėjų pastangomis bei 
visuomenei aukomis, remiant 
Lietuvių fondui, pajėgiama jį 
išlaikyti. Ar ilgai taip bus? 

T. marijonai globoja ir ramia 
dienraščio „Draugo* leidimą. 
Mažėjant prenumeratorių 
skaičiui, buvo iškilęs pavojus 
suretinti jo leidimą, bet įkur
tas Draugo fondas jau sutaupė 
miUjooą dolerių neliečiamo 
kapitalo ir tuo tarpu finansi
niai reikalai susitvarkė. 

Pasaulio lietuvių centras Le-
monte, faigytas beprocenti-
niais žmonių įrašais, įregist
ruotas valstijos įstaigose, kaip 
ne pelno siekianti organizaci

ja, tvarkosi savarankiškai, be 
globėjų. Šiuo metu centras iš
silaiko tik pasišventusių gau
sių talkininkų dėka. Jį likvi
duojant, jo nariai pasidalins 
gerokai pakilusią centro vertę 
pagal įnašų dydį ar parems 
veikiančius junginius. Tai na
rių privilegija. 

Lietuviai kunigai, vienuo
liai, vienuolės daug yra prisi
dėję ir tebeprisideda prie lie
tuvybės bei lietuvių kultūros 
palaikymo. T. pranciškonai 
turėtų savo leidžiamame 
^Darbininke* ar bent „Drauge" 
paaiškinti esamą padėtį ir 
ypač dabar, kai teismas pada
ręs savo sprendimą, užbaigti 
šį nemalonų, laikas nuo laiko 
keliamą, klausimą. Visada at
siras asmenų, kurie bus nepa
tenkinti sprendimais ir drums 
geravalių žmonių pastangas. 

Antanas Juodvalkis 
Burbank, IL 

KAI KALNAS EINA PRIE 
MAHOMETO... 

Kai Marija Remienė perėmė 
LB Kultūros tarybos pirmi
ninkės pareigas, tarp gausy
bės jos nuveiktų stambių dar
bų buvo Poezijos dienų atkū
rimas! Nors Amerikoje teko 
nugirsti, jog poezijos knygos 
išleidimo atgarsis yra toks, 
kaip plunksnos numetimas į 
Grand Canyon, tačiau lietu
viams — ar skausme, ar 
džiaugsme nuolat dainuojan
tiems, poezija yra gyvybės 
įkvėpėja. Maironis žadino sa
vo tautą ir skraidino mūsų 
kartą patriotiniais sparnais, o 
Brazdžionis nešė paguodą ir 
viltą už .geležinės uždangos" 
kenčiantiems savo tautie
čiams. 

Šiemet PD ypatingai vaini
kavosi. M. Remienei, visada 
įvairių naujų idėjų sumanyto
jai ir vykdytojai, pavyko atsi
kviesti net porą poezijos ga
liūnų, premijuotus, čia dar 
niekad negirdėtus — Vytautą 
Bložę ir Nįjolę Miliauskaitę. 
Jaunimo centre juos sutiko 
nuo sienos iki sienos pilna 
salė (tuo dar sykį įrodyta, kaip 
JC gyvybiniai reikalingas lie
tuvybei išlaikyti). Susirinkę 
išgirdo sielos poeziją, ° patys 
pasijuto dvasios turtuoliais, 
pabuvoję lietuviškame Par
nase! 

O kaip rytojaus diena Le-
monte? Fiasco! Ir kodėl? Kas 
sugebėtų paaiškinti? Pasaulio 
lietuvių centre (tokio ambicin
go vardo) įvyko toks labai ne-
ambicingas poelgis — atvyko 
vos... 28 asmenys. Ar cepelinai 
ir balandėliai daug daugiau 
vertingesni už dvasinį peną? 
Jau nusidėvėjęs posakis moko, 
kad, jei Mahometas nenueina 
prie kalno, tai kalnas nueina 
prie Mahometo, šiuo atveju 
net du .kalnai" pajudėjo... iš 
pat Lietuvos (niekad nebuvę 
niekur užsieny)! Kaip manote, 
kokį įvaizdį jie galėjo išsivežti 
apie PLC? Ar ne skaudu, ar ne 
graudu? Ar tai Aloyzas Baro
nas būtų turėjęs omeny, kai 
jis tiek daug sielvartavo dėl 
nuosmukio? 

Perskaičius Audronės V. 
Skiudaitės (čia tik laikinai iš 
Lietuvos) jausmingą reportažą 
.Lietuva skolinga Bložei", 
dingtelėjo galvon, kad mažų 
mažiausiai Lietuvos vadovybė, 
tarp rieškučiomis dalinamų 
ordinų galėtų rasti vieną, 
vertą papuošti Bložės krūtinę. 
Dar ir finansinę paramą pri
valėtų suteikti sovietų nute-
riotam buvusio dvarponio sū
nui... 

Kita mintis įstrigo, kaip mes 
nesuprantam, visai neįverti
nam ar n—tiančiam rengėjų 
pasiaukojimo. Kiek daug var
go, kol tenka surasti progra
mos atlikėjus, su jais susisiek-

DRAUGAS, 2001 m. liepos 3 d., antradienis 

Kultūros namų Rimdžiūnuose (Baltarusija) atidaryme 2001 m. kovo 18 d. dainuoja Gervėčių etnografinis an
samblis. 

LIETUVIŠKAS ŽIDINYS 
BALTARUSIJOJE 

Kovo 18 d. Baltarusijoje, 
Rimdžiūnuose, iškilmingai 
atidarytas Lietuvių kultūros, 
švietimo ir informacijos cen
tras. Iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos ir Baltarusijos valdžios 
atstovai, šių apylinkių gyven
tojai, svečiai. 

ti, atskraidinti, juos parsivežti 
iš oro uosto, apgyvendinti pas 
save, vežioti, rūpintis, globoti, 
vėl grąžinti atgal skridimui ir 
t.t. Ir visa tai atliko viena pati 
LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė. O kas beliko 
mums? Tiktai... „baisiai sun
kus" darbas — ateiti! Ir pasi
grožėti dailiuoju žodžiu, ku
riuo nuo senų laikų džiugino 
pasaulį didingieji poetai: Dan
te, Byron, Goethe, de Musset, 
Puskin, Emily Dickinson... O 
nūdien Lietuvos didieji — Vy
tautas Bložė, Nijolė Miliaus
kaitė! 

Stasė E. Semėnienė 
Baraboo, WI 

Gervėčių krašto lietuvių 
kultūros ir švietimo židinys 
Rimdžiūnuose pradėtas staty 
ti 1990 metais. Jį sudaro Rir.i-
džiūnų vidurinė mokykla lie
tuvių dėstomąja kalba, ben
drabutis, sporto salė, gyvena
mieji namai ir butai mokyto
jams. 2000 m. pastatyti Kul
tūros namai, įsteigtas Lietu
vių kultūros, švietimo ir infor
macijos centras. Statybos dar
bus vykdė akcinė bendrovė 
„Ignalinos statyba". 

Visas lietuviškas komplek
sas Rimdžiūnuose pastatytas 
Lietuvos valstybės lėšomis. Jo 
statyba ir veikla rūpinasi 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas. Lietuvių kul
tūros, švietimo ir informacijos 
centras Rimdžiūnuose, pasak 
departamento vadovų, atvers 
naujas galimybes šio krašto 
lietuviams, prisidės prie Lie
tuvos ir Baltarusijos bendra
darbiavimo ;-ir gerų kaimy
niškų santykių plėtojimo. 

PLB inf. 

ĮSTEIGTAS EUROPOS 
INFORMACINIS 

CENTRAS 
Daugų žemės ūkio mokyk

loje įkurtas Mažasis Europos 
informacinis centras. 

Tai pirmaois Mažasis Euro
pos informacinis centras, 
įrengtas žemės ūkio mokyk
loje. Jo iniciatoriai — mokyk
los pedagogai ir grupė moks
leivių, pagal parengtą projek
tą gavę mokyklai penkis kom
piuterius. 

Pasak mokyklos vadovo Vy
tauto Zubraus, šis centras tu
rėtų tapti regioniniu, būtų 
pravartus ne tik mokslei
viams, studentams, bet ir 
Daugų, taip pat Alytaus rajo
no gyventojams. 

Toks centras ne tik rinks ir 
skleis informaciją apie Euro
pos Sąjungą, bet kaups tai, 
kas geriausia rajone, Lietu
voje, ir tai skleis Europos 
bendruomenei. 

V. Zubrus įsitikinęs, kad to
kiu būdu platinama informaci
ja būtų labai naudinga regio
nui, nes graži Daugų gamta 
galėtų pritraukti Lietuvos ir 

užsienio valstybių turistus, 
miestelyje vystytųsi paslaugų 
verslai. 

Daugų žemės ūkio mokyk
loje jau vyksta nemokami ang
lų kalbos kursai, kuriems va
dovauja JAV taikos korpuso 
savanoris Tony Kinard. Įkur
toje skaitykloje galima tobu
linti užsienio kalbų žinias, 
taip pat pramokti dirbti kom
piuteriu. (Elta) 

* „Transparancy Interna
t ional" apklausa rodo, kad 
Vilniaus moksleiviams svar
biausia vertybė yra; išsilavini
mas — taip mano 80 proc. ap
klaustųjų. 66 proc. labai svar
biais laiko laisvalaikį bei 
draugus ir pažįstamus. 59 
proc. kaip didžiausią vertybe 
nurodė šeimą. 55 proc. — dar
bą, 54 proc. — materialinį ger
būvį. Politika svarbi tik 5 proc. 

Baltarusijoje, Rimdžiūnuose, Lietuvos valstybes lėšomis pastatytas Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos 
centras. 

A ITAM ALtlAMC* 
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How easy i$ K to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer daHy servtee to Vintus 
wtth a hassle free connectJon through our 
Copenhagen Alrport And when retumlng, you 
canenjoysarnedaytravHvIaCopenhagenback 
to Chfcago. 

Flndout just how easy we can make your 
next trlp to Vttnkis. And remember, when you 
travet wfth SAS, you can eam mlleage credft 
wtth Unltetfs Mlleage Ptus* or SAS' 
EuroBonus'" freauent flyer program. 

For Information on spedai fares and 
scheduk* contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at 
wfwwjcandlnavtan.net 

Ifs Scandinavian 

A. t A. 
VLADUI PALUBINSKUI 

iškeliavus į Amžinuosius namus, jo žmoną NIJOLĘ, 
dukrą LINĄ RJFFLE, sūnų TOMĄ, brolį MEČJ su žmona 
JADVYGA, gimines ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime. 

Babcock & Wilcox Co. Inžinerijos skyriaus buvę 
ilgamečiai bendradarbiai: Petras Ežerskis, Petras 

Kliorys, Vytautas Pliodžinskas, Vacys Rociūnas. 
Balys Steponis, Jonas Vasaris 

Cleveland, Ohio 

Aukojo Lietuvos partizanų šalpai: 

$1,000 Liautaud Gražina, Jim (iš viso $5,000). 
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Bartkai Eugenijus, Danguolė (iš viso $400); Šalčiai 
Jonas, Laima (iš viso $4,000); Vašiai Dalius, Mary 
(iš viso $600). 
Smolskis, atminimui a.a. Viktoro Baškio; Šumskis 
Nemira; Valavičiai Antanas, Viktorija (iš viso $350;; 
Vaitkus Mary; Rimkus, dr. (iš viso $200); Vaitaitis 
Albertas (iš viso $300). 
Anulienė Elena. 
Bačanskai Kazys, Louse; Daugirdai John, Cena; The 
Rivers School of Music, atminimui a.a. Viktoro 
Baškio; Pakštienė Emilija; Srikas Jovita (iš vise 
$350); Tiškevičius Stasys; Vėbra Karlove, Unakis 
Wiliam (iš viso $950); Barkauskai Walter, Anelė; 
Raugai Balys, Maria; Šimkus Pranas. 
Variakojis Daina. 
Damijonaičiai Algis, Stasė (iš viso $130); Rygertai 
Henrikas, Birutė; Reškevičiai Albinas, Gražina. 
Vaškys Vytautas; Stankus Kostas (iš viso $255); 
Razminienė Birutė (iš viso $325); Razmai Kazys, 
Danutė; Jasėnas Marija; Vaitaitienė Paulina; 
Grigaliūnai Ray, L. 
Kalvaitis Juozas; Smilga Julija; Šulskis Elina (iš 
viso $480); Smilgai Aleksas, Dalia; Venckus Leo; 
Karuža Donata (iš viso $520); Pleirys Valerija, 
Jonas; Sereika A., P. t 
Vasiliauskai; Poškus Andrew. 
Šwagždys John; Sullivari Irenė; Stasas Henry; 
Bindokai Vytautas, Danutė; Jening Henry; 
Morkūnai Leonas, H.; Navardauskas A.; Olson 
Aldona; Skuodai J., Angelė; Totilas A.; 
Tamaševičius Stasys (iš viso $100); Balilinis A.; 
Barauskienė Ona; Zunas Adelė Trust. 
Židžiūnas; Izokaičiai. 

Lietuvos Partizanų globos fondas nuoširdžiausiai 
dėkoja aukotojams, parodžiusiems meilę part izanams, 
sušelpiant juos senatvėje. Re i šk i ame nuoš i rdž i ą 
užuojautą mirusiu, giminėms. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 
2711 West 71 Str., Chicago IL 60629. 

Aukojo L i e t u v o s p a r t i z a n ų šalpai: 

$300 
$200 

Grina Petras (iš viso $750). 
Adomaitienė Ona (iš viso $400); Pakulis Eugenia 
(iš viso $1,500); Paulikai Arvydas, Eglė (iš viso 
$800). 
Leščinskai Juozas, Angelė (iš viso $950); Klosis 
Walter (iš viso $210). 
Kikilai Lucy ir Geneveve (iš viso $300): Keblinskai 
Algirdas, Vida; Dubinskas V. DR. (iš viso $150 >; 
Abromaičiai Ana, Jonas; Kuncaitis Joseph; 
Lukauskas Irena; Mažeika V. A; Molis Petras f iš 
viso $400); Paškoniai A &S. 
Nagele Osvaldas. 
Kaufmanas G.; Murinas Praurima. 
Alšėnas Estera; Aukštuoliai Vytautas, Natalija (iš 
viso $325); Barunas Kazys; Gruzdys Vytautas; 
Janickai Jurgis, Marija; Juodelis Bronius; Karolas 
Povilas. 
Ancer (pavardė neišskaitoma) Koste ; Ankus 
Aldona (iš viso $450); Aistis Aldona: Laniauskas 
Stasė; Mockaitis J & J; Paovys Veronika. 
Mačiulis K.; Krokys Bronius; Klavas Sofija: 
Kernagis Helen; Kuikys V.; Gustaff A & L: 
Petrauskienė M. 
Burba B. 

Lietuvos Partizanų Globos fondo valdyba dėkoja 
mieliems aukotojams už atsiųstas aukas palengvi
nimui paskutinių gyvenimo dienų partizanams, iš-
kentėjusiems žiaurias kančias Sibire dėl Lietuvos 
laisvės. Aukas siųsti: L.P.G. Fund, 2711 West 71 St., 
Chicago, IL 60629. Aukos nurašomos nuo fed. 
mokesčių. 

$100 

$50 

$35 
$30 
$25 

$20 

$10 

$1 

http://wfwwjcandlnavtan.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Lemonto LB suruoštame Gedulo ir Vilties dienos minėjime tremtinių dai
nas dainavo Genė Razumienė ir Laima Žukienė. 

Liepos 4-ąją, JAV Neprik
lausomybės dieną, „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. 

ALRK MOTERŲ 
SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS 

ALRK Moterų sąjunga šiais 
metais rengia suvažiavimą, 
kuris vyks rugpjūčio 23-26 
dienomis Čikagoje. 

Pagal nuostatus, suvažiavi
mai numatyti kas 2 metai. Šis 
suvažiavimas bus jau 48-asis. 
Kviečiame nares jame daly
vauti. 

Rugpjūčio 23 d., ketvirta
dienį, nuo 3 iki 5 vai. p.p., 
Marriott Courtyard Hotel, 
6610 _§,.Cicero Avenue, vyks 
delegačių registracija. 

Susipažinimo vakaras ren
giamas gražiame to paties 
viešbučio „gazebo", kur 6 vai. 
v. suruošime havajiško sti
liaus „Luau" vaišes ir pra
mogą. 

Rugpjūčio 24 d., penktadie
nį, numatomos šv. Mišios ir 
susirinkimas. Šv. Mišios vyks 
8:30 vai. r. Most Holy Re-
deemer parapijos bažnyčioje. 
Šv. Mišias atnašaus mūsų 
dvasios vadas kun. Antony 
Markus. Čia pat, parapijos sa
lėje, po pusryčių vyks susirin
kimas: pranešimai, diskusijos. 
Šios kun. A. Markaus parapi
jos adresas — 9525 S. Lawn-
daleSt. 

Rugpjūčio 25 d., Šeštadienį, 
numatoma išvyka, o vakare — 
pokylis-vakarienė. Rugpjūčio 
26 d., sekmadienį 10:30 vai. r. 
— šv. Mišios, Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčio
je, Brighton Parke. Po to — 
pusryčiai („bruncb") parapijos 
salėje. Pusryčių šeimininkė — 
20 kuopa. 

Prel. J o n a s A. Kučingis iš 
Los Angeles, CA, mūsų laik
raštį parėmė 100 dol. auka, 
kurią pridėjo prie „Draugo" 
pokylio bilietėlių atlyginimo. 
Didelis ačiū už paramą ir už 
dosnumą. 

Autobusas, su stovyklon 
važiuojančiais Čikagos ir 
apylinkių skauta is i r skau
tėmis, iš Pasaulio lietuvių 
centro Lemonte išvyks šešta
dienį, liepos 7 d., 7:30 vai. ry
to. Stovyklinėmis darbo uni
formomis apsirengė broliai ir 
sesės PL centre renkasi 7 vai. 
r. Autobusas išvyks punktualiai 
ir besivėluojančių nebus lau
kiama. Su savim prašoma tu
rėti tik vieną nedidelį rankinį 
bagažą, sumuštinį ir atsigėri
mui vaisvandenių. Pasiima-
mas ir švarkelis. Autobusą 
lydės v.s. Antanas Paužuolis. 

Irena Kairys, gyvenanti 
Oak Lawn, LL, įsigijo „Drau
go" pokylio laimėjimų bilietė
lius ir mūsų dienraštį parėmė 
100 dol. auka. Tariame didelį 
ačiū už dosnumą. 

Ar nenorė tumėte karštą 
sekmadienio popietę pra
leisti vėsiame Pasaulio lietu
vių centro sodelyje kartu su 
draugais ir pažįstamais? PLC 
sodelyje liepos 8 d., sekmadie
nį, 12 vai. vyks linksma gegu
žinė, kurioje bus skanaus 
maisto, gros S. Jagminienės 
„Tėviškės" liaudiškos muzikos 
kapela, vyks šokiai, žaidimai, 
laimėjimų traukimai. Į geguži
nę kviečia PLC renginių komi
tetas. 

Dr. Kastytis J u č a s iš Chi-
cago, IL, atsiųsdamas „Drau
go" pokylio laimėjimų šakne
les, pridėjo 50 dol. auką. Nuo
širdžiausiai dėkojame už pa
ramą. 

P r imenama , kad laikraš
čiui s iunč ian t nuo t raukas 
ir norint, kad panaudojus jos 
būtų grąžinamos, būtina pri
dėti atitinkamo dydžio sau ad
resuotą voką su priklijuotu 
pašto ženklu. Panaudotos nuo
traukos, o taip pat nespaus
dinti rankraščiai, nebus sau
gomi. 

Vytautas Demereckis, gy
venantis Eagle River, WI, at
silygindamas už „Draugo" ru
dens šventės „laimės šulinio" 
bilietėlius, mūsų dienraštį pa
rėmė 90 dol. auka. Dėkojame 
už dosnumą ir linkime sėk
mės! 

Brighton P a r k o lietuvių 
namų savininkų draugijos 
ruošiamas festivalis jau 19 
kartą vyks liepos 6, 7, 8 dieno
mis. Penktadienį festivalio 
pradžia - 6 val.v., o šeštadienį 
ir sekmadienį šventė tęsis nuo 
12 vai. iki 10 val.v. Svečius 
linksmins Algimanto Barniš-
kio orkestras, bus skanaus lie
tuviško maisto ir gaivių gėri
mų. Festivalis vyks VVestern 
Blvd., tarp 47 ir 49 gatvių. 
Visi nuoširdžiai kviečiami šia
me festivalyje atsilankyti. 

ATEITININKAI KVIEČIA 

Ateitininkų sendraugių sto
vykla Dainavoje vyks š.m. lie
pos 22-29 d. Stovykloje, kaip 
ir kasmet, nuo pirmadienio iki 
šeštadienio rytais, nuo 10 vai. 
vyks aktualios paskaitos, ku
rių paklausyti kviečiama ir 
susidomėjusi visuomenė. 

Pirmadienį, liepos 23 d., Al
dona Kamantienė ir Rita 
Venclovienė pernai ilgesnį lai
ką „Vaiko vartai į mokslą" or
ganizacijos savanorėmis dir
busios apleistų ir gatvės vaikų 
centruose Lietuvoje, dalinsis 
įspūdžiais, pergyvenimais ir 
įžvalga. 

Antradienį, liepos 24 d., Vi
da Jonušienė pranešime „Esu 
pagydyta gydytojų požiūriu 
pačiais nepriimtiniausiais bū
dais", dalinsis savo patyrimais 
gydantis nuo krūtinės vėžio. 
Jos išgyvenimai ir patyrimai 
ypač svarbūs sveikata besirū
pinančioms moterims. 

Trečiadienį, liepos 25 d. 
kun. Kęstutis Kevalas gvil
dens temą „Dievas ir žmo
gus". 

Ketvirtadienį, liepos 26 d., 
Pranutė Domanskienės, Ph.D. 
kalbės tema„Vaiko psichologi
ja ir šeimos terapija". 

Penktadienį, liepos 27 d., 
Daiva Markelytė kalbės tema 
„Dvigubas lietuvių spaudos 
vaidmuo Amerikos lietuvių 
tarpe, 1880-1920 m.". 

Šeštadienį, liepos 28 d. vyks 
simpoziumas — „Dovydaičio 
Trys pamatiniai klausimai 
šių dienų šviesoje, Lietuvoje ir 
JAV ". Dalyviai: Dainė Quinn, 
Vaidotas Vaičaitis, Ph.D., ir 
Laima Šalčiuvienė. 

Visi kviečiami. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
r inkt inė liepos 8 d., sekma
dienį, 12 vai. rengia vasaros 
gegužinę Šaulių namuose. Bus 
įvairaus maisto, „laimės šuli
nys" ir kitų įvairybių, linksmi
nant Kosto Ramanausko or> 
kestrui. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

Lietuviškos internete 
naujienos: 

analitinis iliustruotas žur
nalas apie šiuolaikinę profe
sionaliąją dailę http:l I 
www.culture.lt/daile_review 

anglų kalbos mokymas ša
lies miestuose ir užsienyje 
http: II www.ames.lt 

socialinio draudimo ir darbo 
teisės konsultacijos 
http: 11 www.is.lt leglasa 

Kurtuvėnų regioninis par
kas http: I / www.kurtuva.lt 

Maksiminaa Karaika, gy
venantis Fredericksburg, VA, 
pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą, dar pridėjo 100 dole
rių auką, už kurią nuošir
džiausiai dėkojame. 

Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios įvyks šį šeš
tadienį, liepos 7 d., 9:30 val.r. 
seselių motiniškajame name, 
2601 West Marąuette Road 
Chicago. Mišias aukos kuni
gas Gary Graf, klebonas iš 
Holy Family East Site, Wau-
kegan, Illinois. 

Draugo knygynėlyje 

„Židinio" nariai, nutarę 2001 m. organizuoti maldos kelionę į Švč. Marijos apsireiškimų vietą, Medjugorję. Sėdi 
(iš kairės): Rita Fabijonienė, Liucija Krutulienė, Sofija Kunstmanienė. Stovi: Severinas Krutulis, kun. Kęstutis 
Trimakas ir Ričardas Kunstmanas. Reginos Jautokaites nuotr 

ŠVČ. MARIJOS APSIREIŠKIMŲ 
PAMINĖJIMAS 

IMnojo Brighton Parko Švč M Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos mokyklos salėje praėjusi sekmadienį, lie
pos 1<I konrrrtavo ..Rokoko" ansamblis iš Šiaulių, prieS tai šioje bažnyčioje giedojęs giesmes ir psalmes. 

Jono Kaprio nuotr. 

Ju l ius Būtėnas, daugiau 
kaip prieš 50 metų parašęs ir 
išleidęs knygą apie Vincą Ku
dirką, rengėsi ir toliau tyrinėti 
„Varpo" ir „Ūkininko" artimų 
bendradarbių veiklą, tačiau 
1940 m. prarasta krašto ne
priklausomybė sužlugdė rašy
tojo planus. Tik po pusės šim
to metų, prasidėjus naujam 
tautiniam atgimimui, J. Bū
tėno knyga „Vincas Kudirka" 
sulaukė antrojo leidimo, o 
1993 m. Vilniaus rašytojų są
jungos leidykla Išleido J. Bū
tėno knygą „Vrato Kudirkos 
bendražygiai". Šioje knygoje 
pateikiamos 28 apybraižos, 
apibūdinančios varpininkų 
publicistų veiklą ir likimus. 
Trumpose biografijose mini
mas Jonas Jablonskis, kuris 
buvo ne tik V. Kudirkos bend
ražygis, bet ir bendraklasis, 
Povilas Višinskis, didelis V. 
Kudirkos gerbėjas ir jo idėjų 
tęsėjas, Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė, rašiusi į V. Kudirkos 
išleistą „Varpą" koresponden
cijas iš Panevėžio, taip pat pri
simenami ir mažiau žinomi, 
tačiau V. Kudirkai artimi, ak
tyviai dalyvavę ano meto lie
tuvių veikloje, žmonės - Jur
gis Šaulys ir Jonas Vileišis, 
sulaukę savo siekimų įsikūni
jimo - Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo, Kazys Gri
nius, buvęs ministras pirmi
ninkas ir trečiasis Lietuvos 
prezidentas, Petras Leonas, 
pirmasis teisingumo ministras 
ir universiteto profesorius bei 
kiti - J. Gaidamavičius, J. 
Adomas-Sernas, V. Šlekys, G. 
Landsbergis-Žemkalnis, M. 
Lozoraitis, J. Lozoraitis, P. 
Avižonis ir kt. Knygos kaina -
5 dol., su persiuntimu - 8.95 
dol. 

§55555 
• 37 centai skambinant i 

Lietuvą, 6.5 cnt JAV, 34 vai. 
per parą, 7 dienas per savai* 
te* 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimu. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. TeL 
H M M * * TRANSPOINT 
— patikimiausias rytys su 
Lietuva bei visa pasauliui 

Nors tai buvo darbo dienos 
rytas, birželio 25 d., 8 vai. šv. 
Mišių aukai Lemonto lietuvių 
misijos bažnyčion susirinko 
keliasdešimt žmonių. Proga 
buvo neeilinė: tai Taikos ir 
Ramybės apsireiškimų 20 
metų sukaktis. Šv. Mišias at
našavo kun. Kęstutis Trima
kas. Koncelebravo prel. Ignas 
Urbonas. 

Savo žodyje po evangelijos 
kun. K. Trimakas išryškino 
Jėzaus Motinos vaidmenį žmo
nijoje. Savo Nekaltuoju Prasi
dėjimu Ji visa savo būtimi liu
dija, kad Dievas yra viskas. 
Dėl to Dievas Ją išrinko būti 
Dievo Sūnaus žmogiškąja mo
tina, o taip pat visų žmonių 
dvasine motina. Ji savo moti
niška širdimi rūpinasi visais 
žmonėmis. Dvasinių krizių 
laikais Dievas Jai leidžia ap
sireikšti pasaulyje ir raginti 
nuo Jo nutolusius žmones 
gręžtis į Jį. Savo rūpestį J i 
parodė žmonėms Šiluvoje, 
Lurde, Fatimoje. Popiežius, 
nemaža vyskupų ir įvykius 
tyrę teologai yra įsitikinę, kad 
Medjugorję, nuošali, tarp kal
nų įsispraudusi vietovė Bos-
nįjoje-Hercegovinoje, yra Lur-
do ir Fatimos tęsinys. Nedju-
gorje yra ypatinga dar tuo, 
kad čia Švč. Marija nepapras
tai ilgai, jau 20 metų, pasirodo 
dažnai ir planingai moko žmo
nes pasišvęsti Dievui. Pirmą 
kartą prabilusi 1981 m. birže
lio 25 d., Ji pasakė, jog Jos 
pasirodymų tikslas yra sutai
kyti žmones su Dievu ir tarp 
savęs. Dėl to Ji ir pasivadino 
Taikos Karaliene. 

Po šv. Mišių aukos ir kavos 
pertraukos Bočių salėje kun. 
K. Trimakas mums toliau 
aiškino Švč. Marijos apsireiš
kimą šiais laikais. Teologai 
praėjusio šimtmečio apsireiš
kimuose pastebi tam tikrą 
turinio tąsą. Madjugorjėje Ap-
sireiškiančioji jau 20 metų 
nuodugniai moko: pirma — 
jaunus regėtojus, paskui — 
vietos tikinčiuosius, parapi

jiečius, o galų gale — mėnesi
niais skatinimais visus tuos, 
kurie Jos žodžių klausosi: Die
vas yra viskas ir dėl to žmonės 
gali kurti pasaulį tik su Juo 
— pagal Jo planą, kuriame 
kiekvienam žmogui yra skir
tas uždavinys savo aplinkoje, 
tarp jam ar jai reikšmingų 
žmonių. 

Visa tai atitinka Kristaus 
mokslą, Jo Evangeliją. Kiek
vienam-tų žodžių besiklausan
čiam įsminga jų svarba, jų 
pritaikymas jam ar jai — ir 
tai, kad Apsireiškiančioj! kal
ba Dievo vardu šiuo kritišku 
laiku. Tai ypatinga Dangaus 
pastanga. 

Popiežius Jonas Paulius II 
neslepia, kad yra asmeniškai 
įsitikinęs šių Marijos apsi
reiškimų tikrumu. Jis ne kar
tą sakė, kad pats ten vyktų 
patarnauti maldininkams 
kaip kunigas, bet to negali 
kaip popiežius; tačiau jis ska
tina vyskupus ir tikinčiuosius 
ten vykti. Jis teigia, kad žmo
nės, atsiversdami ten randa 
„tai, kas antgamtiška". Krašto 
vyskupų konferencija Medju
gorję oficialiai pripažino mal
dininkų vieta. Kol apsireiški
mai tebevyksta, nuo galutinio 
sprendimo susilaikoma. 

Į klausimą, kokie yra ženk
lai, įrodantys apsireiškimų 
tikrumą, kun. K. Trimakas at
sakė, jog Marijos skatinimai 
jau pažadino daug nuostabių, 
staigių atsivertimų, įkvėpė 
labdaros, žmonių šelpimo ir 
kitokių artimo meilės darbų, 
o ypač — priešų meilės. Švč. 
Marija labai skatino tikin
čiuosius mylėti priešus ir 
jiems atleisti: neseniai čia šią 
šalį buvo užpuolę serbai, de
gino bažnyčias, išvarė kroatus 
iš jų namų ir gyvenviečių, 
prievartavo moteris. Sunku 
tada atleisti, bet tikintieji 
stengėsi klausydami Taikos 
Karalienės. Anot teologo Re
ne Laurentino, priešų meilė 
yra šių Marijos apsireiškimų 
didžiausias įrodymas. 

Buvo klausta — ar įvyko 
stebuklingų pagijimų. Taip, 
pagijimai dokumentuojami. 
Daugiau kaip 300 užregist
ruotų. Yra tokių, kurie gydy
tojų pripažinti kaip medici
niškai neišaiškinami. 

Kun. KL Trimakas paminėjo, 
kad daug klausimų paaiškės 
skaitant jo naująją knygą 
„Marija: Dėkoju jums, kad at
siliepėte". Šiame leidinyje aiš
kinama ne vien įvykių eiga, 
popiežiaus ir kardinolų gany
tojų pasisakymai, apreiškimų 
turinio reikšmė, bet ir žmo
nijai skirtų 1987-2001 m. Švč. 
Marijos žodžių rinkinys. 

Po bendro susirinkimo keli 
„Židinio" bendradarbiai susi
tiko su kun. K Trimaku pasi
tarti dėl ateities planų. Ši 
grupė Čikagoje jau 1988 m. 
išspausdino kun. K. Trimako 
paruoštą pirmąją knygą apie 
Medjugorję, pavadintą Mari
jos žodžiais — ,Aš kviečiu 
jus". Ši grupė taip pat suruo
šė keletą maldos kelionių 
lietuviams į Medjugorję. Ji 
taip pat ruošia pamaldas su 
šv. Mišiomis Jėzuitų koply
čioje Čikagoje pirmaisiais 
mėnesio šeštadieniais. 

Vietoj to' kad lietuviai vyktų 
į Medjugorję per amerikiečių 
maldininkų agentūras (vieni 
vyksta kasmet, kiti pagei
dauja, planuoja), ši „Židinio" 
grupė nutarė kitais metais 
gegužės mėnesį organizuoti 
kelionę lietuviams. 

Norinčiųjų sąraše tuoj atsi
rado keliolika pavardžių. Bu
vo taip pat nutarta greitu lai
ku išspausdinti naują kny
gos , Aš kviečiu jus" laidą; pir
moji laida jau išsibaigusi, o 
knygoje surinktas Marijos 
žodžių rinkinys labai turinin
gas ir naudingas. 

„Židinio" informacija 
• * * 

„Židinio" pamaldos su šv. 
Mišiomis vyks liepos 7 d., 
šeštadienį, 4 val.p.p. tėvų jė
zuitų koplyčioje prie Jaunimo 
centro Čikagoje. Pamaldų te
ma - padėka už Dievo dova
nojamas gėrybes. Visi nuošir
džiai kviečiami. 

Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas USackaa, lankydamasis Čikagoje, dalyvavo sv. Mišiose Pal. J. Matulaičio 
misijoje, Lemonte. Už ambasadoriaus - JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Algimantas GeCys. 

http://www.culture.lt/daile_review
http://www.ames.lt
http://www.is.lt
http://www.kurtuva.lt

