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Lietuvoje
* Krikščionių demokratų
patijos vadas, parlamenta
ras Kazys Bobelis pirmą kartą
tapo populiariausiu Lietuvos
politiku. Tai rodo apklausa,
kurią liepos 5-9 d. atliko vi
suomenės nuomonės ir rinkos
tyrimų centras „Vilmorus".
Apklausos duomenimis, K
Bobelį palankiai vertina 63.5
proc. apklaustųjų, nepalankiai
— 13.4 proc. (birželį Šie rodik
liai atitinkamai buvo 64 proc.
ir 12.5 proc.).
(BNS)

čečėnų lavonus
lavonus nužudytųjų
artimiesiems. „Toks verslas
Rusijos kariuomenėje ten (Če
čėnijoje — BNS) labai papli
tęs", teigė V. Landsbergis.
Konservatorius,
priminęs,
jog buvęs Serbijos vadovas
Slobodan Miloševič yra teisia
mas tarptautinio karo tribu
nolo Hagoje už 750,000 albanų
išvarymą iš Albanijos, teigė,
jog Čečėnijoje taip pat „vyksta
čečėnų išvarymas teroro bū
du". Remdamasis Maskvoje
įsikūrusios organizacijos, vie
nijančios išvarytus čečėnus,
duomenimis, jis teigė, jog iš
Čečėnijos jau buvo išvaryta
apie 600,000 čečėnų.
Jo teigimu, Rusijos kariuo
menės vadovybė jau pati pra
dėjo pripažinti vykdytus nusi
kaltimus. Tačiau jis čia pat
pažymėjo, jog Rusijos Valsty
bės Dūma užima vis agresy
vesnę poziciją Čečėnijos at
žvilgiu. „Rusijos Dūma darosi
vis agresyvesnė", teigė V.
Landsbergis, primindamas ne
seniai Valstybės Dūmos pri
imtą įstatymą, reglamentuo
jantį kitų valstybių ar kitų
valstybių dalių prijungimą
prie Rusijos.

Prie „Valdovų rūmų" paviljono budi šarvuoti sargybiniai.

„Nėra klausimo, kad Euro
pos Taryboje Rusijai gali būti
atimta balsavimo teigė, kon
servatorius. V. Landsbergis
Vilnius, liepos 15 d. (BNS)
yra Seimo delegacijos Euro
pos Tarybos Parlamentinėje — Sekmadienį Katedros aikš
tėję, prie paminklo Gediminui,
Asamblėjoje (ETPA) narys.
buvo atidarytas paviljonas
„Valdovų rūmai".
Paviljoną atidarė Valdovų
rūmų tarybos Garbės pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas,
Vilniaus apskrities viršinin
* Naujosios parlamenti
kas Algirdas Kudzys, Vilniaus
nės d a u g u m o s bendrinin
miesto Tarybos narė Rita Dap
ku — socialliberalų ir social
kutė, Kultūros ministerijos bei
demokratų -r- nuostatos dėl
kitų institucijų atstovai. Ati
neeilinės Seimo sesijos su
darymo metu koncertavo dai
šaukimo išsiskyrė. Neeilinėje
nininkė Veronika Povilionienė
parlamento sesijoje turėtų
ir saksofonistas Petras Vyš
būti priimti sprendimai, pa
niauskas.
tvirtinantys ilgalaikę sutartį
Paviljonas pastatytas toje
dėl Rusijos naftos tiekimo
vietoje, kur bus atstatyti tik
„Mažeikių naftai". Pirmadienį
rieji rūmų vartai, pietiniame
Seimo valdyba svarstė tris
galimas neeilinės sesijos su
šaukimo datas: liepos 30 d.,
rugpjūčio 6 d. ir rugpjūčio 13
d., tačiau, išsiskyrus frakcijų
Vilnius, liepos 16 d. (Elta)
nuomonėms, jokio sprendimo — Įsiliejusi į Europos Są
nepriėmė.
(BNS) jungos šeimą, Lietuva praras
'* J e i vyktų referendu apie 300,000 savo gyventojų.
mas, už Lietuvos narystę Eu Tokias išankstines spėliones
ropos Sąjungoje (ES) balsuotų pateikia Europos Sąjungos
56.2 proc. apklaustųjų. Tai žinovai ir Lietuvos sociologai.
Atlikti tyrimai rodo, jog per
yra didžiausias eurošalininkų
artimiausius
trejus metus į
skaičius nuo 1997 metų, kuo
užsienį
gyventi
planuoja iš
met buvo pradėta tirti visuo
vykti
apie
2
proc.
žmonių.
menės nuomonė šiuo klausiĮvertinus,
tai,
jog
jie
ten
vyks
\mu. Viešosios nuomonės tyri
gyventi
su
šeimomis,
tai
suda
mo centro „Vilmorus" many
mu, didžiausią įtaką eurošali rytų maždaug 300,000 žmo»
ninkų augimui galėjo turėti nių.
Tikslesnius skaičius, kiek į
premjero Algirdo Brazausko
užsienį
išvyktų ne tik gyventi,
parama eurointegracijai bei
bet
ir
laikinam
darbui, turėtų
užtikrinimas, kad Lietuva
pateikti
Socialinės
apsaugos ir
nelėtins derybų ir sieks tapti
darbo
ministerijos
planuoja
Europos Sąjungos nare 2004
mas
atlikti
mokslinis
tyrimas
metais.
CBNS)
dėl laisvo asmenų judėjimo,
* K a d traukiniai išsi kurį numatoma baigti iki spa
laikytų a n t bėgių, griežtai lio pradžios. Šiam tyrimui at
ribojamas jų judėjimo greitis. likti pirmadieni paskelbtas at
Daugybėje ruožų, vedančių į viras konkursas.
svarbiausius Lietuvos „taš
Bendros įmonės UAB „Mag
kus" — Klaipėdos uostą ar
nus Holding" direktorius Algis
„Mažeikių naftą", daugiatoDobravolskas, vadovavęs Atvi
niai sąstatai juda 25 ar net 15
ros Lietuvos fondo finansuokilometrų per valandą greičiu.
Pasak „Lietuvos geležinkelių" geležinkelininkams už jų va
generalinio direktoriaus Jono gonų prastovas reikia mokėti
Birtiškio, tokios gudrybės kai
milžiniškas sumas. Pavyz
nuoja Labai brangiai, nes
džiui, pernai vien Rusijai teko
kai traukiniai slankioja vėžlio
atiduoti beveik 12 mln. litų.
greičiu, kaimyninių valstybių

Vilniaus senamiestyje iškilo
paviljonas „Valdovų rūmai''

L~J Tėvynėje pasižvalgius
* Atsistatydinusi Rolan
d o Pakso vyriausybė nauja
jam ministrų kabinetui paliko
pustuštį vyriausybės rezervo
fondą. Fonde liko vos trečdalis
lėšų. Šiemet valstybės biudže
te vyriausybės rezervo fondui
buvo numatyta 10 mln. litų.
Šių metų vyriausybės rezervo
fondas yra bene kukliausias
palyginti su kitų metų. Vy
riausybei vadovaujant Gedi
minui Vagnoriui, jame buvo
daugiau nei 62 mln. litų. (R.
Eha)

• Centristu vadovai jau
k u r į laiką kalba, jog partijai
reikia šlietis arčiau Liberalų
sąjungos. „Manau, kad pirma
sis žingsnis bus padarytas
Seime, kai susijungs Liberalų
bei Jungtinė frakcijos", spėjo
Centro sąjungos vadas Kęs
tutis Glaveckas.
(R. Elta)
* Naujojo m i n i s t r o pirmi
n i n k o Algirdo Brazausko ne
kartą pasakyti žodžiai, jog
sugrįžti į politiką jį paskatino
prasta situacija Lietuvos ūky
je, "subliūško praėjus vos vie
nai dienai po premjero duotos
priesaikos. Penkių mėnesių
užsienio prekybos rodikliai
parodė ekonomikos atsigavi
mo ženklus.
CLR, EIUI
* Pastaruoju m e t u pa
daugėjo atveju, kai įvairiose
Kauno parduotuvėse atsiskai
toma suklastotomis užsienio
bankų kreditinėmis kortelė
mis. Nusikaltėliai, pasinaudo
ję specialia nuskaitymo apara
tūra, sutino kortelių nume
rius bei pagamina jų kopiją.
Policijos pareigūnai įsitikinę,
kad nusikaltėliai kažkokiu bū
du turi priėjimą prie centrinės
banko duomenų bazės. Įtaria
ma, kad užsienio nusikaltė
liai, atvykę į Lietuvą, parduo
da suklastotas bankų korteles
vietiniams vagišiams. <KD. EIUI

Kęstučio Vanago I Elta) nuotr

Valdovų rūmų korpuse. Dvie
jų aukštų pastate, įsikūrusia
me ant vieno iš Valdovų rūmų
pastatų rūsių penatų, veikia
ir parodų salė, kurioje bus ro
domi rūmų maketai ir radi
niai.
Paviljonas skirtas Valdovų
rūmų atstatymo idėjos skleidi
mui ir aukų rinkimui.
Paviljonas veiks iki Valdovų
rūmų atstatymo, planuojamo
2009 metais. Čia bus galima
gauti informacijos apie rūmų
istoriją, nusipirkti gaminių su
Valdovų rūmų atributika, iki
statybos darbų pradžios 2002
metais užsirašyti į ekskursiją
po rūmų rūsius, paaukoti Val
dovų rūmų atstatymui.

Atsivėrus sienoms, į užsienį
išvyks apie 300,000 lietuvių

(KD.Eha)

tam projektui, kurio metu bu
vo parengta padarinių Lietu
vos ekonomikai įvertinimo
metodika dėl laisvo asmenų
judėjimo, teigia, jog tiek Euro
pos Sąjungos, tiek Lietuvos so
ciologų atlikti tyrimai patvir
tina, kad Lietuva neteks gar
bingiausio gyventojų sluoks
nio.
Grėsmingo poveikio darbo
rinkai baiminasi ir Europos
Sąjungos valstybės, turinčios
bendras sienas su valtybėmiskandidatėmis. Tačiau ES pa
reigūnai ramina, jog tyrimais
įrodyta, kad tas poveikis ne
bus dramatiškas.
Šiuo metu oficialią nuomonę
apie savo sprendimą netaikyti
septynerių metų pereinamojo
laikotarpio ir atverti darbo
rinką, Lietuvai tapus ES nare,
jau yra paskelbusi Danija, Ai
rija bei Olandija. Neoficialiai
tvirtinama, jog palankius
sprendimus netrukus turėtų
priimti Švedįja bei Italija.

* Uostamiesčio teisėsau
gos institucijos turėtų pa
baigti visų baudžiamųjų bylų
inventorizaciją. Atlikti išsamų
patikrinimą ne tik Klaipėdoje,
bet ir visoje Lietuvoje Gene
raline prokuratūra nurodė po
to, kai išaiškėjo, kad Klaipė
doje dingo 227 baudžiamosios
bylos. Patikrinimui vadovau
jantis uostamiesčio apylinkės
prokuratūros vyriausiasis pro
kuroras Stanislovas Stulpinas
sakė, jog vis dar ieškoma apie
120 bylų.
(K, Elta)
* Pirmadieni n e vienam
iš d a u g i a u kaip 40 vicemi
nistrų prasidėjo paskutinė
darbo savaitė valdžioje. Pra
ėjusią savaitę susipažindami
su ministerijų tarnautojais,
naujai paskirti ministrai ne
slėpė, kad savo pavaduotojų
postuose jie nori matyti kitus
VeidUS.
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Pade tią Rusijoje svarbiau už
Lietuvos vidines rietenas
Vilnius, liepos 16 d. (BNS)
— Mokydamas žiniasklaidą
platesnio požiūrio, Tėvynės
sąjungos (Lietuvos konserva
torių) vadovas, Seimo narys
Vytautas Landsbergis teigia,
jog Lietuvos žiniasklaidą ne
skiria pakankamai
dėme
sio tarptautiniams įvykiams,
ypač padėčiai Rusijoje ir
Čečėnijoje. „Lietuva tarsi gy
vena atokioje saloje viduryje
Ramiojo vandenyno", teigė V.
Landsbergis pirmadieni Seime
surengtoje spaudos konferen
cijoje.
Jo nuomone, Lietuvos žiniasklaidoje per daug sureikšmi
nami vidaus įvykiai, „kas ką
pasakė" ir net vyriausybių
kaita.
„Viskas yra smulkmenos,
palyginti su tuo, į kur eina
Rusija. Nuo toj priklausys la
bai daug kas ir Lietuvoje",
teigė konservatorius. „Galima
daryti išvadą, kad Rusija de
graduoja, nepaisant kalbų
apie reformas", teigė V.
Landsbergis.
Remdamasis užsienio spau
da, konservatorius daug kal
bėjo apie Rusijos kariuomenės
Čečėnijoje vykdomus nusikal
timus prieš civilius gyvento
jus, pateikdamas kraupias de
tales apie moterų lavonų prie
vartavimą bei prekybą lavo
nais. Konservatorius teigė, jog
Rusijos kariuomenė išsigims
ta, kaip pavyzdi nurodęs tai,
jog rusu kariai pardavinėja

WWW.DRAUGAS.ORG

(LR, Elta)

* Teismo paskirtų b a u d ų
už neleistinų mitingų Šiau
liuose organizavimą nemokė
jęs buvęs Lietuvių nacionalsocialinės partijos vadas šiau
lietis Mindaugas Murza nete
ko savo automobilio. Dien
raštis „Lietuvos rytas" šešta
dieni rašo. kad nedirbančio ir
artimųjų išlaikomo radikalo,
28 metų M. Murzos turto
ieškoję teismo antstoliai už
1,030 litų varžytinėse pardavė
jo seną, 1984 m. pagamintą
automobili „Volkswagen Golf".
* „Arvydo Sabonio 'Žal
girio' krepšinio c e n t r o " ge
neralinis direktorius Ginas
Rutkauskas pranešė, jog Kau
no „Žalgirio" komandos kapi
tonui Tomui Masiuliui bus at
likta dar viena dešinės pėdos
operacija. Žalgirietis, besi
ruošdamas naujajam sezonui,
per atostogas sportavo ir, bėg
damas krosą, pasitempė deši
nę pėdą. Būtent ta pati pėda
buvo operuota ir praėjusį se
zoną. Pirminiai medikų tyri
mai rimtesnių pažeidimų ne
rodė, bet, skausmui nesilio
vus, T. Masiulio agentas Maurizio Balducci, susirūpinęs glo
botinio sveikata, patarė jam
atvykti į Italiją, kur buvo pa
skelbtas sprendimas — opera
cija. Taigi prie susižeidusių
Europos krepšinio čempiona
tui besirengiančios Lietuvos
rinktinės žaidėjų Žydrūno IIgausko ir Andriaus Giedraičio
prisidėjo ir Tomas Masiulis.
(BNS)

* Geriausias visų laikų
Lietuvos krepšininkas —
36 metų 220 cm ūgio Arvydas
Sabonis atsidūrė šių metų Suprolygos turnyro vicečempiono
Atėnų „Panathinaikos" klubo
akiratyje.
(LR. EIU>
* J a u keturias dienas
prezidento Valdo Adamkaus
* Klaipėdos universitete rezidencijoje Turniškėse nety
gal d i r b s Virgilijus Norei la telefonas. Artimi ir mažai
ka. Artėjant naujiems mokslo pažįstami žmonės iš visos Lie
metams, maestro prisiminė tuvos varžosi gauti pustrečio
seną Klaipėdos universiteto mėnesio vokiečių aviganį Arą,
rektoriaus, profesoriaus Stasio jeigu prezidento šeimai jis
Vaitekūno kvietimą profeso taptų per didelė našta. „Ne
riauti ir ugdyti jaunuosius ta atiduosiu", ryžtingai pareiškė
.Eitai
lentus Klaipėdoje.
<K, EIUI prezidentas.

Pasaulio

naujienos

(Rerruanui BNS. Reuter. DPA. AP. Interfax. ITAR-TASS,
BelaPAN, R1A ir ELTA žiruu agentūrų prane&mais)

Roma. Rusijos prezidentas Vladimir Putin pirmadienį pareiškė,
kad NATO reikėtų išformuoti ir vietoje jos įsteigti bendrą Europos
saugumo struktūrą, kurioje būtų ir Rusija. Interviu laikraščiui
„Corriere della Serą" V. Putin sakė, kad NATO plėtra į Rytus link
Rusijos tik pratęsia šaltojo karo Europos padalijimą. „Klausimas
turėtų būti paprastas. Vakaruose visi sako: 'Nenorime naujo Euro
pos padalijimo, nenorime naujų Berlyno sienų'. Gerai. Mes visiš
kai sutinkame", Milano dienraščiui sakė V. Putin. „Tačiau išsi
plėtus NATO padalijimas neišnyks. Jo linijos tiesiog pasislinks
mūsų sienų link. Padalijimas neišnyks, kol Europoje bus nors vie
na saugumo sritis", sakė Rusijos prezidentas. Jis skundėsi, kad
NATO naudoja jėgą Europoje siekdama politinių tikslų ir nelabai
paiso Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos. „NATO gali būti iš
formuota, kaip ir Varšuvos paktas, tačiau tokia galimybė net ne
svarstoma", pridūrė jis.
Vašingtonas. JAV prezidentas George W. Bush liepos 13 d. nu
rodė sugriežtinti keturis dešimtmečius galiojantį prekybos su Ku
ba draudimą ir išreiškė savo paramą demokratinei šios valstybės
opozicijai. Toks JAV vadovo žingsnis laikomas bandymu atsakyti į
kubiečių kilmės amerikiečių kritiką dėl šią savaitę planuojamo
sprendimo, kuriuo numatoma dar šešiems mėnesiams sustabdyti
teisę JAV firmoms kelti bylas užsienio firmoms, prekiaujančiomis
su nacionalizuotomis Kubos bendrovėmis. Septintųjų metinių, kai
nuskendo Kubos laivas, kuriuo į JAV plaukė 72 iš valstybės pa
bėgti norėję kubiečiai, išvakarėse paskelbtame pranešime G. W.
Bush teigė, kad sankcijos Kubai yra ne tik politikos priemonė, ta
čiau ir „moralinis pareiškimas".
Beijing. Kinų kilmės amerikiečių mokslininkas Li Shaomin lie
pos 14 d. buvo pripažintas kaltu dėl šnipinėjimo Taivvanui ir bus
deportuotas iš Kinijos. 45 metų Li Shaomin buvo sulaikytas vasa
rio 25 d. Pietų Kinijos mieste nepateikus jokio paaiškinimo. JAV
pilietis, kuriam oficialūs kaltinimai dėl šnipinėjimo Taivvanui bu
vo pateikti gegužės mėnesį, turi Princeton universiteto daktaro
laipsnį ir iki arešto Hong Kongo universitete dėstė verslą. Apžval
gininkai numatė, kad jo byla bus greitai baigta.ir akademikas bus
deportuotas, siekiant išspręsti Kinijos ir JAV santykius temdan
čius klausimus iki liepos mėnesio pabaigoje planuojamo JAV Vals
tybės sekretoriaus Colin Powell vizito į Kiniją.
Maskva. Rusijos prezidentas Vladimir Putin ir Kinijos Liaudies
Respublikos prezidentas Jiang Zemin pasirašė pirmadienį Mask
voje abiejų valstybių geros kaimynystės, draugystės ir bendradar
biavimo sutartį 20-ciai metų, taip pat bendrą pareiškimą. Sutarty
je pažymima, kad valstybės nenaudos jėgos arba grasinimo jėga,
taip pat nenaudos viena prieš kitą ekonominių ir kitokių spaudi
mo būdų, spręs nesutarimus tik taikiomis priemonėmis, remdamo
si Jungtinių Tautų įstatais ir kitomis visuotįnai pripažintomis
tarptautinės teisės normomis. Šalys patvirtina įsipareigojimus ne
naudoti pirmosios viena prieš kitą branduolinio ginklo, taip pat
nenutaikyti viena į kitą strateginių branduolinių raketų. Abi šalys
pažymi pasiryžimą paversti tarpusavio sieną „amžinos taikos ir
draugystės siena". Rusija ir Kinija ketina stiprinti pasitikėjimą
karinėje srityje, savitarpiškai mažinti ginkluotąsias pajėgas savr.
pasienyje, remdamosi galiojančiais susitarimais. Sutartyje pažy
mima, kad abi šalys sieks užtikrinti savo saugumą, vadovaudamo
si ginkluotės ir ginkluotųjų pajėgų protingo pakankamumo princi
pu, o jų karinis ir techninis bendradarbiavimas nebus nukreiptas
prieš trečiąsias valstybes. Sutartyje numatyta nuostata, jog jeigu
iškils ginkluoto užpuolimo grėsmė vienai sutarties šaliai, abi vals
tybės nedelsdamos surengs konsultacijas, „kaip pašalinti iškilusią
grėsmę".
Maskva. Chirurgas Jacąues Rogge iš Belgijos pirmadienį buvo
išrinktas naujuoju Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) prezi
dentu ir šiame poste pakeitė Juan Antonio Samaranch. 59 metų
J.Rogge absoliučią balsų daugumą gavo jau antrajame balsavimo
rate. Pagrindinei pasaulio sporto federacijai jis vadovaus 8 metus.
Ispanas J. A. Samaranch, kuriam antradienį sueis 81 metai, TOK
vadovavo nuo 1980-ųjų.
Minskas. Buvę Baltarusijos prokuratūros tardytojai Dmitrįj
Petruškevič ir Oleg Sluček susitikime su JAV Valstybės departa
mento atstovais pažymėjo, kad respublikos vadovybė organizavo
politinių prišininkų sunaikinimą. Pasak jų, „su Dmitrij Zavadskij,
Jurij Zacharenka, Viktor Gončiar ir Jurij Krasovskij dingimu su
sijęs Lukašenka režimo įkurtas 'mirties būrys' ". Tai sakoma JAV
Valstybės departamento pareiškime, kurį išplatino JAV ambasada
Baltarusijoje. Pareiškime pabrėžiama, kad „JAV rimtai žiūri į
šiuos tvirtinimus ir ragina Baltarusijos valdžią išsamiai ir skaid
riai ištirti" minėtųjų asmenų dingimą ir „pranešti jų buvimo vie
tą".
Londonas. Britanijos policija apkaltinto Londono juvelyrą pre
kyba vogtais daiktais, priklausiusiais princesei Dianai, pardavinė
jimu. 50 metų Jan Havlik buvo pateikti kaltinimai dėl apyrankės
ir auskarų, deimantais inkrustuoto' laivo modelio, kuris gali kai
nuoti milijoną svarų, bei geltonojo narcizo formos deimantinio pa
puošalo, priklausiusio automobilio avarijoje žuvusiai princesei,
pardavimo. Šie kaltinimai buvo pateikti po ilgo policijos tyrimo dėl
Dianai priklausiusio turto vagysčių. Vagystėmis įtariamas kara
liškųjų rūmų vyresnysis liokajus Harold Brown, dirbęs princesei
Dianai ir vėliau karalienės Elizabeth seseriai princesei Margaret,
buvo suimtas praėjusių metų lapkričio mėnesį, o vėliau paleistas
už užstatą. Suimtas ir prekyba vogtais daiktais įtariamas varžy
tinių tarnautojas.
Sutrumpinimai: K — „Klaipėda". KD —
„Kauno diena*. LA — „Lietuvos aidas".
LR — „Lietuvos rytas", LŽ — „Lietuvos
tinios". R — „Respublika"
Naudotasi Lietuvių fjrižimo Į tėvynę
centro medžiaga.

KALENDORIUS
Liepos 17 d.: Aleksas, Darius,
Girėnas, Irmengarda (Irma), Vaiga.
Liepos 18 d.: Arnoldas, Eimante,
Ervinas, Fridrikas, Gaudenis, Kamilis, Milius, Tautvilas.
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

KRŪTINĖS ANGINA — ŠIRDIES DEJONĖ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Krūtinės angina nėra liga, o
vien tik širdies vaitojimas,
kad jai trūksta „gazo" jos ma
šinai toliau važiuoti. Tai
skausmas spaudimo-gniaužimo nepatogumo pavidalu, ka
da širdžiai reikia daugiau te
palo jos ratams (deguonis yra
tas tepalas).
Kaip juntama angina?
Angina yra gniaužiąs ar
spaudžias skausmas krūtinė
je.
Kartais
skundžiamasi
spaudimu, ankštumu, degini
mu ar tarsi replių suspaudi
mu bei sunkiu svoriu ant krū
tinės. Kitais atvejais skaus
mas bei nepatogumas jaučia
mas kakle, rankoje, ypač kai
rėje, smakre, apatiniuose dan
tyse, nugaroje ar viršutinėje
pilvo dalyje. Skausmą gali ly
dėti kvapo trūkumas, pykini
mas, prakaitavimas ir svaigu
lys.
Atsimintina, kad trumpiau
negu minute užsitęsęs aštrus
skausmas krūtinėje dažniau
siai nėra angina.
Kada angina prisistato?
Širdis ima anginos pavidalu
vaitoti, kai ji ištrokšta tepalo
savo mašinai ir išalksta savo
raumenims maisto — su krau
ju pristatomo deguonies. Nepristatoma tada, kai širdžiai
pasitaiko daugiau dirbti, o rie
balų priskretę arterijos nepa
duoda pakankamai kraujo.
Kai arterijos riebalų gerokai
priskrenta, tada ir maži kito
kie negerumai troškina ir alkina širdį — vaikščiojimas, lipi
mas laiptais, nešimas ką nors
sunkaus ar bet koks darbas,
kuris pareikalauja daugiau
deguonies. Kartais ir be jokio
jaudiklio priskretusius arteri
jos nepristato reikiamo mais
to, ir širdis ima vaitoti. Taip
atsitinka gerokai pilvą prikimšus, prieš šaltą vėją einant
ar susijaudinus bei esant
įtampai.
Kada lauktis pagalbos?

svaigalo (kad ir degtindario
patariamos burnelės), be rū
kalų, be gyvulio riebalų ir palmių-kokoso riešutų aliejaus.
Visi visa jėga griebkimės at
stumti sklerozę — arterijų
priskretimą, ypač nuo širdies,
smegenų, inkstų ir kojų, kur
daugiausiai priskrentama.
Šitaip tolinama sklerozė
Tvarkykimės visas turimas
negales, ypač nutukimą (kokie
baisūs tie paliaukiai, tie pil
vai, tie nutukę žandai...), di
desnį negu 130/80 kraujospū
dį, imkime pailsėdami virsti
bitėmis ar skruzdėmis, gerais
artimui atliktais darbais gin
tis nuo įtampos, nesinuodykime nikotinu, svaigalu, birz
galu ir kofeinu, na, ir griebki
mės už svarbiausio šarvo prieš
sklerozę, o ir kartu — nuo vė
žio — už beveik augalinio
maisto.
O jis štai yra koks:
1. Vandens ar naudingų
skysčių, sriubų, vaisių, daržo
vių sulčių 8 puodelių kasdie
nis gėrimas.
2. Vaisių ir daržovių po 5 da
vinius kasdien valgymas, kaip
užduoniu laikant bananą,
obuolį, pusę puodelio žirnių,
ryžių bei pupelių, ypač sojos.
3. Iš riebalų tik porą val
gomų šaukštų aliejaus (Granola, sėmenų ar saulėgrąžų įvai
riame pavidale) nurijimas.
Vengti ir augalinių aliejų: ko
koso riešutų ir palmių.
4. Mėsos vietoje — tik sojos
ar kitokios pupelės — pupos,
žirniai ir vandenyje virta žu
vis su prieskoniais. Kad ir
kasdien, o ne vien penktadie
niais, po keletą — keliolika
kiaušinio baltymų per dieną
(nė vieno trynio), riešutai.
5. Būtinai išskirkite choles
terolį kraujyje (Šv. Kryžiaus
ligoninėje su gydytojo rašte
liu) bent Coronary Profiie
(virš 100 dolerių be apdraudos).
Tik taip tolindamiesi nuo
sklerozės ir vėžio atliksime
sau naudingiausią apsisaugo
jimą nuo tų pačių aštriausių
giltinių.
Tokia apsauga visi iki vieno
apsisiauskime dar šiandien,
nes nežinome „nei dienos, nei
valandos'', kada viena iš tų
dviejų giltinių pabarškins į
mūsų langą.
Tokia apsauga tinka visiems
ir vaikams, ypač cholesterolio
turintiems daugiau kaip 200,
o gerojo — mažiau kaip 60. O
kurių tiedu skaičiai nesveiki"
— tie dvigubai stropiau laiky
kimės šitokio maisto, kreip
kimės į gydytoją ir pildykime
visus jo nurodymus. O kai susirgsime Širdies ataka bei
smegenų paralyžiumi ar vė
žiu, — gydytojas mums, kaip
pajėgdamas, talkins. O ji, mū
sų pačių apsauga nuo negalių,
yra pats svarbiausias darbas,
nes daug sėkmingiau galima
apsisaugoti negu apsirgus gy
dytis.
Sėkmės.

Anginos priepuolis retai ka
da tęsiasi ilgiau kaip 3-5 mi
nutes. O paėmus nepasenusio
Nitroglicerino tabletę, dar
trumpiau. Angina taip pat
nyksta ramiai sėdint, bet per
trumpą laiką gali pasikartoti
keletą kartų.
O kai užsitęsia ilgiau, gali
būti ženklas širdies atakos.
Tada nedelsiant reikia lėkte
lėkti ligoninėn, pas bet kokį
daktarą, o ne pas savąjį, į jo
priimamąjį.
Išmintingam dabar jau aiš
ku, kad angina su Nitroglice
rinu neišvengiamai artina šir
dies ataką, tik lieka klausi-*
mas — kada?
Už tai protingas mūsiškis ir
tokia mūsiškė jau nuo šio mo
mento pasuks savo gyvenimo
žingsnius sveikaton: apsaugon
nuo priskretimo širdies arte
rijų daugumoje augaliniu
maistu ir aspirino tabletės
(325 mg) ar jos ketvirtadalio
Šaltinis: Poatgraduate Mcdikasdien nurijimu, žinoma, be cine, February 2001

Vilniaus un-to Vaikų ligoninėje prižiūri .sunktai sergančius naujagimius
slaugytoja Zinaida Bialoglovyte (ii kaires), dr. Albina Našliūnienė ir slaugyt. Vera Marcinkevičienė.
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Lietuva:
įkvėpti kiekvienam norinčia
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Oro pasta
$600.00
Vilniaus un-to Vaikų ligoninėje, neišnešiotų naujagimių skyriuje paau jam ir tada savanoris pradės
$56.00
Reguliariu pasta
_
$100.00
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nuo žmogaus charakterio. Pa
Administratorius - Valantinas Krumplis
sirodymą atėjo pažiūrėti ir
ANESTEZIJA — DOVANA ŽMONIJAI
Moderatorius - kam. Viktoras Riansaiis
gydytojas H.Wells. Iš publikos
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
Vaistininkystės ir gydymo kia paprasta mintis panaudo tarpo išrinktas savanoris, gy
• Redakcija dirba fcM*ti—. nuo 8:30 iki 4.-00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcąja ui skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
meno pradžia sietina su žmo ti jas chirurgijoje atėjo tik dytojo pažįstamas Cooley, ap
(avus prašymą, ką nors skelbti.
gaus noru įveikti skausmą. prabėgus daugiau kaip 70 m. svaigęs nuo linksminamųjų
• Redskcįja straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
Pernykščiai žmonės kentėjo nuo jų atradimo.
dujų, šokinėdamas ant scenos
Siunčiant prašome pasilikti kopga.
nuo laukinių gyvūnų įkan
XVIII a. pabaigoje chemijos persibrėžė blauzdą. Žaizda
dimo, susižeidę, nuo dantų mokslas garsėjo įvairiais pa kraujavo. Kai jis vėl grįžo į
EUGBEC DECKER, DOS, P.C.
skausmo ir įvairių ligų. Jie siekimais. 1772 m. Daniel Rut- savo vietą, skausmo nejautė lima, o saldaus deserto norisi.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis ui
ieškojo būdų, kaip palengvin herford atrado azotą. Joseph ir net nepastebėjo, kad yra Prašome — valgykite į sveika
ti kančias, todėl suprantam, Priestleya (1733-1804) anglas susižeidęs. Įžvalgaus gydytojo tą maistą su dirbtinais šaldik prieinamą kainą. Padontai priimami
abaoiučiai punktualiai Susitarimui
kad pirmasis vaistas turėjo klerikas, žinomas kaip deguo tai neliko neįvertinta. H. liais. Taip pat jie tinka ir
kabėtiiangtskaį arba lietuviškai.
būti nuo skausmo. Archeologi nies atradėjas (1774 m.) 1771 Wells pasiūlė šou atlikėjui žmonėms, turintiems antsvo
4647 W. 103 St, OaJc Lawn, H.
nių kasinėjimų rezultatai ir m. išskyrė azoto suboksidą, „profesoriui"
Colton pade rio.
Tel. 708-422-6260
ankstyviausieji rašytiniai šal arba vadinamąsias linksmą monstruoti šių dujų galią me
tiniai leidžia manyti, kad ser sias dujas. Jų savybes, tarp jų dicinos praktikoje. Kitą dieną
Apie kai kuriuos maisto
DR. JOVITA KEREUS
niausiai žinomas
žmonijos ir narkozines, 1799 m. aprašė H. Wells atliko bandymą su
papildus
DANTŲ GYDYTOJA
vaistas — neprinokusių aguo anglų chemikas ir fizikas savimi. Jis paprašė kolegos dr.
9625 S.7«h Ava., Htetory Haa, H.
nų piene esantis opijus. Įvai HumphryDavy (1778-1829).
John Rigg8 pagalbos. H. Wells
Europoje ir Lietuvoje veikia
Tai. (708) 588-8101
riuose kraštuose buvo nau
atgabentų vadinamasis maisto papildų
Gydytojai pradėjo eksperi įkvėpė Colton
Valandos
pagal susitarimą
dojamos augalinės kilmės me mentuoti ir tyrinėti dujų pri linksminamųjų dujų, ir kole rejestras. Jame, be kita ko,
džiagos skausmui malšinti. taikymo galimybę
gydant ga dr. J. Riggs be skausmo pateikti skaitmeniniai žymėji
VIDAS J. NEMtCKAS, M.D.
Rytuose — hašišas, senovės įvairias ligas — tuberkuliozę, išrovė jam dantį. Pakilęs iš mai su E raide priekyje. Pvz.,
KARDIOLOGAS
- ŠIRDIES LIGOS
graikai, žydai, arabai naudojo virškinamojo trakto negalavi paciento kėdės H. Wells E180, E241, E488.. Ir tai mus
7722
S.
Kedzte
Ave.
Viduržemio jūros pakrantėse mus taip .vadinamuose pneu- džiaugsmingai sušuko: „Atėjo gąsdina. Bet ta baimė dainai
Chicago,
IL
60652
augančią mandragorą, kai ku matikų institutuose. Hum- nauja dantų traukimo era!."
nepagrįsta. Reikia pasidomėti
Kab. tel. 773-471-3300
rios indėnų gentys — koką, phry Davy, būdamas tik 21
Vėliau genialusis gydytojas ką tas skaičius reiškia. Pvz.,
tabaką.
metų tapo tokio instituto Klif- linksminamąsias dujas išban E330 — citrinos rūgštis, pla
DR. L PETREIKJS
Ilgus
tūkstantmečius tone direktoriumi. Jis ekspe dė su keliais savo pacientais. čiai vartojama šeimininkių
DANTŲ GYDYTOJA
skausmas buvo neatsiejamas rimentą vot su daugeliu dujų, Įsitikinęs išvados teisingumu, konservavimui namų sąlygo 906S SRobstm Rd, Hickory Has, R.
chirurginių operacijų palydo dažniausia su azoto suboksi jis nuvyko pademonstruoti mis. E162 — koncentruotos
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tet (708) 5884055
vas. Didžiausias chirurgų du. Mokslininkas stebėjo, kaip savo didįjį atradimą į pažan burokėlių sultys, E101 — vita
Valandos pagal susitarimą
kompetencijos žymuo buvo šios dujos veikia gyvūnus, ir giausią Masačiusetso valsti minas B2, E300 — vitaminas
sugebėjimas kuo greičiau at padarė daug įdomių, vertin joje prestižinę Bostono chi C ir t.t. Konservantai žymimi
likti operaciją. Net XIX a. pra gų išvadų, t.y. įkvėpus jų jau rurgijos kliniką. 1845 m. sau E200-E299. Iš jų tik vienas — BMMJNDA8VONAS,MJ3^SiC.
SpeciatyM - Vidaus Įpa gydytojas
džioje su skausmu operacijų čiama malonus pojūtis ir su sio mėn. H. Wells prieš dr. E-240 yra draudžiamas.
KaSjams SstuvUkaj
metu buvo kovojama kvai- mažėja skausmas. Savo atra John Collins Warren auditori
8918W.Arch«f Ava. S*. 5 ir 6
IL 60838
tinamosiomis
priemonėmis, dimus jis aprašė 1800 m. Jis ją pasirinktam studentui mė
„3 banginiai*
Tat
duodama gerti alkoholio (deg nurodė, kad intensyviai vei gino be skausmo ištraukti
konservuojant
tinės ar vyno), opijaus. Kar kiant azoto suboksidui, praei dantį. Tačiau įvyko tai, ko gy
ASZUOBA,
ARAS
2LHDBA, M.D.
tais prieš operaciją ligoniui na skausmas ir kad gali būti dytojas nesitikėjo — pacien
Konservavimas, kaip ir pa
chirurgas nuleisdavo kraujo, tikslinga naudoti šias dujas tas iš skausmo suriko. Per saulis, laikosi ant „trijų bangi
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
jei dėl to ligonis prarasdavo chirurginių operacijų, kurios mažas įkvėptų dujų kiekis. nių'': blanširavimo, sterilizavi
Jotiet, IL 60435
4
sąmonę, chirurgas galėjo ra nesukelia didelių kraujavimų, Bandymui nepasisekus, stu mo ir pasterizavimo.
Tei. 815-741-3220
*
miau dirbti. Tačiau visų šių metu. Deja, šis atradimas Eu dentai nušvilpė Wells. Nusi
Blanširavimas
— tai
priemonių nepakako ligonį, vi ropoje liko nepastebėtas.
minęs atradėjas grįžo prie sa trumpalaikis daržovių ir vai
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
sada laikydavo stiprūs pagal
Linksminamosios dujos bu vo kasdieninės praktikos, įsi sių pašildymas verdančiame
DR. PAUL KNEPPER
bininkai. Gydytojai netikėjo, vo gerai visuomenei žinomos traukė į narkotizaciją ir ga vandenyje. Po blanširavimo
AKIU
LIGOS - CHIRURGIJA
kad operacijas galima atlikti ir naudojamos netgi pramo liausiai dar tais pačiais 1845 produktai išlaiko savo skonį,
168
E. Supertor, Suta 402
be skausmo.
goms. Kaip žinome, jos pirmiau m. mirė. Po H. Wells mirties spalvą ir aromatą.
Valandos pagal susitarimą
Milžiniškas lūžis chirurgi sia sužadina, vėliau prade net keli gydytojai kovojo dėl
Sterilizacija — tai produk
Tel. 312-337-1285
jos istorijoje įvyko atradus da veikti raminamai ir ga to, kas bus pripažintas narko tų ir stiklainių apdorojimas
narkozę. Už tai žmonija turi liausia žmogus netenka są zės atradėju ir kam priklau verdančiu vandeniu (procesas
MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
būti dėkinga jaunam dantų monės. Malonų pojūtį suke sys Valstijų kongreso už tai daug ilgesnis nei blanširuoTrūkio, tulžies pūsles, krūties
gydytojui iš JAV — Horace liančios dujos tapo populia skirta 10,000 dolerių premija. jant ar pasterizuojant) visiš
žarnyno, emtokrinotogine ir
Wells (1815-1845). Jis pirma rios ir Europoje, ir Amerikoje. Ir nors premija nebuvo įteik kai sunaikinant nukroorganizlaparoskopinė chirurgija.
sis azoto suboksidą panaudo XIX a. 3-4 dešimtmetyje stu ta, šiandien mes žinome, kad mus.
300 Bamey Dr.. Surte A
JoketlL 60435
jo kaip nuskausminamąją dentai rengdavo vadinamuo istorinio perversmo medicino
Pastarisacija — tai pro
Tel. 815-744-0330;
priemonę operacijos metu. sius linksminamųjų
dujų je — anestezijos — pionierius duktų apdorojimas karštu
MuvišfcsJ 81S-744-6230
Šios dujos buvo žinomos ir jų „pokštus", kurių metu svai yra amerikietis dantų gydyto vandeniu (ne karštesnių nei
eai
jas H. Wells.
savybės pastebėtos ir apra gindavosi jomis.
+75*C). Toks paruošimas pra
MEDIKAMENTAS NUO
šytos kur kas anksčiau. Bet
Parengė V. Gudienė našesnis už sterilizaciją tuo,
Tuo metu populiarėjo ke
geniali ir šiandien, regis, to liaujančiųjų artistų pasirody
išsaugo
„Gydymo menas", 2001 m. Nr. 4 kad maksimaliai
Johns Hopkins universiteto
maistines medžiagas.
Konservavimo metu išlieka (JAV) mokslininkai paskelbė
pasirinkimo, kilo pasipikti maisto produkte esantys an apie pradėtus naujo' vaisto
KONSERVUOTI PRODUKTAI:
nimas — nenatūralu Valgyti gliavandeniai, baltymai, rieba nuo bipertenząjos ALT — 711
AR SVEIKA?
skaniai ir sveikai norime visi. lai, mikroelementai, minera — naujo vazodilatatorių gru
Tatiau
ar neprifarširuotos linės medžiagos. Tačiau vita- pes preparato tyrimus. Sens
Kaip pasiruošti maisto at be maisto papildų pagamintas
dešros
ir
dešrelės abejotinos minų kiekis gerokai sumažėja. tant ir veikiamos kitų fakto
sargas? Kaip išsaugoti tas at maisto produktas pirkėjo ne
kilmes
maisto
papildų? O įvai Pvz., C vitamino kiekis suma rių, kraujagyslių sienelės su
sargas savaitę, mėnesį ar il pasieks. Maisto papildai, tokie
rūs
konservai,
paštetai, kon žėja iki 70-75 proc. Aišku, tai storėjusios, o sustoreje vietos,
giau? Ši problema nedavė ra kaip konservantai, antioksi
centratai
yra
natūraliai
per priklauso nuo apdorojimo bo susikaupus tam tikroms me
mybės mūsų tolimiems pro dantai, emulsikliai saugo, ge
dirbti
produktai
ar
pusiau
su do. C vitamino kieki galima džiagoms, sukietėja ir krauja
tėviams, nes jų gyvenimas rina, atšviežina maisto pro
rogatai?
normalizuoti į pagamintą kon gyslė negali keisti savo spin
priklausė nuo atsitiktinumo duktus. Ii viso maisto papil
Mokslininkai
paaiškino: servą pridėjus askorbo rūgš džio pagal pratekant) kraujo
— sėkminga bus medžioklė ar dų, vartojamų gaminant mais
kiekį. Naujas vaistas nelei
ne. Sprendimą pasiūlė pati tą, yra apie 300. Aišku, visų jų „Nenatūralu — dar nereiškia, ties tablečių.
džia vykti procesams, dėl ku
gamta, padovanojusi druską. viename produkte vienu metu kad tai bloga. Į maisto pro
rių
sustorėjusios sienelės su
Druska tapo pirmuoju maisto nebus. Maisto konservavimo duktus įeina tik tie maisto pa
IrvisdėHo~
kietėja, todėl jos išlieka elas
papildu, turinčiu konservuo įmonės dabar gamina viską: pildai, kuriuos leido Sveikatos
jamųjų savybių. Vėliau kon pradedant pieno produktais ir apsaugos ministerija''.
Konservuoti maisto produk tingos. Tyrimai rodo, kad pre
servavimui žmogus panaudojo baigiant tirpiais gėrimų kon
tai dideles žalos mušu orga paratas veiksmingesnis vyres
Yra ir naudingų maisto
cukrų, actą, spiritą. Tuos pro centratais. Šiandien netgi pie
nizmui nedaro, tačiau esant nių įmonių hipertenzijai gy
papildu
duktus galima drąsiai vadinti ne ir mėsoje yra maisto pa
virškinimo trakto sutriki dyti.
pildų.
maisto papildais.
Tarp kitko, kai kurie maisto mams, sergant tulžies pūsles
papildai yra visai nebloga ligų ir kasos ligomis, konservuotus pagrindinių sveikos mitybos
m. bet ar tai sveika?
Maisto papildų yra
profilaktika. Tarkim, ligo maisto produktus stenkitės principų. O konservus valgy
įvairiuose produktuose^.
Praėjus pirminei euforijai niams, sergantiems cukriniu pakeisti šviežiai pagamintąja kite, bet saikingai.
Šiandien visiems aišku, kad dėl didelio konservuotų prekių diabetu, cukraus vartoti nega ir natūraliais. Tai vienas iš
sJMftai laiugss*. 9 0 0 1 B . kavas
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Pennsylvania lietuvių delegacija JAV sen Riek Santorum Washington. DC, įstaigoje. Iš kaires: Rimantas Stir
bys, Algimantas Gečys, JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algirdas J. Rimas, Lietuvos Vyčių
atstovas Michael Yanavich, sen Riek Santorum, Teresė Gečienė, Lietuvos Vyčių atstovas Joseph Martunas ir
senatoriaus patarėjas užsienio politikos klausimais (ieorge Bernier.

KADRILIUS LIETUVOS
POLITINIAME GYVENIME
JONAS DAUGĖLA
Dar nesame užmiršę, kai kimus laimėjo patriotinio At
mūsų žmonės būdavo prievar gimimo sąjūdžio sudaryta Tė
ta varomi į rinkimines būsti vynės sąjunga. O vėliau ir pre
nes. Bet tose būstinėse jie ras zidentu buvo išrinktas, Vaka
davo tik vieną, partijos iš rų pasaulio demokratijose au
anksto paruoštą, rinkiminį gęs ir brendęs, politikas.
sąrašą su dažnai net nežino
Tik labai gaila, kad nei nau
momis pavardėmis. Ir, žino joji vyriausybė, nei preziden
ma, šis sąrašas visada gauda tas nesipuolė atgaivinti tau
vo 100 proc., o kartais ir dau tinės valstybės idealų ir viso
giau balsų. Tada mūsų žmo mis jėgomis stengėsi mūsų ne
nės patylomis vienas kitam į priklausomą valstybę įrikiuoti
ausį šnibždėdavo, kad ateis į NATO ir ES-gą. Mūsų žmo
laikas, kai Lietuvoje bus de nės nesusižavėjo šiais siekiais.
mokratiški, laisvi rinkimai. Ir Tad trečiojo Seimo rinkimus
tada šie kandidatai negaus dešinieji pralaimėjo.
nei vieno vienintelio balso.
Daugiausia atstovų į Seimą
Pagaliau išsipildė ilgų metų išrinko vėl nomenklatūrinin
svajonė. Buvo vėl atstatyta kai, bet visiškos daugumos jie
nepriklausomybė ir sukurta negavo. Tad prezidentas, ap
demokratinė valstybė. Ne tik lenkęs juos, pradėjo ieškoti ko
mes, bet ir visas Vakarų pa kio nors centro politinių jėgų
saulis nustebo, kad pirmuo sutarimo. Prieš rinkimus buvo
sius Seimo rinkimus laimėjo labai pakilęs Centro sąjungos
Lietuvos komunistų partija, populiarumas. Bet į Seimą jie
tiesa, kitu vardu pasivadinusi. išrinko vos 4 atstovus. Jų vie
Tačiau visi dar daugiau nuste tą politiniame centre užėmė
bo, kai sužinojo, kad laisvais, liberalai ir prie jų prisišliejo
lygiais ir demokratiškais rin kažkokie, nelabai aiškūs, so
kimais pirmuoju prezidentu cialliberalai. Prezidentas ir
buvo išrinktas Lietuvos komu sudarė tų dviejų partijų koa
nistų „bosas".
licinę vyriausybę. Jis dar ir
Bet mūsų tėvynainiai, per 4 šiandien yra vadinamas šios
metus nusivylė kairiųjų val koalicijos .krikštatėviu". Bet
džia, ir jau antrojo Seimo rin- šią koaliciją rėmė labai silpna
Seimo dauguma.
Iš pat pirmųjų dienų pra
jungti vakarinės Pennsylvania
lietuviams, kur jis semiasi sa sidėjo spėliojimai, kiek ilgai ši
vo politinę jėgą. Pittsburg vei koalicija išsilaikys. Vieni davė
kia Lietuvos Vyčiai, yra akty jai iki Velykų, o kiti dar kelias
vus lietuvių klubas, labai dos savaites ir po didžiųjų šven
niai remiantis lietuvišką lab čių, bet niekas net nesvajojo,
darą ir kultūrine Philadelphia kad ji išsilaikys iki kito Seimo
veiklą. Pittsburg, Philadel rinkimų.
phia angliakasių rajono ir kitų
Toks Seimas ir tokia jo pa
Pennsylvania vietovių lietu tvirtina vyriausybė pradėjo
viams išvysčius vieningą ak darbą. Visų pirma Seimas su
ąją laiškais, telefono skambu mažino pensijas, bet tuo pačiu
čiais ir asmeniškais apsilan metu savo ir vyriausybės na
kymais jo sritinėse įstaigose, riams padidino algas. O po to
yra vilties sulaukti sen. San tuojau prasidėjo partijų prog
torum tvirto apsisprendimo ramų derinimo posėdžiai. Ka
NATO plėtros ir Lietuvos pak dangi tos programos buvo
vietimo į NATO klausimu.
skirtingos, tai tuo pačiu pra

Teko kalbėtis ir su studentais, kurie skundėsi, kad,
baigus mokslus, šiandien sunku gauti darbą. Prieš ke
letą metų buvę geresni laikai. Dabar ir jų piniginis
ALEKSAS VITKUS
vienetas, baht, yra nukritęs iki 46 bahtų už dolerį- Ne
Nr.3
per seniausiai už dolerį gaudavai tik 36-38 bahtus.
Čia vykdavo ir Statistika rodo, kad ir metai po mokslo baigimo, apie
vyksta gyva prekyba, bet ilgainiui rajonas pasidarė ne pusė studentų dar vis ieško darbo. Universitetai kas
visai saugus, kai čia įsiveisė opiumo užeigos ir atsira met išleidžia netoli 100,000 baigiančiųjų studentų, ku
do smuklės, o kartu ir nusikaltimai. Dar toliau į rytus riems su pinigu tikrai striuka, ima tarnybas su mažu
— garsusis „raudonųjų lempų* rajonas, Patpong, kur atlyginimu, maždaug 150 dol. į mėnesį, tuo tarpu kai
valdžios organai ir šiandien į klestinčią sekso pelningą prieš kelis metus jiems buvo visai nesunku rasti darbų
veiklą žiūri beveik pro piritus. Ten pavaikščiojus, sun už 200-300 dol. mėnesinį atlyginimą.
ku ir suprasti tą didžiulį kontrastą tarp to sekso vers
Bangkokas palyginti nesenas miestas, tik apie 400
lo ir tų visų šventyklų, karališkų rūmų, bet taip nuo metų senumo, bet nepaprastai greitai išaugęs ir išsi
lankiai besišypsančių, rankų dėmus pagarbiai sudė plėtęs. Vieno pagrindinio miesto centro, kaip mes pri
jusių, gražių jaunų patarnautojų viešbučiuose.
pratę matyti Čikagoje, lyg ir nėra. Didieji dangorai
Apsistoję buvome dideliame Rama IV viešbutyje, ne žiai, bankai, įstaigos, viešbučiai išmėtyti po visą platų
toli naujai atidaryto pakeltojo traukinuko, kurio' miestą. Tapo šio krašto sostine tik 1782 metais. Turi
dviem linijomis lengva pasiekti ir tolimesnius miesto gražių parkų, muziejų ir kitokių įdomybių, pvz., plaurajonus. Beveik visur rasdavome mini-bar, kurių turi kaojantys turgus, kur apylinkių ūkininkai laiveliais
niu dėl pašėlusiai sukatų kainų beveik nesinaudojo suvežą savo ūkio gaminius ir parduoda miestiečiams
me. Labai patogu kambaryje įrengtos .geležinės" ap čia pat ii tų laivelių. Tai nepaprastai įdomus, triukš
saugos spintelės. Čis sumeti pasus, lėktuvo bilietas, ir mingas ir įspūdingas vaizdas. Mieste judėjimas neiš
visus, tai dienai nereikalingus, pinigas, raktą įspaudi pasakytas. Važiuoja kaire kelk) puse. Daugiausia japo
į kišenę, ir švilpaudamas pabėki vieibuti, po miestą niškos gamybos mašinų. Sam paaiškino kodėl: „Ant
paklajoti. Vieną dieną betgi perskaičiau ir ant tos Amerikos ir Europos gamybos automobilių dedamas
spintelės nugi relės pritvirtintą skelbimėlį: „Už spin
200 proc. importo mokestis". Eismo kamščiai nuolati
telėje saugomas vertybes, pagal įstatymą, viešbutis at niai. Mieste nėra požeminio traukinio, jis tik stato
sakingas ne daugiau, kaip 600 bahtų (tai yra apie 60 mas. Neseniai atsirado pakeltasis dviejų trasų trau
sol.).
kinukas, greitas ir patogus. Šiaip, važiuojant autobu
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emocingus delegacijos narių
pasisakymus. Baigiantis po
kalbiui Bernier buvo paklaus
tas apie delegacijos organiza
toriams duotą pažadą susitikti
su pačiu senatoriumi. Pareiš
kęs, kad turįs pasitikrinti, už
dešimties minučių į konferen
cijų kambarį grįžo su sen.
Santorum.
Sen. Santorum, simpatiškas
amerikietis politikas, praėju
siais metais perrinktas nau
jam šešerių metų terminui.
Tai vienas iš jaunųjų respubli
konų vadų Senate, tvirtas ka
talikas, tvirtai
nusistatęs
prieš abortus. Praėjusį kartą
balsavo už NATO plėtrą, neat
sižvelgdamas į tai, kad .vyres
nysis" sen. Specter balsavo
prieš. Pokalbio su delegacija
metu vengė įsipareigoti,'kad
rems Baltijos valstybių kandi
datūrą į NATO. Įdomus buvo
jo klausimas, ar lietuviams
būtų priimtinas vienos Balti
jos valstybės pakvietimas įsi
jungti į NATO. Sen. Santorum
pažadėjo prisijungti prie Sen.
Conc. Res. 34, bet dėl jo tapi
mo Baltic Caucus nariu turįs
pagalvoti. Tokio pobūdžio
„sambūriai" atima daug laiko.
Atsisveikinta draugiškai.
Sen. Specter štabe lietuvių
atstovai susitiko su Karin
Rogers, kuri, delegaciją for
muojant, buvo apibūdinta
kaip štabo „NATO person".
Pokalbis buvo šiltas, abejingu
mo NATO plėtrai ji nerodė,
sakėsi, kad jei 1998 metais
būtų dirbusi sen. Specter šta
be, jam botų patarusi balsuoti
už Lenkuos, Vengruos ir Če
kuos pakvietimą į NATO.
Kiek įtakas ji turinti sen.
Specter, sunku nuspėti. Kai
kurių žurnalistų vertinimu,
1998 metais sen. Specter parė
męs liberalios amerikiečių fir
mos Ben «Y Jerry verslo intere
sus Rusųoje. Gera žinia, ši fir
ma prieš beveik metus buvo
parduota ir, tikimasi, naujieji
savininkai sen. Specter įtakos
neturės. Tačiau apie Philadel
phia miestą, kur sen. Specter
turi daugiausiai jį remiančių
balsuotojų, yra nemažai su
Rusija prekiaujančių firmų,
tad gali atsirasti naujų sena
torių veikiančių jėgų. Blogiau
siu atveju, jis vėl balsuos
prieš, o geriausiu — balsuo
damas susilaikys. K Rogers
negalėjo nieko pažadėti, nors
nenumatė kliūčių senatoriui
prisijungti prie Sen. Conc.
Res. 34.
Bendra lietuvių delegacijos
apsilankymo išvada, kad sen.
Santorum pritarimą Lietuvos
pakvietimui į NATO galima
laimėti. Būtina į šia akciją įsi-

atostogauja.

GYVENIMAS, KUPINAS NETIKĖTUMŲ

TERESĖ GEČIENĖ
Birželio 28 d. NATO plėtros
ir Lietuvos pakvietimo į
NATO tikslais Lietuvių Bend
ruomenės ir Lietuvos Vyčių
atstovai lankėsi Pennsylvania
valstijos JAV senatorių Riek
Santorum ir Arlen Specter
įstaigose Washington, DC. De
legaciją sudarė Philadelphia
apylinkėse gyvenantys LB
Krašto valdybos nariai- Algi
mantas Gečys, Teresė Gečienė
ir Rimantas Stirbys ir cent
rinėje Pennsylvania (angliaka
sių rajone prie Pottsville) gy
venantys Lietuvos Vyčių 144
kuopos atstovai Joseph Martunas ir Michael Yanavich.
Buvo kviesta delegaoja įsi
jungti atstovus iš Pittsburg
srities, bet dėl didelių nuotolių
tai įgyvendinti nepavyko. Prie
delegacijos prisidėjo JAV LB
Visuomeninių reikalų tarybos
pirmininkas Algirdas J. Ri
mas.
Abiejų senatorių įstaigoms
buvo įteiktas JAV LB Krašto
valdybos pirmininko pasirašy
tas raštas, kuriame senatorius
kviečiamas paremti Lietuvos
pastangas įstoti į NATO, rem
ti JAV Kongreso įstatymą, kas
-metai skiriantį finansinę pa
ramą Lietuvos kariniam pasi
ruošimui, siekiant priartėti
prie NATO standartų, įstoti į
Senate Baltic Freedom Caucus ir prisijungti prie Senato
rezoliucijos Sen. Conc. Res.
34. Taip pat įteiktas adv. Re
ginos Narušienės paruoštas
„position paper" „NATO Lithuania 2002".
Sen. Santorum štabe pir
miausia susitikta su jo užsie
nio reikalų patarėju George
Bernier. Nuo pat pokalbio pra
džios jo užimta pozicija buvo
-nepatenki mūsų tikslams. Jis
stengėsi perduoti nuomone,
kad Lenkuos, Vengruos ir Če
kuos respublikos pakvietimas
į NATO nepateisino sudėtų
vilčių. Lenlrija neįvykdžiusi
savo įsipareigojimų ir plėtra
kariniu požiūriu susilpnino
NATO. G. Bernier aiškino,
kad sen. Santorum remiasi
' sen. John Warner (respubliko
no, atstovaujančio Virginijos
valstijai, balsavusio prieš
NATO plėtrą) nusistatymu,
pasisakančiu už kariniu po
žiūriu stiprią NATO. Jų abie
jų rimtai žiūrima į NATO įsi
pareigojimą ginti užpultas
NATO nares. Būdingas G.
Bernier klausimas dėl Lietu
vos karinių pajėgų įnašo į
NATO. Jam rūpėjo, ką NATO
klausiniu šiuo metu galvoja
sen. Specter, balsavęs prieš
NATO plėtrą 1998 metais.
Priešiškas Bernier nusistaty
mas sukėlė gan kritiškus ir

šiuo metu

sidėjo ir neužbaigiami ginčai
bei pykčiai. Nei Seimas, nei
vyriausybė per šį pirmąjį pus
metį jokios apčiuopiamos veik
los nepradėjo. Kitaip tariant,
valstybė gyveno be jokios vy
riausybės.
Pagaliau koalicijos veikėjų'
ginčai ir nesutarimai taip toli
nuėjo, kad žurnalistė Pečeliū
nienė „Valstiečių laikraštyje"
rašo: „Jau visai nebejuokinga,
kad valdančiosios koalicijos
partneriai
bendradarbiauja,
kaip šuo su kate... juos net
baisu suleisti į vieną kambarį.
O ką jau bekalbėti apie kokius
susitarimus ar reformas"...
Bet pagaliau pasitraukė min.
pirm. Paksas. Tada koalicijos
bendrininkai sutarė visas de
rybas pradėti vėl iš naujo, lyg
Seimo rinkimai būtų įvykę
vakar. Netrukus ir tos derybos
nutrūko, nes iš vyriausybės
pasitraukė 6 ministrai. Nors
jie nieko neveikė, bet jiems ir
dar keliems aukštiesiems val
dininkams, kurie drauge su
jais pasitraukė, valstybė turės
išmokėti, kaip pranešė „Lietu
vos rytas", 700,000 litų „išei
tinių" pašalpų.
žodžiu, šiandien mūsų vals
tybinis gyvenimas yra patekęs
į kažkokią
neišbrendamą
klampynę. Seimo ir vyriausy
bės narių veikla primena
mums senovišką kadriliaus
šokį. Jį šokdami, šokėjai daug
nejudėjo. Jie tik trypdavo vie
noje vietoje. Kartais pritūp
dami, kartais pakeldami koją
ir pasukdami savo šokėjas tai
į kairę, tai į dešinę. Panašiai
šoka ir mūsų šiandieniniai
politikai. Tik jie savo šokėjus
visada pasuka į „kairę". Prieš
Seimo rinkimus įvyko LDDP
suvažiavimas. Šiame suvažia
vime jų veikėjas Juršėnas
tvirtino, kad, norint laimėti
rinkimus, visų pirma reikia
dėti pastangas, kad esamoji
vyriausybė žmonėms atrodytų
juokinga.
Atrodo, kad šios Juršėno pa
stangos pasiteisino. Ir šian
dien jis, drauge su Brazausku,
gali skaniai juoktis. Beje,

PADĖJO ŠUO
Agentūra „Factum" prie Lie
tuvos kultūros fondo gavo
pirmąją paraišką registruoti
Lietuvos rekordų knygos Au
galijos skyriuje
žemaūgės
trešnės rekordą.
Mažiausią Lietuvoje treš
nės medelį augina Aleksan
dras Borovikas iš Avižienių
(Vilniaus raj.). Jo auginama
„Rivan" veislės trešnė yra vos
83 cm aukščio ir jau brandi
na uogas. Medelio vainiką
prieš ketverius metus „sufor
mavo" A Boroviko senbernarų
veislės šuo Centas, dantimis
gerokai „apgenėjęs" šakas.
A. Borovikas, dirbantis laik
raščio „Kurier VVilenski" vy
riausiojo redaktoriaus pava
duotoju, savo laisvalaikį skiria
sodui ir daržui. Jis jau yra
dviejų Lietuvos rekordų au
torius. Pirmasis sodininko pa
siekimas — žemiausia (1,3 m)
aukščio vaisius brandinanti
obelis, užregistruota 1998
metais. Kitas rekordas — daugiagūžis kopūstas, turėjęs 7
gūžes. Šį rekordą pernai pa
gerino Vytautas Gudeika, No-

vosiolkų kaime (Širvintų r.)
užauginęs 12 gūžių kopūstą.
JURU MUZIEJUJE GIMĖ
JURU LIŪTĖ
Birželio 12 d. paskelbta, jog
Lietuvos jūrų muziejuje vėl
sulaukta naujagimio, šįkart —
Kalifornijos jūrų liūtukės.
Muziejaus atstovų teigimu,
5 metus muziejuje gyvenanti
jūrų liūtų pora naujagimio su
silaukė birželio pradžioje. Ka
lifornijos jūrų liūtuke Lietu
vos jūrų muziejuje gimė pirmą
kartą.
Šiuo metu 5 kilogramų ma
žylė jūrų liūtuke maitinasi
motinos pienu ir po truputį
mokosi plaukti. Ji lankyto
jams nebus rodoma mažiau
siai vienerius metus. Teigia
ma, jog ji yra sveika ir guvi.
Anot specialistų, šiaip jūrų
liūtų naujagimiai kituose mu
ziejuose, ypač kur jų populia
cijos yra didelės, nėra reteny
bė. Šiemet tai jau ne pirmi
naujagimiai Smiltynėje esan
čiame Jūrų muziejuje — čia
gimė trys ruoniukai, vienas
delfinas, o vasarį išsirito ir du
pingvinukai. (ELTA)

T 5

Mažiausias trešnės medelis, išaugintas Aleksandro Boroviko.
G. Žilinsko (Elta) nuotr.

mūsų senoliai sakydavo, ką iš
juoko pažinsi... Tačiau visiems
kitiems šis politinis kadrilius
sukelia tik didelį rūpestį ir
liūdesį.
Šią valdžios krizę turbūt
skaudžiausiai išgyvena mūsų
prezidentas Adamkus. O. be
to, kaip tyčia, tuo metu sušlu
bavo jo sveikata ir jis visas
dienas buvo pririštas prie
lovos ligoninėje. Bet jis priėmė
valdžios pareigūnus, vedė su
jais pasitarimus, pasirašė do
kumentus... Deja, tada jis
šviesesnių vilčių turbūt nenu
matė. Tačiau dar vis bandė
gelbėti vidurio politinių par
tijų koaliciją. Šiam reikalui jis
tarėsi su visomis smulkiomis
partijomis. Tik labai gaila,

su ar taksi, gali išeiti ištisos valandos, kur, atrodo, ga
lima būtų nuvykti per pusvalandį. Savotiškai įdomūs
motorizuoti triračiai taksi, vadinami tuk-tuk, pagal jų
dvitaktinio variklio garsą. Jais naudotis nesinorėjo,
nes jie atviri, taigi — nevėsinami. Pavydas imdavo,
žiūrint į motociklininkus, kai jie praskrisdavo pro
mus, pramanevruodami per prie šviesoforų susigrū
dusias ilgas autobusų ir automobilių eiles, nekantriai
laukiančias žalių šviesų. Tas nelemtas judėjimas ne
leido pamatyti Bangkoko tiek, kiek tikėjomės per tris
ar keturias ten praleistas dienas. Bet, juk visko vis
tiek nepamatysi.
Dauguma tailandiečių, net 92 proc., yra budistai,
priklauso, taip kaip ir Kambodijoje, Laose, Sri Lan
koje ir Burmoje, konservatyvesnei ar labiau ortodoksi
nei Hinayana (anksčiau vadinta Theravada) grupei,
skirtingai nuo budizmo, praktikuojamo Kinijoje, Ti
bete, Japonijoje, Korėjoje ir Vietname. Apsilankėme
pas vieną budizmo profesorių, vienuolį, gerai kalbant}
angliškai, kuris mums papasakojo apie budizmo kil
mę, filosofiją, apeigas, vienuolių gyvenimo taisykles ir
Lt. Budizmas Tailande yra laikomas valstybine religi
ja. Nors pagal konstituciją karalius turi būti budistas,
toleruojamos ir kitos religijos.
Ką sužinojome apie budizmą? Tai religinė filosofija,
kilusi Nepale, maždaug prieš 25 amžius. Kaip tik šį
mėnesį archeologai paskelbė, radę naujų įrodymų, kad
Buddha tikrai gimęs Nepalo miestelyje Lumbini. Ją
pradėjo skelbti žmogus vadinamas Gotama, kuris
vėliau gavo „apsišvietusio" ar Buddhos vardą. Budiz

kad šios partijos, jokios įtakos
Seime neturėjo.
Tad jam teko ir prieš
savo norą naują vyriausybę
sudaryti pavesti tam pačiam
Brazauskui. Ogi apie jį kaip
tik Lietuvoje daugiausia skai
tomo „Lietuvos ryto" komen
taruose (2001.06.25) rašoma,
kad Brazauskas yra „Tas pats,
kuris 1987 visai Lietuvai pri
sipažino, kad tokie, kaip jis —
su praeities kupra, negali dau
giau valdyti valstybės". Ir
tame pačiame straipsnyje bu
vo padaryta išvada: „Ar išdrįs
(kad ir formaliai) prezidentas siū
lyti premjero postą žmogui,
vyriausybės griūties dieną vy
kusiam į Maskvą, o po to vi
saip melavusiam? Melagiui?"

mas yra žinojimas, filosofija, moralė, religija ir tau
tiškumas. Profesorius mums bandė aiškinti apie sielą,
nemirtingumą, bet nežinau, ar kas nors mūsų viską
suprato. Prisimenu tik, kad, apie tai paklaustas, jis
palygino žmogų su žvake. „Jei paimsi degančią žvakę",
— sakė jis, — „ir jos liepsna uždegsi kitą žvakę, ar ta
naujai uždegta liepsna bus kita?" „Taip ir žmogaus gy
venimas, praeina, bet kartu ir lieka", — pabrėžė tas
vienuolis. Aiškino jis ir visokias vienuolių bei šiaip
žmonių pareigas, ir labai maloniai nuteikė mūsų mo
teris, kai jis išvardino penkias vyro pareigas žmonai:
1. gerbk ją, 2. nežemink jos, 3. nesvetimoteriauk, 4.
leisk jai valdyti namus, 5. retkarčiais duok jai brangių
dovanų. Mūsų gidas dar priminė penkis dėsnius, ku
rių turi laikytis visi budistai:' 1. nežudyk, 2. nevok, 3.
nesvetimauk, 4. nemeluok, 5. nenusigerk. Gerai prisi
menu, kad jis tikrai nesakė „negerk".
Tailande yra apie 300.000 budistų vienuolių. Jų
skaičius priklauso nuo metų laiko. Lietinguoju laiko
tarpiu tas skaičius gerokai išauga, nes, pagal tradiciją,
jauni vyrai, nuo maždaug 10 iki 20 metų, tuo laiku
tampa laikinais vienuoliais, kai kas tik keliom sa
vaitėm, kiti — gal net pusei metų ar ilgiau. Yra priim
ta, kad vyras, nebuvęs vienuoliu, nėra laikomas gera
vedybine medžiaga. Vyrai, likę visam gyvenimui vie
nuoliais, daro skaistybės ir neturto įžadus, nusiskuta
plaukus, net ir antakius. Toks celibatas laikomas tau
tai naudingu, nes kitaip būtų tendencija susidaryti
išskirtinėms kastoms. Vienuoliams nevalia patiems
gamintis maisto.
Bus daugiau
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UŽPALIAI
• Birželio 2 d. Užpaliuose
(Utenos apskr.) vyko giesmių
šventė „XXI amžiaus santa
ka". Šventė prasidėjo Užpalių
Švč. Trejybės bažnyčioje šv.
Mišiomis, kurių metu giedojo
Salako bažnytinis jaunimo
choras. Po to giesmių šventės
dalyviai — Užpalių Švč. Tre
jybės liturginės giesmės an
samblis, Salako bažnytinis
jaunimo
choras,
Rokiškio
aukštesniosios
pedagogikos
mokyklos kvartetas, Užpalių
moterų kvartetas
„Varsa",
VPU akademinio choro „Ave
vita" grupė ir kiti atlikėjai —
persikėlė į apleistą stačiatikių
cerkvę, kur klausytojai galėjo
gėrėtis jų atliekamais kūri
niais.

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
ŽODIS NĖRA PER TOLIMAS
15 e i l i n i s s e k m a d i e n i s
Viešpats daug iš mūsų pra
šo, tačiau daug daugiau mums
duoda. Palyginus su ta dau-'
gybe, kuria jis mus apdovano
ja, mūsų „daug" atrodo labai
menkas. Skaitinyje iš p a k a r 
toto įstatymo'' knygos girdime
įtaigų raginimą grįžti pas
Viešpatį ir laikytis jo įstaty
mą Tačiau tasai įstatymas,
kuris buvo paaiškintas anks
tesniuose šios biblinės knygos
skyriuose, neatrodė esąs labai
paprastas. Bent tokį įspūdį
gali
susidaryti
pirmąkart
skaitantis „Pakartoto įstaty
mo* knygą. Tačiau jos au
torius apibendrindamas pavadina
jį „įsakymu", arba „žodžiu", ir
teigia, jog jis nėra per sunkus
ar per tolimas. Norint šį įsa
kymą įvykdyti, nereikia kopti
į dangų ar persikelti anapus
joros. Jis yra visiškai arti
kiekvieno žmogaus, „tavo lū
pose ir tavo širdyje". Biblinis
autorius yra įsitikinės, kad
Viefpats yra artimas žmo
nėms, kad jis myli juos ne
mirštančia meile ir parodys,
jog įstatymas lengvai įvykdo
mas. Dievo tauta „žodį" vykdo
savaime, jei tik žmonės jį pri
ima. Tai, ko prašo Dievas, at
rodo labai maža, palyginti su
ta daugybe, kurią jis duoda.
Antrajame
skaitinyje
iš
„Laiško kolosiečiams" galingai
išreiškiamas tas pats Dievo
principas duoti daugiau ir su
pertekliumi. Tas „daugiau"
yra Kristus. Himnas apie
Kristų kaip Visatos galvą raiš
kiai vaizduoja Jėzaus pirme
nybę kūrinijos atžvilgiu. Žo
džiai „danguje ir žemėje" reiš
kia, kad Kristus yra visos kū
rinijos centras, pavyzdys ir
tikslas.
Dievo „daugiau" reiškia ir
tai, kad Jėzus Kristus įsikūni
jo dėl mūsų. Jis yra „mirusių
jų pirmgimis", vadinasi, mes
taip pat būsime prikelti iš nu
mirusiųjų. Per jį sutaikinama
visa, jo kryžiaus krauju daro
ma taika. Mūsų nuodėmės at
leidžiamos ir mes vėl atveda
mi pas Tėvą. Apaštalas Pau
lius nėra linkęs kalbėti apie tą
„daug", ko Dievas reikalauja
iš mūsų. Jis mieliau kalba
apie Dievo „daugiau" būdamas
įsitikinęs, jog tai taps „žodžiu
mūsų lūpose ir mūsų širdyse"
(plg. Jst 30, 14).
Evangelijos skaitinyje, dar
kartą išskleidžiamas
tasai
Dievo iš mošų reikalaujamas
„daug". Įstatymo žinovas pra
šo Jėzaus apibendrintai nusa
kyti visą Įstatymą. Jis nori
kuo trumpesne formuluote iš
girsti Įstatymo jam keliamus
reikalavimus.
Jėzus
savo
klausimu išprovokuoja patį
Įstatymo mokytoją. Šis atsako
išskirdamas dvejopą meilės
įsakymo turinį: mylėti Dievą
visomis turimomis galiomis ir
visa savo esybe, taip pat my
lėti artimą kaip save. Galėtu
me sakyti, kad tai lengva ir
galime tai padaryti. Tačiau
palyginimas apie gerąjį sama
rietį parodo, kad net geriems
žmonėms sunku tai įvykdyti.
Palyginimas apie gerąjį sa
marietį yra labai realistiškas.
Jis mums atskleidžia Jėzaus
pedagogiką. Įstatymo žinovas,
užduodamas klausimus, be
abejo, žinojo teisingus atsaky
mus, kurių mokomas kiekvie
nas žydų vaikas. Jis nori
įtraukti Jėzų \ begalines kazuistines diskusijas, neturin
čias praktinio pagrindo Jėzus
atėjo ne pateikti išganymo
apibrėžimų, taip pat ne orga

nizuoti bevaisių diskusijų bū
relių. Jis laikosi praktinio
pagrindo ir juo užbaigia para
bolę: „Eik ir tu taip daryk!"
Pakartotas keliose pasakojimo
vietose veiksmažodis „daryti"
ženklina praktinį krikščioniš
kosios artimo meilės realizmą.
Atsakydamas į abstraktų
Įstatymo žinovo klausimą Jė
zus pateikia konkrečią isto
riją. Palyginimas iliustruotas
konkrečiomis detalėmis, susi
jusiomis su garsiu karavanų ir
maldininkų keliu, einančiu
per dykumą iš Jeruzalės į Je
richą. Šiame kelyje keleiviai '
neretai buvo užpuolami plėši
kų. Tiek kunigas, tiek levitas
vadovaujasi geromis intencijo
mis ir siekia laikytis Įstatymo.
Jie abu mato griovyje gulintį
žmogų ir norėtų jam padėti.
Tačiau galimas dalykas, kad
šis yra miręs. Palietę lavoną
jie būtų nešvarūs septynias
dienas. Kunigui praeiti kita
kelio puse atrodė normalu,
nes jis suvokė savo profesiją
kaip pašaukimą aukoti aukas,
o ne daryti gailestingumo dar
bus. Jis manė esąs pašauktas
daug melstis, bet ne gailėtis.
Levitas, anų laikų Šventyklos
zakristijonas, besirūpinantis
žibintais, smilkymu, apeigo
mis, galėjo teisintis, jog papil
domi rūpesčiai vers jį susivė
linti. Jis susiteps ir nebegalės
atlikti apeigų. Galbūt vaiz
duotėje jie regi per ateinančią
savaitę suplanuotus „gerus
darbus", kurių tektų atsisaky
ti prisilietus prie negyvėlio.
Mes taip pat dažnai elgiamės
panašiai svarstydami. Kartais
vengiame įsitraukti į kokį
nors komplikuotą dalyką, nuo
gąstaudami, kad tai atims iš
mūsų per daug laiko. Nenori
me, kad mūsų gyvenime maišytųsi kiti asmenys, nes tai
gali būti sudėtinga. Tokiais at
vejais verta pamąstyti apie
Dievo „daugiau" ir paklausti
savęs, ar iš mūsų reikalauja
mas „daug" yra, iš tikrųjų
daug.
Keliu eina samarietis. Būtų
visiškai normalu, jeigu jis pra
eitų pro šalį, nes ši aplinka
jam priešiška, žydų akimis
samariečiai buvo verti ne mei
lės, bet neapykantos. Tačiau
įvyksta tai, kas nebuvo „nor
malu". Jėzus sulaužo teisuo
lišką Įstatymo raidės suvo
kimą.
Įstatymo mokytojas, pateik
damas neapibrėžtą klausimą:
„O kas gi mano artimas?" la
bai gerai žinojo, kad žydui ar
timas tegalėjo būti tik tautie
tis, bet ne svetimšalis (Iš 20,
16-17; Kun 19, 11-18). Tačiau
Jėzus šia konkrečia istorija
nukreipia mintį į praktikos
pagrindą. Artimas yra kiek
vienas. Aš esu kiekvieno arti
mas ir kiekvienas yra mano
artimas. Būti artimu — tai
daryti gera ir padėti reikalin
giems pagalbos. Sekti sama
riečio, kuris „priėjo", pavyz
džiu.
Mes niekuomet nesužinosi
me, ar tasai Įstatymo mokyto
jas vadovavosi Jėzaus pamo
kymu: „Eik ir tu taip riaryk"
Tačiau aišku, kad žydas ir
samarietis, šie du Dievo vai
kai, privalo nuolat įveikti
priešybes, rasinius ir sociali
nius skirtumus ir „artintis"
vienas prie kito. Artimo meilė
yra susitaikinimas su visais
Dievo mylimais žmonėmis
Dievas myli net ir tuos sama
•riedus, kuriuos mes kartais
teisuoliškai atmetame.

VILNIUS

Užpalių miestelio bažnyčia.

Tomo Binkio CĖįUa nuotrauka.

ŠIAULIŲ VYSKUPAS ŠVENTĖ 25-ERIŲ
KUNIGYSTĖS METŲ SUKAKTĮ ?
Gegužės 30 d. Lietuvos ka
riuomenės ordinaras, Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis
minėjo 25-erių
kunigystės
metų. sukaktį. Padėkos šv.
Mišias ta proga Gruzdžių Švč.
Trejybės bažnyčioje Šiaulių
ganytojas koncelebravo kartu
su septyniais savo kurso drau
gais, tą pačią dieną prieš ket
virti amžiaus Kauno arkika
tedroje įšventintais kunigais.
Tarp vyskupo kurso draugų
buvo ir Gardino vyskupas A.
Kaszkievricz bei buvęs Lietu
vos kariuomenės vyriausiasis
kapelionas kun. A Bulota.
Gruzdžių klebonas K Daknevičius, taip pat vyskupo Eu
genijaus
Bartulio bendra
mokslis, džiaugėsi, kad šios
iškilmės vyksta Gruzdžiuose.
Padėkos Mišiose buvo prisiminta, kad 1976 metais Kauno kunigų seminariją baigė 11

• G e g u ž ė s 20-ąją, Pasauli
nę mirusiųjų nuo AIDS atmi
nimo dieną, Bernardinų baž
nyčioje buvo aukojamos šv.
Mišios, kurių metu prisimin
tos AIDS aukos. Per pamokslą
kun. Julius Sasnauskas sakė,
kad, „ši diena visada bus iš
bandymas krikščionių
šir
dims: ar aš priimu šią ligą
kaip- visas kitas ligas ir mel
džiuosi už sergančius bei juos
slaugančius, ar slapta džiū
gauju: taip tiems nusidėjė
liams ir reikia. AIDS liga visa
da bus iššūkis — leiskime
savo mintims ir širdims atsis
toti šalia jų bent maldoje.
Dėkokime būdami Dievo vai
kai Kristuje ir leiskime, kad
tą .malonė ir kitus pasiektų",
—•. kvietė kun. Julius. Po
Mišių Bernardinų bažnyčioje
vyko Gedimino Storpirščio au
torinių dainų vakaras, o 19
vai.-prasidėjo ekumeninės pa
maldos, kurioms vadovavo
katalikų kunigas J. Sasnaus
kas ir liuteronų kunigas Min
daugas Sabulis.
BŽ

• B a l a n d ž i o 21 d. Mari
j a m p o l ė s Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje surengta ant
roji Vilkaviškio vyskupijos
vaikų ir jaunimo chorų švente.
Koncertą pradėjo Šv Vincento
Pauliečio parapijos choras,
vadovaujamas Birutės Pavalkienės. Taip pat giedojo Mari
jampolės šv. ark. Mykolo Kal
varijos Švč Mergelės Marijos,
Liudvinavo, Igliaukos para-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr Aukse
S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3206 1/2 We*t 9Sth Street
Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654

A I

GREIT PARDUODA
RE/MAX
^REALTORS
0FTC.1773) 229 - I7M
MNE(70t)42S-71<0
(7731!

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

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

Burbank parduodamas 6 butą
mūrinis namas. Butai turi 2
nemažus miegamuosius ir didelę
svetaine. Yra garažas ir mašinų
pastatymo aikštelė. Kaina
$359,900.

Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crcws.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation. Mušt be fluent in English
L. A. McMahon Window vVashing.
Tel. 800-820-6155.

Gražus, 4 miegamųjų, 2 vonių
„condominium". Didelis 2
automobilių garažas. Arti
mokyklos, parko, baseino. Oak
Lawn, į vakaras. Skambinti tel.
773-767-2400, FirstrateReal Estate, kviesti Aušrą Padalino.

52 metų moteris ieško darbo
prižiūrėti senelius. Skaniai
gamina maistą, kerpa plaukus,
daro klasikini masažą.
TeL 773-416-5758.
V.A.L. Aute Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
Ieškome vaikams auklės
Čikagos priemiesčiuose, kuri
nerūko, moka vairuoti ir
susišneka angliškai.
Tel. 815-922-2876.

*** Bolingbrook parduodamas
9 kambarių, 4 miegamųjų, 1,5
vonios,
labai
gražiai
suremontuotas namas (pakelta
„ranch")*** VVestmont parduodamas 12
kambarių, 6 miegamųjų, 2
virtuvių namas su galimybe
išnuomoti. Yra žemės sklypas.
O'Flaherty Realtors & Builders, Inc. Tel. 708-430-1000; 708598-6501 (lietuviškai).
MTCI siūlo:
2 men stomatologo padėjėjo
kursus tik sekmadieniais,
praktiką atliekant Amerikos
biure, kuriame dirba skirtingų
specialybių stomatologai,
jums patogiu laiku.
Išmoksite dirbu kompiuteriu.
sudaryti autobiografiją
(reziume) ir daug kitų dalykų.
Daugiau informacijos
tel. 847-392-8060.
Susikalbėsite rusiškai.

kunigų. Vienas iš jų — Petras
Bingelis — jau iškeliavęs į
amžinuosius Dievo namus, o
kiti dešimt kurso draugų eina
nelengvu kunigystės keliu.
TAISOME
„Kartą išgirdę 'aofc mane' mes
SKALBIMO MAŠINAS,
einame atsiliepdami į šį Kris
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
taus kvietimą. Tai graži pa
SISTEMAS, VIRYKLAS,
1
šaukimo kelionė', tačiau joje
ORO VĖSINTUVUS.
pasitaiko ir nelengvų išban
H.DECKYS
Parduotuvių valymui reikalingi
dymų: nepelnytų nuoskaudų,
, TEL. 773-585-6624
darbuotojai. Gali kreiptu ir
įžeidimų, šmeižto,' — sakė ga
šeima. Darbas Tennessee ir
ninois valstijoje. Atlyginimas
nytojas. — Mums reikia ir
* L i e t u v o s , L a t v i j o s i r Es$1,500 —$1,800. Dokumentai ir
ištvermės malonės, ir tikin
kalba nebūtini. TeL 901-240tąjos a r m ė n a i nusprendė ne
čiųjų maldos, kad galėtume
5544 arba 901-830-7223.
toli. Šiaulių esančiame Kryžių
būti verti nuodėme apneštos
kalne pastatyti armėnišką ak
žmogaus sielos restauratomeninį kryžių — chačkarą.
riai".
*
Šiemet švenčiamos 1700-osios
Padėkos Mišios naigėsi ben
metinės, kai žmonija pripaži
dra kunigų pasiadkojimo Švč.
nę krikščionybę valstybine re
Mergelės Marijos širdžiai mal
Istoriniame Lemonte
ligija. 301-aisiais metais Ar
da. Birželio 24 <3eną 25-erių
326 MaJn Street
mėnija tapo pirmąja tai pada
kunigystės metų sukaktį vysk.
riusia valstybe. Chačkarai Ar
Eugenijus Bartulis paminėjo
Profesionali šefė Dalia pateikia unikalius
mėnijoje žinomi jau nuo 9 am
amerikietiškus ir europietiškus valgius, tarpe jų galima
ir Šiaulių katedroje.
žiaus ir buvo kuriami tik šioje
gardžiuotis tikrais tarkių cepelinais trečiadieniais.ketvirvalstybėje. Chačkaras, kuris
tadieniais ir šeštadieniais, kugeliu su lietuviška dešra ir f
bus pastatytas Kryžių kalne,
kopūstais — penktadieniais, o koldūnais — kas dieną.
yra pagamintas Jerevane iš
Patiekalus galima ir užsisakyti, tai. 630-257-8925.
druomenės veiklaneapsiriboja tufo — akyto akmens. Dabar
Kviečiame apsilankyti,
vien įvairių švenčių ir susiti Lietuvoje gyvena apie 4,000
Renata ir Petras Remefldai.
kimų su lietuvybę puoselė armėnų, daugiausia Vilniuje,
jančiais žmonėmis organizavi Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose.
mu. Ji rūpinasi,-kad rusų ar
(BNS)
estų mokyklose besimokantys
lietuvių vaikai galėtų lankyti
sekmadieninę Eetuvių mo
— ~ — — ,
kyklą, bendruomenė neturi ir
,
<
savo patalpos, dabar kol kas
įg - ^ — - —
.
£&£
lietuvių susibūrimo vieta —
"
Romos katalikų bažnyčia Ta
CMcago
line. Anot Estijos lietuvių ben
.
druomenės Valdybos pirmi
ninkės Cecilijos Rasos Unt,
„tikėjimas, katalikybė yra jų
.
. - ,
kultūros dalis. Šie dalykai
ypač svarbūs bendruomenės
veikloje".
Estijos
lietuviai
How easy is it to
brangina susitikimų su popie
As easy as SAS.
žiumi Jonu Pauliumi n aki
mirkas, piligriminių kelionių
po Lenkiją, Italyą, Lietuvą
įspūdžius. Nors katalikų ku
From Chkago we offer dafly servtce to Vilnius
nigų Taline yra ne vienas, Es
wlth a hassle free eonneetion through our
tijos lietuviai sakė labiausiai
Copenhagen Airport And when retuming, you
can enjoy šame day travei vta Copenhagen back
pasiilgsta šv. Mišių lietuvių
toChfcago.
kalba.
Bž. 3001 m. Nr. IX
Rnd out just how easy we can make your
next trip to Vilnius. And remember, when you
travei wtth SAS, you can eam mHeage credlt
pijų chorai. Pertraukėlių metu
wtth Unrtetfs MHeage Phis* or SAS'
skambėjo ansamblio „Vynme
EuroBonus1" frecjuent flyer program.
džio šakelės" atliekamos gies
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travei Agent or SAS at
mės. Šią švente surengti pa
800-221-2350. Or vtstt us at
dėjo Vilkaviškio vyskupuos
www.scandlnavtan.net
Jaunimo centras, jos organiza
torius — A. Adomyna8. Pasi
baigus koncertui, chorams bu
vo įteikti padėkos raštai, o
kiekvienas choristas asmeniš

773-585-9500

T H E ( H U A R R Y HSTN

I:

KAS VIENIJA ESTIJOS LIETUVIUS
Jau ne pirmi metai Estijoje
gyvenančius lietuvius katali
kus apaštališkojo nuncijaus
Lietuvoje prašymu aptarnauja
Biržų parapijos kunigai. Reli
ginė Estijos lietuvių katalikų
bendruomenė įsikūrusi Tali
ne.
Gegužės 29 d. Talino šv.
Petro ir Povilo katalikų
bažnyčioje Estijos lietuviams
šv. Mišias aukojo Biržų šv.
Jono Krikštytojo bažnyčios
klebonas Dalius Tubys. Po
Mišių jis susitiko su Estijos
lietuvių bendruomenės atsto
vais, aptarė jų rūpesčius.
Mintis suburti tautiečius
Estijos
lietuviams
kilo
1980-aisiais. Gruodžio 8 d. ini
ciatyvinė grupė įkūrė Estijos
lietuvių draugiją (vėliau tapu
sią Estijos lietuvių bendruo
mene). Dabar šioje bendruo
menėje yra 220 narių. Pra
ėjusių metų gruodį Estijos lie
tuvių bendruomenė šventė
savo dvidešimtmetį. Šios ben
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A.tA.
KONSTANCIJA BALZARIENĖMORKŪNAITĖ

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDAS
UTHUANIAN WORLD COMMUNITY FOUNDATION
1107PMEWOOOORIVE NW ORAND RAPIOS M 49544-7960
POBOX 140796 GRANO RAPIOS 19 49514-0799
PHONE 010-791-7333 FAX 010-791-7000 E-ftttlL

AUKOS PASAULIO LIETUViy BENDRUOMENĖS VALDYBOS
ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS, JAUNIMO, SPAUDOS,
VISUOMENINIAMS IR KITIEMS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO
DARBAMS, SIBIRO LIETUVIU PARAMAI, PLB LITUANISTIKOS
KATEDRAI (STASK) BARZDUKO STIPENDIJŲ FONDUI) ILLI
NOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE, PROF. DR. BRONIAUS
VAŠKELIO STIPENDIJŲ FONDUI, LIETUVOS KOVU IR KANČIŲ
ISTORIJAI. VYTAUTO DIDŽIOJO. KAUNO TECHNOLOGUOS,
VILNIAUS TECHNIKOS IR VILNIAUS UNIVERSITETAMS.
UNIVERSITETU STUDENTU PARAMAI. PROF. DR. RIMO
VAIČAIČIO STIPENDUU FONDUI, KTUAFPT STIPENDUP
FONDUI (PER DR. STASĮ BAČKAITJ), BRONIAUS BIEUUKO
VARDO STIPENDIJŲ FONDUI LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO
UNIVERSITETO IR KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETO
STUDENTU PARAMAI. DR. KAZIO PEMKAUS BIBLIOTEKAI
KLAIPĖDOS UNIVERSITETE, LIETUVOS NAŠLAIČIAMS IR
SENELIAMS, LIETUVOS VAIKU GYDYMUI PER HEAUNG THE
CHILDREN ORGANIZACIJA, LIETUVOS BAŽNYČIŲ
PARAMAI, PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU JAUNIMUI, "DIVTNE
CROSS" FONDUI ŠELPTI LIETUVOS BENAMES MERGAITES,
VASARIO 16 GIMNAZIJAI VOKIETIJOJE, "PASAULIO
LIETUVIO" ŽURNALUI, PLB X-AJAM SEIMUI, PASAULIO
LIETUVIU JAUNIMO X-JAM KONGRESUI, VALDOVU RŪMAMS
LIETUVOJE IR KITIEMS TIKSLAMS. GAUTOS PER

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS FONDĄ
NUO 2000 METŲ SAUSIO ĮDIENOS IKI
2000 METŲ GRUODŽIO 31 DIENOS
$ 24,99599
$9/0759
$5,900.00
$ 3499J99
$2^25J9
$2,19949

AlginlM Dudutis. C^mgfordNSW,Australia;
Alfred V. Russas pdikinuu, Detroit MI;
Lietuviu Fondas, Lemom IL;
Leo ir Sue Klimaitis, Barrington Hills IL;
Vytautas irGrsiiiuKajiuuiUu, Grand RaoidsMI;
Algų ir Terese Kazlauskai, Orlsod Park IL; LMwaaiw
Citizens Society of W. Peansytvania, Pittsburgh PA;
$2465.99 Woicesterio Lietuviu Organizacijp Taryba c/o Algis
GIodas.HoidenMA.
Aukotojai: Antonus Abidaoud - $5JOO; Kazys ir Terese Adomavičiai $100.00; ALRK Moterų sąjungos 5-a kuopa - $100.00; Petronė
Antakanskienė - $10.00; Jonas Baskys - $20JOO; Kaziinieras ir Gražina
BaZikai - $25 JOO; Juozas ir Aldona Brantai - $3000; Virginia Bloom $25.00; Maria Braskiene - $25J00; Zigmas ir Joana Dabriuū - $2000;
Algis Glodas $ 25JOO; Dainius Glodas-$100.00; Arūnas Grigalauskas
- $20.00; Bill ir Carol Grigas - $25 J00; Emilija Gudzevičiote - $1000;
Terese Ivalkienė-$20JOO; Aldona Jaknionaite - $20 JOO; Romas ir Terese
Jakubauskai -$40 JOO; Pranas ir Irena Juodaičiai- $50 JOO; Rita Kanytais
- $15040; Olga Keršu - $25 JOO; Ona Kildiiiene - $10.00; Arvydas ir
Robyn Klimas - $50JOO, Katfbtt of Lithuania # 26 - $25JOO; Charles
Kulikauskas - $50 JOO; Bill ir Amu Lesman - $30 JOO; LMM. Ratelis $30.00; Vincas Makckas - $1000; Maironio Parkas - $200J00; Stasys
Marcinkevičius - $50JOO; Danute Marcinkevičiūte -$20JOO; Edis ir Irena
Markevičiai -$20.00; Men's Chib of St. Casimirs- $25.00; Antbony ir
Danute Miner-$25D0; Vincas MinkeUunas- $20.00; MissX- $20.00;
Petras ir Raminu Moliai-irlOOJOO; Leonas ir Irena Nalivaikai-$2000;
Bronius ir Gene Narai -$25 JOO, Jonas ir Gražina Pahibeckai - $20 J00;
Wanda Ramonas - $2500; Alfred AVivian Rogers - $20.00; Valius ir
Uršule Rozevičiai - $2000; Joe Saikus - $1000; Mr. ir Mrs. Juozas
Steinys • $3000; Petras Štaras - $2000; Henrikas Ulrichas - $5000;
Jonas Viktazentis- $5000; Steve ir AimWalinsky Sr. - $2500; Stephen
ir Eleonora Walinski Jn. - $2000; Worc. Lietuviu piliečiu klubas $20000.
$1,250.00
$L299J99

$149949
$85744
$40949
$525Jt
$50949
$499 JOO
$35090

$:

Romualdas ir Nijole Kniubai, St. Charles IL;
Gediminas Balanda, WarrrenMI; Edmundas ir Milda
Lenkauskai, Cincinnati OH;
Talka Lietuviu Kredito Unija. Hamilton ONT. Canada
Jurgio Strazdo palikimas. Mississauga ONT, Canada
Aldona ir Stasys Bačkaitis.GreatFalls VA; Dalius Vasys,
ChicagoIL;
Zuzana Pupienė. Lement IL;
AsaociatkmofYc«ngIJmusnunAniericam.I>emoiitIL;
J. KairiOnas, Calgary AB. Canada; Stase Pautieniene, La
gtma Nigoel CA;
Daina E. Kojelyle, VUla Park DL; Monika Lembertas,
Santa MonscaCA; Algis A. Regu, ChicagoIL;
Birute ir Kęstutis Tautvydas, Lake ElmoMN;
Ferdinandas ir Vanda Kaunas. Vrestcbester IL; Vytautas
V. 1 apatmtkas. Seattk WA; Vitalis J. Lembertas, Sanu
MonicaCA; Rimas Vaičaitis, LidoBeachNY; Petras
Viluns, Toronto ONT. Canada;

$252J9

$:

JohairRimaR.nafanrtM,rim»oboBeacbFL;Leo
Bagdonas, Sunny Vaiky OR;
AiidioįryirAldomValk.StAsnsbgrgFL;

$29949
KartBiknevičhu, ChicagoIL; Nijole Bražėnas. Sparkill
NY; Statys J IMioa. Hamilton ONT Canada; JAV LB Brigmon Parko
apylinkes valdyba, Chkago IL; JAV LB Palm Beach apylinkė c/o
Vytautas Kulpa, Palm Beach Shores FL; T.R Kudirka, Hamilton, Bermndn; Albinas ir JulkIjūukas,TweedOKr,OBuda;PetmR.irAldona
Meinu. Orland Park IL; Maria Pranskevifius, Chicngo D^ Rimvydas
Sidrys, Streator IL; Gražute Sintis. Santa Monica CA; Nemira
Šumskienė. Chicago IL; Ada Sutkuviene. Beverly Shores IN;
Apolinaras Varnelis, Dcmagiac MI; R. ir B * . Viskanta, Vfcst Lafayctle
IN; Algis ir Jolanda Zaparackas, Fsfnungton Hills MI;
$19549
$19949
$17549

Kęstutis ir Joan Dubauskas, Calgary AB, Canada;
Veronika Paoviene, Grand Rapids, MI;
Aldona Lesevičius, Chicago IL;
Bromus ir Petre Andriukaitis. Chkafo IL; Marija

Oakbrook Ttoncc IL; A.VDnndzila, McLean VA; Jonas
si
.
MA;Btas^jwirIicMViDus,VlatesKiaCA;
vssys,
OsuAhroeas>ns,Lemont IL; Albina K. Ltpčiene.Tolland
CT, Pasatas ir Terese Strotie, Oak Fore* IL; Afessndras
Vakschs, St. Pete Beach FL;
Alina A. Domanikis, Paku Park IL. Kęstutis A. KeMys.
$11599

BaionRougeLA;C«ažinaKeiNeT.DanburyCr;Kc«taiNorvu^.Brook-

lyn NY; Jonas Pabedinskas. Great Falls VA; Frank ir Mary Radis. Hot
Springs AR; Antanas Razma, BurrRidgelL; Stanley Surantas.RockfordlL;
$11999
Albinas ir Gražina ReSkevičius, Omaha NE;
$ 19599
Zigmas A. Dičpinigaitis, Woodhaven NY;
$10090
Saulius ir Lina Anužis, Lansing MI; Alberta G. Asiras.
Buriingame CA; Valerija Aukštikalnis, Boston MA; Tekle Boguias,
South Boston MA; Algis Brazdžionis. Waaerbury CT, Adotis Dicksonas,
Unionville ONT, Canada; Arūnas ir Irena Draugelis, Donmers Grove,
IL; Solomon J. Feravich, Howard City MI; Ona ir Jonas Gradinskai,
ChicagoIL; Jadvyga ir Petras Gruodžiai. ChicagoIL; Vytautas ir Palmira
Janušonis. Dousman WI; JAV LB Melrose Parko apylinke c/o J. Rugelis.
Maywood IL; JAV LB Rytine Connecticut apylinke, c/o Vytautai
Alksninis, Ashford CT; Adolfas ir Sofija JcUonss, Westmont IL; Irena
Kairyte.Oak Lawn FL; Daiva V. Karužaite,Chicago • « Romas ir Nerija
Kaspam.Arlington VA; Vida Kašubai*. Pittsburgh PA; Vbdas Kaupas.
Cleanvatef FL; Petras Kisielius, Cicero IL; Mečys ir Helen Krasanskai,
St.PetersburgFL; Ateksaslanraittt.PaloaHctgholL^AMouiMLakat.
Dearborn MI; Janina Marks Chicago IL; RanOnaa Mikelkmis,
Newcasue CA; kun. Dennis W. Morrow, Grand Rapids MT.Jonas ir
Ona Motiejūnas, Prescott AZ; Algirdas ir Amanda Mauotu.EudidOH;
Romuakl John Nakas ir Christina D. Pareigu, Stvcasville MI; Stanley
Patrick, Port Richey FL; Antanas ir Veronika Petrulis, Seattk WA;
Vktoria Pikelis. Chicago IL; Edvardas Praackevičius. Parota OH;
Romanas Pukitys, Palos Hills D.; Egidijus N. Radvcnis, Los Angeles
CA;L.J.Ragas,ItascaIL;VidnuntasirNijokRauys, Mercerlsland
WA; Anthony L. Rubšys, Bronx NY; Alina A Šataa, Richmoad Hill
ONT, Canada; Aldona A. Shuimvay, Worccster MA; Petras Sidaras.
Toronto ONT, Canada; Linas ir Rima Sidrys, Paku Hilu IL; Brone
Šimkus, Sanu Monica CA; Aldona K. Šn^lksbene.ChicagoIL; Juozas
Sungaila, Etobkoke ONT, Canada; Vito V. Vai, Oak Brook IL; kun.
Vytautas Vbkrtas, Masoeth NY; Gerda A. VVeiuel Park Ridge IL,
Izabelė Žmuidzinienė, Rochester NY; Stanley ir Franceaca Žymantas
Downers Grove IL;
i

$9599
$9090
$0590
$1

Vytautas ir Dalia Černius, GfendaleCA;
Antanas Kvedaras. Savarmah G A; Teodoras ir Ritone
Rudaičiai. Leraont DL;
-H :
WalterWosis,F!astiingNY;

•'

Jonas A. Biltaas, Mdville NY; Romualdas Dumčius,
Wmdsor ONT, Canada;
$7590
Vyautas ir Irena Antausis, Ashford CP. Daiva irArvydas
Barzdukai, Falls Church VA; Vaclovas ir Asta KJciza. Lockport OL;
Birute Kožicienė.Daytona Beach Shores FL; Kazy*ir Elena Majauskas,
Chicago IL; Aurelija ir Bronius Polikaičiai, Palos Hilu DU Aleksas
Smilga, ChicagoIL; Jonas ir Birutė Svera, Bknrofield Hills ML
$7999

rlarryDace,AlvinTX; Kazys ir DanutaRazma,
Vrestcbester BL; Juozas Vaineikis, OakLawaIL;
$0990
AkkauMarkelietiė.Oakl-a^IUAneKPečkaitis.
Simny Hills FL;
.
$5599
Vincas ir Liuda Arunius.ChesterlandOH; Aleksas ir
Larisa Jankūnai, Bay Harbor IslandsFL; Aldona
.
Stempužienė, Cleveland OH;
$5999
Ona Adomaitienė. Sunny Hills FL; ALRK Moterp
sąjungos 42-a kuopa c/o SLastienė, Grand Rapids MI; Dalia ir Jurgis
Anysas, Chicago BU Adoiph Balionas, Clarendon rfls DU Vytautas ir
Nijole Baniukaitis, Rockford MI; Jerry Barto, Grand Rapids MI;
Adolphe V. Bernotas, Coneord NH; Roman Biliftaas, Richmoad VA;
Jolita Biraus, Bloomingdale BU Vakria Buinys. Blue Bell PA; Jonas
G. Byla, St. Pete Beach FL; Aldona ir Vytautas Čepėnas, Darien IL;
Algirdas ir Ramutė Česnavičius, Richmond Hill NY, Vladas Čyvas,
Cleveland OH; Algirdas ir Regina Dapkus, Ostervilk MA; Audra ir
Vitas Daolys, Evanston DU Petras Dirda,Oak Lawn DU Rimas ir Pranu**
Domanskis, Western Springs IL; Teresė ir Algimantas Gečiai,
Hunuiigd(mValleyPA;BmjttGillis,AnnArborMI;DonauairMarian
Greb, Piedmont CA; Danutė S. Harmon - lupikas, Falls Church VA;
Vida Jankauskienė, VVbodhaven NY; Aleksandras Jasčemskas. Rock
ford DU Ingrid Jodek, Hermosa Beach CA; Richard Klemantavičius,
PensacoU Beach FL; Stasys Kligys, Homosassa FL; Juozas ir Giedre
Končiai, Lemom DU Romualdas Kriaučiūnas, Lansing MI; Karolina
Kubilius, Willowbrook DU Bronius ir Regina Lakota, Vrestmont DU
Henrikas Laucius, Patenon NJ; Meta Linkus, Sunny Išles BeatchFL;
JuoaaigDaihIJnbmsluu.OakLaamnUl»idc«w
sau tu
QUE. Canada; Ada ir Domas Masiulis, Lockport BU Pranei. Mažeflta,
St. Petersburg FL; Paul ir Patrcia Mickus, Aksaadria VA; Jurgis
Miluuta.IjigoFL;JosephMikulU.Westchestertt.; Victor ir Leokadija
Milukas, Plainview NY; Vilimas Naureckas, Old Bridge NJ; Algis
Navikanslus.Broc4fkWCT;EugeaiaI^kulu. Rahoboth Beach DE;
Tadas Palionis, MadiscnWI;JudyPelktt.East Hartford CT; Antanas ir
Dalilė Poiikaičuū.VfestlakeVinafeCA, Sofų Puaspuus, Lemom DU
Jonas ir Kazė Ratnikas. Sumry Hills FL; Irena Ranliaaitii
CA; Vincas Regina, Rochester NY; Maria Rockavknė
Vitas ir Jurina Rugienius, Livonia MI; Mečys Rumbaitis, Daytoaa
Beach Shores FL; Kęstuos Sknspskens. Wageaer $C; Barys Stoaakk,
OskUwnIL;AnttrusrElenaSUSKIUS,BefievilkDU DsaukuPraass
r

r ^ % n ^ l a i i r h i T^iragnn DuitĮhiMlrr^imiiisf" najl

1,

WmfkMD-;VladMVarneckM,WateiburyCT
DU Marija K. Vygantas.Oreat Nack NY; Vakrija ZaJeftaak.OskLamna
DU
$4599
$4999
$3599

ZtgtnaiirVlfgiiaaOntum.CrT^sfleur^LeoVs^kai,
FeanvilkMI;
OukJasusŲmi.RorsusafhryĮVvtsutMJoiuuii.C^td
Rapids MI; Sofia Lastkaė. Orand Rapšda MI; Romas
Leparskas, Warren MI; Teodora Zauatss, Cicero DU
Vytautas Apeiku. Los Angetes CA; Vanda Bagduans,
Daytoaa Beach FL; Drouisa KrokyS, Philadrlpaia PA;
t ir Bagsaijas Skvlaakai, St. PstaisbaTg FL;

I39J9
geae OR; Ona Lasys. Ormond

CT,

O^aaaauauM ^M^^^^lM^^

nw

m. _ .

BU R- Kssajys, Ba
FL;Sighas
m %,«>.

ohiaPA; Vkraal ^aJcTaBu.PortSU^sck ^ V U o ^ k R a n ^ n t i S a s k a s ,
Lement DU
$2599
Unat ir Pauliu Aliaska*, Vrestford MA; Vytautas ir
Danutė Anonis, Rego Park NY; Aurelija Bilasastiiaf, Richmoad
Hejghtt OH; Laima Bahrenas. Olradalr CA; Ina Bertnrytė Bray. Se-

Mirė 2001 m. liepos 15 d. po pietų, sulaukusi 94 metų.
Nuliūdę liko: sesuo Viktorija Karaitienė su šeima, sesuo
Valerija Šileikienė s u seimą, sūnėnas Algis Pūras s u
žmona, giminaitė Rimutė Balzaraitė Krumplienė ir kiti
giminėa Amerikoje ir Lietuvoje.
Velionė pašarvota antradienį, liepos 17 d., nuo 9 v.r.
iki 12 v.r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 263d W.
S t , Chkago, IL. Laidotuvės antradieni, 17 d. I i laidojimo
namų 12 vai. ryto velionė bus atlydėta \ Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 12:30 vai. ryto b u s
aukojamo* iv. Mišios u i jos sielą. Po Mišių a.a. Konstancija
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir patintamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt Donald M. Petkus. Tel. 773-925-4689 arba
www.pettaisrurieralhomes.com

atueWA;AlginiantasBuNys,Bk>oiitneW
Čampe, Edgewater MD; Vakrija Čepaitiene. Chicago IL; Kęstutis
Čescsas, Baltimore MD; Gediminas ir Sigiu DamaSius, Libertyville
nUAreinas ir Ona Garimas, Wilk>wbrook IL; Vladas Gitys, Sun City
CA; Romualdas Gineitis. DavtonOH.RayGrigliuius.ForestParklL;
Antanas Januška, Milton MA; Pranas ir Marija Joga, Pittston PA;
Bronius Juodelis, WiUowbrook IL; Alfonsas Kairelis, Schaumburg BL;
J. Kaminskas. St. Petersburg FL; Thomas J. Kaoačinskas, South Bend
IN; Jonas Kardokas, Baltimore MD; Albinas ir Angele Kamius, St.
Petersburg FL; Raimundas KirSteinas, Rochester NY; Petras Kliorys,
Euctid OH; Juozas Kojelis, Sanu Monica CA; Eugenija Kolupailaite,
Chicago BU Terese ir AlgimanUs Landsbergis, Upper Mariboro MD;
Šarūnas Landys, Sotana Beach CA; Frank Ukutis.MuskegonMI; Viu
Matusaitu.UvingstonNJ; Vaclovas Mažeika, Park Ridge R.; Melrose
Park Amerikos Lietuviu Klubas c/o Walter Rakauskas, Melrose Park
BU Tadas ir Meile Mickus, Springfkld VA; Vytautas Musonis, Oak
Lawn BU Pranas Naru. Darien DL; Gkria OBrien, Vrestwood NJ; Joseph Petrikas, St. Petersburg FL; Vladas ir Gražina Plečkaitis. Rich
mond Hts.OH; Jonas Pkirys; Chicago IL; Petras P. Rasutis, Chicago
BU Balys Rangas, Delran NJ; Ona Raoaniene. Pompano Beach FL;
Alfas Shuku.Gulrport FL; Rimvydas Šilbajoris. Columbus OH; kun.
Victor Sk\\mu»lSk\K,OaMw*Om,CMmi»;\\pmMmR.Š\^AMiskai,
Gkn Ellyn BL; Regina Snarskis, Daytona Beach Shores FL; Jonas
Spurgu, Chicago DU Henry ir Stephame Susas, Oeveland OH; Ludmila
Stukptn, Eastport ME; Irena Snsmskiene. Cleveland OH; Narimantas
V.Udrys.FarmingtonHillsMI; Jonas Vaicekonu.Severna Park MD;
Daina Variakoju. Chicago DL; Bronius Valkelis St. Pete Beach FL;
Alfonsas Vėkvicnu, Sunny Hills FL; Gaida Zarkis, Downers Grove
DL.Daniel V. Žemaitis, Grand Rapids MI;
$24J9
AldonaM.DnuUeinis.S.PasadeiuFL;
$2999
Aloyzas ir Ramutė Aidis, Betbesda MD; Koste
Aacerevičius, Chkago DU AT. Antanaitis, Lement BU Birute T. ir
Bronius A. Bananu, Abington MA; Mary Černius, Hmsdak DU Algis
DOdn. St. Petersburg FL; Locilk Duggan, Grand Rapids MI.AhJona
i, RiversideDUGeme I. Juodikis, Chicago Ridge IL;VyUuu*
t, Beverly Shores IN; kun. Rapolas Krasauskas, PutnamCT;
SKriviclu».ClarksSummit PA; Tadas AKulbis, Park Ridge D.;
J.V.lu3pUau»kai,S*nuMorHaCA;Vl.dMM«CK)«ukM,EuclidOH;
Ona Mazionyk, Lemom DU Juozas Mikdionu, Antelope CA; Balys
Milukais, Arimgtoo VA; Karolis Milkovams. Yorba Linds CA; Peter
Narutis, Weatchester DU Birut* Navickiene, Lemom IL; Alfonsas
Pctratu, W. Hysneisport MA; Vytenis Radzevicros,NorwaBcCT;Kosus
Stankus, Lemom DU Tėvai Pranciškonai, Kennebunkport ME; Vitalis
k Modesta Umbrasas, Bear DE; Stase Vaišvila, Oak Lawn DL; Sofia
Vėbras, Oak Lawn Ū-;

PAPILDOMAS AUKSO
MONETOS TIRAŽAS
Nuo birželio 25-osios Lietu
vos banko kasose buvo galima
papildomu 1,500 vienetų tira
žu įsigyti 10 litų aukso mo
netų. Jos sukurtos Lietuvai
dalyvaujant tarptautinėje pro
gramoje „Mažiausios aukso
monetos pasaulyje. Aukso is
torija". Ši moneta yra ma
žiausia Lietuvos valstybės pi
nigų istorijoje.
Si moneta pagaminta iš
999,9 prabos aukso, skersmuo
13,92 mm, svoris 1,244 g, sto
ris mažesnis nei 1 mm. Mone
tos kaina — 120 Ll 1999 m.
pabaigoje pristatyta moneta
tuomet buvo išleista 4,000
vnt. tiražu: 2,500 vnt. buvo
išplatinta' užsienyje, o 1,500 —
Lietuvoje. Pastaroji dalis buvo
išpirkta per nepilną pirmą jų
išleidimo į apyvartą dieną.
Aukso monetą sukūrė daili
ninkas Giedrius Paulauskas.
J a norėta akcentuoti senas
monetų kaldinimo mūsų val
stybėje tradicijas. Monetos
averse pavaizduotas Lietuvos
valstybės herbas — Vytis, mo
netos nominalas. Reverse —
stilizuotas monetų kalėjas, le
genda lotyniškai (užrašas AVREVS NVMMVS LTTVANIAE>, reiškianti viduramžius
siekiančias lietuviškas auksa
kalystės tradicijas ir kad tai
Lietuvos aukso moneta. Pa
vaizduotas ir dabartinės Lie
tuvos monetų kalyklos ženk
las. Monetos autorius perteikė
kalyklos klestėjimo laikmečio

— XVI a. naudotą raidžių sti
listiką, šrifto komponavimo
būdą bei puošybos ornamen
tus.
Tarptautinės
programos
„Mažiausios aukso monetos
pasaulyje. Aukso istorija" or
ganizatorė yra Vokietijos kom
panija MDM, įkurta: 1883 m.
Populiariausios MDM orga
nizuojamos monetų programos
yra „Mažiausios aukso mone
tos pasaulyje. Aukso istorija",
„Olimpinės žaidynės", „Pasau
lio futbolo taurė", „Nykstanti
gyvūnija", „Laivai ir tyrinė
tojai".
Monetų programoje „Ma
žiausios aukso monetos pasau
lyje. Aukso istorija" dalyvavo
per 20 šalių.
CEIU)
IŠ N E M U N O Į S K E L T A S
SENOVINIS LIETUVIU
P R E K Y B O S LAIVAS

Iš Nemuno šalia Merkinės
birželio 2 0 d. iškeltas senovi
nis medinis laivas. Manoma,
kad tai galėtų boti XVTI-XVm
amžiaus lietuvių prekybos lai
vas.
Iš vandens iškeltą laivą da
bar tyrinėja bendra Lietuvos
ir Lenkijos archeologų ekspe
dicija, kuriai vadovauja Lietu
vos kultūros paveldo centro
vyriausiasis archeologas Zeno
nas Baubonis ir Torūnės uni
versiteto etnologijos ir povan
deninės archeologijos katedros
archeologas Andrzej Kola.
Z. Baubonis sakė, jog ar
chaiškai atrodančio laivo ilgis
— ne mažiau kaip 20 metrų.
Laivas aprašomas ir fotogra
fuojamas, jį numatoma nu
$5J99
Apolinaras P. Bagdonas, Chicago DU Jadvyga Biskis,
vežti į Kernavę, kur bus tiria
Placrtas NM; kun. Tanus Ereminas, Sursa/Verbania, Italija; Vytauus
mas, konservuojamas ir pa
Gryrjauskm.PortOrangerl^VyuutasMaftilkmis, Cleveland Heights
ruošiamas eksponuoti.
OH; Antanas Paazaotu, Chkago DL; S. ir V. Valinskas, wbcdridge D,. » Pumą kartą šio laivo frag
mentas buvo pastebėtas 1991
PLB Pasalę tadeijai (direktoriai Vytautas KamanUs, dr. Petras
metais, kada Nemunas per
Kiaktnu, Kazys Laukaitis, dr. Edmundas Lenkauskas. Juozas Lukas,
sausrą buvo ypač nusekęs.
dr. Antanas Razina, Jonas Treška Jr. ir Kisespetarejas advokatas Saulius
Pakilus vandeniui, laivas vėl
Kuprys) kasi dekeja i liliau aukotojams ai aukas h- srase Jaša
dingo upėje. Pernai Lietuvos
PLB Fsudo ateHks darbaau. Visos aukos gali boti
ir Lenkijos archeologų inicia
BO JAV pajams mokesčiu. Federal JD No. 39-3097269
tyva buvo atlikti žvalgomieji
Prašome čekius rašyti ir sukas siusti:
nardymai, ir laivą pavyko ap
tikti.
(BNS)

$1SJ9

Paauk Garbonkus, Chicago Ridge DU Joseph P.
Kalvaitis, Chkago DL; Dana M. Mackjauskas, Orland
Park DU Jonas ir
Birute Prakapas, Bakersfield CA;
Stefa Riekusi, Putnam CT;
$12J9
Vida Meilus, St. Petersburg Beach FL;
$1999
MaruAbionuittt,r,alosHeigrrtsn.,VytauU3Abrornaitis,
N. Woods*ock CT; Liada V. Avižonis, Lagūna Hills CA; Andrius
ruJtiusams, Chkago DL; Edward Baranauskas, Schenecudy NY; John
J. Bedukkis, Ingkside DL; Peter J. Bernottvičius, Lockport IL;
fkdtmiaat ir Vida Bučmys. Cleveland OH; Pianas Budininkas, St.
Petersburg FL; Susys ir Zuzana Dzikas, St. Petersburg FL; Gelažiene,
SL Petersburg FL; Arnoldas Grusnys, Wkhitt KS; Haris Ivaškevičius,
Omaha NE; Alfredas Krurokenas, Milton MA; E. Lapas, St. Petersburg FU Juoze Lapiiene.Dedham MA;M.Monkus,ChicagoIL;Ruu
Monoento,V**s*erNY; Victor Nakas, Falls Church VA; Algis Norvilas,
Oak Lawn BU Sunky ir Amu Raibis, Chicago DL; Antanina šalčius,
Mancheiar CT; Antanas ir Apolonija Tuskenis, Burbank DL; Bronius
Underys, Chkago DU Aurelijui Urba, BreckenridgeCO, Sofija Vashkys,
St. Pete Beach FL; Algis Vosylius, VVestmontDL; Vincas Žeberuvičius.
Sumry Hills FL; Halina Žitkiene, St. Petersburg FL;

UTHUANIAN WO*LD COMMUNITY FOUNDATION
PO BOK 149799
GRAND RAPIDS MI 49514 97fi USA

PLB Fondo iždininkas

* P e r šių metų pirmąjį
pusmeti Lietuvoje parduoti
3,476 automobiliai. Iš jų 3,269
liko Lietuvoje.
(LR. EIU.
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DRAUGAS, 2001 m. liepos 17 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE.
Šakiečių k l u b o gegužinė
vyks liepos 29 d., sekmadienį.
12 vai. Šaulių namuose : 2417
W. 43 Str. Bus skanaus lietu
viško maisto, veiks baras, gros
Košto Ramanausko orkestras,
veiks „laimės šulinys". Visus
atsilankyti kviečia valdyba.
Lietuvis a k t o r i u s Vyto
R u g i n i s vaidino filme „Dangerous Child", kuris buvo ro
domas per kabelinę televiziją
liepos 16 d.
S p e k t a k l i s „ H e d d a Gabler", pastatytas pagal Henrik
Ibsen dramą, iki rugpjūčio 19
d. vaidinamas
Stepenvvolf
Theatre (1650 N. Halsted; tel.
312-335-1650). Norėdami įsi
gyti bilietus pusę kainos
(„rush tickets"), atvykite va
landą prieš spektaklį. Šio tea
tro studijoje iki birželio 29 d.
yra rodomas vaidinimas „Dė
dė Vania", sukurtas pagal Anton Čechov pjesę. Pigesni bi
lietai į šį vaidinimą parduoda
mi spektaklio dieną nuo 11
val.r. iki 2 val.p.p.
I r vėl M a r ą u e t t e P a r k e
aidės graži orkestro muzika!
Koncertas po atviru dangumi
sugrįš į Marąuette Parką, prie
Dariaus-Girėno paminklo, 67tos ir California, ketvirtadie
nį, liepos 19 d., 7 val.v. Pla
nuokite atvykti ir pasidžiaugti
vasaros gamta ir malonia mu
zika.
Kazys N a v a k a u s k a s iš
Coventry, RI, pratęsdamas
„Draugo" prenumeratą, mūsų
laikraščiui pridėjo dar 100 dol.
„kraičio''. Nuoširdžiausiai dė
kojame už dosnumą!
„Vaiko v a r t a i į mokslą"
b ū r e l i s dėkoja Pauliui Guobužiui už talką prie baro gegu
žinės mėtų.
„DIRVOS" NOVELĖS
KONKURSAS
39-ojo „Dirvos" novelės kon
kurso dalyviams suteikiama
teisė patiems pasirinkti nove
lės temą ir meninės išraiškos
formas. Novelės konkurso lai
mėtojams bus skiriamos dvi
premijos - 500 dol. ir 300 dol.
Paskutinė rankraščių įteikimo
data - 2001 m. lapkričio 1 d.
Rankraščius siųsti: „Dirva",
Novelės konkursas, P. O. Box
19191 Cleveland, Ohio 441190191.
Konkursui siunčiami rank
raščiai privalo būti parašyti
rašomąja mašinėle arba kom
piuteriu ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tą patį slapyvardį
reikia užrašyti ant pridedamo
užklijuoto voko, kuriame įdėta
tikroji autoriaus pavardė, ad
resas ir telefono numeris. Tik
laimėjusiųjų vokeliai bus ati
daryti. Nepremijuotiems auto
riams rankraščiai bus grąži
nami tik jiems prašant jų nu
rodytu adresu.
Konkurse kviečiami daly
vauti visi lietuviai, gyvenan
tys Lietuvoje, JAV ar bet ku
rioje kitoje valstybėje. Vertini
mo komisija balsų dauguma
spręs, ką premijuoti.

Į Laisvę fondo narių meti
nis susirinkimas įvyks Daina
voje rugpjūčio 21 d., antradie
nį. Lietuviškų studijų savaitės
metu. Tai bus jau 45-toji Lie
tuvių fronto bičiulių rengiama
studijų ir poilsio savaite. Visi
norintieji savaitėje dalyvauti
prašomi registruotis ir užsisa
kyti kambarius rašant Mary
tei Petrulienei adresu: 37668
N. Laurel Park Drive, Livonia
MI, 48152; tel. 734-953-9182.
Dienos išvyką \ Harrah's
Casino East Chicago. IN. lie
pos 27 d., penktadienį, ruošia
Vyresniųjų lietuvių centras.
Išvyksime nuo ..Seklyčios"" 9
val.r. patogiu autobusu. I
bendrą keliones kainą įskai
tomi ir pietūs. Sugrįšime
„Seklyčion" 4 val.p.p. Kviečia
me registruotis asmeniškai ar
tel. 773-476-2655.
Šį sekmadieni, liepos 22
d. 11 vai. kviečiame atvykti į
Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos ruošiamą
gegužinę. Kaip ir praeitais
metais ji vyks Marchertų-Rudaičių vasarvietėje prie Michigan ežero, 3848 Ponchartrain.
Michiana, MI. Smulkesnė in
formacija skambinant Teodo
rui Rudaičiui tel^ 630-2571858.
Lietuvos Archyvų depar
t a m e n t o generalinis direkto
rius Vidas Grigoraitis nuošir
džiai dėkoja Kazimierui M.
Čampei iš Edgevvater, Maryland, kuris Lietuvos archy
vams padovanojo Lietuvių en
ciklopediją. Dovana, jau per
duota Lietuvos vaizdo ir garso
archyvui, labai pagelbės ar
chyvo darbuotojams kaupiant
ir tvarkant dokumentus.
Vyresniųjų lietuvių cen
t r e „Seklyčioje" liepos 18 d.,
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė apie lietu
vių sportininkus, sėkmingai
dalyvavusius 2000 m. Austra
lijoje vykusioje olimpiadoje ir
iškovojusius du aukso ir tris
bronzos medalius. Šiame filme
matysime Lietuvių sportinin
kų varžybas, krepšinio ko
mandos pasirodymus prieš
JAV komandą. Lietuvos tri
spalvės pakėlimas, himnas,
medalių įteikimas suteikia
daug džiaugsmo ir pagarbos
jausmą sportininkams, taip
gražiai atstovavusiems Lietu
vai. Kviečiame atvykti ir pasi
džiaugti drauge. Vaizdajuostę
parūpino žurn. E. Šulaitis.

Skelbimai

""

• 27 centai skambinant \
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
p e r parą, 7 dienas p e r savai
t e , 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
708-386-0556. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys s u
Lietuva bei visu pasauliu!

I>>monte dainavo Šiaulių vaikų ansamblio ,.Ro-ko-ko" dainininkai Valdas
Vaitiftkis ir Neimantas Vainorius
Baniutės Kronienės nuotr

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio atstovų ir Mažosios Lietuvos fondo narių suvažiavimo, vykusio 2001 m. birželio 9 ir 10 d., dalyvių flaVytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr

MAŽOSIOS LIETUVOS
DARBUOTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio (MLRS; atstovų
ir Mažosios Lietuvos Fondo
(MLF) narių bendras suvažia
vimas š.m. birželio 9 ir 10 d.
vyko Čikagoje. \ šį trimetinį
susirinkimą suvažiavo Mažo
sios Lietuvos darbuotojai iš
Čikagos, New Yorko, Toronto,
Montrealio ir kitur, net iš Lie
tuvos. Subuvo jie čia įsiparei
gojimų savai tėviškei ir tautai
vedini, pasidalinti savo veik
los patyrimais ir rūpesčiais,
pasidžiaugti atliktais darbais,
išrinkti tolimesnei veiklai va
dovaujančius asmenis, aptarti
veiklos pobūdį ir užsimojimus.
Šeštadienio, birželio 9 d. ry
tą susirinkusius į Balzeko lie
tuvių kultūros
muziejaus
„Gintaro" salę, 9:15 vai. trum
pu įvadiniu žodžiu pasveiki
nęs Vilįus Trumpjonas pak
vietė suvažiavimą pradėti Lie
tuvos himnu. Aldonai Buntinaitei vedant, pakiliai skam
bėjo visų giedamas Tautos
himnas.
Į suvažiavimo prezidiumą
buvo pakviesti MLRS garbės
pirmininkas ir ML Enciklope
dijos vyriausias organizato
rius Vilius Pėteraitis iš Mont
realio, MLF valdybos pirm.
Gytis Šernas iš Toronto, vys
kupas
Hansas
Dumpys,
MLRS pirm. Algis ARegis,
MLF Tarybos pirm. Kurtas
Vėlius ir Čikagos ML Lietuvių
draugijos pirm. Vilius Trump
jonas.
Mirusiųjų prisiminimą pa
gerbdamas Algis Regis apgai
lestavo, kad amžinybėn iške
liavusių darbuotojų skaičius
toks didelis, kad tik vėliausius
galima išvardinti prof. Marty
no Brako, dr. Jono Stiklioriaus ir istoriko Jono Damaus
ko asmenyse. Daug didesnis
prisiminimas ir gili pagarba
dera ištisai lietuvių ir prūsų
tautai per daug šimtmečių gy
venusių tarp Vyslos ir Nemu
no, kovojusių už Baltijos kran
tų laisvę iki tragiškos lemties.
Mes susirinkome vykdyti ir to
liau jų palikta gyvenimo ver
tės testamentą gyvoje tautoje.
Giliu minutės susikaupimu
buvo jaučiama dvasinė jungtis
ir įsipareigojimas to krašto
tėvynainiams.
MLRS vardu pasveikinęs
suvažiavimą pirm. A. Regis
perdavė PLB pirm. Vytauto
Kamanto ir Lietuvos šaulių
išeivijoje vado Mykolo Aba
riaus sveikinimus. Gytis Šer
nas, sveikindamas MLF vardu
paskaitė ir gautą Lietuvinin
kų Bendrijos „Mažoji Lietuva"
Šilutėje vykusio 13-ojo Suva
žiavimo sveikinimą. ALTo
centro valdybos pirm. Saulius
Kuprys sveikindamas teigė,,
kad ALTas remia šias Mažo
sios Lietuvos pastangas ir ra
gino neprarasti vilties, nes ir
Lietuvos išlaisvinimo sun
kiuose keliuose nepraradome
vilties Jis kvietė visus jungtis
į ALTo vykdomą peticiją dėl
Lietuvos priėmimo i NATO
akcija.
Vyskupas Hansas Dumpys
sveikino Lietuvių evangelikų
liuteronų Bažnyčios išeivijoje,
o taip pat ir Čikagos „Tėviš
kės" parapijos vardu. Tautos
fondo vardu suvažiavimą svei

kino iš New Yorko atvykęs
atstovas Jonas Vainis ir įteikė
2,000 dol. paramą ML Encik
lopedijos antrajam tomui.
MLR SĄJŪDŽIO
ATSTOVŲ
SUSIRINKIMAS
MLRS atstovų susirinkimui
vadovavo Ieva Jankutė iš New
Yorko. Praėjusio suvažiavimo,
1998 m. spalio 26 d. vykusio
Toronte, Kanadoje, išsamų
protokolą paskaitė Irena Šernaitė-Miklejohn.
Protokolas
priimtas dalyvių gausiu prita
rimu.

Ieva Jankutė, MLR sąjūdžio atsto
vų suvažiavimo pirmininkė.

MLRS pirm. Algis Regis sa
vo veiklos pranešime sielvar
tavo dėl žodžiais nenusakomos
baisios Mažosios Lietuvos tra
gedijos. Tūkstantmečio pra
džioje lietuviai ir jų gentys įsi
tvirtinę plačioje Baltijos geo
grafinėje erdvėje kūrė pama
tus stipriai tautinės kultūros
valstybei. Mūsų gyvenamojo
amžiaus tūkstantmečio pabai
goje to krašto palikuonys An
trojo pasaulinio karo technolo
ginėmis priemonėmis buvo iš
blaškyti toli po svetimus kraš
tus, o jų gyventos tėviškės su
naikintos be atžymos kur ir
kas jose gyveno per ištisus
šimtmečius. Tačiau ir šitaip
išblaškyti tėvynainiai, išgyve
nę praradimo sielvartus, nesi
rengia palikti užmarščiai to
brangaus krašto. Jie reiškiasi
prieš likimą rezistencinėje
dvasioje stengdamiesi tęsti is
torinį, kultūrinį ir tautinį jų
gyveninio ir kovų testamentą
tolimesnių tautos ir valstybės
naujų kartų įgyvendinimui.
Tilžės Akto lapkričio 30 d.
1918 metų nepriklausomybės
paskelbimas yra tolygus Vil
niaus Vasario 16 d. tautos ap
sisprendimui. Kraštas prisi
kėlė nors be sostinių. Tik po
didelių pastangų Vilnius grį
žo, o Tilžės tautinis sostapilis
sulaukė civilizaciniais laikais
dar nepatirto genocido Euro
pos istorijoje. Neįtikėtinas ci
niškas paradoksas, kad tokios
krašto būklės šiandien vengia
ma net minėti tarptautinėje
plotmėje, nes tai būtų diskva
lifikuojanti priežastis Lietrvos
priėmimui j NATO ir Europos
ekonominę sąjungą. Mat tik
be teritorinių problemų vals
tybės gali ten pakliūti. Šie są
lygojimai labai riboja Sąjūdžio
stiprius pasireiškimus, nes jų
šiuo metu vengia Lietuvos vy
riausybė ir lietuviški veiks
niai. Panašiai buvo sutikti
diplomato Stasio Lozoraičio
pareiškimai dėl Karaliaučiaus

krašto priklausomybės lietu
vių tautai ir valstybei, sukėlę
Berlyno ir Maskvos reakcijas.
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio ir sąmoningos
bendruomenės užduotis ne
leisti išblėsti to krašto tautos
tragedijai ir reikštis visose
įmanomose srityse grąžinti
savigarbą
Lietuvos politi
niams vadovams, kad jie dėl
ignorantiškumo
nevykdytų
komunizmo įvesto genocido
šalindami iš gyvenimo lietu
viškus vietovardžius ir juos
pakeisdami
Kaliningradais,
Sovietskais, Čystais prūdais ir
kitokiais teršalais. Apgailė
tina ir tiesiog tragiška, kad
apie juos išgirstame daugiau
sia iš Lietuvos apsilankančių
valstybininkų. Jaunoji Lietu
vos karta atvyksta apiplėšta
nuo lietuviško paveldėjimo
Mažojoje Lietuvoje. MLR sąjū
dis savo suvažiavime Čikagoje
1985 m. rugsėjo mėn. surado
būdą gelbėti to krašto lietu
višką praeitį, šiandien dar
sumišusiai tautai, įsteigda
mas ML Fondą, kaip visiškai
savistovų veiksnį. Vadovauja
mas prof. Viliaus Pėteraičio
fondas išvystė nuostabią veik
lą Amerikoje ir Lietuvoje su
kaupti iš praeities visa, kas
esamose aplinkybėse įmano
ma išleidžiant mokslinę Ma
žosios Lietuvos Enciklopediją.
Jos pirmasis tomas bus čia pat
atskleistas ML Fondo prog
ramoje. MLRS veikloje ši En
ciklopedija, tarsi, atšaukia iš
pražūties kraštą ir žmones jų
gyvenimo gilioje tikrovėje atei
ties kartoms. Tas tik parodo,
kad tėvynės meilė nėra vien
sentimentas bet veiksnys tu
rintis peršokančios galios toli į
ateitį. MLRS užduotis lieka ir
toliau įmanomais būdais ža
dinti sąmoningumą Mažajai
Lietuvai žygiuojant per isto
rinius faktus šiandieninėje
krašto žiauraus kataklizmo
būklėje su ryžtu matyti ją Til
žės Akto bendroje valstybėje.
Pabendravus mintimis ideo
loginio pobūdžio veikloje vyko
organizaciniai raportai. Iždi
ninko Viliaus Trumpjono ir
Revizuos komisijos pirm. Al
donos Buntinaitės pranešimai
buvo priimti. Pasibaigus ka
dencijai atsistatydino pirm.
Algis Regis ir prašė suvažia
vimą surasti šioms pareigoms
naują asmenį, galimai iš jau
nesnės kartos. Po ilgesnių dis
kusijų pasirodo, kad tai nepa
vyko. Tada, aklamacijos būdu,
Algis A. Regis buvo pakviestas
dar vienai kadencijai šioms
pareigoms. Pasiliko ir ta pati
valdyba ir Revizijos komisija.
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio valdybą sudaro:
Algis A. Regis, Ramūnas Buntinas, Ieva Jankutė, Vilius

Trumpjonas, dr. Martynas
Būntinas, Irena Regienė, Gy
tis Šernas ir Ernestas Stepo
nas. Revizijos komisija — Al
dona Buntinaite ir Jurgis
Lampsatis.
Irena Andriškevičienė pa
skaitė tris eilėraščius. Susirin
kimui vadovavusi Ieva Jan
kutė palinkėjo naujai valdybai
ir visiems sėkmingos veiklos
ir paskelbė susirinkimą baig
tu.
MAŽ. LIETUVOS FONDO
VISUOTINIS NARIU
SUSIRINKIMAS
Pasibaigus MLR sąjūdžio
atstovų suvažiavimui, ten
pat, 11:45 vai. r. ML fondo
valdybos pirm. Gytis Šernas
atidarė visuotinį to fondo na
rių susirinkimą.

Inžinierius Gytis Šernas, praėju
sios kadencijos ML fondo valdybos
pirmininkas.

Susirinkimą vesti pakviesta
Jeva Adomavičienė, sekreto
riauti Irena Šernaitė-Meiklejehn. Su kai kuriais papildy
mais priėmus pasiūlytą plačią
darbotvarkę, sekretorė pa
skaitė 1998 m. rugsėjo 26 d.
Toronte vykusio susirinkimo
protokolą.
Pirm. G. Šernas, apžvelgęs
valdybos atliktus darbus, iš
kėlė visą eilę ateityje atliktinų
darbų: ML fondo knygų lei
dybą ir jų platinimą, Liudviko
Rėzos premijų tęsimą, dr. Vy
dūno premijos skyrimą ir
MLF aplinkraščio tolimesnį
leidimą. Svarbu pasirūpinti
archyvo perkėlimu ir interneto svetainės steigimu. Toronte
gyvenantys trys valdybos na
riai turėjo atlikti visą raštinės
darbų krūvį, kurio didžiausią
dalį, įskaitant aplinkraščio pa
ruošimą ir jo spausdinimą at
liko* Irena Meiklejohn. Sunku
dirbti, kai valdybos nariai gy
vena ne tik kituose miestuose,
bet ir atskirose valstybėse.
ML fondo Tarybos pirm.
Kurtis Vėlius, padėkojęs G.
Šernui už jo atliktus darbus,
apgailestavo, kad nebuvo la
biau informuojamas. Pareiškė
daugiau jokioms pareigoms
nekandidatuosiąs, bet atsidėsiąs krikščionybės gaivinimui
Maž. Lietuvoje. Lankydamasis
Maž. Lietuvoje įsitikinęs, kad
tik per krikščionybę pasikeis

žmonių požiūris į gyvenimą ir
veiklą.
Kadangi veikiama dvejose
atskirose valstybėse (JAV ir
Kanadoje) su skirtingais įsta
tymais ir atskiromis" valiuto
mis, turima du atskirus iždus
ir tų iždų globėjus — Ramūną
Buntiną Čikagoje ir Jevą Ado
mavičienę Toronte. Abu iždo
globėjai atliko išsamius prane
šimus, kurie buvo patvirtinti
ML fondo revizijos komisijų
pirmininkų — Irenos Andriškevičienės — Kanadoje ir Ba
lio Račkausko — JAV-ose.
Po diskusijų dėl pranešimų
visi buvo pakviesti pietų per
traukai ir gardžiai pavaišinti.
2 vai. p.p.susirinkimas buvo
tęsiamas. Išklausytas platus,
kruopščiai atliktas prof. dr.
Viliaus Pėteraičio pranešimas
apie ML fondo knygų ir Maž.
Lietuvos enciklopedijos lei
dybą, šiam darbui lėšų tel
kimą ir kiti su šiuo darbu su
siję reikalai.
Plačius pranešimus apie pa
ramą lietuvybei Karaliaučiaus
krašte kalbėjo Jeva Adoma
vičienė ir Vilius Trumpjonas.
Yra asmenų aukojančių ML
fondui, skirdami savo auką
specifiniai lietuviškų mokyklų
Maž. Lietuvoje paramai. Tas
lėšas ML fondas per savo įga
liotinę Rūtą Mačiūnienę pa
skirsto (reikmenų formoje) lie
tuviškoms mokyklėlėms. Vi
lius Trumpjonas, kurio inicia
tyva Čikagoje įsteigta „Kara
liaučiaus krašto lietuvybei"
remti akcija telkia lėšas ir jo
mis remia mokyklėles, lietu
viško jaunimo tautinius an
samblius, vaikų stovyklas,
mokytojų kursus, mokytojus ir
kt., kas liečia lietuvybę platin
ti, kelti tautinę sąmonę ir ska
tinti veiklą. J i s kasmet kartą,
ar net du, savomis lėšomis
lankosi Karaliaučiaus srityje
esančiose mokyklose, šventėse
ir kituose kultūriniuose pasi
reiškimuose ir mato tos para
mos didėjančias geras apraiš
kas. Prie to krašto lietuvinimo
prisideda ir neseniai Kara
liaučiaus krašte gauta lietu
vių tautinės kultūros autono
mija, bei nedidelė parama iš
Lietuvos.
t
Po pranešimų vyko diskusi
jos dėl ateities veiklos ir kai
kurių pasiūlymų.
Po pertraukos, mandatų ko
misijai (Vilius Trumpjonas,
Ramūnas Būntinas ir Arūnas
Būntinas) pranešus, kad turi
mas kvorumas, atsistatydino
kadenciją baigusi > ML fondo
taryba ir valdyba, įvyko naujų
vadovaujančių organų rinki
mai. Išrinkti: Jurgis Anysas,
Jeva Adomavičienė, Vilius Pė
teraitis, Ieva Jankutė, Irena
Šernaitė-Meiklejohn,
Irena
Andriškevičienė, kun. Valdas
Aušra, Gytis Šernas, Jurgis
Lampsatis, Martynas Būnti
nas, Vilius Trumpjonas, Į Re
vizijos komisiją: JAV-se — Ba
lys Račkauskas, Aldona Markelienė ir Aldona Buntinaite;
Kanadoje — Ernestas Stepo
nas, G. Jocienė ir I. Norvai
šienė.
Kadenciją baigusiems MLF
tarybos ir valdybos pirminin
kams naujai išrinktiesiems
palinkėjus sėkmės naujuose
įsipareigojimuose, susirinkimo
tąsa nukelta rytdienai.
Ir. Regienė
Bus daugiau

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio valdyba Ii kaires Irena Regienė, Algis A. Regis, MLR sąjūdžio pirmi
ninkas, Gytis Šernas, dr Vilius Pėteraitis. MLR sąjndzio garbės pirmininkas, R a m ū n a s Būntinas, Vilius
Trumpjonas, Ieva Jankutė ir Ernestas Steponas (nėra dr Martyno Buntinol
Vytauto J a s i n e v i č i a u s nuotr

