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JAV Kongreso rezoliucijoje —
Baltijos valstybių
nepriklausomybės 10-metis
Vašingtonas, liepos 23 d.
(BNS) — Jungtinių Amerikos
Valstyų Senatas praėjusią sa
vaite
priėmė
rezoliuciją
kurioje paminėtas Lietuvos,
Latvijos ir Estijos faktinės ne
priklausomybės nuo Sovietų
sąjungos atkūrimo dešimt
metis. Tokia pati rezoliucija
priimta ir Atstovų rūmuose.
Rezoliuciją teikė Senato
Saugumo ir bendradarbiavimo
Europoje (Helsinkio) komisijos
pirmininkas.
respublikonas
Ben Nighthorse Campbell. Re
zoliuciją besąlygiškai parėmė
abi — Respublikonų ir De
mokratų — partijos, pranešė
JAV ambasados Vilniuje Ame
rikos centras.
„Senatas deramai pripažino
Estuos, Latvijos ir Lietuvos
užtikrintus pasiekimus, joms
visiškai atkūrus nepriklau
somybe nuo Sovietų sąjungos",
Senate pareiškė senatorius B.
Campbell. „Baltijos tautos iš
sivadavo iš sovietų režimo
priespaudos ir ėmėsi sėkmin
gų pastangų sukurti demokra
tines valstybės. Kitos de facto
Sovietų sąjungos valstybės
turėtų laikyti Baltijos val
stybes pirmaujančiųjų pa
vyzdžiu", teigė senatorius.
Anot jo, „sėkmingas Estijos,

Latvijos ir Lietuvos sugrįžimas į laisvų ir demokratinių
valstybių bendruomenę liudija
Baltijos tautų atkaklumą ir
ryžtą įveikiant brutalios so
vietų valdžios palikimą".
Dokumente trys Baltijos val
stybės sveikinamos išsivada
vimo iš neteisėto inkorporavi
mo j Sovietų sąjungą dešim
tųjų metinių proga.
Rezoliucijoje JAV preziden
tas George W. Bush ragina
mas „toliau kurti artimus ir
abipusiškai naudingus ry
šius, kokie buvo tarp JAV ir
Estijos, Latvijos bei Lietuvos
nuo šių valstybių visiškos ne
priklausomybes atkūrimo".
JAV nepripažino Baltijos
valstybių prijungimo prie So
vietų sąjungos ir palaikė for
malius diplomatinius ryšius
su teisėtais Estijos, Latvijos ir
Lietuvos atstovais tremtyje.
Lietuvai Vašingtone beveik
visą okupacijos laiką atstova
vo prieš kelerius metus miręs
Stasys Lozoraitis.
Lietuva, Latvija ir Ėstąja
paskelbė
nepriklausomybe
1990 metais, tačiau plataus
tarptautinio pripažinimo su
laukė tik 1991 metais, žlun
gant Sovietų sąjungai.

Vyriausybė praturtino Seimo
milijonierių
Vilnius, liepos 23 d. (BNS)
— Vyriausybė pralaimėjo
garbes ir orumo bylą pagal
Seimo Ekonomikos komiteto
pirmininko Viktoro Uspaskich
ieškinį. Vyriausybės kancelia
rija turės sumokėti Seimo mi
lijonieriui 6,000 litų ir padeng
ti teismo išlaidas.
V. Uspaskich deklaruoto
turto vertė siekia 60 milijonų
litų.
Vyriausybė, kuriai tuo metu
vadovavo laikinasis premjeras
Eugenijus Gentvilas, turėjo
teise apskųsti teismo spren
dimą ir toliau bylinėtis su Sei
mo nariu, bet šia teise nepasi
naudojo.
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas pirmadienį vyriau
sybes kancleriu paskyrė An
taną Kaminską, kuris turi
darbo tiek sovietinės, tiek ne
priklausomos Lietuvos val
džios struktūrose . patirtį.
Verslininkas, 47-erių metų A.
Kaminskas 1982-1990 metais
dirbo tuometinės Lietuvos
SSR Valstybinio plano komite
to pirmininko padėjėju. At
kūrus nepriklausomybę, jis
dirbo Ekonomikos ministeri
joje, 1996 m. Mindaugo Stan
kevičiaus vadovaujamoje vy
riausybėje buvo Ekonomikos
ministru. Pastaruoju metu A.
Kaminskas vadovavo bendro
vei, buvo Lietuvos verslo darb
davių konfederacijos viceprezi
dentas. Vyriausybės kancleris
yra premjerui atskaitingas po
litinio pasitikėjimo valstybės
tarnautojas. Jis atsako už
picmjero aparato darbą, įgy
vendinant vyriausybės pro
gramą, padeda ministrui pir
mininkui organizuoti vyriau
sybės kanceliarijos, ministeryų ir vyriausybės įstaigų
veiklą, įgyvendinant vyriau
sybės patvirtintas konkrečias
priemones vyriausybės pro
gramai vykdyti, taip pat palai
ko ryšius su visuomeninėmis
ir politinėmis organizacijomis.
(BN8)

Vilniaus pirmosios apylin
kės teismas taip pat įpa
reigojo vyriausybę paneigti,
jog V. Uspaskich, būdamas
nacionalinės verslininkų kon
federacijos
viceprezidentu,
1998 m. siekė paveikti teis
mus bei valdymo institucijas
ir reikalavo atsisakyti mokes
čių mokėjimo tvarkos. Teis
mas pripažino neteisingomis
žinias, esą V. Uspaskich kon
troliavo uždarąją akcinę ben
drovę „Andaura", kuriai Kė
dainių mokesčių inspekcija
buvo paskyrusi 6 milijonų litų
baudą. V. Uspaskich ieškinį
pirmosios instancijos teismas
patenkino tik iš dalies.
Parlamentaras
reikalavo
10,000 litų moralinės kompen
sacijos.
Teismas nustatė, kad vy
riausybės spaudos tarnybos
teiginys, jog V. Uspaskich gąs
dino verslininkų streiku, ati
tinka tikrovę. Jo paneigti ne
reikės.
Vyriausybės teisininkai vie
nu metu vidutiniškai dalyvau
ja 40 bylų ir kovoja dėl savo
pozicijų visų instancijų teis
muose.
Ginčas su Seimo nariu V.
Uspaskich — pirmas atvejis,
kai vyriausybė nuleido rankas
ir susitaikė jau su pirmosios
instancijos teismo sprendimu.
* Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas, pirmadie
nį susitikęs su Lenkijos amba
sadoriumi Lietuvoje Jerzy
Bahr, atkreipė dėmesį į prastą
Lenkijos kelių būklę, dėl ku
rios nukenčia per šią valstybę
vykstantys Lietuvos turistai.
Nuo metų pradžios Lenkijoje
jau įvyko kelios turistinių au
tobusų avarijos, kurių metu
žuvo ir buvo sužeisti žmonės.
„Lietuvių tragedijos Lenkijos
keliuose jau tapo žiauria kas
dienybe, todėl reikėtų ypatin
gai atkreipti dėmesį į tai, kaip
pagerinti jų būklę, {vykių ke
liuose, kuriuose nukenčia Lie
tuvos piliečiai, daugėja, todėl
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L~~j Tėvynėje pasiivalgius
* Vilniaus mero Artūro
Zuoko valdoma bendrovė
„BNA Grupė" yra 99 metams
išsinuomavusi daugiau nei
10,000 kvadratinių metrų plo
to žemės sklypą Gedimino kal
no papėdėje. Šalia sklypo
esantys ir savivaldybei pri
klausantys pastatai šiuo metu
savivaldybės lėšomis yra re
montuojami ir po to bus priva
tizuojami. Suremontuotus pa
status, šioje vietoje norėtų įsi
gyti ir privačios Vilniaus mero
firmos.

Šeštadienį Vilniuje pirmą kartą vyko lenktynes netradicinėms plaukimo priemonėmis „M-l didžiosios plaukynės".
Kaip informavo renginio organizatoriai, ii viso buvo užsiregistravę 58 komandos, tačiau 6 is jų j varžybas neatvyko.
Šiame renginyje dalyviai varžėsi plaukimui nepritaikytomis priemonėmis — buvo draudžiama ne tik naudoti (vairias
valtis, bet ir „plausto" pagrindo gamybai naudoti plaukimo priemones. Be to, draudžiama naudotis irklais, mechani
nėmis priemonėmis, leidžiama irtis tik rankomis Lenktynių dalyviai turėjo įveikti Neries ruožą Vilniaus centre nuo
Žaliojo iki Baltojo tilto. Prie Žaliojo tilto kariškiai dar penktadienį pastatė 60 tonų keliamosios galios pontoninio tilto
dalį, taip prisidedami prie plaukynių rengimo. Pirmą kartą netradicines sporto varžybas filmavo „Reuters" bei APTN
naujienų agentūros. APTN agentūros filmuotą medžiagą jau užsiprenumeravo tokios garsios televizijos stotys, kaip
„Eurosport", „Sky News", BBC bei kitos pasaulio televizijos, besidominčios tokio tipo sporto renginiais.
Kfttueio Vanago (EI Ui nuotr

Avariją patyrusio Lietuvos laivo
įgula grįžo namo
Klaipėda liepos 23 d.
(BNS) — Pietų Amerikoje,
Magelano sąsiauryje, avariją
patyrusio Lietuvos laivo „Eridanas" įgula grįžo namo. Pir
madienio pavakarę 20 laivo
įgulos narių parskrido į Vilnių
iš Hamburgo. Laivo kapitonas
ir vyriausiasis . mechanikas
liko budėti prie laivo, jie grįš
vėliau.
Tuo tarpu iš ant akmenų
įstrigusio „Eridano" toliau iš
pumpuojami degalai ir tepa
lai, ruošiamasi laivo nutempimui. Čilės valdžios nurodymu,
laivą kitą savaitgalį turėtų
nutempti keli vilkikai. Gel
bėtojai laukia potvynio, nes
tikimasi, kad taip laivą bus
lengviau nutempti nuo ak
menų. Laivas bus nuplukdy
tas į Talkachuanos uostą į
šiaurę nuo Konsepsjono, kur
draudikai toliau spręs, ar
laivą remontuoti.
Laivo savininkė bendrovė
„Klaipėdos transporto laivy
nas" nusiuntė oficialų raštą,
kuriuo atsisako laivo, nes jo
nutempimo ir remonto kastai
viršys laivo kainą. Kol dar ne
gautas draudikų atsakymas,
įmonė oficialiai atsako prieš
Čilės valdžią už šio laivo li
kimą.
Draudikams priėmus ben
drovės atsisakymą nuo laivo,
bendrovė nebeturės interesų
į laivąjr draudikai jai išmokės
2.5 mln. JAV dolerių drau
dimą. Laivas tokia suma ap
draustas per „Lietuvos drau
dimą" Vakarų valstybėse.
Bendrovė „Klaipėdos trans
porto laivynas" nusamdė ne
priklausomą teisininką, kuris
vyksta į Čilę ir atstovaus ben
drovės interesams tolesniuose
procedūriniuose sprendimuooC.

^

Avarija Magelano sąsiauryje
Pietų Amerikos žemyno pie
tuose įvyko praėjusio antra
dienio vakarą. Iš Afrikos at
plaukęs laivas sąsiauryje buvo

maždaug už 1,000 jūrmylių
(1,600 km) nuo savo kelionės
tikslo — San Visente uosto
Čilėje. Nors „Eridanas" buvo
lydimas locmanų laivo, jis
užplaukė ant akmenuotos sek
lumos. Užplaukus ant ak
menų, buvo pramuštas laivo
bortas. Dėl to du iš trijų laivo
triumų užplūdo vanduo. Ka
riškiams saugojant laivą, iš jo
mašinų skyriaus buvo išsiur
biamas tepaluotas vanduo, ku
rio dalis pateko į aplinką. Pa
stačius užtvaras vandenyje,
teršalų plitimas buvo sustab
dytas. Gelbėtojams perpum
puojant kurą ir tepalus į tal
pas, daugiau teršalų į aplinką
nepateko.
Laivo savininkės — Klaipė
dos bendrovės „Klaipėdos
transporto* laivynas" — teigi
mu, laive po avarųos buvo 600
tonų mazuto, 80 tonų dyzeli
nio kuro ir 15 tonų įvairių te
palų.
Laivas „Eridanas" plaukė be
krovinio. Čilės uoste turėjo
pasikeisti įgula ir pakrautas
krovinys.
Pasak bendrovės atstovų, į
uostą laivus lydintys locmanų
laivai paprastai atsako už
saugų laivo įplaukimą ir regu
liuoja maršrutą pakeliui į
uostą. Manoma, kad avarija
galėjo įvykti dėl kapitono ar
locmano kaltės. Neatmetama
ir navigacinio gedimo gali
mybė, nors žiemą laivas buvo
suremontuotas Klaipėdoje.
* Lietuvos bendrovės „Lie
tuvos energija" ir Rusijos
įmonės „RAO JES Rossii" va
dovai pasirašė sutartį dėl
elektros energijos tranzito per
Baltarusiją į Lenkiją. „Lietu
vos energijos" laikinasis Ko
mercijos departamento direk
torius Valdas Jurkevičius sa
kė, kad kalbama apie 250-400
mln. kWh elektros energijos
per metus tiekimą Lenkijai.
Be to, Rusijos bendrovės vado
vai informavo, kad jau yra
&*autas oficialus leidimas im* P ° r t u o t i elektrą į Rusijos Fe
deraciją ir Karaliaučiaus sritį.

dabartinė situacija kelia didelį
susirūpinimą mūsų žmonių
saugumu", teigiama Seimo
pirmininko atstovo spaudai
(BNS)
Arvydo Žilinsko pranešime.
* Šiemet Lietuvos vežė
„Sutarėme, kad šią problemą
reikia spręsti ir kad ji yra jams gabenti tarptautinius
svarbi mūsų santykiuose", sa krovinius per Ispanijos terito
kė Lenkijos ambasadorius. riją papildomai skirta 600 ke
lionės leidimų.
(KD.EItt)
iBNS>

* Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerija gavo pa
tvirtinimą, kad tarp sulaiky
tųjų Genujoje, kur vyko Di
džiojo aštuoneto (G-8) valsty
bių vadovų susitikimas, yra ir
Lietuvos pilietis. Informaciją
apie sulaikytąjį Lietuvos am
basada Romoje gavo iš Italijos
policijos. Pats sulaikytasis į
ambasadą nesikreipė. BNS
šaltinių teigimu, sulaikytasis
yra 20-metis Šiaulių gyvento
jas Tomas Aleinikovas. Jam
pateikti kaltinimai dėl tvarkos
pažeidimų, ginklo nešiojimo ir
bandymo nužudyti. Savaitgalį
pasaulio agentūros pranešė,
kad per reidą mokykloje, kur
buvo įsikūrusi Genujos sociali
nio forumo būstinė ir gyvena
mosios patalpos, buvo suimta
beveik 100 žmonių, įskaitant
40 vokiečių, 15 italų, 13 ispa
nų, taip pat Britanijos, Švei
caruos, Lenkijos, Turkijos, Ka
nados, Švedijos, Graikijos,
Lietuvos ir Naujosios Zelandi
jos piliečiai.
<BNS>
* Vilniaus miesto savival
dybė
dešiniajame
Neries
krante pradeda naujojo savi
valdybės pastato statybą, ku
riam investuotoją parinks
bendrovė „Vilniaus kapitalinė
statyba". Planuojama, kad
naujasis Vilniaus savivaldy
bės pastatas bus maždaug 24
aukštų, o Savivaldybės tarny
bos įsikurs maždaug 14,500
kv. m. plote. Į pastatą persi
kels visos dabar įvairiose Vil
niaus vietose dirbančios tar
nybos, o tai žymiai supapras
tins vilniečių aptarnavimą.
*
Pasienyje
pradėjus
veikti Valstybes sienos ap
saugos tarnybos informacinei
sistemai (VSATIS), pasienie
čių sulaikytų su suklastotais
dokumentais asmenų skaičius
išaugo trečdaliu. Per pirmuo
sius šešis šių metų mėnesius
Lietuvos pasieniečiai sulaikė
144 asmenis, kurie vykdami
per valstybės sieną, bandė pa
sinaudoti suklastotais ar sve
timais dokumentais. 89 iš jų
pateikė suklastotą, 55 — sve
timą kelionės dokumentą. <BNS>
. * Trumpam grįžę i namus
Klaipėdoje
krepšininkai
Eurelijus Žukauskas ir Sau
lius Štombergas aplankė uos
tamiesčio V. Knašiaus krepši
nio mokyklą, su kuria atsi
sveikino prieš 10 metų, ir jai
padovanojo po 8,000 litų.
(LR. Eltai

(LA. Elta)

* Azartiniu losimų komi
sijos pirmininkas, buvęs vi
daus reikalų ministras Česlo
vas Blažys mano, kad lošimo
namai — tai lazda dviem ga
lais. Jie ne tik papildys valsty
bės biudžetą, bet ir nuskur
dins dalį azartiškų žmonių.
„Lietuva mėgsta lošti — tai
niekam ne paslaptis", paste
bėjo Č. Blažys.
(Lž, EIUI
* Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija paskelbė
aukštų valstybės pareigūnų
privačių interesų deklaracijas.
Iš jų galima spręsti, jog pa
reigūnai neturi daug vertingo
turto, tačiau yra įsiskolinę
bankams — valdžios vyrai ne
turtingi ir prasiskolinę, IR, EIU>
* Naujas premjeras „pa
žadino" prašytojus — po
valdžios pasikeitimo į Vilnių
iškart plūstelėjo laiškų srau
tas.
Pirmosiomis praėjusios
savaitės dienomis vyriausybės
ryšių su visuomene patarėjų
grupė kasdien atplėšdavo
maždaug po 20 laiškų. Per vi
są birželį vyriausybė sulaukė
tik 138 žmonių prašymų raš
tu. „Žm6nės greitai sureagavo
į tai, kad vyriausybei pradėjo
vadovauti A. Brazauskas.
Daugelis žmonių į jį žiūri kaip
į tvirtą ir galintį padėti iš
spręsti bėdas politiką", sakė
vyriausybės ryšių su visuome
ne patarėjų grupės vadovas
Laurynas Bučalis.
ILR. EIUI
* I Lenkiją važinėjantys
lietuviai įtaria, kad prie
Lomžos siaučia banditų gauja.
Šiais metais Lenkijos Mazovi
jos Ostrovo rajone įvykusios
dvi Lietuvos autobusų nelai
mės, kuriose žuvo 10 žmonių,
gali būti neatsitiktinės. Daž
nai į Lenkiją keliaujantys lie
tuviai verslininkai teigia, kad
„mirties keliu" pramintoje vie
tovėje siaučia pakelės banditų
gauja. Manoma, kad atsitikti
nėmis banditų spąstų auko
mis galėjo tapti ir Lietuvos tu
ristai. Avarijas patyrusių au
tobusų keleiviai taip pat pasa
koja po nelaimės pasigesdavę
vertingesnių daiktų, piniginių.
(R, Lž. Eltai

* šeštadienį tūkstančiai
klaipėdiečių ir Klaipėdos
svečių, užplūdę Danės kranti
nes, audringais plojimais ir
džiaugsmo šūksniais pasitiko į
savo senąją vietą po 100 dienų
remonto grįžtantį burlaivį
„Meridianas". Kai kurie neti
kėjo, kad burlaivis, statytas
1948 m., atgims ketvirtą kar
tą. Netrukus laivugalyje turė
tų būti įrengta kavinukė-muziejus.
(K. Eit»>
* Alų, ledus ir vaisvan
denius gaminančios įmo
nės šių metų liepą dirba visu
pajėgimu. Palyginti su vėsiu
birželiu, liepos mėnesio karš
tis labai padidino šios produk
cijos pardavimą, tačiau tie
kėjai vis vien nespėja paten
kinti visų prekybininkų porei(R.E1U)
kh}.

* Liepos 30-rugpjūčio 3
dienomis saukiama neeilinė
Seimo sesija, kurioje planuoja
ma svarstyti naftos ūkio ir že
mės pardavimo užsieniečiams
problemas. Kaip sakė Seimo
pirmininko pavaduotojas, so
cialdemokratas Česlovas Jur
šėnas, neeilinės sesijos panoro
tikrai „daugiau negu reikia"
parlamentarų — dauguma 48
narius turinčios Socialdemok
ratinės koalicijos frakcijos bei
28 narių Socialliberalų frakci
jos narių. Anksčiau neeilinei
sesijai pritarė opozicijoje esan
tys liberalai ir konservatoriai.
Pagal Seimo Statutą tam, jog
būtų sušaukta neeilinė sesįja,
reikalinga mažiausiai 47 par
lamentarų parama.
<BNS>
* Pagarsėjęs nacių me
džiotojas Efraim ZurofT para
gino Škotijos teisingumo ats
tovus pagreitinti Edinburge
gyvenančio karo nusikaltimais
įtariamo Antano Gečo (Gecevičiaus) išdavimą Lietuvai. Simon Wiesental centro Jeruza
lės skyrius pirmadienį išsiun
tė laišką Škotijos teisingumo
ministrui Jim Wallace, kuria
me jis raginamas imtis neati
dėliotinų žingsnių išduodant
teisingumui įtariamąjį nacių
kolaborantą. „Kaltindami A.
Gečą (Gecevičių), tarnavusį
12-ajame Lietuvos policijos ba
talione, kuris nužudė tūkstan
čius žydų Lietuvoje ir Baltaru
sijoje 1941-1943 metais, mes
tikimės, kad Škotijos valdžia
greitai išspręs šią bylą", pra
nešime spaudai cituojamas
centro Jeruzalėje skyriaus va
dovas E .Zuroff.
(BNS)
* Šią vasarą poilsiautojus
priima dvigubai daugiau kai
mo sodybų nei pernai, vis
dėlto kai kuriose jų nepavyks
ta rasti žadėtų paslaugų. Lie
tuvos kaimo turizmo asociaci
ja skelbia, kad šiemet kone
dvigubai daugiau žmonių poil
siauja kaimo sodybose. Jų Lie
tuvoje — apie 300, tai dvigu
bai daugiau nei pernai. Ne
paisant to, daugelio sodybų
savininkai pastebi, kad šis
verslas nėra pelningas.
* Šnipinėjimu kaltinamas
šiaulietis Eugenijus Joniką
liepos 13 d. teisme aiškino, jog
yra nekaltas, o sulaikymą va
dino provokacija. Jis teigė su
pratęs, kad su juo bendrauja
saugumo pareigūnas, tačiau
norėjęs su juo pažaisti. Nepai
sant tokių aiškinimų, Vilniaus
antrosios apylinkės teismas
šio buvusio STT pareigūno su
ėmimo terminą pratęsė iki
rugpjūčio 23 dienos.
ILK. Etta>
* I kalėjimus narkotines
medžiagas tiekia pareigū
nai. Neretai nusikalstamoms
grupuotėms, prekiaujančioms
narkotinėmis medžiagomis pa
deda mažus atlyginimus gau
nantys kolonijų pareigūnai.
Be jų pagalbos organizuoto
nusikalstamumo
grupuočių
narkotikų verslui kalėjimuose
ateitų sunkios dienos. Kalė
jimus faktiškai valdo organi
zuoto nusikalstamumo gru
puotės.
< LA. Elta >
Sutrumpinimai: K — ..Klaipėda", KD —
..Kauno diena". LA — ..Lietuva* aidą**,
LR — ..Lietuvos rytas', LŽ — „Lietuvos
tinios*, R — „Respublika*.

KALBNDOBIVB
Liepos 34 d^ Dargvilas. Dargvile, Kristina, Kristoforas, Kunigunda,
Laimis.
Liepos 28 d.: Aušra. Auinne, O d 
mine, Jokūbas, Kargaudas, Kristųpas
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SVEIKATOS

KLAUSIMAIS

PAGALBA SAVIŽUDŽIUI
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Savižudystė yra didžioji
sveikatos negerovė Amerikoje.
Savižudžiai nemėgsta apie tai
kalbėti, todėl gydytojai dažnai
pražiūri psichiatrines negero
ves, kurios sukelia ar veda savižudybėn. Svarbu, kad gydy
tojas atvirai išsikalbėtų su li
goniu. Tada šis bus gydomas
pirma negu jis nusižudo. Tokių
nelaimių Amerikoje kasmet
pasitaiko
daugiau
kaip
32,000. Daugelis mėnesį taria
si su gydytoju pirm nusižudant, tik jie tada nemini savo
nevilties (despair). Gydytojas
gali būti didelis pagalbinin
kas, saugant žmogų nuo savi
žudybės, išklausdamas savo
pacientą apie savižudiškas
mintis bei nuotaikas, susekda
mas ligas sukeliančias nuotai
kas ir pradėdamas reikiamą
gydymą. Gydytojas neturi bi
joti, kad toks pokalbis su ligo
niu priartins jo savižudybę,
nes iš tiesų sistemiškas įver
tinimas ir reikiamas gydymas
gali išgelbėti ligonio gyvybę.
Savižudžių gausa
Čia, Amerikoje, iš 100,000
gyventojų 11,2 nusižudo, tai
sudaro mirtingumo devintą
priežastį. Jau nuo seno savi
žudžiai būdavo daugiausia
pensininka'i, bet pastaraisiais
metais daugiau negu padvi
gubėjo jaunuolių.
Įvairios žmonių grupės ne
vienodai linkusios savižudybėn. Nusižudo dažniau vyrai
negu moterys, tik šios dažniau
mėgina nenusižudančiai žudy
tis. Dėl nežinomų priežasčių
Vakarų valstijų gyventojai
dažniau žudosi už kitur gyve
nančiuosius. Savižudybės pa
vojų didina jau ankstesnis mė
ginimas bei šeimoje buvusi sa
vižudystė. Persiskyrėliai šei
moje ar našliai, ypač kai gyve
na vieniši, dažniau žudosi ne
gu kitokie. (Baltaodžių, ypač
pavienių čionykščių, 70 proc.
daugiau nusižudo, nors jie su
daro mažiau pusės gyventojų).
Kai kurie žinovai tvirtina, kad
reikia psichiškai negaluoti,
idant žudytumeisi. Tik vien to
vieno irgi negana; dar reikia
netvarkos nuotaikoje, ypač
nusiminimo (ir „bipolar disorder"), idant žudytumeis.
Savižudystėn
palinkusiojo gydymas
Daug apie savižudystę mąs
tančių, bet plano tokiai blogy
bei neturinčių pacientų, gali
ma gydyti jiems esant namuo
se. Tik tada bus sėkmingas
toks gydymas, kai gydytojas
bus tikras, jog toks ligonis
skambins ar ieškos kitaip pa
galbos, kai pasijaus blogiau.
Gydytojas jau per pirmąjį vi

zitą ima tokį ligonį gydyti
vaistais prieš nusiminimą (antidepressant) kartu su atrink
tu „serotonin reuptake inhibitor". Šie greičiau veikia, yra
saugesni ir turi mažiau paša
linių negerovių, palyginus su
„tricyclic
antidepressants".
Pastarųjų perdozavimas yra
mirtinas, todėl jie neprirašomi
savižudystėn linkusiems nusiminėliams.
Kai tokie vargsta nuo nemi
gos, gerai padeda Trazodome
hydro chloride (Desyrel), nes į
jį neįprantama kaip į popu
liarų migdantįjį Benzodiazepine.
Tik retesniais atvejais — kai
ligonį kankina didelis baimin
gumas ir nemiga seka nusimi
nimą, reikia greitos veiklos:
atsargiai teikiamas Benzodiazepine su prieš nusiminimą
vaistu. Atsargumas yra būti
nas, nes didelės dozės Benzodiazepine didina nusiminimą
ir skatina impulsus.
Kai „bipolar disorder" atsi
randa, tada teikiama 'viena iš
trijų: Lithium carbonate, Carbamazepine ar Valproic acid
(Depakene, Depakote) kartu
su prieš nusiminimą (depre
siją) vaistu. Tai tvarko nuotai
ką ir tolina maniją.
Aišku, geriau po pirminio
gydymo tokį ligonį pavesti gy
dyti psichiatrui.
Tokie pacientai yra labai
jautrūs. Gydytojas užtikrina,
kad jie gali jį šaukti ar pas jį
vykti, kada tik jiems prireiks.
Kai kurie ligoniai turi nusi
žudymo planą, bet tvirtina jo
neišpildysią. Jie gali būti gy
domi namuose. Tik namiškiai
ar draugai bei geravaliai ap
linkiniai turi talkinti tokio li
gonio gydymui. Reikia paša
linti iš tokių namų visas prie
mones, talkinančias nusižudy
mui: kaip vaistus, ginklus, li
teratūrą ar videojuostas, nuro
dančias, kaip žudytis. Aišku,
visa atsakomybė už save to
kiam ligoniui nepavedama.
Kai šeima nepajėgia tvarky
tis su tokiu ligoniu, gydytojas
jį perduoda psichiatrui ir gul
do ligoninėn. Geriau bus, jei
toks ligonis sutiks gultis į li
goninę pats. Bet kartais reikia
ir prievartos.
Ligoninėje galimas gydymas
elektros sujaudinimu (electroconvulsive therapy) ir dar ki
toks.
Persigeriantiems ir narko
manams reikia specialios gy
dymo programos.
Svarbu visiems įsijungti į to
kiems nelaimingiems pagalbą
ir nenumoti ranka į juos, kas
dabar visų praktikuojama.
Šaltinis: „Postgraduate Medicine", November 2000, vol. 108; No.
6.

KITA GALIMYBĖ SERGANTIEMS LEUKEMIJA
Sensacingą nuomonę apie
leukemiją paskelbė Seattle
Fred Hatčinso vėžio tyrimų
centro bendradarbių grupė.
Jie siūlo kraujo vėžiu sergan
tiems pacientams persodinti
ne kaulų čiulpus, kaip buvo
daroma iki šiol, bet tiesiog
tam tikras kraujo ląsteles.
Tokia hipotezė remiasi pirmi
niais tyrimų rezultatais, kurie
rodo, kad
transplantavus
kraujo ląsteles, pacientui yra
didesnė galimybė išgyventi. Jš
donoro stuburo „išimtos" ląs
telės perkeliamos medicinoje
jau žinomu periferinės kraujo
ląstelės transplantavimo bū
du, prieš tai donorui suleidus
kraujo ląstelių gamybą stimu
liuojančių hormonų. Tyrinėto
jai pastebėjo, kad transplan-

tuotos „išgrynintos" kraujo
ląstelės normalizuoja pacientų
baltųjų kraujo ląstelių skaičių
maždaug po 16 dienų, tuo tar
pu po kaulų čiulpų transplan
tavimo šis skaičius normali
zuojasi tik po 21 dienos. Dvejų
metų išgyvenimas po kraujo
ląstelių transplantacijos — 64
proc., po kaulų čiulpų — 54
proc. Naujojo leukemijos gydy
mo metodo perspektyvas padi
dina ir tai, kad po kaulų čiul
pų persodinimo operacijų be
veik kas antro paciento orga
nizmas atmeta arba ne iš kar
to priima transplantą. Apie
naujo gydymo bodo kainą kol
kas nekalbama, tačiau mano
ma, kad jis bus ne tik papras
tesnis ir efektyvesnis, bet ir
pigesnis.

DRAUGAS

NĖŠTUMAS IR KRŪTIES
VĖŽYS
Š. m. kovo mėnesio žurnale
„Journal of Clinical Oncology"
paskelbti Dana — Farber vė
žio instituto Bostone (JAV)
mokslininkų atlikto tyrimo,
kuriame dalyvavo daugiau
nei 100 moterų, pastojusių po
to, kai joms buvo diagnozuo
tas ankstyvos stadijos krūties
vėtys, rezultatai. Tokių mote
rų bendri išgyvenamumo ro
dikliai 5 ir 10 metų laikotar
piu buvo aukštesni nei nepa
stojusių tos pačios stadijos li
ga sergančių moterų (5 metų
— 92 proc., 10 metų — 86
proc.). Lyginant sergančias
nėščiąsias su sergančiomis
kontrolinės grupės moterimis,
grupių išgyvenamumo rodik
liai buvo 85 proc. ir 74 proc.
Jis gimė, sverdamas tik 1 kg 60 gm, bet greitai bus išrašytas į namus, o Tokius išgyvenamumo rodik
tuo tarpu kūdikis ramiai miega lietuviškoje pintoje lovytėje, VU Vaikų lius, mokslininkų teigimu,
ligoninėje, neišnešiotų naujagimių skyriuje. P r a n ė s Slutienės nuotr
galėjo nulemti jau anksčiau
nustatytas
antinavikinis
nėštumo poveikis.

ŽMONĖS NEMOKA ELGTIS PER
KARŠTYMETĮ

Per karštymetį ligonių ap
gulti medikai sako negalį da
ryti išvados, kad nuo kaitros
žmonės krenta lyg lapai, ta
čiau dėl klimato pasikeitimų
grėsmės sveikatai jie neabejo
ja.
Vilniaus universitetinės An
takalnio ligoninės Kardiologi
jos skyriaus vedėjas medicinos
mokslų daktaras Mykolas Biliukas sakė, kad karsčius me
dikai pajuto „ir kiekybiškai, ir
kokybiškai": padaugėjo ligonių
ir jie serga sunkesnėmis ligo
mis.
Trečiadieni skyriuje buvo
gydomi 47 žmonės — tai maž
daug 10 proc. daugiau negu
įprastomis vasaros dienomis.
M. Biliuko žodžiais, itin daug
pacientų, kuriuos vargina tini
mas, dusulys, širdies ritmo su
trikimai, padidėjęs kraujo
spūdis.
Kad ir kaip keista, padau
gėjo ir peršalimo ligų. Plaučių
uždegimų, faringitų dabar
tiek pat, kiek žiemą, sakė gy
dytojas. Šį reiškinį jis aiškina
žmonių nemokėjimu elgtis per
karščius: įkaitę saulėje dauge
lis geria šaltą, per visas televi
zijas reklamuojamą alų, šoka
maudytis ir taip peršąla.
Pacientų antplūdį jaučia ir
sostinės Mykolo Marcinkevi
čiaus ligoninė. Pasak II tera
pinio skyriaus vedėjos Živilės
Juškienės, dabar ypač daug
sunkių insultų, stenokardijos
priepuolių ir kitų širdies ligų.
Laimė, kad 36 ligonius pri
glaudusio skyriaus patalpos
labai vėsios ir čia paguldyti
žmonės pasijunta geriau jau
vien dėl to.

Tuo tarpu Universitetinės
Antakalnio ligoninės Kardiolo
gijos skyriuje, daktaro M. Bi
liuko žodžiais, temperatūra
tokia, kaip praneša radįjas. O
saulės įkaitintose palatose —
gal ir daugiau. Vargsta ir me
dikai, ir pacientai.
„Nuo karščio kaista ne tik
kūnas — tai veikia ir nervų
sistemą, kuri reguliuoja krau
jospūdį, ir todėl jis kyla, pa
brėžė gydytojas. — Dėl hiper
tenzinių krisiu žmones ištinka
infarktai, insultai, sutirštėjus
kraujui kraujagysles užkemša
krešuliai".
Savo mokslinėje disertacijo
je nagrinėjęs klimato įtaką li
goniams, sergantiems infark
tu, M. BiliukaB šiomis dieno
mis sako akivaizdžiai matąs,
kaip žmones veikia ne tik
temperatūros šokas, bet ir
magnetinės audros. „Papras
tai, likus trims paroms iki to
kios audros, kai apie ją dar
niekas nežino, širdininkai jau
ima saujomis gerti nitroglice
riną", pasakojo M. Biliukas.
Vis dėlto gydytojas nemano,
kad prie karščių prisitaikyti
neįmanoma. Jo teigimu, tie,
kurie karštymetį ištvers nesusirgę, netgi taps atsparesni.
M. Biliuko teigimu, laiku at
vežtus pacientus dažniausiai
pavyksta išgelbėti — savo li
goninėje padidėjusio mirtingu
mo jis nemato.
Tuo tarpu Vilniaus civilines
metrikacijos darbuotojų duo
menimis, per karščius vis dėl
to miršta daugiau žmonių. Per
praėjusią savaitę sostinėje įre
gistruotos 88 mirtys.
(ELTA)
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ATSIGAUNA LIETUVOS SANATORIJOS
Birštono „Versmėje" —
druskų gydykla
Birštono kurorte, garsiojoje
.Versmės" sanatorijoje, atida
rytas naujas padalinys — Pul
monologijos reabilitacijos sky
rius su druskų gydykla.
Sanatorijos direktorius An
tanas Šatas tikisi, kad Druskų
gydyklą pamėgs ne tik ligo
niai, bet ir sveiki, savo orga
nizmo stiprinimu susirūpinę
žmonės. Haloterapija (gydy
mas druska), pasak sanatori
jos vadovo, stiprina imuninę
sistemą.
Dešimties vietų Druskų gy
dykla įrengta už 100,000 litų.
Manoma, kad ši investicija at
sipirks per aštuonis-dvylika
mėnesių. Haloterapija, kaip
medicininės reabilitacijos da
lis, taikoma sergantiems lėti
niu bronchitu, bronchų astma,
cistine fibroze. Šis metodas
tinka ir sergantiems lėtiniu
tonzUitu, laringitu, polinoze,
kai kuriomis odos ligomis.
Druskų gydykla Birštone —
antroji visoje Kauno apskri
tyje.
Birštono „Versmės" sanato
rijoje, be naujojo Pulmonologi
jos, veikla Neurologijos, Trau
matologuos, Artrologijos, En
dokrinologijos,
Nefrologijos,
Gastroenterologijos • onkologi
jos reabilitacijos skyriai. Šią
sanatoriją yra pamėgę ir už
sieniečiai. Šiuo metu tarp besigydančiųjų yra žmonių iš
Danijos. Izraelio, Estijos, Vo

kietijos, Jungtinių Amerikos
Valstijų. (ELTA)
įvertinta Likėnų
storąja
Viešajai įstaigai Likėnų sa
natorijai — pirmajai sanatori
jai Lietuvoje įteiktas kokybės
vadybos sistemos atitikties
pažymėjimas.
Lietuvos standartizacijos de
partamentas, atlikęs auditą,
nustatė, kad
sanatorijoje
įdiegta kokybės vadybos siste
ma atitinka tarptautinius ISO
9001:2001 reikalavimus.
Per pusantrų metų įdiegta
kokybės vadybos pagal minė
tus reikalavimus sistema sa
natorijoje padės geriau tenkin
ti pacientų poreikius, suma
žinti nesėkmių riziką, išsiko
voti stipresnę poziciją rinkoje.
Pernai Likėnų sanatorija
minėjo 110 metų jubiliejų. Da
bar joje teikiamos II A lygio
medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo staciona
rinės ir ambulatorinės paslau
gos.
Čia gydomi, adaptuojami
prie pakitusių gyvenimo sąly
gų ligoniai, sergantys sąnarių,
stuburo, centrinės ir perife
rinės nervų sistemos ligomis,
taip pat po nugaros smegenų
sužalojimų ir kitų traumų,
jiems padedama integruotis 'į
visuomenę.
Per metus Likėnų sanatori
joje gydosi apie 2,000 ligonių.
(ELTA)

MŪSŲ SVEIKATA
RUOŠIAMASI BAIGTI STATYBĄ
Vilniaus
universitetinės
greitosios pagalbos ligoninės
Lazdynuose „B" korpuso staty
ba turės būti užbaigta per
dvejus metus.
Šio siekio įgyvendinimui Vil
niaus savivaldybės iniciatyva
sudaryta miesto tarybos bei
administracijos atstovų darbo
grupė. Artimiausiu metu, pa
rengus nuostatus, bus skelbia
mas konkursas generaliniam
rangovui parinkti. Taip pat
bus kreipiamasi į šalies vy
riausybę dėl garantijų gauti
lėšų „B" korpuso statybai pa
baigti, medicinos įrangai įsi
gyti bei ją sumontuoti. Vals
tybės investicijų 2001-2003
metų programoje „B" korpuso
statybai numatyta skirti 8,5
mln. Lt.
Lazdynų pakraštyje iškilusi
Vilniaus greitosios pagalbos
universitetinė ligoninė, veikia
nuo 1991 metų. Tačiau tada
buvo pastatyta tik pusė supro
jektuotos modernios ligoninės
— pirmasis devynių aukštų
korpusas. Antrojo, vadinamojo

JJ" korpuso, statyba, 1993
metais nutraukus darbus, taip
ir liko neužbaigta. Po įvairių
neįgyvendintų sumanymų šį
objektą prieš kurį laiką tiesio
giai ėmėsi globoti Vilniaus sa
vivaldybės vadovai.
Vilniaus mero Artūro Zuoko
teigimu, iki šiol galiojusi nuos
tata pabaigti ligonines korpu
so statybą pamažu, priklauso
mai nuo turimų lėšų, nėra pri
imtina. Šis .sudėtingas" objek
tas yra labai svarbus, įgyven
dinant Vilniaus sveikatos
priežiūros įstaigų patvarkymo
projektą. Meras įsitikinęs, kad
geriausia išeitis — skelbti
konkursą generaliniam rango
vui, kuris prisiimtų atsakomy
bę ir už ligoninės korpuso sta
tybos, medicinos įrangos mon
tavimo darbus, ir už garantinę
pastato priežiūrą.
Įvertinus dabartinę ligoni
nes 3 " korpuso būklę, paaiš
kėjo, kad statybos darbams
pabaigti reikėtų dar 20 mln.
litų, medicinos įrangai — 40
milįjonų. (Elta)

XIII a garsus prancūzų gy
dytojas Tiso rašė, kad judėji
mas gali pakeisti bet kurį
vaistą, tačiau jokie pasaulio
vaistai nepakeis judėjimo.
Mechanizavus darbą, išvys
čius transportą, žmogui tenka
vis mažiau vaikščioti, judėti.
Aukštą kultūros, mokslo ir
technikos išsivystymo lygį pa
siekusios šalies gyventojai vis
mažiau dirba fizinį darbą,
todėl spaudoje vis dažniau ir
dažniau kalbama apie hipo
dinamiją ir hipokinezę (žo
džiai reiškia negalavimus, iš
sivysčiusius dėl nepakankamo
judėjimo). Tai mes matome Ši
tame krašte. Šitoks nejudrus
gyvenimo būdas neigiamai
veikia žmogaus
sveikatą.
žmogus darosi nepatenkintas
savimi, irzlus, pavydus. Dėl to
kenčia visa visuomenė. To ig
noruoti negalime.
Sistemingai užsiiminėjant
fizine kultora ir sportuojant,
žmogaus kūnas vystosi har
moningai, vidaus organai
funkcionuoja normaliai, kvė
pavimas būna retesnis ir gi
lesnis. Gerėjant kvėpavimui,

gerėja ir širdies darbas. Tre
niruoto žmogaus širdis susitraukinėja rečiau ir ilgiau ne
nuvargsta.
Reguliariai treniruojantis,
didėja krūtinės ląstos ekskur
suos ir gyvybinė plaučių talpa,
stiprėja kvėpuojamieji raume
nys, aktyvėja skrandžio ir žar
nyno periodinis judėjimas, re
guliuojasi tulžies pūslės ir ke
penų veikla bei išskiriamų
skrandžio sulčių koncentraci
ja, gerėja virškinimas. Fiziniai
pratimai turi įtakos ir inkstų
veiklai.
Vyresnio amžiaus žmonės,
dirbantys fizinį darbą ar siste
mingai sportuojantys, rečiau
serga širdies ir kraujagyslių
sistemos ligomis. Jų krauja
gyslėse nesikaupia riebalinių
medžiagų ir kalcio druskų, jos
būna elastingos.
Fiziniai pratimai ir sportas
reguliuoja ir aktyvina medžia
gų apykaitą, tonizuoja orga
nizmą, teikia žvalumo, pasiti
kėjimo savimi.
20 milįjonų Amerikoje serga
osteoporoze. Ar mes kada nors
girdėjome, kad mūsų tėvai sir-

EUGENE C. DECKER. DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalyti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak, Lawn, IL
Te). 706-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9625 S.79th Ava, Hckory Hs», IL
TeL (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

DR. L

PETREIKIS

DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Robarts Rd., Hickory Vtits, IL

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
Tei (708) 5984065
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VttNAS, MD., S.C.
Specialybė - vidausfigųgydytojas
KavD&ma naiuvtsKai
8918 W. Ardhor A»». Sts. 5 ir 6
Cttcago, IL 60638

T*773«2»-9986
VUanlns pagU aujgajrną

ARAS ZUOBA, M.D.
ANŲ LIGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
168 E. Supertor, Surte 402
Valandos pagal susitarimą
Tai. 312-337-1286

MARIUS KATILIUS. M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūsles, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija
300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
Beaivtšfcal 815-744-8230
www ccntįrforaurjaryandbrsasthaaltti corn

go ta liga? Ar mūsų mamos
turėjo krūtų vėžį? Pagalvoki
me, kodėl taip atsitinka? Ame
rikoje visi geria koka-kolą, ku
ris yra cheminis produktas,
kuris labai gerai išvalo tuale
tus, taip jis išsiurbia visus sy
vus iš mūsų organizmo. Dar
pridėkime vaistus, kuriuos
mes suvartojame. Apie kokią
sveikatą galima kalbėti? Prisi
menu, kai atvažiavau į JAV iš
Brazilijos ir mane draugai nu
vežė į restoraną, pamačiau,
kad žmonės išsidėsto tabletes
ant stalo ir jas tiesiog lesa.
Paklausiau, ar jie čia visi
miršta, o Lietuvoje žmonės
net nuo galvos skaudėjimo ta
blete gėdįjosi viešumoje imti,
bent taip mano laikais buvo.
Nei mano mama, nei jos laikų
moterys neturėjo krūtų vežk),
bet jos nenaudojo vaistų, kad
išvengtų nėštumo.
Gerbkime ir mylėkime save.
Njjol« Naueediene
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IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuvą Raudonosios armi
jos dalininmg be jokio pasi
priešinimo 1940 m. birželio 15
d. okupavus, Kremliaus nuro
dymu buvo griaunama visa,
kas nepriklausomos valstybės
administracijos buvo sukurta.
Viskas vyko pagal nustatytą
planą, kad buvusi laisva ir ne
priklausoma Lietuva būtų pa
versta Maskvoje gyvenančio
satrapo kolonija. Vietiniais vi
sagalinčiais jo įgaliotiniais ta
po Dekanozovas ir Pozdniakovas. Kad {baugintų Lietuvos
gyventojus, naktį iš 1940 m.
liepos 11 d. i 12 d. buvo įvyk
dyti areštai žmonių, kurie ryš
kiai išsiskyrė organizacijų
veikloje arba valstybės admi
nistracijoje. Apie 2,000 Lietu
vos patriotų buvo išvežti į ka
lėjimus. Negana to, kalėjimų
langai užkalti dėžėmis, kad į
kalėjimo kamerą neįeitų joks
saulės spindulėlis. Tai buvo
sadistiškas pasimėgavimas tų,
į kurių rankas pateko nelai
mingos aukos.
Ne be reikalo „išvaduotojai"
gyrėsi, kad per trumpą laiką
atliktas didelis darbas: per 20
dienų sugriauta, kas per 20
metų buvo padaryta „liaudžiai
išnaudoti ir skriausti". Įvesta
liaudies priešo sąvoka. Tokiais
buvo laikomi visi, kurie nesu
tiko su Maskvos planais, kad
Lietuva taptų jų kolonija. Ko
munistą' propaganda visose
srityse Iravo remiama melu ir
apgaule. Jaunesniosios kartos
žmogui, gyvenančiam demok
ratinėje santvarkoje, tiesiog
sunku įsivaizduoti, kad buvo
naudojamos tokios veidmai
niškos, melagingos priemonės.
Buvo atvejų, kai po Antrojo
pasaulinio karo iš Europos į
JAV ar Kanadą atvykę artimi
giminės ėmė pasakoti, ką jie
patyrė, gyvendami tik viene
rius metus sovietų okupacijoj.
Daug kas nenorėjo tikėti, gal
vojo, kad atvykėliai buvo indoktrinuoti propagandos mo
kyklose. Mano pusseserės vy
ras, gyvfenęs Pennsylvania ir
dirbės anglių kasyklose, pasa
kė: „Negali taip būti — velnias
nėra toks baisus, kaip jį rauliavoja". O vis dėlto Staliną
galima prilyginti ne tik vel
niui, bet pačiam Liucifieriui...
Komunistai laikosi nuomo
nes, kad 1940 m. Lietuvoje
įvykusi socialistinė revoliuci
ja, kuri pastačiusi liaudies vy
riausybe. Tos vyriausybės vi
daus reikalų ministras Mečys
Gedvilas kalbėjo: „Raudonoji
armija atėjo į mūsų kraštą ne
mūsų gyvenimo tvarkos pa
keisti, bet apsaugoti nuo karo
pavojaus ir padėti mums išlai. kyti nepriklausomybę. Sakė,

kad į nuosavybę ir turtą nebus
kėsinamasi. Jei kas kalbėtų,
kad Lietuvoje bus įvesta Stali
no konstitucija, tokius vadino
„pikčiausiais priešais". Žemės
ūkio ministras M. Mickis vadi
no provokatoriais tuos, kurie
galvotų, jog Lietuvoje bus
įvesti kolchozai.
Tokioje atmosferoje buvo
vykdomi rinkimai į Liaudies
seimą. Kandidatus į liaudies
atstovus parinko komunistai.
Buvo tik vienas sąrašas. Buvo
skelbiama, kas nebalsuos, tas
bus liaudies priešas. Balsuo
jant buvo pažymima pase. Tai
aiški prievarta. Jeigu nėra pa
žymėta pase, esi liaudies prie
šas, kurį bet kada galima „su
tvarkyti".
Dar ir dabar Rusijos politi
kieriai dažnai pabrėžia, kad
1940 m. lietuviai (taip pat es
tai ir latviai) patys atsisakė
nepriklausomybės ir paprašė,
kad Lietuva būtų priimta į So
cialistinių respublikų federa
ciją (Sovietų sąjungą).
Kaip gi buvo iš tikrųjų? Kai
1940 m. politiniai įvykiai vys
tėsi, jau nedaug yra likusių
gyvų liudininkų. Pirmiausia
pažiūrėkime, ką reiškė bolše
viko teisybė. Jų garbinamas
Leninas sako: „Bet koks įsipa
reigojimas žodžiu ar raštu ne
egzistuoja. Jei jis vakar pasi
rašė sutartį, šiandien gali jos
atsisakyti, jei tai naudinga
proletariato kovai". Stalinas
dar labiau tai sutvirtina: „Žo
džiai neturi jokio ryšio su
veiksmais... Geri žodžiai yra
kaukė blogiems darbams pa
slėpti. Nuoširdi diplomatija
yra tiek galima, kiek sausas
vanduo arba medinė geležis".
Komunistine teisybe nese
niai įsitikinome, kai buvęs LR
prezidentas Algirdas Brazaus
kas (dabar premjeras) sovie
tiškai auklėtas, grįžęs iš
Maskvos apie savo kelionės
tikslą melavo...
Istorikas dr. Alfonsas Eidin
tas, komentuodamas 1940 m.
įvykių eigą Lietuvoje, sako,
jog Lietuvos žmonės buvo pri
versti rinkimų metu balsuoti
už Darbo sąjungą, nes visos
kitos politinės partijos buvo
likviduotos. Šios sąjungos pro
gramoje nebuvo nė žodžiu už
siminta apie stojimą į Sovietų
sąjungą. Iš tikrųjų nesvarbu,
koks buvo balsuotojų skaičius,
bet svarbu, kokiomis aplinky
bėmis vyko balsavimas. Nie
kas nebūtų pasikeitę, jeigu ne
broliškoji pagalba, kurios susi
laukėme iš broliškų ir drau
giškų Tarybų sąjungos tautų
ir kurią atnešė mums tautų
išvaduotoja Raudonoji armija.
(...), kuri gindama mūsų lais-

VARTAI Į INDOKINIJĄ
Nr8

ALEKSAS VITKUS

Kai kas tvirtina, kad pasaulyje nėra karaliaus, ku
ris butų žmonių dažniau matomas, negu Rama DC Jis
vis keliauja po kraštą ir lanko savo pavaldinius. Gal
galėtų ir Lietuvos politikai iš jo pasimokyti — užuot
važinėje po užsienius ar sėdėję Vilniuje — lankytųsi
po Lietuvos kaimus ir miestelius.
Drambliai Tailande vis dar naudojami įvairiems dar
bams, dažniausiai vilkti iš džiunglių didžiulius rąstus,
panašiai kaip kadaise matėme Burmoje. Traukiame
vėl į šiaurę. Atsirandame prie Chiang Dao kalno ir
miestelio, apie 60 km nuo Chiang Mai, kur yra įsikū
rusi dramblių stovykla. Čia drambliai gauna ir leng
vesnio darbo negu ritinti rąstus: nešioti turistus. Jie
čia truputį mažesni negu matėme Afrikoje ar Indijoje,
ir jie neša tik po du, tokioje geldoje sėdinčius, kelei
vius bei sprandą Apžergusį varovą (vad. mahout).
Susidarė nemaža vilkstinė iš įvairių turistų grupių,
ir pasileidome klampoti po vietinį mišką, per upelį, į
kalną, į pakalnę, iki Lisu genties kaimelio. Sustojus
varovas man pasiūlė perimti dramblį „vairuoti" pa
čiam. Pasirodė, kad vairavimas nėra jau toks sunkus,
bet sėdėjimas ant jo sprando, išlaikant pusiausvyrą,
yra menas, kurio man vos užteko, ypač drambliui ko
piant šlaitu į kalną. Laikytis nėra nž ko, nebent už
dramblio ausų, tačiau byojau, kad tai gali drambliui
nepatikti. O kad padėtų man nuo jo nulipti, mūsų
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Lietuvoje pirnuj kartą su valstybiniu vizit:: lankęsis Šveicarijos Konfederacijos federalinis preziden
tas Montz I-euenborgpr su Lietuvos prezidentu Valdu ulamkum sutarė toliau plėtoti dviejų šalių bendradarbia
vimą, vykdant įvairius energetikos, sveikatos apsaugo?, aplinkosaugos, infrastruktūros plėtros, kultūros projek
tus.
K. V a n a g o (ELTA) nuotr.

LIETUVA SIEKIA VISIEMS PRIEINAMO
IŠSILAVINIMO
Birželio 26 d. Prezidentūros Adamkus, dėl ligos negalėjęs rengti valstybinių veiksmų
Baltojoje salėje vyko Lietuvos dalyvauti konferencijos atida planus, užtikrinsiančius švie
nacionalinio švietimo forumo ryme, perdavė sveikinimą fo timo svarbiausią uždavinį —
steigiamoji konferencija — rumo dalyviams. Jis pažymė aukštos kokybės pagrindinį iš
pirmasis Europoje tokio pobū- jo, jog Lietuva kuria švietimo silavinimą visiems. Lietuva
džįo renginys, siekiant suda modelį, kuris leistų suteikti pirmoji Europos regione pra
ryti prielaidas kokybiškam ir žinių visiems to siekiantiems, deda rengti tokį planą.
visiems prieinamam pagrin nepriklausomai nuo socialinės
Nacionalinis švietimo foru
diniam išsilavinimui. Konfe padėties ar ' amžiaus. Prezi mas koordinuos šio plano ren
rencijoje dalyvavo politikai, dentas pabrėžė, kad Lietuvai, gimą, diskutuos apie šalies
mokslininkai, pedagogai, tarp kaip ir kitoms socialinę trans švietimo poreikius ir proble
tautinių organizacijų, verslo ir formaciją išgyvenančioms Vi- mas, jų sprendimo būdus, siū
žiniasklaidos atstovai, svečiai . dūrio ir Rytų Europos šalims, lys idėjas kokybiškai naujam
iš Danijos, Latvijos, Estijos, pagrindinio mokslo prieina prie rinkos ekonomikos ir atvi
taip pat Rusijos ir Ukrainos mumas neretai tampa proble ros visuomenės poreikių pride
ambasadų Vilniuje atstovai.
matiškas.
rintam pagrindiniam ugdymui
Nacionalinį švietimo forumą
Forumo dalyvius taip pat užtikrinti.
globojantis prezidentas Valdas pasveikino Jungtinių Tautų
Konferencijos metu Prezi
(JT) Vystymo programos koor- dentūroje veikė reformuotos
' dinatorė ir JT įgaliotoji atsto- mokyklos vadovėlių paroda,
vę, turėjo užimti svarbiausias * Vė Lietuvai Čihan Sultanoglu, pristatyti įvairių švietimo
krašto vietas ir ten laikyti sa Seimo Švietimo, mokslo ir kul sąjungų stendai. Prezidentū
vo įgulas („Gimtasis kraštas" tūros komiteto pirmininkas ros rūmų kieme demonstruo
Nr. 26, 1989 m. birželio 9-lie- Rolandas Pavilionis, laikina tas naujas mokyklinis „gel
po8 5 d.).
sis švietimo ir mokslo minist tonasis autobusas", galintis
Dr. A. Eidintas stebisi, kodėl ras Algirdas Monkevičius bei vienu metu vežti 19 mokslei
Liaudies seimas buvo verčia UNESCO patarėjas švietimo vių. Erdvus mikroautobusas
ir
neįgaliems
mas taip skubėti. Liepos 21 d. klausimais Europos regionui pritaikytas
moksleiviams vežti. Iki rug
seimas susirinko Kaune ir per Alexandre Sannikov.
Siekiant įgyvendinti visų pjūčio pabaigos 49 tokie mik
pusantros valandos buvo ap
sispręsta stoti į Sovietų są žmonių teisę' į mokslą, 2000 roautobusai pasieks Lietuvos
Dakajce.
vykusiame mokyklas. Nacionalinio švieti
jungą. Sudaryta įgaliotoji de m.
legacija, kuri vyktų į Maskvą UNESCO Pasauliniame švie mo forumo steigiamosios kon
paprašyti, kad Lietuva būtų timo kongrese buvo priimta ferencijos plenariniai posė
priimta į sovietinių tautų šei S nauja pasaulinė strategija. džiai vyko Šalčininkų Lietu
mą. Delegacijai vadovavo Jus Valstybės dalyvės įsipareigojo vos tūkstantmečio vidurinėje
tas Paleckis, lydimas Petro vėliausiai ikį.2002 metų pa mokykloje. (Elta)
Cvirkos, Salomėjos Nėries,
Liudo Giros, Birutės Abdulskaitės ir kitų Lietuvos išdavi
kų. Lietuva tapo Sovietų są
jungos respublika. Tai buvo
paskutinės vinys, įkaltos į Lie
tuvos nepriklausomybės kars
tą...
Ką 1919-1920 m. savanoriai
savo krauju ir gyvybės auko
mis buvo iškovoję, kvislingai
už judošiškus grašius par
davė. Lietuvių tauta, žengda
ma genocido keliu, pateko į
žiaurią vergiją. Tūkstančiai
kentėjo ir mirė nekaltų žmo
nių. Jų kaulais ligi šiol tebėra
nusėta Šiaurės tundra ir Sibi Prezidentūros Kieme Vilniuje buvo demonstruojamas naujas mikroauto
ro platybės.
busiukas, kuriuo bus vežiojami moksleiviai.
G. Žilinsko (Elta) nuotr.

dramblys, turbūt atsiminęs mano vairavimą, nelabai
norėjo man paduoti savo straublio. Po tokio pajodinėjimo mes dramblius vaišinome čia pat pirktais ba
nanais. Viena išranki moteriškutė net paklausė, ar
juos pirmiau reikia nulupti. Drambliai tada demonst
ravo savo akrobatinius cirkinio pobūdžio sugebėjimus
ir galų gale leido mums pamatyti, kaip noriai ir žais
mingai jie maudosi upelyje. Vienas smalsus bei atsar
gus turistas paklausė: „Ką reikt tų daryti, jei dramblys
sugalvotų tave pulti?" „Bėk aplink storą medį, ir
dramblys tavęs niekad nenutvers", — atsakė Sam.
Jojant drambliu, pastebėjau iškabą „Elephants have
right of way". Sprendžiant iš to, kaip nesustodami jie
žingsniavo, turbūt tą taisyklę jie gerai žinojo ir ja ti
kėjo. Ne vieną kartą stebėjausi, kaip rūpestingai
drambliai deda savo kojas, kaip jie niekada neįlipa į
tai, ką jų priekyje einantys drambliai palieka, ir kokie
jie yra žvalūs. Prisimenu, kai kartą jojant ant dramb
lio per kokių ketverių pėdų aukštumo žolę Nepale,
man nukrito foto aparato lęšio dangtelis, ir aš sušu
kau: „Oh, no!". Varovas, matyti išgirdo, kažką dramb
liui pašnibždėjo, ir po kelių sekundžių dramblys išdi
džiai (?) straubliu padavė tą lęšį varovui, o tas — man!
Grįžtame į miestą upe, ant iš bambuko medžio su
regzto plausto, stebėdami aplinkinius ryžių laukus ir
juose besidarbuojančius žmones, paskendusius po savo
didelėm apvaliom, nuo saulės apsisaugoti, skrybėlėm.
Popietis laisvas, ir mūsų ponios, Sam vadovaujant,
išvyksta „medžioti" keramikos dirbinių, šilko, politū
ros (lacquerware) dėželių, lėlių, Buddhos figūrų, me

Neišnaudoti
—Tai kaip ten Lietuvoje?
Kokie įspūdžiai, iš viešnagės
sugrįžus... Turbūt kiekvienas,
apsilankęs
tėvynėje, tuos
klausimus girdi, vos lėktuvui
spėjus nusileisti šiame žemy
ne. Juos galima suskirstyti į
dvi kategorijas: pirma, kai
žmonės ieško pritarimo savo
nuomonei, kad visas gyveni
mas Lietuvoje sparčiai rieda
pakalnutėn, o valstybės vadai
jį dar vis pastumia, kad kar
tais nestabtelėtų; antra, kai
klausimuose
nuaidi
nuo
širdus domėjimasis tėvynės
reikalais ir net noras kažkaip
padėti.
Pirmuoju atveju, didžiausi
Lietuvos politikos ar apskritai
gyvenimo kritikai nenori kon
krečiai nei piršto pajudinti,
kad kažkas pasikeistų gerojon
pusėn. Juk kritikuoti, sėdint
savo „patogiose rezidencijose
kitapus Atlanto", yra nepaly
ginamai lengviau. Antruoju
— žmonės tikrai norėtų pa
dėti, bet nebežino kaip, o
agresyviai brautis į „neištirtų
laukų platybes" lyg privengia,
lyg nedrįsta. Juk visuomet už
horizonto tūno galimybė, kad
būsi nesuprastas, atstumtas,
ar net išjuoktas: „Ką gi, ame
rikonai, vėl nori mus moky
ti..."
Tačiau reikia sutikti su tik
rove: iš tolo kartais dalykai
aiškiau, geriau matyti, kaip iš
arti. Galbūt dėl to ir čia, toli
nuo Lietuvos, kai kurie mū
siškiai geriau orientuojasi te
nykštės politikos ar gyvenimo
vingiu&se, negu daugelis vie
tinių lietuvių. Tad nereikia
stebėtis — ar piktintis — jei
gu retkarčiais tos pastabos
iškyla ir užsienio lietuvių
spaudoje.
Kadangi dabar vasara, atos
togų metas, tai ir norisi
pradėti nuo atostoginių, turis
tinių kelionių ir kokios gali
mybės turizmo plėtotei Lietu
voje. O tos galimybės, visgi
verta pasakyti, yra tiesiog
neribotos. Ir tinkamai nepa
naudotos. Iš esmės tai valsty
biniu mastu labiausiai apleis
tas — ir lengviausiai įgyven
dinamas — veiklos laukas.
Be abejo, Lietuva turi kaž
kokį „turizmo departamentą
ar biurą", jam kažkas vado
vauja, bet — kas, kur, kodėl
taip aplaidžiai dirba, neteko
sužinoti. Ar tai pati didžiau
sia valstybės paslaptis, ar tik
atitinkamiems asmenims gėda
prisipažinti, kad neatlieka
savo darbo?
Tiesa, Vilniuje nuolat mai
šosi turistai — ir iš tolimes

džio drožinių ir tradicinių spalvingų skėčių. Esu tik
ras, kad jos ir dar ko nors surado. Vakare prisidedame
ir likę vyrai pasivaikščioti po naktinį, pilną vaizdų,
kvapų ir garsų, bazarą.
Kitą dieną gidas mus pakėlė labai anksti iš ryto, ir
nuvežė, dar be pusryčių, kur gatvėmis vaikščiojo,
oranžiniai-geltonomis marškomis apsisiautę, vienoj
rankoj krepšiukas, kitoj — žalvarinis aukų indelis,
taip pat alkani, rimtais veidais vienuoliai. Kai kas
mano, kad jie taip elgetauja. Ne, pagal budizmo princi
pus, vienuolis daro paprastam eiliniam maldingam
žmogui patarnavimą, jei suteikia jam progą įteikti
maisto auką vienuoliui ir tuo užsitarnauti tam tikrus
„atlaidus". Tą maistą parnešęs į šventyklą ar vienuo
lyną, jis valgo pusryčius, po to dalyvauja bendrame
giedojime, medituoja ir 11:30 valgo pietus. Tai pasku
tinis jo valgis iki kito ryto. Popiet apsitvarko, lanko
budizmo pamokas, medituoja, vėl gieda, mokosi, gal
priima svečius, ir 10 v.v. — į lovą. Miškuose vienuoliai
valgo tik vieną kartą į dieną. Nusipirkę specialiai pa
ruoštus maisto maišelius, kartu ir gėrimų, ir mes
kiekvienas įteikėme prie mūsų sustojantiems vienuo
liams jų dienos davinį. Stebėjausi, kad jų veiduose ne
buvo jokio nusižeminimo ar dėkingumo. Atrodė, kad
taip ir turi būti, ir kad mes jiems jokios malonės ne
darėme. Priešingai.
Įdomu, kad, pagal nusistovėjusį paprotį, moterys to
kių aukų negali įteikti tiesiog vienuoliui, bet tik per
kitą vyrą. Pastebėsite taip pat, kad autobuse vienuo
liai normaliai sėdi pačiame autobuso gale, taip, kad

lobiai
nių Lietuvos vietovių, ir iš
įvairių Europos kraštų. Ypač
gausu lenkų, kurie atvyksta
autobusais, daugiausia domisi
bažnyčiomis ir miesto praeiti
mi, susieta su laikais, kuomet
Vilnius vadintas „savu". Visgi
ir jie perka suvenyrus, valgo
vietiniuose restoranuose ar
kavinėse, lanko muziejus, to
dėl į vietinę ekonomiją įlieja
ir nemažą savo dalį.
Labai lankomi turistų yra ir
Trakai su puikiai restauruota
pilimi ir įvairiomis programo
mis (deja, taikomomis dau
giausia patiems lietuviams),
vykstančiomis tiek pačioje pi
lyje, tiek kitur Trakuose.
Pvz., Valstybės dienos proga
vykusios „riterių kovos", ka
raimų atliekamos dainos (jų
senąja kalba), deklamacijos,
inscenizacijos bei kitos pro
gramos. O ką jau bekalbėti
apie koncertus, baletą, operą
pačioje pilyje (iš tikrųjų — jos
kieme), nors daugelio lanky
tojų nuomone, visi tie „sta
tiniai" pilies kieme yra lyg pa
laikis lopas ant puošnaus
išeiginio drabužio...
Tačiau Lietuva yra daug
daugiau negu sostinė ar Tra
kai. Keliai visur tikrai geri
(tvarkingai prižiūrimi net ir
žvyruoti kaimo keliai), gamta
nuostabi, o, be to, yra daugybė
įdomių svarbių istorinių vie
tų, kurios sudomintų ir už
sienio turistą. Jeigu, žinoma,
jis apie tas vietoves žinotų.
Kodėl neišleidžiami specialus
lankstinukai, kodėl tie Lietu
vos gamtos bei istorijos lobiai
nėra agresyviai reklamuojami
užsienyje? Kol kas, atrodo,
geriausiai užsienyje žinomas
tik Pažaislio vienuolynas,
apie kurį lankstinukai išleisti
ne tik lietuvių, bet ir kitomis
kalbomis. Tačiau tai ne Lietu
vos turizmu besirūpinančių
įstaigų nuopelnas, o daugiau
sia vieno „užsispyrėlio nenuo
ramos" tautiečio iš Čikagos ir
seselių kazimieriečių darbas,
kuris galėtų būti pavyzdžiu ir
kitiems. Pavyzdžiui, Vilniaus
arkikatedrai, gausioms baroko
bažnyčioms, senajai — ir
būdingai kaip tik Lietuvai —
liaudies architektūrai (pvz.,
Palūšės bažnyčia), net Rum
šiškių etnografiniam muzie
jui. Galimybių čia šimtai, gal
net tūkstančiai, tik jos kaž
kodėl nenaudojamos.
Kaip minėjome, pastangų
per daug nereikėtų, tik stum
telėti turizmo reikalą atitin
kama kryptimi, o toliau jis
pats įsibėgėtų. Bet prie šios
temos dar grįšime.

moterys turėtų galimybę sėstis bet kur kitu. čia pri
siminiau su budizmu nieko bendra neturintį juoką.
Dar prieš žmogaus teisių laikotarpį Alabamoje lipa į
autobusą garsusis aktorius juodas Sammy Davis (jau
miręs), o šoferis, jį pamatęs, šaukia: „Sėsk į galą", — į
ką Sammy: „Bet aš žydas!".Tai išgirdęs, šoferis dar
baisiau sušunka: „Lauk iš autobuso!"
Mums papasakojo, kad vienuoliais tampa, vedami
įvairių priežasčių. Vieni iš įgimto maldingumo, kiti
norėdami tapti mokytojais. O dar kiti, ypač neturtingi
kaimo jaunuoliai, per vienuolišką gyvenimą turi progą
nemokamai pasiekti ir aukštuosius mokslus. Vienuo
lio pareigos yra studijuoti budizmą ir jo mokyti pasau
liečius, pravesti religines apeigas, praktikuoti medita
ciją, mąstant, kvėpuojant, vaikštant ar net žiūrint į
degančią žvakę.
Yra ir moterų vienuolių, visame krašte apie 10,000.
Jos turi prisilaikyti aštuonių pagrindinių taisyklių,
tuo tarpu kai vyrams jų yra net 227. Moterys Tailande
nepripažįsta Vakaruose taip išpopuliarėjusio feminiz
mo, tačiau jos ir nesijaučia esančios prispaustos. Thai
priežodis sako, kad „moteris yra dramblio užpakalinės
kojos". Suprask, be jų dramblys (vyras) niekur nenu
eitų. Šalia budizmo tikima ir į dvasias, ypač piktąsias,
ir jų pikčiausios yra moteriškos giminės, kurios gundo
vyrus. Dar kitas vietinis priežodis sako, kad „visi vyrai
yra vaikai, kuriais turi rūpintis moteriškės". Mūsų gi
das patarė: „Norint atsispirti moterų gundymams, į
moters kūną reikia žiūrėti tik kaip į paprastą 'skin
and bones' ".
Bus daugiau

DRAUGAS, 2001 m. liepos 24 d., antradienis

S K E L B I

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

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

DIEVO PRIĖMIMAS
16 e i l i n i s s e k m a d i e n i s
š i o sekmadienio skaitinių
tema — Dievo priėmimas į
Mūsų gyvenimą. Biblijos auto—
riai dažnai vaizduoja Dievą,
besielgiantį
panašiai
kaip
žmogus. Literatūros tyrinėto
jai tokią priemonę vadina an
tropomorfizmu. Antropomor
fizmo pavyzdžių Senajame
Testamente yra labai daug.
Pavyzdžiui, Dievas vaizduoja
mas kaip ganytojas arba sako
ma, jog Dievas išgelbėjo Iz
raelį „savo rankos galybe".
Panašų turinį būtų galima
išreikšti ir abstrakčiomis są
vokomis, vartojamomis filoso
fijos ar teologijos traktatuose.
Tačiau antropomorfiniai įvaiz
džiai pranašesni tuo, kad jais
norimas turinys išreiškiamas
labai gyvai ir visiems supran
tamai. Kita vertus, daugelis
žmonių, ties antropomorfiniais
Biblijos įvaizdžiais suklumpa,
nes jie paraidžiui suvokia tai,
kas norėta perteikti palygini
mu.
Pirmajame
skaitinyje
iš
Pradžios knygos randame pui
kų antropomorfizmo pavyzdį.
Beje, antropomorfinis vaizda
vimas būdingas ne tik šiai
ištraukai, bet visam Pradžios
knygos skyriui. Viešpats Die
vas vaizduojamas kaip žmo
gus. Jis kalbas s u Abraomu,
valgo su juo, o vėliau netgi de
rasi. Ką šia istorija nori pa
brėžti Biblijos autorius? Jis
perteikia gilią tiesą, k a d vi
sagalis Dievas ypač rūpinasi
šiuo žmogumi ir jo žmona.
Viešpats myli juos ir nori per
duoti jiems savo meilę. Jis
pažada, kad jiems gims kū
dikis ir tai bus ankstesnio
pažado išpildymas, kad Abrao
mas bus didelės tautos tėvas
(Pr 12,1-3).
Abraomo elgesys liudija jo
svetingumą ir kilnumą. Ti
kinčiam
Dievą
kiekvienas
praeivis ženklina jo apsilan
kymą. Žmogui, įpratusiam
svetingai priimti elgetą ar ke
leivį, per tai apsireiškia Die
vas. Šiame skaitinyje trys vy
rai pasirodo labai netikėtai.
Abraomą sudomina jų pažini
mas, viršijantis žmogaus ga
lias. Šio skaitinio mintis iš
ryškina Laiško žydams para
ginimas: „Nepamirškite sve
tingumo, nes per jį kai kurie,
patys to nežinodami, buvo
priėmę viešnagėn angelus"
(Žyd 13, 2).
Pažvelgus į visą Pradžios
knygą, šis skyrius dar kartą
patvirtina Dievo valią išugdyti
ypatingą tautą. Ši Dievo valia
išreiškiama pačioje Abraomo
istorijos pradžioje. Vėlesniuo
se skyriuose atskleidžiama, su
kokiais pavojais susiduria ši
valia. Tačiau visuomet pavo
jus būna įveikiamas ir Dievo
pažadas apsaugomas. Čia pa
teikiama dar viena pažado
įvykdymo garantija. Bažnyčia,
pateikdama šį skaitinį, nori
parodyti didžiulę Dievo meilę
savo bičiuliams. Viešpats Die
vas vaikšto, šnekučiuojasi ir
valgo su tais, kuriuos jis myli.
Antrajame skaitinyje apaš
talas Paulius parodo, jog pri
imti Kristų į savo gyvenimą
yra pats aukščiausias ir drau
ge bauginantis dalykas. Bau
ginantis todėl, kad tai reiškia
priimti drauge ir Kristaus
nukryžiavimą, tampant jo da
lyviu. Priimti Kristų yra nuos
tabu, nes, anot apaštalo Pau
liaus: „Aš džiaugiuosi savo
kentėjimais už jus". Argi ne
nuostabu žinoti, jog esame

pašaukti „papildyti" tai, ką
savo kančia nuveikė Kristus.
Apaštalas Paulius sako: „Mes
visuomet nešiojame savo kūne
Jėzaus merdėjimą, kad ir
Jėzaus gyvybė
apsireikštų
m ū s ų kūne. (...) Šitaip mu
myse veikia mirtis, o jumyse
gyvybė" (2 Kor 4, 10-12). Tai
gi, anot apaštalo, priimti Kris
tų drauge reiškia papildyti jo
darbą skelbiant Dievo žodį,
kad kiekvienas Kristuje taptų
tobulas. Priimk Kristų, vadi
nasi, atpažinti jį ten, kur jis
yra tarp žmonių. Paulius pa
teikia evangelizacijos formulę:
„Kristus jumyse — garbės vil
tis". Apaštalas užčiuopia ir
atskleidžia Kristaus esamybę
pasaulyje tarp žmonių.
Evangelijos skaitinyje antropomorfiškas vaizdinys tam
pa tikrove. J a m e pasakojama,
kaip Jėzus apsilanko Marijos
ir Mortos namuose. Iš Jono
evangelijos žinome, jog šie na
mai yra Betanijoje, esančioje
arti ir drauge toli nuo Jeru
zalės. Ji arti atstumu, o toli
todėl, kad atskirta nuo Jeru
zalės Alyvų kalnu, jai nepa
žįstamas didžiajam miestui
būdingas sąmyšis, žmonių mi
nios. Betanija Jėzui buvo tarsi
bičiulystės oazė. Tai viena iš
tų vietų, kur galima pajusti
draugiško priėmimo šilumą.
Evangelistas J o n a s nusakė
Betanijos paslaptį trumpai ir
nuostabiai:
„Jėzus
mylėjo
Mortą, jos seserį ir Lozorių"
(Jn, 11, 5).
Lukas vienintelis nupasako
ja šią Jėzaus viešnagės sceną.
Evangelistas išskiria abi sese
ris iš kitų jį supančių žmonių.
Lakoniškais štrichais jis .vaiz
duoja seserų bruožus. Marija
klausosi Viešpaties žodžių, at
sisėdusi prie jo kojų. Morta su
sirūpinusi visokiu patarnavi
mu. Visai natūralu, jog ją
trikdo sesers pasyvumas. Ta
pati abiejų seserų nuostata
vaizduojama vaišėse, kurios
Jėzaus garbei buvo iškeltos
„šešioms dienoms belikus iki
Velykų," (Jn 12, 2-3). Galima
suprasti priekaištaujančią se
seriai Mortą. Tiek Marija, tiek
Morta savaip išreiškia Jėzaus
priėmimą: viena godžiai klau
sosi jo žodžių, kita aktyviai
rūpinasi jo priėmimu. Pats
Mortos patarnavimas yra ne
abejotinai girtinas dalykas.
Kodėl Morta susilaukė iš Jė
zaus priekaištų? Gal ji įsi
vaizdavo, jog Mokytojui patin
ka tik jos tarnavimo būdas.
Gal jos nuoširdžioje meilėje
buvo ir savęs ieškojimai. Gal ji
įsivaizdavo esanti svarbi ir ga
linti kažką duoti. Jėzus prie
kaištauja Mortai n e todėl, kad
ji šiltai jį priima, bet dėl jos
sukeliamo neramumo, išsi
blaškymo,
dėmesio
šaluti
niams dalykams. J ė z u s Evan
gelijoje ne kartą smerkė že
miškus rūpesčius, nugręžiančius žvilgsnį nuo amžinųjų da
lykų. Marija pasirinko esminį
ir pagrindinį dalyką: klausyti
Viešpaties, kviečiančio tikėti
ir įsipareigoti.' Dievo žodis nie
kuomet nebus atimtas iš tų,
kurie jį pasirinko.
Tikram J ė z a u s
mokiniui
didžiausia šventė yra klausy
tis Viešpaties žodžio. Būti su
Viešpačiu, apmąstyti jo žodį,
pažinti jo meilę, be atodairos
priimti jį į savo gyvenimą —
visa tai yra tikėjimo grožis ir
galybė. Tačiau nuostabiausia,
jog tai yra įmanoma ir tai
nėra joks antropomorfizmas.
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GLOBALIZACIJA MAŽINA SKIRTUMUS
TARP ŽMONIŲ
Vienintelėje Čikagos lietu
viškojoje Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijoje Marąuette Park jau keleri metai
kunigauja ir kartu studijuoja
- siekia daktaro laipsnio ka
talikiškajame
universitete
kun. R i m a s Gudelis. Papra
šėme kunigą atsakyti į keletą
klausimą apie darbus ir moks
lą Čikagoje.
R e n g i a t ė s vykti į Lie
t u v ą . A r i l g a m ir k o k i e rei
k a l a i J u s t e n veda?
Išvykstu trumpų (10 dienų)
atostogų ir tuo pačiu tesiu ti
riamąjį darbą. Reikia aplan
kyti kai kuriuos Vilniaus ar
chyvus. Po to vėl grįšiu į para
piją. Mano sutartis s u Švč.
Mergelės Marijos Gimimo pa
rapija yra sudaryta iki 2001
m. gruodžio mėn 31 d., o dok
torato studijas Katalikų teolo
gijos sąjungoje (Catolick Teological Union) prie Čikagos
universiteto, manau, baigsiu
ir parašysiu tezes iki 2002-ųjų
gegužės.
Kokia J ū s ų mokslinio
d a r b o t e m a ir kaip sekėsi
d a r b a s b e i studijos?
Akademinėje srityje, bent
man pačiam taip atrodo, pa
starieji metai buvo sėkmingi.
Studijuoju teologiją ir tarpkultūrinius santykius. Mano
studijų patarėjas, labai garsus
teologas, kurio knygos yra
išverstos į keletą kalbų, Robert Schreider pasiūlė rašyti
temą apie susitaikymo pro
cesą. Taigi mano tema: „Susi
taikymo procesas Lietuvos
Katalikų Bažnyčios viduje".
Kaip žinot, po sovietinio
režimo ir Bažnyčioje buvo ir
tų, kurie priešinosi sovieti
niam režimui, ir tų, kurie
priespaudos situaciją
tylėji
mu išnaudojo savo naudai.
Tokių situacijų pasaulyje buvo
labai daug Afrikoje, Lotynų
Amerikoje, kai šalis valdė
įvairūs režimai. Mano tikslas
yra panagrinėti, kaip susitai
kymo procesas vyksta dabar ir
ką apie tai mums gali pasaky
ti Bažnyčios istorija. Bažnyčia
daug kartų buvo persekiojama
ir jai daug kartų reikėjo rasti
išeitį iš tokių situacijų, rasti
susitaikymo kelius. Kristaus
evangelija apie susitaikymą
turi daug ką pasakyti.
Kita mano darbo dalis - pa
rapijoje. Didėjant imigracijai,
darbo nemažėja. Galbūt jis
nelabai matomas: konsultaci
jos telefonu, jungtuvės, krikš
tai, kiti patarnavimai. Esu la
bai užimtas, o kada esi užim
tas, esi ir laimingas.
K i e k l a i k o jau e s a t e Ame
rikoje?
Gruodžio mėn. bus 4 metai.
K u r d i r b o t e anksčiau?
Buvau Panevėžio vyskupuos
Naujamiesčio parapijos kle-

Kun. Rimas Gudelis
bonas, o į šios parapijos terito
riją įėjo ir Berčiūnai, kur so
vietiniais metais buvo su
sprogdinta bažnyčia. Ją atstatėm. Ten taip pat buvo pio
nierių stovykla. Teko darbuo
tis reorganizuojant stovyklą ir
pritaikant ją šių dienų jauni
mo veiklai. Organizuodavom
katalikišką jaunimą, vykdėm
ateitininkų programas.
I i kur Jūs k i l ę s i r kodėl
pasirinkote k u n i g o kelią?
Tėveliai, 1960 m. grįžę iš Si
biro, įsikūrė Panevėžyje. Už
augau 3 vaikų šeimoje, turiu
brolį ir seserį. O pagrindinis
akstinas tapti kunigu buvo
mano įsijungimas į pogrindinę
organizaciją, vadinamą „Eu
charistijos
bičiuliai".
Jos
uždavinys buvo
auklėti jau
nimą religine ir tautine dva
sia. Ten sutikau daug įdomių
ir dvasioje užsidegusių žmo
nių. Buvo daug romantikos,
taip pat ir KGB persekiojimų.
Tas labiausiai turbūt ir paska
tino pasirinkti Šį kelią.
Ar galėtumėte palyginti
d v a s i n i g y v e n i m ą Lietu
voje ir čia, A m e r i k o j e ?
Gyvenimo būdas Lietuvoje ir
Amerikoje skiriasi, bet su
globalizacijos procesu skirtu
mas mažėja. Kadangi Lietu
voje teko daug dirbti su jauni
mu, pastebėjau, kad globaliza
cija, kompiuteris, internetas,
informacijos srautas jaunus
žmones, jeigu taip galima pa
sakyti, suvienodina, nes jie
„sėdi" tame pačiame inter
nete. Ryškiausiai ir skau
džiausiai skiriasi materialinės
kultūros lygis, ir , aišku, iš to
išplaukia didžiausi skirtumai.
Sakykim, čia jaunas žmogus
gali daugiau leisti sau, Lietu
voje jis turi save drausminti,
ieškoti lėšų studijoms, pragy
venimui.
Kai paskutinį kartą grįžau
iš Lietuvos birželio mėn., pil
nas lėktuvas į Amsterdamą iš
Vilniaus buvo studentų, kurie
vienokiais ar kitokiais būdais
- per įvairias programas -

keliavo į Ameriką užsidirbti
lėšų studijoms. Bet jaunimo
mąstyme, pasaulėžiūroje da
bar yra daugiau panašumų
negu buvo tada, kai aš buvau
aštuoniolikmetis.
Jei kalbėsime apie religiją,
tai Amerikos Katalikų Baž
nyčia yra labiau paliesta Vati
kano II susirinkimo dvasios.
Čia daugiau dėmesio skiriama
žmogui, bendruomenei. Kalbu
aplamai apie Amerikos Baž
nyčią, kurią patyriau bend
raudamas universitete su savo
kolegomis kunigais ir pažįs
tamais. Į Lietuvos Bažnyčią
dar sunkiai ateina Vatikano II
susirinkimo nuostatos. Lietu
vos Bažnyčia dar yra ryškiai
klerikalinė. Parapija labiau
kontroliuojama klebonų, nors,
aišku, yra ir teigiamų poslin
kių, tik jie fragmentiški. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčioje
mažiau
dėmesio
skiriama
bendruomenei, ypač tai ryšku
mažuose kaimeliuose, mieste
liuose. Manau, kad, demo
kratėjant visuomenei, toks
Bažnyčios modelis, ypač jau
najai kartai, bus sunkiai su
prantamas. Amerikoje kiek-

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos. 3800 W. 79 SL
Tel. 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-585-6624
Mūrininkų brigada atlieka
įvairius m ū r o darbus.
Tel. 708-218-4574, Kęstas.
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RIMAS L STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių. įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuotakia
Siūlo i š n u o m o t i
Išnuomojamas 2 miegamųjų,
5 kambarių butas Westchester
priemiestyje. $850 per mėnesį.
Skambinti tek 708-531-8069.
Ieško d a r b o
Odeta ieško darbo su grįžimu
į namus. Kalba angliškai, turi
automobilį. Siūlyti įvairius
variantus. Tek 773-392-3677;
847-877-0498.
Siūlo darbą
Window VVashers Nccdcd!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid drivcr'sficenseand transportation. Mušt befluentio English.
L.A.McMahoaWindowWashing.
Tel. 80O-82O-6155.
įvairus

Kirpėja kerpa vyrus ir moteris,
atlieka chemini sušukavimą,
dažo plaukus, antakius.
blakstienas. Susitarus, atvyksta į
namus. TeL 773-918-0851;
773-4564410, Regina.

viena parapija turi įvairias
organizacijas ir parapijos ta
rybą, finansų tarybą, liturginį
komitetą ir t.t. Ir tai parapijai
duoda gyvastingumo. Kiekvie
nas parapijietis jaučiasi, kad
jis yra parapijos narys ir
šeimininkas. O Lietuvoje šei

MTCI siūlo:
2 mėn stomatologo padėjėjo
kursus tik sekmadieniais,
praktiką atliekant Amerikos
biure, kuriame dirba skirtingų
specialybių stomatologai,
jums patogiu laiku.
Išmoksite dirbti kompiuteriu,
sudaryti autobiografiją
(reziume) ir daug kitų dalykų.
Daugiau informacijos
tel. 847-392-8080.
ĮpMMMjte rnsiškaj.
mininkas paprastai yra klebo
nas. Tai labai apsunkina para
pijiečių įsijungimą ir Va
tikano II dvasios atėjimą.
Dėkojame
už
pokalbi.
L i n k i m e g e r ų studijų.
Kalbėjosi
A u d r o n ė V. Škrudaitė

KUNIGO ANTANO MILUKO JUBILIEeJUS
2001 m. birželio 17 d.
Šeštokuose per Švč. Kristaus
kūno ir kraujo (Devintinių) at
laidus iškilmingai paminėti
du jubiliejai: Šeštokuose gimu
sio kunigo Antano Miluko
130-osios gimimo metinės ir
Šeštokų Švč. M. Marijos Nuo
latinės Gelbėtojos bažnyčios
80-metis.
Šv. Mišias už kun. Antaną
Miluką ir jo giminę aukojo
Alytaus apskrities kariuo
menės kapelionas Remigijus
Butkevičius, sumos Mišias lai
kė Rudaminos Švč. Trejybės
bažnyčios klebonas Vidmantas
Striokaa. Šv. Mišių aukoje da
lyvavo Šeštokų klebonas Kęs
tutis Bekasovas ir Šventežerio
Švč.
M. Maruos Gimimo
bažnyčios klebonas Vytautas
Sakavičius. Po šv. Mišių apie
šeštokų parapijos kūrimąsi,
bažnyčios statybą, jos kunigus
kalbėjo prof. Juozas Uzdzila.
Kun. Antano Miluko veiklą
apžvelgė dr. Aldona Vasiliaus
kienė. Prelegentė akcentavo,
kad A Milukas 1891 m. pabai
goje, turėdamas 20 metų, buvo
priverstas palikti Lietuvą ir į
tėvyne nebegrįžo. Sugrįžo jo
darbai, žinia apie pasiauko
jamą veiklą, lietuvybės puo
selėjimą, Lietuvos vardo garsi
nimą. Antano tėvai troško
sūnų matyti kunigu. Sūnus
pranoko tėvų lūkesčius — ku
nigas Antanas Milukas tapo
ne tik plačios Milukų giminės,
bet ir visos Lietuvos pasi
didžiavimu. Prieš 105 metus
įšventintas kunigu iki mirties
(1943 m.) 47 metus dirbo pas
toracini darbą. Net 30 metų

Dievo žodi skelbė Bruklino
parapijose. Organizavo, leido
bei redagavo 8 laikraščius (du
iš jų dar Lietuvoje, mokyda
masis Seinų kunigų seminari
joje). Svarbus kunigo ir orga
nizacinis darbas — buvo ini
ciatorius, įsteigėjas, užėmė at
sakingas pareigas dešimtyje
įvairių draugijų. Į savo orga
nizuotų draugijų veiklą su
gebėjo įjungti įtakingus už
sienio valstybininkus bei poli
tikos veikėjus. Jo iniciatyva
ne kartą pagarsinta carinės
Rusijos okupuotos Lietuvos
padėtis, vardas. Tokia veikla
sulaukė svarių, Lietuvos pa
dėtį pagerinusių pasekmių.
Prieš koncertą, vykusį mies
telio aikštėje, apie kun. A Mi
luko knygnešystę kalbėjo dr.
Irena Kubilienė. Susimąstyti
privertė ryžtingi Petro Cidziko
žodžiai apie kiekvieno ryžtin
gą atsakomybę.
Gausiai susirinkę kraštie
čiai ir svečiai klausė nuotai
kingo koncerto, vadovaujamo
Seirijų laisvalaikio salės va
doves Daivos Andriuškeyičie.
nės. Koncertavo keli Šeštokų
mokyklos ir Laisvalaikio salės
meniniai kolektyvai, Seirįjų
laisvalaikio salė moterų voka
linis ansamblis (vadovas Vy
tautas Rutkauskas), Lazdijų
kamerinis choras „Gaustas"
(vadovė Živilė Elzbutienė —
šia.choras giedojo ir per sumą)
bei Lazdįjų nuėsto kaimo ka
pela „Ukė kapeliukė* (vadovas
Sigitas Batarskas).
Šeštokų parapijos klebonas
Kęstutis Bekasovas Irenai ir
Raimondui Pypliams įteikė

Popiežiaus palaiminimą* Po
piežiaus palaiminimas yra
gautas Rūtai ir Vladui Žu
kauskams bei parapijos eko
nomei Stefanijai Gurevičienei
— aktyviausiems parapijos
bendruomenės nariams, orga
nizuojantiems
katalikiškus
renginius. Jau 18 metų Šešto
kuose dirbantis Kaune gimęs
ir išaugęs klebonas Kęstutis
Bekasovas jau pasiekė gražių
rezultatų. Būtina priminti,
kad 1999 m. kun. A Miluko
vardu buvo pavadinta gatvė
Šeštokuose, o 2000 m. bir
želyje Šeštokų bažnyčioje buvo
pašventintas bareljefas kun.
Antanui Milukui (autorius
doc. Gediminas Žuklys). 2001
m. balandžio 17 d. Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi preziden
tas apdovanojo buvusį šešto
kų parapijos kleboną Juozą
Inkratą, o Lazdįjų rajono tary
bos sprendimu J. Inkrato var
du pavadinta gatvė. Nedidelis
Šeštokų miestelis gali pasigir
ti, kad dvi gatvės pavadintos
kunigų vardais.
Aldona Vasiliauskienė
VIŠAKIO RŪDA
Birželio 3 d. Višakio Rūdos
(Marijampolės apskr.) gyven
tojai šventė Sekmines. Po šv.
Mišių klebonas Zenonas Ste
panauskas šventino pasėlius.
Koncertavo folkloro ansamb
lis, šventės dalyviai vaišinosi
pievopje, prie Kultūros namų.
Šventę padėjo organizuoti šių
namų vedėja Marija Klima
vičienė.
BŽ, 2001 m. Nr. 11
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ŽODIS TURI BŪTI ŠVARUS
Liepos 16 dieną Kauno žur
nalistų namų restoranas .Ket
virtoji valdžia" sunkiai talpino
susirinkusius į ii California
atvykusio buvusio ilgamečio J
laisvę" žurnalo redaktoriaus,
daugelio straipsnių autoriaus
Juozo Kojelio knygos .Tarp
rūpesčių ir vilties" pristatymą.
Knygos sudarytojas ir redak
torius Vidmantas Valiusaitis
. .. , ,, .
.
S
ttSSŽ^TJBS:
mėjo, kad išskirtinis J . Kojelio

ną, kuris prisipažino, kad iki
šiol negali pamiršti, kaip vai
kystėje užmigdavo su spausdi
nimo mašinėlės tarškesiu, ir
kad jam labai svarbus tėvo su
formuluoti moraliniai princi
pai.

A. t A.
Dantų gydytojai
EMILIJAI BRIZGIENEI

Tarp svečių galima buvo pa
stebėti rašytoją Joną Mike
linską, buvusius Seimo narius
Algirdą Patacką, Kazimierą
• Kryževičių, signatarą Liudą
Simutį, Lietuvos laisvės lygos
kūrybos siekis yra teisingu
pirmininką Antaną Terlecką,
mas. Pats autorius apibrėžia
autoriaus draugus ir kaimy
savo kūrybinę nuostatą: „Žo
nus iš California -r- Arbus,
dis gali būti aštrus, bet jis turi
Raulinaičius, fondo J Laisvę"
būti švarus".
pirmininką Joną Kairevičių,
Žanrine prasme knyga labai
kraštiečių ir ateitininkų, poli
įvairi: interviu, apybraižos,
tinių kalinių ir rezistencijos
publicistika,
prisiminimai.
dalyvių atstovus. Klausimai
Matyti, kad autorius daug ke
pynėsi su pasisakymais. Pvz.,
liavo po pasaulį, bet niekada
Vilius Bražėnas pabrėžė auto
Juozas Kojelis pasirašo ant savo knygos.
nepamiršo Lietuvos. Daugelis
riaus sąžiningumą, nors daž
knygos vietų liudija, kad J.
nai jų tarpusavio nuomonės
ANTROJI JUOZO KOJELIO
Kojelis galėjo būti ir geras
įvairiais klausimais būna skir
išeivijos istorijos
šaltinių
prozininkas.
PUBLICISTIKOS KNYGA
tingos. J. Kojelis vengė tiesio
prasme, bet taip pat ir vi
„Dariau tai, ką, m a n atrodo, ginių atsakymų į nuskam
Prieš penkerius metus tu daičio, Landsbergio, šalia suomeninės minties bei žurna
kiekvienas žmogus turėtų da bėjusius klausimus politinių
rėjau
malonumo rengti spau diplomatų Turausko, Klimo, listinės kūrybos kokybės atž
ryti", — taip savo kalbą pra aktualijų ar personalijų temo
vilgiu, turėjo likti nepanau
dai
išeivijos
lietuvių žurna Dambravos..."
dėjo pats knygos autorius, — mis, kartais pasakydamas,
dota paprasčiausiai dėl vie
listo
Juozo
Kojelio
pirmąjį
Paskatintas
skaitytojų
pa
„Stoviu Kauno tribūnoje, ant kad atsakymai glūdi pristato
tos stokos. Todėl teko apsiri
publicistikos
tomą
„Iš
nakties
lankumo,
Juozas
Kojelis
ry
rą kartą, duodamas ataskaitą moje knygoje. Paskutinį „val
boti tam tikromis temomis ir
į
rytą"
(„Garso"
leidykla,
Kau
žosi
leisti
dar
vieną
publi
už savo gyvenimą". J . Kojelis džios perversmą" jis pavadino
tik dalimis jas nagrinėjančių
nevengė paminėti savo pole demokratiniu procesu, kurio nas 1996). Tai buvo stambi, cistikos tomą. Paprašytas ir
straipsnių.
per
500
psl.
publicistikos
šį
kartą
jam
patalkinti,
turė
mikos su „išeivijos kairiosios principus jis gerbia.
rinktinė,
kurioje
sutelkti
Antroji Juozo Kojelio publi
jau
naują
progą
ilgesnį
laiką
dalies slinktimi Lietuvos oku
straipsniai
atskleidžia
lietucistikos
knyga „Tarp rūpes
pagyventi
„švarių
rankų"
pacijos pripažinimo link*. Ta
Po daugybės sveikinimų,
vi\į
politinę
kovą
dėl
Lietuvos
čių
ir
vilties"
skiriasi nuo pir
žurnalistikos
pasaulyje.
„Žo
čiau liūdniausia, kad Lietuva kartais palydimų eilėmis, au
"
^
^
a
i
s
v
ė
s
anapus
„geležinės
užmosios
pirmiausia
tuo, kad
dis
gali
būti
aštrus,
bet
jis
ir dabar, po 11-kos nepriklau torius paskendo norinčių
dangos",
Vakaruose.
Knyga
rinktinėje
„Iš
nakties
į rytą"
turi
būti
švarus",
—
savo
žur
somybės metų tebėra sovieti gyti knygą su autografu mi
parodo
lietuviškosios
politi
vyrauja
politinė
tematika
ir
nalistinės
etikos
nuostatą
api
nio melo gniaužtuose, ir reika nioje. Eilėje laukė žurnalistai
nės
veiklos
išeivijoje
būdus,
kovos
už
Lietuvos
laisvę
pro
brėžia
Juozas
Kojelis.
Jo
pub
lingas antrasis išsilaisvinimas ir korespondentai, siekiantys
nuo tebelapojančios ir tebeke- gauti interviu. Knygą 1,000 priemones, organizacijas ir licistikoje į kasdienybės tėk blematika, tuo tarpu pastaro
rojančios melagysčių' bei ko egz. tiražu išleido „Į Laisvę" asmenybes, o kartu autentiš mę žvelgiama iž tam tikros ji, išeinanti vienuoliktaisiais
rupcijos priespaudos. Į išsi fondo filialas Lietuvoje, iš kai paliudija, kiek tikėjimo, distancijos, kad^paaiškėtų es nepriklausomos Lietuvos melaisvinimo kovą, J. Kojelio tei spausdino spaustuvė „Morkū valios ir pastangų Lietuvos miniai žmogiškąją egzisten -tais, daugiau reflektuoja tos
gimu, turėtų įsjjungti ir idea nas ir Ko", dailininkas — Ge laisvei atgauti buvo parodyta ciją ir individo veiklos prasmę nepriklausomybės turinį, ap
listinė išeivija. Baigdamas ra diminas Pempė, maketavo išeivijoje, kiek reikėjo visuo motyvuojantys dalykai. Čia mąsto lietuvių ir išeivių pi
meninės aukos ir savęs apsi nėra pigaus
politikavimo, lietinės integracijos sunku
šytojas pristatė .Lietuvai au Marija Šlapikienė
ribojimo
kovoje
ištverti
50
bet
juntama
išmintinga
ir tau mus, labiau atsigręžia į kul
gintus" dukrą Elzę ir sūnų LiŽilvinas Beliauskas metų.
ri moralinė pozicija, kurios tūros klausimus, humanita

SOSTINĖJE VERDA GYVENIMAS
niaus rotušė" reorganizuoja
ma į viešąją įstaigą. Prieš šį
ketinimą protestavo Lietuvos
menininko rūmai ir patys
menininkai.
Rotušės
reorganizavimas
vyksta Vilniaus kultūros įstai
gų pertvarkymo kontekste.
Savivaldybė kasmet kultūrai
skiria apie 5 mln. Lt ir kul
tūros tikslams turi apie 60
tūkst. kv. metrų patalpų. Pa
keitus savivaldybės biudže
tinių įstaigų statusą į vie
šąsias, šios įstaigos liks savi
valdybės nuosavybėje, tačiau
savivaldybė joms neturės fi
nansinių įsipareigojimų: vie
šosios įstaigos bus finansuoja
mos pagal programas ir dėl
lėšų turės konkuruoti su kito
mis nebiudžetinėmis įstaigo
mis.
Šiuo metu savivaldybė po
vienu
stogu
įsikūrusioms
įstaigoms — Vilniaus rotušei
ir Lietuvos menininkų rū
mams per metus skiria apie
600 tūkst. Lt, iš jų apie 70
proc. tenka darbuotojų atly
ginimams. Abi organizacijos
vykdo labai panašią veiklą,
abiejose struktūrose yra 42,5
etato. Reorganizavus Vilniaus
rotušę į viešąją įmonę, joje
liktų tik 23 darbuotojai, o tai
leistų miesto biudžetui kas
met sutaupyti per 170 tūkst.
Lt
Savivaldybės atstovų įsiti
kinimu, modernizavus Rotušę,
akivaizdžiai sumažėtų rengi
nių sąnaudos, pagerėtų valdy
mas, būtų sukurta aiški pa
valdumo struktūra, tiksliai
apibrėžtos teisės ir paskirsty
tos pareigos, o darbuotojų at
lyginimai priklausytų nuo jų
sugebėjimo pritraukti lėšas.
Didžioji dalis Rotušės veiklos
— 80 proc. bus kultūrinė, o
apie 20 proc. užimtų Vilniaus
Modernizuojama
miesto
reprezentacija, priėmi
„Vilniaus rotuM"
mai, nusipelniusių miestelėnų
Vilniaus miesto taryba lie apdovanojimų ceremonijos ir
pos 17 d. priėmė sprendimą, kt.
Savivaldybė rengiasi reorgakuriuo biudžetinė įstaiga „Vil

SOSTINĖS R Ū P E S Č I A I
Gražiausio Vilniaus kie
mo, b a l k o n o , sodybos kon
kursas. Siekdamas, kad Lie
tuvos sostinė - Vilnius būtų
patrauklus verslui ir turizmui
miestas, kad vilniečiai tvar
kytų aplinką, Vilniaus savi
valdybės Aplinkos apsaugos
skyrius jau penktą kartą orga
nizuoja tradicinį balkonų ir
namų aplinkos apžiūros kon
kursą.
Vertinimo kriterijai balko
nams — apželdinimo origina
lumas, išorinis sutvarkymas,
augalų komponavimas ir įvai
rumas, vešlumas bei dekoraty
vumas. Sodyboms bus taikomi
šie vertinimo kriterijai: namo
aplinkos švara ir tvarka, au
galijos įvairumas, vešlumas,
dekoratyvumas, bus vertina
mos ir mažosios architektūros
formos.
Konkurse gali dalyvauti visi
miesto gyventojai ir organiza
cijos. Nugalėtojai bus apdova
noti vertingomis dovanomis ir
Vilniaus mero padėkos raštais
festivalio „Sostinės dienos*
metu rugsėjo mėnesį. Ankstes
nių metų konkurso nugalėto
jai gali dalyvauti svečių tei
sėmis ir varžytis dėl konkursą
remiančių įmonių įsteigtų pri
zų.
Pirmasis konkurso etapas
Vilniaus seniūnijose prasidėjo
liepos 15 dieną ir tesis iki lie
pos 31 dienos. Siame etape no
rintys dalyvauti konkurse gy
ventojai turi kreiptis į rajono
seniūniją.
Konkursą remia AB „Pane
rių šiltnamiai*, UAB „Jūsų so
dui", UAB „Chitinas*. „Paupio
sodas", žurnalai .Namas, ku
riame gyvenu* ir „Sodų krai
tė", kitos organizacijos.
onu)

Nepaisant stambios knygos
apimties, rinktinę sudarantys
straipsniai tebuvo, palyginus
nedidelė Juozo Kojelio žurna
listinės kūrybos, susikaupu
sios per keletą aktyvios veik
los dešimtmečių dalis. Pana
šių knygų iš jo straipsnių ga
lėtų susidaryti dar bent kele
tas tomų.
Rinktinė „Iš nakties į rytą"
skaitytojų buvo palankiai su
tikta ir gan greitai išsibaigė,
nors išleista šiems laikams
dideliu 2,000 egz. tiražu. Poe
tas Bernardas Brazdžionis
šią knygą yra pavadinęs „lie
tuviškos išeivijos enciklopedi
nių faktų, datų, asmenų var
dų, problemų vardynu arba
lietuvių išeivijos gyvenimo
penkiasdešimties metų thesaurus (iš graikiško žodžio,
reiškiančio lobį, atsargas,
aukso kaip turto kaupimą),
kuris
Lietuvos
žmonėms
„ateina kaip vade mecum į
laužtą
nenulaužtą
didelę
tautos medžio šaką už tėvynės
sienų". Dar daugiau. Pats
mūsų poezijos maestro šią
knygą statytų „knygų lenty
noje šalia žymiųjų mūsų vals
tybininkų — Biržiškų, Krupa
vičiaus, Pakšto, Ereto, Dovy-

taip stokoja šiandieninė Lie
tuvos žurnalistika. Būdinga,
kad prieš 20, 30, o net ir prieš
50 metų rašyti J. Kojelio
straipsniai stebina aktualia
perspektyva ir dabartiniam
laikmečiui.
Galima sutikti arba nesu
tikti su vienu ar kitu auto
riaus teiginiu, tačiau šio žur
nalisto negalima apkaltinti
nesąžiningumu. Pats sau kel
damas aukščiausius profe
sinės etikos reikalavimus, šito
pageidavo ir iš kitų plunks
nos brolių. Pakantus ir tole
rantiškas žmogiškajai klaidai,
kylančiai iš nežinojimo ar su
pratimo stokos, J, Kojelis ta
čiau išskirtinai reiklus žur
nalistinės etikos pažeidi
mams ar kitoms visuomeni
nėms negerovėms, pasirodan
čioms dėl asmeninių intere
sų
dangstymo visuomeni
niais šūkiais.
Sudaryti J. Kojelio publicis
tikos tomą nebuvo lengva.
Ne dėl to, kad būtų trūkę me
džiagos, bet priešingai — ne
buvo paprasta iš didelės gau
sos ją atrinkti ir susisteminti
į vientisą, nuosekliai skaito
mą knygą. Daug ir gerų
straipsnių, vertingų ne vien

nizuoti ir kitas sostinės kul
tūros įstaigas. Pavyzdžiui,
„Skalvijos" kino centrą ketina
ma paversti municipaliniu,
skirtu tik rimtam kinui. Be to,
kuriami du menų inkubatoriai
— Užupyje ir buvusioje spaus
tuvėje Maironio gatvėje. '(Eluh

modernizmą (XIX a. antrosios
pusės ir XX a. pradžia) repre
zentuojančius baldus.
Senųjų meninių baldų ek
spozicines kompozicijas papil
do vaizduojamosios ir taiko
mosios dailės pavyzdžiai, prapleciantys eksponuojamų bal
dų stilistinių epochų suvo
kimą. Tai tapyba, grafika,
skulptūra, dekoratyvinė meta
lo plastika, keramika ir por
celiano dirbiniai, padedantys
atskleisti skirtingų epochų
estetines nuostatas.
Eksponuojami baldai pri
klausė didikams, bajorams,
turtingiems miestelėnams ir
puošė iki šių dienų neišlikusių
jų rūmų, dvarų, miesto namų
interjerus. Baldai parodai su
rinkti iš LDA fondų ir privačių
kolekcijų.

Radvilų rūmuose —
senoviški baldai
Vilniuje, Radvilų rūmuose,
atidaryta paroda „Senųjų in
terjerų meniniai baldai XVIXIX amžius".
Parodą rengia Lietuvos dai
lės muziejus (LDA) kartu su
Lietuvos kolekcininkų asocia
cija (LKA). Joje pristatyta per
pusantro šimto vėlyvojo rene
sanso, baroko, rokoko, neoklasicizmo, ampyro, bydermejerio
stilių baldų. Ekspozicijoje gali
ma pamatyti ir istorizmą bei
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rines, jaunimo problemas.
Knygoje skelbiami straips
niai surinkti daugiausiai iš
išeivijos, o taip pat ir iš pasta
rojo meto Lietuvos spaudos.
Sudėti tokie, kokie buvo ir
parašyti. Redaguoti labai ne
žymiai, pataisius tik būtinas
rašybos, skyrybos, sintaksės,
kai kur stiliaus smulkmenas
ir pritaikius prie dabartinės
lietuvių kalbos reikalavimų.
Vienur kitur, derinantis prie
knygos sandaros ir gretimų
straipsnių antraščių, buvo
kiek pakoreguoti straipsnių
pavadinimai. Šio pobūdžio re
dakciniai pataisymai atsispin
di „Bibliografinėse pastabo
se". Visos pataisos knygos au
toriaus yra peržiūrėtos ir au
torizuotos.
Vidmantas Valiusaitis

mirus, liūdintiems — veliones vyrui mž. PETRUI, dukra]
dr. VIDAI, sūnums dr. ANTANUI, dr. ROMUALDUI,
adv. VINCUI su šeimomis ir kitiems giminėms bei
artimiesiems gilią užuojautą reiškia
Birutė ir Gediminas

Biskiai

Ona ir Stasys Budėjai
Birutė ir Petras Bučai
Aldona ir Vytautas Čepėnai
Dagmara

Jurcienė

Irena ir Petras

Kazlauskai

Bronė ir Albertas

Kremeriai

Bronė ir Oskaras

Kremeriai

Irena

Kriaučeliūnienė

Alė ir Adolfas

Ruibiai

Danguolė ir Aleksas Vitkai

Netekus brangios sesers

A.tA.
KONSTANCIJOS
BALZARIENĖS,
gilią užuojautą reiškiame p. VIKTORIJAI KARAJTIENEI, GINTARUI su šeima, AUŠRINEI ir ŽAIBUI.
Union Pier Lietuvių

draugija

A. t A.
EMILIJAI BRIZGIENEI
mirus, su liūdesiu ir malda giliai užjaučiame vyrą
PETRĄ, sūnus ANTANĄ, VINCĄ ir ROMUALDĄ,
dukterį VIDĄ, seseris JANINĄ ir BRONĘ.
Bernardas ir Ona Brizgiai
Kęstutis ir Stefa Miškiniai

DRAUGĄ

atminkime savo testamente

* Daugiau k a i p pusė Lie
tuvos gyventojų referendu
me paremtų Lietuvos siekį
įstoti į Europos Sąjungą (ES),
rodo apklausa. Jei dabar įvyk
tų referendumas, jame už Lie
tuvos naryste balsuotų 50.7
proc. gyventojų, t.y. 3 proc.
daugiau nei prieš mėnesį. Ge

gužės mėnesį Lietuvos stojimą
į ES būtų parėmę 47.6 proc.
apklaustųjų. Prieš Lietuvos
narystę referendume balsuotų
27.2 proc. gyventojų. Aiškios
nuomonės dėl narystės neturi
22.2 proc. apklaustų Lietuvos
gyventojų, pranešė Europos
komitetas.
>BNS.

ASTTAH A L U A N C C
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Chicago

How easy is it to
As easy as SAS.

From Chicago we offer datty servfce to Vflnlus
wtth a hassle free connectfon through our
Copenhagen Alrport And when returning, you
can enjoy šame day travei via Copenhagen back
to Chicago.
Rnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travei wtth SAS, you can earn mileage credlt
wtth United's Mileage Plūs* or SAS'
EuroBonus'" frequent flyer program.
For Information on speclai fares and
schedutes contact your Travei Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandinavian.net

It's Scandinavian

TCWn&^GAtH AlfflMf i
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DRAUGAS, 2001 m. liepos 24 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i

Smagu buvo Pasaulio lietuvių centro sodelyje vykusioje „Pipirų ratelio"
gegužinėje.
I n d r ė s Tijūnėlienės nuotr.

Dienos išvyką \ Harrah's
Casino East Chicago, IN, lie
pos 27 d., penktadienį, ruošia
Vyresniųjų lietuvių centras.
Išvyksime nuo „Seklyčios" 9
vai.r. patogiu autobusu. Į
bendrą kelionės kainą įskai
tomi ir pietūs. Sugrįšime
„Seklyčion" 4 val.p.p. Kviečia
me registruotis asmeniškai ar
tel. 773-476-2655.
STUDIJŲ SAVAITGALIS
DAINAVOJE '

Vyresniųjų lietuvių cent
re, „Seklyčioje" liepos 25 d.,
trečiadienį, 2 val.p.p. bus dai
nų popietė su muz. Faustu
Strolia. Vėl su daina palydėsi
me taip greitai skubančias va
saros dienas. Pasimatysime,
padraugausime, išmėginsime
laimę „laimės šulinyje". Kvie
čiame susirinkti ir linksmai
praleisti trečiadienio popietę,
nes dar ne visos dainos išdai
nuotos. Atvykite!
Ar Marųuette Park apy
linkei reikalingas dabarti
nis privačios apsaugos projek
tas? Apylinkes saugumo klau
simai bus sprendžiami susi
rinkime, kuris šaukiamas lie
pos 26 d., ketvirtadienį, 7 vai.
v. St. Adrien mokyklos salėje,
7050 S. Washtenaw. Dabarti
nis privačios apsaugos apy
linkės projektas yra pratęsia
mas kas 4 metai ir šiais me
tais reikalinga jį pratęsti arba
jo atsisakyti. Marųuette Parko
rajonas, turintis privačią ap
saugą, yra tarp 67-tos it 75-tos
gatvių bei tarp Bell ir Kedzie
gatvių.

ATŠVĘSTAS
LAIMĖJIMAS

Pietvakarių apylinkių orga
nizavimo projektas (SWOP),
susidaręs iš daugiau kaip 25
parapijų, mokyklų ir institu
cijų, pereitą savaitę atšventė
neseniai laimėtą kovą prieš
grobikiškus skolintojus („predatory lenders"), kurie daug
žada, bet žmones apgaudinėja.
Kova laimėta naujai įvestų
įstatymų dėka. Šios šventės
Šįmetinė „Heritage" sto proga projektas surengė vaka
vykla Dainavoje vyks liepos rienę, kurios metu buvo įteikti
29-rugpjūčio 5 d. Stovyklai, pažymėjimai nusipelniusiems
kurios tema bus „Tautosaka - tuo reikalu darbuotojams, jų
Lietuviškos pasakos" („Folk- ' tarpe gubernatoriui George
tales of Lithuania"), ir šįmet Ryan (per atstovą), „Speaker
vadovaus patyrusi vadovė Ri of the House" — Michael Mama Polvkaitytė. Komendanto digan, vyskupui John Gorman
pareigose - jaunimo mylimas ir kitiems. Vyskupas J. Gor
Marius Polikaitis. Mergaičių man daug prisidėjo prie grobi
būreliams vadovaus Genevie- kiškų skolintojų išaiškinimo,
ye Sobzak. Lora Maier, Kristi skatindamas visus įsijungti į
na Barauskaitė, Aida Viskan- šią veiklą prieš tokius suk
taitė ir Kristina Dėdinaitė. čius, nes tai dirbama sociali
Berniukų būrelių vadovai: Ta nio teisingumo labui. Šventės
das Mikužis, Michael Juška, kalbėtojai džiaugėsi šiuo pa
Darius Norvilas ir Damien. siekimu, kurį galima buvo at
Betz.Vakarinėms programoms likti vieningai dirbant, nes
vadovaus Kristina Žvinakytė nauji įstatymai buvo įvesti
ir Rima Zigaitytė, o visus ska prieš kai kurių didelių (ir tur
niais lietuviškais patiekalais tingų) organizacijų norus.
Nors įstatymai yra įvesti,
maitins daug šioje srityje nu
reikalinga
perspėti, kad dar
sipelniusi Ona Norvilienė.
bus
tokių
sukčių,
kurie ban
Kviečiamas lietuviškai nekal
dys
apeiti
įstatymus
ir žmones
bantis, ar silpnai kalbantis
apgauti.
Todėl
reikia
pasitarti
lietuvių kilmės jaunimas. In
ir
atidžiai
apsvarstyti
siūlomų
formacijai skambinkite vaka
paskolų
ypatybes.
rais, tel. 630-257 2022.
Jeigu kas turėtų klausimų
Čikagos tautininkai ren šiuo reikalu arba norėtų pasi
gia tradicinę vasaros išvyką į tarti ieškant paskolos, galima
gamtą - gegužinę š. m. liepos skambinti Pietvakarių Apylin
29 d., sekmadienį, Ateitininkų kių Organizavimo Projektui
namuose, Lemonte. Bus pa (SWOP) tel. 773-471-8208;
teikti šilti pietūs, čiurlens at Greater Southwest Developgaivos šaltinėlis, veiks ir „lai ment Corporation tel. 773mėjimų šulinėlis". Muzikės 436-1000 arba Neighborhood
Stasės Jagminienės liaudiškos Housing Services tel. 773-778muzikos kapela „Tėviškė" 7862 (Greater Southwest ir
gros, dainuos, maloniai gai Neighborhood Housing yra Či
vins lietuviškus jausmus. Vi kagos miesto agentūros ir
sus atvykti ir atsigaivinti se bendradarbiauja su Pietvaka
nų šlamančių ąžuolų pavėsyjp rių Apylinkių Organizavimo
kviečia rengėjai.
Projektu).
VM8

Lituanistikos tyrimų ir
studijų centro archyvas pasi
pildė gausiomis a.a. Juozo
Plačo, taip pat Čikagoje tebe
gyvenančio Domo Adomaičio
knygų, laikraščių, žurnalų rin
kiniais. Taipgi archyvui buvo
patikėti a.a. daiL Jono Tričio
darytų fotonuotraukų ir nega
tyvų rinkinys.

Zitai Simutienei, Leonardo
J. Šimučio žmonai, liepos 5 d.
buvo atlikta labai sunki opera'
cija ir ji jau trečią savaite te
beguli (jos būklė - kritiška)
„surgical intensive care" kam
baryje St. Francis ligoninėje,
Blue Island, DL.
Alsius 1.1 pamint 11
, 3 r i d g e 8 w - Amerikos lietu
vių žurnalas anglų kalba savo
2001 m. birželio numeryje ra
šo apie lietuvių trėmimus (pa
teikiami ir statistiniai faktai),
spausdinamos NATO generali
nio sekretoriaus George Robertson kalbos, pasakytos
2001 m. Vilniuje vykusios
NATO Parlamentinės asamb
lėjos sesijos, ištraukos, taip
pat publikuojamas straipsnis
apie Pal. J. Matulaičio 1926
metų vizitą į Ameriką, mini
ma lietuvių moterų klubo iš
Wyoming Valeey istorija. Žur
nalo
redakcijos
adresas:
Bridges Editorial Office, c/o
Rasa Ardys-Juška, 1212 Mohegan Road, Manasųuan, NJ
08736-1650. Administracijos
adresas LAC, INc/Bridges, c/o
Ramas Pliūra, 1927 West
Boulevard, Racine, WI 53403.
„Pasaulio lietuvio" 2001
m. birželio numerio straips
niai apie Lietuvių Bendruo
menės gyvenimą visame pa
saulyje suskirstytas į šiuos
skyrelius: „Tautinė kultūra",
„Visuomenėje*, „Švietimo gai
rės", „Jaunimas", „Sportas",
„Pasaulio lietuvių bendruo
menėje" ir t.t.. Žurnalo redak
cijos ir administracijos adre
sas: 14911 127th Street, Lemont, IL 6043*.
Draugo

knygynėlyje

Petro Pečeliūno doku
mentinėje apysakoje „Tei
sybės kaina", kurią 1998 me
tais Vilniuje išleido Lietuvos
Gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras, vaiz
duojamas Panevėžio apskri
ties Ramygalos krašto žmo
nių gyvenimas... pirmosios ne
priklausomybės metais Lietu
voje ir jų kova dėl laisvės oku
pacijų metais. Apysakos cent
re - kelių kartų Kriaučiūnų
šeimos ir Kuršių kaimo liki
mas. Kazimieras Kriaučiūnas
- savanoris, Juozapas - parti
zanų ryšininkas, broliai Pet
ras ir Povilas - kultūros puo
Skelbimai
~"
selėtojai, motina Antanina meilės ir pasiaukojimo šeimai
• A.& L. Insurance Agenįsikūnijimas. Vienas pagrindi
cy praneša, kad nuo 2001 m.
nių apysakos veikėjų Povilas
liepos 30 d. įsikuria naujose
Kriaučiūnas - > tai tas pats
patalpose — Balzeko muziejuje,
„Alma Mater" redaktorius
adresu 6500 S. Pulaski Rd.,
Audrius Vientautas, poetas.
Chicago, DL 60629, n aukš
Vasaris. Povilo Kriaučiūno
tas. Tel. 773-581-4030.
prototipas - Povilas Pečeliū
nas, gimęs 1928 m. Panevėžio
• 27 centai skambinant \
apskrityje,
Ramygalos valsčiu
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai.
je,
Kuršių
kaime.
Povilas, Vil
per parą, 7 dienas per savai
niaus
universiteto
auklėtinis,
tę, 6 sekundžių intervalai.
lietuvių
kalbos
mokytojas,
da
Jokių mėnesinių mokesčių.
lyvavo
leidžiant
„Lietuvos
Ka
Tikslus apskaičiavimas. Koky
talikų Bažnyčios kroniką" bei
biškiausias ryšys. Paslauga be
kitą pogrindine literatūrą.
apgaulės. Kreipkitės vakarais
1980 m. jis buvo suimtas ir
lietuviškai į TRANSPOINT
apkaltintas
t nelegalaus leidi
atstovą su 8 metų patirtimi
nio
„Alma
mater" redagavi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
mu,
antitarybinių
studyų,
708-386-0556. TRANSPOINT
straipsnių
rašymu
ir
buvo
nu
— patikimiausias ryšys su
teistas
kalėti
8
metus
(3
metai
Lietuva bei visu pasauliu!
- lageriuose ir 5 metai trem
ties). Į tėvynę, sunkiai sirgda
mas, grįžo 1987 m. rudenį ir
visa savo esybe įsitraukė į at
gimstančios Lietuvos politinį
gyvenimą. Organizavo pike
tus, bado akcijas, kalbėjo mi
tinguose ir Aukščiausioje Ta
ryboje, vadovavo Politinių ka
linių gelbėjimo komitetui, ak
tyviai dirbo Sąjūdžio Vilniaus
miesto taryboje, buvo vienas
Lietuvos demokratų partijos
atkūrėjų, kandidatas į Lietu
vos Aukščiausiąją tarybą 1990
m. vasario 24 d. rinkimuose,
tačiau vasario 23 d. staiga mi
rė. Taip apie savo knygą ir jos
pagrindinius veikėjus knygos
įžangoje rašo pats autorius
Petras Pečeliūnas. 380 psl. do
kumentinės apysakos kietais
•>.- imtiasadonus JAV Vygandas ("Sncka* l^ninntn I'al J Matulaičio misijoje 1$ kaires ambasadoriaus
viršeliais
kaina - 15 dol., su
jas .1 NVvprovic. garU-s konsulas (.ikagojc \ Kiii/a. goncraimi- konouias ('ikagoje (i Apuokas. Lietuvos
persiuntimu
- 18.95 dol.
..j..r;ii- IAV V L'sarkat- JAV I.K Krašto v.IdvUv. p-rmimnk.i- A U-evs

2001-jų metų ateitininkų
studijų savaitgalis Dainavoje
vyks rugpjūčio 3?-rugsėjo 3 d.'
Kviečiami visi ateitininkai.
Jaunesni negu 21 m. amžiaus
stovyklauja kartu su tėvais.
Numatomą įdomi programa.
Paskaitininkais jau sutiko
dalyvauti: Vitalija Bogutaitė,
Pilypas Narutis, dr. Vytau
tas Narutis, Zita Prakapaitė,
Vidmantas Vitkauskas ir kt.
Registraciją vykdo Jonas ir
Stasė Kazlauskai, tel. 440-5460631, arba elektroniniu paštu:
SKazlau648@aol.com

KVIEČIAME SUSIDOMĖTI
PROFESIONALŲ
FUTBOLU
Kuomet „Lituanicos" ir ki
tų mėgėjiškų futbolo lygų ko
mandos atostogauja, yra gera
proga labiau susidomėti vie
tine — Čikagos „Fire" futbolo
ekipa, žaidžiančia MLS profe
sionalų lygoje, kuriai priklau
so 12 JAV futbolo ekipų. Šios
komandos rungtyniauja trijo
se grupėse, o cikagiečiai prik
lauso „Central" divizijai.
. „Fire" ekipa jau kuris lai
kas stovi savo grupės viršū
nėje, iš 16 rungtynių surin
kusi 33 taškus (10 pergalių, 3
lygiosios ir tiek pat pralai
mėjimų). 13 taškų nuo čikagiečių atsilieka Dalias, o po
to rikiuojasi — Columbus ir
Tampa Bay ekipos. Rytinėje
grupėje pirmauja — Miami su
36 taškais, o vakarinėje —
San Jose —32 taškai.
Čikagiečių profesionalų ko
manda, kurioje žaidžia buvęs
Lenkuos rinktinės žaidėjas
Peter Novak ir vienas iš ge
riausiųjų Europos futbolinin
kų — bulgaras Hristo Stoitchkov, laimėjo penkias pas
kutines rungtynes. Praėjusį
šeštadieni namų aikštėje —
Čikagos „Soldier Field" gai
šiajame stadione „Fire" įvei
kė Colorado „Rapids" vienuolikę 1-0. Čia rungtynių pabai
goje gražų įvartį pelnė aukš
čiau minėtas bulgaras. Dau
gumoje „Fire" rungtyniauja 2
kartus savaitėje: trečiadie
niais išvykoje, o šeštadieniais
— namuose. Artimiausios
rungtynės „Soldier Field" sta
dione bus šį šeštadienį, liepos
21d. 7 valandą, kada cikagie
čiai žais prieš Dalias ekipą.
Tada
pirmenybėse
bus
trumpa pertrauka, nes liepos
28 d. bus žaidžiamos MLS
lygos „All-Star" rungtynės
San Joee mieste, Kalifornijoje.
Vakarų rinktinėje pasirodys
ir du cikagiečiai — Cris Armas ir DaMarkus Beasley, o
„Fire" treneris Bob Bradley
vadovaus Vakarų „žvaigž
džių" komandai.
Artimiausios rungtynės po
šios
pertraukos namuose
vyks rugpjūčio 11 dieną 7 vai.
v. (prieš Tampa Bay „Muti
ny") ir 15 d. 7:30 v. v. prieš
Miami „Fustion".
E.Š.

Rankų antspaudėlius „Pipirų ratelio" gegužinėje darėsi ir Renatos Naudžiūtės-Stankienės sūnelis Matas.
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

JAV LB 50-MEČIO MINĖJIMO
ORGANIZACINIS KOMITETAS PRANEŠA
2001 m. liepos 13 d. Tėvų
Marijonų vienuolyno patal
pose įvyko JAV LB 50-mečio
minėjimo organizacinio komi
teto 6-asis posėdis. Komiteto
nariai: dr. Petras Kisielius
(pirm.),
Marija
Remienė
(sekr.), Leonas Narbutis, Jū
ratė Budrienė, Juozas Polikai
tis, Birutė Jasaitienė. Taip
pat dalyvavo du naujai - at
skiroms užduotims vykdyti įtraukti nariai: Antanas Vala
vičius (iždas) ir Audronė V.
Škiudaitė (spauda).
Vienbalsiai ir be pataisų
priimtas praėjusio posėdžio,
įvykusio birželio 1 d., protoko
las, kuriame fiksuota, kad B.
Jasaitienė sutiko vadovauti
lėšų telkimo vajui. Nutarta
atidaryti specialią sąskaitą
banke, iki jubiliejaus išleisti 2
leidinius: JAV LB veiklos
apžvalgą
(rengia
Bronius
Nainys) ir sukakties minėjimo
programą su sveikinimais ir
aukotojų paminėjimu (rengia
Jūratė Budrienė). Informuota,
kad, Tautinių šokių instituto
pirmininkei Nijolei Pupienei
sutikus, į minėjimo programą
bus įtrauktas tautinių šokių
ratelis „Grandis", taip pat da
lyvaus deklamatoriai, bus pa
rengta kilnojamoji fotoparoda
f rengia Leonas Narbutis). In
formuota, kad įteikti kvieti
mai garbės svečiams Lietu

MARQUETTE PARK VIEŠI KUNIGAS IŠ
VILNIAUS
Čikagoje trumpam vieši ku
nigas iš Lietuvos Kęstutis Ra
lys. Jis ateinantį sekmadienį,
liepos 29 d., Švč. Mergelės Ma
rgos Gimimo parapijos bažny
čioje Marųuette Park aukos
šv. Mišias. Kun. Kęstutis Ra
lys yra Šv. Juozapo parapijos
Vilniuje, Pilaitės mikrorajone,
klebonas. Tai naujas Lietuvos
sostinės gyvenamųjų namų
mikrorajonas. Parapija dar tebestato bažnyčią ir šalia - so
cialinį centrą.
Prieš 2,5 metų dabartinio
kardinolo Juozo Audrio Bačkio
iniciatyva ir rūpesčiu Pilaitėje
šalia bažnyčios buvo pradėtas
statyti dvasinis centras ir
rūpintis jo auginimu buvo pa
skirtas kun. Kęstutis Ralys.
Iki tol kunigas buvo Naujojo
Daugėliškio Šv. Joakimo ir
Onos (Ignalinos rajonas) para
pijos klebonas. Ten jis ypač

pasižymėjo pastatęs Šv. Kazi
miero parapijinius globos na
mus, {vertindama kunigo su
gebėjimus, Vilniaus arkivys
kupija įpareigojo jį Vilniuje
sukurti dvasinį-socialinį cent
rą.
Kaip sako klebonas K. Ra
lys, šioje dar jaunoje parapi
joje yra nemažai šeimų, kurios
kenčia nuo narkotikus ir alko
holį vartojančių šeimos narių.
Dvasinės pagalbos reikalingi
ir vieni, *ir kiti: ir tie, kurie
vartoja, ir tie, kurie dėl to
kenčia, todėl, norint vykdyti
socialines programas, buvo
užsibrėžta pastatyti tam spe
cialius namus. Ir bažnyčia, ir
minėtas centras jau pastatyti,
bet trūksta lėšų statybas už
baigti.
Trumpo vizito Čika
goje metu kun. Kęstutis Ra
lys, aukodamas vieninteles
lietuviškas šv. Mišias Mar

voje.

Liepos 13 d. posėdyje buvo
svarstyta net 16 klausimų. To
liau detalizuota 50-mečio mi
nėjimo, įvyksiančio 2001 m.
spalio 12-13 d. (penktadienį ir
šeštadienį) programa, kurios
svarbūs akcentai bus fotoparodos atidarymas, mirusiųjų
JAV LB pirmininkų pagerbi
mas, akademinė programa,
Broniaus Nainio paskaita apie
JAV LB bendruomenės nueitą
kelią, Lietuvos Seimo ir JAV
LB Tarybos komiteto posė
džiai, meninė dalis (į kurią
dar įjungtas „Dainavos" an
samblis, aktorė Audrė Bud
rytė ir skaitovai iš Lemonto
bei Jaunimo centro lituanisti
nių mokyklų, žymaus vaikų ir
jaunuolių choro iš Lietuvos
„Ąžuoliukas" koncertas ) ir kt.
Išsiųsti kvietimai Lietuvos
Katalikų Bažnyčios hierarchams ir gautas Lietuvių
Evangelikų Liuteronų Bažny
čios išeivijoje vysk. Hanso
Dumpio sutikimas dalyvauti
minėjime. Diskutuota dėl ju
biliejinių leidinių pobodžio,
vaišių, garbės komiteto, svečių
iš Lietuvos bei Amerikos są
rašo, organizacinio komiteto
praplėtimo aktyviais Čikagos
ir apylinkių nariais atlikti
konkrečius darbus ir kt.
Kitas posėdis įvyks liepos 25
d. Tėvų Marijonų vienuolyne.
ųuette Park Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje liepos 29 d., kreip
sis į tikinčiuosius, prašyda
mas paremti Šv. Juozapo pa
rapijos socialinio centro staty
bos užbaigimą.
Klebonas tikisi, kad su šv.
Juozapo pagalba darbai iki ru
dens bus baigti ir J.E. kardi
nolas A. J. Bačkis, kuris įdėjo
daug pastangų, kad šis cent
ras būtų įsteigtas, kaip buvo
planuota, per Marijos gimimo
šventę rugsėjo mėn. šią šven
tovę ir socialinį centrą pašven
tins.
Norintieji prisidėti prie Vil
niaus Pilaitės mikrorajono so
cialinio centro statybos užbai
gimo aukas gali siųsti tiesiog į
parapiją: kun. Kęstučiui Ra
liui, Šv. Juozapo parapija,
Vydūno 12-15, 2003, Vilnius;
arba su kun. Kęstučiu Raliu
susitikti po šv. Mišių 10:30
vai. r. Marųuette Park lietu
vių šventovėje.
Audronė V. Škiudaitė

Baigiama statyti Šv. Juozapo parapijos Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, bažnyčia ir parapijos centras

