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Seimas skubiai svarstys 
įstatymo pataisas dėl naftos ūkio 

ateities 
Vilnius, liepos 30 d. (BNS) numatant jame galimybes 

— Seimas pirmadienį bendru „Jukos" įsigyti daugiau kaip 
sutarimu pritarė vyriausybės 
pateiktoms „Mažeikių naftos" 
privatizavimo įstatymo patai
soms, kurios būtinos susitari
mui tarp JAV ir Rusijos 
bendrovių „Williams Interna
tional" bei „Jukos" įgyven
dinti. 

Kartu buvo pritarta susiju
sioms Mokesčių administravi-

24 proc. Lietuvos naftos 
įmonės akcijų. Be to, visus 
sprendimus dėl „Mažeikių naf
tos" įstatinio kapitalo sumaži
nimo bei naujų akcijų emisijų 
būtų leidžiama priimti vie
name .Mažeikių naftos" akci
ninkų susirinkime. 

Pirmąjį „Mažeikių naftos" 
privatizavimo įstatymo pa-

mo įstatymo pataisoms bei taisų variantą buvo pateikusi 
nuspręsta, kad visos šios pa- dar laikinojo premjero liberalo 
taisos būtų svarstomos ypatin
gos skubos tvarka. 

Pagal susitarimą tarp „Wil-
liams" ir „Jukos" pastarajai 

Eugenijaus Gentvilo vadovau
jama vyriausybė. Seimas šiam 
projektui po pateikimo pri
tarė. Tačiau jį apsvarsčiusi so-

bendrovei turėtų būti sudary- cialdemokrato Algirdo Bra-
ta galimybė įsigyti 26.85 proc. zausko vadovaujama vyriau-
„Mažeikių naftos" akcijų, už sybė, iš esmės pritarusi „Wil-
kurias ji žada sumokėti 300 liams" ir „Jukos" sandoriui, 
mln. litų, bei dar tiek pat pa
skolinti. Savo ruožtu Rusijos 
įmonė užtikrintų ilgalaikį ža-

nusprendė teikti alternatyvų 
projektą. 

Ūkio ministras taip pat 
liavos tiekimą „Mažeikių naf- pabrėžė, jog įgyvendinus šu
tai", tartį tarp „Williams" ir 

Sutarčiai įgyvendinti reikia „Jukos", Rusijos naftos ben-
pafeeisti įstatymą dėl „Ma- drovė irgi dalyvautų „Mažei-
žeikių naftos" privatizavimo, kių naftos" valdyme. 

„Jukos" atstovai tikisi rasti 
kompromisą derybose su 

vyriausybe 
Vilnius, liepos 30 d. (BNS) ^Jukos" viceprezidentas taip 

— Rusijos naftos verslovės pat teigė, jog modernizavus 
„Jukos" viceprezidentas Oleg gamyklą ir likvidavus jos sko-
Šeiko tikisi, jog visos reikia- ias> j a u po penkerių metų 
mos įstatymų pataisos, reika- „Mažeikių nafta" pradėtų duo-

Sekmndienį Vilniaus Savivaldybes didžiojoje salėje įvyto. ;rečioji besijungiančių dešiniųjų partijų konferencija Joje 
dalyvavo Lietuvos demokratų, Nepriklausomybes, Tėvyne liaudies partijų, Lietuvos laisvės lygos bei Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungų atstovai. Konferencijoje bus svarstomi naujos jungtines dešiniųjų partijos — Lietuvos deši
niųjų jėgų sąjungos — programos bei įstatų, koalicijos sutarties projektai. Konferencijos dalyviai taip pat diskutuos 
dėl naujos partijos pavadinimo, rudenį planuojamo jungiamojo suvažiavimo surengimo. Konferencijoje numatoma 
priimti kreipimąsi į Lietuvos politinius kalinius ir tremtinius, j visus ne kairiųjų pažiūrų piliečius. Pranešimą 
„Politinė padėtis Lietuvoje ir dešiniųjų politinių jėgų utdcviniai" perskaitė Lietuvių tautininkų sąjungos pirmininkas, 
profesorius Gediminas Šakaliukas. Svečių teisėmis konferencijoje pakviesti dalyvauti Lietuvos krikščionių demokra
tų. Liberalų, Moderniųjų krikščionių demokratų, Centro. Tėvynės sąjungų. Piliečių chartijos, Sąjūdžio vadovai ir 
atstovai. 
Nuotr.: (Iš kairės) Demokratų partijos vadovas Saulius Pečeliūnas, Nepriklausomybės partijos vadovas Valentinas 

Sapalas ir Tėvynės liaudies partijos pirmininke Laima Andrikienė. Ke«tu6o Vanago < Eiu nuotr. 

JAV politikai remia Lietuvos 
siekius tapti NATO nare 

Vilnius, liepos 30 d. (Elta) 2002 meti. rudenį būtų priim 

lingos įgyvendinti Rusijos ir 
JAV bendrovių „Jukos" ir 
„William8 International" su-

ti pelną. 
„Jukos" atstovai nuosaikiai 

vertina vyriausybės parengtus 
tarčiai dėl ilgalaikio žaliavos įstatymų projektus. „Mes pas 
tiekimo „Mažeikių naftos" taruoju laiku juos dėmesingai 

nagrinėjome. Mums šie pasiū
lymai atrodo suprantami ir 
manome, jog bus rastas pro
tingas kompromisas", sakė O. 
Šeiko. „Jukos" viceprezidentas 
taip pat teigė tikįs, jog su 
naująja vyriausybe bus suras
tas ir abiem pusėms priimti
nas kompromisas dėl kai 
kurių Rusijos bendrovės ir 
„Williams International" su
tarties nuostatų. 

įmonei, bus priimtos laiku, o 
dėl pačios sutarties su vyriau
sybe bus rastas visoms pu
sėms priimtinas kompromi
sas. 

Tai O. Seiko sakė žur
nalistams po pirmadienį įvy
kusio susitikimo su Seimo pir
mininku, Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadovu Artūru 
Paulausku. 

Seimo pirmininko atstovas 
spaudai po susitikimo pra
nešė, kad A. Paulauskas susi
tikime su O. Šeiko pareiškė 
remias „Jukos" investicijas į 
„Mažeikių naftą" ir sakė tikįs, 
kad „Jukos" pradės Lietuvoje 
dirbti kuo greičiau. O. Seiko 
Seimo pirmininką užtikrino, 
kad įgyvendinus „Jukos" ir 
„Williams International" su
sitarimą, „Jukos" skirs 75 
mln. JAV dolerių „Mažeikių 
naftos" modernizacijai. 

* Bendrovėje „Mažeikių 
nafta" šiemet gerokai suma
žėjo vidaus tvarkos pažeidi
mų. Tai susiję su geriau sau
gomu bendrovės turtu. Per 
pirmąjį šių metų pusmetį vie
noje didžiausių Lietuvos bend
rovių buvo sulaikyta 11 ne
blaivių asmenų, užregistruoti 
6 kiti pažeidimai ir 3 va
gystės. Pasak „Mažeikių naf
tos" saugos tarnybos direkto
riaus A. Jonausko, sugriežtėjo 
bendrovės administracijos po
litika darbo drausmės pažei-

Panevėžys kratosi 
„lietuviškosios 
Čikagos** vardo 
Panevėžys, liepos 30 d. 

(Elta) — Dešimtadaliu per 
pirmąjį pusmetį sumažėjęs 
nusikaltimų skaičius Panevė
žio mieste ir rajone rodo, kad 
Šiaurės Lietuvos sostinė turi 
vilčių atsikratyti „lietuviško
sios Čikagos" vardo — krimi
nogeninė padėtis čia yra ge
riausia iš visų Lietuvos did
miesčių. 

Policijos departamento va
dovų nuomone, teigiamų re
zultatų pasiekta įgyvendinant 
veiksmus, numatytus nusikal
timų kontrolės ir užkardymo 
Panevėžio regione planuose. 

Anot policijos generalinio 
komisaro Vytauto Grigaravi
čiaus, „pasiekti rezultatai ro
do, kad bendradarbiavimo su
sitarimai su Generaline pro
kuratūra. Valstybės saugumo 
departamentu, Specialiųjų ty-

dėjų atžvilgiu, pasikeitė bend- rimų tarnyba ir kitomis insti-
ra ekonominė situacija, kuri tucijomis neliko vien popie-
nulėmė įmonės darbuotojų 
sąmoningumo augimą. Be to, 
geriau pradėjo dirbti pati sau
gos tarnyba — ji sėkmingai 
bendradarbiauja su kitomis 

nuje. 
Per pirmąjį šių metų pus

metį Panevėžio apskrityje už
registruoti 3,785 visų rūšių 
nusikaltimai, arba 18 nusikal-

institucijomis. Vykdomos veik- timų mažiau nei per tą patį 
los kokybės gerinimui padeda laikotarpį pernai. Nusikal-
ir įdiegtos techninės priemo- timų išaiškinamumas per 6 
nes. BXS. mėnesius išaugo ir sudarė 

— Amerika tikrai nuoširdžiai 
palaiko Lietuvos si*>kį tapti 
NATO nare. Tuo įsitikino JAV 
viešėjęs Seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Pirma
dienį spaudos konferencijoje, 
remdamasis neoficialiais po
kalbiais, jis sakė, kad Lietuva 
po Slovakijos ir Slovėnijos yra 
įvardijama kaip būsimoji tre
čia valstybė-kandidatė, galinti 
tapti NATO nare. 

Pasak Lietuvos Seimo vado
vo, aukšti Amerikos pareigū
nai ragino nenuleisti rankų, 
toliau veikti šia kryptimi ir 
atidžiai stebėti situaciją. „Su
sitikimuose buvo pabrėžta 
mūsų pažanga, pasiekimai ir 
labai didelės perspektyvos. 
JAV pareigūnai patarė mums 
nenurimti, nenusiraminti, 
dirbti tokiu pat tempu", sakė 
A. Paulauskas. 

Seimo vadovas Vašingtone 
sužinojo, kad kitų metų pava
saris yra tikriausias terminas 
prasidėti JAV Kongrese deba
tams dėl galimų valstybių 
kandidačių narystės NATO. 
Remdamasis pokalbiu su 
žymiu politologu Zbigniew 
Bzezinski, A. Paulauskas 
sakė. kad beveik du trečdaliai 
Amerikos Senato palaikytų 
Lietuvos įstojimą į NATO. 

„Tai labai didelis procentas. 
Ši situacija mums yra labai 
palanki", sakė A. Paulauskas. 

Pasak jo, susitikimuose su 
JAV politikais ir verslo atsto
vais buvo patariama, kaip ne
padaryti klaidų gerinant „in
vesticinį klimatą", darant 
ekonominius sprendimus, ko
vojant su biurokratija ir ko
rupcija. 

Seimo pirmininko nuomone, 
bus laikomasi kai kurių pata
rimų, siekiant nesugadinti 
Lietuvos gero įvaizdžio ir kad 

51.9 procento (2000 m. — 46.1 
proc.). 

Lyginant plėšimų skaičių, 
tenkantį 10,000 gyventojų, 
penkiuose didžiuosiuose mies
tuose, Panevėžyje jis yra 
mažiausias — 5.8 nusikalti
mo. 

tas palank is sprendimas dėl 
siekiu t-s-Ma • "ATO nare. 

Amerikos pareigūnai domė
josi ir „Williams" veikla Lietu
voje. „Juos domina ši Ameri
kos investicija. Jie suintere
suoti, kad ji būtų sėkminga, 
pelninga ir naudinga Lietuvos 
žmonėms, šalies biudžetui", 
sakė A. Paulauskas. 

* Amerikiečiai patikino, 
kad kiekvieną kartą susitikę 
su Rusijos pareigūnais, ar tai 
būtų Rusijos prezidentas Vla-
dimir Putin, ar žemesnio ran
go asmuo, jie kalbės apie tai, 
jog NATO plėsis, ir kartos, 
kad NATO nėra Rusijos prie
šas, ir tai Maskva turi įsi
sąmoninti, sakė Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas. 
(LR, Eito) 

* New Yorko lietuvė Rasa 
Razgaitienė paneigė politi
kos kuluaruose pasklidusias 
kalbas, neva dėl jos remiamų 
socialliberalų suartėjimo su 
kairiaisiais Amerikos dešinia-
jai Respublikonų partijai pri
jaučianti moteris ketina pasi
traukti iš Seimo vadovo ko
mandos. (LR, Elta) 

* Praėjusią savaite Seimo 
opozicijos vadovas Rolan
das Paksas, Palangoje susiti
kęs su vietos liberalais, pri
tarė jų siekiams keisti kurorto 
valdžią. Buvęs premjeras buvo 
nustebęs, kad Palangos 
biudžetui turint viršplaninių 
pajamų, kurortas yra nepa
kankamai tvarkomas, mieste 
yra daug spręstinų problemų. 
(LR, Eito) 

* Naujuoju Socialdemok
ra t ines koalicijos frakcijos 
(SDKF) seniūnu išrinktas Lie
tuvos profesinių sąjungų cent
ro pirmininkas Seimo narys 
Juozas Olekas. Kaip sakė So
cialdemokratų partijos (LSDP) 
Informacinio centro vadovas 
Gediminas Kirkilas, iš 32 
slaptame balsavime dalyvavu
sių frakcijos narių visi vien
balsiai palaikė vienintelę frak
cijos valdybos pasiūlytą kan
didatūrą į jos seniūno postą. 

(BNSi 

* Rusijos ultranacionalis-
tas , Liberalų demokratų par
tijos (RLDP) vadas Vladimir 
Žirinovskij siūlo iš Lietuvos 
nupirkti 100 km ilgio žemės, 
kad būtų galima sujungti Ka
raliaučiaus sritį su arti pasie
nio esančia Baltarusijos'gy
venviete. V. Žirinovskij sakė, 
jog „Kaliningrado sričiai rei
kia užsitikrinti tiesioginį ryšį 
per Lietuvos ir Baltarusijos te
ritoriją su Rusija". „Reikia 
siekti, kad Maskva išsireika
lautų ir Lietuva užleistų teri
toriją, kuria būtų galima orga
nizuoti tiesioginį susisiekimą 
geležinkeliu nuo Kaliningrado 
iki artimiausios Baltarusijos 
stoties", sakė Rusijos politi
kas. Anot jo, tai būtų „tik 100 
kilometrų ilgio ir 500 metrų 
pločio koridorius, mums dau
giau nereikia". „Jis eina Lie
tuvos kaimo vietove. Ši terito
rija nieko neduoda. Todėl rei
kia šią teritoriją išpirkti, su
jungti Kaliningradą su Balta
rusija, kad net nebūty sąvokos 
'Kaliningrado anklavas', 'su
spausta dalis' kažkur tarp Lie
tuvos ir Lenkijos", pareiškė V. 
Žirinovskij. IBNS> 

* Seimo narys Vytautas 
Landsbergis pirmadienį pa
sveikino buvusį Rusijos prezi
dentą Boris Jelcin prieš de
šimt metų pasirašius sutartį 
dėl tarpvalstybinių santykių 
pagrindų su Lietuva. „Jūs pri-
pažinote Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą pagal 1990 
m. kovo 11d. aktus kaip Rusi
jos sąžinė ir valia. Aš įsitiki
nęs, kad Rusija toliau eis Jūsų 
nubrėžtu keliu", V. Landsber
gio laiške. BNSI 

* Statistikos departamen
to duomenimis, per penkis 
šių metų mėnesius Lietuvoje 
gimė 13,700 naujagimių arba 
8 proc. mažiau nei tuo pačiu 
laikotarpiu pernai. Estijoje 
per šį laikotarpį gimstamu
mas sumažėjo — 4, Latvijoje 
— 2 proc. Tuo pačiu auga ir 
migracijos apimtys — šiemet 
sausio-gegužės mėnesiais iš 
Lietuvos išvyko 1,400 Lietu
vos gyventojų — tris kartus 
daugiau negu per tą patį lai
kotarpį pernai (466 žmonės). 
Iš Latvijos svetur gyventi 
išvyko 1,200 gyventojų arba 
tik 14 žmonių daugiau negu 

^ j Tėvynėje pasižvalgius 
* Prez identas Valdas 

Adamkus tv i r t ina , jog svei
kata jam leistų dalyvauti 
artėjančiuose Lietuvos vadovo 
rinkimuose, tačiau neatsklei
džia, ar ketina rungtis dėl an
tros kadencijos. „Laikausi 
nuostatos, kad gal po Naujųjų 
metų būtų labai realu kalbėti 
apie tai", interviu LNK televi
zijai sakė V. Adamkus. Jis 
teigė, kad per likusius pus
antrų savo prezidentavimo 
metų norėtų „pristatyti ir ap
ginti Lietuvos reikalus tarp
tautinėse organizacijose — 
NATO ir Europos Sąjungoje, 
kad ramia sąžine galėčiau Lie
tuvos žmonėms pasakyti, kad 
atlikau savo pareigas taip, 
kaip jie tikisi". (BNS) 

* Bendrovė „Mažeikių 
nafta" po dviejų iš eilės pel
ningų mėnesių birželį dirbo 
nuostolingai, o per šešis pir
muosius šių metų mėnesius 
patyrė 71 mln. litų nuostolių. 
Tai pirmadienį Seimo na
riams, besidomintiems dabar
tine finansine Lietuvos naftos 
įmonės padėtimi, parlamento 
posėdyje sakė ūkio viceminis
tras Nerijus Eidukevičius. 
Anksčiau buvo skelbta, kad 
per sausį-gegužę „Mažeikių 
nafta" patyrė 15.5 mln. litų 
nuostolių. (BNS) 

* Labdaros fondo „Talka 
lietuviu t au ta i " steigėjas, 
Australijos lietuvis Jonas Pet
ras Kedys tęsia kilnų darbą. 
Kaune jis ketvirtą sykį įteikė 
pinigines pašalpas šeimoms, 
auginančioms 10 ir daugiau 
vaikų. Jos gavo po 2,000 litų. 

(KD, Elta) 
* Nekilnojamojo t u r t o 

specialistai spėja, kad arti
miausiu metu butą Mažeikių 
daugiabutyje bus galima 
įsigyti už dyką. Mažeikiuose 
jau dabar keturių kambarių 
butai, su 80 kv metrų gyve
namuoju plotu ir didesni, ati
duodami pusvelčiui — už 
8,000-10,000 tūkstančių litų. 
Tokia pati padėtis jau keleri 
metai yra ir Naujojoje Ak
menėje, garsėjančioje nedarbo 
lygiu. (LR, Elta) 

* Vasarą vajus p r i e š nar
komanus Lietuvoje at lėgo. 
Tačiau policijos pareigūnai ti
kina, kad narkomanų katast
rofiškai daugėja. Spėjama, 
kad jų vien sostinėje iki metų 
pabaigos bus užregistruota 
per 5,000 — dvigubai daugiau 
nei pernai. <R. Eitai 

* Praėjusią savai te Seimo 
opozicijos vadas Rolandas 
Paksas, Palangoje susitikęs su 
vietos liberalais, pritarė jų sie
kiams keisti kurorto valdžią. 
Buvęs premjeras buvo nuste
bęs, kad Palangos biudžetui 
turint viršplaninių pajamų, 
kurortas yra nepakankamai 
tvarkomas, mieste yra daug 
spręstinų problemų. (LR, Elta) 

* Nurodymai, k u r i r kam 
parduoti ver tybes iš nužu
dyto kunigo Ričardo Mikuta
vičiaus kolekcijos, buvo duoda
mi ir iš Lukiškių kalėjimo, kur 
iki gyvos galvos kali Vladas 
Beleckas. Taip mano parei
gūnai, atskleidę pagrobtų pa
veikslų prekeivius. Tarp trijų 
už grotų šią savaitę at
sidūrusių kauniečių yra ir ku
nigo nužudymo rengėjo V. Be
lecko buvusi žmona Ona Dau
jotienė. (LR, Eito) 
per tą patį laikotarpį pernai. 
Estija tokių duomenų nėra pa
teikusi. (Elta) 

* Apie tv i r t ą aps ispren
dimą da lyvau t i kitų metų 
pabaigoje vyksiančiuose prezi
dento rinkimuose dar nėra 
paskelbęs nė vienas Lietuvos 
politikas, įskaitant ir į aktyvią 
politiką sugrįžusį, buvusį pre
zidentą, dabar premjero parei
gas einantį Algirdą Bra
zauską. Apie ketinimus daly
vauti prezidento rinkimuose 
yra pareiškę Seimo ir Naujo
sios sąjungos pirmininkas 
Artūras Paulauskas, tarp kan
didatų taip pat gali būti Lietu
vos krikščionių demokratų 
pirmininkas Kazys Bobelis, 
vienas Liberalų sąjungos va
dovų Eugenijus Gentvilas 
arba Rolandas Paksas, Centro 
sąjungos pirmininkas Kęstutis 
Glaveckas bei vienas konser
vatorių vadovų Andrius Kubi
lius. (BNS) 

* Nesen ia i pr iva t izuoto i r 
š iuo m e t u pe r tva rkomo 
Lietuvos taupomojo banko 
(LTB) bankomatuose nuo 
rugpjūčio 1 d. banko klien
tams bus panaikintas pinigų 
išgryninimo mokestis. Iki šiol 
LTB (kuris ateityje vadinsis 
„Hansa-LTB) klientai už pi
nigų išgryninimą bankoma
tuose mokėdavo 1 lito mo
kestį. Tuo tarpu „Hansar 
banko", kuriam priklauso dau
giau nei 98 proc. LTB akcijų, 
bankomatuose toks mokestis 
banko klientams nebuvo skai
čiuojamas. (LR, Elta) 

* P e r pa s t a ruos iu s septy
n e r i u s m e t u s Seimo pirmi
ninko atlyginimas padidėjo be
veik šešis kartus — 590 proc., 
tuo tarpu paprastų piliečių 
darbo užmokestis išaugo vos 
dvigubai — tik 210 procentų. 

(LZ.E1U) 

* Suvalki jos ežeruose be i 
upėse randama vis daugiau 
negyvų žuvų. Aplinkosaugi
ninkai kai kuriuose vandens 
telkiniuose išmatavo deguo
nies kiekį ir nustatė, kad jis 
dėl karštų orų grėsmingai 
sumažėjęs. (LR, Elta) 

* Mažeikiuose įvykusioje 
Šventėje „Stop vasara" 32 
metų mažeikiškis atletas An
tanas Abrutis parodė Lietu
voje dar nematytą dalyką, 
pavadintą „Motociklų sutram
dymu". Sportininkas dešimt 
sekundžių už lynų laikė visu 
greičiu į priešingas puses ban
dančius važiuoti galingus ja
poniškus motociklus „Suzuki". 

(LR Elta) 
* Kaip p ranešė nauj ienų 

a g e n t ū r a AFP, du asmenys 
— Rusijos ir Lietuvos,piliečiai 
— buvo rasti plūduriuojantys 
Lamanšo sąsiauryje ant vai
kiškų pripučiamų čiužinių. Jie 
buvo už 11 kilometrų nuo 
Prancūzijos Kalė uosto, vie
name judriausių Europos van
dens kelių. Bendrovės „Stena 
Line" keltas „Provence" iš
griebė nelaimėlius iš vandens 
ir pargabeno atgal į Prancūzi
ją. Kaip pranešė Anglijos piet
ryčiuose esančio Doverio mies
to pakrančių apsaugos atsto
vas, minėtieji asmenys dau
giau kaip 10 valandų apsi
krovę daiktais praleido ant 
pripučiamų čiužinių. .BNS> 

KALENDORIUS " 
Liepos 31 d.: Šv. Ignacas Lojolą; 

Elena. Ignotas. Sanginas. Sigita, Si
gitas. Vykinte. 

Rugpjūčio 1 d.: Alfonsas. Almeda. 
Bartautas, Bartaute, Gaudą. Mr i lė , 
Vilto. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Amerikiečiai suvalgo kas

dien po 150 gramų cukraus, 
todėl jų kūno atsparumas vi
sada yra sumenkęs. Aštriame 
uždegime net apelsino sultyse 
cukrus mažina atsparumą. 

Trukdo atsparumui ir nutu
kimas, cukraligė, per riebus 
cholesteroliu ir trigliceridais 
kraujas. 

Alkoholis didina sergamumą 
uždegimu. 

Prieš virusus ir bakterijas 
didina atsparumą kai kurios 
žolės ir česnakas. Taip pat at
sparumą didina vitaminas A, 
morkos (betacarotine), vitami
nas C, geležis ir vitaminas B6, 
kurio gausiai yra mielėse ir 
česnake. 

S ė k m ė s 

Dr. Jonas Adomavičius kalbasi su dr. Irena Pivoriūniene iš LRT. Ji yra 
sveikatos laidų „Sveikata" vadovė. Pranės Šlutienės nuotr. 

VENGTINAS VALGIS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

Druska . Pakeisk dabar vai- pabėgti nuo savo sveiko valgy-
gomą druską į „Sea Salt", mo įpročio. Kuris nekeis savo 
ypač į „Celtik Sea Salt", kai 
kūnas nori druskos, jis prašo 
visų mineralų, natūraliai esa
mų vien tik jūros druskoje. 
Jūros druska turi sveikatai 
svarbių mineralų. 

Pikl iavot i miltai ir 
cukrus 

Venk jų, nes jie kietina vidu
rius, gausiną gleives ir nėra 
tikras maistas. Kai įprasi į pil
nutinio maisto šaltinius — 
pradėsi nepageidauti tuščiavi
durio valgio. 

P i e n a s , j o gaminiai ir 
kiaušiniai 

- Užuot saldaus, gerk nu
griebtą (skim) pieną, valgyk 
tokio pieno gaminius ir tik 
kiaušinio baltymą. Visai ne-. 
vartok saldaus pieno ir trynių. 
Yra gausybė sveiko maisto — 
visai nepasigesi nesveikojo. 

Negerk pieno vietoje sulčių. 
Gerk sultis, vandenį ir žolelių 
arbatą. Pratink vaikus taip 
elgtis. Mėgink su javainiais ir 
virimui sojos, ryžių ar migdolų 
pieną. Dar vienas dalykas ži
notinas: naudojamas pienas, 
sūris ir kiaušinis gali turėti 
pėdsakus antibiotikų, kas gali 
turėti įtakos į dabar gausė
jantį antibiotikams bakterijų 
atsparumą. 

Niekada nevartok margari
no ir sviesto — jie sirgdina ar
terijas. Alyvų ar sėmenų alie
jus riebalų vietoje ir tai ribotai 
— porą valgomų šaukštų kas
dien. 

Mėsa 

Mėsos mažai ar visai nenau
dok, o kai naudosi, tai tik val
gio paskaninimui, o ne kaip 
pagrindinis maistas, šalto 
vandens žuvis geriausia (sal-
mon) ir jos ne per gausiai. 

Žmonių valgomojoje mėsoje 
yra likučiai hormonų, žolių ir 
vabzdžių naikintojų ir dauge
lio vaistų. 

Aiškia i nesveiki gaminiai 

Visai neliesk birzgalų (soda 
pop), tabako, kofeino (kava, 
arbata, šokoladas ir su juo ga
miniai), „blak/green tea"— 
rūšys su kofeinu, alkoholio 
(vyno, bobelinės ir uteniškio 
alaus) ir maisto su dirbtiniais 
saugikliais, skoniais ir spal
vom, skaityk etiketes. 

Maisto priedai 

Kūnas yra pasiruošęs su
naudoti gamtos paruoštą 
maistą. Žmogaus sveikatą le
mia per visą laiką valgomas 
maistas, o ne vienkartinis. 
Žmonės patys pasirenka mais
tą, tik ne jo pasekmes Būk 
garbingas su savimi ir savu 
valgio įpročiu. Nė nemėgink 

nesveiką maistą — sveikes
niu, tas sulauks pavojų svei
katai. 

Kūno atsparumo 
didinimas 

Kūno atsparumas — imu
nitetas yra pats svarbiausias 
dalykas žmogaus gyvavimui. 
Kai atspariam jautis paleidžia 
vidurius tvarte ant šiaudų— 
toks pagyja, o kai neatspa
riam gatvėje aukas renkanti 
mergina, segdama žymenį į 
atlapą, įduria smeigele — tas 
miršta nuo kraujo užkrėtimo, 
kaip mirė nuo kraujo užkrė
timo Šiaulių banko vadovo 
sūnus medikas, ant savo no
sies paspaudęs pūlinį spuogą. 
Todėl atsparumo didinimas 
yra vienas svarbiausių žmo
gaus veiksmų. Atsparumas 
saugo žmogų nuo apsikrėtimų, 
nuo vėžio ir daugelio negalių. 

Jtampa pagausina antinksti-
nių liaukų hormoną, kuris su
menkina atsparumą. Ilgalaikė 
įtampa lenkia asmenį prie 
vėžio, uždegimų ir kitų nega
lių. Tolinkimės nuo įtampos 
kitam atliktu geru darbu. 

Miegas didina atsparumą, 
todėl geras miegas ir atsitoli
nimas nuo įtampos (malda, 
meilė — geras darbas, medita
cija) yra gyvybiniai svarbūs 
pagijimui. 

Valgymas saldaus maisto 
mažina baltųjų kraujo kūnelių 
pajėgumą sunaikinti bakteri
jas. Jau vien 100 gramų cuk
raus ar medaus reikšmingai 
mažina kūno atsparumą. 

Priešingai, valgymas su
dėtingų krakmolų (daržovės, 
vaisiai) — nekenkia kūno at
sparumui. 

Žymus Kauno klinikų neurochirurgas prof. Leonas Klumbys (kairėje), ku
riam Lietuvos prez. Valdas Adamkus Valstybės dieną įteikė ordiną. 

Pranės Šlutienės nuotr. 

ANKSTYVA ALZHEIMERIO LIGOS 
DIAGNOSTIKA 

Nuo 1907 m., kai vokiečių 
patologas Alois Alzheimer ap
rašė klinikinį atvejį, kuriame 
demencijos sindromas buvo 
pirmą kartą susijęs su morfo
loginiais smegenų pakitimais 
— neuritinėmis plokštelėmis 
ir neurofibriliniais tinkleliais, 
praėjo beveik 100 metų. Tuo 
laiku — XX a. pradžioje — 
Alzheimerio liga buvo nustato
ma labai retai. XXI a. pra
džioje Alzheimerio liga (AL) — 
dažniausiai pasitaikantis de
mencijos tipas. Šia liga serga 
60-90 proc. ligonių, kuriems 
diagnozuojamas demencijos 
sindromas. Tarp 70-mečių AL 
paplitimas sudaro apie 7,4 
proc., tarp 80-mečių — jau 
18,2 proc., o tarp 90-mecių — 
net 49,6 proc. AL dažniausiai 
prasideda vyresniame nei 60 
m. amžiuje, jos eiga yra lėta, 
pasireiškianti lėtai progresuo
jančiu protinių funkcijų silp
nėjimu. Labai dažnai šeimos 
nariai ar aplinkiniai žmonės 
net nepastebi pažintinių funk
cijų silpimo. Jie net neįtaria, 
kad jų artimasis susirgo lėtai 
progresuojančia, klastinga li
ga, ir pastebi tik Šiam pra
dėjus neadekvačiai elgtis. Tai
gi šiuo metu didelė reikšmė 
kreipiama į ankstyvą AL diag
nostiką — kuo anksčiau diag
nozuojama liga, tuo veiksmin
gesnis bus gydymas. 

Ankstyvai AL diagnostikai 
svarbu įvertinti patogeneti-
nius, tikimybę AL susirgti di
dinančius faktorius. 

AL r iz ikos faktor ia i 

• Amžius: senstant didėja ri
zika susirgti AL. 

• Šeimos anamnezė: jeigu 
šeimoje buvo sirgusiųjų AL, 
tikimybė susirgti šia liga bet 
kokiame amžiuje padidėja 4 
kartus. Senstant ši rizika dar 
padvigubėja. 

• Egzogeninė intoksikacija 
aliuminiu. 

• Galvos trauma: tyrimų 
metu buvo įrodyta, kad kai 

..Ališvn M rch.ilnlii n ;)<}< centro 
h.nu :u pi leniniu' u\'l> i'iju 

In Arvydas N;«- įckas su viena dir-
Pranės Šlutienės nuotr 

galvos trauma yra sunki, jos 
metu prarandama sąmonė, 
yra didesnė tikimybė, kad 
žmogus susirgs AL. Kai kurie 
autoriai teigia, kad patirta 
sunki galvos trauma paanksti
na AL pradžią 5-7 metais. Ta
čiau kiti autoriai nurodo, kad 
galvos trauma reikšminga tik 
tada, jeigu žmogus turi apoli-
poproteino E alelį E4 19 chro
mosomoje (manoma, kad jis 
susijęs su padidėjusia vėlyvo
sios AL rizika). 

• Moteriška lytis: nustatyta, 
kad AL labiau paplitusi tarp 
moterų, tačiau to priežastys 
nėra aiškios. Yra įvairių teo
rijų, kurios kaip priežastį nu
rodo aplinkos faktorių įtaką, 
neištirtus hormonų poveikius, 
tam tikrus genus, taip pat tai, 
kad apolipoproteino E alelis 
E4 dažniausiai pasitaiko mo
terims. 

• Dauno sindromas: jeigu 
žmonės, kuriems yra Dauno 
sindromas, gyventų ilgai, jie 
visi susirgtų AL. 

AL d e b i u t a s 
Kitas svarbus žingsnis anks

tyvoje AL diagnostikoje botų 
savalaikis anksti pasirodančių 
klinikinių simptomų išsiaiški
nimas ir įvertinimas. Čia 
svarbus vaidmuo tenka ne tik 
šeimos nariams, bendradar
biams, kitiems žmonėms, su
pantiems susirgusį pacientą 
kasdieniniame gyvenime, bet 
ypač bendrosios praktikos gy
dytojams, į kuriuos pirmiau
sia kreipiamasi. Reikia dera
mai įvertinti pablogėjusią ir 
po truputį vis blogėjančią kog-
nityvinę simptomatiką: atmin
ties sutrikimus, kalbos sutri
kimus, vizualinio-erdvinio su
vokimo ir įgūdžių sutrikimus. 
Atminties pablogėjimas pir
miausia pasireiškia trumpa
laikės atminties sutrikimo, 
kai sunkiau suvokiama nauja 
informacija. Gerai suvokta 
anksčiau informacija anksty
vose AL stadijose išlieka. Del 
trumpalaikės atminties, įsimi
nimo sutrikimų progresuoja 
dezorientacija laike ir vietoje 
(aplinkoje). Ilgalaikė atmintis 
ir turimos informacijos atga
minimo funkcija sutrinka tik 
vėlesnėse AL studijose. Kalbos 
sutrikimai pasireiškia tuo, 
kad ligonis sunkiau randa rei
kiamų žodžių spontaninės kal
bos metu, yra pažeista atkar
tojimo funkcija. Nyksta bend
ravimo įgūdžiai. Atsiranda ag-
norijų, ypač daiktų; vizualinio 
dėmesio defektai, vizualinės 
informacijos perdirbimo defek
tai (sutrinka figūrų išskyri
mas, kontrasto įvertinimas). 
Atsiranda apraksijų. Vėles
nėse stadijose sutrinka elge
sys, 50 proc. išryškėja kliede-
siniai sutrikimai, 25 proc. pa
sitaiko regos ir klausos haliu
cinacijų. 

Namiškiai ir aplinkiniai gali 
pastebėti, kad pacientai neat
pažįsta žmonių, negali pasa
kyti daiktų pavadinimų, jiems 
sunku apsipirkti, mokėti mo
kesčius, skaičiuoti pinigus, jie 

neteisingai vartoja žodžius, 
neranda kelio vairuodami, 
kartais pasiklysta, ne pagal 
paskirtį naudoja įvairius įren
gimus. Atsiranda akivaizdžių 
asmenybės ir elgesio paki
timų: žmonės tampa pasyves
ni (įvairių autorių duomeni
mis, apie 70 proc. pacientų, 
sergančių AL, anksti pasi
reiškia apatija, blėsta iniciaty
va, afektų išraiška), jie tampa 
izoliuoti nuo aplinkos, blogos 
nuotaikos, dirglūs, įtarūs, ne
rimastingi, aktyviai neigia bet 
kokias egzistuojančias proble
mas. 

Pastebimi anksčiau nepasi
taikę pacientų poelgiai, kurie 
stebina aplinkinius: išvykų, 
atostogų metu pacientai būna 
pasimetę, netoleruoja nepažįs
tamos, naujos aplinkos; šei
mos susibūrimuose nebeatpa
žįstą giminių, pradeda ne
adekvačiai elgtis viešose vie
tose (pvz., pradeda šūkauti re
storane, teatre garsiai kalbina 
aplinkinius). 

Tokiais atvejais artimieji 
dažniausiai kreipiasi į bendro
sios praktikos gydytojus. Yra 
nemažai klausimų, kuriuos 
būtų tikslinga užduoti pacien
tui ir šeimos nariams, norint 
išsiaiškinti, ar tai AL. 

Naudingi klausimai 
• Ar pacientas anksčiau bu

vo patyręs insultų, galvos 
traumų, ar sirgo somatinėmis 
ligomis? 

• Ar vartoja kokių nors 
vaistų? Jei vartoja, kokių ir 
nuo ko? 

• Kokia atmintis? Kada atsi
rado (jei atsirado) atminties 
sutrikimų? 

• Ar sutrikimai atsirado 
staiga, ar progresavo po tru
putį? 

• Ar nesutapo su kita soma
tine liga, jos paūmėjimu? 

• Ar paciento būklė blogėja, 
stabili, ar gerėja? 

• Jeigu būklė blogėja, tai 
kaip? Staiga ar pamažu? 

• Ar yra problemų kasdieni
niame funkcionavime, veik
loje? 

• Ar akivaizdžiai kinta as
menybė? Nuotaika? 

• Ar pacientas tampa verks
mingas, nerimastingas, ar ša
linasi aplinkinių, vengia bend
rauti? 

• Ar anksčiau nebuvo diag
nozuota depresija? 

• Ar nebuvo piktnaudžia
vimo alkoholiu? 

• Ar šeimoje nebuvo diag
nozuota depresijos? 

• Ar šeimoje nebuvo pikt
naudžiavimo alkoholiu atvejų? 

Ištyrimas 

Ankstyvai AL diagnostikai 
didelę reikšmę turi anksti ir 
teisingai atliktas Protinės 
būklės mini tyrimas (angį. 
Mini Mental State Examina-
tion — MMSE). Vertinant šio 
klausimyno rezultatus, yra 
tam tikros ribos demencijos 
laipsniui nustatyti: >25 — 
norma, 20-24 lengvas sutriki
mas, 11-19, vidutinis sutriki
mas, <10 — sunkus sutriki
mas. 

Pacientui atliekamas neuro-
psichologinis ištyrimas. 
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Iš paraklinikinių tyrimų, 
naudojamų AL diagnostikai, 
didelę reikšmę turi elektroen-
cefalogama (EEG): EEG turi 
būti normali arba su nedide
liais nespecifiniais pakitimais. 

Atliekant lumbalinę punk-
ciją likvoras turi būti skaid
rus. 

Diagnostikai labai svarbu 
yra galvos smegenų kompiute
rinė tomografija. Ją atlikus 
turi būti stebimi smegenų at
rofijos požymiai, ryškiausiai 
matomi didžiųjų pusrutulių 
temporalinės skilties žievėje, 
hipokampe bei migdoliniame 
kūne. 

Apibendr in imas 
Šiame straipsnyje apžvelgta, 

kaip galima anksti diagnozuo
ti AL. Yra keletas priežasčių, 
dėl ko tai svarbu. 

Pirma, anksti diagnozavus 
ligą, paciento šeima žino, ko 
galima tikėtis, yra supažin
dinama su liga, jos eiga, gydy
mo galimybėmis, gali planuoti 
ateitį, išvengti netikėtumų, 
susijusių su progresuojančia 
liga. 

Antra, kuo ankstesnė ligos 
stadija yra diagnozuojama, 
tuo visavertiškesnis, adekva
tesnis ir savalaikiškesnis bus 
gydymas. Taip pat pacientas 
ir aplinkiniai apsaugomi nuo 
sunkių pasekmių, kurios gali 
ištikti nežinant, kad artimas 
žmogus susirgo progresuo
jančia ir klastinga liga. 

Šiuo metu AL gydoma ace-
tilcholinesterazės inhibito
riais, iš kurių Lietuvoje yra 
registruotas ir jau 2,5 metų 
vartojamas donezilis (aricep-
tas). Šis medikamentas yra 
prieinamas visiems pacien
tams, kuriems yra nustatyta 
tikėtina AL ir jei demencija 
yra lengvo ar vidutinio sunku
mo. Jis perkamas centralizuo
tai ir skiriamas 9 centruose vi
soje respublikoje (Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Alytuje) atlikus 
tyrimus ir patvirtinus AL 
diagnozę. Patvirtinus diagno
zę, vaistas kompensuojamas 
100 proc. 

„Nervu ir psichikos ligos", 
2001 m., Nr. 2 

KONFERENCIJA APIE 
ALZHEIMERIO LIGOS 

DIAGNOSTIKA 
Uostamiestyje viešėjo pirmą 

kartą į Lietuvą atvykęs Cleve-
land universitetinės ligoninės 
profesorius, neurologijos 
mokslų daktaras Alan J. Ler-
ner. 

Profesorius konsultavo Alz
heimerio liga sergančius pa
cientus, dalyvavo Girulių „Pa
jūrio" viešbutyje rengiamoje 
konferencijoje „Šiuolaikiniai 
Alzheimerio ligos diagnostikos 
ir gydymo ypatumai". Joje 
profesorius Alan J. Lerner 

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

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

4647 W. 103 St, Oak. I_awn, IL 
Tel. 706-422-8260 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory HiBa, IL 
TeL (706) 5966101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzte Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKJS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory H«s. IL 
1 myks į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VZ2NAS. M.D., &C. 
Specialybe - Vidaus Hgų gydytojas 

Kalbamą lietuviškai 
6918 W. Archar Ava. StsrS ir 6 

Crtea90.IL 80638 
Tei. 773-229-9906 

ARAS ZUOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS -CHIRURGUA 
166 E. Supeflor. Sutt*>402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1265 

MARIUS KATILIUS, M.D. 
CHIRURGAS 

Trūkio, tulžies pūsles, krūties, 
žarnyno, endokrinologinė ir 

laparoskopinė chirurgija. 
300 Bamey Dr., SuHe A 

JoHat. IL 60435 
Tai. 815-744-0330; 

lietuvttkal 815-744-6230 
www.cawartofauf9afya1dbtaitthsaltli.corn 

skaitė paskaitą „Alzheimerio 
ligos ankstyvoji diagnostika ir 
gydymas JAV". 

Konferencijoje dalyvavo 
Klaipėdos, Šiaulių ir Pane
vėžio krašto neurologai, psi
chiatrai bei bendrosios prakti
kos gydytojai. 

1906 metais vokiečių psi
chiatras Alois Alzheimeris pir
masis apraše šios ligos požy
mius. Ji sunaikina žmogaus 
atmintį, sugriauna asmenybe, 
dėl šios ligos patiriami didžiu
liai ekonominiai nuostoliai. 

Konferencijos organizatorių 
teigimu, šios ligos diagnostika 
nepakankama. Dažnai blogė
janti atmintis priskiriama 
normaliam senėjimui kaip na
tūralus reiškinys ir pagalbos į 
specialistus kreipiamasi pavė
luotai. Šiuolaikinis gydymas 
ankstyvose stadijose ligą gali 
pristabdyti, pagerinti ligonio 
kasdienę veiklą, atmintį ir 
slaugą. (ELTA) 

http://Crtea90.IL
http://www.cawartofauf9afya1dbtaitthsaltli.corn


NESIBAIGIA LENKIJOS 
LIETUVIŲ BĖDOS 

Lenkijos Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininkė 
Irena Gasperavičiūtė ir Puns
ko valsčiaus viršaitis Vytau
tas Liškauskas susitiko su 
Lenkijos Respublikos prezi
dento kanceliarijos vedėja Jo
lanta Szymanek-Deresz ir pre
zidento patarėju Andrzej Maj-
kovvski gegužės 15 d. 16 vai. 
Varšuvoje prezidento kance
liarijoje. Susitikimas vyko 
Punsko valsčiaus viršaičiui 
paprašius susitikti su Lenki
jos Respublikos prezidentu 
Aleksander Kwassniewski. 
Prieš susitikima prezidento 
kanceliarija pasikvietė lietu
vių atstovus aptarti aktualių 
problemų. 

Susitikimo metu Lenkijos 
lietuvių atstovai pristatė ak
tualias problemas: 

1. Pasienio užkardos įkurdi
nimo Punske — Lenkijos lie
tuvių atstovai prašė padėti at
naujinti derybas su Lenkijos 
pasienio apsaugos komendan
tu gen. M. Bienkovvski dėl pa
sienio užkardos lokalizavimo 
Punsko valsčiuje. Informavo, 
kad negauta atsakymo raštu 
dėl dviejų Punsko valsčiaus 
tarybos pasiūlymų lokalizuoti 
užkardą Smalėnuose arba Pa
liūnuose. Taryba pasiruošusi 
nurodyti ir naujų vietų, bet ne 
Punsko miestelyje. Lenkuos 
lietuviai siūlė ieškoti tokios 
vietos, kuri atitiktų sienos ap
saugos reikalavimus ir ne
prieštarautų Lenkijos lietuvių 
interesams. Informavo, jog 
gandai, atseit Punsko vals
čiaus gyventojai jau neprotes
tuoja prieš užkardos buvimą 
Punske, yra netikri. Gyven
tojų įkurtas Protesto komite
tas šjuo metu yra surengęs 
parašų rinkimo prieš užkar
dos lokalizavimą akciją. Mi
nistras A. Majkowski sakė, jog 
neseniai yra kalbėjęs su gen. 
M. Bienkovvski. Jo teigimu, 
pasieniečiai pasiryžę tęsti de
rybas ir kol kas pasienio tar
nybos susilaiko daryti investi
cijas. 

2. Lenkijos LB valdybos pir
mininkė Irena Gasperavičiūtė 
pristatė dabartinę lietuviško 
švietimo padėtį Lenkijoje: 

— 1999/2000 m. 2 aštuon
metės mokyklos Punsko vals
čiuje pertvarkytos į trimetes, 
2000/2001 m. viena Krasnapo-
lio valsčiaus mokykla iš aš
tuonmetės pertvarkyta į tri
metę; 

— pagal Seinų valsčiaus 
2001/2002 m. planus, visose 
Seinų valsčiaus mokyklose 
(Krasnovo, Krasnagrūdos ir 
Seinų gimnazijos) lietuviškos 
klasės jungiamos su lenkiš
komis — tai tolygu lietuviško 
švietimo likvidavimui Seinų 
valsčiuje; 

— nesudaroma galimybė pa
grindinių mokyklų ir gimna
zijų mokiniams baigiamąjį eg
zaminą laikyti gimtąja kalba; 

— iki šiol Nacionalinės edu
kacijos ministerijos nepatvir
tinta nei viena iš pateiktų 
Ministerijai mokymo progra
mų, t.y. lietuvių kalbos, integ
ruoto mokymo lietuvių kalbos 
pagrindu I—III klasėms, Lie
tuvos istorijos ir Lietuvos geo
grafijos; 

— nepasirašyta nei viena 
sutartis šių metų vadovėlių 
leidimui. 

Pasak lietuvių atstovų, iš 
valstybės biudžeto skiriamų 
subvencijų nepakanka nedi
delėms lietuviškoms klasėms 
išlaikyti. Pagal 1992 m. Nacio
nalinės edukacijos ministro 
potvarkį tautinės mažumos 
gali steigti klasę, esant 7 vai
kams, tačiau, įgyvendinus 
švietimo reformą, pinigų, ski
riamų moksleiviams, užtenka 
24 mokinių klasei išlaikyti. 20 
proc. didesnės subvencijos 
tautinių mažumų vaikams pa
kanka gimtosios kalbos moky
mui, tačiau per maža išlaikyti 
klases. Mišriose (lietuviškose 
ir lenkiškose) mokyklose ir lie
tuvių, ir lenkų klasės yra ne
didelės, dėl to jų išlaikymas 
yra brangesnis. 

Prezidento kanceliarijos ve
dėja Jolanta Szymanek-De
resz pasiūlė atsisakyti daly
kus dėstyti lietuviškai, tik pa
pildomai mokyti lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir geo
grafijos, visus kitus dalykus 
dėstyti lenkiškai, tada, sukū
rus dideles klases, sumažėtų 
jų išlaikymo kaštai. Pasak 
kanceliarijos vedėjos, dabar 
neįmanoma išsaugoti lietu
viško švietimo tokio, koks yra, 
nes dabartinėje Lenkijos švie
timo sistemoje nėra vietos to
kioms tautinių mažumų mo
kykloms. Pasak ministrės, jei 
būtų daromos nuolaidos lietu
vių vaikams, lenkų vaikai 
jaustųsi diskriminuojami. 

Lenkijos LB Krašto valdy
bos pirmininkė Irena Gaspe
ravičiūtė pareiškė, kad lietu
viai jokiu būdu pesutiks atsi
sakyti dėstyti lietuvių kalba, 
nes tai reikštų organizuoto 
per pastarąjį 50-metį lietuviš
ko švietimo likvidavimą. Kita 
vertus, yra keletas mokyklų, 
kur lietuvių kalbos mokoma 
fakultatyviai, tačiau jos neten
kina mūsų poreikių. Ji pateikė 
kompromisinį variantą: Seinų 
valsčiaus mokyklų problemas 
iš dalies galėtų išspręsti lietu
viškos pagrindinės mokyklos 
Seinuose įsteigimas. Gal būtų 
galima į Seinus atvežti 
vaikus iš aplinkinių kaimų lie
tuviškų mokyklų, tačiau Sei-
nuose reikėtų surasti mokyk-

Lenkų kultūros namai Vilniuje, Naugarduko ir Kauno gatvių sankryžoje, buvo atidaryti vasario 18 d. Juos 
įsteigė draugija ,,Wspolnota Polska" 
(Elta) nuotrauka. 

lai tinkamas patalpas. 
Prezidento patarėjas A. Maj-

kovvski iš esmės pritarė Kan
celiarijos vedėjos nuomonei, 
siūlė keisti mūsų, pasak jo, 
pernelyg tradicišką požiūrį į 
švietimą, ruošti žmones, atvi
rus pasauliui. Kaip pavyzdį 
pateikė savo dukters likimą: 
jinai ištekėjo už norvego, gyve
na Švedijoje, su vyru kalbasi 
angliškai, vaikai lanko švediš
ką darželį ir jau moka tris kal
bas. Lenkijos lietuvių atstovai 
paaiškino, jog lietuviškų mo
kyklų absolventų likimai įro
do, kad mūsų mokyklose mo
kiniai puikiai išmoksta valsty
binę kalbą, jiems nėra jokių 
nuolaidų, jie išeina visą lenkų 
kalbos mokymo programą, lai
ko lenkų kalbos abitūros egza
miną, tokį pat, kaip ir visoje 
Lenkijoje, pasirenka studijas 
Lenkijoje arba Lietuvoje, kar
tais užsienyje. Netiesa, kad, 
mokant lietuviškai, jaunimui 
užkertamas kelias į ateitį, 
greičiau atvirkščiai — sudaro
ma galimybė studyuoti aukšto 
lygio Lietuvos aukštosiose mo
kyklose. 

Punsko valsčiaus viršaitis 
Vytautas Liškaukas atkreipė 
dėmesį, kad būtina Punske 
statyti priestatą Punsko Kovo 
ll-08ios licėjui prie Punsko 
mokyklos. Prezidento kance
liarijos atstovai žadėjo infor
muoti apie susitikimą Tarp
žinybinės grupės tautinių ma
žumų reikalams pirmininką 
Dobiesuaw Rzemieniewski, 
kai jis gegužės 24-25 d. lanky
sis Punske ir Seinuose. Prezi
dento patarėjas A. Majkowski 
žadėjo Lenkijos lietuvių prob
lemas iškelti per Lietuvos ir 
Lenkijos prezidentų komisijos 
posėdį. 

Išvados: 
1. Pasienio užkardos lokali

zavimo Punsko valsčiuje klau
simas lieka atviras. 

2. Dėl lietuviško švietimo 
Lenkijoje nuomonės diametra
liai išsiskyrė. Prezidento pa-

Lenkijos senato įgaliota rūpintis svetur gyvenančiais lenkais. G. Žilinsko 

LIETUVIŲ VAIKAI ŠAUKIASI PAGALBOS 
Lenkijos lietuvių lei

dinys „Aušra" atkreipia dėme
sį, kad šiais metais Seinų 
viršaitis užsimojo sunaikinti 
lietuvišką švietimą visame 
Seinų valsčiuje. „Prieš dvejus 
metus prasidėjęs lietuviškų 
mokyklų Lenkijoje naikinimo 
vajus nesibaigia. Kiekvienais 
metais uždaroma tai po vieną, 
tai po dvi mokyklas", rašoma 
12-jame „Aušros" numeryje. 

Leidinyje teigiama, kad „ati
džiai stebini visus pakitimus 
įgyvendinus-, švietimo reformą 
Seinų valsčiuje, aiškėja, kad 
suplanuota m likviduoti lietu
viškas mokyklas dėl lėšų sto
kos". Leidinio nuomone, „tai 
liudija lietuvių kalbos, Lietu
vos geografijos ir istorijos in
tegruoto mokymo programų 
netvirtinimas, egzamino po 
pagrindinės mokyklos neor-
ganizavimas lietuvių kalba, 
delsimas leisti lietuviškus va
dovėlius", y 

„Aušra" taip pat atkreipia 
dėmesį į tai, Jog netgi Lenkijos 
prezidento kanceliarijos va
dovė Jolanta Szymanek-De
resz susitikime su Lenkijos 

tarėjai išreiškė nuomonę, kad 
toks lietuvių, švietimas, koks 
yra dabar, neatitinka švietimo 
politikos reikalavimų. Pasiūlė 
įdiegti kitą švietimo modelį, 
t.y. atsisakyti lietuviškų kla
sių ir lietuvius vaikus mokyti 
tik lietuvių kalbos, istorijos ir 
geografijos, kaip papildomų 
dalykų. Tokiu būdu baigia
mųjų egzaminų, vadovėlių, 
programų liet. klasėms, lietu
viškos mokyklos Seinuose stei
gimo klausimai tapo nebeak
tualūs, į kuriuos neatsakyta. 
LLB atstovai pareiškė, kad 
prezidento atstovo siūlymai 
Lenkijos lietuviams yra ne
priimtini ir toliau sieks išsau
goti lietuvišką švietimą. 

Irena Gasperavičiūtė 

lietuvių bendruomenės valdy
bos pirmininke Irena Gaspe
ravičiūtė bei Punsko viršaičiu 
Vytautu Liškausku pasakė, 
kad „dabartinėje Lenkijos 
švietimo sistemoje nėra vietos 
tokioms tautinių mažumų mo
kykloms, kur visi dalykai 
dėstomi gimtąja kalba". 

Prezidento atstovė siūlė at
sisakyti mokyti vaikus lietu
viškai ir dėstyti tik lietuvių 
kalbą, gal dar Lietuvos geo
grafiją ir istoriją kaip papildo
mus dalykus. 

„Aušra" taip pat informuoja, 
kad Seinų gimnazijos lietu
viškų klasių vaikų tėvai 
įsteigė protesto komitetą prieš 
lietuviško švietimo panaiki
nimą Seinų valsčiuje. 

Kaip žinoma, 1994 m. pasi
rašytos Lietuvos ir Lenkijos 
tarpvalstybinės sutarties 14 
straipsnis sako, jog „Lietuvoje 
ir Lenkijoje esančios lietuvių 
ir lenkų tautinės mažumos 
turi teisę mokytis gimtosios 
kalbos ir mokytis kitų dalykų 
gimtąja kalba". 

Tuo tarpu Seinų viršaitis 
Jan Skindzier sakė, kad „vals
čius nei lietuviškų mokyklų, 
nei lietuviškų klasių naikinti 
nesiruošia". Pasak jo, lietu
viškos mokyklos Krasnave ir 
Krasnagrūdoj išliks, tik pla
nuojama jungti 4, 5 ir 6 kla
ses, kuriose dalykai dėstomi 
lietuviškai, nes klasėse yra 
per mažai mokinių. Viršaitis 
pabrėžė, kad drauge su lenkų 
moksleiviais lietuviai mokysis 
tik piešimo ir muzikos pamo
kose. 

Lietuvos ambasadorius Len
kijoje Darius Degutis susitiko 
su Lenkijos nacionalinio švie
timo ministru Edmund VVitt-
brodt, kuris užtikrino ambasa
dorių, kad „Lenkija laikysis 
prisiimtų įsipareigojimų ir su
darys sąlygas lietuvių tautinei 
mažumai mokyti savo vaikus 
gimtąja kalba". (BNS) 
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Danutė Bindokienė 

Nematome, ko nenorime 
matyti 

Ar Lietuva yra kaip chame
leonas: kiekviena pora akių 
mato vis kitas spalvas ir kitą 
vaizdą? Ar tikrai daugelis 
mato tik tai, ką nori matyti, o 
pro visa kita praeina, nusuk
dami galvą į šalį? Taip pa
prastai pesimistai kaltina op
timistus, o pastarieji meta 
priekaištus pirmiesiems... 

Taip ir mes, užsienio lietu
viai (bet nedaug čia atsilieka 
ir tėvynėje gyvenantys), mėgs
tame vienas kitą kaltinti, jei
gu parsivežti iš viešnagės Lie
tuvoje įspūdžiai neatitinka 
savo sukurtam įvaizdžiui. Ta
čiau niekas negali paneigti, 
kad Lietuva visgi tvirtu žings
niu žengia į priekį. Galbūt ne 
taip greitai, kaip daugelis 
norėtų, galbūt ne visose gyve
nimo srityse ta pažanga vie
noda, bet vis dėlto ji yra. Tad 
atėjo metas pakeisti nuolatinį 
priedainį, kad mūsų tėvynė 
stovi ant bedugnės kranto, ku
ris sparčiai byra iš po kojų. 

Vienas labai įtakingas as
muo Lietuvoje yra išsireiškęs, 
kad užsienio lietuviai kartais 
,.iš toli geriau mato. kas vyks
ta mūsų šalyje, kaip mes, čia 
kasdien gyvendami". Arba, ki
tais žodžiais tariant. ,.per me
džius sunku įžiūrėti mišką". 
Juo labiau, kad tas tėvynės 
kasdienybės vaizdas neretai 
perduodamas tarytum suski
lusiame veidrodyje. 

Šiuo atveju didelė kaltės 
dalis priklauso Lietuvos ži-
niasklaidai. savo klausytojus 
bei skaitytojus kasdien pe
ninčiai pačiais baisiausiais, 
liūdniausiais, pesimistiškiau
siais kąsniais, kurie didina 
neviltį ir užmuša norą bet ką' 
pozityvaus atlikti: vis vien 
nieko nepakeisti, vis vien 
prieš vėją nepapūsi... 

Dalis kaltės tačiau priklau
so ir „senų gerų laikų madai", 
kuomet žmogus buvo patogiai 
įstatytas į sovietinio plano 
vėžes. Kiekvienas turėjo savo 
vietą ir tai vietai atitinkantį 
vaidmenį. Iš vėžių iškrypti 
buvo ir pavojinga, ir nepelnin
ga. Tai nereiškia, kad žmonės 
buvo patenkinti, bet valdžią 
keikti, kritikuoti ir skųstis 
savo dalia tegalėjo labai atsar
giai, privačiai, savųjų rate
lyje. Dabar kiekvienas gali tai 
daryti viešai, net spaudoje. Iš 
tikrųjų tie skundai ir prie
kaištai susilaukia daugiau dė
mesio, negu pozityvus, nuo
širdus darbas, tad žmonės ta 
privilegija ir naudojasi, pri
siminė, kad ..girgždantis ra
tas pirmiausia patepamas". 

Ar Lietuvoje tikrai taip blo
gai, kaip daugelis mėgina 

įtikinti? Ar Lietuva užsieniui, 
ieškodama jo palankumo ir 
paramos, rodo vienokį veidą, o 
saviesiems, savo krašte — ki
tokį? Ir taip, ir ne. Apskritai, 
tai kažkokia „atvirkštine" lie
tuvių tautos charakteristika: 
kai reikia pasirodyti kitatau
čiams (šventėje, kai atvyksta 
svarbūs užsienio svečiai ar 
pareigūnai ir panj , tuomet vi
si vieningai dirba, stengiasi, 
kad tik projektas gerai pa
vyktų. Kai „proga praeina", 
vel grįžtama prie tarpusavio 
kapsejimosi, kritikavimo ir 
nesutarimų, dar pridedant 
priekaištų — kas ko neatliko, 
kas daugiau už savo darbą 
garbes laurų suskynė... 

Deja, tai vyksta ne tik Lie
tuvoje, bet visuose kraštuose, 
kur tik gyvena mūsų tau
tiečiai. 

Antra vertus, jeigu Lietuva 
yra tikrai tokia atsilikėlė, tie
siog „bananų respublika iš 
pačių Trečiojo pasaulio pa
kraščių", tai dėl ko Vakarų 
valstybės — tiek NATO, tiek 
Europos Sąjungos narės —jos 
pažangą taip aukštai įver
tina? Kodėl į visus pasiruo
šimus narystei NATO bei ki
toms svarbioms tarptauti
nėms organizacijoms užsie
nio kraštai žvelgia pozityviai 
ir net Lietuvą vadina pa
vyzdžiu kitoms, neranges
nėms šalims? 

Lietuviai, atrodo, įpratę 
visa. kas svetima, vertinti 
daug labiau, kaip savo. Tai ne 
pastarųjų laikų mada — to
kios pažiūros buvo ir pirmo
sios nepriklausomybės de
šimtmečiais, kai importuotos 
prekės, svetimos kalbos, ke
lionės užsienyje daugeliui 
buvo kur kas „arčiau širdies". 
kaip savo krašto gaminiai, lie
tuviškas žodis, atostogos Bal
tijos pajūryje ar kurioje kitoje 
nuostabioje tėvynės vietoje. Ir 
anuomet žmonės skundėsi 
valdžia, nedarbu, kai reikėjo 
savo gaminius pigiai parduo
ti, o brangiai pirkti. Ieško
dami geresnio gyvenimo, ne
munais plaukė užsienirfc 
skandino „savo vargus" bute
lyje... Buvo turtuolių, buvo ir 
vargšų: buvo teisingų žmonių, 
buvo sukčių, vagių. Buvo 
darbščių, kurie savo prakaitu 
pelne duonelę ir niekaip ne
įstengė užsidirbti bent „ant 
sviesto"; buvo veltėdžių, kurie 
mokėjo pasinaudoti kitų triū
su ir niekuomet nieko nesto
kojo. Juk taip yra visuose 
kraštuose ir visuomet — juk 
tai mūsų planetos kasdienybė. 

Tad būkime optimistiškesni 
ir atlaidesni savo tėvynei. 

VARTAI Į INDOKINIJĄ 
ALEKSAS VITKUS 

Prez. Eisenhower atsisakė siųsti Ameri
kos dalinius į Vietnamą, nors buvo patarėjų gąsdina
mas Žurnalisto Joseph W. Alsop „Domino" kaladėlių 
teorija. Karas pasibaigė visišku prancūzų pralaimė
jimu, kai jų paskutiniai stambūs daliniai, iš visų pusių 
apsupti, 1954 metų gegužę galutinai sudėjo ginklus 
Siauriniuose kalnuose, prie mažo Dien Bien Phu mies
telio, esančio prie pat Laoa sienos. Kaip žinome, Salia 
prancūzų, ten kovojo ir iš įvairių tautų sudarytas sve
timšalių legionas, jų tarpe ir II Pasaulinio karo pabė
gėlių — lietuvių. 

Netrukus Ženevoje buvo sutarta padalinti Vietnamą 
per pusę, išvedant liniją ties 17-ta lygiagrete. Ja sie
na buvo laikinai atdara, ir per ją nuo komunistų pasi
traukė beveik milįjonas žmonių. Devyneriais metais 
anksčiau ir mes panašiai traukėmės nuo komunizmo. 
Dien Bien Phu miestelyje yra muziejus, kur kiekvie
nas su Vietnamo kariuomene surištas eksponatas yra 
rūpestingai išstatytas, tuo tarpu kai prancūzų ženklai 
sumesti į krūvą. Revoliucijos herojų kapinėse palaido
ta 15,000 žuvusių prie Dien Pitn Phu vietnamiečių 
karių. Ir kas, stovintis prie tų kapų, negalėjo pagalvo
ti, kad ir po šio lemiamo mūšio kovos tęsis dar 20 me
tų, įveliant ir Ameriką. Tolokai pastatytas prancūzų 
karo paminklas — obeliskas, su aplink jį supančia pil

ka betonine siena ir juodais geležiniais varteliais. Pa
minklas neprižiūrimas, apleistas, užmirštas. Buvo aiš
ku, kad kai eiliniai vietnamiečiai taip nuoširdžiai vis
ką atleido ir užmiršo, oficiali komunistų propaganda 
savo beveik prieš 50 metų laimėta pergale ir Šiandien 
piktdžiūgauja. 

Kelias jūros link tankiai gyvenamas ir dažnai pra
važiuojame pro ilgus, prie plento beveik ištisai prisi
glaudusius, nedidelius kaimus. Savotiškai įdomi ir tų 
matomų namų konstrukcija. Dažniausiai dviejų ar 
trijų aukštų, su bestogiu balkonu. Mums pastebėjus, 
kad namai, palyginant su ilgumu, labai siauri, Dragon 
paaiškino: jau nuo senų laikų visokie valdovai rinko 
mokesčius pagal namo platumą, tai vis pradėjo statyti 
ilgus namus, bet kuo siauresnius. Ta tradicinė archi
tektūra išliko iki šiandien. Šoninėse sienose langų 
nėra, kadangi anksčiau ar vėliau, prie tų sienų prisi-
lipdys kitas tavo kaimynas, naujo siauro namo savi
ninkas. Statomų namų pastoliai — kartys — tokie plo
nyčiai, baisu, kad jie neišlaikys ten dirbančių žmonių. 

Sakoma, kad Vietnamas yra budistų kraštas, bet 
vienuolių, kurių Tailande matėme beveik visur, nesi
matyti. Ir Šventyklų nepastebėjau. Laukuose Švytruo
ja dirbančių žmonių kūginės bambuko skrybėlės. Abie
jose kelio pusėse siuva motociklai ir dviračiai. Ret
karčiais pamatai lyg nemažą vežimuką, privažiavus 
pasirodo, kad tai sena moterėlė dviratininkė su nepa
prastai dideliu kroviniu ryžių šiaudų, maišų ar krep
šių. Plentas lyg pavirto į greitkelį, ir reikia kartais 
sustoti sumokėti reikalaujamą mokestį. Vietiniai ne

moka. Pastebėjau, kad ir muziejuose turistams kainos 
gerokai aukštesnės. Panašiai būdavo ir Egipte. Kiek 
prisimenu, tik Salt Lake City, Amerikoje, turistai tu
rėjo retą privilegiją: miesto centre, prie didžiosios Mor
monų bažnyčios, turistams leido pastatyti mašinas, o 
vietiniams — ne. Pralekia pro šalį degalinės dažniau
siai su Caltex ar Petrolimex iškabomis. Kai kur matyti 
komunistiniai šūkiai, tik nežinau, ar jie seni, ar jau 
nauji. Miesteliuose į „stop" ženklus šoferiai nelabai 
kreipia dėmesio. 

Kiekvienas kaimas čia turi savo atskiras karių ka
pines su vienodais paminkliukais, bet jos didesnio 
įspūdžio nesudaro. Aplankėme ir bendras kapines. 
Kaip ir pas mus, yra nemažai gražių paminklų, yra ir 
visai mažučių, nutriušusių. Pastebėjome eilę žole 
apaugusių mažų žemės kauburiukų. Dragon mums 
paaiškino. Laidotuvės čia trunka 2-3 dienas, ir po to 
mirusiojo kūnas paprastame karste įkišamas negiliai į 
žemę. Po trejų metų kapas atidaromas, ir likę kaulai 
sudedami į nedidelę dėžę, tada palaidojami galutinai. 
Tie kauburiukai tai tik laikinos poilsio vietos. 

Vestuvės čia rjaprastos. Susirenka jaunojo šeima, pa
pietauja, paskui vyksta į jaunosios namus. Po to tiki
ma, kad jaunieji yra vedę. Nėra jokių kitų ceremonijų. 
Juokdarys galėtų pasakyti, kad gal už tai tik 2 proc. 
skiriasi. Paminėjus skyrybų skaičių Amerikoje, Dra
gon, dar nevedęs, susiėmė už galvos. 

Lygumose čia žemė derlinga ir klimatas palankus 
Šiaurėje užderi net du ryžių derliai, gal prisideda ir 
dar vienas — gėlių, o pietuose ryžiai užauga net tris 

kartus. Labai mėgsta vietnamiečiai ir įvairius vaisius. 
Prie visur randamų ananasų, bananų, granatų, plau
kuotų braškių ir moliūgų, reikia priskaičiuoti dar kokį 
tuziną vaisių, kurių ir vardų neišmokau. Laimei, mes 
dažnai valgydavome ne viešbučiuose, bet vietiniuose 
restoranuose, tai teko susipažinti su įvairiais jų ska
numynais. Man, nepataisomam sriubų mėgėjui, ypač 
patiko „Pho" sriuba, kurią jie valgo kasdien, iš ryto ir 
vakare. Vidudienį jie valgo ką nors stipresnio. Tai pa
prastų baltų plokščių makaronų sriuba, paskaninta 
anyžiumi, imbieru, įvairiomis žolelėmis ir priesko
niais, patiekiama su viščiuko ar jautienos kąsniukais. 
Ant stalo paprastai stovi indeliai cinamono, Šviežių 
daržovių lapų, mėtų, supjaustytų citrinų ir ypatingai 
pikantiško vietinio rfgo gai. Kad žmona turėtų talento 
ir noro namuose tokią sriubą man kasdien paduoti! 
Deja, veltui svajoju. 

Dar kitas valgis, kuris mums patiko. Tai vaisių salo
tos, kur vynuogės, pomidorai, moliūgai ir kitokie, su
maišomi su vėžiukais, krevetėmis, žuvų padažu, dar
žovėmis ir actu. Tokia saldžių vaisių ir rūgštaus acto 
kombinacija yra labai gaivinanti, atrodo patraukian
čiai, turi mažai kalorijų, ir būtų puikus valgis karštą 
vasaros dieną. Kažkas lyg tarp lietuviškų šaltibarščių 
ir mano mamos karštų ukrainietiškų barščių. 

Praleidome dvi naktis prie jūros, kurortiniame mies
telyje Hong Gai. Čia turėjome visą dieną trukusią ke
lionę po nepaprasto grožio Ha Long įlanką, kuri 1994 
m. UNESCO buvo pripažinta pasauliniu gamtos pa
veldu (B.d.) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MALDOS VEIKSMINGUMAS 
17 eilinis sekmadienis 

Pradžios knygos ištraukoje 
tęsiamas praėjusio sekmadie
nio skaitinyje pradėtas an
tropomorfinis Dievo vaizdavi- # 
mas. Aname skaitinyje pakar
totas ir patvirtintas Dievo 
pažadas padaryti Abraomą 
didžiulės tautos tėvu. Šio sek
madienio skaitinyje Abraomas 
veda dialogą su Dievu dėl So
domos ir Gomoros nuodėmių. 
Abraomas derasi klausdamas, 
ar Viešpats pasigailėtų šių 
miestų, radęs juose penkias 
dešimtis, keturiasdešimt pen
kis, keturiasdešimt, trisde
šimt, dvidešimt ir galiausiai 
dešimtį teisiųjų. Kiekvienu at
veju Viešpats sutinka sulaiky
ti savo bausmę. Bažnyčia šia
me skaitinyje įžvelgia maldos 
galimybę ir jos veiksmingumą. 
Viešpats yra vienintelis, ku
riuo gali pasikliauti. Jis atsi
liepia į patriarcho prašymą ir 
sulaiko baudžiančią ranką. 
Viešpats nori išgelbėjimo. Jis 
tik ir laukia išgelbėjimo troš
kimo, net jeigu šis troškimas 
kyla iš kito žmogaus. 

Palydėjusiam tris garbingus 
svečius Abraomui dievas pati
ki savo paslaptį. Jis rengiasi 
nužengti į Sodomą ir ją sunai
kinti dėl didelių nuodėmių. 
Viešpaties pasitikėjimas iš
provokuoja Abraomo maldą. 
Ši pirmoji Biblijoje užrašyta 
malda yra užtariamoji, nes ja 
siekiama išgelbėti nusidėjė
lius. Nuostabu tai, kad žmo
gus, tikėjimu atsivėręs Dievui, 
iš karto jaučiasi atsakingas 
dėl kitų išganymo. Jei Abrao
mas būtų likęs klajoklis stab
meldys, j is būtų tik pasipikti
nęs ir reiškęs neapykantą su
gedusiems nusidėjėliams. Ta
pęs Dievo bičiuliu, jis jaučia, 
kad Viešpats kviečia jį daly
vauti visuotinėje tėvystėje. Jis 
suvokia, kad nedaugelio tei
siųjų dorybė gali atsverti dau
gybės nusidėjėlių nedorybę. 
Solidarumas gėryje kur kas 
stipresnis už solidarumą blo
gyje. Malonės srovė skaistina 
ir atnaujina žmoniją. Prana
šas sako, kad vienintelio tei
siojo pakanka išgelbėti pasau
liui (Plg. Iz 53). 

Kodėl derybos baigiasi ties 
dešimtimi teisiųjų? Gal auto
rius jaučia, kad pasiekė galu
tinę leistiną ribą. Gal jis neno
ri nustatinėti ribų Dieviš
kajam gailestingumui. Jo gai
lestingumo mastas išlieka at
viras visoms galimybėms. 

Anot senovės semitų, nedau
gelio žmonių įvykdytas nusi
kaltimas galėjo užtraukti 
bausmę daugeliui. Izraelio ka
riai pralaimėjo mūšį, nes vie
nas žmogus nesilaikė draudi
mo ir pasisavino neleistiną 
daiktą (Joz 7). Čia susidu
riame su priešingu atveju. Ke
letas teisiųjų gali laimėti iš
gelbėjimą daugeliui. Verta 
atkreipti dėmesį į Abraomo 
nusižeminimą. Jis kreipiasi į 
Viešpatį sakydamas: „Drįstu 
kalbėti Viešpatiui, būdamas 
dulkė ir pelenai". Nuostabu 
tai, kad visame skyriuje Die
vas vaizduojamas žmogiškai? 
bruožais ir čia pat Biblijos au
torius pabrėžia jo transcen-
dentiškumą ir slėpiningumą. 
Tačiau, nepaisant to, mes ra
ginami melstis drąsiai ir pasi
tikėdami. 

Laiške kolosiečiams patei
kiama krikšto teologija. Apaš
talas Paulius, grįždams prie 
Laiške romiečiams (6; išsa
kytos minties, įžvelgia panar
dinimo apeigose krikšto slėpi
nį ir jame glūdintį ženklą: 
mūsų dalyvavimą Kristaus 
mirtyje ir prisikėlime. Pa
krikštytasis tampa susietas su 
Išganytojo atpirkimo darbu. 
Krikščionis, išlaisvintas iš 
nuodėmės ir įstatymo val
džios, gyvena ant kryžiaus 
laimėtąja laisve. Čia pastebi
ma Pauliaus minties branda. 
Iki šiol jis kalbėjo apie ateityje 
būsimą mūsų prisikėlimą. 
Nuo šiol jis prabyla apie tai, 
kas jau įvykę. Nuo krikšto 
esame mirę ir prikelti su Kris
tumi. Mūsų prisikėlimas jau 
prasidėjo giliausioje mūsų 
esybėje ir pasirodys visu spin
desiu Viešpaties atėjimo die
ną. Nuo mūsų krikšto iki Kris
taus atėjimo dienos gyvename 
prisikėlimo pasaulyje. 

Evangelijos skaitinyje Lu
kas tęsia maldos temą. Malda, 
ypač jos veiksmingumas, yra 
viena iš mėgstamų Luko 
temų. Pradžios knygoje paro
domas pats principas: malda 
yra veiksminga. Jėzus patvir
tina tai dviem istorijomis. 
Žmogus, nemokantis melstis, 
yra reikalingas ne tik pamo
kymo, bet ir atsivertimo. Ti
kintiesiems, kurių tikėjimas 
nusilpo, reikia priminti, kad 
maldoje jie kreipiasi į mylintį 
Tėvą. Ar mylintis Tėvas 
prašančiam žuvies atkištų gy
vatę? Kita Jėzaus papasakota 
istorija yra apie žmogų, kuris 
nenori trukdytis, bet atsikelia 

Stato:r.:i nauja bažnyčia Šventojoje, bet, kaip ir daugelyje kitų vietų, jau 
susidurta su finansavimo problema Klebonas mano, jeigu pasisektų gau
ti trūkstamus pinigus, bažnyčia turėtų būti baigta per porą metų. 

Lauros Petrauskaitės Elta) nuotrauka 

PAŽINTIS SU ADELE DIRSYTE 
tai buvo pačios A. Dirsytės, o 
taip pat unikalios, tremtyje 
rašytos maldaknygės, prista
tymas. 

„Tai, kas jus pasieks Šioje 
knygoje, greičiausiai primins 
šnabždesį", įžangoje švelniai 
perspėja Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamke-
vičius. 

„Tai asmenybė, savo gyveni
mu skatinusi nenutrūkstamai 
kelionei — į būties paslaptį, į 
dvasinį tobulėjimą, į ištvermę, 
kada žmogaus atsparumo blo
giui išbandymai tampa žiau
rūs ir negailestingi'', — tai 
vėlgi arkivyskupo žodžiai, ties 
kuriais neįmanoma nesuklus-
ti. 

Šios dvi citatos būtų trem
tinės mokytojos A. Dirsytės ir 
jos knygos tikslus apibūdini
mas. Vargu ar pavyktų rasti 
subtilesni žodį, didesnę atidą, 
gražesnį požiūrį. 

Kas yra didvyris, kas didvy
riškumas, kas lemia jį? Ilgas 
dvasinis ruošimasis, kasdieni
nis pilkas darbas, kuris iš
trykšta tyru šaltiniu, sulau
kus ypatingų aplinkybių? Ap-

Adelė Dirsytė 

„Jūs manieji" — tai žodžiai 
ant Adelės Dirsytės knygos 
viršelio. Knygoje sudėti trem
tyje, širdies krauju parašyti 
laiškai savo artimiesiems. Kas 
ji, A. Dirsytė, kurią ruošiama
si paskelbti palaimintąja? Ge
rai žinoma svetur, bet dauge
liui nežinoma čia. Knygos pri
statymas vyko Mikalojaus 
Daukšos viešosios bibliotekos 
Jonušavos filiale. Ne vienam 

Sesuo kazimicrietė Julenr Jos pastangomis \ Lietuva yra pasiusta labr 
•i.n.;; medicininių reikmenų ir kitų svarbių daiktų 
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iš lovos ir padeda maldau
jančiam draugui. Šioje istori
joje prašantysis yra beveik 
toks pat drąsus ir atkaklus 
kaip Abraomas pirmajame 
skaitinyje. Atkreipkime dėme
sį, kad Jėzaus papasakotos is
torijos veikėjas yra ne šiaip 
koks įkyruolis, bet „bičiulis". 
Pagal Rytų svetingumo pa
pročius neįsivaizduojama, kad 
toks įkyrus prašytojas būtų 
atstumtas, net jei reiktų keltis 
vidurnaktį. Jei žmogus nesi
keis dėl bičiulystės, jis vis 
dėlto patenkins prašymą no
rėdamas turėti ramybę ir ne
pasirodyti esąs begėdis. Jėzus 
sako. kad Dievas tuo labiau 
išklauso mūsų prašymus, nes 
jis yra teisus, negana to, jis 
yra Tėvas. Jis tiesiog trokšta 
ateiti į pagalbą. Maldai nėra 
netinkamo laiko. Ši istorija 
moko, kad užtarimo malda 
yra vaisinga. Filosofai svarsto, 
kaip begalinė Būtis gali būti 
paveikta žmogaus malda. Ti
kėjimo žmogus, nelaukdamas 
filosofų išvadų, tiesiog ima 
melstis. 

Pagal tradiciją tikima, kad 
Jėzus mokė savo mokinius 
melstis ant Alyvų kalno. 
Evangelistai Matas ir Lukas 
pateikia dvi skirtingas Vieš
paties maldos redakcijas. „Tė
ve Mūsų" pagal Matą (Mt 6, 9-

13) yra labiau išplėtota ir ben
druomeniška. Iš Mato pertei
kimo galima numanyti besi
meldžiančią mesįjinę bendruo
menę. „Tėve mūsų" pagal Lu
ką yra glaustesnė ir asme-
niškesnė. Lukas vaizduoja, 
kad kiekvienas krikščionis 
maldauja išlikti ištikimas 
krikšto malonei, kurios dėka 
jis tapo Dievo vaiku. Šventoji 
Dvasia ragina jį Jėzaus pa
vyzdžiu sušukti: „Aba, Tėve" 
(Rom 8, 15). Luko evangelijoje 
užrašyta malda skambėjo 
apaštalo Pauliaus lankytose 
bendruomenėse. Abiejuose 
maldos variantuose, nepaisant 
jų skirtingumo, glūdi viso 
krikščioniško gyvenimo pro
grama. 

Jei Jėzus taip dainai kalba 
apie maldą, vadinasi, tai nėra 
lengvas dalykas. Šventasis 
Augustinas mokė: „Belskis ir 
gausi. Tačiau Tasai, kuris nori 
duoti, delsia, kad tavo troš
kimas taptų stipresnis. Jei do
vaną gautum tuoj pat, ji tau 
nebūtų tokia vertinga". Pra
šantiems Dievas suteikia tik 
pačius puikiausius dalykus. 
Jis pats yra Dovana, ir šią do
vaną Jėzus gavo po krikšto 
melsdamasis prie Jordano. 
Tėvas negali neduoti Šven
tosios Dvasios prašančiam 
(LK3.22). 

linkybių, kuriose renkiesi iš 
dviejų — gėrio ir prapulties? 
Lemties neišvengiamumas, 
dangaus nuosprendis? Apie 
tai buvo kalbama... 

„Sibiro tremtinių maldakny
gės" vardu pasaulyje pagar
sėjusi maldaknygė išleista ir 
Lietuvoje. Jau išleista. O prieš 
tai ėjusi iš rankų į rankas, 
platinama slapčia. „Marija, 
gelbėk mus" — taip ji vadinasi 
dabar. Jai tinka žodžiai: pa
rašyta krauju. N e šiltame 
kambaryje, nežiovaujant prie 
darbovietės stalo, o spec. lage
ryje „Berlag". Neįrodinėjant 
savo talento, nei rėmėjų, nei 
leidėjų neieškant. 

Nuteista „už kontrevoliucinę 
ateitininkų veiklą", Vilniuje 
— mergaičių gimnazijoje — 
dirbusi mokytoja 1946 m. 
areštuojama ir išvežama į 
tremtį, iš kurios nesugrįžo, — 
oficialiais duomenimis 1955 
m. mirė Chabarovsko ligoni
nėje, neoficialiais — sumušta, 
nukankinta pakeliui iš ligoni
nės per Jenisiejų plaukusioje 
baržoje. Gal ta srauni upė ir 
tapo mokytojos poilsio vieta? 
Kas žino... 

Nežinia kokiu lemties palai
minimu ranka rašyta maldak
nygė pasiekė užsienį ir buvo 
išleista Paryžiuje. Tremtiniai, 
disidentai, dvasininkai žinojo 
A. Dirsytę. Eiliniai sovietiniai 
piliečiai — ne. Kėdainiškiai — 
ne išimtis. Gal net šėtiškiai, 
kurių žemietė ji buvo! Didi 
užmaršties, žmogiškos baimės 
galia. Tačiau A. Dirsytės as
menybė iš užmaršties srovės 
pamėtėta tiesiai į mūsų nū
dieną. Ar tikrai įmanoma, jog 
gležna moteris, dirbanti sun
kius darbus, laiškuose arti
miesiems apie sunkumus be
veik neužsimintų, o užsimi
nusi tarsi atplėštų save nuo tų 
akmenų, kuriuos privalėjo 
tampyti, į gamtos, o per ją — 
ir į sielos grožį? Ar tikrai įma
noma susikurti tokį atskirą, 
sopančiam kūnui nepriklau
santį pasaulį, kuriame užtek
tų vietos ir š i lumos greta ir 
toli esantiems? O apie savo 
kankintojus tik t iek tepasaky
ti: „Jie juk nežino, ką daro!" 
Teoriškai lyg ir suvoki. Tačiau 
kaip sunku būti bent pana
šiam net ir šioje (nemuša, ne
kankina, neišveža prievarta) 
kasdienybėje! A. Dirsytė su
sikūrė savo — moralinės rea
bilitacijos — sistemą. Neuž
sidarė joje viena, tarsi didžiu
liais sparnais apglėbė, subūrė 
aplink vargstančius. „Ten tik
ras gyvenimas, čia bandymų 
dienos (...) be šio gyvenimo bū
čiau tik nesubrendęs vaikas 
C...) labai mažai supratimo 
apie tuos dalykus turėjau be 
šių sąlygų. Skaičiau, žavėjausi 
gražiais posakiais (...) kaip 
niekur kitur šiose sąlygose ap
sireiškia žmogaus vidus"... — 
taip užsimenama apie tremtį. 
Tomis nežmoniškomis sąlygo
mis mokomasi, dėstomos įvai
rios disciplinos. Kokia prasmė, 
jei rytojaus gali ir nebūti, at
rodytų mums. Tačiau greta 
maldos, tikėjimo A, Dirsytė 
akcentuoja žinias, išsilavini
mą. Nefanatiškas amžinumu 
dvelkiantis požiūris. 

„Jos manieji!", „Mano Bran
giausieji!", „Brangyčiai!" — 
kreipiasi A Dirsytė į artimuo
sius, į gimines, seserų vaikus. 
Klausinėja apie viską, ragina 
neapleisti nei dvasios, nei 
mokslo dalykų. „Pabudėk prie 
jo!" — prašo dėl giminaičio To-
nio. „Laisvomis (?) minutėmis 
mudvi dėstom trupmenas", — 
pasakoja apie savo mokinę. 
Gal manote, jog tos trupmenos 
buvo „dėstomos" languotame 
sąsiuvinyje, u i stalo? Ne, dir
bant, ant sniego. 

A. Dirsytė raio tarsi i i kitos 
šalies, i i gretimo pasaulio, i i 
kito žiūrėjimo taiko. Grąžos, 
tirti, dvasinai laiškai I i 
saulėto pajūro, i i sanatorijos, 
i i trumpalaikių kursų? Ne. Iš 
mirtimi alsuojančio lagerio. 

S K E L B I M A I 
Paslaugos Neki lnojamasis tu r i .n 

ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai. 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ČATSŠ: AuTOMOOUO. NAMŲ. SVBK* . 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off Mgr Aukse 
S. Karte kalba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 West 95th Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773)561-8654 

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

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui tel. 630-774-1025. 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. 

O R O VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

V.A.L. Aute Servisas 
Atliekame visus variklio ir važiuoklės 

darbus. Variklio kompiuterinis 
patikrinimas. Nuolatiniams klientams -

nuolaidos 3800 W. 79 S t 
TeL 773-582-0183,773-582-0184. 

Kalbame lietuviškai. 

įvairus 

MTCI siūlo: 
2 mėn stomatologo padėjėjo 

kursus tik sekmadieniais. 
praktiką atliekant Amerikos 

biure, kuriame dirba skirtingų 
specialybių stomatologai, 

jums patogiu laiku. 
ISmoksite dirba kompiuteriu. 

sudaryti autobiografiją 
(reziume) ir daug kitų dalykų. 

Daugiau informacijos 
tel. 847-392-8080. 

Susikalbėsite rusiškai. 

.Šiaurės klimatas man ne
lengvas1*... — štai didysis 
skundas žmogaus, kasdien be
atodairiškai persekiojamo, 
kankinamo, žeminamo. Ta
čiau, matyt, sunku pažeminti 
tą, kuriam meilė ir auka — 
nenugalimos". 

Anot knygos sudarytojo Do
mo Akstino (padėka nedidelį 
Al Dirsytės palikimą sutvar
kiusiam), Viktoras Franklis 
spėjo perduoti savo susikurtą 
moralinės reabilitacijos siste
mą, A. Dirsytė — ne. Ar tikrai 
ne? 

Renginyje siūlyta nenukryp
ti nuo didvyrės ir kankinės te
mos. Vieniems atrodė, jog gri
že nenumirė, nenukankinti 
tremtiniai lyg ir neverti ilgos 
šnekos, kitiems tremtinių liki
mai panašūs į Jenisiejus, ku
riuose visiems užteks vietos. 
Vaikai klausėsi užgniaužę 
kvapą. A, Dirsytės sūnėno, Vi
liaus Skinulio, žmona Laima 
su nuoskauda kalbėjo apie 
žmonių užmaršumą. Klausy-
tasi kraštotyros muziejaus 
darbuotojos Audronės Pečiuly
tės pranešimo ir pastebėjimų 
apie poetišką A. Dirsytės pri
gimtį, prasiveržiančią eilėraš
čių posmuose, kupinuose švel
numo ir atlaidos. 

Po tų šnekų A. Dirsytė gal
būt tik šiltai atsidusti), kaip 
nesyk yra dariusi laiškuose: 
„kokia turtinga yra žmogaus 
siela"... Ir apkabintų visus, ir 
šiaip, ir anaip manančius: 
„Jūs manieji..." 

R a s a S t a n k e v i č i e n ė 
A. Dirsyte «Jos manieji*, 2000 

m., leidykla .Atminus" „Maldakny
ge "Marija, gelbėk mus'". 

P O P I E Ž I U S BRANGINA 
„TIKĖJIMO IR ŠVIESOS" 

SĄJŪDI 

Balandžio 2 d. popiežius Jo
nas Paulius II laišku kreipėsi 
į „Tikėjimo ir šviesos" ben
druomenę, kurios nariai sąjū
džio trisdešimtmečio proga Di
džiąją savaitę kaip piligrimai 
lankėsi Lurdo Dievo Motinos 

GREIT PARDUODA 

^JĮJL RE/MAJC 
Y REALT0RS 

OnC1773| 22S - *7«1 
HOME (70S) 425 • 71*0 

.(mis*Mit5 

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

Parduoda 

Kaune, penkių aukštų 
plytiniame name, parduodamas 

4 kambarių (80 m2), gerai 
įrengtas, po naujo remonto, 
butas. Parketas, signalizacija 
(security). karštas vanduo -

miesto ar iš 801 talpos elektrinio 
šildytuvo, visur importinės 

plytelės, šviestuvai su „fan". 
baldai, patalynė, indai ir Lt, 

Kieme — plytinis garažas, žemė 
po garažu yra išpirkta. 

Atvažiuok su rūbais ir gyvenk. 
Teirautis tel. 727-360-0421. 

Siūlo darbą 

Window YVasbers Needed! 
40.000 per year. We need 100 crews. 
No exp. necessary. Will trmin. Mušt 
have valid dri ver's license and trans-
portation. Mušt be fluent in English 
LA. McMahon Wlndow VVashing. 
TeL 800-820-6155. 

Reikalingi dažytojai su patyrinu 
Amerikoje. 

Privalo turėti automobilį. 
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose. 

TeL 847-808-9109 
vakare nuo 8 - 1 0 vai. 

Susikalbėsite angliškai, rusiškai. 

773-585-9500 
šventovėje. Vatikane laiškas 
buvo paskelbtas balandžio 14 
dieną. 

Marie-Helene Matbieu ir 
Jean Vanier įkurtas judėjimas 
subūrė protiškai neįgalius 
žmones, jų šeimas bei drau
gus, kad visi kartu galėtų 
melstis, bendrauti ir švęsti. 
Priešingai negu „Arkos" t>en-
druomenės, irgi įkurtos Va
nier, „Tikėjimo ir šviesos" gru
pių nariai kartu negyvena, bet 
reguliariai susitinka. 

Savo laiške popiežius rašo: 
„Jūs, kurie turite negalią, esa
te visos Tikėjimo ir šviesos' 
šeimos širdis. Jūsų gyvenimas 
yra Dievo dovana, paverčianti 
jus tikrojo gyvenimo liudyto
jais. Nors jūsų negalia jums 
kartais siunčia sunkių iš
bandymų, tačiau savo sura
kintame kūne jūs dažnai tu
rite didžiulę sielą. Brangūs 
draugai, Bažnyčia yra jūsų 
šeima, o jūs esate jos didžiulis 
turtas ir užimate ypatingą 
vietą Jėzaus širdyje". Šven
tasis Tėvas dėkojo visiems dir
bantiems su neįgaliaisiais ir 
tarnaujantiems tiems, „ku
riuos dažniau užmiršta mūsų 
visuomenė". „Neįgalusis, nors 
jam ir būtina globa, pirmiau
sia mus kviečia nugalėti vi
saip pasireiškiantį savanau
diškumą ir atsiduoti naujam 
broliškumui bei solidarumui, 
morališkai bei materialiai re
mianti ir jo tėvus". 

Anot popiežiaus, katalikų, 
ortodoksų, anglikonų bei pro
testantų įsitraukimas į „Ti
kėjimo ir šviesos" sąjūdį yra 
ekumeninis liudijimas, kad 
„kiekvienas žmogus — tai Die
vo dovana, ir nė iš vieno ne
valia atimti jo orumo bei tei
sių". „Dabar, kai vis stiprėja 
tendencija dar iki gimimo at
sikratyti žmogaus, kuris gali 
gimti neįgalus, „Tikėjimo ir 
šviesos" bendruomenės veikla 
yra tartum pranašiškas 
ženklas, ginantis gyvybę bei 
silpnuosius visuomenės narius 
ir rodantis, jog džiaugsmingai 
galima gyventi ir turint nega
lią", — rašo Jonas Paulius II. 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
MIELAS KUN. JAUNIAU 
Pastaruoju metu iš Ameri

kos gavau ne vieną laišką su 
iškarpa iš „Draugo" (2001. 
05.18) laikraščio, kuriame 
publikuotas Tavo atsakymas \ 
klausimą: kodėl išsiskyrusieji 
ir antrą kartą sukarusieji šei
mą katalikai gali atlikti išpa
žintį, o Komuniją priimti — 
ne. 

Nežinau, kas suformulavo šį 
klausimą, bet jis nėra pakan
kamai tikslus. Teigiama, kad 
gyvenantys be Santuokos sak
ramento gali atlikti išpažintį. 

Kas yra išpažintis? Jei tai 
tik susitikimas ir pasikalbė
jimas su kunigu bet kada ir 
bet kur, — tada taip. Su kuni
gu susitikti ir kalbėtis gali 
kiekvienas, net ne katalikas 
ar netikintis. Bet jei išpažin
tis yra Sutaikinimo sakra
mento, kuriuo švenčiamas 
žmogaus atsivertimas ir pasi
ryžimas pataisyti savo gyve
nimą, esminė dalis (plg. „Ka
talikų Bažnyčios katekizmas", 
punk. 1,456), kurioje išpažįs
tamos kunigui nuodėmės, 
kokią prasmę turi šis aktas, 
jei ir toliau gyvenama sun
kioje nuodėmėje? O gal gyve
nimas tokioje „santuokoje" 
nėra nuodėmė? Šventasis Raš
tas tokią „santuoką" vadina 
svetimavimu. Evangelijoje: 

pagal Morkų skaitome: „Kas 
atleidžia savo žmoną ir veda 
kitą, tas nusikalsta pirmajai 
svetimavimu. Ir jei moteris 
palieka savo vyrą ir išteka už 
kito, ji svetimauja" (Mk 10,11-
12), o apaštalas šv. Paulius 
aiškiai sako: „Neklyskite! Nei 
ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, 
nei svetimautojai (...) nepavel
dės Dievo karalystės" (1 Kor 
6,9 —10).Tai, kas atskiria 
žmogų nuo Dievo karalystes, 
vadinama sunkia nuodėme. 
„Katalikų bažnyčios katekiz
me" (punk. 1,457) sakoma:. 
„Kas jaučiasi sunkiai nusi
dėjęs, net jeigu ir labai gailisi, 
negali priimti šv. Komuni
jos, prieš tai negavęs sakra
mentinio išrišimo". Būtina są
lyga gauti sakramentinį išri
šimą yra gailestis, kurį Tri-
dento susirinkimas vadina 
„sielos skausmu ir nepakan
tumu padarytoms nuodėmėms 
drauge su pasiryžimu dau
giau nebenusidėti". Šis gailes
čio apibrėžimas paliktas ir 
naujajame „Katalikų Bažny
čios katekizme" (žr. punk. 
1,451). Taigi, norintis gauti 
sakramentinį išrišimą, priva
lo kunigui išpažinti savo kal
tę, dėl jos gailėtis ir pasiryž
ti vengti progų nusidėti. Iš
pažintis, kurios nelydi tikras 
noras ir pastangos pataisyti 
savo gyvenimą, yra sąmonin
gas ar nesąmoningas Sutaiki
nimo sakramento išniekini
mas. 

Kalbamu atveju, jei peniten-
tas prisipažino kunigui gyve
nęs Bažnyčios nepalaimintoje 
santuokoje, bet nenori ar ne
gali pakeisti savo gyvenimo 
būdo, jis negali gauti sakra
mentinio išrišimo ir, supran
tama, priimti šv. Komuniją. 
Žinoma, penitentas gali nepa
sakyti kunigui, jog jis gyvena 
neteisėtoje santuokoje. Tada 
kunigą jam pavyktų apgauti, 
gauti išrišimą, deja ... nė vie
na jo nuodėmė nebūtų atleis
ta, o pati išpažintis būtų sun
kus nusikaltimas — šventva
gystė. 

Kam kalbu apie tuos da
lykus, kurie Tau turėtų boti 
puikiai žinomi? Todėl, kad, 
atsakydamas į minėtą klausi
mą, Tu linkęs kaltinti Bažny
čią, neva ji diskriminuojanti 
išsiskyrusius ir naują san
tuoką be Bažnyčios palaimi
nimo sukūrusius, neleisdama 
jiems naudotis sakramen
tais. 

Tavo samprotavimus paban

džiau sugrupuoti. 
1. Pirmiausia Tu bandai 

aiškinti, esą Bažnyčios pozici
ja santuokos klausimu nesu
tampa su Kristaus mokymu. 
Kitaip sakant, Bažnyčia, ku
ria savo įstatymus, nesivado
vaudama Kristaus nurody
mais, bet kažkokiais savais 
išskaičiavimais. Ar iš tiesų 
taip? 

Užtenka pavartyti Naująjį 
Testamentą ir ten rasime au
tentiškus Kristaus žodžius 
smerkiančius skyrybas ir iš
siskyrusiųjų naują santuoką: 
„Kiekvienas, kas atleidžia 
žmoną ir veda kitą — sveti
mauja. Ir kas veda vyro at
leistąją, taip pat svetimauja" 
(Lk 16,18). Ne kitaip rašė ir 
apaštalas šv. Paulius: „Susi
tuokusiems įsakau ne aš, bet 
Viešpats, kad žmona nesis
kirtų nuo vyro, o jei atsis
kirtų, kad liktų netekėjusi 
arba susitaikintų su vyru; — 
taip pat ir vyras tegul nepa
lieka žmonos" ( 1 Kor 7, 10-
11). 

Kad Bažnyčia nesivadovau
ja kažkokiais išskaičiavimais, 
rodo Katalikų Bažnyčios isto
rija Anglijoje. 

Anglijos karalius Henrikas 
VIII buvo uolus katalikybės 
gynėjas. Tačiau, kai jis pano
rėjo išsiskirti su savo teisėta 
žmona Kotryna Aragoniete ir 
vesti rūmų damą Ona Bo-
leyn, popiežius atsisakė šią 
antrąją santuoką pripažinti. 
Supykęs karalius atskyrė An
gliją nuo Romos katalikų 
Bažnyčios, pats pasiskelbęs 
Anglijos Bažnyčios galva, 
pradėjo žiauriai persekioti ka
talikus, išžudė daug vysku
pų, kunigų ir katalikų pa
sauliečių. Atrodo, ar ne gud
riau būtų popiežius pasiel
gęs, jei būtų aprobavęs antrą
ją Henriko VIII santuoką ir 
taip išgelbėjęs katalikybę An
glijoje, o katalikus nuo kruvi
no persekiojimo? Taip elgda
masis jis būtų prasilenkęs su 
Kristaus mokymu. Tada Baž
nyčia nebūtų Kristaus moks
lo saugotoja, bet žaisliukas 
pasaulio galingųjų rankose. 

Juozas Žemaitis, Vilkaviškio 
vyskupas. Algio Rugieniaus nuotr. 

Tu sakai, kad Kristus kalba, 
jog reikia ieškoti paklydusių 
avelių, bet pamiršti, kad, at
leidęs svetimautojai, Kristus 
pasakė: „Eik ir daugiau ne
benusidėk" (Jn 8,1-10). 

2. Labai keistas Tavo sam
protavimas: „Man seniai ne
aišku, kodėl Bažnyčia laikosi 
judėjų tradicijos, o ne Kris
taus mokslo". Nesuprantu, 
kuo šį teiginį galėtum pagrįs
ti, nes judėjų tradicija į san
tuoką žiūrėjo, sakyčiau, 
„šiuolaikiškai": leido atleisti 
žmoną, išduodant jai skyrybų 
raštą (plg. Mt 19,7).Tuo tarpu 
Kristus aiškiai ir tvirtai sako: 
„Ką Dievas sujungė, žmogus 
teneperskiria" (Mt 19,6).Tad 
kuo vadovaujasi Bažnyčia, 
gindama santuokos neišar
domumą: Kristaus mokslu ar 
judėjų tradicija? 

3. Neteisingas ir Tavo teigi
nys, kad, Bažnyčios požiūriu 
„išsiskyręs ir antrą kartą su-

DRAUGAS, 2001 m. liepos 31 d., antradienis 

Iš Kultūros židinio kūrimo pradžios... Ruošiantis steigti K2, New York lietuviai pradėjo piniginį vajų to Židinio 
statybos darbams. Vytauto Maželio nuotraukoje matome vajaus darbuotojus, baigiančius ruošti vajui kartoteką. 

situokęs žmogus, yra antra
rūšis ir nereikalingas". Apie 
tai nekalbama jokiame ofi
cialiame Bažnyčios dokumen
te šiuo klausimu. Priešingai, 
raginama šiems asmenims ro
dyti brolišką meilę, padėti 
jiems, kiek įmanoma, sutvar
kyti susipainiojusį gyveni
mą. Jie kviečia melstis, pagal 
galimybes dalyvauti bend
ruomenės karitatyvinėje veik
loje, šv. Mišiose, katalikiškai 
auklėti savo vaikus, jiems ne
atsakomi sakramentai mirties 
pavojuje. Neleidžiama atlikti 
išpažintį ir priimti Komuniją, 
kol jie nesiryžta ar neturi 
galimybės pakeisti savo gyve
nimo būdo, siekiama juos 
apsaugoti nuo šventvagystės. 

Žinau, kad Vokietjoje, Aus
trijoje, Amerikoje ir kai ku
riuose kituose kraštuose yra 
katalikų dvasininkų, kurie 
nori pasirodyti „geručiai" ir 
aiškina, jog laikas Bažnyčiai 
keisti savo griežtą laikyseną 
ir leisti gyvenantiems be baž
nytinės santuokos švęsti Su
taikinimo ir Eucharistijos 
sakramentus. Jie norėtų būti 
geresni už patį Jėzų, kuris 
paskelbė santuokos neišardo
mumą, o jos ardytojus pavadi
no svetimautojais. Norim ar 
nenorim, Kristaus mokslas 
yra toks, o ne kitoks. Ne tam, 
kad varžytų žmogaus „lais
vę", bet tam, kad jį išlaisvin
tų iš aistrų vergijos. 

Niekada nereikėtų pamiršti 
šv. Augustino žodžių: „Žmo
gus nusidėjėlis yra tarsi du 
skirtingi dalykai; kai kalbi 
apie žmogų, vadinasi, jį pa
darė Dievas; kai kalbi apie 
nusidėjėlį, tai jį padarė pats 
žmogus. Sunaikink tai, ką 
pats padarei, kad Dievas 
išgelbėtų tai, ką jis padarė". 

Mielas kun. Jauniau! Tavo 
samprotavimai buvo išspaus
dinti Amerikos lietuvių skai
tomame laikraštyje „Drau
gas". Nenustebk šį mano atsa
kymą radęs tame pačiame 
laikraštyje. Jaučiu pareigą 
skaičiusiems Tavo straipsnį 
paaiškinti, kokia iš tikrųjų 
bažnyčios pozicija tokiu opiu 
klausimu. 

Lydžiu Tave maldoje 
Juozas Žemaitis, MIC, 

Vilkaviškio vyskupas 
Marijampolė, 
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ANT NY „KULTŪROS 
ŽIDINIO" AUKURO 

Statant New Yorko Kultū
ros židinį (KŽ), visų apylin
kių lietuvių visuomenė su di
džiausiu entuziazmu stojo į 
talką. Aš, turėdamas savo įs
taigą, paruošiau statybos 
braižinius gamybai. 

Kai pranciškonai uždarė 
KŽ, lietuviškas gyvenimas 
New Yorke patyrė didelį smū
gį. Visi pranciškonų pažadai 
bendrom pastangom išlaikyti 
KŽ nuėjo vėjais. Idant patei
sint savo sprendimą KŽ už
daryti ir jį .parduoti, pran
ciškonai spaudoje bei susirin

kimuose stengėsi sumenkinti 
iki minimumo • lietuvių visuo
menės, įnašą į K£ statybą ir 
išlaikymą. Tokia neteisinga 
ir arogantiška pranciškonų 
informacija įieidė New Yor
ko lietuvius. 

Tačiau pranciškonų veikla 
prieš lietuvių visuomenę ne-
siribojo tik sulaužytais pa
žadais. Jie kirto asmenišką 
smūgį dr. Jonui Bilėnui, bu
vusiam KŽ tarybos pirminin
kui. Dr. Bilėnas buvo ener
gingas kovotojas už KŽ išlai
kymą lietuvių rankose. Jei 
pranciškonai negalėjo KŽ iki 
šiol parduoti/tai daugiausia 
dėl dr. Bilėno veiklos. O tai 
turbūt ir užrūstino pranciško
nus iki tokio laipsnio, kad jie 
nusprendė „sutvarkyti" Bilė-
ną ir tuo pačiu duoti pamoką 
kitiems, kurie stos skersai 
kelio. 

Dr. Bilėnas, kol dirbo Gru-
man korporacijoje aukštose 
vadovavimo pareigose, nega
lėjo dalyvauti, lietuviškoj veik
loj dėl turėtais „top security 
clearance". Kai išėjo į pensiją, 
aktyviai įsijungė į lietuvišką 
veiklą— buvo JAV LB ta
rybos narys, Mokslo ir kūry
bos simpoziumo pirmininkas 
ir 4 metus KŽ tarybos pir
mininkas. 

Nepaisant to, kad KŽ yra 
korporacija ir jos vadovai nė
ra asmeniškai atsakingi už 
už KŽ veiklą, pranciškonai 
sudavė asmenišką smūgį Bi
lėnui; jam ir jo advokatui ne
dalyvaujant teismo posėdyje, 
teisėjas užkrovė Bilėnui 
5,5000.000 dol. asmenišką 
baudą. Tokio dydžio baudos 
dar nėra buvę JAV lietuvių 
istorijoj. Ji pritrenkė Bilėną 
ir jo šeimą, labai pablogino jo 
sveikatą. Jis turėjo pasitrauti 
iš KŽ pirmininko pareigų. 
Kai kurie KŽ tarybos nariai, 
išsigandę tokios taktikos, taip 
pat pasitraukė iš tarybos. 

Kai kurie už lietuvišką 
veiklą žymimi pagyrimais ir 
medaliais. Bilėnas, deja, susi
laukė visai skirtingo atpildo. 
Dr. Bilėnui trenktą smūgį ir 
jo pasitraukimą iš KŽ tarybos 
pirmininko pareigų pranciš
konai laiko dideliu laimėji
mu, tačiau, žiūrint iš lietu
viško taško, tas jų laimėjimas 
tai ryški visuomenės veiklos 
nuosmukio pradžia New Yor
ke. 

ZenonasJurys 
Great Neck, NY 

GERBIAMA REDAKCIJA 

Visų pirma noriu Jums pa
dėkoti už tai, kad buvote ir 
esate. Gyvuokite dar ilgai ir 
skleiskite lietuvišką žodį. 

Aš pirmą kartą atvykau į 
Ameriką pasisvečiuoti ir la
bai nudžiugau, kai pažįstami 
atnešė paskaityti „Draugą". 
Smagu, kai naujienos iš Lie
tuvos pasiekia net už tūks
tančių mylių. Visi straipsniai 
įdomūs, tiesiog puikūs. 

Aš pati Lietuvoje dirbu 
vaikų darželyje ir džiaugiuo
si, kad vis neužmirštate Mon-

tessori darželio „Žiburėlis". 
Ačiū jums už viską. Beskai
tant jūsų laikraštį man kilo 
noras jums padėkoti eilėmis. 

Brangioji Lietuvėle, 
Tu kaip dabar toli, 
Mus skiria vandenynas, 
Žemynai nemaži. 

Nedaug dienų prabėgo, 
Bet jau ilgiuos tavęs. 
Saujelė gintarėlių 
Neleis užmiršt, neleis. 

Susimąstau, prisėdu 
Ir „Draugą" pavartau. 
Kiek daug puikių naujienų 
Čia šiandien atradau. 

Džiugu, kai jis aplanko 
Lietuvių namelius, 
Širdelę nuramina 
Primindamas savus. 

Brangioji Lietuvėle, 
Tu taip dabar toli, 
Bet „Draugas" man parašo 
Ką tu išgyveni. 

Ilona Šerniuvienė 
Kaunas 

* Sveikatos apsaugos spe
cialistai įspėja poilsiautojus 
ir gamtos mylėtojus paskuti
niaisiais vasaros mėnesiais 
saugotis erkių įsisiurbimo. 
Užkrečiamųjų ligų profilakti
kos ir kontrolės centro visuo
menės sveikatos specialistės 
Loretos Ašoklienės duomeni
mis, šių metų sausio — 
birželio mėnesiais Lietuvoje 
jau užregistruoti 263 Laimo li
gos ir 37 erkinio encefalito at
vejai. Erkių platinamomis li
gomis daugiausia susergama 
liepos-rugsėjo mėnesiais, kai 
žmonės daugiau laiko pra
leidžia gamtoje. 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2001 m. 
liepos 24 d., sulaukusi 84 metų, mirė 

A. t A. 
ELENA ŽIGAITYTĖ-

BACEVIČIENĖ 
Velionė gyveno St. Pete Beach, FL. Gimė Gelgaudiškese. 

Šakių apskrityje. 
Nuliūdę liko: brolienė Marija Gelažienė, mirusių brolių 

ir seserų vaikai Lietuvoje, Australijoje ir Amerikoje. 
A.a. Elena iš Švento vardo bažnyčios buvo palaidota 

Kalvarijos katalikų kapinėse. 
Prašome maldoje prisiminti a.a. Eleną Žigaitytę-

Bacevičienę. 

Nuliūdę artimieji. 

A. t A. 
VIKTORIJA CINKĄ 

Mirė 2001 m. liepos 28 d., sulaukusi 97 metų. 
Gyveno Palatine, IL. Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: dukra Valentina ir jos vyras Tadas 

Kojeliai. 
Laidotuvės įvyks antradienį, 2 v.p.p. Tautinėse lietuvių 

kapinėse, 8201 S- Kean Ave.. Justice, IL 60480. 

Nuliūdusi duktė su vyru. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 

www .petkusfuneralhomes. com 

A. t A. 
ONAI DURIENEI 

Lietuvoje mirus, jos brolį, klubo valdybos 
vicepirmininką VLADĄ PALIULIONJ nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje 

Ilgos ligos metais artimųjų meilė gydė fizines žaizdas. 
Tegul Amžinybėje Viešpats suteikia jai šviesią buveinę. 
Dantų gydytojai 

A.tA. 
EMILIJAI BRIZGIENEI-

BANIUKAITYTEI 
mirus, liūdinčius vyrą inž. PETRĄ, dukterį dr. VIDĄ su 
šeima, sūnus dr. ROMUALDĄ, dr. ANTANĄ, adv. 
VINCĄ ir jų šeimas, seseris JANE, BRONĘ su šeima ir 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame. 

Dantų gydytojų sąjunga Čikagoje 

,DRAUGAS" lietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

ACTAM AlUANCC 

JT' 
Chicago 

<S 
* * * « ? 

? ' - „ 

How easy is it to 
As easy as SAS. 

From Chicago we offer dairy service to Vilnius 
wtth a hassle free connection through our 
Copenhagen Afrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
fo Chicago. 

Find out just how easy we can make your 
next trip to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mileage credit 
wlth United's Mileage Plūs* or SAS' 
EuroBonus1" freguent flyer program. 

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit usat 
wvyw.scandlnavian.net 

lf s Scandinavian *omopwrt<n nr-iijy ^ 

http://wvyw.scandlnavian.net


DRAUGAS, 2001 m. liepos 31 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
Čikagos tautininku gegu

žinė, vykusi liepos 29 d. Atei
tininkų namų ąžuolyne, esant 
geram orui praėjo labai gerai. 
Apie 200 susirinkusių sve
čių muzika, dainomis ir šo
kiais linksmino kaimo kapela 
,.Tėviške", vadovaujama Sta
sės Jagmi.nienės. Visi buvo 
vaišinami cepelinais, saldu
mynais ir gėrimais iš „šaltinė
lio". Buvo traukiami laimikiai 
- tautiniai ir kitokie suveny
rai. Cia atsilankė ir Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos pir
mininkas Petras Bučas bei ve
teranai Antanas Juodvalkis, 
Petras Vėbra, Oskaras Kreme-
ris ir kiti. 

Visi Čikagos ir kitų mies
tų LFB sambūrių nar ia i ir 
jų bičiuliai kviečiami daly
vauti šią vasarą vyksiančioje 
45-ojoje Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitėje Dainavoje 
rugpjūčio 19-26 d. Registruo
jantis ir užsisakant kamba
rius prašome kreiptis į Marytę 
Petrulienę adresu: 37668 N. 
Laurel Park Dr., Livonia, MI 
48152; tel. 734-953-9182. 

Koncertuose Čikagoje Raimondo Sviackevičiaus akordeonas skambėjo 
kaip vargonai ar net orkestras. 

PO TRIJŲ AKORDEONISTO KONCERTŲ 
Vasara - atostogų ir geguži

nių metas. Vieni išvyksta poil
siauti, kiti keliauja ar bent 
kiek bando atitrūkti nuo na
mų. Mes, Amerikoje gyvenan
tys, jau turime savo tradicijas 
ir vasaros metu žmones labai 
sunku privilioti į karštas sa
les, nors ir geriausiam koncer
tui. 

Lietuvoje labai populiarūs 
vasaros festivaliai. Festivaliai 
praturtina kultūrinį gyveni
mą, tauta nelieka apsnūdusi, 
o turistai būna dėkingi, kai at
vykę į Lietuvą gali pasigėrėti 
gerais koncertais. 

Liepos 27 ir 29 dienomis Či
kagoje lankėsi menininkas -
akordeonistas Raimondas 
Sviackevičius iš Lietuvos. Jis 
buvo pakviestas į Texas vals
tiją, į akordeonistų konkursą. 
Visų menininkų svajonė yra 
atvykti į Ameriką, pamatyti šį 
kraštą ir kartu pagarsinti Lie
tuvos vardą. 

Akordeonistas Raimondas 
Sviackevičius nėra tik kokios 
nors kaimo kapelos dalyvis. 
Jis - tikras profesionalas ir 
yra laimėjęs ne vieną pirmą 
vietą Europos valstybių kon
kursuose. Akordeono muzikos 
meno jis mokėsi Olandijoje. 
Tačiau norint patekti į kvie
čiamą konkursą, kelionės iš
laidas reikia susimokėti pa
čiam. Jaunas vyras neišgalėjo 
užsimokėti už kelionės bilietą 
iš Lietuvos į Ameriką ir atgal. 
Niekas nemoka už keliones į 
festivalius, į konkursus, net ir 
chorams. Jų tarpe - ir .Ąžuo
liukui". 

Akordeonistas Raimondas 
Sviackevičius kreipėsi į JAV 
LB Kultūros tarybą su prašy
mu padėti jam finansiškai, su
mokant už kelionės bilietą. LB 
Kultūros taryba neturi pinigų, 
o turi neužmokėtų skolų už 
įvykusius renginius*. Tačiau 
LB Kultūros taryba ir Meno 
mokyklėlės direktorė kartu 
pasiryžome muzikantui padė
ti, sumosiant koncertus, nors 
ir karštomis vasaros dienomis. 

Rugsėjo 13 d., ketvirtadie
nį, išvyką laivu Michigan eže
re (pietūs laive įskaityti į ke
lionę) rengia LB Lemonto apy
linkės socialinių reikalų sky
rius. Iš Pasaulio lietuvių cent
ro išvykstame 9:30 val.r., grįž
tame apie 4 val.p.p. Žavinga 
kelionė stebint Čikagos miesto 
panoramą iš ežero pusės. In
formacija ir registracija skam
binant L. Kizlaitienei tel. 708-
346-0756 ar G. Kazėnui tel. 
630-243-0791. 

Atsiųstu paminėti 
„Pasaulio lietuvis" (2001 

m. liepos mėn.i rašo apie lietu
vių bendruomenės veiklą įvai
riose pasaulio šalyse. Žurnalo 
redakcijos ir administracijos 
adresas: 14911 127th Street. 
Lemont, IL 60439. 

Pirmas koncertas įvyko lie
pos 27 d. Jaunimo centro 
Čiurlionio galerijoje. Atsilan
kė vos 30 žmonių. Antrą kon
certą suruošė Mindaugo Bau-
kaus vadovaujama Cicero LB 
tuoj po lietuviškų šv. Mišių 
Šv. Antano parapijos salėje. 
Negausūs Cicero bendruome-
nininkai yra solidarūs ir nuo
širdžiai paremia savo atsilan
kymais kultūrinius įvykius. 
Koncerte Cicero atsilankė apie 
100 parapijiečių. Trečias kon
certas buvo Lemonte 5 val.p.p. 
Pal. J. Matulaičio misijos kop
lyčioje, kur irgi buvo apie 80 
žmonių. Visi atsilankiusieji 
bent į vieną iš tų koncertų bu
vo nustebinti šio menininko -
akordeonisto aukšto lygio re
pertuaru ir atlikimu. Kai ku
rie net klausinėjo, ar jo akor
deonas yra kitoks, specialus, 
nes skambėjo kaip vargonų 
muzika ar net orkestras. Taigi 
buvo labai malonu išgirsti to
kio menininko koncertą, nors 
ir karštoje salėje. Tikime, kad 
apie koncerto muzikinį įverti
nimą skaitysime vėliau. 

JAV LB Kultūros taryba ir 
Meno mokyklėlės direktorė Li-
gija Tautkuvienė nuoširdžiai 
dėkoja už šių koncertų rek
lamą - skelbimus „Draugo" 
dienraščiui, „Margučio i r ra
dijo laidai, Anatolijaus Šluto 
radijo programai, Cicero LB 
pirmininkui Mindaugui Bau-
kui, Lemonto Pal. J. Matu
laičio misijos kapelionui kun. 
Algirdui Paliokui, nes nei vie
nas iš jų, įskaitant LB Kultū
ros tarybą ir Meno mokyklėlės 
direktorę, įdėjusią ypač daug 
darbo, neėmė jokio atlyginimo. 
Dėkojame dr. Meilutei Biskie-
nei, kuri priėmė menininką 
Raimondą Sviackevičių į savo 
namus ir dar pridėjo 100 dol. 
čekį JAV LB Kultūros tarybai. 
Ligija Tautkuvienė puikiai va
dovavo koncertams, juos tarsi 
įrėmindama savo komentarais 
ir muzikos istorijos apibūdini
mais. 

Marija Remienė 

Gal kas nors dar turite 
namuose senų statulų, stiklo, 
krikštolo dirbinių, paveikslų, 
medžio drožinių, rankdarbių, 
ar kokių nors kitų gyvenimo 
pradžiai reikalingų buitinių 
dalykų, atneškite juos į 
„Draugą" ir pripildykite mūsų 
būsimos gegužinės „laimėjimų 
skrynią". Net ir mažiausia do
vanėlė nudžiugins gegužinės 
dalyvius. O mes pasistengsi
me, kad jums būtų linksma ir 
įdomu. 

Tai - Jūsų laikraštis 
DRAUGAS TIM mnuimum «ra«io ».oi n u a „Pipirų ratelio" gegužinėje. 

I. Tijūnėlienės nuotr 

SKOLINAME LIETUVIŠKAS VAIZDAJUOSTES 
Vingiuoti jaunystės takai, 

upės ir ežerai, kur meškerio-
jom, bažnyčių durys, kurias 
varstėm, bočių apžėlę kapai ir 
dar daugiau vaizdų atsiveria 
prieš tave iš vaizdajuosčių, 
kurias galima pasiskolinti iš 
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyriaus antradie
niais ir penktadieniais nuo 10 
val.r. iki 3 val.p.p. Socialinių 
reikalų skyrius įsikūręs Pa
saulio lietuvių centre, 14911 
127th St., Lemont, IL 60439. 

Vaizdajuostės įvairiomis 
temomis: 

„Tadas Blinda", „Herkus 
Mantas", „Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus inauguraci
jos iškilmės", „Juozas Urb
šys", „Mes iš medžio ir dainų", 
„Marica" operetė", „Baltijos 
gintaras", „Lietuvių liaudies 
buities muziejus", „Lietuviš
kas kalendorius", „Lietuvių 
Charta", „Defention of Simas 
Kudirka", „China Wall", „Dis-
covering Lithuania", „Lithua-
nia into the New Millenium", 
„Titanic". 

Iš „Mūsų miestelių" seri
jos: 

„Alanta", „Alsėdžiai", 
.Anykščių kraštas", .Aukšta-
dvaris", „Čepkelių raistas", 
„Dotnuva", „Dubingiai", „Ka
majai", „Kavarskas", „Kruo
nis", „Kurtuvėnai", „Kuršių 
Nerija", Labanoras", „Leipa
lingis", „Liškiava", „Merkinė", 
„Mielagėnai", „Neries ir Ne
muno glėby", „Obeliai", „Pa
langa", „Perloja", „Pušalotas", 
„Salakas", „Seirijai", „Sere
džius", Skirsnemunė", „Svėda
sai", „Švėkšna", „Taujėnai", 
„Troškūnai", „Tytuvėnai", 
„Užpaliai", „Vabalninkas", 
„Veliuona", „Vepriai", „Zara
sų kraštas", „Žeimelis", „Že

maičių Kalvarija". 
„Vizijos i r tikrovė": 
1. „Žemiški ir dvasios lo

biai", „Rūmų aidai", „Puota 
Trakų pilyje"; 2. „Trakų Ma
dona", „Jėzuitų indėlis", „Pre
zidentūra", „Plinkiškių dva
ras"; 3. „Raudondvario pilis", 
„Baisogalos dvaras"; 4. 
.Andre parkai Lietuvoje"; 5. 
„Baroko menas ir buitis"; 6. 
„Kretingos muziejus"; 7. „Rū
mų didybės aidai", 8. .Ado
mas Mickevičius Vilniuje"; 9. 
„Rokiškio dvaras"; 10. „Palan
gos parkas": 11. „Baroko ke
lias"; 12. „Jašiūnų ir Šalči
ninkų dvarai"; 13. „Bekių sa
lonas"; 14. „Sukilėliai"; 15. 
„Prancūzmečio pėdsakai", 
„Lietuva skulptūroje"; 16. 
„Plungės dvaras", „Renavo 
dvaras"; 17. „Chodkevičių rū
mai" (2 dalys); 18. „Žemaitijos 
dvareliai". 

„Būtovės slėpiniai" - Lie
tuvos TV istorijos laidos: 

„Lietuvos diplomatinis dar
bas", „Mitai apie Žalgirį", 
„Žalgirio beieškant", „Min
daugo Lietuva", „Nepažįsta
mas Vytautas", „Saulės užte
mimas". 

Dokumentiniai filmai: 
1. „Lietuvos pajūris", .Ais

čiai", „Tokia žemė", „Monsin
joras"; 2. „Vardan tiesos", 
„Mylėti artimą", „Vilniaus 
bažnyčios", „Medinis Lietuvos 
barokas". 

II Pasaulio lietuvių dai
nų šventė: 

I dalis - .Ansamblių vaka
ras Kalnų parke" (Vilnius, 
1998 m. liepos 4 d.); II dalis -
„Šokių diena „Žalgirio" sta
dione" (Vilnius, 1998 m. liepos 
5 d.), IV dalis - „Dainų diena 
Vingio parke", (Vilnius, 1998 
m. liepos 6 d.). 

Pasaulio lietuvių centro gegužinėje Romas Kronas patarnavo „laimės Su
linio dalyviams" Vytauto Jaainevičiaus nuotr 



Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB atstovų komisijos nariai su svečiais po vieno posėdžio Vilniuje 1997 m. 
vasarą. Iš kairės: Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerijos patarėjas Paulius Bindokas, komisijos narė Regi
na Narušiene, Sveikatos ministras dr. Juozas Galdikas, komisijos narys Vytas Maciūnas, JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, komisijos narė Liuda Rugienienė, JAV LB Tarybos prezidiumo vicepirm. 
Angelė Nelsienė, komisijos narys Juozas Ardys ir pirmininkas Donatas Skučas. 

JAV LB 50-MEČIO MINĖJIMO 
ORG. KOMITETAS PRANEŠA 

Liepos 25 d. Tėvų Marijonų 
vienuolyno patalpose įvyko 7-
asis JAV Lietuvių Bendruo
menės 50-mečio minėjimo or
ganizacinio komiteto (vadovas 
dr. Petras Kisielius; posėdis. 

Ankstesniuose posėdžiuose 
buvo svarstyta galimybė komi
tetą praplėsti naujais nariais 
- Čikagos ir artimiausių apy
linkių pirmininkais. Davę su
tikimą dalyvauti komiteto 
veikloje liepos 25 d. posėdyje 
dalyvavo šie nauji nariai: N. 
Nausėdienė (Lemontas), M. 
Baukus (Cicero), B. Vin-
dašienė (Vidurio Vakarų apy
garda, pirmininkė), S. Dau-
lienė (Brighton Park), B. Vilu-
tienė (E. Chicago), J. Rugelis 
(Mellrose Park), D. Anysienė 
(spec. užduočiai - rinkti skel
bimus), A. Šmulkštienė (spau
dos atstovė). Keletas org. ko
miteto pakviestų ir sutikusių 
dalyvauti jo darbe narių šį 
kartą negalėjo atvykti. Nutar
ta į artimiausius posėdžius 
pasikviesti daugiau spaudos 
žmonių ir juos informuoti apie 
ruošimąsi jubiliejui. 

Buvo perskaitytas 6-ojo 

posėdžio protokolas ir jis vien
balsiai priimtas. 

Pasikeista nuomonėmis dėl 
JAV LB 50-mečio minėjimo 
programos detalių ir laiko. 
Apie nuveiktą darbą informa
vo J. Budrienė, rengianti pro
graminį leidinį (ruošiamas 
laiškas JAV LB apylinkėms, 
prašant iki rugsėjo 3 d. at
siųsti medžiagą kiekvienos 
apylinkės pristatymui leidi
nyje); J. Polikaitis, besirū
pinantis reikalais, liečiančiais 
bažnyčias (jam buvo pavesta 
iki kito posėdžio parengti ir 
minėjimo renginių sąmatą); B. 
Jasaitienė, vadovaujanti lėšų 
telkimo vajui (rugpjūčio mėn. 
pradžioje bus išsiuntinėti laiš
kai prašant aukų; nutarta, 
kad vieno puslapio skelbimo 
kaina bus 100 dol., pusės pus
lapio - 50 dol. ir ketvirčio - 25 
dol.; nutarta parengti specialų 
50-mečio minėjimo org. komi
teto firminį lapą). 

Klostosi 50-mečio jubiliejaus 
minėjimo renginių programa, 
datos ir vieta: spalio 11 d., 
ketvirtadienį, susipažinimo 
vakaras Tarybos nariams ir 

kviestiems svečiams Radison 
viešbutyje, Alsip, IL; spalio 
12 d., penktadienį, tame pat 
viešbutyje vyks JAV LB Tary
bos sesija, po to čia -
iškilminga vakarienė; spalio 
13 d. iki pietų „Radison" 
viešbutyje, Alsip, IL, tęsis 
JAV LB Tarybos sesija; spalio 
13 d. po pietų - fotoparodos 
atidarymas ir akademinė bei 
meninė jubiliejaus dalis - Jau
nimo centre; tą vakarą čia pat 
vyks vaišės ir pabendravimas; 
spalio 14 d., sekmadienį, šv. 
Mišios - Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čioje Marąuette Park, Čika
goje (giedos „Dainavos" an
samblis) ir po to Marijos mo
kyklos auditorijoje - garsaus 
Europoje vaikų ir jaunuolių 
„Ąžuoliuko" choro koncertas 
(bilietai bus platinami „Sekly
čioje"; kaina 25; 20 ir 15 dol.). 
Po koncerto - Jaunimo centre 
vakarienė su „ąžuoliukais" 
(bilietai 15 dol.). 

Kitas JAV LB 50-mečio, or
ganizacinio komiteto posėdis 
vyks rugpjūčio 20 d., pirma
dienį, 6,30 vai. Tėvų Marijonų 
vienuolyno patalpose. 

LIETUVIŲ FONDO SPAUDOS 
KONFERENCIJA 

Lietuvių fondo valdyba ir 
taryba liepos 25 d. 12 vai. su
šaukė spaudos konferenciją 
pranešti Amerikos lietuvių vi
suomenei, kaip ir kam buvo 
paskirtas šių metų Lietuvių 
fondo uždirbtas derlius — 
milijonas dolerių. Mes visi 
kurie prašome pinigų iš Lietu
vių fondo, nekantriai lau
kiame tos dienos, kai suži
nosime, ar gavome ir jei ga
vome, kiek gavome dolerių iš 
Lietuvių fondo. 

Spaudos konferenciją pra
dėjo Stasys Džiugas ir pak
vietė dr. Antaną Razmą žo
džiui. Dr. Antanas Razma pa
sidžiaugė Lietuvių fondo pa
siektais darbais — išdalin
tomis didelėmis sumomis, ku
rios padėjo lietuvių išsilaiky
mui išeivijoje, taip pat padėta 
ir Lietuvoje. 

Iš viso iki dabar Lietuvių 
fondas yra išdalinęs apie 10 
milijonų dolerių. 

Toliau kalbėjo Lietuvių fon
do valdybos pirmininkas Povi
las Kilius. Jis dėkojo pelno 
skirstymo komisijai ir stipen
dijų pakomisijai už didelį dar
bą peržiūrint ir įvertinant vi
sus gautus prašymus. Apgai
lestavo, kad posėdyje, dėl žmo
nos sveikatos, nedalyvauja dr. 
Jonas Valaitis. Dr. Jonas Va
laitis yra tas, kuris rūpinasi 
Lietuvių fondo dr. Antano 
Razmos premija. Šios premijos 
komisijos narė Regina Kučie-
nė pranešė, kad komisija. 

kurią sudaro trys asmenys iš 
Lietuvos ir trys asmenys iŠ 
Amerikos, gavo 14 prašymų — 
pasiūlymų ir šią premiją — 25 
tūkstančius dolerių — pasky
rė Vasario 16 dienos gimnazi
jai Vokietijoje. 

Kęstutis Ječius, pelno skirs
tymo komisijos pirmininkas, 
kalbėdamas sakė, kad 
prašymų buvo labai daug — 
270 prašymai paramai ir 178 
prašymai stipendijoms — už 
daugiau kaip 3,370, 000.00 do
lerių, tai yra daugiau kaip 
trys milijonai. Tuo tarpu Lie
tuvių fondas šiais metais leido 
paskirstyti vieną milijoną ir 
praėjusių metų likutį — 
15,501dol. iš viso 1,015,501.00 
dol. 

Visus gautus prašymus visi 
pelno skirstymo nariai per
žiūri ir pagal Lietuvių fondo 
nustatytas gaires įvertina, 
paskiria ar atmeta. Lietuvių 
fondo skirstymo gairės yra nu-, 
statytos pagal IRS įstatymus, 
kurių negalima peržengti. Sti
pendijoms iš viso buvo paskir
ta 144,190.00 dol. JAV LB KV 
ir visoms jos taryboms — 
164,923.00 dol. PLB valdybai 
ir jos komisijoms — 33,200.00 
dol. ir t.t. Dalinant pinigus 
įvairiems pasireiškimams, 
Švietimui buvo duota 
379,254.00 dol. Kultūriniams 
reikalams — menams 
160,900.00 dol. Visuomeni
niams — 366,697.00 dol. Iš viso 
išdalinta 906,850.00 dol. 7 

prašymai buvo atidėti antram 
skirstymui, jų suma — 
34,000.00 dol. Tad liko 
158,651.00 dol. atidėtiems, ne
numatytiems ir skubiems pra
šymams. Šią sumą komisija 
galės paskirti antrame skirs
tyme šių metų rudenį. 

Konferencijos pabaigoje visi 
kalbėjo ir aptarė šių metų Lie
tuvių fondo „derlių" ir dide
lius pinigus, paskirtus įvairiems 
lietuviškiems pasireiškimams. 
Visi lietuviai turėtų atkreipti 
dėmesį į labai reikalingą l ie
tuvių fondo paramą įvairiems 
lietuviškiems pasireiškimams. 

Jei šiandien neturėtumėm 
Lietuvių fondo ir jo kasmeti
nio pinigų paskirstymo, mūsų 
lietuviškas gyvenimas Ameri
koje, jei dar būtų, būtų visai 
kitoks.Todėl aukokime Lietu
vių fondui, užrašykime jam 
palikimus, kad ateityje jo pa
grindinis kapitalas augtų ir 
lietuviškos institucijos galėtų 
gyvuoti gaudamos paramą iš 
Lietuvių fondo. 

Birutė Jasaitienė 
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• 27 centai skambinant \ 
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vai. 
per parą, 7 dienas per savai* 
te , 6 sekundžių intervalai. 
Jokių mėnesinių mokesčių. 
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be 
apgaulės. Kreipkitės vakarais 
lietuviškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
70B-386-0656.TRAN8POINT 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliui 


