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Vyriausybė raginama
nepasiduoti „Gazprom"
spaudimui
Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(BNS) — Buvęs ūkio minis
tras Eugenijus Gentvilas ragi
na vyriausybę nepasiduoti Ru
sijos susivienijimo „Gazprom"
bei su juo susijusių Lietuvos
įmonių spaudimui ir bendrovę
.Lietuvos dujos" privatizuoti
pagal birželį politinių partijų
sutartą scenarijų.
Ūkio ministras Petras Čėsna po susitikimo su „Gaz
prom* vadovais praėjusią sa
vaitę pranešė, kad pats „Gaz
prom" nori įsigyti 25 proc.
„Lietuvos dujų" akcijų, o kartu
su Lietuvoje veikiančiomis
įmonėmis valdyti ne mažiau
akcijų nei strateginis Vakarų
investuotojas, kuriam nu
spręsta parduoti 34 proc. „Lie
tuvos dujų" įmonės akcijų.
Birželio pabaigoje, tuometi
nio laikinojo premjero E.
Gentvilo sumanymu, 12 politi
nių partijų atstovai susitarė
dėl „Lietuvos dujų" privatiza
vimo modelio, pagal kurį 34
proc. akcijų būtų parduota
strateginiam Vakarų inves
tuotojui, 25 proc. — dujų tie
kėjui, o 34 proc. liktų valsty
bei.
„Naujos valdžios pareigūnai
į Maskvą nuvažiavo išdraskę
politinių partijų susitarimą,
davę ženklą, kad jo nebūtinai
bus galima laikytis. Kai Lietu
va nežino, kaip privatizuoti
savo įmonę, 'Gazprom' tampa
labai geranoriškų patarėju";
spaudos konferencijoje Seime
pirmadienį sakė E. Gentvilas.
Pasak jo, „Gazprom" bendri
ninkėmis tapusios Lietuvos
įmonės
tikriausiai
ne
bus linkusios priimti spren
dimų, naudingų valstybei.
„Su kuo ir už kokius intere
sus balsuos dujų tiekimo įmo
nės, pavyzdžiui, *Stella Vitae'
arba Itera Lietuva', spren
džiant 'Lietuvos dujų' reika
lus? Žinoma, su ta bendrove,
iš kurios tiekiamų dujų pelno
si. Nerealu tikėtis, kad dujų
tiekimo tarpininkai, nors ten

Vilniuje dėl gedimo
netikėtai nutūpė
Vokietijos lėktuvas
i

Vilnius, rugpjūčio 27 d.
(BNS) — Pirmadienį Vilniaus
oro uoste neplanuotai dėl gedi
mo nutūpė Vokietijos bendro
vės „Lufthansa"
lėktuvas
„Boeing 737-300".
Kaip sakė už skrydžių saugą
atsakingos Civilinės aviacijos
administracijos laikinasis di
rektorius Alvydas Šumskas, iš
Maskvos į Frankfurtą skridusio lėktuvo įgula paprašė leidi
mo nusileisti Vilniaus oro uos
te, kai pastebėjo oro vėsinimo
sistemos gedimą. Lėktuvas
tuo metu buvo maždaug 9.5
km aukštyje virš Lietuvos. Pa
sak A: Šumsko, šis gedimas
nekėlė pavojaus lėktuvui, tik
nemalonumą jo keleiviams.
Lėktuvu skrido 98 keleiviai ir
6 įgulos nariai.
„Lufthansa" atstovybė Vil
niuje atsisakė teikti bet kokią
su įvykiu susijusią informa
ciją. Atstovybes darbuotojai
pasiūlė kreiptis informacijos į
bendrovės vadovus Frankfur
te.
Paklaustas, ar įvykį galima
vadinti „incidentu", A. Šums
kas sakė, jog „kai lėktuvas
skrenda iš punkto A j punktą
B, o nusileidžia punkte C, tai
visada incidentas"

dirba ir lietuviai, balsuos taip,
kaip reikia Vakarų investuoto
jui ar Lietuvos vyriausybei",
baigė liberalas.
Be to, E. Gentvilo teigimu,
pagal „Gazprom" norus sude
rintai JLietuvos dujų" priva
tizavimo programai tikriau
siai nepritars Pasaulio bei Eu
ropos rekonstrukcijos ir plėt
ros bankai.
Liberalas taip pat atmetė
priekaištus, jog padidėtų gam
tinių dujų kainos, jeigu „Gaz
prom" negaus „Lietuvos dujų"
valdymo teisės. Jo nuomone,
dujų kainos ir taip neišven
giamai didės, nes įmonei rei
kia grąžinti skolas ir moder
nizuoti įmonę.
* Per metus bankrutuo
jančių įmonių skaičiui išau
gus maždaug pusantro karto,
įmonių įsiskolinimai kredito
riams padidėjo beveik 1.5 mili
jardo litų ir šiuo metu siekia
apie 4.4 milijardo litų. Skola
darbuotojams, pernai rugpjū
čio pabaigoje viršijusi 100
mln. litų, šiemet sudaro 171
mln. litų. Tačiau, pasak Ūkio
ministerijos Įmonių bankroto
skyriaus specialistų, toks au
gimas yra natūralus ir nesie
jamas su liepą įsigaliojusiu
patobulintu Įmonių bankroto
įstatymu. Kai įsigaliojo įstaty
mas, apygardų teismai pradė
jo atostogas. Todėl liepą buvo
iškeltos tik 24 bankroto bylos,
kai birželį jų būta 73. Specia
listai spėja, jog įstatymo po
veikis bus matomas tik spalį
ar lapkritį.
i Eitai
* Lietuvos savivaldybių
asociacija (LSA) neigia sa
vivaldybių atsakomybę dėl ne
išmokamų atlyginimų ir atos
toginių pinigų kai kurių rajo
nų mokytojams. Pirmadienį
LSA išplatintame pranešime
teigiama, jog savivaldybių pa
reigūnai jau „kelinti metai
skambina varpais apie susida
riusią kritinę padėtį". Kaip
skelbta, dar neseniai dėl nesu
mokėtų atlyginimų bei atosto
ginių pinigų daugiau nei 10
Lietuvos rajonų pedagogai ža
dėjo laiku nepradėti naujųjų
mokslo metų. Tačiau išmokė
jus pinigus, daugelis šių planų
atsisakė. Šiuo metu apie pro
testus galvoja tik Telšių rajo
no mokyklos, kurių pedago
gams dar nesumokėta atlygi
nimų ir atostoginių už maž
daug 900,000 litų.
mm
* Paskelbusi, kad globos
ir profesionalųjį
meną,
Kauno valdžia kol kas ne
pajėgia tesėti savo pažadų.
Kovo mėnesį, kai buvo dalija
mi biudžeto pinigai kultūrai,
dailės projektams
ketinta
skirti 23,000 litų. Vėliau suma
sumažinta — 20-čiai projektų
atseikėta 10,000 Lt, įsiparei
gojant papildomai 7,000 duoti
Kauno dailininkų paramos
fondui išleisti
informacinį
iliustruotą leidinį apie pasta
rojo dešimtmečio kauniškius
menininkus ir menotyrinin
kus. Tačiau šios sumos tebėra
„popierinės", todėl kai kurie
menininkų sumanymai jau
SUŽlugO.

<KD, Elta)

* Japonijos mieste Akitoje rugpjūčio 26 d. pasibaigu
sių pasaulio neolimpinių spor
to šakų žaidynių sportinių
šokių varžybose Arūnas Bižokas ir Edita DaniOtė pelnė
bronzos medalius klasikinių
šokių programoje, ILR, LZ, EIUH

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus tkairėje) ir JAV Senato narys
Richard G. Lugar Vilniaus senamiestyje.
Gedimino Žilinsko i Eltai nuotr

Lietuvos narystei NATO paremti
JAV Senate balsų pakaks
Vilnius, rugpjūčio 26 d.
(BNS) — Vilniuje sekmadienį
viešėjęs JAV senatorius Ri
chard G. Lugar įsitikinęs, kad
JAV Senate užteks balsų Lie
tuvos siekiams tapti NATO
nare paremti.
Tai Baltijos valstybių narys
tės NATO rėmėjas, senatorius
respublikonas R. Lugar sakė
kartu su prezidentu Valdu
Adamkumi surengtoje trum
poje spaudos konferencijoje
Vilniaus universiteto kieme.
„Aš esu tikras, kad atėjus
laikui balsuoti dėl NATO plėt
ros, mes turėsime reikalingą
dviejų trečdalių daugumą Se
nate", sakė R. Lugar.
Paklaustas, ką mano apie
Rusijos nerimą dėl NATO
plėtros, senatorius sakė, Rusi
jos saugumas padidės, kai
Baltijos valstybės taps NATO
narėmis, nes padidės viso re
giono saugumas. Jo nuomo
ne, Rusija taip pat galėtų tap
ti NATO nare, tačiau Rusijoje
turėtų būti įtvirtintos kalbos
ir religijos laisvės, žmogaus
teisės, demokratija, rinkos
ekonomika. „Tai yra tai, kas
būdinga Baltijos valstybėms ir
kitoms NATO valstybėms.
Mes tikimės, kad Rusija judės
ta kryptimi ir atitiks tuos kri
terijus", sakė R. Lugar.
V. Adamkus teigė, kad se
natorius pripažino Lietuvos
pasiruošimą tapti NATO nare.
„Mes užsitikrinom įsijungimą
į NATO bendruomenę", sakė
V. Adamkus.
Senatorius prisiminė savo
susitikimus JAV su V. Adam
kumi, kuomet V. Adamkus va
dovavo JAV Vidurio Vakarų
Aplinkos apsaugos agentūrai,
o dabartinis senatorius buvo
Indianapolio meru. „Dabar
susitinkame lemtingu jūsų
valstybei momentu, ir aš no
riu paremti jūsų valstybes sie
kius", sakė R. Lugar.
Po pokalbio V. Adamkus ir
R. Lugar pasivaikščiojo po Vil
niaus senamiestį, apžiurėjo
tautodailės kūrinius Pilies
gatvėje, bendravo su vilnie
čiais ir sostinėje viešinčiais tu
ristais Apžiūroje senamiesti.

prezidentas ir senatorius Ro
tušės aikštėje esančioje lauko
kavinėje paragavo lietuviško
alaus.
Vėliau R. Lugar susitiko su
ministru pirmininku Algirdu
Brazausku. Po susitikimo
premjeras sakė su senatoriu
mi daugiausiai kalbėjęs apie
Lietuvos pasiruošimą narystei
NATO.
* Nacius persekiojančio
Simon Wiesenthal centro
atstovas Vilniuje Generalinei
prokuratūrai įteikė sąrašą įta
riamųjų žydų genocidu nacių
okupuotoje Lietuvoje per II
pasaulinį karą. Generalinės
prokuratūros Specialiųjų tyri
mų skyriaus vyriausiajam
prokurorui Rimvydui Valentukevičiui įteiktame sąraše —
97 pavardės. Sąrašą įteikė
Centro Jeruzalės skyriaus va
dovas Efraim Zuroff. Jis para
gino prokuratūrą imtis teisi
nio persekiojimo
veiksmų
prieš nacių talkininkus, po II
pasaulinio karo pabėgusius iš
Lietuvos į JAV (39), Australiją
(22), Venezuelą (14), Kanadą
(12), Kolumbiją (8), Didžiąją
Britaniją (1) ir Argentiną (1).
E. Zuroff teigė, kad šiuo metu
didžiausia problema yra su
rasti šiuos žmones ir išsiaiš
kinti, ar jie yra gyvi. „Tiki
mės, kad Lietuvos valdžia
žengs reikiamus žingsnius,
kurie padės įvykdyti teisingu
mą, ir bent kai kurie iš šių žu
dikų sumokės už savo nusikal
timus", sakė E. Zuroff.
.BNSI
* Paskelbus visas 2002 m.
vasario 2 dieną įvyksian
čių euro ir lito „vestuvių"
technines detales, specialistai
mažai tikėtinais laiko kokius
nors nemalonius siurprizus ar
su šia pertvarka susijusius
nuostolius. Tačiau labiausiai
paprastus piliečius jaudinan
tis klausimas — ar nenuvertės santaupos valiuta persiejant litą su nauju „inkaru", ar
iki šio įvykio paimtos paskolos
netaps gerokai brangesnės.
Lito jungtuvės su euru labiau
siai gali išprovokuoti kuro
kainų šuolį.
<KD. EIUI
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* Premjeras Algirdas Bra
zauskas savo patarėju kul
tūros klausimais paskyrė fi
losofą Arvydą Juozaitį. Buvęs
1976 metų Montrealio olimpi
nių žaidynių plaukimo prizi
ninkas, filosofijos mokslų dak
taras, 45 metų A. Juozaitis
buvo vienas iš Sąjūdžio stei
gėjų, redagavo „Naująją Ro
muvą", yra išleidęs 12 knygų.
1992 m. jam buvo suteikta
Vinco Kudirkos premija, 1997
m. jo veikla įvertinta Gedimi
no V laipsnio ordinu. Pasta
ruoju metu A. Juozaitis daž
nai dalyvauja oficialiuose so
cialdemokratų
renginiuose,
skelbia vedamuosius straips
nius LSDP partiniame laik
raštyje „Mūsų balsas".
<BNS)
* Seimo pirmininko pava

* Tarptautinės astrono
mų sąjungos atradimų biu
ras Cambridge patvirtino,
kad Lietuvos astronomai Kazi
mieras černis, Vygandas Laugalys ir Kazimieras Zdana
vičius šiemet naktį iš liepos
27-osios į 28-ąją atrado naują
iki tol nežinomą mažąją pla
netą (asteroidą). J a i suteiktas
laikinas 2001 OM65 pavadini
mas.
Maždaug 3 kilometrų
skersmens mažoji
planeta
skrieja aplink Saulę asteroidų
juostoje tarp Marso ir Jupite
rio planetų orbitų.
(LR, EIU)

* Antras pagal dydi Kur
šių nerųoje Juodkrantės ku
rortas, anksčiau garsėjęs ypa
tinga tvarka ir jaukumu, at
gauna prarastą šlovę — rug
pjūčio 25 d. į iškilmes susirin
duotojas,
socialdemokratas kę neringiškiai ir svečiai gėrė
Vytenis Andriukaitis įsivėlė į josi galutinai sutvarkyta nau
koncerno SBA akcininkų tei ja Kuršių marių krantine.

sinį ginčą, kuris trunka j a u
penkis mėnesius. Po to, kai
Vertybinių popierių komisija
įregistravo SBA papildomą
akcijų emisiją, politikas raštu
išdėstė abejones dėl šio spren
dimo. Seimo vicepirmininkas
mano pasielgęs
tinkamai.
Tačiau socialdemokratas Ge
diminas Kirkilas nepritaria
kolegos veiksmui: „Mano pa
tirtis rodo, kad politikų įsi
kišimas į sudėtingus verslo
ginčus niekada neatnešdavo
naudos".
OJR. Eitai
* Prezidento r i n k i m u o s e
„Socialdemokratuos 2000"
kandidatas b u s partijos vado
vas Rimantas Dagys. Tai
šeštadienį n u t a r ė partijos val
dyba.
(LR, KD. Elta)

* Iš viso pasaulio į Pir
mąjį pasaulio litvakų kon
gresą susirinkę 300 žydų sa
vaitgalį, pavieniui ir lydimi
gidų, vaikščiojo po Vilnių,
aplankė Panerių paminklą,
Gaono kapą. Visi litvakai,
apie kongresą sužinoję iš skel
bimų užsienio laikraščiuose, į
Vilnių atvyko ir gyvena už
savo lėšas. Litvakais vadina
mi žydai, kurie gyveno ir gyve
na Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės teritorijose.
(LR.

KD. Elta)

* Rugsėjo vidury dvi di
džiausios Lietuvos alaus da
ryklos — „Utenos alus* ir
„Švyturys" — turėtų tapti vie
nu juridiniu asmeniu. <LŽ. Eita)
* Klaipėdos specialio
sioms tarnyboms nuo miesto
centre stovinčio burlaivio „Me
ridianas" sijų teko vyti įsi
smarkavusį neblaivų užsienio
jūreivį. Kaip rašo dienraštis
„Klaipėda", šeštadienio vaka
rą ant aukščiausio „Meridia
no" stiebo užlipo alaus baro
lankytojas ir keikėsi norve
giškais bei angliškais keiks
mažodžiais. Baro darbuotojai
prašė svečią nulipti, o kai šis
nesutiko, iškvietė apsaugą.
Prie „Meridiano" atvyko ap
saugos tarnyba „Tanora", poli
cija, medikai ir ugniagesiai.
Kai ugniagesiai ištiesė kopė
čias ir trys gelbėtojai užlipo
nukelti „akrobato", šis nulipo
pats ir buvo nuvežtas į poli
ciją. Susimokėjęs baudą už
chuliganizmą, miesto svečias
grįžo atgal ir toliau girtuoklia
vo su draugais. „Meridiano"
stiebus išbandęs norvegas, 44
metų Rodger Svėre dirba vo
kiečių laive. Kol jo laivas re
montuojamas, jis keltu at
plaukė iš Vokietijos į Klaipėdą
išgerti alaus.
<BNS>

(LR.

K. Elta)

* Seimo narys Vytautas
Šustauskas nuslėpė ne tik
savo teistumą, bet ir privers
tinį gydymą nuo alkoholizmo.
Po to, kai buvo paskelbta, jog
V. Šustauskas nuslėpė nuo
rinkėjų savo teistumą 1973
m., paaiškėjo ir kai kurios ki
tos anksčiau nepaskelbtos jo
biografijos detalės. „Kauno
dienos" turimi duomenys rodo,
kad maždaug apie 1985 metus
V. Šustauskas buvo dar kartą
nuteistas. Tada Lietuvos teis
mas nusprendė jį priverstinai
gydyti nuo alkoholizmo.TKD. Eita)
* Seimo narys Vytautas
Šustauskas pasiūlė iš savo
asmeninių lėšų
finansuoti
„Lietuvos ryto" žurnalistės ke
lionę į Sankt Peterburgą ir
Vyborgą visam mėnesiui ieš
koti jo teismo nuosprendžio
kopijos. „Jei nuosprendžio ne
rasi — pinigus teks grąžinti",
patikslino teistas politikas.
(LR. Elta)

* Tarptautinės komisijos
nacių ir sovietų okupacinių
režimų nusikaltimams Lietu
voje įvertinti vadovas, Žydų
muziejaus direktorius Ema
nuelis Zingeris mano, kad gąs
dinimas Žydų bendruomenei
tariamu sprogmeniu rodo, jog
„lietuvių ir žydų santykiai
gerėja, ir kai kam tai labai
nepatinka". Vilniuje vykstant
Pasaulio litvakų (iš Lietuvos
kilusių žydų) kongresui, pir
madienio vidurdienį anonimas
pranešė apie neva padėtą
sprogmenį Lietuvos žydų ben
druomenės patalpose Pylimo
gatvėje Vilniuje. Pastatą ap
žiūrėję ir patikrinę greitojo
reagavimo rinktinės „Aras" iš
minuotojai sprogmenų nerado.
* Šiaulių policijos parei
gūnės Jūratės Bieliauskienės
nesugundė netikėtai
rasti
50,000 dolerių. Vėlų rugpjūčio
24-osios vakarą šunį vedžio
jusi 44 metų pareigūnė netoli
savo namų Architektų gatvėje,
Šiauliuose, ant suolelio paste
bėjo paliktą vyrišką rankinę.
Vėliau bute apžiūrėjusi radinį
pareigūnė išvydo, jog tai supa
kuoti 100 JAV dolerių bankno
tai. Iškvietus kolegas ir išpa
kavus pinigus, paaiškėjo, kad
rastoje rankinėje buvo 50.000
JAV dol. „Tuos kolegas, ku
riuos nustebino mano poelgis,
atleisčiau iš darbo, nes parei
gūnu turi dirbti tik krištolinio
tyrumo žmonės", sakė J. Bie
liauskienė. Ar šie pinigai ne
padirbti, paaiškės po specia
laus tvrimo.
BNS'

* Rugsėjo 1-ąją preziden
tas Valdas Adamkus ir jo
žmona Alma Adamkienė švęs
auksines vestuves. Prieš 50
metų susituokę bendraamžiai
74 metų V. Adamkus ir A.
Adamkienė jau dabar gauna
sveikinimus. Vienas šią savai
tę atkeliavęs didelis vokas tie
siog apstulbino prezidentą.
Jame, be sveikinimo sutuoktu
vių proga, įdėtas 1958 metų
studentiškas leidinys, kuria
me galima rasti pranašišką
linkėjimą V. Adamkui tapti
„būsimos Lietuvos preziden
tu".
(R. Elta)
* Lietuvos ledo ritulio
įžymybės, NHL žaidėjai Da
rius Kasparaitis ir Dainius
Zubrus stos ant Elektrėnų rū
mų ledo. Pirmą kartą jie atsto
vaus vienai komandai — Lie
tuvos ledo ritulio rinktinei. 28
metų „Pittsburgh Penguins"
gynėjas D. Kasparaitis ir 22
metų „Washington Capitals"
puolėjas D. Zubrus Lietuvos
komandos marškinėlius užsi
vilks per lietuvių ir Latvijos
jaunimo rinktinės rungtynes.
(LR,

R, Elta)

* Nuo rugsėjo 1-osios Lie
tuvos keliuose vyks rengi
nys „Saugos diržai gali išgel
bėti tavo gyvybę". Kelių polici
jos pareigūnai eismo daly
viams ketina dalinti lanksti
nukus, aiškinti apie saugos
diržų naudojimo būtinybę. Ke
leivius su neprisegtais saugos
diržais vežantys vairuotojai
gali būti nubausti 25 litų bau
da. Baudą gali tekti pakloti ir
tuomet, kai saugos diržų yra
neprisisegęs ant galinės sėdy
nės sėdintis keleivis, jei auto
mobilyje saugos diržai yra
įrengti. Šiemet tik sostinės
kelių policijos pareigūnai nu
baudė beveik 4,000 vairuotojų
už tai, kad jie važiavo nepri
sisegę saugos diržų.
(BNS)
* Kauno pakraštyje esan
ti iki šiol mažai kam žino
ma vietovė Rokeliai gali išgar
sėti dėl vieno vienintelio gy
venamojo namo stogo. Statant
šiuolaikišką būstą, kurio lenk- "
to stogo plotas siekia beveik
400 kvadratinių metrų, duona
iš stogdengių buvo atimta.
Mat gyvenamasis namas ap
dengtas žalia, vešlia, nuo pa
vasario iki rudens pabaigos
žydėsiančia pieva.
(LR, EIU>
* Tamsiais narų kostiu
mais panirę i Trakuose
esančio Galvės ežero dugną,
aukso žiedus sumainė Aušra
Puriuškytė ir Tauras Gaivenis.
Pora, pirmoji Lietuvoje
susituokusi po vandeniu, liepą
laimėjo radijo stoties „Lietus"
paskelbtą konkursą ir buvo
atrinkta iš 40 kitų porų. Jų
pažinties istorija konkurso
rengėjams pasirodė įdomiau
sia ir originaliausia. Iš pradžių
A. Puriuškytė ir T. Gaivenis
susituokė Trakų bažnyčioje.
Po to garlaiviu nuplaukę į rei
kiamą Galvės ežero vietą, po
ra su keliais narais paniro į
ežero dugną ir 8 metrų gylyje
sumainė žiedus. Ceremonija,
trukusi apie 15 minučių, ne
apsiėjo be tradicinių atributų
— bučinių ir šampano. Sugrį
žusių į krantą jaunavedžių
laukė daugybė dovanų: poky
lių salė, didžiulė dvigulė lova,
namelis pirmajai nakčiai ir ki
tos. Vestuvių pokylio svečiams
koncertavo Lietuvos estrados
žvaigždės.
BNS
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
IŠMINTINGAS ŠIRDIES IR SMEGENŲ
UŽLAIKYMAS
J O N A S ADOMAVIČIUS, M.D.
Išmintingą širdies ir smege savo gyvenime. Visa visuo
nų gyvavimą sudaro žmogaus menė — šeima, mokykla,
toks gyvenimo būdas, kuris šventykla
turi
pasisavinti
mažina iki mažumos ateityje sveiko gyvenimo pagrindus —
susirgti širdimi ir „stroku". tik tada ims sveikti visų žmo
Tokį gyvenimo būdą sudaro nių širdys ir smegenys.
nenutukimas, kūno stiprumo
Dar reikia nugalėti žmogaus
užlaikymas, nepersivalgymas neigimą turimos ankstyvos
riebiu ir cholesteroliu gausiu širdies ar kitokios negalės —
kąsniu, nerūkymas, kraujo su- jos užtęsimą iki nepagydomuliesinimas iki normos (choles mo.
terolio mažiau 200, dar geriau
Svarbu t r u m p a i
— 160, trigliceridų mažiau
prisiminti
130 ir kraujospūdžio sunormavimas iki 130/80).
1. Kad žinojimas pavojų
Daugelis atliktų tyrimų nu sveikatai padeda visiems įver
rodo, kad sudėtingas mažini tinti savo sveikumą ir pacien
mas pavojų sveikatai saugo vi tų ir jų šeimų, ypač kam gre
sas, ypač jaunas, širdis ir sme sia širdies ataka ar smegeni
genis nuo ankstyvų sunegala nis paralyžius.
vimų ir mirčių.
2. Sveikatos pavojų gausėji
mas didina sergamumą: as
Milijonai a m e r i k i e č i u j a u muo, turįs du tokius pavojus,
poryčiais ž u d o s a v o
turi žymiai didesnę galimybę
širdis ir s m e g e n i s
susirgti širdimi ar smegeni
Viskas — gėris ir blogis — mis, už turintį tik vieną tokį
gimsta šeimoje. Palyginti dar pavojų.
gerokai anksti jie elgiasi žu
3. Negalima pakeisti šitų pa
dančiai su savo širdimi ir sme vojų — paveldėjimo, amžiaus,
genimis. Riebių tėvų vaikai lyties, rasės.
persivalgo ir įpranta į sūrų ir
4. Galimi pakeisti ar suma
cholesteroliu
gausų
valgį. žinti širdžiai ar smegenims
Daugumas vaikų neskatinami pavojai yra svarbiausi trys:
darbuotis, sportuoti, žaisti, jų rūkymas, didelis kraujospūdis
prie televizijos sėdėjimas, dar — viršesnis, negu 130/80, per
gi ką nors kąsnojant, trukdo riebus kraujas cholesteroliu
žaisti, darbuotis. Rūką tėvai (riebesnis negu 200 mg).
— vaikų draugai anksti įpra
5. Tabako dūmų įkvėpimas
tina rūkyti jaunus.
didina pavojų susirgti plau
Subrendusių
amerikiečių čiais, širdimi ir vėžiu.
dauguma yra nutukę, užsisėdi
6. Rūkymas didina staigios
ir stipriai rūką. Daugelio jų mirties pavojų.
kraujas yra per riebus choles
7. Šio krašto širdies gydyto
teroliu ir trigliceridais. O ir jų draugija pataria turėti
padidintas kraujospūdis čia kraujyje cholesterolio mažiau
savo trigrašį prideda.
negu 200, o gerojo cholestero
Dabar daugumos tyrimų lio daugiau negu 35, dar ge
duomenys nurodo, kad praša- riau — 60.
linimas minėtų pavojų sveika
8. Paliovus rūkyti, pavojus
tai, apsaugos daugelį nuo šir širdžiai sumažėja beveik iki
dies atakos ir smegeninio pa nerūkančiam esamo pavojaus.
ralyžiaus — „stroko". O tų pa
9." Smegeninio paralyžiaus
vojų sumažinimas gali žymiai — „stroko" pavojų didina pra
pagerinti visos šeimos narių einantis paralyžėlis (TLA) gau
bendrą sveikatą.
sus raudonųjų kraujo kūnelių
kiekis.
Svarbu g y d y t i turimą,
10. Smegenų ir tokį širdies
dar s v a r b i a u išvengti
sveikumą užlaiko sveikas —
turėsimos negalės
normalus elgesys, įskaitant
Jau aišku kaip dieną, kad nerūkymą, reguliarų darbaviišvengimas minėtų pavojų šir mąsi, liesą maistą, nenutukidžiai ir smegenims apsaugos mą, sunormuotą kraujospūdį
gyvybe. Žmonių apšvietimas ir iki 130/80 ir nesinervinimą
išauklėjimas yra svarbus šir dėl menkniekio.
Šaltinis: „American Heart
dies ir smegenų sveikatai. Tik
normaliai išauklėtieji: dorai Association, Basic Life Supgyvenantys,
nekenkiantys port for Healthcare Provisau, kitam ir aplinkai, žmonės ders", 2001.
ryžtasi eiti sveikesniu keliu
Sėkmės!
MOKSLEIVIAI B U S
APDRAUSTI
Pirmą
rugsėjo
savaitę
Klaipėdoje, Kaune bei Vilniuje
bendrovė „Lietuvos draudi
mas* vykdys akciją „Apsaugok
mane", kurios metu nuo ne
laimingų atsitikimų bus ap
drausti visi bendrojo lavinimo
mokyklų moksleiviai.
Jeigu moksleiviai nukentės
specialiu ženklu pažymėtose
perėjose bei sankryžose prie
mokyklų, jų tėvams traumų

atveju bus išmokama draudi
mo suma iki 10,000 litų. Jei
moksleivis žūtų, jo tėvams
draudimo
įmonė
išmokės
10,000 litų.
Anot bendrovės Klaipėdos
filialo direktoriaus Algimanto
Kungio, šios akcijos tikslas —
atkreipti vairuotojų dėmesį į
labiausiai pažeidžiamą eismo
dalyvį — vaiką bei pasiūlyti
pagalbą, tai yra draudimo iš
moką nelaimės atveju.
Pirmą kartą tokia akcija
pernai vyko sostinėje.
(Elta)

Savanore Ina Černauskaitt\ Medicinos fakultflo Slaugos specialybes I
kurso studente, išeiginėmis dienomis lanko ir žaidžia su vaikais Vilniaus
un-to Vaikų ligoninėje
P r a n ė s Š l u t i e n ė s nnntr

migrena — ambulatoriškai gy
doma liga. Tačiau žmonės
dažniausiai elgiasi taip: prie
(USPS-161000)
puolio metu gydosi vaistais,
T H E LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY
kurių tuo metu turi, o vėliau,
Pubhshed daily ezoept Sundays and Moodays, legal Holidays, the Tu—riiys
skausmui praėjus, vėl netin
following Monday obeervance of legal Holidaya aa well as Dec 26th and Jau.
kamai elgiasi bei gyvena.
2ndbyth*LithuanianCatholic Presą Soaety, 4545 W.63rd Street, Chicafo.
IL 60629-5589.
Viskas priklauso nuo to,
Periodical clasa postage paid at Chicago, IL and additional maiUng officM.
kaip žmogus jaučiasi. Jei prie
Subacriptioo Rates $100.00. Foreign countries $115.
puoliai kartojasi kartą ar du
Poatmaster: Send addresa changes to Draugas - 4645 W. 63rd Street.
kartus per mėnesį, jis ir nesu
Chicago, IL 60629-5589.
Malindami pašto išlaidas, pakvitavimų ui prenumeratą ssMJssssssssm Prie
pranta, kad reikia ieškoti pa
pavardės ir adreso, siųsdami laikrašti pažymime, iki kada prenumerata
galbos. Panašiai yra ir su
galioja.
.
menstruacine migrena — mo
iii
DRAUGO prenumerata j m
terys žino, kad prasidės mens
1/2 metų
3l
Metams
$60.00
$38.00
JAV
$100.00
truacijos ir viskas pasikartos.
$65 00
$46.00
Kanadoje ir kitojur'".!'"'.
"(U.Š.) $115.00
Tačiau kam kentėti, jei galima
Tik š e š t a d i e n i o laida:
sau padėti? Žmonės, kuriems
$33.00
$45.00
JAV
$60.00
$38.00
$50.00
migrenos priepuoliai kartojasi
Kanadojeirkitair('uA)
$65.00
U ž s a k a n t į Lietuvą:
dažnai, tampa tam tikra pras
$250.00
Oro pastų
$500.00
me neįgalūs. Jie jaučiasi nege
$55.00
Reguliariu pastu'^'"""
$100.00
rai: niekuomet nesi tikras,
$85.00
Tik šeštadienio laida oro pastų
$160.00
•
Tik šeštadienio laida reguliariu pastų $55.00
kad netikėtai užklupęs galvos
Vyriausia redaktorė - D a n u t e Bindokienė
skausmas nesugriaus
visų
Administratorius - Valentinas Krumplis
planų. Todėl, jeigu gyvenimo
Moderatorius - kun. Viktoras » • » * « ' • •
kokybė pablogėjusi, reiktų
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
būtinai kreiptis į gydytoją.
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ut skelbimų turkų neatsako. Skelbimų kainos atsii
Ypač tiems, kam priepuoliai
gavus prašymą, ką nors skelbti.
kartojasi dažnai ar yra pasi
• Redakcija straipsnius taiso savo nuotiOra. Nenaudotų straipsnių
keitęs jų pobūdis,
kurie
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
išbando
daugelį
skausmo
malšinimo priemonių ir ne
— A š pats dažnai kenčiu dėl
MARIUS KATILIUS, M.D.
randa tos, kuri jiems tiktų.
migrenos, todėl labai gerai su
CHIRURGAS
— Į k ą d a r t e n k a a t k r e i p  prantu žmogų, kuris kenčia
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
ti d ė m ė s i ?
dėl šio negalavimo. Ar žino
laparoskopinė chirurgija.
— Migrena turi tendenciją j i m a s padeda nuo jos apsisau
300 Barney D r , Suite A
kartotis gana panašiais simp goti? Iš esmės taip. Man ži
Joliet, IL 60435
tomais. Visuomet sunerimsta- nojimas to, kas man yra mig
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
ma, kai pasikeičia migrenos rena, kaip ji užpuola ir ką su
www.oenterforsuro^ryarKfty6MtrtMKh.coRi
pobūdis ir negalima rasti j a daryti, labai palengvina
paaiškinimo. Taip pat tais at gyvenimą. Aš žinau, kaip gy EUGBCC. DECKER, DOS, P.C.
vejais, kai vyresniame am vendamas ir ką darydamas aš
DANTŲ GYDYTOJAS
žiuje
atsiranda
anksčiau patirsiu migrenos priepuolį.
Lietuviams sutvarkys dantis už
nebuvęs galvos
skausmas, Taip ir moterims, vargina prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punHualiai. Susitarimui
primenantis migreną. Migre m o m s menstruacinės migre
kabėti angliškai arba lietuviškai.
na paprastai prasideda pa nos: netinkamai elgiantis gali
4847
VV. 103 S t , Oak. Lawn. IL
auglystėje ir tokia vargina vi ma n e t pasunkinti savo galvos
TeL 708-422-8260, :
sus 3 dešimtmečius. Kai ji at s k a u s m ų priepuolius. Jie gali
siranda per 40 metų amžiaus būti stiprūs, jei prieš mėne
DR. JOVITA KERELIS
žmogui ir nuolat keičiasi jos sines ar jų metu bus daugiau
DANTŲ GYDYTOJA
klinika — tokį žmogų reikia neigiamų faktorių — vynas,
9625
S.79tn Ava, Hfckory rtts, IL
nuodugniai ištirti.
stresas, nuovargis, oro kaita,
TeL (708) 5888101
— Kas p a s k a t i n o j u s gi netinkama mityba, miego su
Valandos
pagal susitarimą
trikimai...
lintis i m i g r e n ą ?

Vilniaus Greitosios pagalbos universitetinės ligoninės direktoriaus pava
duotoja klinikiniam darbui (kairėje), LML prezidente Pranė Šlutienė ir
gyd. oftalmologe Gražina Gaivelytė.

ŠIS TAS APIE MIGRENĄ
Migrena yra viena dažniau
sių neurologinių ligų: ja serga
17,6 proc. vaisingo amžiaus
moterų ir 6 proc. vyrų. Moterų
migrenos priepuoliams būdin
ga tai, kad jie dažnai susiję su
menstruaciniu ciklu. Tokie
priepuoliai gali būti sunkesni,
ilgesni ir sunkiau gydomi nei
su ciklu nesusiję tos pačios pa
cientės migrenos priepuoliai.
Apie migreną „Sveikas žmo
gus" žurnalo (2001 m. balan
dis) žurnalistė Giedrė Danytė
kalbasi su Vilniaus universite
to greitosios pagalbos ligo
ninės ir Širdies chirurgijos
centro gydytoju
neurologu
Aleksandru Kirjazovu.
— Kas y r a m i g r e n a ?
— Tai kankinantis galvos
skausmas,
kuris
sukelia
žmogui trumpalaikę negalią.
Skausmas dažniausiai būna
pulsuojantis, vienpusis, lokali
zuojąs! kaktoje, tačiau prie
puolio metu gali išplisti ir į
pakaušį, o įsisenėjusi migrena
gali sukelti smarkų visos gal
vos skausmą. Pagrindinis fe
nomenas, skiriantis migreną
nuo kitų skausmų, yra tai,
kad skausmas judant su
stiprėja.
— Kokie menstruacinės
migrenos požymiai?
— Pavadinimas yra susitari
mo klausimas. Migrena, kuri
įvyksta mėnesinių ciklo metu,
anksčiau ir buvo vadinama
menstruacine migrena. Bet
vėliau MacGregor ir daugelis
kitų mokslininkų atliko didelį
tyrimą ir nustatė, kad ta mig
rena, kuri prasideda dvi die
nos iki mėnesinių ir trys die
nos po jų, yra menstruacinė
migrena, o ta, kuri atsiranda
nuo savaitės iki trijų dienų
prieš mėnesines — premenstruacinė migrena. Dažniau
siai ji kartojasi kiekvieną cik
lą, o tarp menstruacijų galvos
skausmų nebūna.
Iki brendimo berniukams
migreninio tipo galvos skaus
mai netgi dažnesni, vėliau tas
santykis išsilygina, o brandos
laikotarpiu moterų serga kelis
kartus daugiau. Praktikoje
menstruacinė migrena nėra
dažna — sudaro 10-20 proc.
visų moterų migrenų. Statisti
kos duomenimis, net iki 50-60
proc. reprodukcinio amžiaus
moterų turėtų būti ciklinė
migrenos forma. Dažniausiai
moterys, varginamos tokio ne
galavimo, į gydytoją taip ir ne
sikreipia. Tiesiog klaidingai
galvojama, kad niekas nebe
padės.
— Ar c i k l i n ė s m i g r e n o s
simptomai
skiriasi
nuo
„paprastos"
migrenos
simptomu?
— Ne, jokio skirtumo nėra.
Tradiciniai simptomai — gal
vos skausmas,
pykinimas,
šviesos baimė, nepakantumas
garsams, kartais netgi stiprus
vėmimas. Esminis dalykas,
siejantis premenstruacinę ir
menstruacinę
migrenas —
hormoninio ciklo kitimas ir su
tuo susijęs estrogenų kiekio
sumažėjimas prieš pat mėne
sines. Kai estrogenų kiekis

nesumažėja, nėra ir ciklinės
migrenos. Pvz., besilaukianti
kūdikio moteris, kurią papras
tai vargina migrena, nėštumo
metu jaučiasi geriau, nes tuo
metu estrogenų kiekis gana
stabilus. Postmenopauzės lai
kotarpiu hormonų kiekis yra
sumažėjęs, bet taip pat stabi
lus, todėl moters migrena pa
lengvėja.
Įdomu tai, kad ši migrena
susijusi su visu priešmenstruaciniu sindromu (PMS):
padidėjusiu jautrumu, depresiškumu, apetito padidėjimu,
vidurių pūtimu ir įvairiais
skausmais. Jie yra siejami su
estrogenų kitimu ir todėl
pobūdis panašus. Šiuo metu
nemanoma, kad PMS ir mens
truacinė migrena yra kažkas
atskiro — galvojama, kad jie
vienas kitą papildo.
— Kodėl v i e n a s m o t e r i s
h o r m o n ų ciklo s v y r a v i m a i
v e i k i a , o kitų n e ? A r t a i su
siję s u genetika?
— Paveldo faktorius migre
nos ir menstruacinės migre
nos tikimybei atsirasti turi ne
mažą reikšmę. Estrogenų kie
kio sumažėjimas yra viena iš
paskatinančių grandžių, bet
turi būti ir tam tikras defek
tas būtent tų sistemų, per ku
rias patofiziologiškai reiškiasi
migrena (serotonino, opiatų ir
endorfinų apykaitos sutriki
mas).
— A r skiriasi c i k l i n ė s ir
n e c i k l i n ė s m i g r e n o s gydy
mas?
— Skirtumas atsiranda kal
bant apie profilaktinį migre
nos gydymą, nes abiem atve
jais turime skirtingus tai
kinius. Pirmasis — estrogenų
kiekio sumažėjimas. Dažnai
galima jį ir padidinti. Kai ku
rie kontraceptikai yra paga
minti estrogenų pagrindu.
Siūloma vartoti nedideles es
trogenų dozes keletą dienų
prieš menstruacijas. Jie ski
riami įvairiais pavidalais —
ekstraderminių pleistrų, gelio
ir pan. Profilaktiškai galima
vartoti ir geriamųjų hormoni
nių preparatų nedidelėmis do
zėmis, bet dažniausiai jie var
tojami išoriškai. Tokiu atveju
nereikia vartoti klasikinių
migrenos profilaktikai skiria
mų medikamentų.
Be to, estrogenų koncentra
cijos sumažėjimas
stipriai
veikia ir prostaglandinus —
padidina jų kiekį. Kitas gydy
mo variantas — 5 dienas prieš
mėnesines vartoti prostaglan
dinų preparatų. Preparatus
parinkti reikia individualiai.
Juo labiau, kad ir hormoninių
preparatų dabar daug. Be to,
tenka išgirsti pasiūlymų jais
slopinti mėnesines — esą
„moteris pirmykštėje bendruo
menėje buvo dažniau nėščia''.
Gal tai ir juokas, tačiau tenka
sutikti, kad hormoninių pre
paratų reiktų vartoti daugiau,
ypač varginant migrenai.
— Ar g a l i m a g y d y t i s sa
varankiškai?
— Kai jau tinote, kokia tai
liga ir kokios gydymo reko
mendacijos — tada taip, nes

SAVANORIAI —
SOCIALINĖS G E R O V Ė S
DALIS
Nevyriausybinių
organiza
cijų atstovai siūlo steigti sava
noriškos veiklos koordinato
riaus pareigybę prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės, pra
nešė Vilniaus savivaldybės So
cialinės paramos centras.
Savanorių veiklos proble
mas aptarus apskritojo stalo
diskusijoje „Tarptautiniai sa
vanorių metai Lietuvoje —
lūkesčiai ir galimybės", pa
rengtas kreipimasis į aukš
čiausias valstybės institucijas.
Ši diskusija buvo surengta
Lietuvos socialinės gerovės
sąjungos, Lietuvos socialinių
darbuotojų sąjungos Vilniaus
skyriaus bei Vilniaus miesto
savivaldybės Socialinės para
mos centro iniciatyva. Jos da
lyviai pabrėžė, kad savanoriai
— tai ne alternatyva profesio
naliems darbuotojams, o bū
tina socialinės gerovės siste
mos dalis.
Minėtame kreipimesi kelia
mas reikalavimas koordinuoti
savanorius pasitelkiančių or
ganizacijų veiklą apskričių,
savivaldybių ir skėtinių nevy
riausybinių organizacijų lyg
meniu, užtikrinti pasikeitimą
informacija apie tai, kuriose
bendruomenei naudingose sri
tyse savanoriai jau dalyvauja
ir kuriose galėtų aktyviau da
lyvauti. Tai turėtų atlikti
apskričių, savivaldybių admini8trarija bei skėtinės nevy
riausybinės organizacijos.
Būtina, rašoma kreipimesi,
pašalinti teisinius, mokesčių
ir pajamų sistemos trukdžius
savanorystės plėtrai. Kiekvie
na bendruomenės labui dir
banti institucija turi siekti
įtraukti į savo veiklą ir sava
norius. (Elta)
GLOBOS NAMAMS
ĮRENGĖ S P O R T O
AIKŠTELE
Kauno savivaldybės globos

n a m ų auklėtiniai nuo šiol
turės nuosavą krepšinio spor
to aikštelę. Kauno miesto val
dyba aikštelės įrengimui iš re
zervo skyrė 30,000 litų. Daly
vaujant Kauno miesto vado
v a m s , globos namų kieme
įrengta aikštelė oficialiai ati
daryta.
500 kv. metrų ploto asfaltuo
toje sporto aikštelėje įrengtos
trys krepšinio lentos: dvi na
tūralaus dydžio ir viena ma
žesnė patiems jauniausiems
globos n a m ų krepšininkams.
Ateityje čia taip pat ketinama
pastatyti futbolo vartus.
Kauno savivaldybės globos
n a m a i įkurti prieš septynerius
m e t u s Panemunėje, Birutės
gatvėje, buvusio vaikų dar
želio pastate. Globos namai
neturėjo nei sporto salės, nei
laisvalaikio sportui pritaiky
tos teritorijos kieme.
Pasak Kauno savivaldybes
globos namų direktorės Ele
nos Trimonienės, įvairiose mo
kyklose besimokantys globos
n a m ų auklėtiniai kūno kul
tūros užsiėmimus lanko savo
mokymosi įstaigose. Tačiau,
norintys sportuoti po pamokų,
turėdavo bėgti į artimiausios
mokyklos arba prie Nemuno
upės esančias aikštes.
Kauno savivaldybės globos
namuose šeimynomis nuolat
gyvena apie 85 globotinius
nuo 2,5 iki 18 metų amžiaus.
Dar apie 15 vaikų lanko čia
veikiantį dienos centrą. (Elta) '
STOVYKLA
JUDANTTEM8
VEŽIMĖLIU
Žmonės, priversti judėti in
valido vežimėliu, gali gyventi
savarankišką
ir
turiningą
gyvenimą, tik reikia viso to
išmokti, įgyti įgūdžių. Tuo
tikslu
rengiamos
aktyvios
reabilitacijos stovyklos.
Dvidešimt žmonių po stubu
ro traumų ar susirgimų pri
versti judėti invalido vežimė
liais, rugpjūčio 9 d. susirinko į

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.

Chicago, IL 60662
Kab. tel. 773471-3300

DR. L PETREHOS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd, Hickory Hls, IL
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 5984055
Valandos pagal susitarimą

S M f f M S VONAS. MIK S.C.
Specialybė - Vidaus Igų gydytojas
Kalbam* letuvtffcal
6918 W. Archer Ave. St», 5 k 6
Chicago, IL 60638
TslTO-229-9988
Vatandoe pagal auettartmą

ARASZUOBA,M.D.
AKIŲ UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
'
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220
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ŽIBUTĖZAPARACKAS
DR.PAULKNEPPER
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168 E. Supertor, 8ult»402
Valandos pegal susitarimą
Tel. 312-337-1285

aktyvios reabilitacijos sto
vyklą, atidarytą reabilitacijos
centre „Baldžio šilas* netoli
Vilniaus.
Kaip sakė stovyklą surengu
sios Lietuvos aktyvios reabili
tacijos sąjungos pirmininke
Angelė Palmyra Kuktaitė, su
stovyklautojais dirba dešimt
trenerių, taip pat. judančių
vežimėliais, ir dešimt jų pa
galbininkų. Svarbiausias sto
vyklos tikslas — įpratinti
žmones gerai valdyti vežimė
lius — pakilti laiptais, įveikti
kitokias kliūtis. Per jėgos tre
niruotes stiprinami
rankų
raumenys. Taip pat atliekami
aerobikos pratimai. Žaisdami
stalo tenisą, stovyklautojai la
vina pusiausvyrą. Vakarais
vyksta pokalbiai apie subtiles
nius dalykus, aiškinama, kaip
išvengti pragulu, sprąsti uro
logines bei šeimyninio gyveni
mo problemas.
Stovyklą finansuoja Invali
dų reikalų taryba. (Elta)

GERAI KARIUOMENEI REIKIA
GERŲ KAREIVIŲ
LORETA POVILIONIENĖ

l

Lietuvos kariuomenė per ša
lies nepriklausomybės de
šimtmetį iš sovietinės struk
tūros likučių palengva, bet
nuosekliai tampa puikiai su
tvarkyta struktūra. Ir nors
tai Lietuvos žiniasklaida, tai
kai kurios politinės jėgos vis
dar, skatinamos ne itin pa
grįstų populistinių motyvų,
kartais suabejoja, ar Lietuvai
reikia kariuomenės ir ar su
gebės ši kariuomenė prirei
kus apginti savo šalį, tokių
abejonių girdėti vis rečiau, ir,
atrodo, šalies visuomenė nebelinkusi aklai jomis tikėti. Ne
bekelia aršių diskusijų ir Lie
tuvos siekis įstoti į NATO.
Atrodo, dabar jau ne tik NA
TO ekspertai giria Lietuvos
pasiekimus krašto apsaugos
srityje, bet ir patys lietuviai
pradeda tikėti savo kariuo
menes ateitimi. Bent jau no
rėtųsi taip galvoti, pamačius,
kiek žmonių sutraukia ka
riuomenės dienos vienoje ar
kitoje Lietuvos vietovėje bei
paskaičiavus, koks konkur
sas tarp stojančiųjų į Lietu
vos karo akademiją.
Apie Lietuvos kariuomenės
reformą bei perspektyvas —
pokalbis su Lietuvos kariuo
menės vadu Jonu Kronkaičiu. Rugpjūčio 13 dieną Lie
tuvos prezidentas Valdas
Adamkus Lietuvos kariuome
nės vadui brigados generolui
Jonui Kronkaičiui suteikė ge
nerolo majoro laipsnį.
— Ii Lietuvos Jūsų šei
ma pasitraukė 1944 BL, kai
dar buvote vaikas. Ar pa
laikote ryšius su gimtai
siais Musninkais?
r-rr--Neturiu
daug galimybių
s
palaikyti itin glaudžius ry
šius su savo gimtuoju mieste
liu. Lietuva — toks įdomus
kraštas, ir čia gyvendamas
norėtum visur dalyvauti, o tai,
deja, neįmanoma. Musninkuo
se aš buvau keletą kartų, kai
pasitaikydavo proga, vykdavo
koks nors renginys vietos
bažnyčioje. Viena iš tų progų
— M. Remienės tėvelio mir
ties paminėjimas. Mūsų tėvai
buvo labai artimi draugai, ka
daise mūsų šeimos kartu pa
sitraukė iš Musninkų, su jais
ir JAV palaikėme ryšius. Taip
pat Musninkuose buvau per
Širvintų seniūnijos organizuo
tą renginį mokykloje, tad tu
rėjau progos susipažinti ir su
Musninkų jaunimu. Buvo įdo
mu, kai porą į renginį atėjusių
vyresnio amžiaus vyriškių
puolė manęs klausti, ar aš
juos prisimenąs, — mat, kartu
žaisdavome vaikystėje futbo
lą. Buvo malonu sutikti žmo
nes ii savo vaikystės.

Tiek apie gimtuosius Mus
ninkus. Gražus miestelis, la
bai arti mano širdžiai mielos
Kernavės. Prisimenu, vaikys
tėje belaipiojant po Kerna
vės kalvas, kažkas pasakė,
kad Vytauto Didžiojo arklys
buvo „pakavotas" po tuo kal
nu. Žinoma, tai tik mitas, bet
visą laiką tai atsimenu.
— Be abejo, Jūsų 27-erių
metų patirtis JAV kariuo
menėje pravertė einant
Lietuvos kariuomenės va
do pareigas bei stengian
tis priartinti mūsų šalies
kariuomenę prie NATO
standartų. Tačiau grei
čiausiai buvo ir daug nau
jo, daug ką reikėjo pradė
ti vos ne nuo nulio. Kas
Jūsų darbe per šiuos me
tus buvo naujo, kas nuste
bino ir ką pavadintumėte
didžiausiais sunkumais?
— Prisimenu, dar man tik
atvažiavus iš JAV, buvo gir
dėti tokių kalbų: atvažiuoja
iš tokio krašto, kur kariuo
menė didelė, negi ir Lietuvoje
kursime puolimo kariuomenę?
Lietuvai netinka tokia kariuo
menė, kokia yra JAV, h* pa
našiai. Be abejo, kariuomenės
skiriasi technika — kai kurios
būna technologiškai silpnos,
kai kurios stiprios, tačiau
kiekviena kariuomenė, kokios
šalies ji bebūtų, susideda iš
dalelių — ji prasideda nuo ka
reivio, po to — skyrius, būrys,
kuopa, batalionas, pulkas, bri
gada ir t.t. Taigi visos kariuo
menės turi tą patį pagrindą ir
tuo yra panašios. Vadovavimo
kariuomenei principai irgi iš
esmės yra tie patys. Problema
tik, kad kai kurios kariuo
menės nesilaiko tų principų.
Štai tada ir atsiranda di
džiausi skirtumai. Tad di
džiausi mano patirties JAV
ir patirties čia, Lietuvoje, skir
tumai buvo
kariuomenės
technologinis pasirengimas ir
vadovavimo principų skirtin
gumas. Karinė sovietų siste
ma nevertino žmogaus, kaip
paties svarbiausio kariuo
menės elemento — jis buvo
suvokiamas tik kaip įrankis.
Man atvažiavus į Lietuvą,
kaip tik tai labiausiai ir nu
vylė — mačiau, kad nuo sovie
tinių laikų ši samprata nela
bai tepasikeitė, kareivis vis
dar nebuvo įvertintas kaip
svarbiausias
kariuomenės
elementas, svarbiausia dalis.
Mane nustebino eilinio karei
vio buities ir socialinės sąly
gos — ši sritis buvo išties
apleista. Mano nuomone, ne
gali būti geros kariuomenės
be gerų kareivių. Tuometinis
krašto apsaugos ministras

IŠSIGELBĖJIMAS BUVO
LIETUVA...
ANNEMARIE KJUZAUSKAS
Nr.15
Ji buvo pavarde Schroder ar panašiai. Jos
duktė buvo mirusi ir ponis šrioder dabar buvo viena
Moterys dabar turėjo siu' į lauką bulvių kasti. Kiek
viena vakarais parsinešdavo vielinę pintinę bulvių. Aš
eidavau kartu ir mes gaudavome dvi pintines bulvių.
Dabar broliukus prižiūrėjo mano sesuo. Taip mes par
sinešėme krovą bulvių. Virtuvėje po laiptais buvo vie
tai*, kurioje mes supylėme savo parsineštas bulves.
Todėl 194671946 metų žiemą mums nereikėjo alkti.
Laukuose mes dar radome varpų, kurias parsinešusios
džiovinome ant krosnies, rankomis iškalėme ir kavos
malūnėliu sumalėme. Tai buvo šiokia tokia pakaita,
taip pat ir miltų sriuba.
Sems. Vieną dieną radome ponią Šrioderienę miru
sią ssvo lovoje. Mes, vaikai, suvyniojome ją į lovos
antklodę ir išnesams ii kambario. Paguldėme ją ant
pastoges grindų, kurios buvo iš abiejų kambario šonų
visai po stogu.
O naktį buvo taip garsu. Mes, vaikai, spėjome, kad
sens mirusi Srioderienė ten aplink spjaudėsi.
Kitą rytą mošų moterys panoro mirusiąją palaidoti.
Jos vos pajėgė iškasti duobę sušalusioje žemėje. Tai
buvo visai negili duobė. Kai jos nukėlė nuo lubų la

•

Česlovas Stankevičius tai la
bai gerai suprato, ir mes pui
kiai sutarėme, kad mūsų vyk
domos kariuomenės reformos
pirmumas turi būti žmogus,
ne ginklai. Ginklus galima nu
sipirkti, o kad išugdytume
gerą kareivį, turime sudaryti
tam sąlygas. Pradėjome kurti
infrastruktūrą,
stengėmės
užtikrinti, kad kareiviai turė
tų geras gyvenimo sąlygas,
maistą, aprangą, apmokymą,
ir manau, kad mums pavyko
pasiekti regimų rezultatų, pa
lyginti su 1997 m. padėtimi.
Tad nenuostabu, kad ir mūsų
karininkų bei kareivių po
žiūris į kariuomenę bei į jų
profesiją, jos reikalavimus kei
tėsi. Daugelis jų ateina į ka
riuomenę apsisprendę, kad tai
ir bus jų sritis, kur jie taps
profesionalai, kad tai bus jų
darbas iki ateis laikas išeiti i
pensiją. Tai ir buvo svarbiau
sia mano darbo čia, Lietuvoje,
naujovė — požiūris į kareivį
ir kūrimas struktūros, kuri
prireikus galėtų ginti Lietuvą.
Krašto gynybos planą sukū
rėme, jis buvo labai gerai
įvertintas užsienio ekspertų,
ir bandome dabar jį įgyvei'
dinti.
— Ko gero, silpniausia so
vietų armijos vieta buvo
patriotizmo stoka. Šios ar
mijos tradicijų paveldėto
jos — Rusijos armijos —
patriotizmo stoka ypač ta
po regima ir skaudžiai jai
kainavo karo Čečėnijoje
metu. Kaip šiuo požiūriu
galima būtų vertinti Lietu
vos kariuomenę? Ar nesto
koja mūsų kariai patriotiz
mo dvasios, kurios dabar
neretai taip stokoja mūsų
visuomenė?
— Išties tai mūsų visuo
menė stokoja patriotizmo, tad
todėl jo dvasios trūksta ir
kariuomenei. Prisimenu, kai
tik atvažiavau į Lietuvą, prie
Krašto apsaugos ministerijos
nebuvo Lietuvos vėliavos. Kai
nustebęs pradėjau teirautis,
kodėl jos nėra, man buvo at
sakyta, kad vėliava iškeliama
tik švenčių dienomis. Kai pa
reikalavau, kad vėliava prie
ministerijos būtų keliama
kiekvieną dieną, man parodė
įstatymą, kuriame parašyta,
kad vėliavos keliamos švenčių
dienomis. Aš pasakiau, kad jei
tai prieštarauja įstatymams,
sutinku eiti už tai į kalėjimą,
bet vis vien vėliava turi būti
keliama kiekvieną dieną. Vė
liavą vis dėlto pakėlėme. Tą
patį padarė ir Vidaus reikalų
ministerija. Bet tai, kad vėlia
va nebuvo keliama, nors įsta
tymas, be abejo, to tiesiogiai
ir nedraudė, man akivaiz
džiausiai parodė, kad vėliava,
kaip patriotizmo simbolis, ne
turėjo Lietuvoje jokios reikš
mės. Dar ir šiandien ją retai
kur pamatysi plevėsuojant

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 28 d., antradienis
Danutė

JAV įsipareigojimai
plečiasi

Lietuvos kariuomenes vadui Joiuii Kronkaiciui 2(K)1 m. rugpjūčio 13 d.
suteiktas generolo majoro laipsnis.

kasdien — pavyzdžiui, prie
Lietuvos įmonių. Tai neįpras
ta. Neįprasta, nes patriotiz
mas neatrodo svarbu. O kaip
jį išreikšti? Atsistosi ir pasa
kysi „aš patriotas"? Girdėjau,
vienas profesorius, turintis
nemažą įtaką mūsų jauni
mui, yra pasakęs, kad kuo di
desnis patriotas, tuo didesnis
idiotas. Gal minėtam profeso
riui patriotizmas asocijuojasi
su kokiu ultranacionalizmu?
Kol patriotizmo stoka tokia
juntama visoje Lietuvoje, jau
čiame jų ir kariuomenėje.
Nors išties stengiamės jį ugdy
ti. Kaip sunku įkalbinti, įti
kinti mūsų žmones savaran
kiškai giedoti Lietuvos him
ną... Juk taT, mūsų valstybės
himnas, ir galėtume jį giedoti
su entuziazmu, kaip kad čia
atvažiavę italai, kurie ne tik
savo valstybės himną gieda
su entuziazmu, bet jau išmoko
giedoti ir lietuvių, o mūsų ka
reivukai — vos vos.
Vienas leitenantas ne taip
seniai grįžo iš JAV, baigęs
ten oro pajėgų akademiją, ir
žurnalistai jo paklausė: dėvė
jai kelerius.metus amerikie
čių uniformą, atidavinėjai pa
garbą jų vėliavai — ar tavo
patriotizmas šiek tiek nenu
bluko? Jis atsakė: atvirkščiai,
aš ketverius metus buvau su
žmonėmis, kurie gerbia savo
vėliavą, gerbia savo kraštą ir
jo institucijas. Dabar aš esu
geresnis Lietuvos patriotas.
Deja, kol kas mūsų visuo
menėje to sunku pasiekti, nes
dar daug jaunimo yra auklėta
tėvų, kurie neskiepijo jiems
patriotizmo, nes tai buvo
draudžiama; neretai nebuvo
ir senelių, kurie nebijojo kal-

voną, iš jo jau nedaug kas buvo belikę. Žiurkės, kurių
ten buvo daugybė, savo darbą buvo padariusios. Palai
kai buvo porą metrų nuo namo visai negilioje duobėje
palaidoti ir gausybe sniego pridengti. Tada atėjo Grafke'ų šeima, jie susirinko jos menką turteli. Ponia Srio
derienė po lova turėjo lagaminėlį, kuriame saugojo
savo dukters daiktelius. Graikių šeimą aš žinojau iš
Virkau, kur gyveno mano senelis ir senelė. Grafkių
šeima vėliau dar kartą pasimaišė mano gyvenime.
1946 metų pradžioje mes vėl turėjome rištis savo
daiktelius ir keliauti keletą kilometrų į kairę nuo
plento į Peissnick'ą.
Mes turėjome vykti per tiltą. Ten nuvykę, radome
didelį namą, kuriame anksčiau, matyt, buvo mokykla.
Ten buvo didelių patalpų ir vienoje patalpoje mes vėl
buvome apgyvendinti kartu su keliomis šeimomis.
Man atrodo, tada prasidėjo tikrasis badas. Mes rin
kome dilgėlių lapus, kurie buvo išlikę nuo praeitų
metų. Atsirado ir žalių dilgėlių lapų, ir mes jų taip pat
rinkomės.
Kai kas, tai buvo kai kas iš apylinkės, pasakojo, kad
prie plento vietovėje, kuri buvo vadinama Griunheim,
kadaise buvo užkasami padvėsę galvijai. Ar dabar ten
buvo užkasami ligoti galvijai ar ir užmušti, kadangi jų
savininkai buvo pabėgę, aš to nežinojau. Mes kasinė
jome tą vietą ir radome tik kaulų. Bet ir juos mes
paimdavome ir virdavome. Mes, vaikai, .organizuo
davome" viską, nes mošų motinos turėjo dirbti lau
kuose. Jos ten turėjo traukti plūgus ir akėčias. Kartais
ir mes, vaikai, joms padėdavome, bet ankstyvą pavasarį

bėti apie patriotizmą. Jiems
nieko nereiškia, kad patriotiz
mas — tai vienybės, valstybės
vieningumo' jausmas. To vie
ningumo, beminimo jausmo
stoka ir yra daugelio mūsų
tarpusavio apkalbų, pavydų
priežastis.
— Šiemet konkursas į ka
ro akademiją
Lietuvoje
buvo tikrai nemažas — 8
kandidatai į vieną vietą.
Bet ar stojantys
į Karo
akademiją jaunuoliai iš
ties iki galo suvokia savo
atsakomybę — jei reikės,
būtent jie pirmiausia turės
stoti ginti Tėvynės... O gal
dauguma iš j ų galvoja, kad
to niekada net ir nepri
reiks, kad jie tiesiog stoja
į struktūrą (t. y., Lietuvos
kariuomenę), kuriamą ir
tvirtinamą su vienu tikslu
— integruoti ją į kitą
struktūrą (NATO karines
pajėgas)?
— Manau, ne visi vienodai
galvoja, tad apibendrinti iš
ties sunku. Vieni stoja į ka
riuomenę, nes jie mano, kad
karininkas — gera profesija,
kad tapę karininkais, jie gaus
gerą algą ir gaus gerą socia
linį aprūpinimą... Tam, kad
jiems gali tekti kariauti, jie
lyg ir neteikia didelės reikš
mės, nes jiems tai neatrodo
realu. Neneigiu, kad dalis
ateinančių į kariuomenę taip
mąsto. Tačiau yra ir kitų, ku
rie nors tikisi, kad kariauti
neprireiks, bet jei prireiks, jie
žino, kad į kariuomenę atėjo
tam, kad gintų savo kraštą.
Manau, gerai, kad karininko
profesija laikoma gera ir per
spektyvia.
Nukelta į 5 psl.

Praėjusios savaitės viduryje
NATO vadovybė galutinai įsi
pareigojo į Makedoniją pa
siųsti apie 3,500 karių, kad
padėtų nuginkluoti albanų su
kilėlius ir {tvirtintų taiką. Ti
kima, kad NATO daliniai per
maždaug trisdešimt dienų nu
malšins albanus, surinks jų
ginklus ir padės grąžinti Ma
kedonijos gyvenimą į norma
lesnes vėžes. Tačiau prisime
nant, su kokiomis problemomis
per pastaruosius 6 metus
NATO kariai susidūrė Jugos
lavijoje, tokios viltys grei
čiausiai nepasiteisins ir „tai
kos palaikymo misija" gali už
sitęsti kur kas ilgiau. Tokiu
atveju, be abejo, reikės įjungti
ir kai kurių kitų NA T 0 narių
į šį projektą. Tame carpe ir
amerikiečių. O ši galimybė
Amerikoje nėra per daug po
puliari.
Rinkimės kampanijos įkarš
tyje dabartinis prezidentas
George W. Bush aštriai kriti
kavo prez. Bill Clinton vy
riausybės politiką dėl Ameri
kos karinių pajėgų „išmėtymo
po visą pasaulį". Kur tik pasi
reiškė karinis konfliktas, ten
ilgainiui atsirasdavo ir JAV
kariuomenės daliniai, ir jiems
nuolatinis pavojus. Kandida
tas Bush žadėjo, kad viena jo
pirmenybių bus „grąžinti vi
sus Amerikos karius namo".
Dabar, be abejo, ir jis jau su
prato, kad lengviau tai pasa
kyti, negu padaryti.
Šiuo metu amerikiečių ka
rių yra beveik visuose plane
tos žemynuose. Priskaičiuo
jama, kad taip „išmėtyta"
969,464
karių,
dar
per
100,000 yra pasiruošė bet ku
riuo metu pakilti iš savo
bazių ir keliauti ten, kur atsi
randa svarbi problema taikai.
Žinoma, kai kuriems dali
niams ypatingi pavojai negre
sia, nes jų misija nesurišta su
karo veiksmais ir atliekama
draugiškoje valstybėje, bet
visgi yra pakankamai ir kito
kių atvejų.
Europoje dar tebėra apie
100,000 amerikiečių karių.
Tiesa, neseniai tas skaičius
siekė 300,000, bet tai buvo
šaltojo karo įtampos metu.
Vykstant etniniam valymui
Bosnijoje, kartu su kitų
NATO narių karinėmis pajė
gomis, JAV turėjo per 20,000
karių. Šiandien tas skaičius
sumažėjęs iki 3,500. Daug
kartų Amerikos prezidentas
savo tautai žadėjo, kad visus
karius iš Bosnijos namo grą
žins „iki Padėkos dienos; iki
Kalėdų; iki Velykų..." Numa

retai.
Štai ir vėl buvo atimtas butas. Šįkart mes persikė
lėme į namą vietovės pakraštyje. Mes dabar gavome
kambarį, kuriame anksčiau būta židinio, kuris buvo
nugriautas ir jo vietoje buvo didelė skylė, pro kurią
mes galėjome žiūrėti į rūsį. Kaip ir turėjo būti, mus
pasitiko žiurkės... Taigi mes susiieškojome medinių
plokščių ir lentų ir tą skylę uždengėme.
Vasarą upėje, kuri tekėjo vietovės pakraščiu, atsira
do kriauklių. Žemiau tilto upė buvo negili ir mes pin
tinėmis žvejojome tas kriaukles. Kai jas įmesdavome į
karštą vandenį, jos prasižiodavo ir mes išimdavome jų
turinį. Taigi dabar vėl turėjome kai ką nauja mūsų
kasdieniniame valgyje.
Netoli namo, tik už krūmelių, buvo didelis baltųjų
kopūstų laukas. Tas laukas buvo saugomas, bet sargy
binis tik prasimankštindamas kokį kartą kitą iššau
davo. Vieną dieną mano brolis Hansas savo reikalu
nuėjo į krūmus. Tuojau jis grįžo ir sakė, kad kažkas
yra jo nugaroje. Tai buvo dviejų pirštų platumo žaizda.
Sargybinis savo šūviu buvo sužeidęs Hanso nugarą.
Gydytojo nebuvo, ir mes turėjome pačios, vaikai, pa
dėti. Motina, žinoma, buvo darbe ir grįžo namo vėlai.
Sargybinis aiškino, kad Hansas kėsinęsis vogti ko
pūstus.
Rudenį, kai kopūstai jau buvo nukirsti ir nuvežti,
mes rinkome lapus, kurie buvo likę nukirstame lauke.
Taigi virėme kopūstų sriubą. Malkų mes, vaikai, jau
buvome prisirinkę. Kai lakstydavome po kaimus, mes
vis ką nors rasdavome. Taip pat ir drabužių ar baldų

.

Bindokienė

vis

tytoji data ateidavo ir praeida
vo, u pažadas taip ir likdavo
neišpildytas. Ne del blogos va
lios, bet del to. kad karo eiga
neįmanoma įsprausti į jokius
rėmus ar nuspėti tikslia pa
baigos prognoze.
Ilgainiui Amerikos gyvento
jai kažkaip apsiprato su min
timi, kad dalis jiems artimų
žmonių turi tam tikra laika
praleisti toli nuo savųjų ir
gimtosios žemės. Tai visgi yra
kario dalia, kuri ne visuomet
vystosi pagal žmonių norus.
Tik kai pasitaiko prieš karius
smurto veiksmų, o ypaė kai
tie veiksmai pareikalauja gy
vybių, tuomet pasigirsta pro
testai ir priekaištai vyriausy
bei bei prezidentui. To įnik
tieji valstybės vadai ypaė
kratosi, žinodami, kad busi
muosiuose rinkimuose jų pa
vardės bus prisimenamos ir
balsų nedaug sulauks.
Nemažai Amerikos karių_
yra užsilikę Azijoje. Jų misija
— JAV saugumas. Pavyz
džiui, 0kinawa saloje. Japoni
joje laikoma apie 20.000 ma
rinų. Korėjoje šiuo metu yra
27.000 karių.. Nežinia, ar jie
ten galės pasilikti, kai Pietų
ir Šiaurės Korėjos santykiai
dar labiau atšils t dabar jie
rodo viltingų to atšilimo ženk
lų), nes komunistine Korėjos
pusė, dėl suprantamų prie
žasčių, per daug simpatijų
Amerikai neturi.
Ypač „tirštai" išdėstyti JAV
aviacijos ir laivyno daliniai
aplink Saudi Arabijos pusia
salį ir Persų įlankoje. Šioje
srityje JAV laiko" Sfr: karo
laivų, 175 karinių lėktuvų ir
per 25,000 personalo. Visi jie
paruošties stovyje ir bet
kuomet gali pajudėti nurodyta
kryptimi. O ta kryptis — sie
jama su Irako diktatoriumi
Sadam Hussein, kuris jau
daugiau kaip dešimt metų ne
nusilenkia Persų įlankos karo
laimėtojų padiktuotoms sąly
goms. (Tas karas vyko kaip
tik tuo pačiu metu, kai Lietu
va kovojo už savo egzistenciją x
ir nepriklausomybę.)
Kadangi Amerika yra stip
riausioji ir didžiausioji NATO
narė, jai priklauso ir nemaža
dalis atsakomybės, ypač tai
kos palaikymo veiksmuose.
Galima visiškai suprasti, kad
naujus įsipareigojimus Va
šingtonas nenoriai prisiima —
tai gali būti dar viena prie
žastis, kodėl taip pamažu į
priekį stumiasi NATO plėtra,
kurios nekantriai laukia Lie
tuva.

dalių, nes krašte plėšikavo rusai, kai ką ir palikdami.
Buvo ir didelių sodų, taigi mes ir vaisių prisirinkda
vome ir į mūsų grobio sandėlius parsigabendavome.
Kartą aš su Hansu buvau nuėjusi į nukastą bulvių
lauką. Ir mudu buvome sučiupti. Tai buvo palaikyta
plėšikavimu jau nukastame bulvių lauke. Kai mudu
su vargu surinktu mūsų grobiu jau rengėmės grįžti
namo, mus sulaikė vienas rusas. J i s paėmė mūsų pa
galvės užvalkalėlius su bulvėmis ir mus nusivarė į
šalia stovintį namą. Tai buvo dabar jau negyvenamas
vienkiemis.
Jis nustūmė mus rūsio laiptais žemyn ir užtrenkė
duris. Kai mes jau buvome rūsyje, pamatėme, kad rū
sys pilnas vandens, kuriame plaukiojo lentos. Ant len
tų tupėjo žiurkės, kurios į mūsų išgąstį žvelgė kaip
dideli milžinai. Tai truko neilgai, ir jos ėmė laiptais
artintis prie mūsų. Mes pradėjome šaukti, bet mūsų
niekas negirdėjo. Mat sodyba buvo palikta ir vieniša.
Kitą rytą mus surado mūsų motina. Ji grįžusi iš dar :
bo namie rado tik sesutę Renatą ir broliuką Joachimą.
Ji visą naktį ieškojo mūsų ir atrado mus rūsyje sutū
pusius ant viršutinio laiptelio. — Nuo tos nakties,
nors tai ir labai naivu, aš labai bijau pelių ir žiurkių.
Nors tai būtų ir mažiausia pelytė, aš tuojau K pu ant
stalo. Net ir negyvą žiurkę ar pelę aš aplenkiu iš tolo.
Iš manęs juokiasi, bet aš nieko negaliu padaryti: bai
mė tokia paprasta, bet didelė.
Dar prieš 1946/1947 m. žiemą mes vėl buvome iš
keldinti. Dabar mes turėjome keltis kiek toliau. Tai
buvo kelias į Kortmedyn'ą
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
KENTĖJIMŲ PEDAGOGIKA
21 eilinis sekmadienis

ŠIMTAMETĖ KREKENAVOS BAŽNYČIA
navos Marijai (čia poetas ir
kunigas 1915-1918 m. gyveno
ir kūrė).
Krekenavos parapija įsteig
ta 1484 m. Manoma, kad jos
istorijos pradžia susijusi su
Švč. Mergelės Marijos pa
veikslu,
kurį
misionierius
Šilingas atvežęs iš Varšuvos.
Pasak padavimo, pirmąją baž
nyčią pastatęs turtingas pa
keleivis, kuris pro šią vietą
važiavo ir kuriam pasirodė
Švč. Mergelė Marija, kylanti į
dangų.
Dabartine Krekenavos baž
nyčia statyta 1901 m. ir
šiemet švenčia 100 metų jubi
liejų. Ji pavadinta Švč. Mer
gelė Marijos dangun ėmimo
vardu ir garsi Žolinės atlai
dais bei 400 metų senumo Švč.
Mergelės Marijos paveikslu.
2000 m. popiežius Jonas
Paulius II, skelbdamas XX
amžiaus bažnyčios kankinius,
paskelbė ir aštuonių krekena-

viškių pavardes. Šių kankinių
mirties istorija tokia. 1941 m.
sausio mėn. mirė šios parapi
jos kan. Boleslovas Baronas.
Laidotuvių metu ginkluoti
bolševikai įsiveržė į kleboniją,
kur buvo pašarvoti mirusiojo
palaikai, susinešė suolus, pa
kabino ant sienos Stalino
portretą. Minia žmonių, išė
jusių iš bažnyčios, niekintojus
išvijo. Tikintieji prie kleboni
jos budėjo daug parų, neleis
dami čia įsikurti bolševikams,
ir ne kartą atrėmė puolimą.
Aštuoni
aktyvesni
gynėjai
vėliau buvo suimti. Apie jų li
kimą niekas nieko nežinojo iki
pat 1990 metų. Tik Lietuvai
atgavus nepriklausomybę. į
vieno žuvusiojo dukters krei
pimąsi spaudoje atsiliepė pa
nevėžietis Jurgis Sriubas, ku
ris ir papasakojo, kad vyrų jė
gas gulaguose pakirto blogos
sąlygos ir juos ištiko greita
mirtis nuo bado ir šalčio.

„Pradžios knygoje" skaitėme vą su skulptoriumi, kuris
apie Dievo planą pasauliui kalto smūgiais iš beformio
išgelbėti. Prieš tai žmonija luito iškala šedevrą. Dievo lei
dėl nuodėmės padarinių pa džiami kentėjimai įpareigoja
tyrė kalbų sumaišymą ir bu mus kovoti su žlungančiu
vo išsklaidyta po visą pasau egoizmu.
Evangelijos skaitinyje dar
lį. Dievas pasirinko Abrao
mą nešti pažadą, kad visos stipriau skamba visuotinio feygfc^J*.j^j^^ ; ^ ^ ^ ^ w t e ^ :
tautos
bus vėl
suburtos išgelbėjimo
šgelbėj
žinia. Jėzus sako, fe£p*'" / ^ O j ^ ^ L ^ B & > ^ Š & *
draugėn. Dievo pažado Ab kad
žmonės iš visų žemės
raomui viršūnė — žinia, kad pakraščių susirenka į mesijinį Švė. Mergeles Marijos paveikslas
jame visos žemės tautos ras Dievo karalystės pokylį. Skai Krekenavos bažnyčioje.
palaiminimą (Pr 12, 3). Per tinio pradžioje vienas žmogus
„Mylimoji Karaliene Vieš
Izraelio tautos istorijos šimt užduoda Jėzui klausimą, ar
mečius Dievas apsireikšdavo išganymas skirtas tik mažai paties dangaus, neapleiski čia,
Parengta pagal
pačiais netikėčiausiais bū žmonių grupelei. Šį klausimą ant žemės, vargstančio žmo
„XXI
amžius"
2001 m. Nr.60
dais, tolydžio ir kantriai atsk galim performuoti šitaip: ar gaus!" - rašė Maironis Kreke
leisdamas savo mintį. Istorijos galima nustatyti maldų ir
procesas anaiptol nepasižy gerų darbų kiekį, kuriais bū
mėjo nuolatine pažanga, jame tų galima „užsidirbti" dan
Parulis, MIC, Marijonų vie
KUNIGŲ MARIJONŲ ĮNAŠAS Į
būta pergalių ir pralaimėji gų. Tai fariziejaus galvose
nuolijos provincijolas kun. DoŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ PARAPIJĄ
mų, šlovės ir pažeminimo, na, būdinga tiek Jėzaus lai
nald Petraitis, MIC, bei kiti
džiaugsmo ir liūdesio. Būtent kams, tiek dabarčiai. Jėzus
Per 29 pastoracijos metus niams labai sumažėjus, buvo kunigai.
per kentėjimus, geriau negu atsako netiesiogiai. Jis nemi VVorcester, MA, Šv. Kazimiero uždaryta parapijos 60 metų
1995 m. rudenį baigti para
per bet kokią kitą patirtį, Iz ni išrinktųjų skaičiaus, nes lietuvių para oje gražiai dar veikusi Šv. Kazimiero mokyk pijos salės atnaujinimo dar
raelis augo Viešpats pažini tai yra Dievo paslaptis. Jė bavosi ir tautinę dvasią išlai la. Tai buvo labai nemaloni bai, bet jos šventinimas nukel
mu. Krizė dažniausiai tapda zus nelinkęs pateikti konkre kė kunigai marijonai, kaip žinia parapijiečiams, ypač mo tas į 1996-tų metų kovo 3 die
vo atspirtimi naujam Dievo čios Dievo teismo datos (Kl tuometinis jų provincijolas kinių tėvams, kurie buvo ną, švenčiant Šv. Kazimiero
apreiškimui.
12, 40. 46; Apd 1,6-7). Tačiau kun. Juozas Dambrauskas sa anksčiau painformuoti, kad šventę ir ruošiant parapijos
Tai liudija ir pirmasis sek jis tvirtai paragina: „Pasi kė: „Marijonai atvyksta į šią mokyklą uždarys pasibaigus tradicinius pietus.
madienio skaitinys, š i prana stenkite įeiti pro ankštus var seniausią Worcesterio lietuvių mokslo metams. Staiga įvyko
Šventinimo apeigas atlikęs
šystės dalis buvo pridurta tus". Raginimas stengtis pri parapiją ją išlaikyti lietuviš pakeitimas. Nuo mokyklos vyskupas Daniel Reilly, D.D.,
prie Izaijo knygos vėlesniu mena Luko mėgstamą dvasi koje dvasioje". Pirmuoju jos įsteigimo iki jos uždarymo va apgailestavo kleb. kun. Vin
laikotarpiu. Ji parašyta po nės kovos temą. Dar viena įž klebonu paskyrė viceprovinci- dovavo Šv. Kazimiero kongre cento Parulio, MIC, nedalyva
grįžimo iš tremties, kai žydų valga — norint įžengti į ka jolą kun. Antaną Miciūną, gacijos seselės, kurios, visais vimą šioje šventėje. Vyskupas
tauta buvo nusivylusi ir pri ralystę reikia tapti mažutėliu MIC; tai buvo 1972 m. sausio atžvilgiais puikiai auklėjo tų pareiškė, kad prieš vykdamas
laikų jaunimą. Tokio auklėji į šias iškilmes aplankęs kle
mėnesį.
slėgta. Izraelitai nepatyrė to (plg. Lk 18,17).
Uždarytų durų įvaizdis pa
kios šlovės ir gyvenimo pil
Po kelių mėnesių naujoje pa mo reikalingas šių laikų jauni boną ligoninėje, todėl žinąs,
natvės, kokios jie taip karš teiktas ne t a m , kad mus iš rapijoje dar gerai nespėjus su mas, deja...
kad jis savo dvasia esąs mūsų
1987 m. rudenį kun. A. Mi tarpe.
tai laukė. Tačiau per kentė gąsdintų, bet kad parodytų sipažinti ne tik su parapijos
jimus jiems apsireiškė Vieš mums dalyko rimtumą. Iš veikla, bet ir parapijiečiais, ciūnas, MIC, išbuvęs 15 metų
Klebonas kun. V. Parulis su
užveria išrinktas į vyskupijos kunigų Šv. Kazimiero parapijos klebo sirgo staiga 1996 m. vasario
pats,
žadėdamas
surinkti tikrųjų ne Dievas
draugėn visas tautas, gimines vartus, bet m e s patys pasi senatą. Tais pačiais metais nu, iškeliamas. Parapijos tary 12 d. ir buvo paguldytas į li
ir kalbas. Viešpats trokšta renkame neteisingą kelią. Pa lapkričio mėnesio 26 d. pra bos rugsėjo 6 d. Maironio Par goninę iš kurios nebesugrįžo.
išlieti palaiminimus ne tik vėlavusieji bando remtis klai kasta žemė naujos klebonijos ke suruoštame atsisveikinime Kovo 23 dieną jis buvo pa
Izraeliui, bet visoms tautoms. dingu savo ir mokytojo santy statybai. 1974 m. statyta baig su klebonu dalyvavo daugiau šauktas Amžinybėn.
Čia tinka prisiminti Babelio kių įsivaizdavimu. Jie vardi ta ir gegužės 30 d. vysk. Ber- kaip 400 asmenų. Miesto val
Kun.
Antanas Nockūnas,
bokšto istoriją ir Abraomui ja išorinius ženklus, jų nuo nard Flanagan, gausiai daly džios atstovas Thomas Early MIC, iki šio laiko ėjęs vikaro
mone, laidavusius bendrys vaujant parapijiečiams, pa išvykstančiam klebonui įteikė pareigas, Marijonų vienuohjos
duotą pažadą.
simbolinį miesto raktą, nors provincijolo kun. Donald Pet
Iki tol išganymo visuotinu tę su Mokytoju. Jie sakosi šventino naują kleboniją.
valgę
ir
gėrę
jo
akivaizdoje,
mas nebūdavo taip stipriai
1977 m. kun. A. Miciūnas, anksčiau jau du tokius buvo raičio, MIC, paskiriamas Šv.
girdėję
jo
mokymus.
Rūsti
Jė
pabėžiamas. Izraelis džiaugė
MIC, iškėlė mintį pastatyti gavęs. Įteikė ir valstijos atsto Kazimiero lietuvių parapijos
zaus
ištarmė
leidžia
numaty
si, kad yra išrinktoji tauta.
paminklą žuvusiems už Lietu vo William Glodžio išrūpintą administratoriumi. Šiose pa
ti,
kad
išoriniai
artimumo
Tačiau prieš akis buvo isto
vos laisvę ir apie tai painfor valstijos rūmų žymenį.
reigose jis išbuvo iki 2001 m.
ženklai
neliudijo
tikro
vidi
rijos pamokos apie tai, kad
Kleb. kun. A. Miciūnas, birželio 17 dienos. Nuo šios
mavo Dr. Vinco Kudirkos šau
šis išrinkimas skirtas tarna nio ryšio s u juo. Tie žmonės lių kuopos pirm. Algirdą Zen- MIC, abu vyskupus — Ber- dienos vietos vyskupas Daniel
vimui kitiems, jis pagrįstas niekuomet neįsileisdavo Jė kų. Šauliai sutiko. 1978 m. nard Flanagan ir Timothy Reilly, D.D., Šv. Kazimiero lie
Dievo malone, o ne pasiektais zaus į savo širdį.
„Žuvusiems už Lietuvos lais Harrington apdovanojo Lietu tuvių parapijos klebonu pa
nuopelnais Tai suvokti padė
Skaitinio pabaiga vėl nu vę" paminklas Šv. Kazimiero vos Krikščionybės 600 metų skyrė kun. Ričardą-Algimantą
jo kentėjimai.
skamba kaip paradoksas, pri parapijos bažnyčios šventoriu jubiliejiniais medaliais.
Jakubauską. Viskas įvyko vie
1998 m. rugsėjo 22 d. jis mi nos
įkvėptasis pranašas gieda siminus tik ką skambėjusį je buvo pastatytas. Iškilmin
savaitės
laikotarpyje.
apie Jeruzalę, nuo seno tapa raginimą nevėluoti: „Ir štai gai klebono kun. A. Miciūno rė Čikagoje. Parapijiečiai kle Staiga. Marijonai kunigai turi
tinamą su slėpiningojo kara yra paskutinių, kurie bus pir pašventintas tų metų lap boną prisiminė gausiomis šv. išvykti. Trumpai paminėjau
liaus Melchizedeko Salemu. mi, ir pirmų, kurie bus pa kričio 26 d. per Lietuvos ka Mišių aukomis už jo sielą.
tik mažą dalelę kunigų mari
Nauju klebonu buvo paskir jonų pastoracijos atliktos mū
Dovydo laikais šis miestas ta skutiniai". Dievas teisia ir riuomenės šventės minėjimą.
po politiniu ir religiniu cent veikia ne taip kaip žmonės, Dr. Vinco Kudirkos šaulių tas Marianapolio namų virši sų parapijoje per 29 jų vadova
ru. Saliamonui pastatydinus o dažnai priešingai. Žmonių kuopa klebonui suteikė kuo ninkas kun. Vincentas Paru vimo metus. Jie atliko žymiai
lis, MIC. Gimęs, augęs ir daugiau...
šventyklą, Jeruzalė tampa iš nuomone, pirmų vietų nusi pos garbės šaulio titulą.
rinktosios tautos širdimi. Je pelno turtingieji ir galingieji,
1984 m. kovo pirmą sekma mokslus pradėjęs Worcester,
Tėvai Marijonai dėkingi ir
ruzale skleidžia savo šviesą į o Dievas atveria kelią silpnie dienį, švenčiant Šv. Kazimiero MA. Nėra laiko klebonui pail Šv. Kazimiero lietuvių parapi
tolimiausius kraštus išblaš siems ir vargdieniams. Žydai, šventę, kartu ir parapijos glo sėti ir pasigėrėti savo gimtąja jai. Visa tai, provincijolo Do
kytiems savo vaikams. Jos ne įsitikinę savo išrinktumu, turi bėjo, kad per ją žmonės galėtų parapija. Šį kartą sugrįžo, jau nald Petraičio, MIC, pavedi
įmanoma atsižadėti: „Jeruza išmokti priimti iš rytų ir va susitikti ir pabendrauti, para ne kaip mokinys, bet kunigas mu, atsisveikinimo kalboje lie
le, jeigu tave užmirščiau. Te- karų, iš šiaurės ir pietų" atei pijos taryba Maironio Parke ir jos vadovas, kurio laukė di pos 8 d., išryškino kun. Jonas
nuvysta mano dešinė"! (Ps nančius į Dievo karalystę sve pradėjo ruošti parapijos pie deli parapijos darbai ir rūpes Petrauskas. Provincijolo įga
137,3). Pranašai ir psalminin timšalius. Jie priima kara tus. Šis renginys tapo kasme čiai. Pirmasis būtinas — para liotas, padėkojo Šv. Kazimiero
kai nepaisydami griuvėsių ir lystę ne kaip savo pastango tine tradicija. Rudenį, rugsėjo pijos salės po bažnyčia atnau lietuvių parapijai už nuo senų
pažeminimo, regi Jeruzalėje mis užsitarnautą dalyką, o mėnesį, gražiame Jono ir Ri jinimas. Bažnyčios reikalingi laikų teikiamą pagalbą kuni
idealą, į kurį susirinks ne tik kaip dovanai gaunamą ma tos Reinikių parke parapijos pataisymai, ypač bokštai ir gams marijonams, ypač jų
išblaškytieji jos vaikai, bet lonę.
gegužinė-piknikas. Didesniam stogas. Teko susidurti ne tik kūrimosi Marianapolyje metu.
visi Dievo kviečiami žmonės.
Skaitinys baigiamas visuoti parapijai lėšų sutelkimui įve su vyskupijos reikalavimais, Tarp lietuvių Šv. Kazimiero
bet ir Massachusetts valstijos parapijos, Worcester, MA, ir
Šis miestas tampa ženklu nio išganymo patvirtinimu. dė „Bingo" lošimus.
amžinosios Jeruzalės, kurioje Dera prisiminti platesnį Lu
1986 m. sausio 29 d. moki- įstatymais.
Marijonų kongregacijos yra gi
„Viešpats, visagalis Dievas, ir ko evangelijos kontekstą. Šie
1994 m. rugpjūčio 28 d. kleb. lūs ryšiai tarpusavio santy
Avinėlis yra jo šventykla" Jėzaus pamokymai pasakyti
kun. Vincentas Parulis, MIC, kiuose ir darbuose. Te visada
(Apr 21,22).
jo kelionės į Jeruzalę metu.
savo gimtoje Šv. Kazimiero jie tokie ir pasilieka.
Pirmoji
m
ū
s
ų
skaitinio
mi
Skaitinys iš „Laiško žy
Ačiū Tėvams Marijonams,
taip buvo įgyvendintas ir Die parapijoje šventė savo kuni
nutė
įveda
mus
į
aplinky
dams" primena persekioja
kad išlaikė mūsų parapijoje
vo planas Izraelio atžvilgiu. gystės Auksinį jubiliejų.
miems krikščionims apie tė bes. Mokydamas Jėzus ėjo per Šis planas negali būti įgy
Tais pačiais 1994 m., lapkri lietuvišką dvasią iki paskuti
višką Dievo auklybą. Vienas miestelius ir kaimus ir kelia vendintas automatiškai ar čio 20 d., šventėme Šv. Kazi nės jų vadovavimo dienos.
Dievo pedagogikos principų vo į Jeruzalę. Jeruzalė tapo akimirksniu. Bažnyčios isto miero lietuvių parapijos 100
Atverčiame naują istorijos
yra šis: „Aš baru ir ugdau Jėzaus pašlovinimo ir žengi riją ženklina Kristaus buvi metų sukaktuves labai didin lapą Šv. Kazimiero lietuvių
tuos, kuriuos myliu" (Apr mo i dangų vieta (Lk 24,51). mas,
sakramentai,
kilnios gai ir iškilmingai. Pagrindinis parapijos Worcester, MA, gy
3,19). Dievas nenori tingių ir Tačiau į šį pašlovinimą ke šventų žmonių pastangos, ta šv. Mišių celebrantas buvo venime. Te niekada joje nesi
nenaudingų vaikų, jis siekia lias vedė per kentėjimą ir čiau taip pat kovos ir perse Worcester, MA, vyskupas Ti liauja skambėjusios lietuviš
mus užgrūdinti
kaip gerai mirtį. Jėzus pirmiau turėjo kiojimai, nesusipratimai ir at mothy Harrington, D.D. Kartu kos giesmės, tebūna visada
treniruotus atletus. Dievo iš kentėti ir būti savo kartos at metimai. Ši istorija veda į vi koncelebravo užsienio lietuvių gyva lietuviška dvasia, kokią
bandymai leidžia sutelkti ge mestas (Lk 17,25).
vyskupas Paulius Baltakis, palieka mums išvykstantys
sų tautų išgelbėjimą.
riausias mūsų jėgas. KrikščioPanašiai kaip Jėzaus šlovė
Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. OFM, ir Šv. Kazimiero parapi kunigai marijonai.
. nių mistikai lygindavo Die buvo pasiekta per kentėjimus,
Janina Miliauskienė
13-14 jos klebonas kun. Vincentas

Paslaugos
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
ALrr0M0aUO.NAMU,SVBKAT06,
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank ZapoSs ir Off. Mgr. Aukse
S. Karte kalba lietuviškai
FRANK ZAPOLIS

32081/2 VVest 95th Street
Tei. (706) 4244654
(773) 581-8654
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuoklės
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 VV. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui teL 630-774-1025.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS.
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Nekilnojamasis turtas

GREIT PARDUODA
ZSL RE/MAX
^REALTORS
0ffC.(773)22»-«m
MME(7M|42SnM
NOSU- (773) SJKB05

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

Siūlo d a r b ą
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir ĮN
valstijose. Pageidautina vyrai
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.

p

Blacksmith
Small open die hammers,
hydraulic bending
ornamentai & industrial
Tel. 7 7 3 - r :-2800.
Some English helpful.
Window Wasbers Necded!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
ha ve valid driver's license and transportation. Mušt befluentin English.
L. A. McMahon Window VVasiiing.
Tel. 800-820-6155.

L I E T U V O S D U K T E R Ų D R A U G I J A I aukojo:
A-a. S t e l o s ir Augusto P a š k o n i ų a t m i n i m u i $155.
Aukotojai:
Severiną Juškus
Birutė ir Liudas Vanagai
Eugenija ir Kazys Kriaučiūnai
Valerija ir Vladas Plepiai
•*• f.
Birutė ir Petras Buchai
Bronė ir Oskaras Kremeriai.
A.a.Onos Julijos Ž i l i o n i e n ė s a t m i n i m u i $120.
Aukotojai:
Romas ir Dalia Povilaičiai
Joana ir Vytautas Grybauskai
H I_ • i
Zigmas ir Valentina Braziai
Zenonas ir Aldoi.a Rekašiai
A.a. A d o l f i n o s P r a n e v i č i e n ė s a t m i n i m u i $25.
Aukoja: Angelė Venclovienė.

GRIGALIŠKAJAM
UNIVERSITETUI
— 450 METŲ
Balandžio 6 d. Romos po
piežiškojo Grigaliaus universi
teto 450-ųjų metinių proga po
piežius Jonas Paulius 11
susitiko su šio šv. Ignaco Lojo
los įsteigto ir jėzuitų vadovau
jamo universiteto didžiuoju
kancleriu, rektoriumi, dėsty
tojais bei studentais, taip pat
keletu kardinolų, vyskupų bei
jėzuitų generolu Peter Hans
Kolvenbach.
Universitete,
įsteigtame kaip Romos kole
gija, šiandien mokosi 3,400
studentų iš 130 šalių.
Anot Jono Pauliaus II, šv.
Ignacas turėjo Dievo duotą in
tuiciją. Nors keitėsi laikai ir
situacijos, Kolegijos darbas
darėsi vis reikšmingesnis ir
svarbesnis. „Matydama šių
laikų besikeičiančią visuome
ne, jūsų institucija ir šiandien
turi drąsiai veikti, kad praei
ties atsiminimai taptų šian
dienos uždaviniais ir ateities
perspektyvomis", — sakė Šven
tasis Tėvas.
Popiežius pastebėjo, kad
jėzuitams ir struktūrine są
saja su jais susijusiam univer
sitetui būdinga ištikimybė
„racionaliam ir sisteminiam
mąstymui
tikėjimo klausi
mais", tai yra ištikimybė po
piežiui, Šventajam Sostui ir
Magisteriumi. „Visiška ištiki
mybė Magisteriumui yra są
lyga, kuri, kaip rodo jūsų
kelių amžių patirtis, ne ken
kia, bet vis labiau padeda teo
logijos studijoms bei dėstymui.
Besikeičianti kultūrinė aplin
ka reikalauja, kad jūsų uni
versiteto dėstytojai ir studen
tai pasižymėtų tvirta vidine
pusiausvyra, tvirtai laikytųsi
proto nuostatų ir širdies

nusižeminimo", — sakė Šven
tasis Tėvas.
BŽ, 2001 m. Nr. 8
REKOLEKCIJOMS
VADOVAVO AMERIKOS
DVASININKAI
Kauno kunigų seminarijoje
baigėsi rekolekcijos — maldos
ir susikaupimo dienos, skirtos
kunigams, vienuoliams bei
vienuolėms ir seminaristams.
Jų tema — „Tarnystė nauja
jame tūkstantmetyje".
Šiandienos Bažnyčia, kaip
rašoma Kauno arkivyskupijos
kurijos atstovo spaudai pra
nešime, susiduria su daugybe
iššūkių, į kuriuos turi rasti
tinkamą atsakymą. O tuo pa
čiu išgyvenamas ir „naujasis
Bažnyčios pavasaris", kurio
galimybes reikia kūrybiškai
išnaudoti. Savp laiške „Novo
millennio ineunte" popiežius
Jonas Paulius II kviečia „irtis
į gilumą", todėl ir šiose reko
lekcijose mėginta iš naujo ap
mąstyti Viešpaties kvietimą į
šventumą ir maldą. Taip pat
gilintasi į praktinius dalykus,
pavyzdžiui, bendruomenės kū
rimą parapijoje, bendradarbia
vimą su pasauliečiais, sielova
doje, evangelizacinių gebėji
mų ugdymą.
Rekolekcijos truko tris die
nas. Jas vedė aukšti dvasinin
kai ir vienuoliai iš Jungtinių
Amerikos Valstijų. Kaune šie
svečiai taip pat vedė evange*
lizacinius
susitikimus
su
Jėgerių bataliono kariaus ir su
tikinčiaisiais Vytauto bažny
čioje.
Rekolekcijas
organizavo
Kauno arkivyskupijos kurija
drauge su Atsinaujinimo tar
nyba (Renewal Ministries,
JAV) ir Katalikų evangelizaci
jos centru. (KLTA)

LAIŠKAI

IR

DĖLA.PUNDZIAUS
STRAIPSNIO
2001 m. rugpjūčio 8 d.
„Drauge" A. Pundzius klaidin
gai, paneigdama* tikrovę ap
rašo Lietuvos Krikščionių De
mokratų Sąjungos ir Lietuvos
Krikščionių Demokratų Parti
jos apsijungimą. Jis rašo:
„Lieku Lietuvos Krikščionių
Demokratų Partijoj". Tikrai,
reikia džiaugtis ir pasveikinti
A. Pundzių, kad jis padarė he
rojišką sprendimą ir paliko
partijoj, kuri šiuo metu lega
liai ir oficialiai Lietuvoje neeg
zistuoja, {domu botų sužinoti,
kur A. Pundzius buvo okupaci
jos metais, kam priklausė ir
ar yra kada nors padaręs iš
viso bet kokį pareiškimą apie
politinę veiklą ir krikščioniš
kąsias vertybes.
2001 m. gegužės 12 d. Vil
niuje, LKDS ir LKDP, abso
liučia oficialiai rinktų dele
gatų balsų dauguma, abiejų
organizacijų vadovybėms ir
taryboms pritariant, priėmė
istorinį nutarimą apsijungti į
vieną Lietuvos Krikščionių
Demokratų politinę organiza
ciją, vadovaujantis krikščio
niškosios demokratijos ideologiniaia-pasaulėžiūriniais prin
cipais, krikščioniškomis ver
tybėmis, moraliniu sąžinin
gumu, socialiniu teisingumu
siekiant Lietuvai ir Lietuvos
piliečiams geresnio, saugesnio
gyvenimo.
Prieš apsijungimą balsavo
tik 31 delegatas iš daugiau
kaip 300 dalyvavusių konfe
rencijoje, bet po to 10 apsigal
vojo, grįžo atgal ir pritarė apsįjungimui.
Apsijungimo oponentai yra
Lietuvoje žinomi kaip pikti,
kerštingi asmenys, skleidžian
tys įvairiausius gandus ir gra
sinimus. O svarbiausia, tar
naujantys kitų partijų — ne
krikščionių demokratų inte-

ESI

NUOMONĖS
nos krikščioniškosios verty
bės, moralinis-socialinis tei
singumas ir ideologiniai krikš
čioniškosios
pasaulėžiūros
principai, įsijungti į mūsų
veiklą. Nekreipkite dėmesio į
įvairių skaldytojų intrigas, o
visi kartu, vieningai dirbkime.
Mums reikalinga kiekviena
ranka, kiekviena Lietuvai pla
kanti širdis.
Dr. Kazys J. Bobelis
Lietuvos Krikščionių
demokratų pirmininkas
Lietuvos Respublikos Seimo
narys
JAU UŽTENKA
Jau kelintą kartą „Drauge"
skaitau ir pagaliau Zenonas
Jurys rašo apie pranciškonų
Kultūros židinį New Yorke.
Man atrodo, per spaudą pul
dinėti religine instituciją labai
neetiška. Ką skaitytojai Lietu
voje paskaitę galvoja. Negi
mūsų lietuviai pranciškonai
yra sukčiai? New Yorke yra
telikęs tik vienas kunigėlis,
didžiulė salė ir spaustuvė. Per
daug metų, gyvenimo situaci
jai keičiantis, ir to Kultūros
židinio reikšmė pasikeitė, nes
neliko lietuvių susibūrimo
Brooklyne ar NewYorke. Rei
kia atsiminti, kai paaukoji, tai
tie pinigai, ne tavo ir tu negali
pasakyti, ką su jais daryti.
Dabar tokie, gal iš keršto,
spaudoje pasisakymai tikrai
nereikalingi. Kieno pusėj tei
sybė, berods, jau teismas iš
sprendė. Reiktų padėti tašką.
Stasys Prakapas
Toronto, Canada

REIKIA SUDRAUSTI
Perskaičiau „Drauge" Bro
niaus Nainio straipsnį apie
Druskininkų
savivaldybės
miško parke iškirstas 254
pušis ir 92 kadagius, kad toje
vietoje būtų galima pastatyti
JStatoil" degalinę, nors, kaip
žinoma, buvo galima degalinei
Tik pažiūrėkite, ką rašo A. skirti vietą, kur nėra medžių.
Pundzius: JuKD deklaruoja, Mano nuomone, būtų galima
jog pripažįsta krikščionišką nors * iš dalies atitaisyti tą
sias vertybes. Tačiau pri didelę žalą gamtai: sustabdyti
pažinimas nereiškia, kad jų pradėtą „StatoiF degalinės
reikia laikytis. Mano nuo statybą ir tame iškirstame
mone, ne vertybes, bet tikė plote pasodinti jaunus mede
jimas yra svarbiausia krikš lius, o savivaliautojus smar
čioniui demokratui". Ar tai ga kiai nubausti. Tą galėtų pada
li boti kataliko, kaip A. Pun ryti Lietuvos prezidentas Val
dzius visur kategoriškai save das Adamkus, pasikvietęs tei
apibūdina, pareiškimas? Koks sėsaugos darbuotojus.
Jurgis Akliūnas
dviveidiškumas! Jei nepripa
NewYork,NY
žįsta krikščioniškų vertybių,
tai į ką reikia tikėti — stabą,
ŽYDŲ SUNAIKINIMAS
Staliną, Leniną ir t.t. Taip
LIETUVOJE
'
galvoja A. Pundzius ir bando
Priežastys
žydų
sunaikini
kitus mokyti — krikščioniš
kosios moralės, sąžiningumo mui Lietuvoje yra ne Lietu
voje, o Vokietijoje. Berlyno žy
ir sekti Šv. Raitą.
dų skaičius 1925 metais buvo
Pagal A. Pundzių, Danijoje, 172,672, sudarantis 4.3 proc.
Švedijoje, Rusijoje ir t.t. negali Berlyno gyventojų, o miesto
boti krikščionių demokratų, viduryje — net 10.5 proc.
nes daugumą sudaro protes Žydų deportacijos vyko ne į
tantai, stačiatikiai ir t.t. Čia Berlyną, o iš jo. 1941 m. lap
yra tik keletas pavyzdžių, kričio 17 d. buvo išvežti žydai
kaip A. Pundziaus yra inter į Kauną Tarp 1941-1942 me
pretuojami Lietuvos Krikščio tų bent aštuoni vežimai buvo į
nys demokratai, todėl jis ban Rygą 1945 metais gegužės
do juos griauti ir skaldyti, kad mėnesį Berlyne gyveno tik
LKD netaptų stipria, sąžinin apie 5,000 žydų, dauguma iš
ga politine jėga. Ko daug kas jų nelegaliai. Taigi, išliko tik
labai bįjo.
2.9 proc. prieškarinių žydų.
2001 m. liepos 6 d. Lietuvos Žydų sunaikinimo planai buvo
Krikščionys demokratai Lietu sudaryti Berlyne ir iš ten jie
vai teisingumo ministerijoje buvo vykdomi. Sunaikinimo
buvo oficialiai ir legaliai užre kolaborantai nebuvo planuoto
gistruoti kaip Lietuvos poli jai ar sprendėjai. Dvidešimtojo
tinė partija su visomis teisė amžiaus genocidai atėjo iš
mis. Tai yra LKDS ir LKDP „viršaus", o ne iš „apačios".
junginys, ir todėl buvusios
Saulius Simoliūnas
partijos daugiau neegzistuoja
Dftroit, MI
ir jokių politinių partijų teisių
netari.
AR SAS TEBELAIKO
Rinkimuose dalyvaus viena,
LIETUVĄ SOVIETŲ
Lietuvos Krikščionis demokra
SĄJUNGOS DALIMI?
tus sujungusi partija. Mūsų
Žiūrint į Skandinavijos Oro
įvertinimas po susijungimo
nuolat auga, visą laiką yra per susisiekimo linijos (SAS) re*
klamas „Drauge" ir kituose
Sproc.
laikraščiuose,
Mes tikime nuolatiniu Lie lietuviškuose
mane
erzina,
kad
jie ten rodo
tuvos Krikščionių demokratų
mame
žemėlapyje
Vilnių įjun
augimu bei stiprėjimu ir kvie
gę
į
buvusios
Sovietų
Sąjunčiame visus, kuriems priimti
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Studijų n [x>ilsio savaites dalyviai t iš kaires i Juozas Baužys, Aleksas Kulnys, Maryte Petruliene, dr Kazys
Ambrozaitis, Vidmantas Vitkauskas iš Lietuvos.
,
J o n o Urbono nuotr

SVEČIO ŽVILGSNIS \ DAINAVĄ (1)
Studijų ir poilsio savaitė
2001 m. rugpjūčio 19-26 d. mus skaitė patys frontininkai
Dainavoje (Michigan valstija) ir jų svečiai: dr. Kazys Ambro
vyko 45-oji Studijų ir poilsio zaitis ,,'Į Laisvę' filialo studijų
savaitė, kurią rengė Lietuvių savaitė Lietuvoje"; Liuda RuFronto Bičiulių sąjūdis. Stu gienienė „LR Seimo ir JAV
dijų savaitės programa buvo LB komisijos 11-tosios sesijos
įtempta: dieną paskaitos, po šviesuliai"; dr. R. Kriaučiūnas
dienos darbų - vakaronės. „Ar ruošiame pakaitalą sau?";
Šios studijų savaitės tema - dr. K, Ambrozaitis „1941 m.
išeivijos visuomeninio gyveni Tautos sukilimo reikšmė"; V.
„Kodėl
poka
mo aktualijos. Taip pat aptar Vitkauskas
ti vidiniai organizaciniai rei rinėms kartoms 41-ųjų sukili
kalai, įvyko LFB Tarybos mas yra terra incognita?"; Lie
suvažiavimo posėdis (A. Rauli- tuvių tautinė mokykla: re
naitis perskaitė politinės ko alybė ar tik idėja?"; V. Volermisijos pranešimą, J. Baužys tas „Apie Lietuvos žiniair dr. K. Ambrozaitis padarė sklaidą"; adv. P. Žumbakis
„J Laisvę" fondo pranešimus). „Naujienos Lietuvos istorijos
Kiekvieną dieną buvo perskai tyrimuose"; dr. Idzelis „Lie
tomi 2-3 pranešimai. Praneši tuvių sukilimas ir vaidmuo

KARIUOMENEI REIKIA GERŲ KAREIVIU
Atkelta iš 3 psl.
O ta propaganda,
kai sakoma, kad Lietuva —
mažas kraštas, kurio neįma
noma apginti, yra skleidžia
ma žmonių, kurie ne ką tesu
pranta apie karybą, nesupran
ta, kad ir mažos kariuomenės
pasipriešinimas okupantui ga
li būti labai svarbus. Pavyz
džiui, Suomija, kadaise, kad ir
turėdama visai nedidelę ka
riuomenę, sugebėjo atsilaikyti
prieš itin galingą ir brutalią
Sovietų armiją. Jei tuo metu
nuo bendro priešo Suomija,
Latvija, Lietuva ir Estija būtų
pamėginusios gintis kartu, tai
rezultatai būtų buvę daug ge
resni. Galbūt būtume praradę
daug žmonių, bet ne tiek
daug, kiek praradome neka
riaudami. Be abejo, nesakau,
kad galėtume apsiginti prieš
didžiausias armijas, bet puo
lantysis visada turi galvoti,
kad jam reikės bent keturis
kartus daugiau žmonių nei
besiginančiam.
Manau, verta prisiminti Čečėniją.Vienas lietuvis — buvęs
sovietų karininkas pasakė:
žiūrėkite, šauktinių kariuo
menė yra niekam tikusi, nes
rusų šauktiniai pabėgo iš ka
ro lauko. Tačiau taip sakyda
mas jis nepaisė dviejų pagrin
dinių dalykų. Pirmiausia —
jei šauktinis pabėgo iš mūšio
lauko vadinasi,
jis turėjo
blogą valią. Kitas dalykas —
rusų šauktiniai neturėjo tiks
lo kariauti. Viena vertus, jei
jie galvojo, kad Čečėnija —
Rusijos dalis, vadinasi, buvo
priversti kariauti prieš savus,
o jei būtų pripažinę, kad tai
— ne Rusijos dalis, vadinasi,
puolė svetimą kraštą. O tuo
atveju, kai priežasčių ryžtui
ieškoti nebereikia — manau,
su tokia kariuomene net ne
ges ribas. Argi jie nežino, kad
Sovietų Sąjunga nebeegzistuo
ja, kad Lietuva yra nepriklau
soma valstybė? Gal reikėtų
jiems tai priminti.
Zenonas Prūsas
ChilHcothe, OH

palyginamai gausesniam prie
šui tenka skaitytis. Ir aš ti
kiuosi, kad mūsų jaunimas su
pras, jog turint tokią kariuo
menę daug ko galima pa
siekti. Bet svarbiausias mūsų
siekis — kad mūsų niekas
apskritai nepultų. O tam
mums reikia įstoti į NATO.
Bet į NATO mus priims tada,
kad turėsime pakankamai
stiprią kariuomenę ir NATO
šalys žinos, kad galime gintis
ir joms nereikės siųsti savo
vaikų mūsų ginti.
— Pastaruoju metu NA
TO ekspertai išsakė daug
pagyrimų Lietuvos kariuo
menės pasirengimui stoti į
NATO. Tačiau pasigirsta
kalbų, kad Lietuvos narys
te NATO gali atitolinti ar
ba net jai sutrukdyti Lietu
vos vidaus politikos nesk
landumai. Kaip manote,
kiek pagristi tokie nuogąs
tavimai?
— Šie nuogąstavimai pa
kankamai pagrįsti, ir čia besi
lankantys pareigūnai iš JAV
ne kartą yra pasakę, kad ne
kariuomenė stoja į NATO, bet
valstybė. Ir svarstant Lietu
vos narystės NATO klausimą,
bus svarstoma, ar tokios vals
tybės norima toje bendrijoje.
Atsakymas į šį klausimą pri
klausys nuo to, ar ta valstybė
yra skaidri, ar ji turi sąži
ningą valdžią, ar — atvirkš
čiai — joje klesti korupcija.
Turim labai rimtai atsižvelg
ti į tokius laiškus, kaip tas,
kurį neseniai gavo mūsų vals
tybės valdžia ii JAV
dėl
„Williams International* ir
kuriame sakoma, kad jei ši
kompanija bus išstumta iš
Lietuvos, tai aiškiai parodys,
kad mūsų šalyje vis dar egzis
tuoja korupcija. Juk mūsų
stipriausia rėmėja stojant į
NATO, kurios balsas lems —
tai JAV. Ir jeigu bus matyti,
kad mes, kaip valstybė, nesi
vadovaujame tomis pačiomis
vertybėmis kaip ir kitos NA
TO valstybės, tai mūsų ten
niekas irnekvies.
Tačiau bijau, kad turime ir
kitokio lygio problemų, kurios,

1941 m. Vilniuje"; prof. K.
Skrupskelis „Lietuvos Laiki
nosios Vyriausybės posėdžių
protokolų leidinio komenta
ras"; A. Girnius „Požiūris į re
ligiją Lietuvoje pasauliniame
kontekste"; A. Rugienis, grįžęs
iš PLB valdybos pirmininkų ir
kraštų pirmininkų suvažia
vimo Seinuose (2001 m. rug
pjūčio 14 d.) papasakojo apie
svarstybas,
vykusias
ten
NATO plėtros tema ir pristatė
rezoliuciją, remiančią Lietu
vos įsijungimą į NATO; solistė
ir pedagogė dr. A. Vilčinskaitė
papasakojo apie savo kūrybinį
kelią Lietuvoje bei Amerikoje
irkt.
Kiekvieną vakarą tą savaitę
Dainavoje vyko vakaronės
įvairia tema. Visas jas jungė

dr. Petro Kisieliaus vedamos
dainos. Paskutinioji buvo ypač
turininga: savo kūrybą skaitė
Vytautas Volertas ir buvo
plačiai pristatyta dr. Jono
Šalnos poezija, kurią skaitė
pats poetas ir kiti šios sa
vaitės dalyviai, tarp jų - ir
žmona Janina Šalnienė.
Beje, pastarosios vakaronės
metu teko sužinoti, kad
rašytojas V. Volertas leidžia
dar vieną knygą „Viešnagėje
pas Dievą", kurios leidimą
pareme bičiuliai M. ir K. Am
brazaičiai bei A. ir A. Raulinaičiai.
Jiems
rašytojas
išreiškė padėką.
Kas aplamai yra šios studijų
savaitės ir kokius tikslus kėlė
sau jos sumanytojai, kreipė
mės į keletą LFB ideologų,
prašydami pasidalinti minti
mis apie 45-erių metų studijų
savaičių istoriją.
Dr. P. Kisielius: „Lietuvių
Fronto Bičiulių sąjūdis buvo
stiprus ir solidarus judėjimas,
vedęs išeivijos lietuvių rezis
tencinę kovą, kaip tąsą priešbolsevikinės ir priešnacinės
rezistencijos. 98 nuošimčiai
mūsų žmonių yra atėjusių iš
ateitininkų.
Mūsų
solida
rumą palaikydavo tokie su
važiavimai - stovyklos, kaip
ši. Septynias dienas išbūti
kartu, išklausyti aktualių pa
skaitų, diskutuoti ir nuspręs
ti, kaip eiti toliau, ką veikti,
ką remti, kaip kitus paraginti,
tai mums buvo didelis daly
kas. Tokiose svarstybose visa
da centre buvo Lietuva, nes
mūsų veikimas buvo skirtas
Lietuvai".
Dr. Kazys Ambrozaitis:
„Idėją rengti tokias studijų ir

man, neturinčiam gyvenimo
sovietinėje valstybėje patir
ties, atrodo nesuprantamos.
Tai nepagrįstai didele biurok
ratija, mūsų valstybės tarnau
tojų nepasirengimas dirbti ir
arogancija. Manau, net tokia
atrodytų nedidelė problema
gali smarkiai kenkti mūsų
valstybės įvaizdžiui kitų vals
tybių, jų piliečių akyse. Tad,
siekdami narystės NATO, tu
rime ne tik atitinkamai orien
tuoti užsienio politiką, pareng
ti ir sutvarkyti savo kariuo
menę, bet ir siekti tvarkos bei
skaidrumo savo valstybės vi
duje.

A.tA.'
BRONEI ŠVIPEENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukteris DAIVĄ ir
RAMINTĄ, žentą VLADĄ ir kitus artimuosius.
Stasys ir Milda

A. t A.
JONUI RATNIKUI
iškeliavus į Amžinybę, gilią užuojautą reiškiame
žmonai KAZEI, garbės narei, giminėms ir draugams.
Draugo fondo taryba

ti
•

.

•

•

. • .

- „T. . . "

Tamulioniai

Draugo fondo aukščiausio laipsnio garbės nariui

P. S. Lietuvos kariuo
menės vadas generolas ma
joras Jonas Kronkaitis pa
kviestas į „Draugo" pokylį,
kuris įvyks rugsėjo 30 d.
Martiniųue salėje 5 v. p.p.,
ir sutiko jame dalyvauti.
* * T A * AUJANCt

poilsio savaites iškėlė prof.
Juozas
Brazaitis,
mūsų
sąjūdžio vadovas. Mes no
rėjome ideologiškai sustiprėti.
Studijų savaitės padėjo mums
susicementuoti, susiorientuo
ti, vienas kitą informuoti.
Reikėjo turėti stiprią grupę,
kuri padėtų atlaikyti to laiko
reikalavimus. Kita vertus, visi
dirbo sunkų kasdieninį darbą,
todėl studijų savaitės mums
nešė atsigaivinimą".
Išskyrus keletą pirmųjų, vi
sos 45-ios studijų savaitės
vyko Dainavoje, prie kurios
įsteigimo ir išlaikymo daug
prisidėjo ir LFB sąjūdžio
žmonės. Šios studijų savaitės
programą vedė Juozas Ardys,
susirinkusiųjų buitimi rūpi
nosi Dainavos tarybos narys
Vytautas Petrulis ir LFB
iždininkas
Viktoras Nau
džius. Kiekvieną dieną studijų
savaitės dalyvių dvasią šv.
Mišių auka skaidrino kun. Ka
zys Ambrasas, SJ.
Puiki gamta ir geras oras
rėmė organizatorių pastangas.
Pirmą kartą Dainavoje besi
lankančiai šių eilučių autorei
ši - „atsarginė Lietuva", ta
riant prof. Kazio Pakšto
žodžiais, pasirodė labai įspū
dinga. Ir labiausiai - sutiktų
senų dainaviecių
pagarba
šiam kampeliui ir jos idėjai.
Bet apie tai kitą kartą. Be
kita ko, buvo malonu čia su
tikti ir senų-naujų pažįstamų
-„Draugo"
korespondentus
Vacį Rociūną iš Cleveland,
OH, Zenoną Prūsą iš Chillicothe, OH, bei buvusį „Drau
go" spaustuvės
darbuotoją
Gediminą Bučmį.
Audronė V. Škiudaitė

A, •
' • '

Howeasyisltto
AseasyasSAS.
From Chteago we offer daily servfce to Vilnius
wlth a hassle free connectton through our
Copenhagen Alrport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
toChkago.
Rnd out Just how easy we can make your
nort trfp to Vilnius. And remerr.ber, when you
travel wrth SAS, you can earn mlleage credtt
wtth UnltecTs Mlleage Plūs- or SAS'
EuroBonus" freųuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedutes contact ycur Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit usat
www.scandlnavtan.net

It's Scandinavlan

ę
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Vyresniųjų lietuvių cent
Mūsų gegužinės darbščiore „Seklyčioje" rugpjūčio 29 siomis pagalbininkėmis buvo
d., trečiadieni, 2 val.p.p. bus ir Valerija Čepaitienė bei
dainų popietė su muz. Faustu Agnė Mezencevienė. Dėko
Strolia. Visi maloniai kviečia jame ir džiaugiamės, kad tu
mi ir laukiami, tegul dainos ir rime tiek ištikimų talkininkių!
muzika jungia mus visus. Iš
Lietuvių kalbos p a m o k o s
mėginsime ir „laimės šulinį",
Balzeko lietuvių k u l t ū r o s
pietausime ir pabendrausime.
muziejuje! Šeštadieniais nuo
Kviečiame atsiimti šiuos 10:30 val.r. iki 12 vai. nuo
„Draugo" gegužinės prizus: rugsėjo 15 d. iki spalio 20 d.
605342,
605545, 605603, Balzeko lietuvių kultūros mu
815406,
815339,
815431, ziejuje (6500 S. Puiaski Rd.)
605334,
324608,
324633, ruošiamos lietuvių kalbos pa
mokos suaugusiems. Informa
324601, 815216.
cija ir išankstinė registracija
Daug svečių, organizaci lietuvių kalbos pamokoms
jų j a u užsisakė vietas į skambinant tel. 773-582-6500.
„Draugo" pokylį, vyksiantį Muziejus veikia kasdien, taip
rugsėjo 30 d. Martiniąue poky pat ir savaitgaliais, nuo 10
lių salėje, tačiau už jas dar val.r. iki 4 val.p.p.
neatsilygino. Visus nuošir
Pianinas! Prieš praside
džiai kviesdami į mūsų šaunią dant mokslo metams iš Le
rudens šventę, raginame kuo monto, PLC išsikėlė Montessogreičiau įsigyti bilietus, kad ri mokyklėlė. Išsikeldami iš
žinotume, kiek svečių ruošiasi valgyklos arba apatinės salės
dalyvauti.
(„Lunch room") išsivežė pia
niną. Žinia, šioje patalpoje
Jaunimo
sportinių-pravyksta įvairių šokių grupių re
moginių šokių ansamblis
„Svaja" ir tautinių šokių peticijos, Meno mokyklėlės
grupė Lietuvos Vyčiai skelbia fortepijono, kartais baleto,
naujų narių priėmimą, kuris dainavimo skyrių pamokos.
rengiamas rugsėjo 4 d., antra Tad dabar verkiant reikia ge
dienį, 8 val.v. Lemonte, PLC, rai išsilaikiusio pianino. Jei
prie didžiosios salės. Artėja atsirastų geradariai, kurie tu
daug daug įvairių koncertų, ri tokį instrumentą ir norėtų
kuriuose esame pakviesti da paaukoti Meno mokyklėlei
lyvauti čia, Amerikoje, o svar (nedrįstame net galvoti apie
biausia - 2002 metų Dainų naują) kilniam tikslui - lietu
šventės šokių dieną Lietuvoje. viškai kultūrinei veiklai, Kviečiame jaunimą! Nesvar prašome pranešti tel. 630-624bu, jei ir nešokote anksčiau, 1247.
svarbu, kad būtume kartu.
Amerikos Lietuvių Tary
Tai puiki proga susirasti nau bos - ALTo Čikagos skyriaus
jų draugų. Lietuvių! Viską ga tradicinė gegužinė rengiama
lima išmokti! Informacija tel. rugsėjo 3 d., pirmadienį, („La630-624-1247.
bour day" dieną) Ateitininkų
namuose, Lemonte, IL. Pra
Anglijos lietuvių k l u b a s džia - 12 vai. Gegužinėje bus
visus kviečia į gegužinę rug gero lietuviško maisto, ištroš
sėjo 2 d., sekmadienį, 12 vai. kusiems atsigaivinti veiks ba
Šaulių namuose, 2417 W. 43 ras, vyks visų mėgiamas do
Str., Chicago. Bus įvairaus vanų paskirstymas. Visi malo
maisto, veiks baras, loterija, niai kviečiami dalyvauti, nes
šokiams gros Kosto Rama baigiasi vasara ir malonumai
nausko orkestras.
gamtoje. Taip pat savo dalyva
vimu moraliai ir materialiai
Naujakuriams iš Lietu
paremsite vienintelės politinės
vos Čikagoje - geras (30
organizacijos veiklos darbą.
inčų) šaldytuvas veltui. Reikia Visi laukiami!
pačiam parsivežti iš Willowbrook priemiesčio. Skambinti
Antanas Valiuskis, gyve
tel. 630-986-1613.
nantis Barrington, RI, pratęs
Rugsėjo 13 d., ketvirtadie damas „Draugo" prenumera
nį, išvyką laivu Michigan eže tą, mūsų dienrašytį parėmė 50
re (pietūs laive įskaityti į ke dol. auka. Nuoširdžiausiai dė
lionę) rengia LB Lemonto apy kojame!
linkės socialinių reikalų sky
Eleonora Tutinas, gyve
rius. Iš Pasaulio lietuvių cent nanti Brooklyn, NY, atsiųsda
ro išvykstame 9:30 val.r., grįž ma „Draugo" rudens pokylio
tame apie 4 val.p.p. Žavinga laimėjimų šakneles, mums
kelionė stebint Čikagos miesto paskyrė 40 dol. Labai ačiū už
panoramą iš ežero pusės. In paramą!
formacija ir registracija skam
Lietuviškos
interneto
binant L. Kizlaitienei tel. 708naujienos:
346-0756 ar G. Kazėnui tel.
Lietuvos ambasada Kana
630-243-0791.
doje
http://www.lithuan.ian
Martynas ir Dalia Tra embassy.ca
Santaka - naujų lietuvių
kiai iš Palos Hills, IL, pratęs
dami ..Draugo" prenumeratą, klubas Toronte - pagalba įsi
mums paaukojo 50 dol. Esame kuriant, įsidarbinant
http:l I www.santaka.ca
nuoširdžiai dėkingi!

Marija Vaitkienė iš Belleville, IL. nuolatine kultūrinių
renginių rėmėja. Lietuvos rep
rezentacinio berniukų ir jau
nuolių choro ,.Ąžuoliukas"
gastrolių išlaidoms paskyrė
250 dol. auką. JAV LB Kultū
ros taryba reiškia euoširdžią
padėką.
Švč. M. Marijos Gimimo
parapija M a r ą u e t t e P a r k e
2002 m. balandžio mėnesį
švęs savo 75-mečio jubiliejų.
Visi kviečiami šias datas jau
dabar pasižymėti savo kalen
doriuose. Balandžio 7 d. 12:15
val.p.p. iškilmingas šv Mišias
aukos
kardinolas
Francis Bingo žaidimų darbuotojai rugpjūčio 22 d. Pasaulio lietuvių centre. Lemonte Iš kaires: Gene Rimkiene, Romas
George. Oficialioji parapijos Kronas, Antanas Kušeliauskas, Rima Sell, vadovas Kęstutis Jecius, Birute Sasnauskiene, Lile Juzėnienė ir
šventė ruošiama balandžio 21 Agute Tiškuvienė.
d. pradedant šv. Mišiomis. Po
dimus aptarnauja:
Silvia
BINGO LĖŠOS — LIETUVYBĖS
pietų bus iškilminga vakarie
Egan, Alberto Glavinskas, Ri
ne, meninė programa ir šokiai
TVIRTOVEI LEMONTE
mas Griškelis, Vytenis Gry
Paradise pokylių salėje (92
Trečiadienių
vakarai
Pasau
mažus stalo kompiuterius su bauskas, Dana Gylys, Linas
gatvė ir Harlem Ave.). Skaityki
lio
lietuvių
centre
labai
skir
numerius
rodančiais ekra Gylys, Donna Husar, Algis
te laikraštį, kuriame daugiau
Janusas, Laima Janutienė,
tingi
nuo
kitų
vakarų.
Di
nais,
o
kiti
ne.
informacijos bus paskelbta
džiojoje
salėje
per
garsiakal
— Kompiuterius gauna tik Nardis Juškus, Juozas Kapavėliau. Labai prašome kitų or
bius
skamba
anglų
kalba.
Prie
perkantys
Bingo bilietus už činskas, Marius Kasniūnas,
ganizacijų tą dieną nieko kito
ilgų
stalų
susėdę
amerikie
didesnę
sumą,
— aiškina Lilija Kelpša, Povilas Kilius,
neruošti, o gausiai dalyvauti
Rūta Kilius, Antanas Kuše
Kęstutis
Ječius.
čiai
ženklina
skaičius
Bingo
šios parapijos šventėje. Juk
liauskas, Elzytė Lietuvnin
lentose.
Keturi
televizijos
ek
—
O
kiek
dolerių
suneša
mes visi esame Švč. Mergelės
kas, Vytenis Lietuvninkas, Ri
ranai
rodo
numerius,
kuriuos
per
visus
metus?
Marijos Gimimo parapijos vai
ta Mega,Vita Muklevritz, Vy
šaukia
laimės
šaukliai.
Sė
—
Per
metus
surenkam
kai.
dinti prie kamuoliukais šoki
— Netiktų. Pažiūrėkite į tas Narutis, Aušra Petry, Ro
JAV LB East Chicago nėjančios aparatūros šios tre žaidėjus. Pagyvenusios po mas Povilaitis, Antanas Raz
apylinkės tradicinė geguži čiadienio rugpjūčio 22 d. nios. Joms labiausiai patinka ma, jaun., Rimvydas Rimkus,
nė ir metinis narių susirinki šauklė yra Milda Tallat-Kelp- Tony - Antanas. Toks, kaip ir Genė Rimkus, Algis Rugie
nius, Vladas Ruzgą, Algis
mas įvyks š. m. rugsėjo 9 d., šienė.
jos, — šypsojosi Genė.
Saulis, Indrė Sedaitis, Elytė
sekmadienį, 1 val.p.p. Vilučių
—
O
kokios
tavo
pareigos?
— Ar visuomet Milda būna
Sieczkowski, Donatas Siliūsodyboje, 1143 Southview Dr. šaukliu? — klausiu greta sė — užklausiau Rimą Sell.
Schereville, Indiana. Maloniai dinčią ir pinigus skaičiuojan
— Mudvi su Lile Juzėnienė nas, Algis Sinkevičius, Bob
kviečiame visus apylinkės lie čią Genę Rimkienę.
dar koridoriuje visus sutinka 200,000 dolerių.
tuvius dalyvauti.
— 0 kiek išmokat laimėto
— Nevisuomet. Mes turime me ir aprūpiname žaidimo
jams?
lentomis
ir
bilietais.
penkis šauklius: Mildą, Algį
PLC GEGUŽINĖ
— Per metus išmokam apie
Kroną, Algį Bakaitį, Praną
— Ar vienam tenka nešti
RUGSĖJO 2 D.
125,000
dolerių.
Pranskevičių
ir
Rimvydą administracinių
pareigų
—
Reiškia,
centrui lieka
Pasaulio lietuvių centro va Rimkų.
naštą?, — užklausiau K Je
75,000
dolerių
pelnas.
Vakaro padangė labai tam cių.
saros užbaigimo gegužinė
— O kiek jau metų vyksta
vyk's rugsėjo 2 d., sekmadienį, si. Debesimis šokinėja žaibai,
— Dalinamės su Dalia PoBingo
Pasaulio lietuvių cen
dunda perkūnėlis. TV stotys vilaitiene. Man padeda ir ma
12 vai centro sodelyje.
tre?
Vaišinsime centre pagamin skelbia stiprią audrą iki aš no Dalia, — parodė ranka į
— Jau septynerius. Per
tais balandėliais, bulvių koše, tuonių valandų vakaro.
salėje dirbančią žmoną.
juos
PL centras gavo 525,000
— Mažokai svetelių. Ar aud
salotomis, kava ir įvairiais py
— Ar galiu gauti antrąją pa
dolerių.
Gal ir daugiau, nes
atkeliauti?— mainą (žaidimų laikas) dir
ragaičiais. Bus malonios pa ros išgąsdino
anksčiau
turėjome daugiau
tarnautojos, linksma Algiman klausiu prie pulto su pluoš bančių sąrašus?
žaidėjų.
•
to Barniškio muzika ir daina. tu dolerių rankoje stovintį
— Prašom. Vakaro žaidi
Turėsime įvairios atgaivos iš Bingo žaidimų administrato mams vesti reikalinga 20
TaUrininkai
centro sandėlių. Be to, bus rių Kęstutį Jecių.
žmonių.
laimėjimų bilietų traukimas,
— Be abejo. Turime tik 120
Bingo ž a i d i m ų t a l k i n i n k a i ,
Sąraše — 45 pavardės. Mė
kurio metu sužinosime, kas asmenų.
nesinėje lentelėje vieni pažy darbuotojai yra visi savano
tie laimingieji.
— O kiek būna esant ge mėti dirbę, kiti — ne. Gal dir riai, jų darbas — neapmoka
Atvykite,
pabendrausime, ram orui?
bo praeitą mėnesį. Gal dirbs mas, nes Illinois valstijos įs
— Apie du šimtus.
pasidžiaugsime nors jau ir
ateinantį. J u k reikia po 20 tatymai neleidžia samdyti
skubančia mus palikti vasara.
Bingo žaidėjai labai įvairūs. kiekvieną trečiadienį. Per vi darbo jėgą. Nemaža jų dalis
Į šią gegužinę kviečia PLC Gal 90 proc. — pagyvenusios sus septynerius metus. Žai- yra pradininkai — veteranai,
renginių komitetas.
ponios ar panelės. Vieni turi

Pasaulio lietuvių centro
Bingo žaidimai galės tęstis
dar daug metų, turint tokį
šaunų talkininkų • būrį. Jų
darbas yra lietuvybės išlai
kymui išeivijoje.
Bronius Juodelis

Bingo žaidimų „laimės šauklys*
Milda Tallat-Kelpšiene prie žaidi
mų aparatūros. K. J e č i a u s nuotr.

Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį
3 mėn. nemokamai. Praneškite savo vardą, pavardę, adresą ir
telefono numerį raštu (DRAUGAS 4545 W. 63"* Street, Chicago,
IL 60629) arba telefonu 773-585-9500. Bukime pažįstami!

vardas, pavardė
adresas
miestas, valstija, zip

telefono numeris

773-585-9500

2000 m Lietuvių fondo žaidynių II vietos laimėtojai Kelely Simokaitis. Alfredas Urba ir Rimas Izokaitis i vidu
ryje* Povilas Kilius (deSineje). LF valdybos pirmininkas, (teikia dovanas Pirmas is kairės - Vytas Vaitkus žaidynių organizatorius 7-osios metines golfo žaidynes vyks s m rugsėjo 30 d <>1<] Oak countrv <lub, Ori.ind
Park. IL Suinteresuoti golfo žaidėjai maloniai kviečiami is anksto registruotis kreipiantis į Vyta ir Aldoną
Vaitkus tel 6.10-24.1-8 178
R a m o n o * S t e p h e n s - Ž e t n a i t i e n ė s nuotr.

•

bedirbą nuo 1994 metų.
Žaidimų pirmoji dienos pa
maina sutvarko salę, paruošia
stalus ir techniškas priemo
nes. Pirmąją pamainą sudaro:
Irena Draugelienė, Laima
Glavinskienė, Kazys Kreivė
nas, Algis Kronas, Baniutė
Kronienė, Romas Kronas,
Bronius Mikėnas, Roma Nor
kus, Antanas Sabaliauskas,
Genė Sabaliauskas, Regina
Sabaliūnas ir Birutė Sasnaus
kienė.
Žaidėjus maistu aprūpina
Aldona Šoliūnienė. Ji, jos vy
ras Vytautas ir duktė Aud
ronė Norušienė šį vakarą irgi
bandė Bingo laimę, o virtu
vėje darbavosi Zita Kušeliauskienė, žaidėjams par
duodama karštą maistą.
Žaidėjus visą vakarą papil
domais bilietais su pundu
dolerių rankoje aprūpino pri
tyrę „bankininkai" — Anta
nas Kušeliauskas ir Vladas
Ruzgą.
— Ar dailių merginų tam
neturite? — klausiu Genę,
prisiminęs žaidimų patar
nautojas LasVegas mieste.
Smith, Debie Smith, Violeta
Strikas, Dalia Stropus, Kęs
tutis Sušinskas, Donatas Tijū
nėlis, Indrė Tijūnėlis, Nijolė
Žalnieraitis, Romualdas Zavistauskas, Alex Žemaitis
Ramoną Žemaitis ir Vitalija
Vasaitienė, Agutė Tiškuvienė.

• Buhalterijos/revizijos
įstaigai Oak Lawn apylin
kėje reikalingas tarnau
tojas, gerai mokantis anglų ir
lietuvių kalbas. Pageidautina
Amerikos buhalterijos sistemos
supratimas. Taksų pildymo
laikotarpiu reikalinga dirbti 6
dienas savaitėje. Taksų sezonui
pasibaigus, darbo valandos gali
sumažėti iki 15 valandų sa
vaitėje. Atlyginimas pagal
patyrimą. Tel. 706 424 4425.
• 27 centai skambinant i
Lietuvą, 5.5 c n t 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.
708-386-0550. TRANSPOINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei v i s u pasauliu!

Bingo bilietų pardavėjos Lile Juzėnienė (kairėje) ir Rima Sell

K. J e č i a u s nuotr.

Pasaulio lietuvių centre populiarusis Bingo žaidimų ..bankininką*" Antanas Kuaeliauskaa viau* aprūpina „lai
mė*" bilietėliais
K. J e t l a u a nuotr.

