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Šiame

numeryje:
Hemorojus - rimta liga,
ji vargina daugiau kaip
pusę žmonių, dr. Jonas Adomavičius
pataria, kaip jos išvengti
ir kaip susirgus gydytis.
2 psl.

Danutė Bindokienė:
„8 didžiųjų” valstybių
grupės susitikimas
Kanadoje dar kartą
įrodė, kad Vladimir
Putin yra sumanus
derybininkas;
Baltistikos studijų
Seattle, WA,
universitete naujienos.
3 psl.

Putnamo vienuolynas
šventė prel. Antano
Bertašiaus ir kun.
Rapolo Krasausko 65 m.
kunigystės sukaktį.
4 psl.

Dailininkės Magdalenos
B. Stankūnienės dovana
Biržų muziejui, Gražinos Mareckaitės
reportaže iš Biržų;
skaitytojų laiškai.
5 psl.

Gausus Tautos fondo
aukotojų būrys Čikagoje
gausiai dalyvavo ir TF
knygos pristatyme.
6 psl.

Sportas
* Ispanijos „Barcelona”
krepšinio klubas oficialiai
patvirtino, jog nebus pratęsta
sutartis su krašto puolėju Ar
tūru Karnišovu, kuris pasibai
gusiame sezone per 39 Ispani
jos čempionato rungtynes pel
nė 383 taškus (vidurkis 9.8
tšk.) ir po krepšiais atkovojo
121 kamuolį (3.1). Pastaruoju
metu lietuvis ir pats pageida
vo skirti daugiau laiko šei
mai bei padaryti pertrauką
krepšininko karjeroje.
* Sekmadienį pasaulio
futbolo čempionato finale
2:0 nugalėjusi Vokietijos ko
mandą, Brazilijos rinktinė
penktą kartą tapo pasaulio
čempione. Abu įvarčius nuga
lėtojams antrajame kėlinyje
67 ir 79 minutėse pelnė Ronal
do, kuris, įmušęs 8 įvarčius,
tapo rezultatyviausiu čempio
nato žaidėju.

Naujausios
žinios
* Afganistano pietuose
JAV bombai nukrypus nuo
kurso žuvo daug taikių gyven
tojų. .

* Lietuvos krašto apsau
gos ministras pakvietė Ru
sijos kariškius atvykti į Lietu
voje rengiamas pratybas.
*
Vilniaus
Gedimino
prospekte iškastu mūro lie
kanų likimas dar neaiškus.
* Už netinkamą elgesį su
piketuotojais Vilniaus polici
jos vadovas nubaudė pavaldi
nius.
* „Snaigės” pardavimai
šiemet išaugo 38 proc.
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Vyriausybė derėsis su ES dėl žemės pardavimo
užsieniečiams
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) —
Seimas
pirmadienį
neeili
niame posėdyje priėmė nuta
rimą, kuriuo rekomendavo vy
riausybei derantis dėl stojimo
į Europos Sąjungą (ES) są
lygų, siekti 7-10 metų pereina
mojo laikotarpio dirbamos
žemės pardavimui užsienie
čiams.
Tačiau nutarime pereinamo
jo laikotarpio siūloma netaiky
ti ES valstybių narių ūki
ninkams, kurie ne mažiau
kaip 3 metus Lietuvoje nuolat
gyveno, buvo įsteigę ūkininko
ūkį ir vertėsi žemės ūkio veik
la.
„Tai yra aiškus įpareigo
jimas mūsų vyriausybei atida
ryti derybinį skyrių”, teigė
Seimo pirmininko pavaduoto
jas, Europos reikalų komiteto
vadovas Vytenis Andriukaitis.
Vykdydama Seimo nuta
rimą, vyriausybė privalės su
grįžti prie praėjusiais metais
suderėto laisvo kapitalo ju
dėjimo skyriaus. Lietuva yra
susiderėjusi dėl 28 iš 31 dery
binio skyriaus ir planuoja
įstojimo derybas užbaigti šie
met, o visaverte ES nare tapti
2004 metais.

Gydytojai
apdraudžiami nuo
profesinės klaidos
Lietuvos gydytojų sąjungos
(LGS) sumanymu nuo liepos
1 d. daugiau kaip 5,000 LGS
narių jau yra apdrausti profe
sinės veiklos civiline atsako
mybe trečiajai šaliai, t.y. ap
drausti nuo profesinių klaidų.
LGS prezidento Liutauro
Labanausko teigimu, šis drau
dimas garantuoja žalos atlygi
nimą pacientui, jei bus pada
ryta gydytojo klaida, taip pat
užtikrina, kad galimus gydy
tojo materialinius nuostolius
dėl įrodytos klaidos padengs
draudimo bendrovės. Pasak L.
Labanausko, šiuo metu su
draudimo bendrovėmis sutar
ta, kad didžiausia išmoka už
gydytojo padarytą žalą sieks
10,000 litų. Jo teigimu, šis
Lietuvos gydytojų sąjungos
Nukelta į 5 psl.

Kopenhaga. Danija nuo
pirmadienio
prasidedančiu
pirmininkavimo Europos Są
jungoje laikotarpiu daugiau
siai dėmesio skirs ministro
pirmininko Andere Fogh Rasmussen žodžiais, „trim E” —
plėtrai (enlargement), plėtrai
ir dar kartą plėtrai.
Briuselis. NATO vadovau
jamos Stabilizavimo pajėgos
(SFOR) liks Bosnijoje, pranešė
NATO atstovas spaudai pir
madienį, pasibaigus NATO
ambasadorių susitikimui, ku
riame jie svarstė JAV grasini
mą atšaukti savo taikdarius,
jei jiems nebus taikomas imu
nitetas nuo pradėjusio veikti
baudžiamojo teismo persekio
jimo. Sekmadienį JAV vetavo
JT policijos pajėgų misijos
Bosnijoje pratęsimą, šitaip išreikšdamos nepritarimą Tarp
tautinio baudžiamojo teismo
(TBT) įgaliojimams, tačiau su
tiko pratęsti šią misiją 72 va
landoms, kad ji botų sklan
džiai užbaigta.

Birželio 20 dieną Washington, D. C. Lenkijos Respublikos ambasadoje įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės bičiulio,
Lietuvos reikalų gynėjo Jan Nowak Jezioranski iškilmingos išleistuvės. Atsisveikinimo žodžius tarė buvusi JAV vals
tybės sekretorė Madeleine Albright, JAV prezidento George W. Bush laišką perskaitė prezidento patarėjas Europos ir
Eurazijos reikalams, ambasadorius Daniel Fried. JAV Lietuvių Respublikonų Federacijos atstovė Audronė Pakštiene
padėkojo M. Albright ir D. Fried už paramą Lietuvai.
Nuotr.: (Iš kairės) A. Pakštienė, M. Albright, JAV LB atstovas Algis Rimas, Amerikos Lenkų tarybos atstovė Sophie Miskiewicz Peters, ambasadorius D. Fried.

Pritraukiant užsienio kapitalą,
svarbu skaidrumas
Veiklos skaidrumas ir įsta yra penktos po Danijos, Šve
tymų laikymasis yra svarbiau dijos, Estijos ir Vokietijos.
si veiksniai, siekiant pritrauk
1990 metais įsteigto fondo
ti užsienio investuotojus, tei tikslas — remti demokratijos
gia JAV-Baltijos valstybių ir rinkos ekonomikos plėtrą
fondo atstovas.
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Pirmadienį fondo atstovai Per 12 veiklos BKų vienuoli
Lietuvos prezidentui Valdui kai Lietuvos, Latvijos ir Esti
Adamkui pristatė jo veiklą. jos institucijų įkurti fondas
Fondo atstovas Hamid Ladje- skyrė 8 mln. JAV dolerių. Fon
vardi žurnalistams sakė, kad das bendradarbiauja su kitais
vienas iš fondo tikslų yra pri privačiais Amerikos fondais,
traukti kuo daugiau JAV in kurie JAV-Baltijos valstybių
vestuotojų į Baltijos valstybes. fondo programoms skyrė dau
Lygindamas tris Baltijos vals giau kaip 250,000 JAV dole
tybes, H. Ladjevardi sakė, kad rių.
Fondas yra surengęs 12 su
Lietuva išsiskiria stipria ga
myba, o Estija — prekyba. sitikimų Vašingtone ir New
„Tai svarbiausios sritys, kur York'ė, kuriuose dalyvavo Bal
galima rasti investuotojų”, tijos valstybių prezidentai ir
sakė jis.
ministrai pirmininkai, taip
V. Adamkus išreiškė viltį, pat kelioliką specialių pro
kad JAV investicijos Lietuvoje gramų verslo ir vyriausybės
dar labiau išaugs.
vadovams įvairiuose JAV ir
Statistikos
departamento Baltijos valstybių miestuose.
Be to, fondas skyrė lėšų
duomenimis, iki šių metų ba
valsty
landžio 1 d. JAV Lietuvoje pirmąjam Baltijos
buvo investavusios 879.8 mln. bių meno pristatymui JAV
litų — pagal šį rodiklį JAV , 2000-aisiais.
(BNS)

Haga, Nyderlandai. Pir
madienį Hagoje darbą pradėjo
Jungtinių Tautų (JT) nuolati
nis karo nusikaltimų tribuno
las — nepriimtinas JAV, ta
čiau daugelio laikomas vienin
tele trūkstama grandimi ku
riant tarptautinės teisės siste
mą, kuri turėtų padaryti galą
nebaudžiamumui už žiau
riausius nusikaltimus žmoniš
kumui.

I

JAV

----- 1

Vašingtonas. 32-uose di
džiausiuose JAV oro uostuose
dirbantys valstybės saugumo
darbuotojai per birželio mė
nesį atliktus slaptus patikrini
mus nesugebėjo aptikti apie
24 proc. specialiai pakištų ne
tikrų ginklų, dinamito bei
sprogmenų, pirmadienį pra
nešė laikraštis „USA Today”.
Šiuos
patikrinimus atliko
Transporto saugumo adminis
tracijos agentai, kuriems buvo
nurodyta specialiai nelabai
kruopščiai paslėpti ginklų imi
tacijas, kurie buvo leidžiami
per oro uostų bagažo patikri-

Jaunieji piligrimai
traukia į Žemaičiu
Kalvariją
Liepos 1-ąją Kretingoje į at
gailos žygį leidosi beveik 50
jaunuolių iš visos Lietuvos.
Keliaudami pėsčiomis jie lie
pos 6 d. pasieks Žemaičių Kal
variją, kur vyksta Švenčiau
sios Mergelės Marijos Apsilan
kymo atlaidai.
Kaip sakė viena iš Kretingos
Pranciškoniškojo jaunimo tar
nybos (KPJT) narių Virginija
Mickutė, jaunimo atgailos žy
gis į Žemaičių Kalvariją kas
met liepos pradžioje organi
zuojamas jau daugiau kaip 10
metų. Į jį susirenka jaunuoliai
iš visos Lietuvos. Panašiai jaū
daugiau kaip 20 metų ir Itali
jos pranciškoniškasis jauni
mas (GiFra) kartu su broliais
keliauja į Asyžių Porciunkulės
atlaidams.
Šiemet Pranciškoniškojo
jaunimo žygis skirtas giles
niam Šv. Pranciškaus gyveni
mo ir visos pranciškoniškosios
šeimos pažinimui.
(Eitai

nimo postus.
jas, taip pat rengiant takti
Teroristų tinklo „ai Qae- nius mokymus.
da” vadas Osama bin Laden
JAV valstybės sekretorius
pernai metų gruodžio pabaigo
Colin Povvell sekmadienį pa
je dar buvo gyvas, o tai reiš
reiškė, kad per liepos 4-osios
kia, kad jis pergyveno JAV va
Nepriklausomybės
šventę
dovaujamų pajėgų puolimą
amerikiečiai turi budriai sau
prieš Afganistano Tora Borą gotis galimų teroro išpuolių,
kalnų urvuose įrengtas tvirto
tačiau ragino pasistengti iš
ves, pirmadienį pranešė žur
laikyti džiugią nuotaiką.
nalas „Time”. Kad jis buvo gy
New York. JAV federalinis
vas, įrodo jo laiškas, atsiųstas
teisėjas pirmadienį pirmą kar
„ai Qaeda” operacijų vadui
tą paskelbė, kad federaliniam
Abu Zubaydah, kovo mėnesį
teismui numatyta galimybė
suimtam Pakistane. Ranka
skirti mirties bausmę neati
rašytame raštelyje O. bin La
tinka konstitucijos. Neabejoja
den ragino Abu Zubaidah tęsti
ma, jog tokia išvada visoje
kovą prieš JAV, net jeigu pa
Amerikoje paskatins karštas
čiam O. bin Laden kas nore at
diskusijas šiuo klausimu.
sitiktų.
Vašingtonas. JAV prezi
Islamistų kovotojų gru
dentas
George W. Bush šešta
puotės „Hizbollah” ir „ai Qaedienį
2.5
valandoms dėl su
da” plečia tarpusavio bendra
narkoze
atliekamo
žarnyno ty
darbiavimą, sekmadienį rašo
rimo
valdžios
įgaliojimus
buvo
„The Washington Post”. Laik
perdavęs viceprezidentui Diek
raštis praneša, kad šios gru
puotės aktyviai plėtoja bend Cheney. Po kolonoskopįjos .jo
kių auglių neaptikta, taip pat
radarbiavimą, nepaisant to,
nerasta jokių anomalijų požy
kad Libane veikiančios „Hiz
mių”, pranešė Baltųjų rūmų
bollah” dauguma kovotojų yra
atstovas spaudai Ari Fleismusulmonai šiitai, tuo tarpu
cher.
tinkle „ai Qaeda” vyrauja su
nitai. Grupuotės derina veiks
f
PAKISTANAS ' Į
mus vykdant pinigų plovimo,
Islamabadas. Pakistano
padirbtų dokumentų įsigijimo,
prezidentas
Pervez Musharraf
ginklų kontrabandos operaci-
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Kaina 50 c.

Lietuviai užsienio bankuose
laiko milijonus
Vilnius, liepos 1 d. (BNS) —
Valstybinė mokesčių inspekci
ja ėmė domėtis, ar užsienio
bankuose saugomi lietuvių pi
nigai yra deklaruoti ir ar už
juos mokami mokesčiai.
Kaip rašo „Respublika”, tyri
mas buvo pradėtas gavus in
formaciją iš Danijos. Neoficia
liais duomenimis, šioje vals
tybėje Lietuvos piliečiai turi
apie 60 mln. litų. Spėjama,
kad Latvijoje sukasi net mili
jardo dydžio lietuviškų pinigų
suma. Finansų ministerija
kreipėsi į Latvijos finansų
ministeriją, prašydama su
teikti informaciją.
Lietuvoje esama apie 600
žmonių, kurie turi sąskaitas
Danijos bankuose, yra gavę jų
palūkanų. Tų pinigų kilmė
įvairiausia, kaip ir patys žmo
nės. Kai kuriems yra tekę
Danijoje padirbėti, važiuoti į
komandiruotes ir stažuotes,
kiti ten turi verslo bendri
ninkų ar atstovauja daniš
koms bendrovėms.
Daugeliui mokesčių inspek
toriai siuntė kvietimus apsi
lankyti mokesčių inspekcijoje,
priminimus apie pareigą pa-

teikti deklaraciją ir sumokėti
mokesčius. Kai kurių piliečių,
kurių rasti nepavyko, paieška
perduota Finansinių nusikal
timų tyrimo tarnybai. Kai ku
rie deklaracijas pildyti atsi
sakė, rašė paaiškinimus, tiki
no, kad mokesčiai sumokėti
Danijoje, arba tvirtino jokių
pinigų negavę.
Finansų viceministras Vitas
Vasiliauskas teigė, kad mo
kesčių inspektoriai, remda
miesi iš Danijos gauta infor
macija, priskaičiavo maždaug
2.5 mln. litų pajamų mokes
čių. šiuo metu jau sumokėta
apie 1.5 mln. litų — tiek
biudžetą papildė daniška in
formacija.
Remiantis šia patirtimi buvo
kreiptasi į dar 23 valstybes,
su kuriomis Lietuva yra pasi
rašiusi dvigubo apmokestini
mo išvengimo sutartis. Iš dau
gelio tų valstybių gautas
atsakymas, kad jos tokios in
formacijos nepateiks, išskyrus
tuos atvejus, kai bus klausia
ma apie konkretų asmenį, įta
riant, jog jis nuslėpė kažko
kias pajamas.

Gruzijoje puikiai įvertinti
Lietuvos karo medikai
Lietuvos karo medikai —
Pratybose „Cooperative Best
labai gerai pasiruošę darbui ir Effort 2002”, kurios buvo su
suteikė didelę pagalbą šim rengtos pagal „Partnerystė
tams Gruzijos gyventojų.
taikos labui” programą, daly
Tokį Lietuvos Kariškių įver vavo apie 700 karių iš 15 vals
tinimą išgirdo krašto apsau tybių. 12 Karaliaus Mindaugo
gos ministras Linas Linke bataliono vyrų kartu su kitų
vičius oficialaus vizito Gruzi valstybių kariais mokėsi veik
joje metu. Ministras ketvirta ti kartu tarptautinėse taikos
dienį ir penktadienį dalyvavo palaikymo operacijose. Užduo
netoli Tbilisio vykusiose tarp čių scenarijai buvo sudaryti
tautinių pratybų „Cooperative remiantis taikdariškų misijų
Best Effort 2002” svečių die patirtimi.
noje ir uždaryme.
Penktadienį krašto apsau
Pratybose dalyvavusios kai gos ministras L. Linkevičius
kurios valstybės atsiliepė į taip pat susitiko su Gruzijos
Gruzijos prašymą ir atsiuntė parlamento nacionalinio sau
medikų, kurie suteikė pagalbą gumo ir gynybos pirmininku
valstybėje gyvenantiems pabė Iraklij Batiašvili bei Gruzijos
gėliams. Lietuva vienintelė at užsienio reikalų viceministru
sivežė lauko sąlygoms pritai David Aptsiauri.
Susitiki
kytą stomatologijos aparatū muose buvo pažymėta, kad
rą, laboratorijos techniką, ne Lietuva ir Gruzija užsienio po
mažai vaistų.
litikoje siekia tų pačių strate
Trijose vietovėse dirbę karo ginių tikslų — tapti NATO ir
medikai suteikė pagalbą šim ES narėmis.
(BNS)
tams žmonių, pranešė KAM.
pirmadienį paneigė spėliones,
kad teroro aktų organizavimu
tariamas Osama bin Laden
slapstosi Pakistane, bei spėjo,
jog jis tikriausiai jau nebegy
vas. Prezidento pasisakymas
nuskambėjo dieną po to, kai
vidaus reikalų ministerija ži
niasklaidoje paskelbė viešą ra
ginimą padėti sučiupti O. bin
Laden bei 17 jo parankinių.
Manoma, kad iš Afganistano
O. bin Laden galėjo pabėgti į
Pakistaną ir pasislėpti val
džiai nepasiekiamose genčių
teritorįjose ar net klaidžiuose
Pakistano didmiesčiuose.

nentams, paskelbė vyriausy
bės komisija, tyrusi laivo žū
ties priežastis. Pasak komisi
jos, po šiluminio sprogimo kilo
gaisras ir susidarė aukštas
slėgis laivo I skyriuje, ir dėl to
detonavo visi šaudmenys. Ba
renco jūra tada pasiglemžė
118 jūreivių gyvybes.
Rusijos finansų ministeri
ja skyrė Rusijos pietiniams re
gionams, nukentėjusiems nuo
potvynio, daugiau kaip 1
mlrd. rublių.
Maskva. Andrėj Brežnev,
buvusio Rusijos komunistų
partijos Centro komiteto gene
ralinio sekretoriaus Leonid
RUSIJA
Brežnev anūkas drauge su
grupe dabartinių komjaunimo
Maskva. „Norint padėti su vadovų
nusprendė
įkurti
reguliuoti (Palestinos ir Izrae „Naujųjų komunistų” partiją.
lio) problemą, suprantama,
Siaurės korėja
būtina palaikyti ryšius, dialo
Seulas. Šiaurės Korėja sek
gą su abiem valstybėmis. To
dėl mes aktyviai kontaktuoja madienį apkaltino JAV arti
me su Izraeliu ir su Palestinos nant dvišalius santykius prie
administracijos vadovybe, taip „karo ribos”, bet neužsiminė
pat ir su jos vadu Yasser Ara apie susirėmimą su ilgametės
fat”, pirmadienį pareiškė Ru priešininkės Pietų Korėjos lai
sijos užsienio reikalų minist vais, dėl kurio Korėjos pusia
ras Igor Ivanov.
salyje smarkiai išaugo įtampa.
Atominis povandeninis Komunistinė valstybė yra pa
laivas „Kursk” paskendo 2000 rengusi priemones bet kokiai
m. rugpjūčio 12 d., sprogus „prevencinei JAV atakai iš
torpedos 65-76 kuro kompo bazių Pietų Korėjoje atremti”.
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Hemorojus yra išeinamosios
angos venų išsiplėtimas. Nors
tai yra paskutinis reikalas,
apie kurį dauguma žmonių no
riai kalba, visgi negalima į jį
pro pirštus žiūrėti, nes jis var
gina daugiau negu pusę žmo
nių, kada nors jų gyvenime.
Daug tokių ligonių gydosi pa
tys, nes vengia apie tai tartis
su gydytoju. Tačiau daugeliui
prireikia jo pagalbos.
Hemorojus yra dvejopas
Priklausomai nuo vietos, he
morojus esti išorinis ir vidinis.
Išorinis atsiranda prie išei
namosios angos — jis jaučia
mas kaip kietas, jautrus maz
gas. Vidinis hemorojus esti
viduje išeinamosios angos. Jo
neskausmingas kraujavimas
ir išsivertimas laukan laike
išsituštinimo yra dažniausi
pasireiškimai. Jį labai skau
da, kai visas išsiverčia laukan.

Hemorojaus priežastys
Maistas yra pagrindas jo at
siradimui. Vakariečiai nevalgo
rupaus lietuviško maisto, kaip
tokios duonos. Jų duona iš la
bai pikliavotų miltų kepama ir
tokia valgoma — ji neturi
sėlenų — stambmenų. Tada jų
atmatos sukietėja —jiems rei
kia sylintis ir dažnai sužeisti
išeinamojo kanalo sieneles.
Hemorojus vienodai pasitai
ko vyrams ir moterims, tik vy
rai jį dažniau gydosi. Nėštu
mas dažniau sukelia hemorojų.
Hemorojaus
pasireiškimas
Hemorojaus sukelto negeru
mo dydis priklauso nuo jo at
siradimo vietos ir dydžio. Vidi
nis hemorojus neturi nervų ir
yra neskausmingas. Kai toks
kraujuoja, kraujas esti švie
siai raudonas ir matomas pa
viršiuje atmatų po išsituštini
mo. Toks ligonis nekraujuoja
kitais atvejais.
Pagaliau vidinis hemorojus
gali visam laikui išsiveržti.
Toks ir kraujuojąs hemorojus
turi būti gydytojo žinioje. Be
jo pagalbos išsiveržęs hemoro
jus negali vidun atslinkti.
Įsidėmėtinas reikalas
Pro išeinamąją angą krau
javimas gali būti vėžio storo
joje žarnoje ženklu. Todėl toks
ligonis turi būti gydytojo ištir
tas, ar tai nėra kraujuojąs
vėžys jo žarnoje.
Visai kitas reikalas
Yra išorinis hemorojus. Jis
pilnas nervų ir todėl skaus
mingas. Skausmas gali įvai
ruoti, nuo mažo nepatogumo
ar deginimo, iki stipraus —
beveik suluošinančio skaus
mo.
Išorinis hemorojus didėja ir
ligonis apie išeinamąją angą
ima jausti jautrumą, nuolati
nę drėgmę ir vis sunkėjant)
nusivalymą po išsituštinimo.
Hemorojaus gydymas
Jo gydymas gali būti leng
vas paties ligonio susitvarky
mas ar reikalaująs sudėtingos
operacijos. Už tai visų pirma
skatinamas pats ligonis tvar
kytis lengviausiu būdu, opera
cija daroma tik išimtinai sun
kiais atvejais.
Kai hemorojus dar neišsiveržęs ar išsiveržęs atgal atsmukęs, užtenka maisto su
tvarkymo ir be recepto gau

Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratų nesiunčiame. Prie
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata

namų priemonių, idant žmo
gui ta negerovė kiek paleng
vėtų.

galioja.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto

Hemorojų tolinantis
maistas

JAV

Metams
$100 00

1/2 metų
$60 00

3 mėn.
$38.00

Kanadoje ir kitur (U.S.)

$115.00

$65 00

$45.00

$60.00
$65.00'

$45.00

$33.00

$50.00

$38.00

$500.00

$250.00

$100.00

$55 00

Tik šeštadienio laida:
JAV

Pirmas hemorojaus tvarky
mo žingsnis yra išvengimas
sylinimosi
ir
hemorojaus
įspaudimo, kas jį didina. To
dažnai išvengiama, pagausi
nus maiste naudingų skysčių
gėrimą ir rupaus — sėleninio
kąsnio rijimą. Tokia gausa ap
turima, daugiau valgant vai
sių ir daržovių, visų grūdų
duonos bei javainių. Tokie li
goniai turi kasdien išgerti ma
žiausiai po 64 uncijas (8 puo
delius) vandens, geriau žalio
sios arbatos. Padeda ir atmatų
minkštintojai, turį psylium ar
sėlenų
(bran).
Pagausėjęs
skysčio (vandens ar arbatos)
gėrimas ir sėlenų rijimas, at
palaiduoja nuo sylinimosi ir
spaudimo į hemorojų, saugo
nuo jo išsiveržimo.
Pacientai, imą geležį (iron),
apturi kietus vidurius. To
kiems reikia dar gausiau
skysčių ir sėlenų imti, sėmenų
viralo gerti, vaisių-daržovių
įvairiu pavidalu ryti.

Kanadoje ir kitur (US.)

Užsakant į Lietuvų:
Oro paštu
Reguliariu paštu

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
Administratorius - Valentinas Krumplis
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis

Iš tokių vaistų žinomiausias
„Preparation H” turi savyje
chemikalą Epinephriną ir
Phenylepriną, kurie susiauri
na kraujagysles ir tuomi su
mažina hemorojaus sutinimą.
Tokie vaistai neduodami ser
gantiems širdies liga, padidin
tu kraujospūdžiu, gūžio liau
kos liga, cukralige, padidėju
sia prostata. Tos „Preparation
H” žvakutės įvairiopai ir įky
riai garsinamos negalimos
vartoti minėtai negaluojant.
To nė vienas neužmirškime.
Kiti mažiau veiksmingi, bet
vis dar mažinantieji hemoro
jaus sutinimą, yra sutraukian
tieji — „astrigents” kaip „Hazel”, kuris lengvina įsijautrini

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymų, kų nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopijų.

Skirmantas, „Lietuvos Vaikų vilties” komiteto dėka atvyko į Čikagą. Jam buvo padarytos kelios operacijos, tris
mėnesius išgulėjo sugipsuotas, o dabar vėl mokosi vaikščioti. „Seklyčioje” visi Skirmantą vadina
„profesoriumi”, nes jis labai gudrus, visus kalbina, viskuo domisi. Skirmantui sulaukus ketvirtojo gimtadienio,
susirinkę LW savanoriai kartu jį šventė. Sėdi iš kairės: Kazimieras Kuniutis, Skirmantas, Jokūbas Gražys;
stovi Skirmanto mama Giedrė Kokanauskienė.

Kai be recepto dabar naudo
jami hemorojui vaistai suma
žina jo neigiamumus, kaip su
erzinimą, deginimą, niežulį ir
skausmą, o 5-ASA prašalina
hemorojų reikšmingam pa
cientų skaičiui.

mą ir niežulį bei Jiydrocortisonas”, kuris su kitais hemo
rojaus vaistais irgi lengvina
išeinamosios angos aplinkos
niežėjimą.
Skausmo ramintojai

Kai kurie gaminiai turi vie
tinį skausmą mažinančius
vaistus, kaip „Benzocain”, „Dibucain” ir „Promoxin”. Jie ne
tik skausmą, bet ir niežulį bei
degimą mažina. Tų chemikalų
turi
vaistai
„Tronolane”,
Naminės priemonės
„Ross”, „Hemorid”, „Pfizer”.
Šalia minėto maisto ir skys Juos galima vartoti keletą
čių yra trejopos naminės prie kartų per dieną, priklausomai
monės hemorojaus sutvarky nuo jų sudėties.
Nepamirština visiems, kad
mui:
1. sėdimos vonios. Jose pa šie, turį tik vietiniam vartoji
prastam šiltam vandeny sė mui vaistų, nenaudojami vi
dėti po 10 minučių 3-4 kartus dun išeinamosios žarnos. Jo
per dieną. Tas sumažina už kiu būdu nekiškime jų vidun.
degimą;
Naujas su S-ASA
2. šalti kompresai — ledai
žvakutėmis
gydymas
įvynioti rankšluostin — užde
dami 10-čiai minučių kelis
Šis naujas gydymas suma
kartus per dieną mažina
žina
skaičių ligonių, kurių he
skausmą ir sutinimą;
morojus
reikalauja chirurginio
3. atsargi švara. Svarbu lai
gydymo.
Tai vaistas prieš už
kytis švariai. Tik ne stipriai
degimą
— mesalamine (5valytis, nes negalima paašt
aminosalicylic
acid; 5-ASA)
rinti hemorojų. Valomasi su
gali
būti
pajėgus
tarpinis gy
drėgnu tualetiniu popierium
dymas
tarp
be
recepto
gauna
ar po dušu.
mais vaistais ir operacijos.
Šiom žvakutėm — pokelyje
Be recepto gautų vaistų
20, jom reikia recepto. Jį gali
pagalba
ma gauti ALVUDO ambula
Jei maistas ir elgesio pakai torijoj, ar paskambinti telefo
tas neteikia reikiamo pa nu — 773-925-8905.
lengvėjimo, gali talkinti be re
Žarnų uždegimui (Inflamcepto gaunami vaistai, kurie matory bowel disease) tipiš
padeda keleriopai: saugo odą, kam gydymui naudojama „Me
mažina sutinimą, lengvina ne salamine” („Asacol Delayed —
patogumą, niežulį ir suerzi Release tablets, Procter and
nimą.
Gambles”; „Rowasa Rectal Suspension Enema, Solvay”; „CaOdos apsaugotojai
nasa Rectal Suppositories”,
Tokie yra vazelinas (petrole- „Axcan Scandipharm” ir kiti).
Vis tik keletas tyrimų nu
um jelly), Cacoa butter, Lanorodė,
kad 5-ASA žvakutės irgi
lin, Mineral oil ir krakmolas
padeda
sumažinti hemorojaus
(topical starch). Jie dengia odą
negerumus,
pakankamai su
ir saugo ją nuo iššutimo. Tas
mažina
hemorojų,
kas paste
priemones galima panaudoti
bėta,
tiriant
endoskopiškai
(vi
po kiekvieno išsituštinimo, pa
dun
įvedant
specialų
vamz
gal ant etikečių esamus nuro
delį).
dymus.
Sutinimo mažintojai

$85.00

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00

Naujausio gydymo
duomenys
Gyd. Giochetti su talkinin
kais neseniai atliko tyrimus,
gydant hemorojų su 5-ASA
žvakutėmis ir susekė, kad
toks gydymas sumažina visus
hemorojaus negerumas ir pa
didėjusį hemorojų. Jokio kito
kio gydymo nenaudota. 70
proc. sumažėjo skausmas, 78
proc. palengvėjo kraujavimas
tuštinantis ir 70 proc. pranyko
gleivės.
Tos 5-ASA žvakutės taip
pagerino hemorojaus negeru
mus, veikdamos prieš uždegi
mą. Tai naudingas tų 5-ASA
žvakučių ilgalaikis naudoji
mas, nes jis nesukelia reikš
mingų negerumų.

f

Hemorojaus operacinis
gydymas
Daugeliui tokių ligonių su
dėtinis gydymas maistu, stro
pia higiena ir be recepto gau
namais vaistais sumažina he
morojaus
negerumus
—
skausmą ir sutinimą laike 2-7
dienų; o kiti guzai sumąžta
laike 4-6 savaičių.
Vis dėlto, kai toks gydymas
nepadeda ir hemorojus nesumąžta, ar laikosi išsiveržęs —
gali priseiti- jį operuoti. Yra
keletas operavimo būdų ir
daugumą jų galima atlikti gy
dytojo priimamajame. Kiek
vienas jų turi teigiamus ir nei
giamus privalumus. Reikia
panaudoti tokią operaciją, ku
ri tinka pavieniam ligoniui.
Dažniausios hemorojaus ope
racijos yra šios: perrišimas
(Ligation), suleidimas chemi
kalo į hemorojų (Sclerotherapy), Įjūris Sukietina vidų, sukrešinimas (Coagulation), už
šaldymas hemorojaus (Cryotherapy) ir išoperavimas he
morojaus
(Hemorrhoidectomy).
Yra taip daug sėkmingų bū
dų hemorojaus šalinimui, to
dėl išoperavimas hemorojaus
— Hemorrhoidectomy palieka
ma sunkiausiems hemorojams.
Hemorojus
išoperuojamas
šiais svarbiausiais keturiais

El-paštas:

atvejais:
1. pakartotinas krešulių at
siradimas išoriniame hemorojuje;
2. užrišimas nesutvarko vi
dinio hemorojaus;
3. negalint atgal suvaryti iš
siveržusio hemorojaus;
4. kai nuolat hemorojus
kraujuoja.
Operuojama po bendra nar
koze ir ligoninėje užtrunkama
1-2 dienom ar namuose lovoje
ilsintis.
Pakartotinai
primenama,
kad kraujavimas iš išeinamo
sios angos visada yra svarbus
— reikalaująs tokio kraujavi
mo priežasties susekimo. Jis
nelaikytinas mažmožiu, kuris
liausis savaime.
Kai išsituštinant išsiveržia
gleivinė per išeinamąją angą
— pasirodyk gydytojui. Tokie
vidinio hemorojaus išsiverži
mai gali reikalauti operacijos.
Išvada. Hemorojaus gydy
mas apima nuo visai paprasto
savęs sutvarkymo iki labai su
dėtingos operacijos. Pradeda
ma tvarkytis paprasčiausiai.
Kai be recepto gaunami vais
tai lengvina niežėjimą, degi
nimą ir skausmą, 5-ASA vais
to žvakutės šalina hemorojų
reikšmingam skaičiui tokių
pacientų.
Dabar pilna mediciniškų ap
gavikų — ne vienas nepati
kėkime jų svaičiojimams, būk
nereikia operacijos, nereikia
gerti daug naudingų skysčių,
nereikia tartis su gydytoju.

administracija@draugas.org
redakcija@draugas.org
rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

Čikagos miesto etnines gru
pes”.
Kiekvieną
ketvirtadienį,
penktadienį ir šeštadienį, 6
vai. vakaro, prasideda įvairių
tautinių šokių pamokos, o
7:30-9:30 vai. vak. groja orkes
trai. Šokiuose dalyvauja len
kai, kolumbiečiai, brazilai ir
kt. Taipgi kiekvieną šeštadie
nį, 4 vai. p.p., „Spirit of Mu
sic Garden”, 601 S. Michigan
Avenue vyksta tautinių šokių
(ethnic dance) pamokos vai
kams.
Čikagos „Music EveryvvheŠaltinis: „Gastroenterology
re” oficialiame leidinyje yra
and Endoskopy News”, March surašyti visi šios vasaros kul
2002. Special Report (Gėry tūriniai renginiai. Regis, jog
Clark).
nebus per daug pasakyta, jog
šią vasarą Čikagoje bus „de
vynios galybės” su muzika
susietų renginių. Dalyvavi
mai, daugeliu atveju nesurišti
VISUR TIK MUZIKA, MUZIKA
su piniginėmis išlaidomis: pa
vyzdžiui, Daley Civic centro
Praėjusių metų vasarą Čika muzikos, šią vasarą, galima aikštėje (prie Picasso skulp
Čikagos
Kultūros
goje gyventojų, o ypač turistų sakyti, visur tik muzika, mu tūros),
dėmesiui, miesto „strateginė zika. Ir ne tik muzika, bet ir centre (Preston Bradley Hali),
se” vietose buvo pristatyta vi dainos ir šokiai. Birželio 21 miesto parkuose ir kitur ren
sokiausių, iš sintetinės me d. nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. giamuose koncertuose. Kai
džiagos pagamintų ir įvairio vak. judriausioje Michigan kuriomis birželio, liepos, rug
mis spalvomis nudažytų, bal gatvės dalyje (tarp Oak Street pjūčio ir rugsėjo dienomis,
dų. 2000-tųjų metų vasarą ir Balbo Drive) praeivius links nuo 3 iki 7 vai., O’Hare ir
miesto valdžia propagavo sta mino įvairios grupės. Vienur Midway oro uostuose keleiviai
lo teniso žaidimą, o 1999 m. girdėjosi klasikinė muzika, ki bus sutinkami muzikos gar
mieste „paradavo” karvės. tur estradinė ir kitokių žanrų sais. Be abejo, minėtini ir
Šios karvės (sunku net pa muzika. Kai kur, grojant mu operų „La Bohema” „Figaro
tikėti) sulaukė didžiulio dė zikantams, šoko tautinių šo vestuvių”
bei Lyric operos
mesio. Tais metais Čikagos kių grupės. Šis, kone ištisą solistų koncertai.
miestą užplūdo daugybė tu dieną užtrukęs, renginys buvo
Malonu, kad į „Music Everistų. Sulaukta daug svečių iš įžanga į šios vasaros festiva ryvvhere" sėkmingai įsirikiavo
visų pusių, įskaitant ir už linį renginį „Music Every- 11-tą kartą išeivįjoje rengia
sienio valstybes. Tą vasarą where”.
ma Latvių dainų šventė. Lie
miesto viešbučiai ir prekyvie
Reikėtų išskirtinai paminėti pos 18-21 d. rengiamoje šven
tės džiūgavo itin padidėjusiu nebe pirmą kartą Grand tėje dalyvaus apie 1,000 dai
uždarbiu. Vasaros pabaigoje Parke vykstantį „Summer nininkų, šokėjų, aktorių iš
visos karvės buvo varžytinių Dance” renginį. Jis yra reikš JAV, Kanados ir Latvijos.
keliu išparduotos, o gautos minga Čikagos miesto vasaros Dainų šventė rengiama UIC
pąjamos paskirstytos labdaros sezono dalis. Renginio pagrin paviljone.
reikalams.
Kiti šventės renginiai vyks
dinio tvarkytojo Michael Or
Čikagos miesto šeimininkai love žodžiais, „vienas šio ren Simphony centre, Navy Pier,
šiais metais „užsikabino” už ginio tikslų yra suartinti Fourth Presbyterian bažny-

TARP MUSŲ KALBANT

i

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave.Ste. 5 *6
Chicago, IL 60638

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologine ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230
www.certBrforajigBiyandbiBBStieallh.com

čioje, The Metro ir Merle Reskin teatre.
Šio rašinio antraštės žo
džiais, šią vasarą Čikagoje
„Visur tik muzika, muzika”.
Smagu, ką gi kitą žmogus be
pasakysi! Tik mūsų dainos
žodžiais tariant, „Kažko lyg
trūksta, kažko lyg negana”.
Gaila, kad šios vasaros rengi
nių sąrašuose nematyti nei
vienos lietuviškos pavardės,
nei vieno lietuviško muzikos,
dainos ar šokio vieneto pava
dinimo. Mes gi mėgstame di
džiuotis savo išskirtiniu kul
tūriniu lygiu. Įpratome saky
ti, jog lietuvų tauta yra dai
nuojanti tauta. Atvirai di
džiuojamės ne per seniai su
kelta dainuojančia revoliucija
ir nepriklausomybės atstaty
mu. Tačiau, atviriau kalbant,
mūsų tarpe kaskart vis daž
niau ir aiškiau reiškiasi ne
labai pateisinami negalavi
mai. Argi ne?
Petras Petrutis
* Kauno medicinos uni
versiteto (KMU) Akušerijos
ir ginekologijos klinikoje pir
mą kartą perpiltas kraujas
motinos nešiojamam beveik
7.5 mėnesio vaisiui, kuriam
grėsė vandenligė. Procedūrą
atliko pagal specialią progra
mą savanoriu KMU klinikose
dirbantis JAV gydytojas David Shrimer, jam asistavo
Akušerijos skyriaus vadovas
Vladas Gintautas.
<bnsi

* Bendrovė „Commerciai
Union Lietuva gyvybės drau
dimas” išplėtė klientų galimy
bes investuoti į kaupiamas
draudimo įmokas. Bendrovė
siūlo naują investicinį fondą
— „Eurofondą”, kuriame lėšos
investuojamos euro zonai pri
klausančiose valstybėse.

ibns»
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UNIVERSITY OF WASHINGTON
BALTISTIKOS STUDIJŲ
PROGRAMA: MUSŲ TIKSLAS

Danutė Bindokienė

Jeigu ne iš meilės,
tai iš baimės

IRENA BLEKYTĖ
Irena Blakytė dalyvauja Washington valstijos Lietuvių
Bendruomenės valdyboje jau 19 metų. Ji taip pat atsto
vauja Lietuvių Bendruomenei universiteto Skandinavų
mokslų skyriaus Patariamąja! tarybai.
Šiandien Washington valsti programos dėka, 1994 m.
jos Baltų bendruomenės pa įsikūrė Baltistikos studijų va
siekė savo pirmą tikslą. Uni saros institutas — BALSSI.
versity of Washington Bal Šiandien septyni Amerikos
tistikos studijų programai su universitetai bendradarbiau
rinkta 775,000 dol. Šių pinigų ja ruošiant BALSSI kursus.
pagalba universitete bus gali Kiekvieną vasarą, vis nauji
ma ir toliau studįjuoti lietu studentai čia mokosi lietuvių,
vių, latvių, ir estų kalbas. latvių bei estų kalbas. Norint
Prieš penkerius metus, dauge daugiau sužinoti apie vasaros
lis stebėjosi, ar tokios nedi institutą, aplankykite interne
delės bendruomenės surinks to tinklapį-httpj/www.reec.uiuc.
tokią didžiulę pinigų sumą. Pi edu/balssi.htm.
nigų telkimas prasidėjo nuo
Per pastaruosius šešerius
aukų. Kai kurios aukos buvo metus, arti 150 studentų Unitik 1 dol., bet tai rodė ben versity of Washington mokėsi
druomenių pasiryžimą. Drau lietuvių, latvių ir estų kalbas.
gams bei Baltų bendruomenių Kiti susipažino su Baltų istori
nariams buvo išsiųsti laiškai, ja bei kultūra. Programa
prašant remti šią programą. turėjo 22 magistro laipsnio te
Daug darbo buvo įdėta ruo mas ir dešimt bakalauro.
Šiuo metu iš penkių daktaro
šiant varžytines „Sek gintaro
keliu”, įvairias loterijas bei laipsnio ir dviejų magistro
pasilinksminimo vakarą „Bal laipsnio siekiančių studentų,
du jau baigs mokslus 2002-jų
tijos folkloras”.
Sėkmė Seattle suteikė mums metų pavasarį. Šie studentai
pasitikėjimo. Aukotojų sąra praplės amerikiečių žinias
šuose pirmavo devynios šei apie Baltijos šalis.
mos. Jos paaukojo dešimt ir
Štai keletas mokslinio tyri
daugiau tūkstančių. Tai: Vid mo temų. Dvi daktaro laipsnio
mantas ir Nijolė Raišiai, Rasa disertacijos: „Lietuvos Sibiro
Raišytė ir Steve Liffick, Vikto tremtinių literatūra” — Jūra.
ras ir Laurie Raišiai, Marytė Avižienienė; „Lietuvos kultūra
Oksaitė, Zaiga Alksne Phil sovietinėje ir posovietinėje Ry
lips, Andrįs ir Inara Rogai- tų Europoje ir Stalinizmo so
niai, Zigrida Langins, Tom ir vietinė cenzūra Lietuvėje” —
Laurie Napa, Kenneth ir Mar- Rimas Žilinskas. Magistro
guerite Coulter. Aukojo ir laipsnio darbai: „Religija So
įvairios bendrovės. Labai lau vietinėje Lietuvoje” — Cheryl
kiamos aukos ėjo iš visos Ame Renshaw; „Lietuva, Rusija ir
rikos, Kanados, net iš tolimo NATO” — GrantHeard.
sios Tasmanijos.
'
Dėka baltistikos studįjų pro
Amerikiečių draugų įnašai gramos buvo suorganizuotos
paskatino aukoti ir kitus. Paul dvi mokslinės konferencijos:
Goble, buvęs radijo stoties NATO plėtra 1997 m., ir NATO
„Laisvoji Europa” darbuotojas, ir Baltijos šalys, 2001 m. Taip
kuris 1996 metais darė pra pat vyko koncertai, paskaitos,
nešimą per Lietuvos Nepri kurias skaitė diplomatai ir
klausomybės šventę Seattle, Baltijos šalių vyriausybių at
paaukojo šiai programai savo stovai. Smulkesnę informaciją
honorarą. Ken Coulter, užsie rasite tinklapyje:
http-7/depts,
washington.nio tarnybos darbuotojas, bu
vo pradėjęs mokytis lietuvių edu/baltic/lectures.html.
Šie pasiekimai būtų neįma
kalbą, bet jį ištiko staigi mir
tis. Jis paliko šiai programai nomi be universiteto pagal
nemažą pinigų sumą. Baltijos bos. 1991 metais, kai trys Bal
fondas taip pat atsiliepė į mū tijos šalys vėl priminė pasau
sų prašymą. Daugiausia šiuo liui apie savo egzistavimą,
metu surinko lėšų Amerikos trims profesoriams kilo mintis
Latvių Bendrija — 250,000 įkurti University of Washingdol., toliau seka Raišys-Fiffick ton Baltistikos studįjų pro
fondas — 87,000 dol., ir Lietu gramą. Tuo metu nei viename
vių fondas — 57,000 dol. Ne Amerikos universitete nebuvo
mažiau svarbios ir kitos au dėstomos kartu lietuvių, lat
kos; daugelis aukojo nuo kelių vių bei estų kalbos. Šios pro
dolerių iki kelių šimtų. Uni gramos krikštatėviai yra pro
versitetui buvo aišku, kad ši fesoriai Daniel Waugh, Tom
programa turi tvirtus rė DuBois ir Guntis Šmidchens.
Šiai programai jie paaukojo
mėjus.
Ką ši programa pasiekė? Re daug savo laiko, gabumų ir pi
zultatai tikrai įspūdingi. Šios nigų.

LIETUVAIČIŲ KANČIŲ
ISTORIJA
Nr.6
Nesidžiaugė savo laime, o
kaip rašytojas skaudžiai išgyveno kitų tautiečių
skriaudą, neteisybę, sunaikinimą. Aukotųsi už visus,
jei galėtų kuo nors padėti. Bet ką bepadėsi, pats varg
šas būdamas?
O mes per Tiksį pagaliau atvykome į Kogustachą,
Janos uostą. Kateriai išvežiojo mus į prieplauką ir su
sodino į mažesnį upių laivą. Kiek laiko plaukėme iki
Kazačjės — nepamenu. Berods daugiau kaip savaitę.
Tarp tų punktų apie 200 km. Žuvų kolchozuose iškeldinėjo po keletą šeimų: pačiame Kogustache paliko
daugiausia. Po to Ust Janske, Romansyre, Krėstuose.
Likusius vežė į Kazačję, nes čia buvo keletas medikų:
daktaras Alf. Arlauskas, med. sesuo Molienė Genė ir
Šarkienė Valė. Dar važiavo akušerė Repšienė. Šie me
dikai buvo labai reikalingi ligoninėse. Mane, kaip ir
daugelį kitų, norėjo palikti Krėstuose, tyroje pa
krantėje, kur nebuvo jokios jurtelės, jokio pastatėlio,
tiktai aukštai iškilęs Janos krantas, apklotas baltu
storu sniego sluoksniu, nors dar buvo tik rugsėjo 8 die
na. Mes su Sarkiene, bijodamos, kad neišskirtų, visur
sakėmės esančios seserys, valgėme iš vieno dubenėlio
ir išmeldžiau, kad neišskirtų su „seserimi”. Taigi ir aš
su medikais atsidūriau Kazačjėje. Čia metus prasi-

Jaunieji „Lituanicos” sportininkai Lietuvoje ne tik žaidė krepšinį, bet turėjo progą pabūti turistais (daug jų
aplankė savo tėvų ir senelių kraštą pirmą kartą). Jie ypač domėjosi Trakų pilimi, o vieną vakarą nuvažiavo ten
pamatyti baleto spektaklį „Graikas Zorba".
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

Kadangi programa susilau
kė tokios didelės paramos,
universitetas davė lėšų dėsty
tojo vietai, taip pat rėmė Bal
tijos kraštų istorijos bei kul
tūros kursus, suteikė galimy
bes atvykti įvairiems prane
šėjams. Sėkmingai pasiektas
pirmas tikslas. Universiteto
nuomone, Baltistikos progra
ma yra geras pavyzdys kitoms
mokslinėms katedroms bei
bendruomenėms. Tai asmeni
nis bei visuomeninis bendra
darbiavimas švietimo srityje.
Programai vadovauja Skandi
navų katedros vedėjas Teije
Leiren ir profesorius Guntis
Šmidchens.
Matant, kad vyriausybė vis
mažiau skiria lėšų aukštąjam
mokslui, Skandinavų mokslų
katedros Patariamoji taryba,
nutarė surinkti 3 milijonus
dolerių ir taip išlaikyti esamą
programą. Baltistikos studįjų
fondas padės ten, kur trūks
lėšų:
Baltijos šalių istorija, kultū
ra bei politika — anglų kalba
Konferencijos ir svečiai pra
nešėjai
Paskolos studentams, be
simokantiems Baltijos šalių
kalbų
Paskolos studentams, mai
nais vykstantiems į Baltijos
šalis
Bibliotekos
Pagaliau, ateityje, iš baltis
tikos studįjų būtų galima ginti
mokslinį straipsnį.
' Taip, kaip prieš šešerius me
tus mūsų pirmas tikslas at
rodė neįmanomas, taip ir da
bartinis atrodo nepasiekia
mas. Programa skatino naujus
tyrinėjimus, kėlė susidomėji
mą, suteikė galimybę Univer
sity of Washington leidykloje
išleisti Vytauto Landsbergio
autobiografiją.
Ateities galimybės neribo
tos. Ši programa liečia mū
sų šeimas, skleidžia Baltijos
kraštų vardą. Neapleiskite sa

vo pasiryžimo, aukokite pagal
išgales ir gal truputį daugiau.
Galima įvairiai siųsti aukas.
Prašome padaryti tai šian
dien.
Aukokite Baltistikos progra
mai internetu, aplankykite
Skandinavų katedros tinklapį,

http:washington.edu / seand /.

Baltistikos studįjų kursai
Šią vasarą 9-tasis Baltisti
kos studįjų vasaros institutas
(BALSSI) veiks University of
Illinois-Urbanoje. BALSSI va
saros institutas įsisteigė Uni
versity of Washington, 1994
metais. Dabar jis keliauja per
septynis universitetus; be to,
studentams yra galimybė įsi
gyti stipendįjas.

Taip pat galite siųsti čekius
„University of Washington
Foundation Baltic Program”
šiuo adresu: Baltic Program
Fund, c/o Department of ScanŠių metų rudenį Rimas
dinavian Studies, University Žilinskas vėl dėstys lietuvių
of Washington, Box 353420, kalbą (Lithuanian 101). Taip
Seattle WA 98195-3420. Gali pat bus dėstomi trys kursai,
ma skambinti universitetui kuriuose bus Baltų istorįja
tiesiogiai, (206) 685-1980; sa arba kultūra: Susipažinimas
kykite, kad norite aukoti su skandinavų folkloru; Skan
„Baltic Program Fund at the dinavijos istorįja nuo 1720 m.;
University
of Washington Skandinavijoa/Baltijos regio
Foundation”.
nas ir Antrasis Pasaulinis Ka
Visos aukos nurašomos nuo ras literatūroje.
mokesčių. Be to, dabar yra
daug bendrovių, kaip, pvz.,
Ateinančių metų žiemos tri
Boeing, kurids prie savo dar mestre bus dėstomi šie kursai:
buotojų aukų prideda auką ir lietuvių kalba (Lithuanian
nuo savęs („employer mat- 102); Baltų tautų istorįja
ching”). Reikia tik paprašyti. 20-tam amžiuje; ir SkandinaLabai ačiū už jūsų paramą!
vįja pasaulyje. 2003 m. pava
I. Blekytės straipsnį vertė sarį bus dėstomas kursas
Inga Gaurienė „Baltų kraštai nuo 1991 m.”.

„Lietuvos kelias į NATO karikatūristų akimis” parodos atidaryme NATO
būstinėje Briuselyje. Iš kairės: Vokietijos LB atstovė; Lietuvos ambasa
dorė prie NATO G. Damušytė; generalinis NATO sekretorius G. Robertson š.m. balandžio 12 d.
V. Matkėno nuotrauka

basčiusi, betarnaudama pas miestelio gyventojus, pra
dėjau dirbti ligoninėje virėja. Nors neblogai buvo tar
nauti, tačiau gavusi valdišką darbą, jaučiausi kaip į
rojų patekusi. Darbas mielas, savarankiškas, laisvas
ir pelningas, nes pati buvau soti ir kitus tautiečius,
ligoninės darbuotojus, pavaišindavau. Ligoninė buvo
26 lovų, ligonių tiek nebūdavo. Daugiausia 15, 17 iki
20 žmonių. Kartais maistą išrašo dvidešimčiai žmo
nių, o pietauja tik penkiolika. Kiti prieš pietus išsirašę
išeina. Įsikibusi į šį darbą, variau beveik iki pat galo
vien dėl maisto, nes tada tai buvo aktualiausia, nors
atlyginimas mažas — tik 410 rublių. Virėja išdirbau
ketverius metus su mažomis pertraukomis. Tas laikas
prabėgo greitai ir nepastebimai. Padarei savo darbą,
esi laisva, eik, kur nori. Aplankyk kaimynus, vaikš
čiok į kiną arba gulėk lovoje ir spjaudyk į lubas. Nie
kas nevaržo, nieko klaust nereikia, nebėr viršininko
ant sprando, kaip iki šiol.
Tarnaudama laisvai nepabūgt, nors ir laiko yra, ne
siklaususi neišeisi, anksčiau neatsigulsi. Visad pririš
ta, kaip šuo prie būdos. Kiekvieno mėnesio 4-ą dieną
dirbdavo Kazačjėje komisija. Tą gegužį padaviau pa
reiškimą sveikatai patikrinti ir aš. Ėjo gandai, kad
netekusius sveikatos, invalidus išleis į palankesnį kli
matą: Jakutską, Pokrovską ir kitus miestus. Daugelis
lietuvių ir ligoninės darbuotojų davė tokius pareiš
kimus. Norėjo išvažiuoti. Iš anksto paprašiau ligo
ninės gydytojus, kurie dalyvaus komisijoje, kad pa
remtų mano pareiškimą. Jauna gydytoja rusaitė Ana
i
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Birželio 27 d. Kanadoje už įvairaus plauko teroristai. Tie
sibaigė, dvi dienas trukusi, aš- sa, toji 20 milijardų dol. suma
tuonių turtingųjų pasaulio bus išmokėta per dešimt me
valstybių vadovų konferencija. tų, bet visgi laimėjimas ne
Norint išvengti triukšmingų ir mažas!
JAV prez. George W. Busli
nuostolingų
demonstracijų,
konferencijoje
pažadėjo, kad
kurios praeityje kone suardė
Amerika
paramą
užsienio
(ypač pernykščius, vykusius
kraštams
kasmet
padidins
Genoa, Italijoje) šių valstybių
darbo posėdžius, šį kartą su penkiais milijardais dolerių
važiavimas įvyko mažai žino Europos Sąjungos valstybes
moje ir nelengvai pasiekia taip pat bus dosnesnės
moje Alberta provincijoje. Pro pridės papildomus 7 milijar
testuotojai prieš visuotinę pa dus dol. Verta pastebėti, kad
saulio globalizaciją galėjo tik Amerika jau vykdo savo ank
suvažiuoti į Calgary (apie 65 stesnį pasižadėjimą ir kiekvie
mylios nuo Kananaskis vasar nais metais skiria 1 milijardų
vietės, kur vyko konferencijos) dol. Rusijos nusiginklavimo
ir reikšti savo nepasitenki programai. Likusius 10 mili
nimą — visgi šį kartą be jokių jardų dol. sudės Kanada,
incidentų.
Prancūzija, Vokietija, Didžioji
Galėdami ramiai posėdžiau Britanija, Italija ir Japonija.
ti, „8 didieji” sutarė paskirti Jeigu tie milijardai bus tinka
20 milijardų dolerių paramą mai panaudoti ir Putin laiky
dviem pagrindiniam tikslam: sis įsipareigojimų,
galima
Afrikai ir Rusijai, f posėdžius tikėtis, kad tiek Rusijos teri
buvo pakviesti Nigerijos, Pie torijoje, tiek buvusiose sovietitinės Afrikos, Senegal bei Al- jos valdų žemėse, branduoli
žirijos vadai ir griežtai per nių ir cheminių ginklų pa
spėti, kad paskirtoji parama vojus sumažės.
O tas pavojus ir yra viso
nebūtų iššvaistyta, kaip šiose
nepastoviose,
biurokratijos „Astuonių didžiųjų” dosnumo
tvane skęstančiose, valstybėse branduolys. Jeigu ne konkreti
įprasta. Kadangi Afrika šiuo teroristų baimė ir galimybė,
metu žiūri bado šmėklai tie kad Rusija gali pasiduoti pa
siai į akis, būtina pinigus nu gundai „pasipelnyti, parduo
kreipti ten, kur jų labiausiai dant šiuos pavojingus ginklus
ar jų sudedamąsias dalis ne
trūksta.
Afrikos valstybėms šiuo me draugiškoms valstybėms bei in
tu ypač reikia daugiau dėme dividams”, tie milijardai nebū
sio skirti švietimui, demokra tų pažadėti. Kadangi prez. Pu
tijos sustiprinimui, žmogaus tin žygiuoja ir savo valstybę
teisių apsaugai, laisvos rinkos veda visai kitokiu žingsniu
ekonomikos sukūrimui ir ko kaip Vakarų sąjungininkai (iš
vai su korupcija, tačiau tūks skyrus, kai jam naudinga pri
tančiams gyventojų gresia ba sitaikyti prie jų takto), svar
do mirtis, jeigu nedelsiant ne bu bet kokia kaina užsi
bus jiems suteikta humanita tikrinti saugumą bent toje pla
rinė ir medicinos pagalba. netos dalyje.
Ne iš meilės Maskvai nuo
Vargiai net pažadėtieji mili
laidžiaujama
ir suteikiamos
jardai atliks tai, ko susirinku
sieji „Aštuoni didieji” reikala įvairios lengvatos. Juk ne vien
vo, nes, kaip praeitis parodė, dosnią paramą iš Kananaskis
net ir gausi užsienio parama vasarvietės išsivežė Valdimir
Afrikoje paprastai neišspren Putin. Dabar Rusija jau yra
džia problemų, tik jas pastu lygiateisė šio prestižinio pra
monės valstybių klubo narė.
mia tolyn.
Rusija ir čia išėjo laimėtoja. Jeigu viskas vyks, kaip numa
Niekas neabejoja, kad jos pre tyta, 2006 m. Rusija turės ga
zidentas Valdimir Putin yra limybę tapti „Astuonių didžių
geras derybininkas! Neseniai jų” grupės prezidente ir ruošti
Islandijoje jam pavyko įkelti panašų susitikimą Maskvoje.
Nors JAV prezidentas po
koją į NATO, o Kanadoje
laimėti net 20 milijardų dole konferencijos pareiškė, kad jos
rių paramą. Pinigai daugiau nutarimais ir apskritai visa
sia yra skiriami padėti Rusijai eiga yra labai patenkintas, bet
išmontuoti bei sunaikinti so neatrodo, kad visi jo sumany
vietinių laikų cheminius ir mai buvo priimti. Tik britų
branduolinius ginklus, kurie premjeras Tony Blair tvirtai
vakariečiams neleidžia ramiai pritarė Bush pasiūlymui, kad
miegoti naktimis. Bijomasi, palestiniečių vadas Arafat pa
kad prie nesaugiai sandė sitrauktų ir būtų pravesti
liuojamų nuodingų, radioakty nauji rinkimai. Ne visiems
vių medžiagų ir net pačių priimtinas JAV atviras palan
ginklų gali nesunkiai prieiti kumas Izraeliui...

Vasiįjevna Arbackąja ir ligoninės vedėjas prižadėjo
nedaryti kliūčių. Paprašiau ir lietuvį gydytoją Ar
lauską, pas kurį eidavau tarnauti vien dėl to, bet sun
kiausia man buvo prašyti jo malonės.
Kartą jis pats užvedė kalbą:
— Jūs dirbate pas mus, o mes net nesusitarėme dėl
atlyginimo. Kiek tamstai reikės mokėti už tai?
— Man jokio atlyginimo nereikia ir neimsiu. Kai bū
site komisijoje, užtarkite vienu kitu žodžiu, kad iš
duotų invalidumo pažymėjimą išvažiavimui. Tai ir bus
didžiausias atlyginimas už patarnavimą.
Lietuvis palieka lietuviu. Nieko daug iš jo ir nesi
tikėjau. Rusai gydytojai tuojau nuoširdžiai pažadėjo ir
parėmė. Lietuvis tuoj išvertė akis ir užgiedojo gimta
žemaitiška tarme:
— Puonia, ką kalbate niekus? Negi tikitės, kad jus
išleis? Bus didelė atranka: senus, be sveikatos, inva
lidus gali išleisti, tik ne jus. Jauna, stipri, sveika, gali
ir čia dirbti.
Nežinau, nei ką besakyti. Ar jam gaila tarnaitės ne
tekti, ar jis iš pavydo šitaip? Komisįja mane įrašė II
grupės invalidų sąrašan.
Dabar gyvenimas pasikeitė, reikia ruoštis ilgai ir to
limai kelionei.
Niekam ^esisakydamos slapta susitarėme trise:
Repšienė su dukra ir aš, važiuoti tiesiai Lietuvon nie
kur nesustodamos. Svarbiausia turėti dokumentus,
bet kaip juos gauti, kad neįkliūtum. Mūsų bendrabu
tyje gyveno Repšytei gerai pažįstamas jaunas vaiki

nas, pasų stalo darbuotojas, pavarde Sirovackis. Ji
nuėjo tiesiai pas jį. Mažai patyrimo turįs vaikinas
greit sutiko išduoti pasus už tam tikrą sumą. Grįžo Al
dona nušvitusiu veidu, raudona kaip rožė, susitarusi.
Pasai bus tvarkingi, niekas negalės prikibti. Atseit
mus išleido ir išregistravo. Laisvai galėsime vykti, kur
norėsime. Sakykite, ar ne laimė? Laimė tai laimė, ta
čiau dar viena problema prieš akis. Jis liepė senus pa
sus grąžinti. Išvažiuojant komendantas Borisovas irgi
pareikalaus pasų. Ir kur bepaimsime. Negi naujus atiduosim? Galvojom šiaip, galvojom taip — niekaip ne
galime išsisukti. Aldona sutvarkė ir tai. Niekas mūsų
planų nežinojo ir nenujautė.
Kelionė Jana buvo gan sunki. Į Kogustachą važia
vome visą savaitę, jei ne daugiau — 200 km.
Pagaliau po visų vargų mes Jakutske. Susiradusios
kambarėlį pačiame miesto centre, apsigyvenome visos
trys. Nesiskubinom nei registruotis, nei darbo ieš
kotis. Praėjo savaitė, kita, trečia, niekas mūsų nejudi
na, niekas nekviečia, niekam, rodos, mes ir nereikalin
gos. Sėdime ir planuojame, kas daryti. Reikia galuti
nai apsispręsti: bėgti, kiek kojos neša, j vakarus, arba
likti Čia, ieškoti darbo ir gyventi kartu su visais.
Prasidėjo nemiga, nervai, rūpestis. Tokioj padėty
žmogus gali išprotėti. Reikia ieškoti kokios nors išei
ties.
Iš Irkutsko išvažiavome į Lietuvą lapkrity), 1947
metais, kaip tik buvo Spalio švenčių 30-metis
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
IŠTIKIMYBĖS SUKAKTIS
SĖS. ONA MIKAILAITĖ

Kunigai jubiliatai Putnam, CT. Iš kairės: kun. Rapolas Krasauskas ir
prel Antanas Bertašius.

2002 m. birželio 13 d. Putna
mo vienuolyne šventėme pre
lato Antano Bertašiaus ir ku
nigo Rapolo Krasausko iškilią
65 m. kunigystės sukaktį. Abu
yra mūsų Putnamo bendruo
menės gerbiami ir mylimi na
riai: prel. Bertašius jau dvejus
metus gyvena seserų sodyboje,
o kun. t. Krasauskas dvylika
metų eina Matulaičio namų
kapelionio pareigas.
Jubiliatams koncelebruojant
padėkos Mišiaš vienuolyno
koplyčioje drauge su dviem
tėvais marijonais, kun. Pet
raičiu ir kun. Grukliu, juodviejų gyvenimo kelius nušvie
tė jaunas, prieš ketverius me
tus įšventintas kun. Tomas
Karanauskas. Jis pastaruo
sius metus kapelionavęs Put
namo vienuolyne, birželio pa
baigoje grįžta Lietuvon, į sa
vąją Šiaulių vyskupiją, o ru
denį studijuos Romoje.
Panašiai prieš 65 metus sa
vo kunigišką gyvenimą pra
dėjo ir abu jubiliatai. Baigę
Kauno kunigų seminariją ir
VDU teologijos -filosofijos fa
kulteto kursus, 1937 m. ge
gužės 22 d. Kauno katedroje
arkiv. Juozapo Skvirecko įš
vęsti kunigais. Kun. Antanas
ir kun. Rapolas buvę bendra
kursiai seminarijoje, kurią tuo
metu lankė 145 klierikai.
Šventimus gavo vienas būda
mas 26, o antras 24
metų.
Tuomet jie negalėjo nutuok
ti, kokia ilga ir sudėtinga bus
jų gyvenimo ir kunigiško dar
bo odisėja.
Šiems jauniems kunigams
vos kelis metus teko kunigau
ti tėvynėje: abu pora metų
vikarais dirbo Šiaulių Šv. Jur
gio parapijoje, o karo audroms
siaučiant 1944 m. pasitraukė
į Vakarus, manydami galėsią
po karo sugrįžti. Sugrįžimas,
deja, įvyko tik po pusės šimto
metų, kai savo jubiliejaus pro
ga abu ryžosi aplankyti tėvy
nę.
Prel. Antanas Bertašius —*
žemaitis, kilęs nuo Kražių ir
bęigęs Kražių „Žiburio" gim
naziją. Kun. Rapolas Krasaus
kas — anykštėnas, pirmuosius
gyvenimo žingsnius žengęs
Kuklių parapijoje, vėliau lan
kęs Ukmergės gimnaziją, kaip
ir jo giminaitis a.a. kun. Sta
sys Yla.
Su kelių metų kunigiško
darbo patirtimi, abu jauni ku
nigai Vokietijoje taip pat įsi
traukė į pabėgėlių lietuvių
sielovadą, tačiau po karo jų
keliai išsiskyrė.
Prel.
Antanas Bertašius
1949 m. atvyko į JAV, kur de
šimtį metų dirbo įvairiose pa
rapijose Illinois, Arizona ir
New Meksikos valstijose. Ga
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lop EI Paso, Texas vyskupas
priėmė į savo dieceziją ir pa
skyrė klebonu jo tvarkomose
parapijose. Kun. Bertašius iš
moko ispanų kalbą, ir, šalia
klebono pareigų, važinėdavo
po įvairias mažas vietoves ap
tarnaudamas ispaniškai kal
bančius katalikus. Taip pra
bėgo darbo ir rūpesčių kupini
22 metai. Prel. Bertašius ir
bažnyčią pastatė EI Paso vys
kupijoje. 1982 m. išėjęs į pen
siją, apsigyveno kunigų na
muose. Nuo 1976 m. kasmet
atvykdavo į Putnamą dalyvau
ti lietuvių kunigų rekolekcijo
se. 1984 m. Paterson lietu
viai, netekę kun. Viktoro Dabušio, kreipėsi į prel. Bertašių jiems padėti. Jis sutiko ir
nuo 1985 m. pradžios ėjo Šv.
Kazimiero parapijos adminis
tratoriaus pareigas. Išdirbęs
15 metų ir sveikatai silpnė
jant, persikėlė gyventi seserų
sodyboje 2000 m. birželio mėn.
Bet ir čia, dar nenori nuleisti
rankų ir tapti „pensininku”:
Kasdien vienuolyno koplyčioje
laiko Šv. Mišias ir, reikalui
esant, pavaduoja vienuolyno
kapelioną. Dažnai užeina į
ALKOS archyvą, kur dirba jo
jaunų dienų bičiulis, kun. Ra
polas Krasauskas.
Kun. R. Krasauskas, karo
metu gyvenęs ir dirbęs Austri
joje bei Vokietijoje, 1950 m.
persikėlė į Romą. Čia studi
javo Gregorianumo universi
tete ir įsigijo teologijos licen
ciato laipsnį. 30 metų dirbo
Lietuvių
Katalikų
Mokslo
Akademijos darbus, redaguo
damas
istorinius veikalus.
Lietuvių enciklopedijai paren
gė daugybę Lietuvos parapi
jų istorijų bei senovės Lietu
vos bažnyčios dvasininkų bio
grafijų. Bronius Kviklys pa
naudojo jo paruoštą medžiagą
„Lietuvos bažnyčių” 6 tomų
studijoje. Kun. Krasauskas
daugelį metų bendradarbiavo
išeivijos lietuvių spaudoje,
skelbdamas istorinius straips
nius. 1980 m. seserų kviečia
mas atvyko į Putnamą ir užė
mė Matulaičio namų kapelio
no pareigas. Taip pat ligi šiol
tvarko ALKOS archyvą, ku
riam šiuo metu vadovauja
inž. Juozas Rygelis.
Jubiliejaus šventėje dalyva
vę Putnamo apylinkės ir iš
toliau atvykę lietuviai, visu
nuoširdumu sveikino abu gar
bingo amžiaus sulaukusius
kunigus, ilgus metus tarna
vusius Dievui ir broliams lie
tuviams. Šiuo metu, kai Ame
rikos Katalikų Bažnyčia išgy
vena skaudžią krizę, gera pri
siminti ištikimus kunigus, ku
rie nesusvyravo ir nepalūžo
gyvenimo audrose.

VAINIKUOTIEJI MARIJOS
PAVEIKSLAI
Švč. M. Marija — Dievo kikatedroje) 1750.09.08;
nuolankiai ant krūtinės suk
Šiluvos
—
1786.09.08;
ryžiuotos rankos — suteikė
Gimdytoja, Jėzaus Kristaus
Aušros Vartų Švč. Mergelės
Aušros vartų —1927.07.02;
Motina, dangun Paimtoji, dan
Marįjos paveikslui ypatingos
gaus ir žemės Karalienė...
Pivašiūnų —1988.08.14.
įtaigos. 1626 m. į Vilnių atvy
Nuo seniausių laikų šaukia
Aušros
Vartų
Marijos
kę basieji karmelitai tikriau
masi Jos užtarimo. Gražiausi
paveikslas
siai jau rado miestiečių garbi
paveikslai, giesmės, maldos —
namą virš Aušros Vartų pa
Marijai. Tikinčiųjų pagarbos
Vilniaus Aušros Vartuose kabintą paveikslą. 1671 m.
ir tikėjimo ženklas — vainikai
Marijos paveikslams. Seniau Dievo Motina garbinama ketu pastatyta pirmoji medinė, o
sia vainikuotoji Marijos statu ris šimtmečius. Aušros Vartų 1711-1712 m. — jau mūrinė
la yra Romos Šv. Agnietės Švč. Mergelės Marijos pa koplyčia. Didelio tikinčiųjų pa
bažyčioje (VII amžius). Griga veikslas — vienas iš penkių maldumo išraiška reikėtų lai
lius III (731-741) — pirmasis Šv. Sosto dekretu vainikuotų kyti paveikslą, puošiantį XVII
popiežius, vainikavęs Marijos paveikslų Lietuvoje. Skirtin ir XVIII a. Vilniaus auksaka
paveikslą aukso vainiku. Iš gai nuo kitų stebuklais gar lių padarytą aptaisą ir dvi ka
kilmingo Marijos paveikslų sėjančių Lietuvos paveikslų — rūnas. Ilgainiui visos koply
vainikavimo iniciatorius — Trakų arba Šiluvos — Aušros čios sienos ir altorius buvo nu
XVI a. gyvenęs kapucinų vie Vartų Marija niekiu- pasaulyje kabinėtos daugybe votų. 1828
nuolis Jeronimas Paolucci iš neturi savo pirmavaizdžio ar m. koplyčios išorėje buvo išra
Forli. Pamaldus Italijos didi analogo. Vilniškės Dievo Moti šyta invokacija „Mater Miserikas Aleksandras Sforza Pal- nos kompozicija originali ir cordiae” — „Gailestingumo
lavicini 1636 m. testamentu nekartoja jokio kito stebuklin Motina”. Šiuo titulu prieš 75
paliko Vatikano bazilikos ka gu pripažinto atvaizdo. Dau metus, 1927 m. liepos 2 d. po
pitulai lėšas garsiausiems Ma gybė Aušros Vartų Marijos ko- piežiaus Pijaus XI dekretu
rijos paveikslams vainikuoti.
pįjų ir devocionalijų su jos Aušros Vartų Marijos paveiks
Vatikano bazilikos kapitula atvaizdu liudija šio paveikslo las buvo vainikuotas auksi
sudarė vainikavimo ceremo kulto senumą ir didelę įtaką. nėmis karūnomis. Šiuo aktu
nialą. Iškilmingam Marijos
Nežinomas tapytojas, specia dar kartą simboliškai įteisinta
paveikslo vainikavimui leidi liai nutapęs Marijos atvaizdą Aušros Vartų Gailestingumo
mą duoda pats popiežius.
Aušros Vartams, sugebėjo per Motinos kaip Vilniaus miesto
Lietuvoje Šv. Sosto (popie teikti vidiniu susitelkimu ir Globėjos, kiekvienam žmogui
žiaus) leidimu, yra vainikuoti savitvarda dvelkiančią Švč. atveriančios Viešpaties ma
Dievo Motiną. Jo pasirinktos lonės vartus, reikšmė.
šie Dievo Motinos paveikslai:
meninės priemonės — melan
Trakų — 1718.09.04;
Vysk. Jonas Boruta, SJ
Sapiegų (dabar Vilniaus ar choliškai nuleista galva ir

* Per chorų festivalio die
nas Klaipėdoje gyventojų
skaičius padidėjo maždaug
4.000. Miesto gatves, aikštes,
koncertų sales užtvindė IV
tarptautinio Šiaurės ir Balti
jos šalių chorų festivalio daly
viai iš Švedijos, Suomijos,
Norvegijos, Danijos, Islandi
jos, Latvijos, Estijos ir Lietu
vos. Atidarymo šventė Teatro
aikštėje sutraukė tūkstančius
žmonių.
(K, Elta)
* 1990 metų rugpjūčio
30-ąją sušaudytas, tačiau
stebuklingai išgyvenęs Tomas
Šernas vakar buvo ordinuotas
— taip evangelikai liuteronai
vadina įšventinimą į kunigus.
Vienintelis gyvas Medininkų
tragedijos liudytojas, Vyčio
kryžiaus I laipsnio ordino ka
valierius, evangelikų refor
matų kunigas po iškilmių pri
sipažino, kad svarbiausi jo gy
venimo įvykiai nutinka yasarą. „Noriu gyventi taip, kad
jausčiausi esąs reikalingas
žmonėms. Noriu jiems duoti
meilę ir iš jų sulaukti to pa
ties”, sakė T. Šernas. (LŽ, Elta)

* Katalikų bažnyčios va
dovybė planuoja sumoder
ninti Vilniaus arkikatedros
didįjį altorių. Ketinama pa
keisti altoriaus prieigas, kad
Mišias aukojantis kunigas
būtų atsigręžęs veidu į susi
rinkusius žmones. Arkikated
roje taip pat planuojama at
naujinti kadaise buvusį įėjimą
iš Valdovų rūmų tiesiai į Kazi
miero koplyčią.
(R, Elta)
* Užsimojusi beveik 123
mln. litų padidinti valstybės
biudžetą, vyriausybė taip pat
nepamiršo ir savo rezervo.
Seime jau svarstomame biu
džeto tikslinimo projekte siū
loma į pernelyg greitai iš
tuštėjusį Vyriausybės rezervo
fondą įlieti dar bent porą mili
jonų. Didžioji dalis metų
pradžioje šiame rezervo fonde
sukauptų 20 milijonų išdalyta
daugiausiai įvairioms konfe
rencijoms, sporto bei kultūros
renginiams.
(LR, Elta)
* Prieš dešimtmetį nema
žai lietuvių, puikiai pažino
dami Rusijos rinką, sėkmingai
vertėsi žvėrelių kailių augini
* Pasaulio dviračių čem mu ir prekyba, tačiau 1998
pionė Edita Pučinskaitė be metų Rusijos krizė ir, kaip
didesnių pastangų laimėjo manoma, stropūs muitininkų
Lietuvos čempionato ir III Lie veiksmai padarė savo pakeiti
tuvos
tautinės olimpiados mus — kailių verslas iš Lietu
(LTO) atskiro starto lenk vos pamažu traukiasi. Tačiau
tynes, tačiau nenuvertino savo dalis žvėrelių augintojų su Ru
sijos pirkėjais bendrauja tie
pergalės, teigdama, kad jai
yra didelė garbė tapti Lietu siogiai ir tiekia jiems kailius.
Manoma, kad Lietuvoje lieka
vos čempione”.
(KD, Elta)
vos 1 proc. kailių, visi kiti
keliauja svetur.
(Lž, Elta)
* Liepos 1-ąją įsigaliojęs
cukraus mokestis netikėtai
sukėlė paniką gaiviųjų gėrimų
gamintojams, mat mokėti teks
ne tik už gėrimus, kuriuose
yra cukraus, bet ir už tuos,
kuriuose jo nėra. Gamintojai
ir importuotojai sako, jog dalį
jų mokestis tiesiog „papjaus”,
gėrimus teks branginti iki 30
proc., kris pardavimai, bus
sunkiau konkuruoti vietos ir
eksporto rinkose.
(Vž. Eita)
* Vilniaus „Žalgiris” įvei
kė pirmą Europos turnyro
ratą. Nugalėję
Budapešto
JLispest-Honved” futbolinin
Sostinėje vykstančiame renginyje
kus, vilniečiai prasimušė į
„Vilniaus Šokio spaustuvė” pristato
antrąjį „Intertoto” varžybų
mi eksperimentiniai lietuvių ir už ratą, kuriame Lietuvos klubo
sienio trupių darbai. Nuotr. : Garsus
varžovė bus Prancūzuos JSojaponiško Šokio buto korėjas Koma
chauz” komanda. Rungtynės
spektaklyje „Offering", kurį žiūrovai
gali stebėti iŠ bet kurios pusės, judė vyks pirmąjį ir antrąjį liepos
dami ratu. Michaile Ratkovtkjo'Eltai nuotr
savaitgalį.

• SKELBIMAI •
PASLAUGOS

Moteris, turinti medicininį
išsilavinimą, ieško darbo
prižiūrėti senelius ir ligonius bei

gyventi kartu. Tel. 773-779-4138
ar 708-499-6032.

„DRAUGAS" informuoja; „DRAUGAS" formų o j a;
* Sėkmingas birželis pa
didino vienos didžiausių
Lietuvos baldų gamybos bend
rovių — Vilniaus baldų kombi
nato pirmojo pusmečio par
davimus 22 procentais. Per 6
mėnesius įmonė pardavė pro
dukcijos už 38.9 mln. L tų. ibnsi

Pasiklausyti „tikro ruso dainavimo” į sostinės filharmoniją pakvietė Vilniaus
festivalio rengėjai. Piotro Čaikovskio, Modesto Musorgskio, Antono Rubinšteino, Giuseppe Verdi kūrinius, talkinant Juozo Domarko (kairėje) vado
vaujamam Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, atliko visame pa
saulyje pripažintas baritonas Dmitrij Chvorostovskij.
Elta
* Reformų partija savo
kandidatu į prezidentus iš
kėlė partijos vadovą, versli
ninką, dienraščio „Lietuvos ai
das” savininką ir vyriausiąjį
redaktorių Algirdą Pilvelį. Šis
sprendimas priimtas Vilniuje
šeštadienį vykusiame Refor
mų partijos suvažiavime, ku
riame A. Pilvelis taip pat buvo
perrinktas partijos pirminin
ku. Reformų partijai nėra at
stovaujama nei Seime, nei
savivaldybėse.
(LA, Elta)
*
Valdžia
užsimerkia
prieš slaptas statybas: „Lie
tuvos rytas” atliko eksperi
mentą — darbo savaitės vidu
ryje, po pietų, pamėgino pra
nešti apie savavalę statybą
prie vieno Aukštaitijos ežero.
Tačiau surasti savo kabinete
nors vieną iš septynių šiuo
metu Utenos apskrityje dir
bančių statybos inspektorių
nepavyko. Nė vienu ilgai
skambėjusiu tarnybiniu telefo
nu taip pat niekas neatsiliepė.
* Bendrovė „Lietuvos telekomas” nuo liepos 1 d.
padidino skambučių sujungi
mo mokestį bei vietinių pokal
bių įkainius. Fiksuotas skam
bučio sujungimo mokestis
padidėjo iki 14 centų, abonen
tinis mokestis — iki 23 litų.
Centu arba dviem (priklauso
mai nuo paros laiko) pabrango
ir vietinio pokalbio minutė.
* Kauno policija iškėlė
baudžiamąją bylą dėl pikt
naudžiavimo pasitikėjimu ūki
nėje, komercinėje ir finan
sinėje veikloje buvusiam ace
tatinių siūlų gamybos įmonės
„Dirbtinis pluoštas” vadovui
Algimantui Anužiui. Už tokį
nusikaltimą numatyta laisvės
atėmimo bausmė iki 4 metų.
Prieš
metus
„Dirbtiniam
pluoštui” iškelta bankroto by
la.
(LR. Elta)

* Lietuvių pasididžiavimo
— Trakų pilies — pašonėje,
šalia šiaurinės Galvės ežero
pakrantės
besidriekiančiose
pievose, užsimota įrengti golfo
laukus. Žemė, kurioje norima
įrengti golfo laukus, priklauso
Trakų istoriniam nacionali
niam parkui. Parko vadovas
tvirtina, jog pavojus iškilo re
tiems augalams ir gyvūnams.
(R, Elta)

* Seimas pritarė centris
tų siūlymui atsižvelgti į 3040 metų darbo stažą turinčių
žmonių prašymus paankstinti
pensijos amžių, tačiau specia
listai tvirtina, kad tai nėra
geriausias 40-50 metų žmonių
nedarbo problemos sprendi
mas. Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto pirmininkas
Algirdas Sysas pasiūlymą pa
ankstinti išėjimo į pensiją
amžių pavadino neįgyvendi
namu ir siūlė nesieti jo su
užimtumo problema. (LŽ, Elta)
* (teikti diplomai jubilie
jinei Kauno dailės instituto
bakalaurų ir magistrų laidai.
Tęsianti garsiosios Kauno
meno mokyklos tradicijas, ši
aukštoji mokykla šiemet šven
čia savo 80-metį. Šiemet insti
tutą baigė 79 studentai, jau
nieji architektūros, dizaino,
taikomosios grafikos, taikomo
sios keramikos, stiklo, taiko
mosios tekstilės, tapybos ir
skulptūros talentai. (KD, Eita)

* Gimtosios lietuvių kal
bos valstybinio brandos eg
zamino testo neišlaikė 9.9
proc., o teksto interpretacijos
— 8.5 proc. Lietuvos abitu
rientų.
Istorijos valstybinį
brandos egzaminą išlaikė 96
proc. kandidatų iš 11,846 lai
kiusių.
1BNS1
* Šiaurės Lenkijoje sek
madienio vakarų avariją pa
tyrus Lietuvos autobusui, kurį
vairavo kaunietis Rimantas
Labutis, sunkiai sužeisti du
žmonės. A. Sabonio sporto klu
bui priklausančiu autobusu iš
koncerto važiavo 39 žmonės,
dauguma — Kauno pučiamųjų
orkestro „Ąžuolynas” muzi
kantų. 10 žmonių buvo nu
vežti į ligoninę, 8 iš jų, medi
kams suteikus pirmąją pa
galbą, paleisti, toliau gydomi
2. Vienas nukentėjusysis buvo
operuotas, dar vienas vyras —
be sąmonės.
ibnsi
* Prieš pusmetį iš banke,
kurio pavadinimo pareigū
nai neviešina, esančios firmos
sąskaitos
buvo
pervesta
100,000 JAV dol. žmogui ara
biška pavarde valstybėje prie
Viduržemio jūros, rašo „Res
publika”. Šio žmogaus pavar
dė yra įtraukta į JAV specia
liųjų tarnybų sudarytą teroris
tams priskiriamų asmenų są
rašą. Lietuvos pareigūnams
įtarimą sukėlė tai, kad pinigai
(200,000 dol.) į firmos sąskai
tą buvo atėję vos prieš dieną,
kai buvo atliktas pinigų per
vedimas. Pavyko nustatyti,
kad į Lietuvą pinigai atkelia
vo taip pat iš Europos valsty
bės. Apie įtartiną pinigų per
vedimą Lietuvos pareigūnai
informavo JAV specialiąsias
tarnybas, kurios tikrina, ar
tikrai nurodytas asmuo turi
ryšių su teroristinėmis organi
zacijomis.
«R. BNSl

Gydytojai apdraudžiami
nuo profesinės klaidos
Atkelta iš 1 psl.
žingsnis — tai pradžia link
privalomo Lietuvos gydytojų
profesinio draudimo.
Sąjungos teigimu, daugelyje
išsivysčiusių pasaulio šalių
gydytojas negali verstis me
dicinine praktika, jei nėra ap

sidraudęs.
Lietuvos sveikatos informacįjos centro duomenimis, 2001
m. Lietuvoje buvo daugiau
kaip 14,000 gydytojų. Šiuo
metu LGS vienįja 7,000 gydy
tojų.
(BNS)

DRAUGAS, 2002 m. liepos 2 d., antradienis

A. t A.
SESELĖ M. EMMA, SSC
(Ona Bubliauskaitė)
Mūsų mylima Seselė Emma mirė 2002 m. birželio 30
d., Šv. Kazimiero Seselių motiniškam name.
Į vienuolyną įstojo iš Nekalto Prasidėjimo Marijos
parapijos, Cambridge, Massachusetts. Vienuolyne išgy
veno 73 metus.
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesutė Alice
Kent, gyvenanti Oak Brook, IL, bei kiti giminės, moki
niai, draugai ir pažįstami.
Velionė buvo duktė Aleksandro ir Onos (Rusteikaitės)
Bubliauskų, sesuo a.a. Seselės M. Apolonijos, Kazimie
rietės, mirusios 1942 m., a.a. Juozo, Jono ir Aleksandro
Bubliauskų.
Velionė pašarvota antradienį, liepos 2 d., Šv. Kazimie
ro Seselių motiniškame name, 2601 W. Marųuette Rd.,
nuo 1 v.p.p. iki 7 v.v. Mišparai mirusiems antradienį, 7
vai. v. koplyčioje. Laidotuvės trečiadienį, liepos 3 d., 9:30
v. ryto Seselių koplyčioje. Po pamaldų a.a. Emma bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines. Prašome Seseles, gi
mines, mokinius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės Emmos sielą.

Kunigaikštis Jonušas Radvila ir Biržų muziejaus direktorius E. Mika
lajūnas.
Magdalenos B. Stankūnienės nuotr.
Biržų pilies rūmai, kuriuose įsikūręs krašto muziejus.

BIRŽŲ PILYJE

Magdalenos B. Stankūnienės nuotr.

LAIŠKAI IR NUOMONES

Biržai Lietuvai yra ypatinga rojo šimtmečio Biržų istorija.
MORALINĖ TEISĖ
vieta, savo istorine reikšme Iš nuotraukų žvelgia biržiečių
KALTINTI IŠEIVIJĄ
prilygstantys Trakams. Sma — anksti žuvusių talentų —
ragdo žalumos parkas ir mė literato, partizano Mamerto
Ačiū Broniui Nainiui už iš
lynas dangus išryškina Biržų Indriliūno, poeto, mokytojo, samų straipsnį „Mes — bailiai
pilies baltumą ir fasado arkų partizano Broniaus Krivicko, ir prisitaikėliai” („Draugas”
grakštumą, o ežero bangų te KGB nužudyto rašytojo Kazio 2002.06.22), iškeliantį jau ne
liūškavimas tarytum seka se Jakubėno akys. Kiek garsių kartą Lietuvos Seimo narių
ną šio mūsų žemės kampelio lietuvių išaugino derlinga Bir (Dalia Teišerskytė, Mykolas
istoriją, nupintą iš didybės ir žų žemė! Išeivijai skirtoje mu Pronskus, Rolandas Pavilonis
griūčių, šlovės ir nuopuolių, ziejaus salėje — gausus skulp ir kiti) mestus kaltinimus nuo
kūrybos, aistrų ir niokojančių toriaus Jokūbo Dagio kūrinių raudonojo tvano 1044 metais
karų. Restauruoti Radvilų rū rinkinys, kompozitoriaus ir di mums pabėgusiems į Vokieti
mai šiandieną vėl yra beveik rigento Broniaus Budriūno gy ją. Atrodo, kad Daliai Teišers
tokie, kokius, pasak XIX a. is venimo ir kūrybos ženklai, kytei būtų buvusi šiltesnė Si
torijos tyrinėtojo grafo Eus Prano Lemberto (plačiai tebe biro tundra, jei ir mes pa
tachijaus Tiškevičiaus, „galėjo skambančios dainos „Tau, se bėgėliai į Vakarus būtume bu
turėti tik karaliai”. Rūmai- sute” žodžių autoriaus) ir jo vę į Sibirą išvežti. Paskutines
tvirtovė-pilis ne kartą griauti, šeimos gyvenimo faktografija, Lietuvos jaunimo pastangas
ardyti, atstatyti ir perstatyti. įvairiausių nuotraukų rinki ginti savo kraštą nuo raudono
Čia įvairiais amžiais kryžia niai. Gegužės mėnesį Biržuose jo tvano M. Pronskus laiko
vosi idėjos, didžiūnų kalavijai, buvo pažymėtos Lietuvos ne kolaboravimu su naciais. Ar
valstybių interesai,- čia kovėsi priklausomybės kovų dalyvio šių seimūnų galvas taip pa
lietuvių, švedų, rusų, vokiečių, pulkininko leitenanto Jono veikė Sibiro šaltis ir karšta
lenkų kariuomenės. Šiandien Variakojo 110-sios gimimo me tarnyba sovietinėje sistemoje,
praūžusių audrų likučiai, pėd tinės. Karvedžio gimtajame kad jiems visiškai nesupranta
sakai, atspindžiai nurimę guli Rinkuškių kaime šventinant ma mūsų laisvoje Lietuvoje
po stiklais pilyje įsikūrusio, ąžuolinį stogastulpį (autorius išauginta tėvynės meilė, kraš
kraštotyros muziejaus sten Vaidotas Butkevičius) dalyva to laisvė, kurių vedini iš gim
duose, žvelgia iš portretų, by vo iš JAV atvykęs J. Variakojo nazijų suvažiavome į gen. Ple
loja iš pageltusių raštų. Tur sūnus Jonas Variakojis, Lietu chavičiaus karo mokyklą, o
tingi muziejaus „Šėla” rinki vos krašto apsaugos ministras vėliau naciams ją likvidavus,
niai (kadaise šiose žemėse gy Jonas Gečas ir kt. Variakojų dalis kariūnų stojo į Tėvynės
venusios sėlių genties prisi — Lietuvos patriotų giminės apsaugos pulkus ir prie Ven
minimas) vos sutalpina senąją atminimas gražiai įamžintas tos dėjo paskutines pastangas
ir naująją Biržų krašto isto „Šėlos” muziejuje.
sulaikyti raudonąjį tvaną.
riją, liaudies buities bei meno
Netrukus „Šėlos” muziejus
Šiandien nereikia būti karo
pavyzdžius, garsių biržiečių — pasipuoš puikia meno kolekci strategu, kad pateisintume
gyvų, mirusių, žuvusių miš ja: iš Čikagos jau keliauja į Šių žygių racionalumą, Vokie
kuose, pasklidusių po pasaulį Biržus Magdalenos Birutės tijai artėjant į karo pralaimė
— atminimą. Biržų pilyje-mu- Stankūnienės batikos darbų jimą, tačiau to meto Lietuvos
ziejuje lankėmės su dailininke ciklai „Žemės planeta” ir „Iš jaunimo dvasia buvo visiškai
Magdalena Birute Stankūnie lietuvių mitologijos”. Šios dro skirtinga nuo sovietų okupaci
ne iš Čikagos ir žinomu Lietu bės ypatihgai tinka baltoms joje išaugusio jaunimo, kuris
vos archeologu Algirdu Giri Biržų pilies menėms, archaiš šiandien sėdi Lietuvos Seime
ninku. Biržų krašto patriotas kos paslapties kupinam sėlių bei universiteto katedrose. Jie
ir istorijos žinovas, dabartinis kraštui: pastarieji dailininkės be atsakomybės kaltina mus,
Radvilų rūmų „valdovas" — darbai spindi visomis žemės kurie anuo metu karo bangų
muziejaus direktorius Eugeni varsomis ir žėri „karališka” di nešami išvengėme mirties Si
jus Mikalajūnas pasakojo pi dybe. Dailininkės dovanos tė biro gulaguose, ar Lietuvos ža
lies statytojų, plačiai išsišako vynei taip pat karališkai dos liose giriose ir šiandien galime
jusių Europoje Radvilų, Tiške nios, jau praturtinusios ne remti Lietuvos laisvės atsta
vičių dinastijų kroniką. Šimt vieną Lietuvos miestą, ne vie tymą.
mečių senumo žygius pakeitė ną muziejų ir kultūros įstaigą.
Bronius Juodelis
Gražina Mareckaitė
ne mažiau dramatiška pasta
Willowbrook, IL

Archeologas A Girininkas, Birių muziejaus direktorius E Mikalajūnas ir žurnalistė G Mareckaitė prie A. Sme
tonos biusto
Magdalenos B. Stankūnienės nuotr

RUSOFILAI KALTINA
Lietuvos spauda ir Seimo
kairieji mėto kaltinimus prezi
dentui V. Adamkui, prez. A.
Smetonai, ir mums visiems,
nes, artėjant, sovietų „išlais
vintųjų” armijai, mes „išdūmėme tada už sienos”... („Lie
tuvos rytas”, 2002 m. birželio
5 d.).
Šis rusofilų priekaištas mū
sų širdyse skamba skaudžiu
disonansu! Jie nekaltina sveti
mo okupanto, bet piktai šaipo
si iš mūsų, nes pasitraukėme į
Vakarus, į laisvę.
Ar šie rusomanai nežino,
koks likimas ištiko Latvijos
prez. K. Ulmanį (g. 1877) ir
Estijos prez. K. Paets (g.
1874)? Jie abu nepasitraukė į
užsienį. Juos abu sovietai iš
trėmė. Tremtyje jie mirė Rusi
joje (Liet. Enc. 6:64; 22:171;
32:199; 32:198).
Negi šiems’ mūsų raudonie
siems tautiečiams būtų sma
giau, jei ir mūsų kaulai dabar
„ilsėtųsi” Rusijos stepėse?
Kun. dr. Eugenius
Gerulis
St. Petersburg, FL
LAISVĖS KOVOTOJAS
AR TERORISTAS?
Skaitant Danutės Bindokie
nės vedamąjį „Taip tolima ir
kartu taip gimininga”, iškilo
žodžio „teroristas” reikšmė. Po
rugsėjo 11-tos įvykių Ameri
koje, buvo nukaltas „teroristo”
vardas ir paskleistas po visą
pasaulį. Šiuo vardu pasinau
dojo pasaulio diktatoriai, pa
vadindami laisvės kovotojus
teroristais. Pvz., Rusija — če
čėnus, kovojančius dėl savo
tautos laisvės. Ar ne tą patį
pasakytų Putin Lietuvos par
tizanams kovojusiems dėl Lie
tuvos laisvės? Lietuviai, če
čėnai ir kiti kovotojai dėl tau
tos laisvės yra pasiruošę ge
riau mirti, negu tapti vergais.
Šis pavadinimas įgavo tarp
tautinę reikšmę. Palestiniečiai
— Izraelio puolimus tankais
laiko teroristiniais veiksmais,
o Izraelis atsilygina tuo pačiu
prieš palestiniečių savižu
džius, kurie, neturėdami tan
kų, savo tautos laisvę gina
jaunomis gyvybėmis, susi
sprogdindami. Konfliktų ei
goje žūva daug nekaltų gyvy
bių. Tuos pačius epitetus pri
sega Kinija, Šiaurės Korėja ir
kitos tautos, kur tik pasi
reiškia laisvės judėjimas.
Žvelgiant į Amerikos praeitį,
laisvės kovas, norint atsikra
tyti britų okupacįjos, Ameri
kos kovotojai britų buvo vadi
nami teroristais. Prisiminti
nas pirmasis Amerikos kovų
patriotas, kuris pasakė bri
tams, duokite mums laisvę,
arba mes mirsime dėl jos. Tą
patį darė ir Lietuvos partiza
nai, pasirinkdami mirtį, kan
kinimus ir trėmimus į Sibiro
mirties
lagerius.
Lietuvos
laisvės kovotojai pasirinko tas
pačias sąlygas ir su naciais,

iškentėdami jų kankinimo
lageriuose ir dujų kamerose.
Tarp laisvės siekiančių tau
tų ir teroristų yra didžiulis
skirtumas. Kovotojai dėl lais
vės guldo savo galvas visos
tautos gerovei, o antrieji —
anarchistai savo asmenišku
nepasitenkinimu prieš vieną
ar kitą vyriausybę.
Tikrieji laisvės kovotojai pa
sirenka geriau mirti, negu bū
ti kitų vergais.
Antanas Paužuolis
Chicago, IL

Nuliūdę Šv. Kazimiero Seserys
ir Bubliauskų šeima

PADĖKA
A. t A.
ANTANAS VIKTORĄ

NORS KIEK PAVĖLUOTAI
Laiškų skyrelyje Joninių
proga norėčiau pasveikinti vi
sus ir visas Janinas, Jonės,
Joanas ir Jonus ir palinkėti
ištvermės šioje šalyje.

Amžinybėn iškeliavo 2002 m. gegužės 27 d. Nuoširdus
lietuviškas ačiū kunigams Br. Antanui Grabnickui, dr.
Matui Čyvui už atnašautas šv. Mišias ir maldas kop
lyčioje, kunigui Kirkylai už laikytas Mišias. Dėkojame St.
Petersburgo vyrų vienetui „Aidas” ir jų vadovui Leonui
Sodeikai, giedojusiems šv. Mišių metu.
Ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems už pa
reikštas užuojautas, gėles, aukas šv. Mišioms, „Lietuvos
Dukterų” organizacijai, Čikagos, IL „Lituanica” futbolo
klubui, asmenines aukas, užuojautos korteles ir visiems,
užjautusiems sunkioje valandoje.
.•
Dėkojame visiems, gausiai apsilankiusiems laidotuvių
namuose ir bažnyčioje.

JONINIŲ NAKTIS
Jau vasara keliauja
Pražydusiais laukais,
Karščiu alsuoja pievos,
Žaliuojantys miškai.
Jau jonvabaliai šviečia
Daržely vakarais,
Mėnulio pilnatis spindi
Slėpiningais atšvaitais.

Liūdesyje liko: žmona Gražina, sūnūs Algis, Ri
mas, Audrius, dukra Daiva, sesuo Onutė ir brolis
Jonas su šeimomis bei giminės Lietuvoje.

Joninių naktis
Su laužais ant kalnų,
Su paparčio žiedu
gilumoj miškų.
Visa tai čia ir dabar,
Ir gilioj atminty
Pinasi mintys
Iš praeities dienų tolimų.

A.t A.
ALDONAI ŠARKIENEI

Šilta naktis be vėjo
Su čirškiančiais žiogais,
Su margaspalvių gėlių
Kvapniausiaisiais žiedais.
Aldona Jakševičienė
Ottawa, IL

A STAR ALLIANCZ MCMBZR

mirus, jos vyrui VITUI, giminėms ir artimiesiems,
mano nuoširdžiausia užuojauta.
Petras Jadviršis

<r

Chicago

How
As easy as SAS.

From Chlcago we offer dally Service to Vilnius
wlth a hassle free connectlon through our
Copenhagen Alrport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chlcago.
Flnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus"1 freęuent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net
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Liepos 14 d. 10:30 vai. r.
Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje šv. Mi
šiomis minėsime palaimintąjį
arkivyskupą Jurgį Matulaitį,
o tolimesnė minėjimo tąsa
Kun. Rimantas Gudelis,
vyks parapijos salėje. Šv. Mi
anksčiau klebonavęs Panevė
šias aukos kun. Rimvydas
žio vyskupijoje, 1997 m. atvy
Adomavičius.
Jis pakalbės
kęs į Čikagą ir Švč. Mergelės
apie arkivyskupą Jurgį Matu
Marijos Gimimo parapijoje
laitį. Maloniai visus dalyvauti
ėjęs vikaro pareigas, studijavo
kviečia Čikagos ir apylinkių
pastoracinę teologiją. Studi
Nekalto Prasidėjimo M. Mari
juodamas įsigijo magistro ir
jos seselių rėmėjai.
daktaro laipsnius. Lituanisti
Lietuvos
Respublikos
kos Tyrimo ir studijų centras
kanceliarijos
neseniai išleido kun. R. Gude prezidento
lio daktaro disertacijos pagrin pranešimu, Lietuvos prezi
du parašytą knygą „The Pro- dentas Valdas Adamkus ap
cess of Reconsilation within dovanojo dr. Kazį Ambrozaitį
the
Lithuanian
Catholic Vyčio kryžiaus ordinu. Dr. K.
Church: After the Soviet Occu- Ambrozaitis su žmona Marija
pation”. Spaudos darbus atli kviečiami dalyvauti š.m. lie
ko Ričardo Spitrio spaustuvė. pos 6 d. vyksiančioje apdova
Kun. dr. Rimantas Gudelis nojimų įteikimo ceremonijoje,
kuri rengiama Lietuvos Res
netrukus grįžta į Lietuvą.
publikos prezidentūroje.
Visą dieną bus malonu
Dvi naujos parodos atida
praleisti 385 akrų Čikagos
rytos
Meksikos vaizduojamo
botanikos sode (Chicago Bo
jo
meno
muziejuje (Mexican
tame Garden, 1000 Lakę-Cook
Fine
Arts
Center Museum,
Road, Glencoe), kur augina
1852
W.
19th
St., Chicago).
mos egzotiškų ir įprastų rūšių
Pirmojoje
parodoje
eksponuo
gėlės, kiti augalai. Botanikos
jami penkiolikos Čikagos Mek
sodas veikia nuo 8 val.r. iki
saulėlydžio. įėjimas - veltui, sikos bendruomenės atstovų
tačiau mašinų pasistatymas - dailininkų darbai (tapyba, fo
mokamas. Daugiau informaci tografija, skaitmeninė techni
ka). Antrojoje rodoma trijų
jos tel. 847-835-5440.
garsių Meksikos dailininkų Terra muziejus, kuriame
D. Rivera, J. C. Orozco ir D. A.
eksponuojami amerikiečių dai Siųuerios - kūryba. Šių daili
lininkų kūriniai, panaikino ninkų, žinomų kaip „Los Tres
ligšiolinį 7 dol. įėjimo mokestį. Grandės”, idėjos ir technika
Nuo š.m. liepos 2 d. įėjimas turėjo žymų poveikį Pietų ir
laisvas, tačiau pageidaujama Šiaurės Amerikos meninin
5 dol. auka. Terra muziejaus kams. Įėjimas į parodas - ne
adresas: 664 N. Michigan Avė.
mokamas. Muziejus veikia
„Draugo” gegužinės lai kasdien, išskyrus pirmadienį,
mikių skrynia vėl pratur nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p. In
tėjo prizais, kuriuos atnešė: formacija tel. 312-723-1503
Valentina Brazienė iš Indian arba
internete
Head Park, Petras Jadviršis iš www.mfacmchicago.org
Čikagos, Aldona Totoraitienė
Šv. Kazimiero kongrega
iš Oak Lawn, Nijolė Užubalie- cijos seserys maloniai visus
nė, Valerija Čepaitienė ir kviečia dalyvauti šv. Mišiose
Giedrė Čepaitytė iš Čikagos. ir pasimelsti, kad kongregaci
Nuoširdžiausiai dėkojame ir jos įsteigėja Motina Marija
kviečiame kitus pasekti jų pa Kaupaitė būtų paskelbta pa
vyzdžiu!
laimintąja. Mišios vyks šį šeš

DRAUGAS, 2002 m. liepos 2 d., antradienis

Čikagoje Ir
Liepos 4-ąją, JAV neprik
lausomybės dieną, ketvirta

dienį, „Draugas” nedirbs. Šį
trečiadienį išleisime penkta
dienio, liepos 5 d., numerį, o
penktadienį išleisime liepos 6
d., šeštadienio numerį.
Gerose širdyse gimsta ge
ra idėja. Union Pier Lietuvių

draugija per Vidą Giniotienę
dosnią auką atsiuntė Jaunųjų
ateitininkų sąjungai. Aukos
paskirtis - suteikti paramą
vaikams, kurie dėl finansinių
sunkumų negali dalyvauti va
saros stovykloje. Kaip gražu,
kad Union Pier Lietuvių drau
gija supranta vasaros stovyk
lų svarbą mūsų vaikų gyveni
me. Už jūsų auką JAS centro
valdyba nuoširdžiai dėkoja.
Savo skaitytojams jau iš
siuntėme būsimo „Draugo”
pokylio, vyksiančio rugsėjo 29
d. (nauja data) „Sabre Room”,
laimėjimų knygeles. Visus
kviečiame šias knygeles kuo
atidžiau ir kruopščiau užpil
dyti, kad padidintumėte savo
galimybes laimėti „Draugo”
piniginiame žaidime. Visų pir
ma, mieli skaitytojai, turite
užpildyti kairiąją knygelės
dalį, į ją įrašydami savo var
dą, pavardę, miestą, valstiją,
kodą, o taip pat ir telefono nu
merį. Prašome kantriai užpil
dyti visus vienuolika lapelių!
Tada dešiniąją knygelės pusę
atplėškite nuo kairės. Deši
niąją pasilikite sau, o kairiąją
išsiųskite mums, pridėdami
savo auką. Už vienuolikos bi
lietėlių knygelę tikėtumėmės
bent 10 dol. aukos. Jei nepre
numeruojate „Draugo”, laimė
jimų knygelių taip pat galite
įsigyti „Draugo” administraci
joje darbo valandomis. „Drau
go” pokylio laimikių traukime
galėsite išlošti 6 prizus: 500,
300, 250, 200, 150, 100 dol.
O MECENATAS —
LIETUVIŲ FONDAS

apylinkėse t

Skalbimui
• 27 centai skambinant į

JAV LB Kultūros taryba, Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
kaip ir ankstesniais metais, vai. per parą, 7 dienas per
skirs premijas pasižymėju savaitę, 6 sekundžių inter
siam žurnalistui radijo, kul valai. Jokių mėnesinių mo
tūros darbuotojui, o JAV LB kesčių. Tikslus apskaičiavi
Švietimo taryba pasirūpins, mas. Kokybiškiausias ryšys.
kad būtų skirta švietimo pre Paslauga be apgaulės. Kreip
mija. Premijų pirmininkai ir kitės vakarais lietuviškai į
taisyklės jau buvo porą kartų TRANSPOINT atstovą su 8
paskelbtos „Drauge”. Tačiau metų patirtimi tarptautiniu
tos kasmetinės premijos ne ose ryšiuose. Tel. 708-386būtų įmanomos be Lietuvių fon 0556. TRANSPOINT —
do, kuris yra visų premijų me patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
cenatas.

TURIME NAUJĄ PASAULIO FUTBOLO
I vieta — Brazilijos
sportininkams
Praėjusį sekmadienį, birže
lio 30 d., Jokohamos mieste
Japonijoje įvykęs finalinis 17ųjų Pasaulio futbolo pirmeny
bių susitikimas išaiškino nau
ją futbolo galiūną. Juo tapo
Brazilijos rinktinė, baigmėje
įveikusi Vokietiją 2-0.
Braziliečių eilėse pasižymėjo
Ronaldo, kuris 67-tą ir 79-tą
minutę įmušė pergalingus
įvarčius. Pirmąjį įvartį brazi
las pelnė gana lengvai, kai vo
kiečių vartininkas O. Kahn
padarė lemtingą klaidą nesu
graibydamas kamuolio — pri
bėgęs Ronaldo jį pasiuntė į
vartų tinklą. Vokiečiai sten
gėsi rezultatą išlyginti. Viena
iš brazilų kontraatakų buvo
rezultatyvi ir jau tada buvo
matyti, kad vokiečiai turės
pasitenkinti sidabru.
Brazilas Ronaldo šiose pir
menybėse buvo pats geriau
sias įvarčių mušėjas: jis pasi
žymėjo net 8 kartus ir pelnė
net pusę braziliečių šiose var
žybose pasiektų įvarčių.
„Dabar aš jau galėsiu ramiai
gyventi ir praeities prisimini
mai manęs nebekamuos. Pa
saulio čempionu turėjau tapti
1998-aisiais, tačiau likimas lė

i

mė kitaip — reikėjo man lauk
ti 2002-ųjų”, — teigė šis žino
miausias pasaulyje futbolinin
kas, kuris 1996 ir 1997 me
tais buvo pripažintas geriau
siu planetos futbolo žaidėju.
Kaip atsimename, 1998-aisiais brazilai 0-3 rezultatu
pralaimėjo Prancūzįjai, kuri šį
kartą ne tik kad nelaimėjo nei
vienų rungtynių, bet neįmušė
ir jokio įvarčio.
16-ose Pasaulio futbolo pir
menybėse 1994-aisiais Brazili
ja iškovojo pasaulio čempionų
titulą, baigminiame susitiki
me įveikusi Italiją tik po 11
metrų baudinių serįjos.
Šiemet Brazilija pasirodė ge
riau negu anksčiau — ji lai
mėjo visas septynerias 17-ojo
Pasaulio čempionato rung
tynes. 2002-ųjų metų pirme
nybėse futbolo žinovai ir Bra
ziluos futbolo sirgaliai aukso
medalių nebuvo pranašavę,
nes brazilai Pietų Amerikos
atrankos turnyre vos pateko į
32 komandų tarpą, kurios
rungėsi finaliniame turnyre.
Šį finalinį susitikimą stebėjo
arti 70,000 žiūrovų Jokoha
mos miesto (Japonija) stadio
ne. Prie televizijos ekranų jų
buvo bent keli bilijonai, nes
futbolas yra pati populiariau-

IMKIT IR SKAITYKIT: KNYGA NE TIK ISTORIJAI

Birželio 29 d. „Seklyčios” Neįtrauktieji 4,480 asmenų deckas. TF veteranas Juozas
Čikagoje salė, kur vyko kny suaukojo 128,290 dol. Jų au Giedraitis atsisakė būti per
gos „Tautos fondas. 1943- kos - nuo 1 dol. iki 99 dol. renkamas į tarybą, tačiau jis,
2002” pristatymas, buvo pilna Knygoje rasite 3,041 narį pagal 2001 TF statuto pakei
- apie 60 dalyvių iš Čikagos, (įskaitant 140 testamentinių timą, turi teisę dalyvauti TF
apylinkių ir jų svečių. Knygą palikimų už 3,194,658 dol. darbe sprendžiamuoju balsu.
pristatė iš New Yorko atvykę sumą). Šie asmenys suaukojo Išryškėja TF gairės ateičiai:
Tautos fondo garbės pirminin 6,283,913 dol. Prie jos reikia remti lietuviškų mokyklų mo
kas Juozas Giedraitis bei Tau pridėti 135 narių organizacijų kytojus ir mokinius lietuviš
tos fondo valdybos pirminin aukas (170,089 dol.). Viską kose mokyklose Vilnijoje, Lie
kas Algis Vedeckas. Vakarą sudėjus gaunama 6,582,292 tuvos užribiuose ir Mažojoje
vedė TF Illinois atstovas Pra dol. suma. Na, o įskaitant vi Lietuvoje (ši programa pra
nas Povilaitis, kuris ir suor sokias aukas VLIKui betar dėta 1993 m. ir jau panaudota
ganizavo šį renginį. Vedėjas piškai, manau, susidarytų ne 170,000 dol.); tęsti mokyklų
pristatė svečius, kurių pirma mažiau kaip 10 mln. dol.”, - įdukrinimą (nuo 2000 m. jau
sis, Juozas Giedraitis, pa sakė J. Giedraitis.
išmokėta 96,000 dol.); tęsti
sidžiaugė, kad mato tiek daug
Algis Vedeckas perskaitė „Tėviškės šviesos”, „Valstie Knygos „Tautos fondas” pristatymo
susirinkusių senų ir ištikimų Pauliaus Jurkaus žodį apie čių laikraščio” priedo, priside vakarą „Seklyčioje” vedė Tautos
TF draugų veidų. Jis trumpai knygą „Tautos fondas”, kuris dančio prie Lietuvos jaunimo fondo tarybos vicepirmininkas ir at
priminė TF remtus Vyriausio buvo pavadintas „Tautos fon tautinio, pilietinio ir asmeni stovas Illinois valstijoje Pranas
Povilaitis.
jo Lietuvos Išlaisvinimo komi do darbai. Jie paliečia mus vi nio ugdymo, leidimą (išleista
teto darbus. VLIKas Lietuvos sus”. Šį straipsnį atspausdin 10,000 dol.); tęsti abiturientų kok ir pasinaudok”. „Nėra
laisvinimo reikalams naudojo sime vėlesniuose laikraščio literatūrinius konkursus, ku abejonės, kad ši programa yra
radijo transliacijas į okupuotą puslapiuose.
rie išryškina naujus talentus, naudinga daugeliui mūsų tau
Lietuvą per Madrido, Romos,
„Malonu, kad pirmasis TF ugdo tėvynės meilę ir kitas ge tiečių, kurių nemažos sumos
Vatikano valstybinį ir net Ma knygos pristatymas vyksta ras savybes ( nuo 1998 m. iš yra
užšaldytos
'Capital
nila radijo stotis; aštuoniomis Čikagoje, kur TF per daugelį leista 100,000 dol); bus pagal Gains’ šaldytuve’, — kalbėjo
kalbomis leido ELTos biule metų džiaugėsi dideliu būriu išgales remiamas ALTo infor valdybos pirmininkas. Šiai
tenius, kuriuos gaudavo spau rėmėjų ir draugų. Šiuo metu macinis centras Vašingtone programai vadovauja Jonas
da, vyriausybių atstovai, Kon turime net tris čikagiečius TF (nuo 1992 m. išleista daugiau Pabedinskas.
greso nariai ir t.t.; leido direktorius: Joną Pabedinską, kaip 110,000 dol.); tęsti kariVakarą vedęs Pranas Povi
rimtus veikalus, kuriuose bu Praną Povilaitį ir Joną Vai tatyvinę veiklą, panaudojant laitis papasakojo apie darbą
vo nurodoma komunistų klas nių, - pradėjo savo pasisa ne tik lietuvių, bet ir kita renkant lėšas. Jis gėrėjosi
ta. „Nebuvo lengva, - kalbėjo kymą TF valdybos pirminin taučių veiklą (išmokėta apie žmonių atsidavimu Lietuvos
Juozas Giedraitis, - pavyz kas Agis Vedeckas. - Praną 28,000 dol., kurių didelę dalį laisvinimo reikalui ir davė
džiui, ‘New York Times’ sutiko Povilaitį turbūt jau bijot susi padengė dr. Šomkaitės inicia jautrių pavyzdžių, kaip žmo
įdėti informacinį puslapį už tikti. Greičiausiai jis jums tyva surinktos aukos; 80 nuoš. nės, atitraukdami nuo savęs
5,000 dol., bet apsižiūrėjęs įgriso, vis kviesdamas aukoti paramos skiriama Lietuvos duonos kąsnį ar prisukę šilu
straipsnį ir pinigus grąžino”.
mos čiaupą ir pamažinę kam
TF. Padėka P. Povilaičiui, ne mokykloms).
Pradžioje TF sunkiai sekėsi, tik už šio susitikimo su
Algis Vedeckas pateikė gau bario temperatūrą vienu laips
1973 m. jis buvo inkorporuo ruošimą, bet ir už sutikimą at namų aukų statistikos: 2001 niu, sutaupytas lėšas skirdavo
tas kaip ne pelno siekianti or likti nedėkingą darbą - iš m. TF gavo 144,820 dol. aukų Tautos fondui.
ganizacija. Aukos pradėjo di siuntinėti TF knygą aukoto (34,490 dol. mokyklų įdukVakarui baigiantis aukoto
dėti. Apie 10 metų TF dirbo jams. Padėka už nepailstamą rinimui; 20,000 dol. mokyklų jai, kurie TF buvo įnešę iki
privačiame bute, nebuvo ap daugelmetį atstovavimą TF, bibliotekoms; 10,000 dol. mo 750 dol., knygą „Tautos fon
mokamų darbuotojų, nebuvo aukų rinkimą ir patarimus TF kyklos autobusui pirkti, kny das” gavo nemokamai. Kadan
technikos, todėl to meto auko veikloje. Kiek kartų randame gų spausdinimui). Daugėja gi kitokių čia beveik nebuvo,
tojų kartoteka nėra tiksli. jo pavardę Tautos fondo kny fondelių, tvarkomų pagal au knygomis nešini išėjo visi. Va
1977 m. sudaryta tiksli karto goje!” (P. Povilaitis yra ir TF kotojo valią.
kare taip pat dalyvavo svečiai
Šiais metais TF gali panau - mons. Alfonsas Svarinskas,
teka; tuo metu TF jau turėjo tarybos vicepirmininkas. Red.)
68,424 dol. pajamų. 1998 m.
Valdybos pirmininkas A. Ve doti nuo 5 iki 10 nuoš. pagrin - buvęs disidentas ir Baž
pajamos viršijo 1 mln.
deckas taip pat supažindino dinio kapitalo TF programoms nyčios bei visuomenės veikė
„Atsiprašome, kad šioje kny su metinio suvažiavimo me ir uždaviniams vykdyti. Lėšų jas iš Lietuvos; JAV Lietuvių
goje nėra išvardinti visi 7,530 džiaga. Svarstyta tolimesnė panaudojimo nutarimai daro Bendruomenės Krašto valdy
aukotojų, o tik TF nariai, - TF veikla, perrinkti keturi di mi 2/3 tarybos narių pritari bos pirmininkas Algis Gečys
kalbėjo J. Giedraitis. - Juk is rektoriai: Kęstutis Miklas, dr. mu.
bei vicepirmininkas Juozas
Nijolė
Bražėnaitė-Paronetto,
Algis
Vedeckas
pristatė
au
torijai įdomu, kas kiek Lie
Ardys iš Filadelfijos ir kt.
tadienį, liepos 6 d., 9:30 val.r.
Audronė V. Škiudaitė
tuvą mylėjo ir jai aukojo. Saulius Sirusas ir Algis Ve kojimo būdą, pavadintą „Auseselių motiniškajame name,
2601 West Marųuette Road
Chicago. Mišias aukos Čika
vo tris dainas: „Dovana Dan dovaujant, buvo padainuota ir
TĖVO DIENA „SEKLYČIOJE”
gos kunigas Thomas Griffin,
giškajam Tėvui”, „Viešpaties keletas linksmų dainų, į kurių
SVD._______________________
lelija” ir „Dainą apie sugrįžusį atlikimą įsitraukė visi popie
nėjimą
„Seklyčion”
susirinku
„Seklyčia” yra susirinkimų
vieta, kurioje įvairių amžių ir sių žmonių tėvai jau guli šal sūnų”. Dainininkui akompa tės lankytojai.
KALENDORIUS
Programų vedėja E. Sirutie
„bangų” lietuviai
atranda tuose kapuose. Gal kartais ne navo vargonininkė Kristina
Liepos 2 d.: Gantautė, Jotvingas,
nė
nuoširdžiai dėkojo Tėvo
Vilutytė.
įvertindavome savųjų tėvelių
Lengvenis, Marijonas, Napoleonas, džiaugsmo įvairiomis progo
dienos
programos atlikėjams,
Nuolatinė
„Seklyčios”
talki
mis.
Čia
yra
švenčiami
gimta
buvimo, nedažnai juos aplan
Procesas, Rustenis.
o
klausytojos
jiems įteikė gra
ninkė
ir
šiaip
gerų
darbų
da
Liepos 3 d.: Šv. Tomas, apaš dieniai, vardinės, Motinos, Tė kydavome?.. Apie tai kalbėjo
žių
gėlių
puokštes.
Buvo dėko
rytoja
Liucija
Einikienė,
pade
talas, Anatolijus, Leonas, Liudmina, vo diena, rodomos vaizdajuos kun. R. Adomavičius. Jis savo
jama
ir
gausiems
popietės
lan
danti
vežioti
maistą
negalin
Rytis, Vaidilas.
tės, vyksta daug kitų malonių pasakojimą apie tėvus užbai
kytojams
bei
JAV
LB
Sociali
Liepos 4 d.: Aldis, Berta, Birutė,
tiems
ateiti
į
„Seklyčią”,
per
užsiėmimų. Visa tai rengiama gė, padainavęs dainą „Miru
Elzbieta, Gedgailė, Malvina, Skalvis,
JAV LB Socialinių reikalų ta siam tėvui”. Aldona Vaitienė skaitė laišką tėvui, parašytą nių reikalų tarybos pirminin
Teodoras, Ulrikas. JAV nepriklauso
kei Birutei Jasaitienei už at
rybos pirmininkės Birutės Ja perskaitė psalmes apie Dan šiam minėjimui. Ji gerai susi
mybės diena (1776 m.).
vykimą
į Tėvo dienos minėji
pažinusi
su
tėvų
rūpesčiais,
saitienės ir programų vedėjos giškąjį Tėvą, kuris labai rūpi
mą.
nes
daugiau
kaip
30
metų
mo
nasi mūsų gyvenimu, norėda
Elenos Sirutienės dėka.
ČEMPIONĄ!
Klierikui Patrikui SkruduŠ. m. birželio 19 d. „Sekly mas, kad mums gerai klotųsi. kytojavo ir turėjo reikalų su
piui sukalbėjus maldą prieš
šia sporto šaka ir futbolininkų čioje” minėjome Tėvo dieną. Bet ir mes neturime būti Dan mokinių tėvais.
pergalės aikštėse yra laikomos Kad paminėjimas būtų įvai giškajam Tėvui abejingi. Kaip
Kun. R. Adomavičius, turė pradedant pasivaišinimą ir
didžiuliais valstybiniais lai rus, dalyvavo Šie asmenys: ir žemiškasis tėvas, taip ir damas gerą balsą ir daug dai pabendravimą, lankytojai da
linosi išklausytomis mintimis
mėjimais.
kun. Rimvydas Adomavičius, Kūrėjas, laukia mūsų, kad jį nų savo dainų skrynioje, dar
Švč. M. Marijos Gimimo para aplankytume savo maldomis. padainavo šiuos kūrinius: ir aptarinėjo dainuotas dai
Bronza — Turkijos ekipai
pijos administratoriaus pava Po dvasingo Aldonos skaitinio „Vasaros naktys” ir „Senelio nas.
Antanas Paužuolis
duotojas, visuomenininkė Al kun. R. Adomavičius padaina armonika”. Kun. Rimvydui va
Rungtynėse dėl trečios vie dona Vaitienė ir Liucįja Eini
tos ir bronzos medalių pergalę kienė, nuolatinė „Seklyčios”
iškovojo Turkijos futbolinin talkininkė.
kai, kurie 3-2 pasekme įveikė
Programų vedėja E. Sirutie
vieną šių pirmenybių šeimi nė, pristatydama kun. R. Ado
ninkų — Pietų Korėjos vie mavičių, pastebėjo, jog jis nuolikę.
įdomi asmenybė, tinkanti ir
Jau pirmame kėlinyje tur „prie šokių, ir prie rožan
kams pavyko pelnyti tris įvar čiaus”. Sekmadieniais kunigas
čius, o korėjiečiams — vieną. sako įspūdingus pamokslus ir
Tokia pasekmė išsilaikė iki parapijos salėje veda pasisve
paskutinės rungtynių minu čiavimus. Be to, jis yra geras
tės, kai korėjiečiai sugebėjo dainininkas, pilnas linksmu
antrą kartą nuginkluoti turkų mo ir išradingumo.
Kun. R. Adomavičius pradė
vartininką.
Beje, kitos 18-osios Pasaulio jo programą, sakydamas, jog
%
futbolo pirmenybės bus su daug yra kalbama ir rašoma
rengtos 2006 metais Vokieti eilėraščių motinoms, tėvai
joje. Tačiau atrankinės varžy kartais paliekami nuošalyje,
bos jau prasidės šį rudenį. tačiau tai nereiškia, kad tėvai
Jose, kaip ir anksčiau, daly yra užmiršti. Kun. R. Adoma
vaus Lietuvos futbolo rinktinė vičius prisiminė poeto Prano
(pasiekimų lentelėje dabar Lemberto poezijos eilutes apie
esanti 98-oje vietoje iš 2000 tėvą. Anot eilėraščio, tėvas,
valstybinių komandų pasau aręs žemę, dabar guli šaltuo
lyje). Lietuvos rinktinė žais se kapuose. Sūnus gailisi, pra
vienoje grupėje su naujaisiais radęs tėvą ir jaučia gilią, ne
pasaulio vicečempionais — vo išmatuojamą žaizdą širdyje. „Seklyčios" popietėje. Iš kairės: S. Januškienė, F Strolia, E Sirutienė, J. Gaigalienė, H Strolia, O Lukienė, L
kiečiais.
Ed. Šulaitis
Daugelio į Tėvo dienos pami Vaičiūnienė ir T Strolienė

t

