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Prezidentas ir Seimo vadas
nepritaria ūkio ministro veiklai
Eugenijus Maldeikis
neatsistatydins
Vilnius, vasario 5 d. (BNS)
— Eugenijus Maldeikis lieka
ūkio ministru, pirmadienio
rytą nusprendė premjeras Ro
landas Paksas.
Anot pranešimo, premjeras
susipažino su Vyriausiosios
tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) išvadomis, teigian
čiomis, kad ūkio ministras E.
Maldeikis kelionės į Maskvą
metu nepažeidė Viešųjų ir pri
vačių interesų derinimo val
stybinėje tarnyboje įstatymo.
Išklausęs
Seimo
Liberalų
frakcijos nuostatos, vieningai
išreiškiančios
pasitikėjimą
ūkio ministru, taip pat at
sižvelgdamas į tai, kad specia
liosios tarnybos iki šiol nepa
teikė jokios naujos informaci
jos. R. Paksas priėmė spren
dimą nesiūlyti E. Maldeikiui
atsistatydinti iš ūkio ministro
pareigų.
R. Paksas pavedė visiems
kabineto nariams rengiant
vizitus ir jų metu griežtai lai
kytis įstatymuose ir kituose
teisės aktuose numatytų rei
kalavimų.
Praėjusį penktadienį R. Pak
sas nutarė paprašyti Val
stybės saugumo departamento
ir Specialiųjų tyrimų tarnybos
informacijos apie prieštaringai
vertinamą ūkio ministro vizitą
į Maskvą. VTEK nusprendė,
kad E. Maldeikio elgesys per
vizitą Maskvoje nesukėlė vie
šųjų ir privačių interesų kon
flikto, tačiau drauge pažy
mėjo, kad ministras pažeidė
įstatymais ir vyriausybės ak
tais numatytą vizitų organiza
vimo bei vedimo tvarką.
Prezidentas nesupranta
premjero motyvų
„neskandinti" ministro
Prezidentui Valdui Adamkui
neaiškūs argumentai, kuriais
remdamasis, premjeras R.
Paksas nusprendė nesiekti
ūkio ministro atsistatydinimo.
Kaip sakė prezidento atstovė
spaudai Violeta Gaižauskaitė,
Meksikoje poilsiaujantis prezi
dentas V. Adamkus pirma
dienį buvo informuotas apie R.
Pakso sprendimą išsaugoti da
bartinį ūkio ministrą.
„Prezidentui nėra aiškūs ar
gumentai ir motyvai, kuriais
vadovaudamasis. R. Paksas
priėmė šį sprendimą", sakė at
stovė spaudai. Anot jos, „todėl
prezidentas susilaiko nuo to
lesnių komentarų".
Socialliberalai trauko
pečiais dėl premjero
sprendimo
Naujosios sąjungos (NS, so
cialliberalų) frakcijos Seime
seniūnas Gediminas Jakavonis pirmadienį skeptiškai suti
ko žinią, jog premjeras apsi
sprendė išsaugoti ūkio mi
nistrą E. Maldeikį. „Jeigu
premjeras mano, kad E. Mal
deikis yra tinkamas mini
stras, turintis kvalifikaciją,
galintis toliau vykdyti refor
mas ir jis paliekamas mini
stru, mes nesikišame į šį pro
cesą", sake G. Jakavonis.
Tačiau jis pabrėžė asmeniškai
manąs, kad istorijoje dėl E.
Maldeikio vizito Į Maskvą
„buvo daug tiesos nesakymo'^.
„Nemanau, kad ten yra krimi
nalo ar grėsmės valstybės sau
gumui, tačiau, matyt, tai nėra
visiškai švarus reikalas", sakė
G. Jakavonis.

Pradėtos XVIII amžiuje, ristūnų lenktynes Sartuose tebevyksta ir šiandien.

Žirgų lenktynės Sartuose
nepraranda populiarumo
Dusetos, vasario 4 d.
(BNS) — Dusetose vyko tradi
cinės, daugiau, kaip du šimtus
metų kiekvieną žiemą rengia
mos žirgų lenktynės. Nuotai
kingas renginys, sutraukęs
apie 20,000 žiūrovų jau ne pir
mus metus dėl plono ledo vyko
ne ant Sartų ežero, bet ne ma
žiau slidžiame hipodrome.
Šių metų varžybose dalyva
vo 63 žirgai, iš jų pusė — res
publikinės lenktyninių žirgų
lygos nariai, kurie laimėjo net
10 bėgimų iš 12-kos.
Pagrindinį superfinalą —
Seimo pirmininko Artūro Pau
lausko įsteigtą „Tūkstantme
čio" prizą — kuriame varžėsi
visų važiavimų nugalėtojai,
laimėjo ukmergiškis Kazys
Trota su žirgu Energizer. Pre
zidentūros įsteigtą „Didijį žie
mos"
prizą laimėjo Vaidas
Rimša iš Ukmergės su Prestigions Teacher. Šiam 22 metų
važnyčiotojui įteiktas ir jau
niausiojo lenktynininko pri
zas. Geriausiai lenktynėse se
kėsi Varėnos rajono važnyčio
tojui Stasiui Kėriui. Jis su žir

Siūlomas „saugiklis" svarbiam
energetikų susitarimui
Vilnius, vasario 5 d. (BNS)
— Opozicinės Konservatorių
partijos vadovas Vytautas
Landsbergis pasiūlė vyriausy
bei prie numatomo pasirašyti
susitarimo dėl Baltijos valsty
bių, Rusijos ir Baltarusijos
energetikos sistemų lygiagre
taus darbo pridėti Lietuvos
vyriausybės pareiškimą, ap
saugantį suverenius valstybės
tikslus.
V. Landsbergio nuomone, to
kiu būdu jie „negalėtų būti
aiškinami kaip 'darantys ža
lą', tuo aiškinimu trukdant
Lietuvai stoti į Europos Są
jungą".
Su tokiu siūlymu V. Lands
bergis pirmadienį laišku krei
pėsi į premjerą
Rolandą
Paksą. „Jeigu Rusijos pusė ne
puoselėja paslėptų negerų ke
tinimų, ji sutiks", rašo laiške
V. Landsbergis ir pastebi, kad
Lietuvos vyriausybė turi teisę
pridėti tokį savo pareiškimą
prie numatomo pasirašyti su
sitarimo.
Praėjusią
savaitę Seimo
konservatorių frakcija vyriau
sybei pasiūlė pataisyti kai ku
riuos, konservatorių nuomone,
abejotinus susitarimo dėl Bal
tijos šalių, Rusijos ir Baltaru
sijos energetikos sistemų ly
giagretaus darbo punktus.
Konservatorių nuomone, su
sitarimo projekte yra nuo
statų, kurios gali trukdyti Lie
tuvai įgyvendinti strateginius
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Seimo v a d a s pabrėžia
ministro moralinę
atsakomybe
Seimo pirmininkas Artūras
Paulauskas pareiškė, jog ūkio ,
ministrui Eugenijui Maldei
kiui „tenka moralinė atsako
mybe ne tik už būtinąjį, bet
ypač — už būsimąjį laiką, jam
likus dirbti vyriausybės na
riu". A. Paulauskas pažymėjo,
jog „tik vyriausybės vadovas
galėjo priimti galutinį spren
dimą, ar ūkio ministras gali
toliau likti dirbti". Anksčiau
Seimo pirmininkas yra sakęs,
jog ūkio ministro vietoje būtų
atsistatydinęs, nelaukdamas
VTEK sprendimo.
VTEK neturėjo kai kuriu
dokumentu apie ministro
vizitą
Nagrinėdama ūkio ministro
Eugenijaus Maldeikio vizito į
Maskvą aplinkybes, Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisi
ja (VTEK) neturėjo kai kurių
dokumentų, kuriuos egzistuo
jant teigia žiniasklaida. Dien
raščio „Lietuvos žinios" duo
menimis, VTEK neturėjo do
kumentų, esą liudijančių, jog
prabangų viešbutį Maskvoje
Lietuvos delegacijai užsakė ir
sumokėti už jį įsipareigojo
UAB „Liat-Natali" generalinis
direktorius Šabtajus Kalmanovičius.
VTEK pirmininkas Vytau
tas Andriulis dienraščiui sakė,
jog apie tokių dokumentų eg
zistavimą sužinojo tik iš
žiniasklaidos. Jis teigė negalįs
pasakyti, ar šie dokumentai
būtų turėję kokios nors įtakos
VTEK sprendimui, jei būtų
pasirodę anksčiau.
Pats Š. Kalmanovičius teigia
neturįs nieko bendra su vieš
bučio kambarių užsakymu.
Anot „Lietuvos žinių", mano
ma, kad Š. Kalmanovičius do
misi artėjančiu „Lietuvos du
jų" privatizavimu.
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energetikos pertvarkymo dar
bus — įjungti ją į Vakarų Eu
ropos energetikos sistemą, pa
laipsniui nutraukti Ignalinos
atomines elektrinės veiklą.
Konservatoriai teigė, kad su
sitarime nėra jokių paaiški
nimų, ar Lietuva galės įgy
vendinti šiuos strateginius
darbus tuomet, kai susitarimo
šalys nesusitars dėl priemonių
arba nesuderins veiksmų, vie
nai šalių atsisakius tai pada
ryti. Konservatoriams taip pat
neaišku, ar tokiu atveju Lietu
va neturės atlyginti tariamų
nuostolių, jeigu kuri nors šalis
to pareikalaus.
Vyriausybė sausio pabaigo
je leido bendrovei „Lietuvos
energija" pasirašyti susita
rimą su Baltarusijos „Belenergo", Latvijos „Latvenergo",
Rusijos
„Jedinaja energetičeskaja sistema Rosii" ir Es
tijos JEesti Energia". Dėl
nepasirašyto dokumento Ru
sija sudaro kliūtis Lietuvai ek
sportuojant elektros energiją
per Baltarusiją į Vidurio Eu
ropą.
1999 m. susitarimą pasirašė
visos minėtos bendrovės, iš
skyrus „Lietuvos energiją".
* Dėl 1997 ir 1998 metais
sudarytu AB „Lietuvos ener
gija" ir susivienijimo „Belenergo" sutarčių pernai sausio
3 dieną Valstybes kontrolės
kvotos skyriuje buvo iškeltos
baudžiamosios bylos. <FM»>

gais Princu, Yesteriear ir Fa
gotu laimėjo net tris pirmą
sias vietas.
Didelį susidomėjimą šukele
surengtas papildomas bėgi
mas, kuriame dalyvavo val
džios atstovai. Nugalėtoju ta
po žemės ūkio ministras Kęs
tutis Kristinaitis.
Trys Lietuvos politikai — A.
Brazauskas, Artūras Paulaus-

Kęstutio Vanago lElta; nuotr.

kas ir E. Makelis — vos iš
vengė kraujo praliejimo. Po
sūkyje buvusio žemės ūkio mi
nistro E. Makelio žirgą prie
tako krašto prispaudė Seimo
pirmininko A. Paulausko ris
tūnas. Po susidūrimo E. Ma
kelis parkrito ant sniego. Iš
paskos skriejęs prezidentas A.
Brazauskas bandė aplenkti
gulintį E. Makelį, išlėkė iš ta
ko ir atsidūrė pusnyje. Nei
vienas iš jų ir nebaigė rung
ties.

Lietuvos laisvės sąjungos nariai
ieško užtarimo savo vadui
Kaunas, vasario 5 d. (Elta)
— Lietuvos laisves sąjungos
(LLS) atstovai iš pagrindinių
Lietuvos miestų bei rajonų
centrų kreipėsi į Seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską ir
Generalinę prokuratūrą, kad
būtų nustatyta, ar „išpuolio"
prieš Lietuvos laisvės sąjun
gos vadą Vytautą Šustauską
metu nebuvo skleidžiami me
lagingi prasimanymai, žemi
nantys jo garbę ir orumą.
V. Šustausko partijos kole
gos taip pat reikalauja, kad
Centro sąjunga už padarytus
išpuolius viešai . atsiprašytų
Lietuvos laisvės sąjungos ir
jos pirmininko.
Vasario 1 ir 3 dienomis Tau
ragėje ir Kaune įvyko LLS
Vakarų ir Rytų regiono koor
dinacinių tarybų posėdžiai.
Kaip rašoma išplatintame pa
reiškime, LLS nariai viena
reikšmiškai pritarė nuomonei,
kad Lietuvos laisvės sąjungos
vadovas C. Šustauskas anti
semitizmu buvo apkaltintas
neturint jokių įrodymų apie
konkrečią jo veiklą. „Vienin
telis įrodymas, šiuo atveju,
būtų vienos iŠ Švedijos televi
zijų nufilmuoto interviu su V.
Šustausku vaizdo ir garso
įrašo originalas. Ar tai ne
montažas, turėtų nustatyti ek
spertizė", tvirtina pareiškimo
autoriai.
LLS atstovų nuomone, Ge
neralinė prokuratūra
turė
tų išsiaiškinti, ar „išpuolyje"
prieš V. Šustauską nėra
tyčinio siekimo'sukelti tautinę
ar rasinę nesantaiką. LLS
Vakarų ir Rytų regionų koor
dinacinių tarybų atstovai pa
reiškė pritaria savo partijos
pirmininko V. Šustausko vyk
domai politikai ir juo pasitikį.
Pirmadienį gausus būrys
piketuotojų kauniečių plūs
telėjo prie Kauno miesto savi
valdybės posėdžių salės durų,
už kurių kauniečiams Seimo
nariams buvo pristatomos
Kauno miesto problemos. Ka
dangi pastaruoju metu V.
Šustausko pavardė nuolat
linksniuojama kaltinant jį an
tisemitizmu ir kitais ne-

* „Mažeikiu naftos" ge
neralinio direktoriaus Ja
mes Scheel pirmajame inter
viu Lietuvos spaudai kalbama
apie bendrovę užgriuvusius
nemalonumus. Pasak jo, vy
riausybė
svarsto galimybę
keisti investicijų sutartį, ne
tvirtina „Mažeikių naftos"
veiklos plano, neatsako į laiš
kus, kita valstybės įmonė —
„Klaipėdos nafta" nori atsisa
kyti jai nenaudingos sutarties.
„Bendrininkams
nederėtų
kreiptis į arbitražą, tačiau jei
vyriausybė ir toliau nieko ne
darys, tai bus vienintelis likęs
kelias", sakė J. Scheel.
* Nepasirašius susitari
mo dėl lygiagretaus Baltijos
valstybių, Baltarusijos ir Rusi
jos energetikos sistemų darbo,
Lietuva negalės pradėti elek
tros linijos į Lenkiją statybos
ir bei įsijungti į Vakarų ener
getikos sistemą, teigia energe
tikai.
* Vyriausioji rinkimų
komisija (VRK) tebelaukia
informacijos iš Rusijos apie
Lietuvos laisvės sąjungos va
do, Seimo nario Vytauto Šus
tausko sovietiniais laikais bu
vusį teistumą. Gali būti, kad
ši informacija paspartins svar
stymą klausimo dėl V. Šus
tausko Seimo nario įgaliojimo
panaikinimo.
* Buvęs Kauno meras,
Lietuvos laisvės sąjungos
vadas, Seimo narys Vytautas
Šustauskas teigė, kad dabarti
nei Kauno valdžiai bandoma
suversti visa, „kas buvo 'pri
kiaulinta' per pastaruosius 10

teisėtais veiksmais, jo bendraminčiai suskubo išreikšti savo
prielankumą vieninteliam Sei
mo nariui, atstovaujančiam
Lietuvos laisvės sąjungai. Po
licijai sunkiai sekėsi tramdyti
neleistiną renginį surengusius
„triukšmadarius", kurių ovaci
jos kurį laiką buvo girdėti
metų".
posėdžių salėje.

(BNS)

Atsistatydino Kauno mero
pirmasis pavaduotojas

Kaunas, vasario 5 d. (BNŠ)
— Nesitaikstydamas su nepa
stovia politine padėtimi Kau
no savivaldybėje, pirmadienį
pareiškė atsistatydinąs Kauno
mero pirmasis pavaduotojas,
konservatorius
Kazimieras
Starkevičius.
Praėjusią savaitę apie pla
nuojamą atsistatydinimą pa
reiškė ir Kauno meras, Lietu
vos laisvės sąjungos narys Ge
diminas Budnikas. Abiejų
miesto vadovų
sprendimą
penktadienį svarstys Kauno
miesto savivaldybės taryba.
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) partijos narys
K. Starkevičius pirmadienį
pareiškė, kad atsistatydinti
paskatino politinė padėtis
mieste. „Mačiau kas vyksta, ir
aš taip dirbti negalėjau", teigė
vicemeras. Tačiau savo atsis
tatydinimo priežasdų jis nesu
konkretino, sakydamas, kad
„tai padarys vėliau, galbūt
per tarybos posėdį". „Norėčiau
matyti dabartinį merą G. Bud
niką ir toliau prie miesto vai
ro", teigė K. Starkevičius.
Maždaug prieš mėnesį tarp
mero ir jo pirmojo pavaduotojo
atsirado trintis. Jie kaltino
vienas kitą nevykdant bcudrų
darbų programos ir ginant
savo tikslus.
Kauno meras G. Budnikas
teigė, kad jį atsistatydinti pa
skatino apskrities konservato
rių tarybos susirinkimo išva
dos. Kauno konservatoriai pa
skelbė, jog taryba pritaria
tam, kad būtų nutraukta koa
licija su Lietuvos laisvės są
junga ir pradėtos derybos su
kitomis partijomis.
„Tą nutarimą meras netei

singai suprato. Tai buvo dis
kusijos, o ne kažkokios slaptos
išvados", sakė K. Starkevičius.
Paklaustas apie galimus būsi
muosius miesto vadovus, K
Starkevičius sakė, jog „Naujo
ji sąjunga yra jauna partija ir
taip nori sėsti į kėdę, kad daro
viską tam tikslui pasiekti".
Anot jo, kitas partijas tos pas
tangos net priverčia šypsotis.
Kol kas Kauno savivaldybė
je neskelbiama apie naujas
politines koalicijas. Manoma,
kad LLS, Tėvynės sąjunga ir
jaunalietuviai neardys dabar
tinės koalicijos. Iki šiol Kauno
miesto taryboje koaliciją buvo
sudarę 10 LLS atstovų, 7 kon
servatoriai, 3 jaunalietuviai,
iš socialliberalų gretų pasi
traukęs Juozas Žemaitis bei iš
centristų stovyklos išėjęs Juo
zas Kameneckas. Jie kartu
taryboje turi daugumą — 22
įgaliojimus iš 41.
Jeigu G. Budnikas neapsi
galvos ir atsistatydins, po sa
vivaldybių rinkimų Kauno
meras gali būti renkamas jau
trečią kartą.
* Kauno savivaldybės ta
rybos nariai ir Kaune iš
rinkti parlamentarai tarėsi,
kaip spręsti Kauno problemas
ir išgelbėti miestą nuo „provincialėjimo". Susitikime daly
vavo 11 Seimo narių ir 2 Sei
mo narių patikėtiniai. „Ne
normalu, kad į Vilnių plūsta 6
kartus, o į Klaipėdą — dukart
daugiau investitorių negu į
Kauną", susitikime teigė Sei
mo narė, buvusi Kauno tary
bos narė socialdemokrate Bi
rutė Vėsaite. Ji pabrėžė norą,
kad miesto valdžia būtų pasto
vesnė.
B\Si

*
Lietuvos tautiniam
olimpiniam
komitetui
(LTOK) vasario 2 d. įteiktas
oficialus kvietimas dalyvauti
2002 metų Salt Lake City žie
mos olimpinėse žaidynėse, ku
rios prasidės lygiai po metų.
Pakvietimus dalyvauti žaidy
nėse ketvirtadienį Lozanoje,
Olimpiniame muziejuje, pasi
rašė Tarptautinio olimpinio
komiteto (IOC) prezidentas
Juan Antonio Samaranch, o į
visas pasaulio valstybes grei
tuoju paštu atgabeno oficiali
IOC rėmėja UPS bendrovė.
Oficialų kvietimą į žaidynes
LTOK prezidentas Artūras
Poviliūnas atidavė olimpinei
slidinėjimo čempionei Vidai
Vencienei — būsimajai Lietu
vos olimpinės misijos vadovei.
Teisę dalyvauti žaidynėse jau
turi ledo šokėjai Margarita
Drobiazko ir Povilas Vanagas
bei slidininkas Ričardas Pana
vas. Tačiau Lietuvos delegaci
ja turėtų būti kur kas gauses
nė, kai pasibaigs visos atran
kos varžybos.
am
* Rolando Pakso vyriau
sybę drebinant vis stipres
niems skandalams, Lietuvos
liberalų sąjungos vicepirmi
ninkas Eugenijus Gentvilas
neabejoja, jog anksčiau ar vė
liau ši vyriausybė grius.
* Seimo pirmininko pava
duotojas Rolandas Zujevas
kol kas nereaguoja į savo vir
šininko, Seimo pirmininko Ar
tūro Paulausko nuomonę, jog
jis turi atsistatydinti kartu su
ūkio ministru Eugenijumi
Maldeikiu.
* Žymus kino operatorius
Jonas Gricius po pensijų re
formos, kai dirbantys pensi
ninkai netenka pensijos, dės
tys Muzikos akademijoje ir to
liau, bet atlyginimo už darbą
negaus. Taip jis ketina dirbti
dar pusantrų metų, kol jo va
dovaujamas kursas baigs stu
dijas.
* Pensijų reforma Vytau
tą Skuodį grąžino į disiden
tinę praeitį, rašo „Respubli
ka". V. Skuodis — buvęs gar
sus disidentas, sovietinių gu
lagų kalinys, keliolika metų
gyvenęs JAV, 1992 m. grįžo į
Lietuvą. Dabar jis pasiligojęs,
glaudžiasi Universiteto dar
buotojų bendrabutyje, maistui
teišgali skirti kelis litus per
dieną.
* Per savo kadencijos 3
mėnesius
parlamentarai
spėjo išvykti į daugiau nei 50
kelionių, tarp kurių būta iš
vykų ir į egzotiškas valstybes.
Komandiruotėms Seime gali
pritrūkti lėšų, spėja „Respub
lika".
* Kauno „Žalgirio" krep
šininko Vido Ginevičiaus pa
sas šukele įtarimą Atėnų oro
uoste dirbantiems pasienio po
licijos pareigūnams. J Graiki
jos sostinę sausio 31 d. su ko
manda atvykęs 194 cm ūgio
22 metų gynėjas buvo sulaiky
tas ir uždarytas į areštinę.
Ten praleidęs daugiau nei pa
rą, žalgirietis pagaliau atgavo
laisvę. Duris padėjo atverti
Lietuvos ambasados Graikijo
je garantijos.
«BM

KALENDOM V8~
Vasario 6 A. : Alkis. Darata. Pau
lius. Teofilis, Titas, Živile.
Vasario 7 d.: Jomante. Moze. Ra
mutis. Ričardas, Romualdas. Vilgaudas
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KLAUSIMAIS

ŠIMTUI METŲ STIPRIŲ KAULŲ
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.
Budistai liūdi dėl ilgo am- atakos bei tokio paralyžiaus
žiaus, nes jie nesuprato savo — „stroko". Kada mes, lietukūno veiklos, kai dėl minkštų viai. liausimės su budistais
kaulų (osteosąnarės — osteo vargti del senatvės ir imsime
porozės), lauke dirbdami, su gėrėtis senatve, paliovę šako
krisdavo skausmuose, ar kai čiais bei taukuose — spir
meldžiantis išgirsdavo staigų guose mirkstančiais didžku
skausmingų
brakštelėjimą. kuliais savo gomurį lepinę, o
Kūnas jiems buvo tokia pat širdis su smegenimis žudę.
mįsle kaip metų laikai, tvar
Minkštakaulė — osteoporo
kantys jų derlių, bei įvykiai, zis yra didelė našta, visiems,
pasireiškia jų danguje.
ypač moterims. Apsauga nuo
Moderniai medicinai truko tokios nelaimės yra ketverioilga kelionė, kol nuo dėlių ir pa. Susipažinkime su pirmąja
pjūklo ji pajėgė išgelbėti mili — tai sunkumų pakilnoti ne
jonus gyvybių, prailginti žmo vengiąs darbavimasis.
gaus gyvenimą ir tuos dovano
Daugeliui tas sunkumų ne
tus metus paversti darbingais vengiąs darbas reiškia prakai
bei vertingais. Mus taip pat ji tavimą, rungtynes ir kaktoje
išbudino prisilaikyti tam tikrų venų paburkimą ar įtampą su
normų, vadinkime jas apsau keliąs fabrike užsiėmimas. Iš
gos priemonėmis, kurios už tikrųjų nėra taip. Nors svorį
tikrinta mums džiaugsmingą kilnoti užsiėmimas yra būti
senatvę.
nas kaulų sustiprėjimui, bet
Aišku, senatvė yra neišven mums nereikia lėkti į gimnas
giama, bet nuo mūsų priklau tikos salę; užtenka vien savo
so kaip mes senstame ir kaip kūnu naudotis. Žmogaus kūno
mes prisirengiame neišvengia svoris teikia pakankamą svorį
mam mūsų kūno sužalojimui. kaulų ir raumenų stiprinimui
Viena senstančio kūno našta — tik reikia tinkamai savo
yra
kaulų
minkštumas. kūną panaudoti.
Minkštakaulė — osteoporozis
Bet čia prieiname, kur yra
(ir ne taip žalojanti jos ^esuo r ' šuo pakastas. Moteris nuo sa
ostecpenia) kasmet po 28 mi vęs stumia šalin darbą, susie
lijonus amerikiečių vargina — tą su sunkumų kilnojimu, kad
sulaužo jų kaulus, ypač riešus, tai stipriai pakeis jos išvaizdą
šlaunikaulius ir stuburus. Kai ir kad tai nėra moteriškas
80 proc. taip vargstančių esti darbas. Tokia pažiūra į sun
moterys, ypač be regulų to kesnį darbą neteisinga ir ža
kios, tai ir vyrai neturi snaus linga. Tiek vyrai, tiek moterys
ti dėl to reikalo.
gali pakilnoti sunkumus su
Bet yra žingsniai apsaugon nauda sau. Tik apšilk pirma,
nuo tokios minkštų kaulų su ilgam darbavimuisi pasitark
keliamos negerovės —juos tu su gydytoju ir niekada neper
ri žengti moterys ir vyrai — sistenk — lietuviškos galvos
saugotis, kad. žengiant laip neiškeisk į burokinę.
tais žemyn, nenužengtum ligo
Sunkesnis darbas įplėšia
ninėn.
raumens skaidulas, kurios at
Šio krašto minkštų kaulų sistato pačios — tik daug sti
reikalais besirūpinanti gydy presnės. Dažnai jaučiamas
tojų draugija (tfae National lengvas deginimas.
Osteoparosis Foundation) pa
taria ketveriopai saugotis
kaulų suminkštėjimo:
Laiminga senatvė
1. mišrus, ypač gausus kaliu
- "•;-. eyvemma? — jo
ir vidaminu D maistas;
2. sunkumų pakilnoti neven druska. Jei nori suteikti savo
giąs darbavimasis. Moterys jo kaulams atsparą prieš ilgą
vengia, nes mano sugadin amžių. Tamstom darbas turi
būti nuolatinis su pertrauko
siančios savo figūrą:
3. sveikas — normalu^ gy mis poilsiui, kasdieninis ir
venimas, nekenkiant sau, ki griežtas. Intensyvumas darbe
tiem ir aplinkai. įskaitant yra ištvermė ir stiprumas. To
ypač nerūkymą su negirtavį- dėl pamažu pasikartodamas,
reikalauk iš savęs ir nepersis
mu;
4. susenus pasitikrinti kau tenk, nes per didelis darba
lų tamprumą (bone density). vimasis kiekvienam neleisti
O mes, lietuviai, ir be tokio ty nas.
rimo laikykimės apsaugos kuo
Jau šiandien pradėk darbuo
stropiausiai — tada nuken- tis lietuviškai — ir kaulai bus
tėsime mažiausiai.
dėkingi Tamstai.
Šaltinis: ..Healthline", Nov/
Mums tokia apsauga yra
būtina ir nuo staigios širdies Dec. 2000. Sėkmės!

Vita Sereryte-Aniiarino „Savlates" popietėje apie neįgaliųjų poreikius
rodo pagalbinę priemonę, kuri padeda vaikams su ortopedine negalia
vaikščioti Bamutes Kronienes nuotrauka.
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1/2 metų
3 men.
įrengimų, paprastas klasių
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje"^ kitur.,
(U.S.") $115.00
$65.00
$45.00
lankymas per daugiau kaip
Tik š e š t a d i e n i o laida:
vieną aukštą gali tapti sun
JAV
$60.00
$45.00
$33.00
kiai ar visiškai neįveikiamas.
Kanadoje'ir kitur (U.S.)
..'."'" $65.00
$50.00
$38.00
Čia ir atsiranda gera proga
Užsakant \ Lietuvą:
Oro paštu
$500.00
$250.00
parodyti savo kantrybę, supra
Reguliariu pašto .""[
' $100.00
$55.00
timą ir meilę artimui.
Tik Šeštadienio laida oro paštu
\ $160.00
$85.00
Galiausiai savo mintimis ir
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu . $55.00
Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė
išgyvenimais pasidalino Nijolė
Administratorius - V a l e n t i n a s Krumplis
Maskaliūnienė. lietuvių bend
Moderatorius - kuri. Viktoras Rimšelis
ruomenėj gerai žinoma visuo
• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba.
menininke ir veikėja. Prieš
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
dvejus metus Mayo klinikos
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos,
gavus prašymą, ką nors skelbti.
diagnozavo, kad ją ištikusi li
Visuomenininke Nijole M a s k a l i ū n i e n ė ..Saulutės" popietėje s a u s i o 21 d.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo.
ga yra katastrofinė ir nepagy
kalbėjo apie ,,Lou G h e r i g " ligą. jo poveikį organizmui, a p d r a u d o s apriboji
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
doma, amyotrophic lateral scem u s ir pagalbą šia liga s e r g a n t i e m s . Baniutės Kronienes n u o t r a u k a
lerosis (ALS) , populiariai va
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
Lou Gehrig liga. Ši li
JAUTRŪS ATSIVĖRIMAI „ATVIRO dinama
DANTIĮ GYDYTOJAS
ga pirmiausia apima nervinę
Lietuviams sutvarkys dantis už
ŽODŽIO" FORUME
sistemą, del to atrofuojasi rau
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
menys
ir
sužlunga
sveikata.
„Saulutė". Lietuvos vaikų kad šis metalas, patekęs vaiko
kabėti angliškai arba lietuviškai.
globos būrelis, kurį 1999 m. sistemon, tam tikrais atvejais Paprastai ligos trukmė 2-5
4
6
4 7 VV. 1 0 3 S t , O a k . Lawn, IL
įsteigė ir kuriam iki šiol vado kenkia smegenim, sužlugdo metai. Vaistų nėra, bet galima
Tel. 708-422-8260
vauja Indrė Tijūnėlienė, yra atsparumą ir iššaukia autiz- vartoti eksperimentinius, ku
rie kainuoja 1,000 dol. (60 tab
suruošęs nemažai labdaros mo simptomus.
DR. JOVITA KERELIS
koncertų ir kitokio pobūdžio
Šeima susisiekė su dr. lečių) vienam mėnesiui.
DANTŲ GYDYTOJA
Nijolės liga prasidėjo nuo
renginių. Šių metų sausio 21 Hicks, kuris šiai skiepų teori
9525
S.79th Ave., Hickory Hite, IL
d., PLC Dailės muziejaus pa jai pritaria. Jo prirašytų vais kojų pėdų ir, slinkdama aukš
Tel. (706) 5 9 8 - 8 1 0 1
talpose. Lemonte. buvo su tų dėka, berniukas pradėjo fi tyn, jau palietė vieną ranką.
Valandos pagal susitarimą
ruoštas dar vienas „Atviro žo ziškai atsigauti ir daugiau su Ligai progresuojant, sunku
sėdėti,
miegoti,
apsirengti,
su
džio" forumas „Mūsų neįgalių prasti. Kpkios pasekmės bus
sišukuoti. Paralyžiui palietus
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
jų poreikiai" tema. Kaip sakė toliau — parodys ateitis.
balso
stygas
ir
stemplę,
dary
KARDIOLOGASŠIRDIES LIGOS
būrelio pirmininkė, mes rūpi
Sigito patarimas jauniems
S i g i t a s V a z n e l i s kalbėjęs „Sausis
vis
sunkiau
kalbėti,
nuryti
7722
S.
Kedzie
Ave.
namės Lietuvos reikalais, daž tėvams: MMR skiepai yra rei
l u t e s " popietėje s a u s i o 21 d.
maistą.
Gresia
pavojus
užChicago,
IL
60652
nai užmiršdami pasižiūrėti į kalingi, bet saugumo dėlei ne
Kab. tel. 7 7 3 - 4 7 1 - 3 3 0 0
savuosius. Kviečiami „Saulu patartina vaiką skiepyti, jei springti, gauti plaučių uždegi ypatingą renginį, o Sigitui
mą.
Ši
liga
žiauriai
paliečia
Vazneliui,
Vitai
Annarino
ir
tės", pasidalinti savo patirti jis yra peršalęs ar nėra visiš
DR. L PETREIKIS
mi, maloniai sutiko mūsų kai pagijęs nuo, pvz., ausų šeimos narius ir santaupas. Nijolei Maskaliūnienei už at
DANTŲ GYDYTOJA
bendruomenės nariai Sigitas uždegimo ar kurios nors kitos Motorinė kėdė, speciali susi virumą ir širdies gerumą, pa
9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills. IL
Vaznelis, Vita Annarino ir Ni ligos. Minėtus skiepus galima siekimui mašina ir kiti, kas sidalinant rūpesčiais, skaus
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave.
Tel. (708) 5 9 8 - 4 0 5 5
jolė Maskaliūnienė.
gauti atskirai, ne visus iŠ kar dienybei reikalingi palengvini mais ir patarimais su tais, ku
mai
—
labai
brangūs.
Šiek
rie
atėjo
jų
išgirsti.
Renginys
Valandos
pagal susitarimą
Pirmasis apie autizmą ir to, vieno vizito pas gydytoją
tiek
prie
išlaidų
prisideda
buvo
šiltas
ir
jaukus,
nes
vyko
skiepus kalbėjo Sigitas Vazne metu. Galima paprašyti vai
EDMUNDAS V1ŽJNAS, M.D.. S.C.
lis, Lemonto apylinkės kelių kui tokių skiepų, kurie savo Muscular Dystrophy Associa- gražioj aplinkoj ir su skonin
Specialybė - vidaus ligų gydytojas
gai
paruoštomis
vaišėmis.
tion.
įgaliotinis. Jo mažamečio sū sudėtyje gyvsidabrio neturi.
Kalbame lietuviškai
Patirtis: tai, kas sveikam at
Ritonė Rudaitienė
nelio diagnozė — autizmas.
Antroji kalbėtoja buvo Vita
6918 W Archer Ave. Sts. 5 ir 6
Chicago. IL 60638
Šią neurologinę negalią gali Annarino, gailestingoji sesuo, rodo „smulkmena", žmogui su
Tel. 773-229-9965
negalia
gali
būti
labai
svarbu.
ma apibūdinti, kaip atsitrau šešių dukryčių mama. Jos dvi
Valandos pagal susitarimą
AR MEDUS
kimą nuo supančios aplinkos, dukros — trečioji ir jauniau Ne iš blogos valios, bet pa
ARASZLIOBA, M.D.
MAIŠTINGESNIS UŽ
turėjimą sunkumų kalbėti, sioji gimė su raumenų norma prasto nepagalvojimo, dažnai
žmonės
pastato
savo
mašinas
CUKRŲ
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
praradimą baimės ar pavojaus lų vystymąsi palietusią nega
tose
vietose,
kurios
yra
skirtos
219
N. Hammes Avenue
Ne.
Medus
yra
tik
kita
cuk
jausmo, nenorėjimą būti glau- lia — „arthrogyposis multiplex
žmonėms
su
negalia.
Arba,
ei
Joliet, IL 60435
raus
forma.
Jame
yra
šiek
tiek
džiamam ar liečiamam kito congenita". Nėštumo metu
na
į
didesnį
tualetą,
nes
ten
Tel.
815-741-3220
mineralų
ir
kalcio,
tačiau
toks
asmens, ar tam tikros medžia abiem atvejais daryti tyrimai
patogiau.
Kai
kurios
patalpos,
mažas
kiekis,
kad
jie
beveik
gos drabužių. Šią negalią tu šio genetinio pavojaus neatsk
rintiems taipogi tipinga suktis leidė, gydytojai neįspėjo. Vy ypač nevaldiškos. žmogui su visai nejuntami. Viename DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
ratu. greitai
supykti ir resnioji mergaitė, kad galėtų ratukais yra neprieinamos. šaukštelyje medaus yra 15 ka
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
Dažnai
ir
lietuviškame
gyve
lorijų,
taigi
beveik
tiek
pat,
skriausti, mušti save patį ar geriau vaikščioti, yra patyrusi
166 E. Supertor, Suite 402
kitus.
keturiolika sunkių ortopedi nime atpuola teatras, koncer kiek viename gabalėlyje cuk
Valandos pagal susitarimą
raus (16 kalorijų viename
Autizmas dažniausiai ištin nių operacijų. Reikėjo laužti ir tai ir įvairūs kiti renginiai.
Tel. 312-337-1285
Keičiant gyvenvietę, patarti šaukštelyje), todėl, piktnau
ka berniukus. Dar neseniai atgal sustatyti kojų kaulus.
LINAS SIDRYS, M.D.
buvo apskaičiuota, kad vienas Be to, buvo darytos dar ir ki na atsižvelgti, ar ji tiktų ligo džiaujant medumi, taip pat
niui.
Grožis
ir
vietovės
geru
Akių ligos / Chirurgija
ims
augti
svoris.
iš 10.000 vaikų gimsta su au- tos operacijos. Ligoninėj teko
9830 S.Ridgeland Ave.
mas
nėra
taip
svarbu,
kaip
tizmo negalia. Tačiau, nuo praleisti bent 1,000 valandų, o
Chicago Ridge, IL 60415
1995 iki 1999 metų, šis skai tiek pat ir fizinėj terapijoj. Abi patogumas. Ar yra pirmame
Tel. 708-136-6622
* Vyriausybė nusprendė
čius vien Illinois valstijoje pa dukros nenori išsiskirti iš kitų aukšte bent vienas miegama
4149W.63rd. St.
Tel. 773-735-7709
kilo 171 proc. Dėl šios „epide — labai nori būti savaran sis kambarys? Ar grindys me nuo kovo 1 d. panaikinti
mijos", pradėta įtarti, kad ša kiškos. Nors negali apsireng dinės? Ar vonios kambarys Vaikų teisių apsaugos tarnybą
* Balandžio 1 d. ligonių
lia tikro, įgimtojo, autizmas ti, išsimaudyti ir savaran tinkamas? Ar durys į dušą pa (VTAT), veikusią prie Socia
linės
apsaugos
ir
darbo
minis
kankamai
plačios
ratukams?
kasos
pradės atsiskaityti
gali būti iššauktas MMR kiškai vaikščioti. Operacijos
terijos
(SADM).
Tarnyba
pa
Reikėtų
rimtai
pagalvoti
ir
su
ligoninėmis
naujomis svei
(dviejų rūšių tymų ir kiaulytės (kiekviena 10,000 dol.) ir
naikinta, nes praėjusiais me katos priežiūros paslaugų pa
apie
ilgalaikę
slaugymo
apligos) skiepų. Taip bent galvo įvairios kitos pagalbinės prie
tais įsteigta Vaiko teisių ap grindinėmis kainomis. Su
ja tėvai, kurių vaikai gimė, monės
labai
brangios. draudą (Long Term Insuran
saugos kontrolieriaus institu nauja atsiskaitymo tvarka
augo ir vystėsi normaliai, kol Dažnokai reikia jas keisti, nes ce). Mokesčiai nėra per daug
cija perėmė iš jos vaiko teisių prasidėtų trečias sveikatos re
tais trilypiais skiepais buvo mergaitės auga. Nors sveika dideli, o niekas nežinom, ką
apsaugos įgyvendinimo kont formos ratas — konkurencija
paskiepyti.
tos draudimai apmoka 80 likimas gali atnešti.
„Atviro žodžio" forumo daly rolės bei vaiko teisių pažeidi sveikatos paslaugų rinkoje.
Kaip pasakojo Sigitas, jo sū proc., bet vis vien susidaro
mų užkardymo užduotis. IBNS>
(Elta)
nelis jau buvo pradėjęs kalbė milžiniškos išlaidos. Laimė, viai dėkoja „Saulutei" už šį
ti, nevengė akių kontakto, kad Shriner's ligoninė apsi
gražiai žaidė su žaisliukais. ėmė operacijas atikti nemoka
Tačiau tuoj po MMR skiepo mai. Visas operacijas šeimos
pradėjo blogai miegoti, vidu nariai giliai pergyvena. Nėra
riuoti, vemti ir labai verkti. laiko pailsėti, jaučiama kas
Nebenorėjo bendrauti su tė dieninė įtampa, nuskriaudžiavais ar kitais vaikais. Tėvai mi kiti šeimoje augantys vai
prarado sūnų. Prasidėjo inten kai, nes mažai jiems lieka lai
syvi fizinė ir kalbos terapija ko.
Vitos pastabos: auginant
bei kova su sveikatos draudi
mo įstaigom. Tuo pačiu metu vaiką su negalia, šeimai labai
užsimezgė ryšys su lygiai to svargu patirti kitų vaikų ir
kio paties likimo vaikų tėvais suaugusiųjų kantrybę, supra
internete. Iš jų sužinota apie timą ir toleranciją. Paprastas
viduriavimą stabdančius vita smalsumai: „Kas gi tau atsiti
minus ir „secretin" hormoną, o ko?" užgauna vaiko jautrią
svarbiausia, jog MMR skiepai, sielą. Juk niekas nenori išsi
kad ilgiau atsargos išsilaiky skirti iš kitų, ar atkreipti į sa
tų, turi tam tikrą kiekį gyvsi ve dėmesį. Nesuspėdamas eiti Publika Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte, susirinkusi į „Saulutės" ruošta popiete, kurios tema — ,,Musų
dabrio (mercury). Tėvai įtaria. kartu su kitais, vaikas pa neįgaliųjų poreikiai" Baniutės Kronienes nuotrauka.
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GAL SĄLYGŲ, GAL ŽMONIŲ
KALTĖ
VYTAUTAS VOLERTAS
Pilietiškumas,
tvarką turguose, kuriose buvo
tikėjimas ateitimi
parduoti automobiliai? Kažko
kia valdžia, o tos valdžios poli
Man nesuprantami kai ku
cija stebėjo, kad koks pasaulį
rie atvejai: trys Baltijos vals
perėjęs „didvyris" prekybinin
tybės baigė tą pačią bolševi
kų neapvogtų ir neprimuštų.
kinės Rusijos ir savų piktberTačiau yra skaudu, kai gerą
nių sukurtą bei vestą vergijos
žmogų, verslą pradėjusį ir nie
akademiją, tačiau pasekmės
ko neslepiantį (pvz., pats augi
yra skirtingos. Atrodytų, kad
na pomidorus, pats daro jų
Lietuva buvo žemiausiai oku
tyrę, pats ją į butelius pila),
pantų nulenkta. Statistiniai
užsmaugia mokesčių inspekci
duomenys (.pagal sietuvos ry
ja nepakeliamais mokesčiais.
tą"), jei galima jais tikėti, lie
O kur neteisinga milijoninė
tuvius apšaukia menkiausių
privatizacija, iki šiandien ne
pilietinių vertybių žmonėmis,
susilaukianti
„skaidrumo"?
Lietuvoje randa daugiausia
Jei transakcijos būtų permato
save niekingais laikančių, sa
mos, šimtai litų neįpirktų mi
vimi nepasitikinčių, ateityje
lijonų litų. Čia gal yra di
šviesos nematančių. EMDR
džiausias mūsų valdžių suklu
apklausoje NATO narystę Es
pimas. Juk kiekvienas žino,
tijoje remia 59 proc. gyven
kad varguolių ekonomija doru
tojų, Latvijoje — 55 proc., Lie
keliu milijonierių neaugina.
tuvoje — 37 proc. Šie nuošim
Jie per naktį ar dvi atsiranda
čiai yra ne latvių, ne estų, ne
apgavystėmis, sukčiavimu, va
lietuvių, bet šių kraštų gyven
gystėmis. Šiukšlėse milijonai
tojų. („XXI amžius", 2001 m.,
nerandami, jie staiga' atplau
Nr. 1). Estija puikuojasi ant
kia tik juodomis požemių sro
aukščiausios pakopos, Latvija
vėmis.
spraudžiasi trijulės vidury.
Šie priešingumai žmonių pi
Mes esame kuklūs, atsistoja
lietiškumą labai slegia. Už
me gale.
Kodėl taip? Juk didžiausias puola neviltis, tad kas apie pi
pasipriešinimas okupacijai vy lietiškumą galvos, ateitimi ti
ko Lietuvoje. Latviai su estais kės, vertins save, doru būdu
mažiau šiaušėsi ir daugiau viską mėginusį ir visur suklu
tūpčiojo, į jų kraštus rusai pusį, nes nevogė ir nemelavo?
plaukė virtinėmis, bet šian
Vokietijos pavyzdys
dien mūsų kaimynai yra pilietiškesni ir sėkmingesni. Tai
Vokietija pereitų metų ru
bent ironija prie partizanams
pastatytų, statomų ir ateityje denį šventė dešimtmečio jubi
statysimų paminklų Lietu liejų nuo jos Rytų ir Vakarų
dalių susijungimo. Tačiau ir
voje...
Ar tai yra silpnų Lietuvos šiandien girdimi štai kokie vo
valdžių padariniai? Reikėtų kiečių išsitarimai: „Jei ką nors
pasitikrinti, kiek išmanesnės sutinku pirmą kartą, užtenka
jos.buvo Latvijoje ir Estijoje. poros minučių atpažinti, ar tai
Keista ir įdomu: žvalgyda yra vakarietis, ar rytietis.
miesi jokių gudrybių kaimynų Skirtingas elgesys, net skir
politikoje nerandame. Nueiti tingi mostai" („The Phila. Inpanašūs keliai, išvargti pana ąuirer". 2000.10.03) Rusams
šūs savarankiškumo vargai. vokiečius perauklėti nebuvo
Tai tada — gal žmonės skir lengva, tačiau šio auklėjimo
žymė net elgsenoje liko. „Su
tingi?
jungtas
kraštas , bet padalin
Kaip vertinsi pilietiškumą
ta
tauta",
yra dejuojama. Poli
asmens, kuris jau dešimtmetį
tikai
pabrėžia,
kad teksią
slapta naudoja miesto vandenį
daug
dirbti,
kol
bus ištrinti
ir už jį nieko nemoka? Kiek
skirtumai.
Komunistų
valdytą
xalstybinės naudos iš energi
dalį vadina „statine be dugno".
jos vagilių? Kaip su naujus na
Vakariečiai rytiečiams jau ati
mus pasistačiusiais, apie tai
davė 1.4 milijardų markių, ta
niekam nepranešusiais, jokių
čiau ekonominė pažanga ten
mokesčių nemokančiais? O
yra lėta. „Daug įmonių Ry
„smulkieji prekybininkai", ži tuose konkurencijai buvo ne
noma, tik kai kurie? Parsiveža priaugusios
ir
sužlugo"...
keliolika naudotų automobilių „Šiandien nedarbas Rytų Vo
iš Vokietijos, juos sutaiso, par kietijoje vis tiek dar yra dau
duoda, pelno pinigus, pasista giau kaip dvigubai didesnis už
to pilis, važinėja limuzinais, Vakarų Vokietijos nedarbą.
bet jokio pelno mokesčio... Pri 1995 m. rugpjūty ten bedarbių
vati ir dora iniciatyva? Taip, buvo 10.9 proc., o šiandien yra
privati iniciatyva ir doro, rizi 17 proc."... „Sujungtoje Vokie
kingo darbo vaisius. Bet kieno tijoje žmonių patirtis Rytuose
keliais tie automobiliai iš Vo ir Vakaruose paprasčiausiai
kietijos riedėjo? Kieno elektra nesusideda". („NY Staats-Zeišvietėsi ir įvairius remonto tung", 2000.10.06).
įrankius suko? Kas prižiūrėjo

NUO ABRAOMO IKI
CLINTON
'
ALEKSAS VITKUS
Nr.l
Šiomis dienomis, kai pasaulis ir vėl stebi, jau dau
giau kaip 50 metų nesibaigiantį Izraelio ir palesti
niečių ginčą dėl Jeruzalės likimo, gal būtų įdomu pa
žvelgti į to miesto ir apskritai Izraelio istoriją. Archeo
logai įrodo, kad ne Jeruzalė (Yerushalayim), bet Jeri
cho miestas yra seniausia pasauliui žinoma gyven
vietė, galinti didžiuotis savo ilga, 9,000 metų, istorija.
Tokią seną istoriją dažnai yra sunku įrodyti raštais ir
kitokiais dokumentais. Ji kartais turi remtis ir Šv.
Rašto pasakojimais, legendomis ir padavimais. Izrae
lis yra turbūt vienintelė pasaulyje valstybė, kurioje
Senasis Testamentas yra laikomas oficialia valstybės
senpvės istorija. Pagal jį ir pabandysiu pasekti ank
styvąją žydų tautos bei Jeruzalės istoryą.
Kai Abraomas, kurį žydai laiko savo tautos pirmuoju
patriarchu, maždaug 2,000 metų prieš Kristaus gi
mimą keliavo iš Mezopotamijos į Kanaano (dabartinio
Izraelio) žemę, Jeruzalės dar nebuvo. Nebuvo Jeru
zalės nei 700 metų vėliau, kai Mozė vedė žydus atgal
ii Egipto nelaisvės į jiems anksčiau Dievo pažadėtąją
žemę. Nors Jeruzalė istorijoje žinoma kaip Dovydo
miestas, reikia atsiminti, kad ir Dovydas jo neįkūrė.
XT

Danutė

Bindokienė

Tai ne vien Kalifornijos
problema

Paskutinę š.m. sausio dieną Vilniuje įvyko protesto demonstracija prieš nesiliaujančias socialines-ekonomines
problemas. Dalyvavo apie 300 žmonių. Elta.

Štai kokie rūpesčiai vargina
MODERNIEJI KRIKŠČIONYS
Vokietiją. Komunizmas pa
DEMOKRATAI IEŠKO BENDRADARBIŲ
keitė žmones, juos pavertė vis
kuo nepasitikinčiais, „gyveni
Moderniųjų krikščionių de ja ir Krikščionių demokratų
mą sulygino su valkatų gyve
mokratų sąjunga (MKDS) nu sąjunga „sąlyčio taškai". Be
nimu".
tarė siekti glaudesnio ben to, pasak Bogušio, suvažia
Rytų Vokietija įsiliejo į tur dradarbiavimo ne tik su krikš vime buvo nutarta siekti pla
tingą Vakarų Vokietiją. Dik čioniškos demokratijos ideolo tesnio bendradarbiavimo ir su
tatūrinio režimo administraci gijos politinėmis jėgomis, bet vidurio dešiniosiomis partijo
jai turėjo būti nesunku persi ir su vidurio dešiniosiomis mis.
orientuoti, nes padėjo demok partijomis.
V. Bogušis neslėpė, kad to
ratijoje subrendę vakariečiai.
Šeštadienį Vilniuje vykusia kiam sprendimui įtakos turi
Vienos pusės žmonė • maišėsi me MKDS suvažiavime buvo LDDP ir LSDP jungimasis.
su kitos pusės žmonėmis, su priimtas
nutarimas
„Dėl Todėl modernieji krikščionys
savais, su tautiečiais. Viena krikščionių demokratų politi
demokratai pasiryžę ieškoti
kalba, viena kilmė. Ir po de nių organizacijų bendradar
„naujų receptų", kaip įsitvir
šimtmečio dar vis „padalinta biavimo".
tinti politinėje Lietuvos are
tauta"...
Kaip sakė MKDS pirminin noje.
Nepriklausomybę atgavusi, kas Vytautas Bogušis, šiame
„Jei kairė pusė dabar sta
Lietuva neturėjo jokių turtin nutarime įvardinami MKDS bilizuojasi ir tampa ryškia ir
gų rėmėjų, kaip Rytų Vokieti galimo bendradarbiavimo su
stipria politine jėga su aiškiu
jai plaukusios markės. Lietu Krikščionių demokratų partielektoratu, tai nuo centro į de
vai niekas nepadėjo demokra
šinę yra išsibarstymas kaip
tijoje orientuotis, todėl kraštą
Grigo bičių. Mes norėtume
užkežėjo korupcija. Kai vokie
čiai savo rytiečių gyvenimą po tik prezidentų, ministrų, sei- konstruktyvumo, ieškoti dialo
dešimtmečio lygina su valkatų mūnų, bet ir įvairių jų paly go, pabandyt sudaryti aljansą
gyvenimu, nemalonūs reiški dovų. Svarbiausia — nemažos dėl artėjančių Seimo rinki
niai Lietuvos gyvenime tampa dalies gyventojų žvėriškas mų", sakė V. Bogušis. Kiti Sei
troškimas staigiai praturtėti. mo rinkimai įvyks 2004 me
suprantamesni.
tais.
Kai vieni kukliai, kantriai ir
Anot V. Bogušio, sąjungą
Tvarka ir
dorai tvarkė savo finansus,
galėtų
sudaryti visos partijos,
valstybingumas
kiti grobuoniškai vogė iš vi
kurioms
„nesvetimos krikščio
sur, kur pasiekė, vyriausy
niškos
vertybės".
V. Bogušis
bėms
arba
nematant,
arba
ne
Grįžtant prie įvairių statis
kaip
galimas
sąjungininkes
pajėgiant
nusikaltėlių
su
tikų, teisinimasis Vokietijos
pavyzdžiu mūsų neatperka. drausti. Kai valstybėje vieni paminėjo Lietuvos demokratų
Estai su latviais taip pat ver yra posūniai, o kiti numy partiją, Tėvynės liaudies par
gavo, kaip ir lietuviai, tačiau lėtiniai, pilietiškumo sąvoka tiją, Centro sąjungą bei kitas.
jie kitaip galvoja ir kitaip el dingsta. Iš čia ateina ir bevil V. Bogušis mano, kad tokį al
giasi. Todėl gal ne sąlygos kal tiškumas. Vyriausybės keitėsi, jansą galėtų sudaryti maž
daug 10 politinių jėgų. Tačiau
neteisybė liko.
tos?
jis
abejoja, ar tiek daug sąjun
Lietuvoje reikia ekonominės
Lietuvos gyventojus labai
gininkų
turinčiam politiniam
sumaišė didelis susipainioji tvarkos ir valstybingumo nuo
dariniui
pavyktų
sutarti dėl
mas ir akiplėšiškų, nerimtų vokos. Pastaroji kyla iš doros
vadovo
kandidatūros.
visuomenės.
Iš
kur
ateina
val
asmenų veržimasis vadovauti.
Šie žmonės ardė valdžių auto džios su valdininkijomis, ten
MKDS buvo įkurta pernai
ritetus. Pakenkė valdininkijos pat yra ir valdomieji, arba, de balandį. Sąjunga dabar vieni
grubumas ir dirbtinis biurok mokratiškai galvojant, pilie ja apie 1,000 narių. Didžioji
ratijos palaikymas. Gyvento čiai. Ar kas nors piliečių dora dalis sąjungos steigėji: — bu
jams buvo nesuprantama atly rūpinosi? Ar švietimo institu vę Lietuvos krikščionių demo
ginimų, algų, priedų maiša cijos, religinės bendruomenės, kratų partijos (LKDP) nariai.
lynė, valstybės pinigų švaisty visuomeninės organizacijos ži
(BNS)
mas kelionėms po užsienį, ne no savo uždavinius?

bet jį tik užėmė apie 1,000 m. prieš Kristų, nugalėjęs
jebuzitų karalių Adonizedeką. Istorikai tvirtina, kad
jėzuitai net nebuvo žydai, gal net ir ne semitai. Po Do
vydo pergalės jie susimaišė su izraelitais ir nutauto.
Pats žodis „semitai" yra kilęs nuo vardo vyriausio No
jaus sūnaus, Šerno, iš kurių esą kilę žydai ir visos ki
tos semitų gentys.
Jeruzalė pasaulyje išgarsėjo karaliaus Dovydo, žy
maus žydų tautos suvienytojo, laikais. Kadangi šiai
žydų Izraelio valstybei kaip tik maždaug šįmet turėtų
sueiti 3,000 metų nuo sujungimo į vieną, tai vertėtų
plačiau susipažinti ir su tos valstybės sukūrėju — gali
ma sakyti, tam tikra prasme jų Amerikos prezidentu
George VVashington, ar Lietuvos karaliumi Mindaugu.
Senojo Testamento Teisėjų laikotarpio (XTI-XI a.
prieš Kristų) Rūtos knygoje skaitome, kaip moabietė
(moabiečiai buvo nedidelė tauta į rytus nuo Negyvo
sios jūros, dabartiniame Jordane) Rūta ištekėjo už
hebrajaus, bet, likusi našle, su savo uošve Naome, grį
žo į Judo žemę, ir ten, Betliejuje, susipažino su turtin
gu ūkininku Boazu. „Taigi Boazas vedė Rūtą, ir ji tapo
jo imona ? (Rut 4, 13). Jiems gimė sūnus Obedas. Jis
tapo Išajo, Dovydo tėvo, tėvas. Taigi svetimšalė Rūta
yra Dovydo senelė, o per Dovydą, ir Marijos bei Jėzaus
Kristaus prosenelė. Taip maždaug ir prasideda Dovy
do genealogija.
Kai paskutinysis izraelitų teisėjas Samuelis paseno,
jis Izraelio teisėjais paskyrė savo sūnus, kurie, deja,

Atrodo, kad tai, kas vyksta
Kalifornijoje, anksčiau ar vė
liau turi poveikį visoms ki
toms valstijoms. Kalifornija
turi didžiausią įplauką ispa
niškai kalbančių imigrantų
(legalių ir nelegalių), gausią
kiniečių ir kitų Azijos kraštų
bendruomenę, na, žinoma, ir
išgarsėjusią filmų pramonę su
sostine Hollyvvoode. Kadangi
šios valstijos gyventojų skai
čius nuolat auga tarp 1979 ir
1999 m. (Kalifornijoje gyvento
jai pagausėjo net 43 proc.), su
traukdamas daug liberalesnių
pažiūrų individų, ieškančių ki
tokio gyvenimo būdo, besiver
žiančių žūt būt išsivaduoti iš
šiaurinėms valstijoms būdingesnio konservatyvumo, Kali
fornija yra daugybės naujovių
(kartais „naujoviškų"
iki
kraštutinumo) lopšys — pra
dedant dietomis, madomis,
pramogomis, švietimu ir pan.
Ilgainiui tomis „madomis" su
sižavi ir kitos valstijos, ku
riose jos ilgiau išsilaiko ir po
to, kai kaliforniečiai j a u seniai
glėbesčiuojasi su „kitais išra
dimais bei atradimais".
Tačiau Kalifornija yra para
doksų šalis. Iš dalies tai der
linga vaisių, daržovių, uogų ir
kitokių gėrybių valstija, žie
mą vasarą žaliuojanti ir ap
rūpinanti visą valstybę švie
žiais produktais. Iš dalies tai
savotiškas „dirbtinis rojus",
stokojantis, pačių reikalin
giausių elementų. Visų pirma
vandens. Ypač be Colorado
upės įnašo, atplukdyto kana
lais į laukus, sodus ir miestus,
šiandien nemaža Kalifornijos
dalis būtų negyvenama dyku
ma, kurioje žemės ūkis pri
klausytų vien nuo gamtos ma
lonės. Kaip praeityje siautu
sios sausros parodė, ne visuo
met gamta yra žmogaus veik
lai palanki, juo labiau ten, kur
apskritai kritulių reguliarumu
negalima pasitikėti.
Atrodo, kaliforniečiai (kurių
tarpe yra ir nemažai mūsų
tautiečių, pasižyminčių našia
visuomenine, kultūrine, poli
tine veikla), yra išmokę prie
visų gamtos ir gyvenimo kliū
čių prisitaikyti. Jų iš pusiaus
vyros neišstumia
sausros,
gaisrai, molio griūtys, nusinešančios į pakalnę praban
gius namus, žemės drebėji
mai ir retkarčiais pasitaikan
čios liūtys. O pastaruoju metu
Kalifornijos gyventojus apniko
elektros energijos stoka.
Kokios to tikrosios priežas
tys, šiandien tegalima spėlioti,
nes oficialių įstaigų bei jų va
dovų pasiteisinimai yra labai
skirtingi ir visuomet pasibai
gia kaltininkų ieškojimu. Gy

nėjo jo keliais: jie palinko į godumą ir ėmė kyšius, tad
Izraelio seniūnai pradėjo Samuelio prašyti jiems pa
skirti karalių, „kad ir mes galėtume būti kaip kitos
tautos" (1 Sam 8, 20). Pradžioje juos nuo karaliaus
monarchijos atkalbinėjęs, Samuelis pagaliau sutiko.
Jis sušaukė žmones ir burtų keliu, kur buvo atstovau
jama kiekvienai Izraelio giminei, išrinko Benjamino
(jauniausias pranašo Jokūbo ir Rachelės sūnus) gi
minės vyrą Saulių, kurį vėliau jis ir patepė pirmuoju
Izraelio karaliumi (maždaug 1020 m. prieš Kristaus
gimimą).
Per visas Sauliaus karaliavimo dienas karai su filistinais ir amalekitais buvo labai nuožmūs. „Nesigailėk
nė vieno, bet užmušk vyrus ir moteris, vaikus ir kū
dikius, jaučius ir avis, kupranugarius ir asilus", —
sako Šventas raštas (1 Sam 15, 3). Praėjo 3,000 metų,
ir ar šiandien tame krašte nematome panašaus žiau
rumo?
Dėl to puikaus klimato Viduržemio jūros rytinio
pakraščio varžėsi daug tautų. Per ištisus šimtmečius,
ir net tūkstantmečius, čia bendravo ir kovėsi šumerai
(seniausia istorinė tauta), egiptiečiai, hititai, finikie
čiai, aramėjai ir kiti. įsigalėjo aramėjų kalba, kuria
daugiau kaip už tūkstančio metų kalbėjo ir Kristus,
kol pagaliau ją jau VI amžiuje po Kr. pamažu išstūmė
arabų kalba.
Maždaug XI a. prieš Kr. istorijoje pasirodė dar viena
tauta, filistinai, kurie gyveno prie Viduržemio jūros.

ventojams tai nelabai svarbu,
juos erzina nuolatinis kainų
už elektros energiją kėlimas,
dažnas srovės
išjungimas
(taupant energiją,! ir netikras
rytojus, kai problemoms greito
sprendimo nematyti.
I to nepasitenkinimo chorą
jau įsijungė ir aplinkinės vals
tijos, kurios jaučia panašų
elektros energijos stokos bei
kainų kilimo pavojų, ypač, kai
„nepasotinamoji" Kalifornija
reikalauja vis daugiau sroves
(žinoma, prieinamomis kaino
mis). Pradedama priekaiš
tauti, kad netrukus tas tampymasis nubanguos visos vals
tybės ekonomijos vandenimis.
gerokai juos sujudindamas.
Panašiai, kaip Illinois ar kitų
valstijų gyventojai šią žiemą
pajuto sunkumus dėi gamti
nių dujų sąskaitų padidėjimo.
Kalifornijos pramonė ir žemes
ūkis nukentės del aukšto mo
kesčio už elektros energiją.
Tą, be abejo, pajus ir eilinis
vartotojas net kitame šalies
pakraštyje.
Nėra abejonės, kad elektros
ar kitos rūšies energijos porei
kiai sparčiai auga visoje Ame
rikoje. Pavyzdžiui tarp 1988 ir
1998 m. elektros energijos su
naudojimas paaugo 15 proc..
bet jos gamyba sumažėjo 5
proc. Kadangi, ypač per pas
taruosius aštuonerius metus,
krašto ekonomika gerai lai
kėsi, o rinkoje įvairių elektro
ninių gaminių pasiūla labai
išsiplėtė, eiliniai gyventojai
įsigijo kompiuterius, dideliais
ekranais televizorius. įvairią
kitą aparatūrą, reikalaujančią
elektros energijos. Per tą laiką
sumažėjo pasitikėjimas bran
duolinėmis elektros jėgainė
mis, padažnėjo perspėjimai
apie galimą klimato atšilimą
visos planetos mastu, dėl to
daug kritikos susilaukė orga
ninės kilmės kuras, ir per
mažai pastangų dėta ieškoti
kitų elektros gamybos būdų.
Kalifornijos atvejis privertė
atsibusti ir krašto energetikos
reikalais
besirūpinančias
įstaigas, ir elektros energijos
įmones, ir eilinius vartotojus.
Rūpinamasi, kaip su tais trū
kumais reikės gyventi vasarą,
ypač jeigu pasitaikys daug
karščių. Jau ir praeityje dau
gelyje miestų vartotojai patir
davo įvairius sutrikimus ar
visiškus trūkumus. Vienaip ar
kitaip, Kalifornijos problema
nėra tik tos valstijos po
būdžio, anksčiau ar vėliau
visa, jeigu nebus imamasi
priemonių trūkumus pašalin
ti, šalis atsidurs toje pačioje
padėtyje.

Kanaano žemėje. Nesėkmingai pabandę įsibrauti į
Egipto žemes, jie pradėjo veržtis į savo naujų rytinių
kaimynų izraelitų žemę. Anų laikų filistinai buvo civi
lizacijoje gerokai pažengę: jų gražūs miestai buvo ge
rai sutvirtinti, jų amatininkai įgudę gaminti ginklus, o
jų patyrę kareiviai, dažnai tarnavę Egipto faraonams,
žinomi kaip sunkiai įveikiamas priešas. Jų kraštas
buvo vadinamas Filistėja, arba dabartine Palestina
Įvairios Izraelio gentys, šiaip taip susijungusios po
pirmojo Izraelio karaliaus Sauliaus vėliava, vieną kar
tą, pasistatę savo stovyklą vienoje pusėje Elos slėnio.
pastojo filistinams kelią. Kitoje pusėje išsidėstė prie
šas. Daugiau kaip mėnesį nei viena kariuomenė, ne
norėdama prarasti savo gerų pozicijų, nepradėjo mū
šio. Didysis filistinų milžinas Galijotas, žinodamas.
kad joks izraelitas jam jėga negalės prilygti, vis šauk
davo izraelitus į asmeninę dvikovą. Vieną dieną jau
nas piemuo iš Betliejaus, Dovydas, atvyko į stovyklą
su maistu savo vyresniesiems broliams kareiviams
Jis jau buvo žinomas ir kaip poetas, grodavo lyra.
mėgstamas karaliaus Sauliaus, kuris Dovydą paskyrė
savo ginklanešiu. Būdamas per jaunas tapti kareiviu,
jis ganydavo savo tėvo avis. Išgirdęs Galijoto iššūkį.
Dovydas įkalbėjo Saulių jam leisti stoti į kovą su Gali
jotu ir jį įveikti suktumu.
Ginkluotas tik svaidykle, Dovydas, erzindamas Gali
jotą, prisiartino prie jo ir svaidykle paleido akmeni.
kuris pataikė filistinui tiesiai į kaktą.
Bus daugiau
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blizgučiais, tarsi praeinančiais!
atvaizdais veidrodyje. Meilė
nepraeina, ji amžina. Be mei
lės brangiausios dovanos virs
ta nieku. Paulius ragina būti
„suaugusiais": tik meilė gali
apreikšti Dievo veidą mums ir
mumyse.
Bažnytios žinios, 2001 m., Nr. 1

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
ŽODŽIO GALIA
sumą sukūrė tas pats Dievas.
Mažiausias mūsų veiksmas ar
visam
Pirmasis skaitinys iš Nehe- trūkumas atsiliepia
mijo knygos yra vienas anks kūnui. Kiekvienas privalo taip
tyviausių liudijimų apie die pat žinoti, jog asmeninė iš
viškąjį Šventojo Rašto įkvė tikimybė prisideda prie ben
pimą. Kai Rašto žinovas Ez- dro darbo, o šis bendras dar
dras skaitė iš Mokymo kny bas yra didinga Kristaus kūno
gos, kurią „Viešpats buvo da statyba.
vęs Izraeliui", žmonės su
Jėzaus gyvenimo laikais žy
tartinai verkė girdėdami Die dams buvo įprasta tikėti Raš
vo žodį. Ezdras buvo vienas tų šventumu. Žydai Raštais
žymiausių Rašto žinovų, skie vadindavo užrašytąjį Dievo
pijęs žydų bendruomenėje iš žodį. Pamaldos sinagogoje ap
tikimybę Mozės įstatymui. Jis imdavo skaitinių iš Jstatymo
gyveno Babilonijoje ir Jeru ir Pranašų knygų sudėtingą
zalėje V. a. prieš Kristų. Ez sistemą. Ši įžanga leidžia ge
dras priklausė Rašto žinovų riau suvokti Luko evangelijos
mokyklai, kuri neapsiribojo prasmę. Bendruomenės narys
vien Rašto perrašinėjimu ir ar koks nors kitas išsilavinęs
saugojimu. Tai buvo veikiau žmogus Raštuose
parinktų
teologai, Dvasios vedami aiš skaitinį ir jį komentuotų. Šiuo
kinę ir tęsę tikėjimo tėvų mo atveju Jėzui, kaip kilusiam iš
kymą. Šie Rašto aiškintojai iš Nazareto, buvo duota knyga
naujo perskaitė
senuosius skaityti. Ši Evangelijos vieta
Raštus. Jie įvedė maldingą leidžia numanyti, kad Jėzus
Rašto skaitymą bei apmąs turėjo omenyje tam tikrą
tymą — tai, kas vėliau pava- tekstą, kurį norėjo perskaidinta lectio divina. Jų laikais tyti. Girdėjome, kad jis, atvyšabo susirinkimuose formavo- niojęs knygą, „rado vietą, kur
si liturgija be kunigo ir be au- parašyta". Jo perskaitytoji
koe, susidedanti iš maldų, įštrauka puikiai apibendrina,
skaitinių, giesmių ir Rašto kas yra Jėzus ir jo mesijinis
aiškinimų. Tai buvo tarsi at darbas. Jis yra Dvasios „pa
naujintas Dievo buvimas savo teptasis". Visi susipažinusieji
su Senuoju Testamentu turėjo
tautoje.
Kitas Senojo Testamento žinoti, jog karaliai, kunigai,
liudijimas apie Dievo žodžio pranašai ir „Kenčiantis Tar
įtaigumą aptinkamas Antro nas" — visi jie buvo pateptieji.
joje Karalių knygoje, 22 ir Luko evangelijos skaitytojai
ankstesnia
23 skyriuose. „Mokymo kny gali prisiminti
jame
skyriuje
atpasakotą
Dva
ga" randama šventovėje, kur
vyksta atstatymo darbai po sios patepimą Jėzaus krikšto
ilgo atsimetimo nuo tikėjimo metu (.Lk 3, 21-22). Jėzus to
laikotarpio. Žmonės, klausy liau atskleidžiamas kaip my
dami Knygos skaitymo, reaga limasis Tėvo Sūnus.
vo'™ panašiai kaip Nehemijo
Taigi Jėzaus darbai že
knygoje. Jie atpažįsta ypa miškojo gyvenimo metu, jo
tingą Dievo žodžio pobūdį. mirtis ir prisikėlimas — visa
Tiek pat reikšmingas yra ir tai yra minima Izaijo tekste.
Žodžio sukeliamas poveikis. Geroji
Naujiena
vargdie
Abiem atvejais prasideda žmo niams, belaisvių išvadavimas,
nių gyvenimo reforma. Tai yra regėjimas akliesiems, laisvė
dieviškasis įkvėpimo tikslas.

POPIEŽIUS VAIKŲ
ŠVENTĖJE

Girdižkės bažnyčios kairysis altorius, kurį sukūrė kun. Kazimieras An
driukaitis.
prislėgtiesiems — visa tai yra
mesijinio amžiaus ženklai, Ju
biliejaus metų pilnatvė. Evan
gelijos skaitinys užbaigiamas
tuo, kad Jėzus grįžta į savo
vietą,
o
visų
sinagogoje
esančių akys buvo įsmeigtos į
jį. Jėzus
taria:
„šiandien
išsipildė ką tik jūsų girdėti
Rašto žodžiai". Tai sakyda
mas, Jėzus, be abejonės, nuro
do save.
Bažnyčia šį liturginį skaitinį
užbaigia šioje vietoje. Nebeskaitoma Luko aprašyta žmo
nių reakcija. Drąsus Jėzaus
teiginys leidžia mums suvokti
žodžio pilnatvę ir išreikšti
savo reakciją, kuriai įtakos
neturi kitų pavyzdys. Kaip
reaguosime mes? Ar atmesime
ir tęsime viską po senovei, ar
priimsime ir ryžtingai pasikei
sime? Privalome rinktis, nes
tokia yra Dievo žodžio prigim
tis.
„Bažnyčios žinios," 2000 m., Nr. 24

ATMETIMAS IR MEILE
4 eilinis sekmadienis

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

3 eilinis sekmadienis

Štai kodėl Dievas panoro būti
susietas ypatingu būdu su
žmogiškaisiais žodžiais.
Apaštalas Paulius, pateikda
mas klasikinį įvaizdį apie
kūno narius, pirmą kartą na
grinėja vienybės ir „pliuraliz
mo" santykį Bažnyčioje. Apaš
talas tvirtina, jog kiekvienas
krikščionis Bažnyčioje turi
dvejopą atsakomybę. Pirmiau
sia yra asmeninė atsakomybė:
kiekvienas krikščionis yra sa
varankiškas asmuo, turintis
savo pašaukimą. Jis privalo
įvykdyti tą užduotį, kuriai yra
paskirtas, suvokdamas, jog
pirmoji vieta tenka labiausiai
nusižeminusiems. Po to eina
bendruomeninė atsakomybė.
Kiekvienas privalo priimti sa
vo gabumus, tačiau taip pat ir
ribotumus,
nepasiduoti nei
nusiminimui, nei pavydui, nei
paniekai kitų pašaukimams.
taip pat netun stengtis panai
kinti skirtingumo. Kiekvienas
turi pripažinti gilią įvairių
pašaukimų vienybę, nes vi-

ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Pirmajame skaitinyje Vieš
pats
sako Jeremijui, kad jo
Nei vienas istorinis Senojo
testamento veikėjas taip labai išrinkimas pranašu tautoms
neprimena Jėzaus kaip Jere įvyko dar prieš gimstant. Taip
mijas. Bažnyčia tai pabrėžia, j a u n a m vaikinui patvirtina
sugretindama šio sekmadienio m a s jo pašaukimo teisumas,
liturginius skaitinius. Netru sustiprinantis prieš būsimuo
kus po Jeremijo laikų nežino sius išbandymus. Skaitinyje
mas pranašas tremtyje parašė akcentuojama Dievo pastanga
eilę poemų, kurias dabar ran patvirtinti pranašui jo teisu
dame Izaijo knygoje. Šiose mą ir dėl Dievo norą jį galų
poemose aprašomas kenčian gale išvaduoti. Jeigu Dievas
tis Jahvės tarnas. Kai kurie padarė Jeremiją „sutvirtintu
biblistai mano, kad Jeremijo miestu, geležiniu šulu ir vario
gyvenimas galėjo pasitarnauti siena", tuomet galima pati
prototipu Izaijo knygos poe kėti, kad tas pats Dievas su
moms. Krikščionys vieningai teiks j a m pergalę. Daugelis biįžvelgia jose pranašystę apie blistų mano, kad Jeremijas
Jėzų. Jėzus ir Jeremijas ste užrašė šią savo pašaukimo
bėtinai panašūs. Abu buvo pa „ataskaitą" artėjant gyvenimo
šaukti būti pranašais. Abiem pabaigai. Žvelgdamas į ištašą
teko kentėti apleistumo ago savo kaip pranašo gyvenimo
niją. Abu skelbė mokslą, dėl raidą, jis galėjo geriau suvokti
kurio tapo atmesti, abu buvo savo ankstyvo pašaukimo pa
persekiojami. Dangiškasis Tė tirtį. Gyvenimo pabaigoje jis
vas jiems abiem yra galutinio
aiškiau suprato, ką Dievas
nuteisinimo laidas.
jam buvo numatęs.
Evangelijos skaitinys taip
pat yra pasakojimas apie anks
tesnę patirtį. Tačiau nėra pa
grindo abejoti, kad Jėzus buvo
savo tautos žmonių atmestas
jau savo tarnystes pradžioje.
Evangelistas Lukas nori pa
brėžti, kad Sis atmetimas buvo
vyraujantis veiksnys visoje Jė
zaus tarnystėje. Cia vėl gali
me sugretinti Jeremiją ir
Jėzų.
Palyginti su Morkumi ir Ma
tu, Lukas gerokai perdirba pa
sakojimą apie įvykius Naza
rete. Jis tarsi deda į vieną epi
zodą
keletą
Jėzaus
apsilankymų savo gimtajame
mieste. Morkus ir Matas
pabrėžia
Nazareto
žmonių
Susikaupimo diena Clevelande 2000 m. gruodžio 2 d. Ii k Kęstutis Ke
valas ir Dalia Staniškienė.
Nuotr R. Laniausko netikėjimą ir jų pasipikti

nimą.
Lukas,
priešingai,
aprašo
jų
pasigėrėjimą"
„maloningais žodžiais", sklin
dančiais iš Jėzaus lūpų. Lukas
Jėzų vadina ne dailidės sūnu
mi, bet pagarbiau — „Juozapo
sūnumi". Lukas neužsimena
apie Jėzaus brolius ir seseris,
nes jo skaitytojai graikai ga
lėtų tai suprasti tiesiogine
prasme.
Evangelistas Lukas išplečia
Jėzaus misijos horizontus. Šis
evangelistas dviejuose epizo
duose pakartoja patarlę: „Joks
pranašas nepriimamas savo
tėviškėje". Jėzaus kalboje iš
rinktajai tautai priklausę pra
našai Elijas ir Eliziejus pasi
rinko malonės veikimui du
svetimšalius: našlę fenikietę ir
sirą karininką. Ši žinia Jėzaus
gentainiams turėjo parodyti,
jog išganymas nėra skirtas
privilegijuotai grupei, tai do
vana, teikiama visiems, tiek
vargšei našlei, tiek aukštam
karininkui.
Šiame skaitinyje verta at
kreipti dėmesį į netikėtą klau
sytojų požiūrio pasikeitimą.
Pirmutinė žmonių reakcija į
Jėzaus perskaitytus Rašto žo
džius (prisiminkime praėjusio
sekmadienio skaitinį) išreikš
ta pasigėrėjimu: „Visi jam pri
tarė ir stebėjosi maloningais
žodžiais". Tačiau staiga žmo
nių nuomonė pasikeičia: „Visi,
kurie buvo sinagogoje, labai
užsirūstino; jie pakilę išsivarė
jį iš miesto". Kai kurių biblistų nuomone, Lukas šioje
scenoje iš anksto perteikia
įžvalgą apie Jėzaus nukryžia
vimą anapus miesto sienų.
Bet kuriuo atveju čia neabejo
tinai įvedama atmetimo tema.
Jėzus buvo atmestas žydų ir
mielai priimtas pagonių. Baž
nyčios tėvai įžvelgė, jog tai,
kad Jėzų iš pradžių atmetė
tėvynainiai, simbolizuoja!, kad
Jėzų atmes visa žydų tauta,
galime įžvelgti sąsają ir su
Stepono išvedimu už miesto
sienų (Apd 7, 58). Persekioji
mai po Stepono kankinystės
paskleidžia Evangeliją visame
pasaulyje. Jėzaus istorija tę
sėsi Bažnyčios istorijoje. Baž
nyčia, kaip ir Jėzus, yra at
metama, bet j . pati nė vieno
neatmeta, nei žydų, nei pago
nių.
Apaštalas Paulius Korinto
bendruomenei rašo tarsi cha
rizmų ištroškusiems vaikams.
Paulius primena, jog viena iš
dovanų be galo viršija visas
kitas — meilė. Himnas meilei
yra tarsi viršūnė šiame apaš
talo laiške. Daugeliui pastora
cinių problemų pateikiamas
sprendimas — koinonia, arba
gyvenimas
bendrystėje
su
Kristumi ir broliais. Paulius
ragina vaikiškai nesižavėti

„Šventieji metai prasidėjo su
vaikais, todėl teisinga, kad
jais jie ir pasibaigia. Tai pozi
tyvus ženklas, konkreti gyve
nimo viltis", — pareiškė popie
žius Jonas Paulius II sausio 5
d. popiežiaus Pauliaus VI sa
lėje Vatikane surengtoje vaikų
šventėje. Renginio pavadini
mą „Sekant žvaigžde" popie
žius susiejo su Viešpaties Ap
reiškimu, su karaliais, kurie
turėjo „vaikų širdis, buvo su
žavėti slėpinio ir pasiryžę vis
ką palikti bei sekti žvaigžde,
kad pagarbintų Betliejuje gi
musį žydų karalių". Jonas
Paulius II pažymėjo, kad da
bartiniai vaikai rytoj bus „pir
moji trečiojo tūkstantmečio
suaugusių krikščionių karta".
„Kokia didelė jūsų atsakomy
bė. Jūs būsite pagrindiniai
ateinančiųjų Jubiliejinių 2025
metų dalyviai", — sakė popie
žius.
Daugelis vaikų, tarp jų ir
sergantys Dauno liga, išsiri
kiavo laukdami popiežiškojo
pabučiavimo ir apkabinimo.
Popi<j.nis jiems visiems pasa
kė: „Su dideliu džiaugsmu įve
dęs Bažnyčią į trečiąjį tūks
tantmetį, aš žvelgiu į jus su
vilties kupina širdimi. Jūsų
akyse, jūsų mieluose veiduose
beveik matau ateinančio Jubi-
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Kalame visų rūšių „sidings",
„soffits", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
TeL: 773-935-0472
Pgr.: 708-901-9343
E-mail: Pransee@aol.com
GEDIMINAS
PRANSKEVIČIUS
užpildo pajamų mokesčių formas.
(Accounting Tax Services).
Pageidaujant, atvyksta į namus.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
T E L 773-585-6624

Alesander J. Mockus,
LTD
ResHon
„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Assodate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime,
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite
BUDRAIČIUI
Bus. 773-7*7^*55 mot>.: 773-259-33t3
Fa* 773-7*7-5*18

Downers Grove parduodamu
gražus. Šviesus „condo" 2 rrueg., 2
vonios, židinys, balkonas. Prie
krautuvių ir parko — labai patogu
pensininkams! Jūra Gvidas, Baird
& VVarner, tel. 630-778-1855;
namų tel. 630-549-1169.

liejaus tikslą. 2velgiu į priekį kaitė savo pranešimą „Sv. Ma
ir meldžiuosi už jus. Brangūs rijos Magdalenos de Pači vizi
berniukai ir mergaitės, laiky jos ir jų atspindžiai Lietuvos
kite aukštai iškėlę šviečiantį dailėje" vaizdžiai iliustravo
tikėjimo žiburį, kurį šįvakar komentuodama čia pat ant
simboliškai patikiu jums ir ki bažnyčios sienų esančias fres
tiems vaikams visame pasau kas ir paveikslus. Prelegentė
lyje. Nušvieskite juo gyveninio taip pat akcentavo šv. Marijos
kelius ir uždekite pasaulį mei Magdalenos de Pači dvasinių
pagavų, kurių aprašymai su
le".
BŽ, 2001 m. Nr. 1 daro 5 knygas, svarbą. Anot S.
Maslauskaitės, Lietuvoje me
no ūriniai, vaizduojantys šv.
M. M. de Pači gyvenimą, pir
miausia siejami su Žygimanto
ir Mykolo Kazimiero Pacų fun
kotarpį. Biografų teigimu, šv. dacijomis. Pažaislio Pacų funMarija Magdalena de Pači duotoje bažnyčioje šv. M. M.
galėdavusi skaityti kitų min de Pači koplyčia yra pietry
tis ir numatyti ateities įvy tinėje bažnyčios dalyje. Kai
kius. Kalbėdama apie šios rėje koplyčios sienoje nutapy
šventosios misticizmą, A. Nar ta viena gražiausių bažnyčios
vilienė pabrėžė, jog M. M. de freskų „Šv. Marijos Magda
Pači teologinės išminties in lenos Pači vizija: Jėzaus gul
dėlis brendo kaip naujomis dymas į kapą". Freskos auto
bendravimo su Dievu išraiško rius — M. Palloni. Kitoje sie
mis pasižymintis religinis jau noje pavaizduotas mirusios šv.
trumas. Mistinį šventosios M. M. de Pači stebuklas
kelią A. Narvilienė apibūdino bažnyčioje. Anot prelegentės,
kaip dieviškumo įėjimą į žmo šioje koplyčioje geriausiai iš
giškumą. Šventoji, anot prele liko skliauto freskos: kairėje
gentės, turėjo dvi ypač ryškias freskoje pavaizduotas šv. Au
savybes: pirmoji — tai mokė gustinas, rašantis šv. M. M.
jimas tobulai sujungti savo de Pači žodžius Verbum caro
valią su Dievo valia, visiškas factum est. Koplyčios centre
savojo „aš" paneigimas, antro kabantis paveikslas byloja
ji, išplaukianti iš pirmosios, — apie mistikės viziją, kurios
gilus nuolankumas. Baigdama metu ji regėjusi Mariją, apdo
A. Narvilienė pabrėžė, jog šv. vanojusią ją baltu šydu — gy
Marijos Magdalenos de Pači venimo Jėzuje Kristuje ir
dvasinė patirtis ypač aktuali ištikimybės simboliu.
šiandien, kai daugelis nesu
Mindaugo Paknio parengtą
vokia ryšio su Dievu būtiny
pranešimą
perskaitė Auksė
bės.
Narvilienė.
Menotyrininkė S. Maslaus„Bažnyčios žinios'', 2000 m. Nr. 24

KONFERENCIJA „MOTERIS IR
BAŽNYČIA*
Lietuvos katalikų mokslo
akademijos
organizuojamos
konferencijos „Moteris ir Baž
nyčia" jau tapo tradicija. Ket
virtoji konferencya, skirta šv.
Marijai Magdalenai de Pači,
gruodžio 8 d. buvo surengta
Vilniuje, Lietuvos
mokslų
akademijos Mažojoje salėje, o
gruodžio 10 d. — Kaune, Pa
žaislio vienuolyno bažnyčioje.
Pažaislyje konferencija pra
sidėjo šv. Mišiomis, kurias
koncelebravo vysk. J. Boruta,
SJ. Po Mišių pradėjęs konfe
renciją vyskupas įvardijo kon
ferencijų „Moteris ir Bažny
čia" rengimo tikslą. Anot jo,
norima ne tik prisiminti iš
kilias moteris, savo gyvenimu
ir asmeniniu pavyzdžiu daug
nuveikusias Bažnyčios labui,
bet ir per šį pavyzdį atskleisti
moters misiją šiandieniame
pasaulyje. Itin, pasak vysku
po, aktuali šiandien yra Mari
jos Magdalenos de Pači dva
sinė patirtis. Vysk. J. Boruta,
SJ, glaustai supažindino kon
ferencijos dalyvius su svarbes
niais šios šventosios biografi
jos faktais. Baigdamas J. Bo
ruta, SJ, pabrėžė, jog šv. Mari
jos Magdalenos de Pači, kurią
vienuolės vadino vaikščio
jančia meile, dvasinio paveldo
aktualumas kreipia žvilgsnį į
moters vaidmenį ir reikšmę
Bažnyčioje mūsų dienomis.
Dr. Auksė Narvilienė, kal
bėjusi apie šv. Mariją Magda
leną de Pači kaip gyvo ryšio su
Dievu liudytoją, labiau gilino
si į šv. Maruos Magdalenos de
Pači gyvenimą ženklinusias
dvasines pagavas, kurios pra
sidėjo jai davus amžinuosius
įžadus. Viena pirmųjų jos ek
stazių tęsėsi 40 dienų be per
traukos. Ir pasibaigus ek
stazėms, šv. Marija Magda
lena, dirbdama įvairius dar
bus, jausdavusi vidinį ryšį su
Aukščiausiuoju. Tačiau sykiu
šv. Marija Magdalena neiš
vengė išbandymų, išgyveno
sunkų, net penkerius metus
trukusį dvasines vienatvės lai-

Dieveniškių varpinė.

LAIŠKAI

IR

PRISITAIKĖLIŠKAS
POŽIŪRIS
„Respublika" 2001 metų
sausio 9-osios numeryje iš
spausdino interviu su istoriku
L. Truska (straipsnis „Istori
kas L. Truska mano, kad svar
biausia — gyventi ateitimi").
Štai Truskos žodžiai:
„Lietuvių tautai labai būdin
ga herojiška, kiek mazochistinė istorijos samprata. Vien
kančios, tremtis, holokaustas.
Visa tai ir rodo kritiškumo
stoką, romantinį požiūrį. Pa
vyzdžiui, pokario partizanų
idealizavimas. (...) Partizanai
nė per milimetrą nepriartino
Lietuvos nepriklausomybės.
Pokario metais buvo svarbiau
prisitaikyti ir išlikti".
Manau, komentarai šiai stribiškai išminčiai nereikalingi.
L. Truskai užkliūva ne tik
tremtiniai ir partizanai, bet ir
katalikybė: „Mazochistinį kan
čios suvokimą stiprino ir ka
talikybė". Įdomu, kokį kančios
suvokimą siūlytų L. Truska?
Gal pagrįstą vergiško dėkin
gumo jausmu budeliui?
Toliau Truska rašo: „Estai ir
latviai dabar aplenkė lietu
vius ekonomiškai. O kažkada
latviai pas mus važiavo 'šla
pios' dešros pirkti.
L. Truska apgailestauja,
kad esame ne protestantai,
kaip latviai ir estai, kuriems
dėl to esą geriau sekasi, o ka
talikai. O gal dar geriau sek
tųsi, jeigu būtume musulmo
nai?
Beje, Truska, pavydėdamas
latviams ir estams protestan
tizmo, pakliūva į savo paties
spąstus. Jis rašo: „Visada Lie
tuvą gelbėjo natūralus prieau
gis. (...) Lietuvoje gyventojų
padaugėjo 1 milijonu. Dėl šios
priežasties Lietuva taip labai
nesurusėjo kaip Latvija ir Es
tija". Galima būtų priminti,
kad būtent Truskos ignoruoja
mi partizanai apgynė nuo di
desnės kolonizacijos kraštą,
ypač kaimą. To, deja, neįsten
gė praktiškieji latviai ir estai.
Bet kokia Lietuvos istorijos
eiga netenkina L. Truskos. Jis
skeptiškai žiūri į 1863 m. su
kilimą ir į 1941 m. birželio su
kilimą, kuris anot jo „baigėsi
apverktinai". Truskai nepatin
ka ginkluota kova. Tačiau,
pats sau prieštaraudamas,
smerkia lietuvius ir už tai,
kad nepasipriešino ginklu

NUOMONĖS
1939 m. spalį, kai sutikome
įsileisti bolševikų karines ba
zes, ir 1940 m. birželio 15 d.,
kai nebuvo Jokio pasiprieši
nimo".
Skaudu L. Truskai, kad lie
tuviai sovietus, o ne nacius
laikė didžiausiu priešu, nors
sovietų pirmumas pagal nusi
kaltimų mastą akivaizdus.
L. Truska sielojasi: „Kam
reikėjo priimti įstatymą, kad
Rusija mums atlygintų nuos
tolius?" Džiaugiasi „vyresniojo
brolio" dosnumu: „Reikėjo pa
mąstyti ir apie tai, kiek rusai
per 50 metų pripumpavo į Lie
tuvą pinigų..." Tik kažkodėl
užmiršo, kiek „išpumpavo"
kraujo. Ir dar: „Reikia iki galo
kovoti tik už šventus daly
kus". L. Truska skundžiasi:
„Lietuvai trūksta aukšto ran
go politikų". Galėtume pridur
ti, kad istorikų taip pat, nes
akivaizdu, kokią istorinę iš
mintį diegia Vilniaus Alma
Mater studentams L. Truska.
A l g i m a n t a s Lelešius
Marijampolės Tauro
apygardos partizanų ir
tremties muziejus

krikščioniškos kultūros žmo-'
gus, todėl jis, apjuosdamas V.
Landsbergį juodu kaspinu, pa
gal tradiciją išreiškė gailes
tingą liūdesį, kad toks genia
lus menininkas-muzikologijos
profesorius, taip šauniai Atgi
mimo sąjūdžio metu dirigavęs
laisvę dainuojančiai revoliuci
jai, tačiau jo vadovaujamai
partijai nepajėgus pagerinti
krašto ekonomikos, pralaimėjo
valdymo mandatą.
Iškiliu dr. Adomavičiaus sti
liumi — jausmuose nepasime
tusią išmintimi — turime pri
pažinti, kad, griūvant bolše
vizmo imperijai, spontaniškas
laisvės atgimimo sąjūdis pasi
darė nebesukontroliuojamas.
Laisvės vardu viskas buvo
keičiama, griaunama, grobia
ma. Teisės normos — vieną
dieną skelbiamos, kitą dieną
jau keičiamos. Valstybinį ka
pitalizmą keičiant į privatinį,
vešliai kerojo gobšusis „prichvatizavimas".

Ilgus metus taip šauniai
praktikavęs mediciną,' moky
damas jausmais nesubrendusi
svietą sveikai maitintis, su
kertant
tuzinais
betrynių
kiaušinių ir bušeliais vaisių
bei daržovių, vengiant vatinės
duonos, užsigeriant kvortomis
gėlo vandens, vengiant viso
kių birzgalų, dr. Jonas Ado
mavičius, sulaukęs garbaus
amžiaus, labai apsivylė paty
ręs, kad kitas daktaras Kazys
Bobelis, ilgus metus, ant po
pieriaus rikiuodamas politines
partijas, vadavęs Lietuvą iš
bolševikų nevalios, o nevaliai
sugriuvus, padėjęs popierines
partijas į archyvą, Lietuvoje
įsteigė Krikščionių demokratų
sąjungą, o savo veiklai įpras
minti publikai pateikė ne kokį
vaistą, bet „Bobelinės" gėralą,
kuris gomurį erzina lygiai
kaip ir dr. J. Adomavičiaus
patartos valgyti trys česnako
galvos...

Nereikėtų kaltinti V. Lands
bergio už bandymą sukurti
trobelninkų ūkį, nes to jis sie
kė ne iš blogos valios, o tik ne
turėdamas agrikultūroje pa
tirties, kaip lygiai ir A Bra
zausko, nenumačiusio staigios
kaitos negerovių ir siūliusio
daugiau laisvės-suvereniteto.
Dalyvaudamas sovietų siste
mos valdžioje, be abejo, A.
Brazauskas numatė: laisvė
jančioj i sistema grįš prie so
cialdemokratijos, kurią bolše
vikai buvo užgožė komunisti
niu smurtu. (Šioje vietoje rei
kia pastebėti, kad Brazauskas
padarė klaidą, atsipalaiduo
jant nuo komunistų, nesijungęs prie socialdemokratų).
Brazauskas, priešingai Lands
bergiui, nesidrovi prisipažinti
klydęs, ką aiškiai matome,
skaitydami jo neseniai para
šytą 571 psl. apimties knygą:
„Penki prezidentavimo metai".
Sena išmintis sako, kad klysti
yra žmoniška ir kad iš klaidų
reikia mokytis, daugiau jų ne
daryti. Esame spaudoje skai
tę, kad Algirdas Brazauskas
yra pasiryžęs gelbėti Lietuvą.
Tikėkimės. Atrodo, kad ir dr.
Bobelis, kaip buvęs Lietuvos
vadavimo komiteto pirminin
kas, tikėdamasis Lietuvai pa
galbos apdovanojo A Brazaus
ką, kaip Lietuvos socialde
mokratų vadovą, simbolišku
aukso diržu.

Dr. K. Bobelis, atstatęs Lie
tuvoje Krikščionių demokratų
sąjungą,
suprantama,
yra

Al A. Simmong
Chicago, IL

ATSILIEPIMAS Į
DR. J. ADOMAVIČIAUS
LAIŠKĄ
(„Draugas", 2001 m. sausio
26 d.)

KIEK AMERIKIEČIŲ
NUSIŽUDO?
Dr. Adomavičius .Drauge",
sausio 30 d. Sveikatos klausi
mais skyriuje — „Nusižudymų
išvengimas" — rašo: „Kasmet
daugiau pusė miUjono ameri
kiečių nusižudo". Nors daugu
ma jų nenori mirti ir šaukiasi
pagalbos, bet apie 84 ameri
kiečiai nusižudo kasdien".
Pagal mano apskaičiavimą,
jeigu pusė milijono nusižudo
kasmet, tada išeitų, kad kas
dien nusižudo 1,370 žmonių
(ne 84), arba 57 žmonės kas
valandą, arba vienas žmogus
kas minutę. Gal gerbiamas
daktaras galėtų paaiškinti,
kaip čia iš tikrųjų yra?
Vladas Sinkus
Lemont, IL
APIE BURBIŠKIU DVARĄ
Su malonumu ir įdomumu
skaičiau „Drauge" (2001.01.
18) Irenos Vitkauskienės ap
rašymą apie atgimusį Burbiš
kio dvarą. Ir kaip gi nebus
įdomu — kadangi mano gim
tasis kaimas, nors aprašyme
nepaminėtas ir dabar sunai
kintas, buvo prisišliejęs prie
Burbiškio dvaro. Tai buvo Valdaikių kaimas. Su Burbiškio
dvaru buvome kaimynai. Ir
kai sugalvodavome pėsčiomis
aplankyti motinos tėviškę jau
kitame kaime — kelias vedė
pro Burbiškio dvarą. Tuo pa
čiu sustodavom ir aplankydavom pakelyje stovinčią, gra
žiai eglaitėmis apsodintą Šv.
Dievo Motinos statulą. Tos
statulos papėdėje buvo įmūry
tas akmuo, pagal legendą, su
Marijos pėdos įspaudu. Tą
įspaudą paliesdavom ir sukaibėdavom poterėlį.
Išaugę į gimnazistų eiles,
Burbiškio dvaro parke rinkda
vomės iš visos apylinkės į dar
žinių teatro vaidinimo repeti
cijas. Žinoma, tai darydavom
su savininko M. Baženskio lei
dimu. Kaimo žmonės tą pavar
dę buvo iškeitę į Bužinską.
Pamenu, kai iš Šeduvos pro

gimnazijos buvo vesta moki
nukų ekskursija į Burbiškio
dvarą. Ėjome pėsti 8 km viena
kryptimi. Sugrįžti atgal į Še
duvą tėvas pavežėjo.
Taipgi pamenu pavasarinin
kų kongresą ir visą procesiją
iš Dambavos bažnyčios į Bur
biškio dvarą. Buvo graži sau
lėta diena ir bažnytinės vė
liavos gražiai plevėsavo ilgoje
kaimo žmonių procesijoje.
Tuo metu Burbiškio dvare
buvo ir teniso aikštelė. Vasa
ros metu iš Labos dvaro per
mūsų kaimą ateidavo viena ar
kita iš Baženskio dukterėčių,
švytruodama rankoje teniso
rakete, su balta teniso apran
ga. Mums, kaimo vaikams,
vien teniso raketės pamaty
mas sukeldavo nuostabą.
Man teko pirmąkart sugrįžti
į sunaikintą tėviškės vietą
1992 m. ir tuo pačiu aplankyti
Burbiškio dvarą. įspūdis buvo
apverktinas.
Burbiškio dvaras pasižymėjo
savo iškilumu ir yra vertas to
kio gražaus atstatymo. Sveiki
nu Egidyų Prascevičių, atli
kus tokį puikų darbą. Spėju,
kad E. Prascevičius yra kilęs
iš tos apylinkės,'nes pamenu,
kad netoliese mūsų kaimo gy
veno pasiturinti ir tvarkinga
Prascevičių šeima.
Ona Vaitkienė
Juno Beach, FL
* P e r n a i 23 'proc. suma
žėjo valstybės sienos pa
ž e i d i m u . Pasienio policijos
departamentas pranešė jog
tam įtakos turėjo šiuo metu
vykdomas aktyvus rytinių Lie
tuvos sienų apsaugos stiprini
mas, naujų techninių priemo
nių diegimas, tarnybos orga
nizavimo tobulinimas. Kas an
tras valstybės sienos pažeidė-*
jas, arba 49 proc., pernai su
laikytas pasienyje su Baltaru
sija, prie busimosios Europos
Sąjungos (ES) išorinės sienos,
kurios apsaugai šiuo metu ski
riamos didžiausios investicijos
ir kiti ištekliai. Pernai į Lietu
vą pasieniečiai neįleido 4,266
užsieniečių, tai 70 proc. dau
giau nei 1999 metais.
<BNS>

A.tA.
VALEI GERULDSNEI
MISEVIČIŪTEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui, kun. dr.
EUGENIJUI GERULIUI, dukrai LAIMUTEI su šeima,
sūnums RIMUI, ANDRIUI ir jų šeimoms bei visiems
artimiesiems. Liūdime kartu su jumis.
Danutė ir Anatolijus Milūnai
Gintra ir Pranas Nariai
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Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. sausio 25 d.,
sulaukusi 86 metų netikėtai mirė mūsų brangioji Mama,
Mamutė

A. t A.
ONA PENKAUSKAITE
GIRNIUVIENĖ
Velionė buvo germanistė, baigusi Vilniaus universitetą.
Ji mokytojavo Kaune, Vokietijoje ir lituanistinėje
mokykloje Amerikoje. Ateitininkė nuo jaunystės, ji buvo
moksleivių sąjungos centro valdyboje. Rašė straipsnius
„Naujojoje Vaidilutėje", „Pavasaryje" ir .Ateityje" Sudarė
sąlygas savo vyrui Juozui Girniui dirbti mokslinį,
publicistinį ir visuomeninį darbą.
Nuliūdę liko sūnūs R a m ū n a s , Kęstutis ir
Saulius, marčios Mirga i r Vida, šeši vaikaičiai ir
du p r o a n ū k a i . Lietuvoje liūdi seserų Elenos ir
Julijos bei j ų vaikų šeimos.

PADĖKA
Mylimai dukrai

A. t A.
JŪRATEI
mirus, mūsų liūdesio valandoje pareiškusiems mums
užuojautą laiškais, skambinimu, aukomis ir gėlėmis
reiškiame nuoširdžiausią padėką.
Liūdintys: Aldona, Vytautas Markevičiai su
šeima.

A. t A.
VALERIJAI MISEVIČIŪTEI
GERULIENEI
mirus, jos vyrui, kolegai kun. dr. E. GERULIUI, dukrai
LAIMAI, sūnums RIMUI, ANDRIUI ir jų šeimoms bei
artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime,
netekę brangios kolegės.
Būvą Pabaltijo universiteto studentai

A. t A.
SOFIJAI VASIULIENEI
mirus, jos vyrą ADOLFĄ, dukterį DALIĄ ir jos vyrą
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdiTne.
Buvę artimiausi kaimynai Ona ir Vincas Braziai
su šeima

Mielam draugui ir buvusiam mokytojui

A. f A.
STASIUI BUTVILAI
iškeliavus Amžinybėn, gilią užuojautą reiškiame jo
žmonai VELITAI, sūnui VIKTORUI, visiems draugams
ir pažįstamiems.

Mylimai Žmonai, Motinai ir Močiutei

Juozas Ignaitis

A.tA.
VALEI GERULIENEI
palikus Sį žemiSkąjį pasauli ir mūsų draugystę, su giliu
liūdesiu Širdyse ir malda lupose nuoširdžiausią užuojautą
reiSkiame jos vyrui, kun. dr. EUGENIJUI GERULIUI,
sūnums RIMUI ir ANDRIUI bei dukrai LAIMAI su
Šeimomis, anūkams KRISTINAI ir DANIELIUI,
giminėms bei artimiesiems ir kartu liūdime.
Irena ir Vytautas Ančikai
Genė Armalienė
Aleksandra ir Edis Bielskiai

lt makes a vvorld of difference when you fly SAS
to Lithuania.

Roma ir Danielius Degėsiai
Jadvyga Giedraitienė

•
No one makes round-tnp travel to Lrthuarna easier and more convenient than SAS.
From Chicago, we offer daily service to Vilnius with a hassle-free connectton via
Stockholm. When you're ready to return, you'H enjoy same-day travel back to
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a world of difference SAS
can make for your next trio. Just cafl your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350
or visit our website at www.scandinavian.net.
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Aldona ir Gedas Griniai
Dagmara Jurcienė
Angelė ir Albinas Karniai
Emilija Kiaunienė
Dana ir Vytautas Mateikos
Danutė ir Liutaveras Siemaškos

- V h r t u * vjurt *> ehjn^ w*vul -K»T*

Aleksas Kikilas ir jų šeimos
Cupertino, CA

A.tA.
VALEI GERULIENEI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame vyrą, kun.
dr. EUGENIJŲ GERULĮ, dukrą LAIMĄ su Šeima, sūnus
ANDRIŲ ir RIMĄ su šeima, kitus gimines bei
artimuosius ir kartu liūdime.
Dalia ir Antanas Adomaičiai
Laimutė Alvarado
Adelaida Balbatienė
Kleofa Gailauskienė
Marytė Gineitienė
Janina Jarašienė
Sofija Salienė
Prima Vcškelienė
Sofija Vaškienė
Alė Velbasienė

Irena ir Mečys Vilkaičiai

St ardknvun Art«r^

St. Petersburg, FL

DRAUGĄ' atminkime savo testament*
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APYLINKĖSE.

..Geležinio vilko" istorijos būrelio susitikimo metu Raimondas Novak rodo
žemėlapyje šalis, kurias jis aplanke.

Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad ketvirtoji Pabaltiečių konferencija vyks š.
m. kovo 8-10 dienomis Vašing
tone. Konferencijoje bus proga
pagvildenti opius Pabaltijo
kraštus liečiančius klausimus
ir plėsti ryšius su įtakingais
valdžios atstovais. Norint pa
sinaudoti papigintomis re
gistracijos ir viešbučio kaino
mis svarbu registruotis prieš
vasario 15 d. Registruokitės,
skambindami į JBANK įstaigą
Vašingtone tel. 301-340-1954;
faksu 301-309-1406; elektroni
niu paštu
jbank@jbanc.org
Smulkesnę informaciją atrasi
te internete www.jbank.org

ruTitjir-Bt^t

Pagrindinis Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas Či
kagoje vyks sekmadienį, vasa
rio 11 d., 2 vai.p.p. Maria gim
nazijos salėje. Paskaitą skai
tys Lietuvos Respublikos gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza.
Numatyti ir kitų garbingų
svečių pasirodymai. Visuome
nė kviečiama parodyti tautinį
solidarumą ir gausiai dalyvau
ti. Minėjimą rengia ir visus
kviečia Čikagos ALTo skyrius.
Prieš pagrindini, vasario
11 d. Čikagos ALTo skyriaus
rengiamą Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą 10 val.r.
Švč. M. Marijos Gimimo baž
nyčios aikštėje vyks iškilmin
gas vėliavų pakėlimas. Vėlia
vų pakėlimui komanduos Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės
vėliavų tarnybos ir garbės sar
gybos vadas, g. š. Juozas Gu
revičius. Uniformuoti Šauliai
ir šaulės 9:30 val.r. renkasi
parapijos salėje. Šauliai pra
šomi nesivėluoti.

Atsiųsta

Čikagos simfoninis orkes
tras atliks G. Verdi „Reąuiem", diriguojant Daniel Barenboim, su pasaulinio garso
solistais, tarp kurių yra mezzosopranas Violeta UrmanaUrmanavičiūtė. LB Lemonto
apylinkės socialinių reikalų
skyrius pasirūpino, kad mūsų
visuomenė galėtų patogiai, au
tobusu nuvykti į šį neeilinį
renginį. Į koncertą iš PLC Lemonte išvykstame balandžio
24 d. 6 val.v. Bilietų užsaky
mas tel. 708-346-0756.

5 fĮgS ir toli"
Tęsdami tradiciją, JAV
Lietuvių jaunimo sąjungos
Vašingtono ir Baltimorės sky
rius kartu su Lietuvos amba
sada Vašingtone kviečia lietu
vių jaunimą dalyvauti Vašing
tono jaunimo sąskrydyje, ku
ris vyks kovo 10-11 dienomis
Vašingtone. Planuojama tokia
sąskrydžio programa: kovo 10
d., šeštadienį, vyks susirinki
mas, diskusijos, vakaronė, ko
vo 11 d., sekmadienį, ruošia
mas susitikimas ambasadoje.
Diskusijų temos, numatomos
tokios: „Pasaulio lietuvių jau
nimo organizacijos: ar norime
burtis?", „Studijos JAV: Reali
jos, dilemos ir perspektyvos".
Svečiai kviečiami aktyviai įsi
jungti ir dalyvauti diskusijose.
Norintys pasisakyti praneški
te adresu:
SASKRYDIS@FNETWORK.
COM

PAGALBOS ŠAUKSMAS — 3
Vasario 3 d. gavau laišką iš riškių. Patarčiau tokiems, jei
Žanetos mamos, kuri rašo: gu nenori gydyti žmonių ir ne
„Ačiū už jūsų pastangas ir pa jų būdas su žmonėmis manda
galbą. Vakar man taip pat giai pasikalbėti, persikvalifi
pranešė apie nutarimą p. kuoti į gatvių šlavėjus.
Žaneta yra paguldyta ligo
Vaitkienė iš Sveikatos apsau
gos ministerijos, kad Ligonių ninėje Kotovičuose :r ten turės
kasos skirs tik trūkstamą praleisti ilgesnį laiką. Ne visa
sumą lėšų nuo suaukotų pi da galime patikėt:, kas laik
nigų ir tik transplantacijai. raščiuose ar kitoje žiniasklaiKaip jau žinote, liga atsinauji doje girdėti bei matyti. Lithuno ir, kol įvyks transplantaci anian Mercy Lift nariai dirba
ja, reikia pereiti visą gydymo atsakingai, kaip ir kitos lietu
kursą. Taigi dabar dar reika viškos labdaros organizacijos.
linga pinigų. Kiekviena diena, Mes stengiamės patikrinti vi
praleista klinikoje, mūsų duk sus prašymus ir kiek galima
rytei kainuoja iki 450 zlotų daugiau sužinoti apie pra
(pagal kursą — per 100 dol.i šytojus — ar jais galima pasi
be medikamentų. Ir tik, kai tikėti.
bus pasiekta remisija, bus ga
Šiuo laiku turime kitą
lima daryti transplantaciją, prašymą padėti vienai 20 me
kurios preliminarinė kaina tų mergaitei, sergančiai retu
yra 80,000 dol. Viena mama, ausies sarcomos vėžiu. Dr. Ju
su kuria teko bendrauti Koto- lius Ringus, kurio žmona Lidi
vicuose, gyvena jau 7 mėn. po ja yra LML ilgamete narė, pa
operacijos su savo vaikeliu".
tikrino visas gautas žinias. Už
Toliau ji rašo: „O išvažia tos merginos gydymą sumokės
vome} Lenkijos klinikas todėl, šeima, gyvenanti Vašingtono
kad vienas Santariškių hemo- apylinkėje. Šia ligone rūpinasi
tologų liepė pas juos daugiau LML narė Vilytė Lendraitiekojos nekelti. Ketvirtadienį, nė.
vasario 1 d., aš buvau pas dr.
Ačiū visiems, ir toliau siunVinkų (dr. Vinkus yra Santa čiantiems aukas padėti Ža
riškių ligoninės direktorius ir netai. Ačiū vienam asmeniui,
buvęs SAM ministras. P.Š.) ir kuris paaukojo akcijų, vertų
papasakojau jam šį atvejį. Jis gal daugiau kaip 17,000 dol.
buvo sukrėstas. Iškviestas Jis prašė pavardės neskelbti.
minėtas daktaras prie manęs Iki šiol surinkta arba paža
prisipažino, kad per grubiai dėta gauti per 42,000 dolerių.
pasakęs".
Ačiū už šiltus žodžius: atė
Esu girdėjusi apie kitus at jusius kartu su aukomis. Juos
vejus, kur grubiai pasielgė net su ašaromis perskaito LML
gimdymo namuose gydytojos, narė Vida Jonušienė, kuri taip
akušerės ir ginekologės. To pat išbrido iš baisios vėžio li
kiems reikėtų auklėjimo, o Hi gos, o jos 19 metų brolis Eu
pokrato priesaiką juk priė genijus vėžio liga mirė. Tie
mėm visi ir ją reikėtų dažniau visi laiškai bus perduoti
pakartoti. Toks pat gydytojų Žanetai. Palinkėkime jai Die
elgesys kartais pasitaiko On vo palaimos ir atsiminkime ją
kologijos klinikoje prie Santa maldose.
Pranė Šlutienė
Julius Šmulkštys, Zenonas
Rekašius, Antanas Grina. Jo
nas Pabedinskas, Danutė Bindokienė ir Bronius Nainys
kalbės „Atviro žodžio forume"
penktadienį, vasario 16 d., 7
vai. v. Bočių menėje. PLC Lemonte. Tema — JLietuva —
nepriklausomybės dešimtme
tis". Visus maloniai kviečia
„Saulutė", Lietuvos Vaikų glo
bos būrelis.

Vyresniųjų lietuvių cent
re „Seklyčioje" vasario 7 d.,
trečiadienį, 2 val.p.p. bus ro
doma vaizdajuostė „Žemaičių
Kalvarija" 1 dalis. Pasigrožė
sime apylinkėmis, miestais ir
gamtos vaizdais. Maloniai
kviečiame atvykti ir įdomiai
praleisti trečiadienio popietę
besilankant Žemaitijoje. Kaip
ir visada bus bendri pietūs.

paminėti

Nors ir pavėluodamas,
pasirodė ,.Skautų aido" žurna
las '2000 m. lapkričio-gruo
džio mėn.), rašantis apie lietu
viškosios skautybės gimtadie
nį, PLJ kongresą Australijoje,
ir kitus skautiškus įvykius.
„Skautų aido" administracijai
rašykite šiuo adrersu: v.s. Al
bina Ramanauskienė, 4613 W
106th Place, Oak Lawn, IL
60453-5246.

Maironio lituanistinės mokyklos vaidinime „Kalėdų stebuklas" darželio mokinukai buvo angeliukais.

I JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ
FESTIVALIS
I JAV lietuvių atlikėjų festival| inicijuoja ir rengia JAV
LB Kultūros taryba (pirmi
ninkė Marija Remienė) ir Či
kagos — Lemonto Meno mo
kyklėlė ^direktorė Ligija Tautkuvienė).
Festivalio tikslas — ugdyti
vaiku moksleivių ir studentų
meno bei kūrybos poreikį, puo
selėti dainavimo, muzikavimo
liaudies, styginiais instrumen
tais, fortepijonu tradicijas, pa
skatinti jų koncertine veiklą.
Išryškinti gabiausius JAV lie
tuvių jaunimo atlikėjus. Fes
tivalis turi tikslą tapti tradici
niu Tuo pačiu pažymėti ir
skatinti pedagogus dalyvauti
šiame kilniame jaunimo meni-

nio ugdymo darbe.
Dalyviai
Festivalyje gali dalyvauti so
listai (mergaitės ir berniukai!,
įvairios sudėties vokaliniai an
sambliai (ne daugiau kaip 12
dalyvių) ikimokyklinio, mo
kyklinio amžiaus vaikai, stu
dentai, liaudies, styginių inst
rumentų, fortepijono atlikėjai.
Dainininkai skirstomi į 5
amžiaus grupes: I — ikimo
kyklinio amžiaus vaikai iki 7
metų; II — pradinių klasių
moksleiviai (7-11 metų); III —
vidurinių klasių moksleiviai
(11-14 metų); IV — 14-18
metų moksleiviai; V — nuo 18
iki 28 metų.

Liaudies (kanklės, birbynės,
lumzdeliai, skrabalai), stygi
nių (smuikai, violončeles) in
strumentų, fortepijono atlikė
jai skirstomi į tris amžiaus
grupes: I — 7-12 metų; II —
12-18 metų; III — 18-28 metų.
Ribinių metų dalyvių am
žius skaičiuojamas iki rugsėjo
1 d. Gimusieji po rugsėjo 1 d.
priskiriami vyresnei amžiaus
grupei.
Ansamblių kategorija nusta
toma pagal daugumos dalyvių
amžių.
Šeimyninių ansamblių daly
viai gali būti įvairaus amžiaus
grupių.
Kiekvienas atlikėjas gali da
lyvauti tik viename ansamb
lyje. Iš kiekvieno ansamblio
gali dalyvauti ne daugiau kaip
du solistai.

Repertuaras
Dainininkai. Visi dalyviai
parengia po d i laisvai pasi
rinktus kūrini; s (bendra truk
mė 4-6 min.\ Viena iš reper
tuaro dainų turi būti lietuvių
liaudies daina autentiška, iš
plėtota ir t.t.). Dalyviai gali at
likti lietuvių ir užsienio kom
pozitorių kūrinius, savo kūry
bos dainas lietuvių kalba.
Labai svarbu, kad pasirink
tas repertuaras atitiktų am
žiaus ir balso ypatybes. Jei
dainą palydi judesys, svarbu,
kad jis būtų saikingas ir este
tiškas.
Instrumentalistai I amžiaus
grupėje — turi atlikti dvi skir
tingo pobodžio pjeses (trukmė
3-5 min.), II amžiaus grupėje
— dvi skirtingo pobūdžio pje

Džojos G. Barysaitės nuotr,

Žagare. 1998m. birželio 27 d.

LIETUVOS PREZIDENTAS
DŽ. BARYSAITĖS NUOTRAUKOSE
Jau trečią kartą per tris me
tus Čikagos ir apylinkių lietu
viai turės progą išvysti iš jų
tarpo išrinkto Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus veik
los momentus nuotraukose,
darytose jo asmeninės foto
grafės — Džojos Gundos Bary
saitės. Ši nekasdieniška paro
da jau čia pat — atidarymas
įvyks vasario 10 d. 4 vai. p.p.
Čiurlionio galerijoje.
Tiesa, pirmoji paroda, įvy
kusi 1988 m. sausio 22 - vasa
rio 8 dienomis Lietuvių dailės
muziejuje Lemonte. vaizdavo
tik V. Adamkaus rinkimines
kompanijos į Lietuvos prezi
dento postą momentus.
Bet kita paroda, atidaryta
1998 m. gegužės 15 d. toje pa
čioje vietoje, pristatė šį buvusį
čikagietį kaip Lietuvos prezi
dentą. Joje buvo įamžintas jau
prezidentu tapusio buvusio
kandidato inauguracijos iškil
mės.
Trečioji — būsimoji paroda,
rengiama 2001 m. vasario 10
d. Čiurlionio galerijoje, Čika
goje, apima trijų metų prezi
dentinės veiklos periodą —
prezidento darbo momentus
Lietuvoje, susitikimus su kitų
valstybių žymiaisiais parei
gūnais, oficialias keliones už
sienyje ir pan. Daugelyje nuo
traukų taip pat matoma ir jo
gyvenimo palydovė — Alma
Adamkienė.
Reikia pasakyti, kad ši paro
da vyks Nepriklausomybės
šventės proga Čiurlionio gale
rijoje ruošiamų kasmetinių
parodų rėmuose. Tačiau iki
šiol čia būdavo išstatomi dai
lės kūriniai. Šiemet padaroma
išimtis — Čiurlionio galerijos
sienas papuoš Džojos Bary
saitės fotografijos.
Fotografė D. Barysaitė su
pačiu prezidentu atrinko 134
spalvotas nuotraukas, kurios
jau atkeliavo į Čikagą. Nuo
traukų dydis - 8 x 12 colių. Jų
eksponavime daug talkina fo
tomenininkas Algimantas Kezys, kuris paruošė ir informa
cinį parodos katalogą.
Beje, pačios nuotraukos yra

naiistines, bet turinčios ir me
niškumo atspalvį bei išiiekamąją vertę kaip ir pridera pre
zidentūros
metraštininkes
vaizdams.
Pati fotografė jau yra įgijusi
daugiau patirties ir jai dabar
nereikia tiek daug prakaituo
ti, kaip kad būdavo pirmosio
mis jos darbo dienomis prezi
dentūroje. Jos
„fotografine
akis" tampa labiau pastabes
nė, ir todėl jos atliekama vaiz
dinė prezidentinės veiklos do
kumentacija nuolat tobulėja.
Atrodo, kad prez. V. Adam
kus neapsiriko prezidentūros
metraštininke pasirinkęs š;ą
dar jauną (gim. 1964 m- Vil
niuje' fotografę. D. Barysaitė
ilgoką laiką dirbo ..Literatūros
ir meno" savaitraštyje, o taip
dalykiškos, gal, sakyčiau, žur-

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezidentų susitikime Rzeszowe. 1998 m.
gegužes 23-24 d.
Džojos G. Barysaitės nuotr.

dieną — birželio 3 d. (sekma
dienį! Lemonte, PLC (Illinos
valst.). Pirmasis etapas vyks
peržiūros — konkurso forma
pirmoje dienos pusėje. Po pie
tų rengiamas šventinis kon
Dainininkams, instrumenta
certas.
listams gali akompanuoti vie
nas akompaniatorius arba
Jei susidarytų dideiis kiekis
įvairios sudėties instrumenti pageidaujančių dalyvauti fes
niai ansambliai (ne daugiau tivalyje — Čikagos ir apylin
kaip 7 dalyviai). Konkurse ne kių kolektyvai, pavieniai atli
leidžiama naudotis fonogra kėjai gali būti perklausomi
momis, elektroniniais instru dieną anksčiau.
mentais, išskyrus šventinį
Vertinimas ir
koncertą.
Rekomenduojama,
p
askatinimas
kad dainininkams pagal gali
mybes akompanuotų moksleiAtlikėjai vertinami pagal atviai.
liki
mo
lygį, vokalinę ir sceninę
Laikas ir vieta
kultūrą, interpretaciją, voka
I JAV lietuvių jaunųjų atli linius duomenis, repertuaro
kėjų festivalis vyks tik vieną atlikimą, nkompanavimą. Visi
instrumentalistai — pagnl me-

ses (trukmė 4-6 min.), III am
žiaus grupėje — du skirtingo
pobūdžio kūrinius (trukmė 5-7
min.). Vienas kūrinys privalo
būti lietuvių kompozitorių.

pat ir „Lietuvos žiniose". Ne
paisant, kad Lietuvos spaudo
je daugiausia dirba vyrai, o ir
pats fotografavimo darbas yra
laikomas „vyrišku", Džoja Ba
rysaite pajėgė prasimušti šioje
vyriškoje kompanijoje. Savo
neeiliniais sugebėjimais atro
do, šiame darbe įsitvirtino il
gam laikui.
J šios neeilinės parodos ati
darymą (vasario 10 d. 4 vai.
p.p.) žadėjo atsilankyti ir pats
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus, kuris, grįždamas iš
savo metinių atostogų Meksi
koje, tuo laiku kartu su savo
žmona lankysis Čikagoje.
Taigi šį kartą mūsų tautie
čiai turės retą progą ne vien
tik pamatyti prezidento veiklą
nuotraukose, o taip pat galės
paspausti jam ranką asme
niškai. O tokie atsitikimai Či
kagoje nedažnai įvyksta!
Edvardas Šulaitis

ninį-techninį kūrinių atliki
mą.
Visi dalyviai apdovanojami
Padėkos raštais, o festivalio
laureatai — specialiais diplo
mais, premijomis.
Dalyvius vertins specialistų
vertinimo komisija.
Norintys dalyvauti festivalyje-konkurse užpildo ir siun
čia paraiškas iki š.m. gegužės
1 d. Paraiškose nurodoma:
žanras (pvz., dainavimas), da
lyvio ar dalyvių vardai ir pa
vardes, gimimo data. pedago
go vardas ir pavarde. Papildo
mai nurodoma, ar reikia
akompaniatonaus.
Paraiškos dalyvauti siunčia
mos Meno mokyklėlės adresu:
P.O. BOX 4102, VVheaton, IL
60189.

