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Naujasis premjeras paskelbė
vyriausybės tikslus
Vilnius, liepos 9 d. (BNS)
— Paskirtasis premjeras socialdemokratų vadovas Algir
das Brazauskas, pirmadieni
pateikdamas Seimui vyriau
sybės programos projektą, įsi
pareigojo tęsti euroatlantinės
integracijos politiką ir teigė,
jog oponentų spėlionės apie jo
kabineto „nemodernumą ir nevakarietiškumą" yra pasmerk
tos žlugti.
N e p a i s a n t dešiniosios opo
zicijos abejonių, mes tvirtai te
sime iki šiol vykdytą, visų pa
grindinių Lietuvos partijų su
formuotą integracinę Lietuvos
politiką. Strateginių šalies
užsienio politikos tikslų siek
sime, dar labiau spartindami
ir gilindami derybas su Euro
pos Sąjunga, ruošdamiesi na
rystei NATO. Vyriausybė pa
darys viską, kas nuo jos
priklauso, kad Lietuva būtų
pakviesta į NATO 2002 metų
viršūnių susitikime Prahoje'',
teigė A. Brazauskas.
Jis taip pat pažymėjo, jog
pagrindinis naujosios vyriau
sybės orientyras nebus nei Ry
tai, nei Vakarai, bet „Lietuvos
žmogus". „Netiesa ir tai, kad
mes suksime ienas 'atgal
kairėn' ar tiktai į Rytus. Nei
Taurė', nei 'dešinė', nei mūsų
kaimynai, rffei Maskva, nei
Briuselis nėra mums ideologi
niai mąstymo trukdžiai. Mes
pasuksime valstybės politiką į
Lietuvos žmogų, jo kasdienius
rūpesčius bei interesus, o in
tegracija, saugumas bei gryno
ji ekonomika yra tik prie
monės mūsų piliečių gerovei
kurti", teigė A. Brazauskas.
Paskirtasis premjeras pa
žymėjo, jog neatsitiktinai vy
riausybės programa pradeda
ma nuo svarbiausių socialinių
problemų — nedarbo, skurdo
mažinimo, šeimų ir jaunimo
rėmimo.
A. Brazauskas pažymėjo, jog
vyriausybės mokesčių politika
įgaus socialinę orientaciją: bus
palaipsniui mažinamas fizinių
asmenų pajamų mokestis ma
žas pajamas gaunantiems as
menims ir didinamas neapmo
kestinamas minimumas.
Vyriausybės programoje, pa
sak paskirtojo premjero, ža
dama užtikrinti aukštąjį iš
silavinimą visiems, nepriklau-
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somai nuo jų socialinės padėties.
A. Brazauskas taip pat
teigė, jog „vienas iš pagrindi
nių prioritetų" yra informa
cinės ir žinių visuomenės
plėtra. Tam, pasak jo, reikėtų
didinti konkurencingumą tele
komunikacinių paslaugų teiki
mo srityje, kad atpigtų Internet'as, bei sudaryti paskatas
plėtoti informacinėmis tech
nologijomis paremtą verslą.
Paskirtasis premjoras ža
dėjo, jog naujoji vyriausybė
skirs daugiau dėmesio kultū
ros veikėjams, nes jie yra ge
riausi Lietuvos vardo propa
guotojai.
Jis žadėjo daugiau dėmesio
skirti ir žemdirbiams. „Būtina
pagaliau nustoti menkinti
žemdirbius ir jų darbą, pra
dėti spręsti kaimo problemas
realiai. Mūsų nuomone, kon
kurencingas žemės ūkis, toly
gi, atitinkanti regionų ypatu
mus, kaimo ekonominė bei
socialinė plėtra yra pagrindi
niai ir ilgalaikiai vyriausybės
uždaviniai. Tam turi būti ski
riamos atitinkamos biudžeto
lėšos, panaudojami visi įma
nomi Europos Sąjungos fon
dai, valstybinio reguliavimo
priemonės, spartinama žemės
reforma", teigė A. Brazauskas.
„Mus ypač jaudina smul
kaus bei vidutinio verslo prob
lemos, vis siaurėjantis viduri
nis sluoksnis, dėl to di
dėjantis atotrūkis tarp labai
mažo turtingiausiųjų ir didelio
neturtingųjų sluoksnių. Tik
stiprus, ekonomiškai aktyvus
vidutinis sluoksnis gali už
tikrinti valstybės politinį sta
bilumą, sąmoningą paramą in
tegraciniams procesams, pa
grindiniams valstybės tiks
lams. Tai — politikos aksio
ma", sakė A. Brazauskas.
Paskirtasis premjeras apkal
tino neįvardytus monopolis
tus smulkaus verslo išstūmi
mu, viduriniojo visuomenės
sluoksnio mažinimu, nedarbo
didinimu ir net emigracijos
skatinimu.
Baigdamas savo kalbą, A.
Brazauskas teigė, jog naujoji
vyriausybė nevengs diskusijų
dėl savo veiklos, tačiau ragino
kritikus nedaryti žalos tarp
tautiniam Lietuvos vardui.

Liberalai šaiposi iš A. Brazausko
vyriausybės programos projekto
Vilnius, liepos 9 d. (BNS)
— Seimo Liberalų frakcija pir
madienį ryte, negailėdama
pašaipių epitetų, aptarė Algir
do Brazausko naujosios kai
riųjų daugumos vyriausybės
programos projektą.
Po frakcijos posėdžio, libera
las Jonas Čekuolis sakė ma
nąs, jog vyriausybės programa
yra „plikų deklaracijų rinki
nys", o dėl savo nekonkretumo
galėtų pretenduoti tapti „tipi
ne vyriausybes programa".
Buvęs susisiekimo ministras
Dailis Barakauskas šaipėsi iš
programos transporto skyriuje
įrašyto termino „transporto
sistemos superstruktūra". „Aš
įtariu, kad tai bus kosminis
laivas, kurį pradėjo kurti Al
fredas Lankauskas (buvęs
Šiaulių meras, ketinęs Zoknių
aerouoste įrengti daugkartinio
naudojimo kosminių laivų nu
sileidimo aikštelę — BNS), o
pabaigs A. Brazauskas", sakė
buvęs ministras.
Liberalų frakcijos seniūno
pavaduotojas Eligijus Masiu

lis pažymėjo, jog programoje
yra nuostatų, susijusių su pa
pildomomis biudžeto išlaido
mis, tačiau nėra numatyta, iš
kur bus paimti pinigai. „Pir
miausia galvoja, kaip išdalinti
pinigus, o ne kaip juos už
dirbti", sakė jis. „Programoje
yra labai daug nekonkrečių
nuostatų, tiesiog daug siekių
ir norų, todėl aš pavadinčiau
šią programą 'svajonių sąra
šu', be konkrečių realizavimo
mechanizmų", teigė liberalas.
E. Masiulis taip pat ste
bėjosi, kad programoje yra
įrašyti darbai, kuriuos jau
įgyvendino buvusi liberalo Ro
lando Pakso vyriausybė. Kaip
pavyzdį E. Masiulis nurodė
tai, jog ketinama sudaryti pa
lankias sąlygas kaupiamie
siems pensijų fondams steig
tis, nors, pasak jo, atitinkami
įstatymai jau buvo priimti
ankstesnės vyriausybės inicia
tyva. „Programa yra kontras
tiška ir stokojanti nuoseklu
mo", teigė jis, pavyzdžiu nu
rodęs programoje įvardytą
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L j Tėvynėje pasižvalgius
* Algirdas Brazauskas
ministrams iškart uždavė
„namų darbų". Jis paprašė
per tris mėnesius parengti pir
maeilių veiksmų programą.
Paskirtieji ministrai taip pat
privalėjo iki vakar popietės
susipažinti su vyriausybės
programos projektu ir pateikti
savo pastabas, pasiūlymus.
(LR. Elta)

Lietuvos operos ir baleto teatras liepos 6-ąją savo vasaros sezoną pradėjo istorine opera „Pilėnai" — vienu seniausiu
šio teatro pastatymu Spektaklis buvo skirtas Mindaugo karūnavimo — Valstybės dienai. Vladimiro Guirvitiaut IEIUI nuotr

stabilizuoti padėtį, ir čia viena
tradicinių priemonių yra di
versijos", tvirtina konservato
rių vadas.
Ankstyvą penktadienio rytą
Kauno
rajone šalia Palemono
lią tokioms grėsmėms užkirs
tik Lietuvos narystė NATO
geležinkelio stoties nuo iš
diversijos geležinkelyje taps ardytų bėgių nuvažiavo pas
beprasmės.
kutinis keleivinio traukinio
„Tikimės, j o g nusikaltimas Ryga-Vilnius vagonas. Vienoje
bus greit išaiškintas, tačiau geležinkelio bėgių pusėje buvo
visiems j a u dabar turi būti išsukta apie 30 varžtų. Tei
aišku: Lietuvai, siekiančiai sėsaugininkai iškėlė baudžia
pakvietimo į NATO, reikia mąją bylą dėl tyčinio gele
stabilumo ir pasitikėjimo jos žinkelio sugadinimo. Už tai
valdžia. Siekianf.-ms, kad pa- numatyta iki 10 metų laisvės
kvietimo nebūtų, reikia de- atėmimo bausmė.

Nelaimė geležinkelyje gali būti
susijusi su Lietuvos naryste
NATO
Vilnius, liepos 9 d. ( B N S )
— Konservatorių vadovas,
parlamentaras Vytautas Lands
bergis spėja, kad praėjusį
penktadienį, Valstybės dieną
įvykusi traukinio avarija gali
būti susijusi s u Lietuvos na
rystės NATO priešininkais.
„Įvykis geležinkelyje Vals
tybės dienos rytą, jei n e be
pročių darbas, atrodo itin
panašus į planingą diversiją.
Gali būti ir abiejų jungtis —
valdomi diversantai, bepro
tiškai nekenčiantys Lietuvos
valstybės, kartu s u užsakovais
norėję didelės avarijos su
žmonių aukomis kaip tik tą
dieną", rašoma pirmadienį
išplatintame V. Landsbergio
pareiškime.
V. Landsbergio nuomone,
specialiosios tarnybos tų už
sienio valstybių, kurios prie
šinasi Lietuvos euroatlantinei
integracijai ir siektų vėl, kaip
1993 metų rugsėjį, kompro
mituoti mūsų šalį, turėtų pir
miausiai taikytis į traukinius,
atvykstančius iš Rusijos, o
ypač — per Lietuvą į Kara
liaučių.
1993 metais buvo susprog
dintas geležinkelio tiltas per
Bražuolės upelį ir tik laimingo
atsitiktinumo dėka tuomet pa
vyko išvengti žmonių aukų.
Sprogimo vykdytojai ir už
sakovai iki šiol nenustatyti.
Konservatorių vadovo nuo
mone, jei per Valstybės dieną
įvykusią avariją būtų žuvę
žmonės, „būtų pretekstas kal
bėti ne tik apie „lietuvišką
pėdsaką" ir kurstyti priešiš
kumą Lietuvai (...), bet ir ap
kaltinti Lietuvos valdžią nesu
gebėjimu apsaugoti tarptau
tines magistrales". „Nuvertus
karinį transportą ir žuvus, jei
taip atsitiktų, Rusijos ka
riams, agresyvėjanti kaimy
ninė šalis gautų pretekstą vėl
reikalauti eksteritorinių teisių
šiai geležinkelio linijai, kaitin
ti dirbtinę konflikto padėtį",
rašoma V. Landsbergio pa
reiškime.
Parlamentaro nuomone, kesiekį apginti dirbančiųjų tei
ses ir tuo pat metu sudaryti
palankesnes sąlygas verslinin
kams.
33 narius turinti Liberalų
frakcija kol k a s nėra oficialiai
pasiskelbusi opozicine, tačiau
tai ketina padaryti, kai tik
Seimas patvirtins A. Brazaus
ko vyriausybės programą.

Lietuva nelegaliems migrantams
— nepatraukli valstybė
V i l n i o s , liepos 9 d. (BNS)
— Pasienyje su Lenkija sek
madienio naktį Lietuvos pa
sieniečiams įkliuvo du Soma
lio piliečiai, bandę nelegaliai
pereiti valstybės sieną.
Kaip pranešė Valstybės sie
nos apsaugos tarnyba (VSAT),
šeštadienį prieš vidurnaktį
Lazdijų rinktinės Trumpelių
užkardos ruože suveikė signa
lizacijos sistema. Netrukus
užkartos patrulis ties Mari
jampolės rajono Gunkliškių
kaimu sulaikė du tamsaus gy
mio asmenis. Vienas jų j a u
buvo pralindęs pro signalizaci
jos sistemą. Apžiurėjus sulai
kymo vietą, nustatyta, kad
kontrolinė pėdsakų juosta
nepažeista.
Apklausos metu pasieniečiai
nustatė, kad sulaikytieji yra
29-erių ir 35-erių metų soma
liečiai. J i e turėjo 100 JAV do
lerių, 5 0 0 ktų bei asmeninio
naudojimo daiktų. Sulaikytieji
uždaryti į Lazdijų rajono po
licijos komisariato areštinę.
Jiems buvo iškelta baudžia
moji byla už bandymą ne
teisėtai pereita valstybės sieną
grupėje iš anksto susitarusių
asmenų.

* G a v ę s įgaliojimus eiti
Lietuvos premjero parei
gas, buvęs prezidentas Algir
das Brazauskas gali tapti tur
tingiausiu Turniškių gyven
toju, galinčiu naudotis net
dviem namais šioje reprezen
tacinėje sostinės vietoje. Jei
bus nuspręsta neužkrauti A.
Brazauskui
naujakurystės
naštos, jam gali tekti naudotis
abiempastatais.
<LR. Eitai
* Kiesų pagrobimas —
Panevėžio gaujos darbas.
„Respublikai" pavyko sužinoti
trijų mažeikiškių dingimo
scenarijų. Liepos 6 d. sukako
lygiai metai, kai buvo pagrobti
ir veikiausiai nužudyti Gedi
minas Kiesus, jo sūnus Valdas
ir vairuotojas Alfonsas Galminas. Neabejojama, jog kelias
dienas po pagrobimo Kiesai ir
A. Galminas buvo gyvi. Parei
gūnai žino, kas yra susiję su
buvusio „Mažeikių naftos" va
dovo Gedimino Kiesaus dingi
mu. „Labai greitai aš jums pa
pasakosiu visą tiesą apie šią
istoriją", taip tiriantiems naf
tos verslo užkulisius teisėsau
gos pareigūnams kelios dienos
prieš savo dingimą buvo pasa
kęs mažeikiškis Gediminas
Kiesus. Šie ištarti žodžiai ga
lėjo būti lemtingi.
(LR. R. Eita)
* N u o birželio 6 d. Klai
pėdoje v i e š i n t y s NATO karo
laivų jūreiviai įžūliu elgesiu
šokiravo uostamiesčio gyven
tojus ir net spėjo nusikalsti.
Kavinėse ir baruose jie bend
ravo triukšmingai, elgėsi pro
vokuojamai, įžūliai kabinėjosi
prie klaipėdiečių merginų.
NATO jūreivis amerikietis
savo nepaprastais gebėjimais
mėgino nustebinti vieno nakti
nio baro lankytojus. Jis, vaiz
duodamas fakyrą, prisisiurbė
pilną burną degtinės ir, ją
purkšdamas, mėgino padegti.
Liepsna nutvilkė užsieniečio
veidą.
Išdaigos
pasekmes
amerikiečiui teko gydytis ligo
ninėje.
(R. K, Eltai

jos, Sudano ir Tanzanijos piliečių.
Tuo tarpu pernai per tą patį
laikotarpį Lietuvos pasienyje
buvo sulaikyti 62 nelegalai.
Turimais duomenimis, nele
galių migrantų, siekiančių pa
tekti į Vakarų Europos vals
tybes, gabenimo verslo orga
nizatoriai, sustiprėjus Lietu
vos sienų apsaugai, vengia
maršrutų per j ą ir renkasi ki
tus, jiems mažiau pavojingus,
kelius.
Prieš kelerius metus buvo
užfiksuota nelegalų, per Lie
tuvą bandžiusių patekti į Va
karų Europos valstybes, skai
čiaus mažėjimo tendencija.
1996 m. pasienyje sulaikytas
1,551 nelegalus migrantas,
1997 m. — 1,382, 1998 — 495,
1999 — 261, pernai — 100 ne
legalų.
* Dėl kelių paskirtųjų mi
Tačiau nelegalios migracijos
nistrų
Algirdas Brazauskas
problema neišnyko ir išlieka
jau
susilaukė
neigiamos kai
tikimybė kilti naujai nelegalių
kurių
Socialdemokratų
parti
migrantų antplūdžio bangai.
jos
narių
nuomonės.
Ši
partija
Turimais neoficialiais duo
menimis, šiuo metu Baltarusi prieštaringai vertina žemės
joje yra apie 150,000 nelegalių ūkio ministro pareigas paliktą
migrantų iš Azijos bei Afrikos eiti Kęstutį Kristinaitį ir pas
valstybių, kurie laukia pato kirtąją finansų ministrę Dalią
gios progos patekti į Vakarų Grybauskaitę. Be to, yra įvai
rių nuomonių apie naująją vy
Turimais duomenimis, abu Europą. Dar didesni tokių ne riausybės programą. Kai ku
somaliečiai 1997 m. jau buvo legalių migrantų skaičiai yra rių kairiųjų nuomone, ji neati
sulaikyti Šalčininkų rajone ir minimi Ukrainoje bei Rusijoje. tinka esminių socialdemokra
pasiprašė pabėgėlio statuso
IKD. EIU>
* Korupcijos lygis Lietu tų nuostatų.
Lietuvoje. Atsisakius jį suteik voje per pastaruosius me
* M e t u s besirengusi, U A B
ti somaliečiams dėl humanita tus sumažėjo — šiemet Lietu
„
N
a r b u t a s ir Ko" sėkmingai
rinių priežasčių buvo išduoti va pagal korupcijos indeksą
įėjo
į Didžiosios Britanijos rin
leidimai laikinai apsigyventi tarp 91 pasaulio valstybių iš
ką
ir
per 5 mėn. šiemet į ją ek
valstybėje.
43-sios vietos pakilo į 38-ąją sportavo baldų už 1.7 mln. Lt.
Lietuva nelegaliems migran vietą. Tai rodo metinio pasau Dabar įmonė rengiasi išban
tams ir šiemet yra nepatrauk linio korupcijos tyrimo „Ko dyti Airiją bei Vokietiją.vz. Eita>
li valstybė. Šiemet Lietuvos rupcijos indeksas 2001" rezul
pasieniečiams įkliuvo 50 nele tatai, kuriuos paskelbė tarp tiku. Indeksas nustatomas, re
galų — 12 iš Afganistano, 10 tautinė nevyriausybinė orga- miantis gyventojų, verslo at
Šri lankos, 9 Pakistano pi nizacįja „Transparency Inter stovų ir žinovų apklausomis.
liečiai, po keturis nelegalus iš national". Korupcijos indeksas Lietuvos kaimynė Latvija yra
Vietnamo, Indijos ir Somalio. leidžia suskirstyti valstybes 20 vietų žemiau už Lietuvą —
Tarp sulaikytųjų taip pat yra pagal korupcijos mastą tarp 59-oje vietoje, Estija — aukš
Indijos, Irako, Rusijos, Gruzi- valstybės pareigūnų ir poli- čiau, 28-oje vietoje.
<BNSI

* Diplomatinę karjerą į
ministravimą
keičiančiai
Daliai Grybauskaitei, ko gero,
skirta ir dar viena — slaptoji
— užduotis: būti garantu Eu
ropos ir pasaulio politikos pa
sauliui, kad Lietuva, į valdžią
grįžus kairesniajai valdžiai,
nekeis euroatlantinės kryp
ties. Skirtingai nei koks senas
svajoklis apie aukštas parei
gas, sąlygas premjerui kėlė D.
Grybauskaitė, o ne atvirkš
čiai. Ir ji išgavo A. Brazausko
patikinimą, kad naujoji vy
riausybė nenukryps nuo su
tarčių su tarptautinėmis fi
nansų organizacijomis ir ne
žengs populistinių žingsnių.
(KD, Elta)

* Trijų n a r y s t ę S e i m o
Naujosios sąjungos (social
liberalų) frakcijoje sustab
džiusių parlamentarų Nijolės
Steiblienės, Jono Čiulevičiaus
ir Aleksandro Poplavskio ke
liai netrukus gali pasukti skir
tingomis kryptimis. A. Poplavskį ir N. Steiblienę į savo gre
tas vilioja Jungtinė Centro
sąjungos, Moderniųjų krikš
čionių demokratų sąjungos ir
Lenkų rinkimų akcijos frakci
ja. Tuo tarpu J. Čiulevičius ta
po tris savo atstovus Seime tu
rinčių Lietuvos krikščionių de
mokratų taikiniu.
<LR. Eitai

* Laikinasis kultūros mi
nistras G. Kėvišas, šnekama,
turi hobi — siekia aplankyti
visų pasaulio valstybių sosti
nes. Čia ypač pravertė jo eina
mos pareigos. Tiesa yra ta,
kad ir būdamas Nacionalinės
filharmonijos vadovu, ir dirb
damas ministru jis darbe pasi
rodydavo it jaunas mėnulis.
Jis dėl užimtumo buvo beveik
nepasiekiamas kultūros žmo
nėms. G. Kėvišas trečiadienį
vos spėjo į paskutinį vienuo
liktosios vyriausybės posėdį —
išvakarėse grįžo iš Amsterda
mo. Būdamas valstybės pa
reigūnas, jis sugebėjo tenkinti
privačius interesus. (Lž,Ehai
* Vienas geriausiu visų
laikų Lietuvos krepšinin
kų, pirmasis lietuvis žaidęs
NBA klubuose, Seulo olimpi
nis čempionas Šarūnas Mar
čiulionis neslepia, kad atsi
mušdamas į įvairių biurokra
tų barjerus kartais suabejoja,
ar verta toliau eikvoti jėgas.
„Tačiau, kai palyginu, kas nu
veikta krepšinio naudai pas
mus ir daugelyje Europos vals
tybių, pamirštu neviltį, di
džiules darbo ir laiko sąnau
das. Atsiranda jėgų ir vilties
užbaigti pradėtus darbus ir
tikėtis, kad bent po kelerių
metų Europos krepšinio struk
tūrose įsivyraus tvarka. Tai
būtų naudinga ir mūsų šalies
krepšiniui, kuris jau seniai
pelnęs kokybės ženklą pasau
lyje", teigė Šarūnas Marčiulio
nis.
iKD. Elta)
* Prienų rajone, Pociū
nuose, liepos pabaigoje
vyks pirmasis pasaulio mo
terų sklandymo čempionatas.
Jam surengti reikės 650,000
litų. Kauno miesto valdyba iš
savo rezervo fondo skyrė
20,000 litų, nors čempionato
organizatoriai prašė 50,000.
(KD, Elta)

KALENDORIUS
Liepos 10 d.: Amelija. Eirine, Gilvainas, Prudencija, Rufina, Sekunda.
Liepos 11 d.: Benediktas. Kiprijo
nas (Kipras), Olga, Pijus, Rimtenis,
Skaidrė,
Šarūne.
Vilmantas.

DRAUGAS, 2001 m. liepos 10 d., antradienis

SVEIKATOS

mavimo aparatai bus nuvežti
atskirai ir perduoti ligoninėje
optalmologei gyd. Gražinai
Gainenytei.
Rugsėjo mėn. išsiuntėme į
Lietuvą R. Fordice, kad ga
lėtų sumontuoti visą apara
tūrą ir pamokyti, kaip ją nau
doti.

KLAUSIMAIS

APSISAUGOJIMAS NUO SUMENKIMO
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
Apsisaugą nuo sumenkimo deda — tai skiepai. Antrinė
50-60 metų žmonės gali su apsauga apima ligos susekimą
laukti pasigėrėtino jų 80-90 ar nuo jos apsaugą anksty
metuose gyvenimo. Taip tvir vame jos prasidėjime, pirm
tina senesnių žmonių ligų negu ji sukelia negalavimus.
žinovas — geriatristas, profe
Trečioji nuo ligos apsauga
sorius, dirbęs žydų Sinojaus prasideda po ligos diagnozavi
kalno — Morent Sinai mokyk mo ir apima jos gydymą,
loje, Frederick T. Sherman, mažinant
jos negerumus,
M. D., M. S.
komplikacijas.
Mediciniškoje spaudoje jis
Čia daug ką gali pats žmo
pasisako visada galvojąs apie gus, save apsaugant nuo su
apsaugą ir niekad negalėjęs sirgimo, savo gyvenimo įvai
susekti ko nors apsaugančio riopų sutvarkymu.
pas pensininką, kaip skiepai
Nors dar tik rengiamos gai
nuo plaučių uždegimo ir in- rės senesniųjų, nors gydyto
fluenzos, kaip sutvarkymas jai neturi laiko užsiimti pen
padidinto kraujospūdžio, kuris sininkų negalių susekimu,
saugo nuo „stroko", kaip iš nors Medicare neapmoka ap
vengimas širdies nusilpimo. saugomųjų patarnavimų (da
Taip elgdamasis, jis mano pa bar jau apmoka skiepus nuo
gerinąs gyvenimą savo pa plaučių uždegimo ir influencientams.
zos, mamogramą ir išmatose
Amerikos ir Kanados ap paslėpto kraujo susekimą),
sauga nuo sumenkimo sau vis tik reikia mums visiems
gančios įstaigos sutinka, kad patiems tolinti susirgimus,
pirminė apsauga pavidale imant normaliai gyventi: neskiepų ir antrinė pavidale sinuodyti, netinginiauti, turi
sutvarkyto kraujospūdžio iki mas negales gydytis ir dar
130/80 gerina žmonių gyve neturimų saugotis.
nimą.
Gydytojas sužino, kai tyri
O per 75 metų žmonių svei mas esti pacientui išgalimas,
katos priežiūra remiasi treti n<>«kflii«Tnir>g«« įr susektos
ne apsauga, kas yra anksty negerovės gydymas pasiekia
vas susekimas ir gydymas mas.
esamos ligos ir sumenkimo,
Taip pat toks tyrimas ne
idant galima būtų pagerinti visiems, o tik didžiam pavo
gyveninio kokybę ir sulaikyti juje esantiems patartinas.
tolimesnį luošėjimą.
Dar žinotina, kad reikia li
Yra duomenų, nurodančių, gonius nuteikti gyventi tik
kad apsauga nuo ligų 50-60 sveikai besielgiant. Daug at
metų žmonėms teikia nau liktų tyrimų nurodo, kad ap
dos. Klausimas, ar ta pati ap sauga geriausiai pasitarnauja
sauga galioja ir 80-90-me- tik pačiam žmogui pradedant
čiams? Atsakymas yra ket- ir tęsiant apsisaugojimą nuo
veriopai sudėtingas, nes:
visokių negalių.
1. senesnieji daugeriopai
Štai tokios pačiam apsau
negaluoja, kad ir 80 metų ti gos būtinumo pavyzdys. Sa
riant jo žarnas dėl vėžio, jis kykim, toks vyras, kuris,
jau vidutiniškai nesiorien- turėdamas ant nugaros pri
tuoja ir jo kraujospūdis yra gimtą apgamą, nesirūpina tol,
didelis;
kcl ji neišopėja ir kraujuoti
2. kai kurių ligų gyvavimas nepradeda. Net ir tada neina
(patofiziologija) keičiasi nuo pas gydytoją tol, kol žmona su
ašaromis jį nuveda — suran
pusamžio iki senyvo amžiaus;
3. tokio gydymo negerumas dama išsiplėtusi melanoma —
mirtina negalė, nepaisant ge
gali viršyti jo pasekmes;
4. tokių tyrimų sunkenybės riausio gydymo. Apsauga bū
gali
nusverti gautą teigia tų išsigelbėjimas.
mumą.
Minėtas profesorius susekė,
Geriausią apsaugą nuo su kad, ką mes apsaugome žmo
sirgimo teikia kiekvieno žmo gaus viduramžyje, tas yra apgaus sveikas asmeninis tvar saugotina ir senatvėje. Gydy
kymasis.
tojams reikia orientuotis ko
Apsaugą nuo ligos apima kio amžiaus pavieniams as
atpažinimą žmogaus, turinčio menims jau nepadeda apsau
pavojų susirgta ir padėjimą ga. Jokiu būdu negalima su
jam gerinti savo elgesį gyve stabdyti apsaugos vien dėl
nime bei pradėjimą sulaiky chronologinio amžiaus. Esti ir
tokie atvejai, kada nereikia
mo ligos ar jos pradžios.
Dalį apsaugos apima gydy tirti ligonio, sulaukusio senat
tojo apsisprendimas, kurį ir vės, kai jo liga vystosi lėtai ir
kada žmogų tikrinti, ieškant nepaveikia nei jo gyvenimo
kokybės, nei likusio gyvenimo
jame ligos.
Yra trejopa susirgimo ap trukmės.
sauga. Pirminė — tai sulaiky
Šaltinis: „Geriatrics", April
mas ligos, pirm negu ji prasi 2001, vol. 56, No 4

UNIKALI PLAUČtŲ OPERACIJA
Klaipėdos ligoninėje pirmą
kart atlikta unikali krūtinės
operacija, kuomet plyšę plau
čių bronchų skilveliai buvo
susiūti, o ne pašalinti. Tokios
operacijos retos ir visoje Lie
tuvoje, pranešė Klaipėdos
dienraštis „Vakarų ekspre
sas".
Klaipėdos ligoninės medi
kų teigimu, iki šiol Klaipėdos
regione tokios operacijos ne
buvo daromos. Plaučių opera
cijos, kai išsaugomi plyšę
bronchų skilveliai, buvo atlie
kamos tik Vilniaus ir Kauno
universitetinių klinikų tora
kalines chirurgijos skyriuose.
Naujasis metodas dar nėra
gerai įsisavintas, nes Vilniaus
ir Kauno klinikose per metus
padaromos tik kelios tokios
operacijos. Paprastai bronchai

plyšta, kai žmogus patiria di
delę traumą, dažniausiai pa
tekus į avariją.
Prieš porą dienų iš Mažei
kių į Klaipėdos ligoninę, lydi
mas klaipėdiečių gydytojų
anesteziologų ir reumatologų,
buvo atvežtas avarijoje nu
kentėjęs jaunuolis, kuriam
buvo plyšę dešinės paučių
pusės bronchų skilveliai. Chi
rurgo Vaido Kastravicko teigi
mu, anksčiau tokiems pa
cientams tekdavo pašalinti
dalį plaučių. Atliekant ope
raciją naujuoju metodu, iš
saugomi pažeisti plaučiai.
Pacientas, kuriam gydytojas
V. Kastravickas atliko unika
lią plaučių operaciją, pirma
dienį buvo mokomas sava
rankiškai kvėpuoti, į trachė
jas jam įstatytas specialus
vamzdelis. (BNS)

VOSH- savanorių
optometristu
aptarnavimas žmonijai
Ši grupė savanorių optome
tristu yra atlikę misionierišką
darbą jau keletą metų. Daugu
ma jų yra iš College of Optometry Čikagoje ir jiems vado
vauja dr. Alfred Rosenbloom,
Jr.
Ši 30-40 asmenų grupė pati
apsimoka savo keliones, pati
Dr. Jonui Adomavičiui, Vilkaviškio neįgaliųjų vaikų darželio-lopšelio „Pa susitvarko bilietus, užsako ir
saka" rėmėjui, to darželio vedėjos padėkos raštą įteikia svečias iš Lietu apsimoka už viešbučius bei ki
vos S t a s y s Ignatavičius.
Nuotr. R o m o E i d u k e v i č i a u s
tas išlaidas. Mus rekomenda
vo LR generalinis konsulas
DR. JONUI ADOMAVIČIUI ĮTEIKTAS
Giedrius Apuokas. Jie yra
dirbę
labdaros darbus Meksi
PADĖKOS RAŠTAS
koje, Pietų Amerikoje ir Domi
Amerikos lietuvių vaikų ug siuntos vaikams su drabužė ninkonų Respublikoje. Pirmą
dymo draugijos steigėjas ir il liais, žaislais, medikamentais kartą jie lankysis ir dirbs Eu
gametis pirmininkas dr. Jonas ir gydomuoju inventoriumi. ropoje, pasirinkę Lietuvą. At
Adomavičius savo patriotiška „Pasakos" vedėja D. Dani sitikimas buvo toks: pereitais
— labdaringa veikla plačiai liauskienė, sužinojusi, kad šių metais Northwestern univer
žinomas ne tik JAV-ose, bet ir eilučių ir nuotraukos autoriai sitete lankėsi ir kalbėjo LR
Lietuvoje. Kiekvieną mėnesį išvyksta viešnagėn į Čikagą, prezidentas Valdas Adamkus.
ALVUDo darbuotojų surinktos paprašė įteikti dr. J. Adoma Po to, dr. A. Rosenbloom pri
siuntos su drabužiais, medika vičiui Padėkos raštą ir nuo statė save, papasakojo ką jie
mentais, žaislais, maisto pro širdžiausius padėkos žodžius veikia, o prezidentas juos pa
duktais ir kt. pasiekia Lietu už paramą gyvenimo nus kvietė apsilankyti Lietuvoje.
vos našlaičius-, partizanus, kriaustiems vaikams. Tai Nedelsdami jie susiskambino
tremtinius, politinius kali buvo įvykdyta birželio 24 d. su konsulu.
nius, įvairias organizacijas... per Jonines, tuo pačiu dr. J.
Šie optometristai pritaiko
Ne viena dešimtis tūkstančių Adomavičius buvo pasveikin
žmonėms akinius vietoje. Jie
dolerių dr. J. Adomavičiaus tas vardo dienos proga.
išrašo receptą, žmogus nusi
buvo pasiųsta į Lietuvą pa
Belieka nuoširdžiausiais žo neša prie kito stalo ir jam aki
remti gyvenančių žemiau gali džiais palinkėti šiam tauriam
niai pritaikomi. Jie tikrina
mybių ribos.
Lietuvos patriotui geriausios akis, veža savo aparatūrą tik
Tarp tokių ALVUD-o re sveikatos, stiprybės ir pasise rinimui ir nurodo žmonėms,
miamų yra ir Vilkaviškio ne kimų nenuilstančiame darbe jei reikia pasimatyti suoptalįgaliųjų vaikų lopšelis-darželis Lietuvai ir jos žmonėms.
mologu arba kitu gydytoju, jei
„Pasaka", kuriam siunčiamos
Stasys Ignatavičius gu iš akių tikrinimo nusta
tytų, kad žmogus
serga
cukralige, o gal to net nežino.
Jie per dieną gali patikrinti
per 2,000 žmonių ir pritaiko
nemokamai per 5 dienas
Pernai Lithuanian Mercy to ligoninėje, kur dauguma že nuo 7,000 iki 8,000 poru aki
Lift (LML) 10-mečio lėšų telki maičių gydosi. Ligoninė yra nių.
mo pokylis įvyko įspūdingoje labai gerai tvarkoma. Turi
Vyksta susirašinėjimai su
gamtos vietoje, Montefiore so naujausią aparatūrą: magne Vilniaus miesto savivaldybės
dyboje, Lemonte. Vadovavo tinį resonanso aparatą, kurį gydytoju, jam yra išsiųsta visa
Rima Sidrienė ir jos vyras dr. išsirūpino, 4 mėnesius išbu reikalinga medžiaga ir lau
Linas Sidrys. LML sutiko, kad vęs, dar nepakeistas Sveikatos kiam jų pranešimų. Tikrini
vadovaujantieji gali pasirink apsaugos ministras, turi kom mai nebus pačiame Vilniaus
ti, kur jie nori, kad tie pinigai piuterinį tomografą. Jų Klai centre, jie bus toliau nuo Vil
būtų panaudoti gerinti Lietu pėdoje jau turi dar dvi ligoni niaus, bet Vilniaus krašto aps
vos žmonėms. Nenuostabu, nės. Ligoniai gali gydytis sa krity, kad būtų prieinama
kad jie pasirinko įsteigti laze vo apskrityje, nebereikia va žmonėms, kurie nepajėgia nu
riniu būdu pašalinimo kata žiuoti, vežti į Kauną arba Vil sipirkti akinių.
raktų kliniką Žemaitijoje.
niaus ligonines.
Turiu pasiskųsti, kad krei
Su vykstančia reforma, kur
Jau vyksta derybos dėl klini piausi šiuo reikalu į Sveika
toli gražu nėra baigta, vienas kos su naujaisiais lazeriniais tos apsaugos ministeriją. Ka
geras dalykas, asmuo turi tei aparatais, kur bus galima pa dangi nėra ministro, o sėdi
sę pasirinkti, kur jis pats no šalinti kataraktus. Tikiuosi, darbuotojai, kurie nelabai ži
ri gydytis.
iki rudens klinika bus įsteig no, ką daro, negali nurodyti,
kur kreiptis, nepakankamai
Teiravausi Žemaičių sosti ta.
turi patyrimo, kad galėtų da
nėje, susidomėjimas buvo įdo
ryti sprendimus, bet užima
mus, užsitrenkė sau duris,
Vilniaus universitetinė
vietą, tiktai žiūri į laikrodį,
kad iš labdaros lėšų surinktų
Greitosios pagalbos
kada baigsis diena. Viena gy
pinigų panoro atidaryti priva
ligoninė
dytoja, nelabai žinau kokios
čią kliniką.
jos
pareigos, bet jos raštinės
Pereitą
rudenį,
po
įdomaus
Pasiteiravau, paklausinėjau
stalas
labai įdomus — nei po
skambučio
su
dr.
Linu
Sidriu
eilinių žemaičių ir profesio
pieriaus
ant stalo, nei kompiu
nuvažiavome
apžiūrėti
apara
nalų. Turėjau progos susitikti
terio,
tik
telefonas. Radau
tūros,
kurią
Ron
Fordice
nori
su 5 Žemaitijos: Šilutės (Klai
sėdint,
rankas
sudėjus. O kai
paaukoti
LML
labdaros
orga
pėdos
rajono), Kretingos,
negalėjo
atsakyti
į mano klau
nizacijai,
nes
jo
žmona
moky
Skuodo, Gargždų ir Nidos me
simą,
nurodė
kitą
telefoną.
tojauja
kartu
su
Amerikos
lie
rais ir Klaipėdos apskrities
tuvaitėmis
ir
girdėjo
apie
mū
viršininke N. Lukošiene. Susi
Nėra lengva, dar reikia iš
tikimas įvyko Skuode. Nusis sų atliktus darbus. Jis tuos rūpinti bent 30 vertėjų, reikia
kundimai buvo labai paprasti: aparatus naudodavo ir de tvarkdarių ir reikia sutvarky
kaip pritraukti investitorių, monstruodavo, kaip pavyz ti gan griežtą tvarką. Reikia
kaip jiems reikia išrūpinti džius tiems, kuriems juos pir stiprių stalų, šviesų ir, svar
mokesčių lengvatas. Skuodo ko.
biausia, saugios vietos.
meras Žukauskas nusiskundė,
LML yra paskyrus biudžetą
Aparatūra pažįstama dr. Sikad tik vakar galėjo išmokėti driui. Ji gali būti naudojama vertėjams (studentams iš filomokytojams algas. Tas pats ir nustatyti diagnozę, gydyti ir logįjos fakulteto), kuriems
su ligoninėmis. Kadangi žmo mokyti rezidentus, kurie pasi įteiksime padėkos laiškus ir
nės turi teisę gydytis, kur jie rinkę optalmologįjos specialy simbolišką stipendiją.
nori, nukenčia mažų mieste bę, nes viskas yra dvigubai
Vilniaus miesto savivaldybė
lių ligoninės. Kiek ligonių gy įrengta. Susirašinėjau su dr. švenčia „Sostinės dienas Vil
dai, tiek ligonių kasos moka, Dainium Puru, kuris yra Vil nius 2001" nuo rugsėjo 7 iki
o kaip su gydytojų atlygini niaus universiteto Medicinos 22 d. Čikagos kultūros ir me
mais, jei nėra ligonių. Paskli fakulteto dekanas. Jo patari no savaitė numatyta rugsėjo
dę gandai, kad neapsimoka mas nurodė į V.U. Greitosios 17 iki 22 d. Labai tinkamas
laikyti atidarytas Šilutės ir pagalbos ligoninę pas direkto laikas apsilankymui iš Čika
Gargždų ligonines, nes jau rių dr. Leonardą Streiką. Sun gos optometristams propa
beldžiasi bankrotas.
kos aparatai buvo sukalti į guoti Čikagos miesto prisi
Pasidalinus problemomis, su rėmus profesionalų, kad pa dėjimą prie labdaringų darbų
dr. Linu Skiriu sutikome siektų ligoninę nesužaloti, nes Lietuvoje.
steigti kliniką Klaipėdos mies vertė 30,000 dol. Jautrūs filPranė Šlutienė
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VITAMINO K SĄVEIKA
Varfarinas padeda išvengti
padidėjusio kraujo krešumo
sukeltų komplikacijų, tačiau
gali būti nesaugus, kai reika
linga skubi operacija. Opera
ciją galima atlikti saugiai
tik tada, kai gydymas varfarinu nutraukiamas bent 4 die
nas iki intervencijos.
Mayo klinikos
Rochester
(JAV) mokslininkai, stebėję
100 ilgą laiką varfarinu gy
dytų pacientų, kuriems prieš
operaciją parenteraliai buvo
skiriama fitonadiono (vitami
no K), teigia, kad paruošimo
operacijai laiką tokiu būdu
galima sutrumpinti viena
diena, o gydant didesnėmis
vitamino K dozėmis — dar
daugiau. 60 pacientų, tuoj po
operacijos vėl pradėjusių var
toti varfarino, per keturias
dienas kraujo krešumo rodik
liai tapo tokie, kokie buvo
prieš operaciją.

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.
300 Bamey Dr., Suite A
Joliet, IL 60435

Tel. 815-744-8230;
lietuviškai 815-744-8230
www.center(orsur9eryan(lbreasttiealth.corfi
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kabėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 S t , Oak. Lawn. IL
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S.79th Ave., Hiekory Hffls, IL
Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

MOTINOS PIENAS IR.„British Medical Journal''
DR. L PETREIKJS
paskelbti britų mokslininkų
DANTŲ GYDYTOJA
tyrimų rezultatai rodo gali 9055 S.Roberts Rd, Hiekory HHte, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.
mą ryšį tarp širdies ligų ir
Tel. (708) 596-4055
žindymo. Tyrimą atlikti pa
Valandos pagal susitarimą
skatino ankstesnių tyrimų
rezultatai, kai tiriant šimt
mečio sandūroje gimusius EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus figų gydytojas
vyrus, kūdikystėje ilgiau nei
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6
1 metus maitintus krūtimi,
Chicago. IL 60638
buvo nustatytas didesnis ser
Tel. 773-229-9966
Valandos pagal susitarimą
gančiųjų širdies ligomis skai
čius. Panašių rezultatų gau
ARAS 2UOBA, M.D.
ta ir atliekant tyrimus su pri
AKIŲ
LIGOS IR CHIRURGIJA
matais.
219
N. Hammes Avenue
Norėdami nustatyti, ar mai
Joliet, IL 60435
tinimas krūtimi ir jo trukmė
Tel. 815-741-3220
gali turėti įtakos širdies ligų
atsiradimui, britai ištyrė 20ZAPARACKAS
28 metų amžiaus asmenis — DR. ŽIBUTĖ
DR. PAUL
KNEPPER
171 moterį ir 160 vyrų. Buvo
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA
tiriamas kraujagyslės siene
166 E. Superior, Suite 402
lės storis, cholesterolio kiekis
Valandos pagal susitarimą
kraujyje, atsižvelgiant į pa
Tel. 312-337-1285
ciento ūgį, svorį, AKS, gliuko
zės kiekį kraujyje, rūkymą. jagyslių ligomis, išskyrus tai,
Tirti tik jauni pacientai, no kad moterų ir vyrų, bent 4
rint išvengti gyvenimo būdo mėn. maitintų natūraliai, bu
{takos širdies ligų atsiradi vo standesnės kraujagyslės ir
mui. Nenustatyta ryšio tarp standumas tiesiogiai priklaužindymo krūtimi ir padidėju , sė nuo maitinimo krūtimi
sios rizikos sirgti širdies krau- trukmės.

Mama Aušra V i t k a u s k i e n ė i i Vilniau* s u 1 mėnesio t a n e l i u Vilniaus unU> neiAneSiotų naujagimių skyriuje au dr Albina Nalliuniene, kuri nese
niai stažavosi Čikagoje, UIC naujagimių klinikose. P , S l u t i e n e * nuotr.

IŠ JAV LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS VEIKLOS
Šiuo pranešimu siekiame
painformuoti 'visuomene kas
JAV Lietuvių Bendruomenės
atlikta, kas planuojama ir ko
kiose srityse yra ypatingai rei
kalingas visų Amerikos lietu
vių dėmesys ir talka.
JAV LB Sritiniai
suvažiavimai
Filadelfijoje (balandžio 21
22 d.) ir Lemonte (balandžio
28-29 d.) įvykę JAV LB sriti
niai suvažiavimai laikytini pa
vykusiais. Filadelfijoje sulauk
ta 35 atstovų (atstovauta ke
turioms apygardoms), Lemon
te — 90 atstovų (atstovauta
trim apygardom ir keliom „ne
priklausomom" apylinkėm).
Suvažiavimo dėmesio centre
buvo Lietuvos pakvietimo į
NATO klausimas. Filadelfijoje
NATO klausimu pranešimą
pateikė JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirm. Algirdas
J. Rimas ir ministras-patarėjas NATO reikalams Lietuvos
ambasadoje Kęstutis Jankaus
kas. Lemonte NATO reikalais
kalbėjo Lietuvos ambasado
rius JAV-se Vygaudas Ušackas, ALTo pirm. Saulius
Kuprys ir JAV LB Krašto val
dybos pirm. Algimantas Ge
čys.
Dėmesio ir diskusijų suva
žiavimuose sulaukė vicepirm.
dr.
Romualdo
Kriaučiūno
pranešimas JAV LB apygardų
pertvarkymo reikalu. Visų su
tikta, kad yra pribrendęs lai
kas apygardų ribas pritaikyti
šių
dienų
reikalavimams.
Daugelio nustebta patyrus,
kad JAV LB įstatai iš viso ne
sankcionuoja apygardoms ne
priklausančių LB apylinkių.
Dr. Kriaučiūno rūpesčiu yra
paruošta anketa su pertvarky
mui siūlomais projektais. An
keta bus išsiuntinėta LB apy
linkių valdyboms su prašymu
pasisakyti jų apylinkes lie
čiančiais apygardų pertvarky
mo klausimais.
„3-jai bangai" vicepirm. Da
lios Badarienės pranešimas
palietė ne vien tik opius dvi
gubos pilietybės ir papildyto
JAV
imigracijos
įstatymo
klausimus, bet taip pat ir
svarbą naujai iš Lietuvos at
vykstantiems talkinti kalbos,
teisėtvarkos, buitinių patarna
vimų gavimo klausimuose.
Iš 16-kos Krašto valdybos
narių, per abu sritinius suva
žiavimus 14 pareigūnų savo
dalyvavimu ir pranešimais
buvo įsijungę į vieno ar kito
suvažiavimo darbą. Parėmus
Lietuvių fondui, šiais dviem
sritiniais suvažiavimais tapo
atgaivinta jų ruošos tradicija.
Sritiniai suvažiavimai suteikė
progą . išgirsti kitų
apy

gardų pirmininkų pranešimus
apie organizacinį stovį bei esa
mas problemas: Bostono apy
garda (pirm. Gintaras Čepas),
Connecticut apygarda (pirm.
Laima Karosienė), New Yorko
apygarda (pirm. dr. Giedrė
Kumpikaitė), Pietryčių apy
garda (pirm. Vytas Maciūnas),
Vidurio Vakarų
apygarda
(pirm. Birutė Vindašienė) ir
Micbigan apygarda (pirm.
Liuda Rugienienė).
Ohio LB apygardos pirmi
ninkui nedalyvaujant ir nepa
teikus pranešimo, apie Clevelando LB apylinkės veiklą
kalbėjo pirm. Mylita Nasvytienė. Jdomų pranešimą, apy
gardai
nepriklausančios"
Omahos apylinkės, pateikė
pirm. Nellie McCullum.
JAV LB apygardų
suvažiavimai
Sritiniai suvažiavimai ne
siekia pakeisti LB įstatuose
esančio nuostato kartą metuo
se sušaukti apygardos suva
žiavimus. Š.m. balandžio 2425 d. Floridos apygardos
(pirm. Algirdas Dūda) suva
žiavimas įvyko Palm Beach,
FL, jį globojant Palm Beach
LB apylinkei (pirm. Kęstutis
Miklas). Dalyvavo 46 atstovai,
JAV pik. Algimantas Garsys
skaitė paskaitą apie Lietuvos
pastangas ir galimybę tapti
NATO nare.
Vidurio Vakarų LB apygar
dos suvažiavimas įvyko š.m.
balandžio 28 d. Lemonte. Da
lyvavo 88 atstovai. Suvažia
vime išklausyti ataskaitiniai
pranešimai. Ši apygarda pati
gausiausia, apimanti 18 LB
apylinkių. Suvažiavimą svei
kino amb. V. Ušackas ir jo
eigą stebėjo gausiai Krašto
valdybai atstovaujantys pa
reigūnai.
J a u n i m o reikalai
Š. m. kovo 9-11 d. VVashington, DC, įvyko Rytinio pak
raščio jaunimo sąskrydis. Jį
organizavo JAV LJS-gos Washington skyrius, daug talkino
Lietuvos ambasada. JAV LB
KV vicepirm. dr. Stasys Bačkaitis jaunimui skaitė vieną iš
dviejų pranešimų. Sąskrydyje
dalyvavo KV vicepirm. jauni
mo reikalams Vidmantas Rukšys. Krašto valdybos pirminin
kas, tuo pačiu metu dalyvavęs
Washington vykusioje JBANC
konferencijoje,
pasinaudojo
proga pabendrauti su jauni
mu. Bendras įspūdis teigia
mas. Didelį nuošimtį dalyva
vusio jaunimo (pranešimo
klausėsi apie 60, vakaronėje
ambasadoje dalyvavo per 100)
sudarė JAV-se studijuojantys

ANAMITŲ IR KMERŲ
ŠALYSE
-

RIMVYDAS J . SEDRYSnM.D.
Nrll

*

Tik ką mačius Bangkoko Grand Palace, galėjai manyti, kad šis Thailando karaliaus dva
ras magišku būdu buvo perkeltas į Pnom Penh. Tik
persikeliant, didelė dalis pastatų kažkur nubyrėjo, o
kas liko, buvo plačiau išbarstyta. Bangkoke kara
liškieji pastatai grūdosi vienas šalia kito, čia jie turėjo
daugiau vietos. Bet ir čia buvo tos pačios smailastogės
pagodos, stogo viršūnės užsibaigdavo į dangų kylan
čiomis liepsnomis. Vyravo geltona spalva, bet štai iš
medžių išnirdavo akinančiai balta marmurinė pagoda,
it milžiniškas baltas varpas. Taip, kaip Europoje Atla
sai, čia stogus prilaikė legendariniai paukščiai — Garudos. Vietomis stovėjo ir demonai — sargybiniai, tik
ne tokie baisūs, kaip Bangkoke. O vienoj vietoj akį už
gavo nevykęs pastatas. Tai buvo europietiško stiliaus
namas, dviejų aukštų, su balkonais, su metalo gro
telėm, dirbtinai prilipdytas prie orientališkų rūmų.
Tai buvo Prancūrijos -dovana Kampučėjai, kadaise li
goninė, bet dabar jau muziejus. Viduje buvo daug se
noviškų ir vertingų paveikslų, gyvoji dailė ypač nesko
ningame pastate. Man taip priminė Kauną, kur
Laisvės Alėjoje kažkoks nemokša architektas užvaldė
dalį „Metropolio" svetainės, perdirbo pusę jos fasado ir
nudažė jį purvinai žalia spalva. Istorinis „Metropolis"
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iš Lietuvos. Jaunimas rodė dė
mesį LB-nei, tad būtina, pagal
galimybes, jam padėti, jungti į
lietuvišką veiklą. Kai kuriems
jaunimo atstovams reiškiant
abejones dėl Lietuvos jungi
mosi į NATO sudėtį, Washington. susiorganizavo būrys ak
tyvistų „Studentai už NATO".
Šio sambūrio iniciatorius Ma
rius Petrušonis, Lietuvių fon
do stipendininkas — stažuo
tojas JAV LB įstaigoje Washington , DC.
Australijoje vykusio Pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso
metu JAV Lietuvių jaunimo
sąjunga (JAV LJS) išsirinko
naują valdybą. Valdybai vado
vauja Daina Žemaitaitytė gy
venanti Santa Monica, CA.
Naujoji valdyba laišku prisi
statė LB Krašto valdybai. Sie
kiame glaudaus bendradarbia
vimo. Pasigesime buvusio JAV
LJS pirm. Andriaus Čižiūno,
su kuriuo buvome užmezgę
glaudžius ryšius ir buvo išsi
vystęs abipusis susipratimas
jaunimo veiklos atžvilgiu.

Danutė Bindokienė

Sporto reikalai
Krašto valdybos vicepirmi
ninko sporto reikalams Rimo
Gedeikos asmenyje turime ne
pailstantį sporto entuziastą.
Praeityje daugiau pažįstamas

atostogauja.

VASAROS LINKSMYBES

LIETUVOS PAPARACIU
PARODA
Didžiausiame Lietuvos nuo
mojamų biurų pastate „Verslo
centras 2000" sostinėje atida
ryta paroda „Lietuvos paparaciai 2001". 32 didžiausių šalies
leidinių ir naujienų agentūrų
fotografai publikos teismui pa
teikė drąsiausius kadrus iš
neviešo visuomenės ir žinomų
žmonių gyvenimo. Parodą ren

gė fototechnikos gamintoja
„Minolta" ir agentūra „Viešųjų
ryšių partneriai".
Pasak „Minolta Baltia" di
rektoriaus Rolando Viršilo, vi
si fotografai pateikė labai skir
tingus darbus, kuriuos vienija
originalumas ir profesionalu
mas. Parodoje eksponuojama
apie 60 pačių autorių geriau
siomis pripažintų nuotraukų.
„Kai kurie itin šokiruojančių
kadrų turintys fotoreporteriai
suabejojo, ar gali pateikti juos
viešai peržiūrai. Jei žiūro
vams ir nuotraukų herojams
pakaks drąsos, humoro bei pa
kantumo, kitais metais turė
tume išvysti dar drąsesnių
užfiksuotų akimirkų", — tikisi
R. Viršilas.
METALO LAUŽAS
VIRSTA MENO
KURINIAIS
Grupė profesionalių daili
ninkų ir Dailės akademijos
studentų Onuškyje (Trakų ra
jonas) iš metalo laužo kūrė
skulptūras.
Visą savaitę plušėję autoriai
savo kūrinius pristatė Onuš
kio centrinės aikštės skvere
lyje liepos 7-ąją, kai miestelis
švente Mindaugo karūnavimo
— Valstybės dieną.
Projekto, pavadinto „Metalo
vizija", autorė — dailininkė
Nerija Šnirienė. Pamačiusi,
jog Onuškiui trūksta žaismin
gumo, o vietiniai žmonės labai
apatiški, nusprendė įkurti čia
metalo skulptūrų parką — tuo
pagyvinti miestelį bei skatinti
turizmą.
Idėją įgyvendinti padeda
Onuškio ir jo apylinkių gyven
tojai, moksleiviai, mokytojai,
seniūnijos darbuotojai, versli
ninkai.
Gegužės pabaigoje ir birželio
pradžioje buvo renkamas me
talo laužas.
Kaip papasakojo Onuškio
vidurinės mokyklos direktorė
Zita Okunevičienė, projektas
„Metalo vizija" kūrybą derina
su ekologija. Surinkus apie 16
tonų metalo laužo, išvalyta
miestelio aplinka.
Mokyklos direktorė tikisi,
jog pradėtas darbas bus tęsia
mas.
(ELTA)

papildyti. Su Krašto valdybos
talka yra formuojamas garbės
komitetas. Į Lietuvą vykusi
JAV LB Tarybos prezidiumo
pirm. Regina Narušienė buvo
paprašyta sukakties pakvieti
mus asmeniškai įteikti prez.
V. Adamkui, kardinolui J. A.
Bačkiui, Seimo pirm. A. Pau
lauskui ir min. pirm. R. Paksui.
Geriems tikslams gabi lėšų
sukėlėja, visuomenininke Bi

rutė Jasaitienė yra priėmusi
kvietimą sudaryti komitetą ir
vadovauti JAV LB 50-čio fi
nansiniam vajui. Jai talkinti
yra pasižadėjęs Antanas Vala
vičius. Bus kreipiamasi į mū
sų visuomenę stambesne auka
„pasveikinti ir įvertinti" LB
dirbamą
plačiašakę veiklą
penkerių dešimčių laikotar
pį6
J A V LB informacija
Bus daugiau

SU ŠYPSENA — APIE
LIETUVĄ IR EUROPOS
SĄJUNGĄ

Visuomeninės veiklos
studijų savaitgalis
JAV LB Visuomeninių rei
kalų taryba š.m. birželio 30liepos 1 d., Washington (Geor
ge Washington universiteto
patalpose) ruošia Visuomeni
nės veiklos studijų savaitgalį.
Šio renginio tikslas yra aptar
ti ir artimiau susipažinti su
visuomeninės-politinės veiklos
metodika ir nauda. Nors dide
lė dalis studijų savaitgalio
svarstybų lies NATO reikalus,
tačiau bus paliesta ir bendra
visuomeninės veiklos bei vi
suomeninės informacijos me
todika.
Šiame studijų savaitgalyje
dalyvauti yra kviečiami visi,
kuriuos domina ir kurie norė
tų dirbti visuomeninį-politinį
darbą JAV LB rėmuose. Ypa
tingai laukiami JAV Lietuvių
jaunimo sąjungos nariai. VRTba pageidauja, kad visos JAV
LB apygardos ir apylinkės pa
sirūpintų bent vieno atstovo
atsiuntimu į studijų savaitga
lį. Pirmiem dešimčiai (10) už
siregistravusių Jaunimo są
jungos narių bus suteikta 50
dol. stipendija.
VRT-ba LT vienetams atski
rai pateiks studijų savaitgalio
darbotvarkę, nakvynės infor
maciją, registracijos lapelį. Vi
si, kurie yra suinteresuoti stu
dijų savaitgalyje dalyvauti
prašome kreiptis į savo LB
apylinkės valdybą arba tiesio
giai į LB Washington įstaigą.

šiuo metu
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LR ambasadorių JAV Vygaudą Ušacką (dešinėje) su Čikaga supažindina
gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas.
R. Astrausko nuotr.

iš straipsnių apie lietuvius
sportininkus, šiuo metu ne
mažą dėmesį skiria sportinės
veiklos atnaujinimui JAV-ių
Rytiniame pakraštyje. Po 25
metų pertraukos, gegužės 1920 d. Long Island, NY įvyko
ŠALFASS vadovo JAV-ių Ry
tiniam pakraščiui Prano Gvil
džio ir Rimo Gedeikos organi
zuotas krepšinio turnyras.
Jame dalyvavo (22) krepšinio
komandos, viso virš 150 krep
šinio žaidėjų, kurių tarpe 20
žaidėjų iš Lietuvos, šiuo metu
su krepšinio stipendijomis stu
dijuojančių JAV-ių gimnazi
jose ir kolegijose/universite
tuose. Įdomu pastebėti, kad
Filadelfijos „Aro" vyrų „B" kla
sės komandoje žaidė Lietuvos
ambasadorius
Vygaudas
Ušackas ir ministras-patarėjas Kęstutis Jankauskas. Tur
nyro ruošą finansiškai parėmė
JAV LB Krašto valdyba, New
Yorko LB apygarda ir Filadel
fijos LB apylinkė. Sporto var
žybų metu buvo renkami pa
rašai po peticija dėl Baltijos
valstybių pakvietimo į NATO.
Šeštadienio vakare susikaup
ta maldai. Šv. Mišias laikė
kun. Vytautas Volertas su ku
nigu Leonu Leise, SJ. Malonu
buvo girdėti
amerikiečius
tvarkdarius pareiškiant: „You
represent one of the finest
groups we have ever had!
Please come again". Nuoširdi
padėka LI apskrities sporto

sunaikintas visiems laikams.
Visiška priešingybė buvo mūsų kita apsilankymo
vieta: mus nuvežė į kalėjimą. Ir gerai padarė, nes be
kalėjimo apžiūros visas Kampučėjos vaizdas būtų li
kęs netikras. Mano bendrakeleiviai dabar galėjo pa
matyti tikr^į komunizmo veidą, man ir berlynietei
pažįstamą, bet amerikiečiams vis dar svetimą.
Kampučėja tapo komunistiška 1975 metais, tuo pa
čiu metu, kai Šiaurės kariuomenė užėmė Pietų Viet
namą. Nenoromis prie to prisidėjo ir Amerika. Kai,
norėdami sustabdyti Vietkongo „džiunglių vieškelį",
Amerikos lėktuvai ėmė bombarduoti Kampučėjos pa
sienį, naikinti medžių lapus, komunistai sugebėjo pa
lenkti į save džiunglių kaimiečius. „Jus čia bombar
duoja, nori nužudyti Pnom Penh kraugeriai. Einam
nuverst jų valdžią ir tada būsit turtingi ir laimingi".
Atsirado Khmer Krom, pasauliui pažįstamas kaip
.Khmer Rouge, komunistų partijos kariškas padalinys,
kuriam vadovavo Pol Pot.
Tą tragišką Kampučėjos laikotarpį nuodugniai apra
šo Ben Kiernau, jo knygą išleido Yale universitetas.
Pagal jį Pol Pot gimė turtingoje Šeimoje, kuri vėliau
prie jo santvarkos turėjo būti laikoma kaip liaudies
priešas. Anksti pateko į karaliaus rūmų tarnybą, gavo
stipendiją studijuoti techniką Paryžiuje. Studijų jis ne
baigė, bet jau Paryžiuje pasidarė aršus komunistas,
Stalino gerbėjas. Grįžęs į Kampučėja ir kildamas par
tijos laiptais, jis irgi naudojo Stalino metodą. Sukvies
davo komunistų šulus pasitarimams, išklausydavo vi
sų nuomones. Tie, kurių nuomonės nesutikdavo su Pol

direktoriui, lietuvių kilmės
Robert Hodgson, parūpinu
siam krepšinio aikštes trijose
amerikiečių gimnazijose. Ge
riausiai turnyre krepšinio ko
mandai JAV LB Krašto valdy
bos taurę įteikė vicepirm. R.
Gedeika.
JAV LB 50 m. sukakties
minėjimas Čikagoje
Spaudoje jau skelbta apie
š.m. spalio 12-14 d. Čikagoje
įvyksiantį JAV LB 50 m. su
kakties minėjimą. Pradėsime
su spalio 12-13 dienomis Čika
gos priemiestyje įvyksiančia
JAV LB XVI Tarybos sesija.
Spalio 13 d. (šeštadienį) įvyks
JAV LB 50-čio parodos Jauni
mo centro Čiurlionio galerijoje
atidarymas, po jo — iškilmin
ga akademija su jaunatviška
menine dalimi bei vaišėmis.
Sekmadienį (spalio 14 d.) pa
dėkos Mišios/pamaldos lietu
vių katalikų ir evangelikų pa
rapijose ir Lietuvos reprezen
tacinio jaunimo choro „Ąžuo
liukas" koncertas Maria High
School auditorijoje.
Dr. Petras Kisielius vado
vauja 50-čio sukakties minėji
mo ruošos komitetui, kurį šiuo
metu sudaro Jūratė Budrienė,
Leonas NaYbutis, Juozas Polikaitis ir Marija Remienė. Ko
mitetas jau yra turėjęs keturis
posėdžius. Ateityje minėjimo
ruošos komitetą planuojama

Lietuvos karikatūristai pa
kvietė linksmai pažvelgti į
Lietuvos narystės Europos Są
jungoje aktualiją. Užsienio
reikalų ministerijos galerijoje
atidaryta karikatūrų paroda
„Su šypsena — apie Lietuvą ir
Europos Sąjungą".
Savo darbus parodai prista
tė daugiau kaip dvidešimtys
Lietuvos karikatūrininkų, at
siliepusių į Užsienio reikalų
ministerijos Europos integra
cijos departamento ir Lietuvos
dailininkų sąjungos Karikatū
ristų sekcijos vadovų kvietimą
pateikti savo darbus Lietuvos
integracijos į Europos Sąjungą
tema.
Kai kurios karikatūros su
kurtos anksčiau, kitos — vi
siškai naujos. Beveik aštuo
nias dešimtis mūsų dailininkų
darbų parodoje papildys ir ke
turių užsienio valstybių —
Švedijos, Italijos, Slovėnijos ir
Lenkijos — dailininkų sukur
tos karikatūros, į Lietuvą at
vežtos iš parodos Švedijoje.
Šių metų vasarį į Stokholmą
susirinkę įvairių šalių daili
ninkai dalyvavo trijų dienų
akcijoje-parodoje, kurdami ka
rikatūras „Gallerian" centre,
taip pat rodė anksčiau sukur
tus savo darbus. Vėliau tarp
tautinė paroda, skirta Švedi
jos pirmininkavimui Europos
Sąjungoje, persikėlė į Europos
Komisijos atstovybę Stokhol
me, po to buvo rodoma kitame
Švedijos mieste — Vesterose.
Iš Švedijos karikatūros buvo
nuvežtos į Slovėnijos sostinę
Liublianą, o dabar jos atkelia
vo į Lietuvos sostinę.

Pot, dingdavo be žinios. Jo vadovaujami, juodom piža
mom apsirengę, iš padangų išpjautais sandaliais mūvintys, Khmer Rouge partizanai nustelbė Lon Nol va
dovaujamą karališkąją armiją, užėmė Pnom Penh.
Karalius pasitraukė į Kiniją, nors sosto neatsisakė.
Iš visų komunizmo vadų Pol Pot buvo pats tyriau
sias komunistas. Jis tikėjo, kad, norint įgyvendinti
komunizmą, reikia iš pagrindų nušluoti buvusį gyve
nimo būdą. 1975 m. užėmęs Pnom Penh, jis panaikino
pinigų sistemą, įvedė bendrus maitinimo centrus vi
siems gyventojams, uždraudė bet kokią religiją, vie
nuolius išvarė į kaimus dirbti, panaikino miestus, nes,
jo nuomone, tik kaimiškas gyvenimas derinosi su ko
munizmu. Visiems Pnom Penh miesto gyventojams
įsakė per tris dienas išeiti iŠ miesto. Vyravo netvarka,
užeidavo kita juodų pižamų grupė ir liepdavo išsi
kraustyti per tris valandas. Tie, kurie atsisakydavo
palikt namus, būdavo nušaunami, namai padegami.
Ligoninės irgi buvo evakuotos, fabrikai taip pat, nors
po kurio laiko susipratę, darbininkus vėl varė atgal į
fabrikus. Valstybinė biblioteka buvo ištuštinta, knygos
sudegintos arba sumestos į Mekongo upę. Visi Lon Nol
kariuomenės nariai buvo čia pat žudomi. Ne visi pasi
duodavo geruoju, iš esmės Lon Nol kovojo prieš komu
nistus, jau penkerius metus, nuo 1970 m. Daugelis
vienetų išvengė mirties, kovodami ir pasitraukdami į
Vietnamą bei Thailandą.
Pnom Penh nebuvo tiktai vienintelis miestas — kan
kinys. Sykį Pol Pot įvedė savo tvarką provincijoje, žu
dynės tęsėsi visame krašte. Buvo žudomi visi stam

besnieji ūkininkai, „buožės", visas valdančiųjų inteli
gentų sluoksnis, užteko tik dėvėti akinius, kad būtum
pasmerktas pražūčiai. Visuose centruose atsirado „žu
dymo laukai". Iš Pnom Penh kalėjimo į žudymo lauką
už 15 kilometrų nuo miesto, kasdien išveždavo po
sunkvežimį pasmerktųjų. Khmer Rouge, nors išpažino
komunizmą, bet pasidarė ir tautiniai šovinistai. Ne
galėjo pakęsti tautinių mažumų, skelbė, kad Kampu
čėja turi likti vien Kmerų valstybė. Thai, Vietnam,
Cham tautybių gyventojai buvo persekiojami, tremia
mi ar tiesiog žudomi. Gausiausia buvo Cham tautelė,
gyvenanti tiek Kampučėjos, tiek Vietnamo teritorijoj.
Jie išpažino Islamo tikėjimą. Jei kas nors iš jų bend
rose valgyklose atsisakydavo valgyti kiaulieną — kul
ka į pakaušį. Vėliau Khmer Rouge pradėjo taupyti
šaudmenis, žudymo laukuose žmones užbadydavo dur
tuvais.
Kiek žmonių buvo išžudyta Pol Pot viešpatavimo lai
ku? Kas žino? Prie kalėjimo vartų išstatyti skaičiai
skelbė: 3,200,000. Jungtinių Tautų statistika nurodė
tarp 1,800,00 iki 2,000,000. Skirtumas didelis, bet, ar
tai svarbu. Žmogaus pojūtis, žvelgdamas į tokius skai
čius, jų apimties nebegali įvertinti, vieno žmogaus
kančia jam pasidaro suprantamesnė, daugiau pavei
kianti. Mūsų atveju, šią milijonų žmonių kančią leido
pajusti grupės vadovė Helen. Vadinom ją Helen, nes
jos kmeriškas vardas buvo sunkiai ištariamas. Ji gi
musi Pnom Penh. Kai Khmer Rouge užėmė miestą, jai
buvo vienuolika metų. Kartu su visais gyventojais ji»
buvo išvaryti iš miesto.
Bus daugiau
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE

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

PIRMOSIOS MISIJOS
14 eilinis sekmadienis
Visa kita bus apsčiai die
viškosios Apvaizdos pridėta.
Pažodžiui nereikia suprasti
ir pamokymo nieko kelyje ne
sveikinti. Neįmanoma įsivaiz
duoti, kad Jėzus turėjo ome
nyje pažodinę šio sakinio pras
mę. Ramybės (šalom) palin
kėjimas, skiriamas namams,
neša palaimą visiems namų
gyventojams. Šiam palaimini
mui priimti reikalinga vienin
telė sąlyga — atvirumas. Po
sakis „ramybės sūnus" žymi
žmogų, žinantį, kas yra ramy
bė ir karštai jos trokštantį.
Svarbiausia mokinių skelbia
ma žinia — tai Dievo kara
lystė. Jėzus du kartus pamini
šios
Karalystės
artumą.
Tiems, kurie ją priima, ji tam
pa išganymo galybe, nepriimantiems — teismu. Grįžu
sių mokinių džiūgavimą Lu
kas aprašo kaip visapusišką
džiaugsmą. Jėzus patvirtina
sėkmingai įvykdytą užduotį,
pridurdamas, jog pats matė
šėtono galybę krintant iš dan
gaus. Mokiniai pasakoja, jog
stebuklingi dalykai vyko „dėl
tavo vardo". Dideli ir šlovingi
dalykai gali vykti dėl Jėzaus
Kristaus.
Pirmajame skaitinyje Jeru
zalė vaizduojama kaip motina,
džiuginanti tikinčiojo Širdį.
Jeruzalė susižavėjusi savo Su
žadėtiniu ir nepaliaujamai pa
sakoja apie jo nuolatinį dė
mesį. Jos vardas Ramybė, o jo
— Meilė. Jei priešai atima iš
jos vaikus, ji įniršta kaip su
žeista liūtė. Kai jos vaikai iš
blaškomi tremtyje, jos prisi
minimas žadina jų viltį ir lai
duoja ištikimybę. Sugrįžusius
vaikus ji švelniai motiniškai
apglėbia: „Kaip mažyliai būsi
te nešiojami ant jos rankų,
sūpuojami ant jos kelių".
Ji pažįsta savo Sužadėtinio
javų lauko įvaizdžiais. Žmonės
širdies gelmes, todėl žino save
dažnai panašos į bandą be
vaikų ateitį- Si ateitis yra šlo
piemens arba prinokusių javų
vinga. Ji jau gyvena šia ateiti
lauką be pjovėjų. Sicharo slė
mi. Metai nesendina ir nenyje pažvelgęs į nunokusias
raukšlėja jos veido, bet ruošia
varpas Jėzus sakė: „Pakelkite
jaunystei ir pavasariui. Šven
akis ir pažiūrėkite į laukus —
toji Dvasia ją daro nuolat
jie jau boluoja ir prinokę pjū
jauną.
čiai" (Jn 4, 35). Jis yra vienin
Kryžiaus slėpinys sudaro
telis pjūties šeimininkas, kvie
„Laiško
galatams" šerdį. Kai
čiantis talkininkus savo nuo
kuriems
krikščionims, įsivaiz
žiūra. Jėzaus kvietimas — tai
duojantiems
krikščionybę be
dovanai duodama malonė.
kryžiaus,
Paulius
rašo: „Aš
Jo reikalavimo nieko nepaniekuo
nesigirsiu,
nebent
mū
siimti į kelionę nereikėtų su
sų
Viešpaties
Jėzaus
Kristaus
prasti paraidžiui. Mokiniai
tiesiog raginami neteikti dė kryžiumi". Apaštalas didžiuo
mesio nesvarbiems dalykams. jasi kryžiaus, savo meilės, kil
Visas jų dėmesys turi būti su numu. Tai raktas į naują kū
telktas į Evangebją Jau pats riniją. Likti pasaulyje be kry
neturtas, neprisirišimas prie žiaus reikštų tęsti gyvenimą
žemiškųjų gėrybių ir pasiti „senajame", „kūno" pasaulyje
kėjimas Dievo pagalba reiškia užsisklendžiant savyje. Kry
skelbiamos Evangelijos liudi žius atveria vartus į laisvę,
jimą gyvenimu. Kita vertus per kryžių ateina dvasios vai
misijinė veikla reikalauja tiek siai: „meilė, džiaugsmas, ra
laiko ir lėšų, kad jų visai nebe mybė, kantrybė, malonumas,
lieka kitiems dalykams. Svar gerumas, ištikimybė, romu
biausia yra skelbimas: „Jums mas, susivaldymas" (Gal 5,
prisiartino Dievo karalystė". 22-23).

Viena iš Luko evangelijos
temų yra visuotinis išgany
mas. Jėzus atėjo išgelbėti vi
sus žmones — tiek žydus, tiek
pagonis. Evangelistas Matas
Jėzaus genealogiją veda nuo
Abraomo norėdamas parodyti,
kad jame išpildomi patriar
chui duoti pažadai. Lukas pa
teikia Jėzaus kilmę nuo Ado
mo (Lk 3, 23-38), šitaip paro
dydamas Jėzų kaip naujos
Dievo vaikų giminės pradinin
ką.
Evangelistas Lukas, lydėjęs
pagonių apaštalą jo kelionėse,
aprašydamas Jėzaus veiklą
EvangeHjoje, iškelia Bažny
čios visuotinumą. Lukas yra
vienintelis evangelistas, apra
šęs, kaip Jėzus parinko ir pa
siuntė 72 mokinius. Negalime
abejoti jo informacijos rimtu
mu, juolab, kad Lukas turėjo
asmeniškai pažinoti daugelį iš
šios pirmosios misijos. Skai
čius 72 yra aliuzija į septy
niasdešimt dvi pagonių tau
tas, išvardytas „Pradžios kny
goje" (Pr. 10).
Šios ištraukos kontekstas
(plg. Lk 9, 51-56) leidžia ma
nyti, jog pasakojimo vieta bu
vo kažkuris Samarijos mies
tas. Lukui Samarija simboli
zuoja pagonių kraštą, kuriam
reikia misijų. Jėzaus pasiųs
tiems misionieriams sakoma
valgyti „kas bus jums padėta".
Iš to galima numatyti, kad
misionieriams teks valgyti ju
dėjų akimis nešvarų maistą.
Taigi Lukas čia vėl turi ome
nyje pagonis. Visas pasakoji
mo tonas, taip pat grįžusių
mokinių įspūdžiai skamba vi
suotinumo tonais. Pasakymas
•pjūtis' didelė" Luko laikais
reiškė visą pasaulį. Jėzus, kal
bėdamas apie žmonįją, mielai
naudojasi gyvulių bandos ir

PANEVĖŽYS
• Gegužės 29 d. Panevėžio
• Kaip ir kiekvienais me katedroje jau 12-ąjį kartą pa
tais, kun. A Lipniūno kul gerbtas pirmojo Panevėžio
tūros centro iniciatyva Pa vyskupijos vyskupo K Palta
nevėžio vyskupijos tikintieji roko atminimas. Kiekvienais
prisiminė iškilius to krašto metais gegužės mėnesį prisi
dvasininkus kun. Alfonsą Lip- minti savo pirmąjį vyskupą
niūną ir pirmąjį Panevėžio 1989-aisiais panevėžiečius pa
vyskupą Kazimierą Paltaroką. akino tuometinis Kristaus Ka
Gegužės 23 d. į Talkonius raliaus katedros kun. S.
(Pasvalio r.), kun. A Lipniūno Kazėnas. Šiemet iškilmių me
tėviškę, giedoti Margai suva tu giedojo jungtinis Panevėžio
žiavo gausus būrys panevėžie katedros ir Šv. ap. Petro ir Po
čių, pasvaliečių, pumpėniškių. vilo bažnyčios choras, šv.
Liturgijai vadovavo mons. J. Mišias aukojo ir pamokslą pa
Antanavičius, jam talkino sakė mons. J. Antanavičius.
Pumpėnų klebonas R Vi- Drauge paminėtas ir vyskupi
jos 75-08ios metinės.

GREIT PARDUODA
RE/MAX
^REALTORS
0fK.|773l2» mi
am 425 • 71(0
(773)5904205

AUTOXM5)"N535??VW3S?
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. Auksė
S. Karte kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOUS
3208 1/2 Weet 95th Street
Tai. (706) 424-8654
(773) 581-8654
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RIMAS L.STANKUS
• 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.

Pažaislio seselės su Pirmąją Komuniją priėmusiais vaikučiais bei jų tėveliais Pažaislio vienuolyno sode prie šv.
Teresėlės statulos.

KARDINOLU KOLEGIJOS
KONSISTORIJA
Gegužės 21-24 d. Romoje vy
ko ypatingoji Kardinolų kole
gijos konsistorija, kurioje tar
tasi dėl evangelizacijos ir pas
toracijos XXI amžiuje. Popie
žius sušaukia kardinolus jau
šeštą kartą- Paskutinį kartą
Kardinolų kolegija buvo susi
rinkusi 1994 metais. Į konsis
toriją buvo kviesti visi Kardi
nolų kolegijos nariai. Iš viso
atvyko 155 kardinolai, 28 pra
nešė negalį atvykti dėl am
žiaus ar silpnos sveikatos.
Konsistoriją popiežius pra
dėjo malda bei kardinolams
adresuotu prašymu aktyviai
dalyvauti ir broliškai keistis
nuomonėmis. Pasveikinęs su
sirinkusiuosius, popiežius Jo
nas Paulius II akcentavo „Baž
nyčios universalumą ir misijų
dvasią", kurią reikia labai su
konkretinti
formuluojant
„naujas apaštalavimo užduo
tis". Jis taip pat pabrėžė būti
nybę kiekvienam krikščioniui
ir kiekvienai bažnytinei bend
ruomenei siekti asmeninio
šventumo ir padrąsino kardi
nolus planuoti evangelizaciją.
Šį susitikimą šventasis Tėvas
apibūdino kaip Didžiojo jubi
liejaus bei savo laiško „Novo
millennio ineunte", nurodžiu
siu ateinančių metų pastora
cinius uždavinius bei kliūtis,
tąsą.
Pirmojoje sesijoje kardinolai
Roger Etchegaray ir Crescenzio Sepe skaitė pranešimus
apie praėjusių jubiliejinių me
tų šventimo rezultatus. Jubi
liejaus šventimui vadovavusio
komiteto pirmininkas kardi
nolas Etchegaray sakė, jog Ju
biliejus buvęs ypač vaisingas
ekumenizmo ir tarpreliginio
dialogo srityje. Kardinolas
taip pat pabrėžė socialinį jubi
liejaus aspektą ir sakė, kad
biblinis kvietimas į gailestin
gumą ir neturtą turi apimti
visą Bažnyčią ir kad „tai tur
būt labiausiai provokuojantis
ir aktualiausias naujojo tūks
tantmečio
evangelizacijos
klausimas". Buvęs Jubiliejaus
komiteto sekretorius, Tautų
evangelizacijos kongregacijos
prefektas kardinolas Sepe sa
kė, jog jubiliejinių metų mal
dos, atgailos ir piligrimystės
patirtis atgaivino Bažnyčią.
Dabar svarbu to neprarasti ir
toliau tirti bei gilinti jubilie
jaus impulsus bei įgyvendinti
tai pastoraciniame plane.
Po trumpos pertraukėlės
prasidėjo atvira diskusija. Ba
landžio mėnesį visi kardinolai
gavo laiškus, kur buvo nuro
dytos galimos diskusijų temos:
evangelizacija ir dialogas, as
meninis šventumas, religinės
sektos, Vatikano įstaigų ir vie
tinių Bažnyčių santykis, vys

kupų vaidmuo, globalizacija ir
ekonominis neteisingumas, ti
kinčiųjų atsakas į Bažnyčios
mokymą apie lytiškumą ir ki
tus moralės klausimus, Baž
nyčios naudojimasis žiniasklaidos priemonėmis, ekologi
ja bei Naujojo Amžiaus judė
jimai.
Pirmosios sesijos metu dau
guma kardinolų kalbėjo as
meninio šventumo tema. Taip
pat buvo paliesti globalizaci
jos, šeimų pastoracijos ir mo
derniosios žiniasklaidos tei
kiamų galimybių klausimai.
Anot Vatikano' atstovo Joaquin NavarroįValls, vyravo
kardinolo Jozefo Tomko išsa
kytos minties dvasia: turime
mobilizuotis misijoms. Ameri
kos kardinolai siūlė parengti
dokumentą, kuriame Bažnyčia
aiškiai apibrėžtų, ką jai reiš
kia „naujoji evangelizacija",
bei kasmet rengti atviros
programos pasaulinius vysku
pų sinodus.
Rengiant konsistoriją, be ki
ta ko, tikėtasi, jog kardinolai
turės laiko geriau susipažinti.
Daugiau nei pusė kardinolų
tokiame susirinkime susitiko
pirmą kartą, 40 iš atvykusiųjų
kardinolais buvo paskelbti šių
metų vasario mėnesį. Dieną
prieš konsistorijos pradžią
Šventasis Tėvas paprašė visų
katalikų melstis už susitiki
mą, kurio metu bus peržiūrė
tas Bažnyčios gyvenimas ir jos
misija šiuo reikšmingu istori
niu momentu.
Antrosios ir trečiosios sesijos
metu gegužės 21 ir 22 dieną
kardinolai daugiausia dėme
sio skyrė šeimos ir ekumeniz
mo klausimams. Daugelis kal
bėjusių teigė, kad Katalikų
Bažnyčia turėtų skirti dau
giau dėmesio šeimos ir lytiš
kumo temoms, rengimui šei
myniniam gyvenimui, labiau
akcentuoti teologinius ir socia
linius aspektus bei žmogaus
lytiškumo antropologiją. Po
piežiškosios šeimos tarybos
prezidentas kardinolas Alfon
so Lopez Trujillo paskelbė,
kad 50 specialistų iš įvairių
šalių šiuo metu rengia lytišku
mo ir šeimos terminų leksi
koną.
Su šeimos padėtimi Jung
tinėse Valstijose supažindino
kardinolas Anthony J. Bevilacąua, nurodęs, jog vis dau
giau porų gyvena ir augina
vaikus nesusituokę. Pasak
kardinolo, tai reiškia, kad šei
mos samprata Amerikoje kin
ta.
Kita dažnai skambėjusi te
ma buvo ekumenizmas. Kardi
nolas Walter Kasper krikščio
niškos vienybės atkūrimą pa
vadino „naujojo tūkstantmečio

tema". Jis sakė, kad, nepai
sant ryškios ekumeninės pa
žangos po Vatikano II Susirin
kimo, tarp kai kurių krikščio
nių, taip pat ir tarp katalikų,
tebevyrauja „priešinimasis ir
nesupratimas".
Keletas kardinolų išreiškė
apgailestavimą, kad neįvyko
planuotas krikščionių vadovų
susitikimas Jubiliejaus me
tais. Kardinolas Cormac Murphy-O'Connor iš Anglijos pa
siūlė popiežiui vėl pabandyti
surengti tokį susitikimą. Apie
krikščionių vienybę kalbėjęs
Amerikos kardinolas Avery
Dulles, SJ, akcentavo popie
žiaus- -primato svarbą net ir
ekumeniniame dialoge, nes,
pasak jo, istorija rodo, kad
krikščioniškos bendruomenės,
neturinčios aiškaus vadovavi
mo, dažniau linkusios skaldy
tis.
Ukrainos Rytų apeigų Kata
likų Bažnyčios kardinolas Lubomyr Husar sakė, kad krikš
čionių susiskaldymas yra ne
paklusnumo Kristui rezulta
tas, todėl vienybės galėsime
sulaukti tik tada, kai „bend
rystes šventumu" taps visų
katalikų, ortodoksų, angliko
nų ir protestantų ekumeninių
pastangų prioritetas. „Mes
visi paveldėjome susiskaldy
mo nuodėmę. Nė vienas krikš
čionis kitam negali pasakyti:
tu vienas kaltas dėl susiskal
dymo. Negalime manyti, esą
normalu, jog esame suskilę;
turime padaryti viską, kad
normaliu dalyku taptų vie
nybė", — teigė kardinolas Hu
sar.
- . Diskusijų metu aptarinėti ir
kiti klausimai. Pasak Vatika
no dvasininkų kongregacijos
prezidento Dario Castrillono
Hoyoso, nebūtų nei naudinga,
nei praktiška, nei realu+popiežiui kviesti naują ekume
ninį susirinkimą, nes dar nėra
visiškai įgyvendinti Vatikano
II Susirinkimo nutarimai.
Kardinolas Carlo Maria Mar
tini, SJ, iš Milano pasiūlė
sušaukti Vyskupų sinodą Die
vo žodžio Bažnyčios gyvenime
tema. Keletas kardinolų siūlė
stiprinti ryšius tarp Vatikano
ir vietinių Bažnyčių vyskupų.
Dalydamasis mintimis apie
Kardinolų konsistoriją, Kana
dos kardinolas' Aloysius M.
Ambrozic sakė, jog esminis
šios konsistorijos diskusijų
klausimas yra „kaip šiandien
pasauliui kalbama apie Jė
zaus kančią, mirtį ir prisikė
limą". Vakarai, anot kardinolo
Ambrozic, atrodo pakankamai
savimi patenkinti ir nenori
nieko klausyti, tik savęs.

Window VVashers Necded!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary Will train. Mušt
have valid driver's license and transportation Mušt be fluent in English.
L. A. McMabon W!ndow VVashing.
Tel. 800-820-6155.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
P r a n c i š k o n ų vienuolynui
r e i k a l i n g a v i r ė j a Rašyti,
duodant savo adresą ir telefono
numerį Rev. J o n a s Bacevičius,
P . O . Box 980,
K e n n e b o u k p o r t , M E 04046.

Reikalinga moteris namukų
valymams vakariniuose
Čikagos priemiesčiuose.
Tek 630-750-9321.

4JtftAiexander J. Mockus,
LTD
Reaitors
»

„BUD" BALYS BUDRAITIS
Broker Associate
Patarnauja įvairių nuosavybių
pirkime bei pardavime.
mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite

BUDRAIČIUI
Bus. 773-767-«55 mob.: 773-259-3303
FM773-767-9S18
Parduotuvių valymui reikalingi
darbuotojai. Gali kreiptis ir
šeima. Darbas Tennessee ir
Ilinois valstijoje. Atlyginimas
$1,500 —$1,800. Dokumentai ir
kalba nebūtini. Tel. 901-2405544 arba 901-830-7223.
Tai - J ū s ų laikraštis
TMt U1HVAMAM WOmt » Wll« M » »

V.A.L. Auto Servisas
Atliekame visus variklio ir važiuokles
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams nuolaidos 3800 W. 79 S t
TeL 773-582-0183,773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.

APAŠTALINĖS BIBLIOTEKOS VADOVO VIZITAS
Su savaitės vizitu į Lietuvą „Krikščionybė Lietuvos mene",
atvyko Vatikano slaptojo ar Trakuose.
chyvo ir Apaštalinės bibliote
Vizito metu taip pat atliktos
kos vadovas kardinolas Jorge kelionės į Kryžių kalną,
Marija Mejia.
Šiaulius, Šiluvą, Tytuvėnus,
Jis Lietuvoje jau yra buvęs Kauną, Pažaisli, susitikimai
— atgimimo pradžioje Kauno su kardinolu Audriumi Juozu
tarpdiecezinėje kunigų semi Bačkiu, Lietuvos vyskupų kon
narijoje skaitė Šventojo Rašto ferencijos pirmininku, Kauno
paskaitas. Nuo 1999 metų arkivyskupu metropolitu Sigi
Šventosios Romos Bažnyčios tu Tamkevičiumi, Šiaulių vys
archyvaras talkina parodai kupu Eugenijumi Bartuliu,
„Krikščionybė Lietuvos mene", Lietuvos kultūros ministru
padeda parūpinti iš Vatikano Gintautu Kėvišu, Vilniaus
slaptojo archyvo labai svarbių universiteto, didžiųjų moksli
Lietuvos krikscionėjimą liudi nių bibliotekų vadovais.
jančių dokumentų kopijas. Da
Parodoje „Krikščionybė Lie
bar į Lietuvą kardinolas atvy tuvos mene" Vatikano slaptojo
ko Lietuvos dailės muziejaus archyvo ir Apaštalinės biblio
direktoriaus Romualdo Budrio tekos vadovas susitiko su Lie
kvietimu,
tarpininkaujant tuvos kultūrinės visuomenės
kardinolui Audriui Juozui atstovais, išdėstė Šventojo
Bačkiui.
Sosto požiūrį j Katalikų Baž
Vizito programa prasidėjo nyčios archyvų ir bibliotekų
gegužės 26 dieną vakariene su darbą, jų atvėrimą naujiems
Apaštaliniu nuncijumi arki tyrinėjimams.
(Eiu)
vyskupu Erwin Josef Ender.
Gegužės 31 dieną įvyko
Sekmadienį svečias apžiurė svečio iš Vatikano pietūs su
jo Vilniaus senamiesti, baž Lietuvos prezidentu V. Adam
nyčias, apsilankė parodoje kumi.
(Elta)

L I E T U V O S KARIAI P I L I G R I M Ų ŽYGYJE
Gegužės 24 d. Lietuvos ka riausiojo kariuomenės kapelio
riuomenės delegacija grįžo iš no kun. J. Gražulio, ka
43-ojo tarptautinio piligrimų riuomenė tampa dvasiškai
žygio į Liurdą. Iki 1990 metų sveikesnė ir atviresnė visuo
kasmet gegulės 18-20 d. ren menei. Dar visiškai neseniai
giamame tarptautiniame pili bataliono vadai sunkiai su
grimų žygyje į Lurdą daugiau vokė, ką galėtų veikti kariuo
sia dalyvavo piligrimai ii menėje kapelionas, o šiandien
Vakarų Europos Šalių ir Euro jau
neįsivaizduoja,
kaip
poje dislokuotų NATO kariuo įveiktų daugelį darbų be ka
menių. Nuo 1991-ųjų prie da peliono pagalbos.
lyvaujančių delegacijų pri
„Karininkai ir kariūnai gali
sidėjo Vengrijos, Lenkijos, Mo
gyventi
bendrystėje su Dievu,
nako ir Čekuos piligrimai, o
jie
sugeba
ne tik paimti
nuo 1994-ųjų yra kviečiami
šautuvą,
bet
ir
sudėti rankas
dalyvauti ir Lietuvos kariuo
maldai,
ir
šis
piligriminis
menės atstovai. Į 43-ąjį piližygis
padės
jiems
tobulinti
grimų 2ygį susirinko apie
savo
ryšį
su
Dievu,
sustiprino
30,000 karių iš 28 valstybių,
Lietuvai atstovavo keturiolika jų tikėjimą", — prieš žygį
Lietuvos karininkų ir generolo kalbėjo piligrimų dvasios va
Jono Žemaičio karo akademi dovas, karo kapelionas kun.
jos kariūnų, š i s iygia Lietuvos Jonas Tamošiūnas. Ypatingą
kariūnams ypatingas tuo, kad dvasinį pdigrimų* nusiteikimą
praėjusiais metais įsteigus sustiprino į Lurdą atvykęs ir
Lietuvos kariuomenės ordi- visuose renginiuose kartu su
nariatą Lietuvos kariuomenė Lietuvos kariais dalyvavęs Lie
įgavo visiškai kitokį statusą ir tuvos kariuomenės ordinaras
tarptautiniame renginyje jau vyskupas Eugenijus Bartulis.
Bažnyčios žinios, 2001 m. Nr. 10 buvo teisėta dalyvė. Anot vy
Bž, 2001 ra. Nr. 11

•••

PER ANKSTI IŠĖJUSI...
Atsisveikinom su Irena Mit
kute, kuri buvo palaidota Šv.
Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Ji mirė lapkričio 15 d. 2000 m.
Mihvaukee mieste. Gimė Vo
kietijoje 1948 m. Su tėvais,
Cecilija ir Vaclovu Mitkais,
atvažiavo į Ameriką 1949 m.,
ir gyveno Čikagoj, kur baigė
Brighton Park Nekalto Pra
sidėjimo pradžios mokyklą,
Marijos gimnaziją, Lituanisti
nę mokyklą Jaunimo centre ir
Čikagos Meno institutą.
Irena dar maža būdama ro
dė palinkimą į meną. Baigusi
gimnaziją įstojo į Čikagos Me
no institutą, kurį užbaigė
1973 m. Institute Irena pri
sidėjo prie mažos grupelės,
kuri pradėjo puoselėti knygų
meną. Ji norėjo išmokti įrišti
ir gaminti knygas. Baigė Me
no institutą magistrės laips
niu. Per baigimo ceremonijas
jai buvo įteikta keliaujanti sti
pendija už ofortus „Pastora
lės". Irena buvo pirmoji Meno
instituto istorijoje, gavusi šią
prestižinę stipendiją už ofortų
meną. Iki tol premijos buvo
skiriamos tik už tapybą ir
skulptūrą. Su šia stipendija
Irena keliavo po Europą, tuo
pačiu aplankydama gimines
Lietuvoj.
Grįžusi iš Europos Irena ieš
kojo darbo savo srityje, o tai
nebuvo lengva. Vieną dieną ji
netikėtai susipažino su knygų
rišėju, kuris šį amatą buvo
išmokęs Vokietijoj ir dabar gy
veno bei dirbo Denver, Colo.
Jis priėmė Ireną padėjėja ir
mokine trims metams. Po tri
jų metų ji persikėlė į Mihvau
kee, kur pradėjo savo prak
tiką.
Ji atnaujino Mihvaukee mu
ziejaus XVI ir XVII šimtmečio
knygas. Wisconsin universite
tui sukūrė specialias odos dėžeaMfiHBtinpių kolekcijai. Tarp
jos Vrfentų buvo knygų, spaus
dintų prieš 1500 metų, kolek
cionierių, archeologas, rinkęs
knygas apie Egiptą. Irena su
tvarkė pastarojo knygą „Pyra-

LAIŠKAI

IR

DĖMESYS MAN SKATINS
NAUJIEMS DARBAMS
Norėčiau pareikšti gilią pa
dėką Mažosios Lietuvos fon
dui už aukštą mano moksli
nio darbo įvertinimą, paski
riant 2001-ųjų metų Dr. Vy
dūno mokslinę — literatūrinę
premiją bei nuoširdų priėmi
mą Čikagoje ir Toronte.
20 dienų (gegužės 31-birželio 19) bendraudama su JAV
ir Kanados lietuviais, patyru
siais neužmirštamų įspūdžių
bei ypatingą dėmesį, rūpestį,
žmogišką šilumą. Tai išliks
visam gyvenimui ir skatins
naujiems Mažosios Lietuvos
muzikinės kultūros tyrinėji
mo darbams.
Dėkoju gerbiamiesiems: Da
liai ir Jurgiui Anysams, Aldo
nai Buntinaitei, Lilei ir Ra
mūnui Buntinams, Jurgiui
Lampsačiui, Irenai ir Džimui
Meiklejohn, Viliui Pėteraičiui,
Editai ir Gyčiui Šernams, Da
nutei ir Viliui Trumpjonams,
Danutei Bindokienei.
Linkiu visiems didžiausios
sėkmės puoselėjant Mažosios
Lietuvos lietuviškąją dvasią.
Dr. Daiva Kianienė
Klaipėda
APGAUTI
Jaučiu pareigą, kad ir aš tu
riu pasisakyti New Yorko Kul
tūros židinio reikalu. Aš bu
vau labai aktyviai įsijungęs į
Kultūros židinio statymą ir po
to 15 metų buvau Kultūros
židinio valdyboje, taryboje ir
Priežiūros komiteto pirminin
ku. Be to, esu vienas liudinin
kų pasirašiusių Kultūros židi-

Irena Mitkute

midographia",
atspausdintą
1737 m., įrišimui panaudojusi
pusiau odą, .marmuro* popie
rių. Irena sutvarkė vieno
kolekcionieriaus
knygas
apie prez. Lincoln, sutvarkė ir
perrišo knygą JBiblia Hebraica", išleistą prieš 452 metus.
Šiai knygai ji naudojo ožkos
odą ir auksuotą spaudą. Visi
šie darbai buvo rodyti Mihvau
kee muziejuj.
Irena skyrėsi nuo daugumos
knygų rišėjų, kadangi ji nau
dojo metodus, pradėtus Euro
poje XV šimtmečio pradžioje.
Mihvaukee žurnale atspaus
dintame straipsnyje apie Ire
ną 1989 m., buvo sakoma: „Ji
yra viena tik iš keletos knygų
rišimo meistrų visoj Ameri
koj".
Irena taip pat kūrė ofortus,
lino raižinius, japonų stilium
(teptuko brūkšniais) atliktus
paveikslus, iliustravo knygas
(pvz., kun. Ylos „Lietuvių šei
mos tradicijos"). Ji kūrė ypač
meniškas knygas, tokias kaip
trikampę knygą ožkos odos
viršeliu, papuoštą tetervino
plunksnom. Knygoje —jos pa
čios išmargintas popierius,
ranka rašytas tekstas (poema
apie paukštį) dviem kalbom —
prancūziškai ir angliškai. Kita
— peteliškės formos knyga at
likta japonišku metodu. Abi

NUOMONĖS
nio tarybos ir pranciškonų su
tarties dokumentus, kurie nu
sako New Yorko lietuvių bend
ruomenės ir
pranciškonų
bendrą Kultūros židinio nau
dojimą.
Per tūkstantį dokumentuotų
fizinio darbo valandų, be mo
kesčio, aukojo „Perkūno" choro
nariai ir kiti geros valios New
Yorko lietuviai, remontuojant
dabartinį vienuolyną,
dar
prieš užbaigiant Kultūros židi
nio statybą ir po to, užbaigiant
ir pagerinant Kultūros židinio
pastatą. Vysk. P. Baltakis yra
tų darbų liudininkas, nes tuo
laiku su juo bendradarbiavo
me.
Buvau tų darbų vadovas, tai
žinau, kad tada tarp lietuviš
kos visuomenės ir tėvų pran
ciškonų vyravo artimo meilė,
pasitikėjimas ir visokeriopa
pagalba. Daug New Yorko lie
tuvių per įvairias organizaci
jas dirbo „Bingo", rinko aukas,
aukojo pinigus per įvairius ren
ginius, kad tik užtektų pi
nigų pastatyti Kultūros židinį.
O tai pinigai buvo ne pran
ciškonams, ir jie tai žino, o tik
per juos, kad galėtume pasta
tyti Kultūros židinio komplek
są ir kartu bendrai, pagal nu
statytas gaires, juo naudotis.
Deja, tėvai pranciškonai iš
seko iš artimo meilės, o užuot
pasitikėjimo, nutrauktos su
tartys, melo skleidimas per
užsakytus rašeivas, mėgini
mas parduoti Kultūros židinį
savo naudai ir per teismus
skaudus, neteisingas apkalti
nimas buvusio Kultūros židi
nio tarybos pirmininko dr.
Jono Bilėno, kuris daug darbo
ir pastangų įdėjo išlaikyti Kul-

knygos yra Mihvaukee biblio
tekos kolekcijoje.
Irenos paskutinioji knyga —
„Šventieji medžiai" buvo už
baigta jau jai sergant. Ši kny
ga yra beržo tošies viršeliu ir
dedama į specialią dėžę. Tai
medžių lino raižiniai su jų
aprašymais. Knyga yra priva
čioje kolekcijoje, bet dabar Ire
nos atminimui iki rugsėjo mė
nesio ji rodoma Mihvaukee
mieste, VVisconsin universite
to, Goldą Meier bibliotekos,
parodų galerijoje.
Irena Mitkutė. Trikampė knyga ožkoė odos viršeliu su tetervino plunks
Gyvendama Čikagoje Irena nomis. Milwauke bibliotekos kolekcija.
priklausė Lietuvių moterų
VILNIAUS TURIZMO INFORMACIJOS
dailininkių draugijai. Ji buvo
viena iš 12 lietuvių dailininkų
CENTRAS DIRBS IR SAVAITGALIAIS
Amerikoj, 1973 m. parinktų
Vilniaus turizmo informaci buvo suteikta galimybė išplės
dalyvauti parodoje Washingjos
centras turistų ir vilniečių ti savo veiklą — savivaldybė
ton, Corcoran galerijoje. Ten
patogumui,
kaip ir kiekvienais skyrė dar vienas patalpas Vil
buvo eksponuojami jos ofortai.
metais
vasaros
sezono metu, niaus gatvėje. Šis centras ir
1972 m., Vasario 16-tosios
prailgina
savo
darbo
laiką. Iki vasarą dirbs įprastomis valan
proga, Čiurlionio galerijoje su
rugsėjo
mėnesio
Turizmo
in domis.
rengtoje parodoje Irenai buvo
formacijos
centras,
esantis
Pi
Pagrindinė TIC veiklos pa
paskirta pirmoji premija už
„Pastoralių" knygą. Prenują lies g. 42, paprastomis savai skirtis — teikti nemokamą tu
įteikė Lietuvių fondas. Irena tes dienomis dirbs nuo 9 iki 19 ristinę informaciją apie Vilnių
yra padariusi ypatingus lietu valandos, šeštadieniais ir sek ir Lietuvą (iš dalies). Tai in
viškų keiksmažodžių ofortus, madieniais — nuo 10 iki 16 formacija apie įdomybes: ar
valandos (be pietų pertrau chitektūros ir kultūros objek
kurie yra surišti į knygą.
tus, pramogas, kultūros rengi
Mihvaukee laidotuvių na kos).
nius, jų vietas, laiką, gamti
Vilniaus
turizmo
informaci
muose su Irena Mitkute atsis
nius objektus, poilsio galimy
jos
centras
(TIC),
įkurtas
1996
veikino didelis būrys buvusių
bes. Taip pat informacija apie
m.,
veiklą
pradėjo
1997
m.
va
užsakovų, draugų, gerbėjų ir
paslaugas — apgyvendinimą,
saros
pabaigoje,
turistams
ir
artimųjų, gedinčių talentingos
maitinimą, bankus, pinigų
patiems
vilniečiams
labai
pa
ir darbščios menininkės. Sun
keityklas,
prekybą, transportą
togioje
vietoje,
kur
susikerta
kios ligos per anksti pakirsta,
ir
kt.
Kita
TIC veikla yra vieš
beveik
visi
turistiniai
marš
Irena liks savo darbuose.
bučių
rezervavimas,
ekskur
rutai.
1998
m.
Vilniaus
TIC
Zita Sodeikienė
sijų po Vilnių ir Trakus orga
nizavimas, bilietų į koncertus
ir kitus renginius platinimas,
prekyba įvairiais Lietuvą ir
Vilnių pristatančiais leidi
niais, žemėlapiais, suvenyrais
su tautine simbolika, automo
bilių nuomos tarpininkavi
mas, įmonių reklama, Vil
niaus miesto gidų kursų or
ganizavimas, leidyba.
2000 metais Vilniaus TIC
apsilankė beveik 17,000 žmo
nių, iš jų — daugiau kaip
11,000 užsieniečių. Daugiau
sia turistų praėjusiais metais
Vilniaus TIC sulaukė i i Vokie
tijos — 1,669, Lenkuos —
1,361, Suomijos — 1,288, JAV
Irena Mitkutė. Peteliškės formos knyga, atlikta japonišku metodu. Mil- — 1,211, Didžiosios Britanijos
vvaukee bibliotekos kolekcija.
— 963. (Elta)

A.tA.
JONUI KELEČIUI

•.ūros židinį lietuvių rankose.
New Yorko Kultūros židinio
problemos su pranciškonais
gali būti skambutis kitoms lie
tuviškoms vietovėms panašio
se situacijose, kad ateityje gali
būti problemų tarp visuome
nės ir religinių organizacijų.
Taigi kai jiems reikėjo mūsų
darbo, pinigų, tai buvo ir ta
krikščioniška artimo meilė...
Vytautas Alksninis
Ashford, CT

tolimos praeities artimam seneliui iškeliavus į Amžinybę,
nuoširdžiai užjaučiame žmoną STASĘ KELEČIENĘKffiLAITĘ, sūnus LINĄ, MARIJŲ ir jų šeimas.
Nijolė Martinaitytė
Kostas Ostrauskas
Magdalena Stankūnienė

DRAUGAS, 2001 m. liepos 10 d., antradienis
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2001 m. liepos 4 d.
po ilgos ligos, Huron Valley-Sinai ligoninėje, Commerce
Townsbip, MI, mirė mūsų mylima Mamytė, Močiutė,
Uošvienė

A.tA.
GENOVAITĖ ASMINIENĖ
Velionė gyveno Ljvonia, MI. Gimė 1919 m. rugpjūčio 2
d., Lietuvoje. Į JAV atvyko 1950 m.
Giliame liūdesyje liko: dukra Ina ir žentas Jonas
Naujokaičiai, anūkai Robertas, Andreja ir Aleksas bei kiti
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Gedulingos šv. Mišios už velionės vėlę bus aukojamos
šeštadienį, liepos 14 d., 10 v.r. Dievo Apvaizdos bažnyčioje,
Southfield, MI. Velionės pelenai kartu sujos vyro a.a. Jono
Asmino bus palaidoti Lietuvoje.
Vietoje gėlių šeima pageidauja įamžinti velionės vardą
Detroito skautų „Gabijos" ir „Baltijos" tuntų fonduose.
Nuliūdusi šeima.
Laidotuvių direkt. Yo^landa M. Zaparackiene
TeL 313-554-1275.

A.tA.
ELENA KRIŠČIŪNIENĖRUTKAUSKAITĖ
Mirė 2001 m. liepos 7 d., 12:30 v.p.p. Gyveno Palos
Heights, IL, ir Union Pier, MI, anksčiau Čikagoje.
Marouette Parko apylinkėje. Gimė Latvijoje, Rygoje.
Amerikoje išgyveno 50 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas, marti Violeta, anūkai
Vita Mueller su vyru Richard, Vita Bartak su vyru Fred,
Vytas Kriščiūnas; proanūkai Krystal ir Amanda Bartak,
Neil, Peter ir Ryan Mueller bei kiti giminės Detroite, MI,
ir Kanadoje.
Velionė pašarvota liepos 11 d., trečiadienį, nuo 9 v.r.
iki 10:30 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. Laidotuvės
trečiadienį, liepos 11 d. Iš laidojimo namų velionė bus
atlydėta į Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos
bažnyčią, kurioje 11 v.r. bus aukojamos šv. Mišios užjos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji.
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600
arba www.petkusfuneralhomes.com
Mūsų mielai draugei JADVYGAI GIEDRAITIENEI, jos
sesutei

A.tA.
LIONEI
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą.
Kauno „Aušros" gimnazijos X-oji laida

Mylimai sesutei

A. t A.
LIONEI
Lietuvoje mirus, su liūdesiu širdyse ir malda lūpose giliai
užjaučiame mūsų artimą ir mielą p. JADVYGĄ
GIEDRAITIENĘ ir dalijamės jos skausmu.

AtTIMMUMMI

Alfa ir Vytautas Budrioniai
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Danutė ir Liutaveras

Cnttago

Siemaškos

Aldona ir Gedas Griniai
Irena ir Mečys Šilkaičiai
Dana ir Vytautas

Algė ir Adolfas Šležai

How easy Is lt to
^^9

Mateikos

Angelė ir Albinas Karniai
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Vida Tumasonienė
Birutė ir Algis Kerniai
From Chkago v*e offer daHy servtce to Vilnius
wtth a hassle free connectton through our
Copenhagen Airport And when returnlng, you
can enjoy šame day travH via Copenhagen back
toChfcago.
Flndout Just how easy we can makeyour
nort trlp to VNnkis. And remember, when you
travd wtth SAS, you can eam mHeage credlt
wlth Unlteo-s MHeage Plūs* or SAS'
EuroBonus* freguentflyerprogram.
For Information on spedal fares and
schedules contsct your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www3canoVujvUn.net

Vida ir Edis
Emilija Kiaunienė
St. Petersburg, Florida
Liūdime netekę mūsų mielo bičiulio ir bendradarbio,
Hanau „Atžalyno" teatro steigėjo

A.tA.
JONO KELEČIAUS
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio žmonai STASEI,
sūnums LINUI, MARIJUI ir visiems artimiesiems.

If s Scandlnavian

Atlalyniečiai

DRAUGAS, 2001 m. liepos 10 d., antradienis

ČIKAGOJE

IR APYLINKĖSE i

Liepos 23 d. baigiasi termi
nas, kada galima registruotis
Illinois universitete Čikagoje
ir gauti vienos semestrinės va
landos kreditą už dalyvavimą
Mokytojų kursuose (Studijų
savaitėje) Dainavoje, kurie
vyks rugpjūčio 5-12 d. Regist
ruokitės šiuo adresu: Nancy
Downs, Senior Program, Coordinator, UIC Office of Continuing Education, 322 South
Green St., Suite 202, Chicago,
IL 60607-3744
Klausimus
užduokite skambindami Nan
cy Downs tel. 312-996-5749.

E l e n a Jeneckienė iš Warren, MI, prie „Draugo" pokylio
bilietėlių aukos pridėjo 40
dol., už kuriuos nuoširdžiau
siai dėkojame.

5 »r*l Ir toli '
PRANCIŠKONIŠKOJO
JAUNIMO TARNYBA

Dažnai žiniasklaidoje nu
skamba žinios apie brolius
pranciškonus ir jų veiklą, ta
čiau gan dažnai pamirštama,
kad broliai Kretingoje (ir ne
vien ten!) darbuojasi ne vieni,
Ona i r Virgis Smilgiai iš bet talkinami nemažo būrio
Orland Park, IL, atsiųsdami pasauliečių ir jaunuolių. Daž
bilietėlius, kurie bus lošiami nai būna net ir visai atvirkš
per šventinį „Draugo" rudens čiai: pačios jaunimo grupės
pokylį, paaukojo 39 dol. Taria rengia stovyklas ir įvairius
me didelį ačiū už paramą.
renginius, o broliai tik priside
Lietuvoje leidžiama rašy da ir padeda kiek galėdami.
tojo Konstantino Bajerciaus, Pagrindinė jaunimo grupė, su
įžymaus rezistento, 1946 m. kuria broliai pranciškonai
Alytaus kalėjime nukankinto darbuojasi kartu — tai prieš 8
politinio kalinio, raštų knyga. metus susikūrusi Kretingos
Redaktorius - prof. dr. Vincas pranciškoniškojo jaunimo tar
Auryla. Visų tų, kas pažino K. nyba. Šią jaunimo grupę Jums
Bajerčių, redaktorius labai norime keliais sakiniais pri
prašo skubiai atsiųsti savo statyti.
prisiminimus šiuo adresu:
Kretingos pranciškoniško
Stasė Petersonienė, 2534 W. jo jaunimo tarnyba — tai
40 St., Chicago, IL 60632. At daugiau nei 70 jaunuolių iš vi
siminimus skubiai perduo sos ^Lietuvos vienijanti orga
sime redaktoriui.
nizacija. J a i priklausantys
vaikinai
ir merginos yra su
Beverly S h o r e s , Indiano
sižavėję
šv. Pranciškaus iš
je, Šv. Onos bažnyčioje, šį
Asyžiaus
idealu ir jo bei jo
sekmadienį, liepos 15 d., 12
brolių
pranciškonų
gyvenimo
vai. bus aukojamos lietuviškos
būdu
ir,
pagal
paties
Pranciš
Mišios. Mišias aukos kunigas
kaus
patarimą,
stengiasi
gy
iš Vilniaus Kęstutis Ralys.
venti pagal Jėzaus Kristaus
Liudas Volodka, gyvenan Gerąją Naujieną — Evangeli
Čikagos Švc. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią Marąuette Parke
tis
Dovvners Grove, IL, grąžin ją. Organizacijai vadovauja iš
Šiaulių vaikų ansambliui ..Ro-ko-ko" aprodė kun. Vito Mikolaitis.
damas
„Draugo" pokylio lai 8 asmenų sudaryta Kretingos
I n d r ė s T i j ū n e l i e n e s nuotr.
mėjimų šakneles, pridėjo 39 pranciškoniškojo jaunimo tar
A l d o n a R i š k u s , iš Bur- dol., už kuriuos nuoširdžiau
Atėjo m e t a s įvairiausiems
nybos taryba, į kurią jie yra
prizams, suvenyrams, dova bank, IL, pratesdama prenu siai dėkojame.
išrenkami kasmetinio visuoti
noms ir kitiems laimikiams, meratą, „Draugo" paramai
nio narių susirinkimo metu.
Ieškome,
kas
galėtų
žinoti
kurie bus skirti „Draugo" ge dar pridėjo 40 dol. Ačiū už viTaryba organizuoja visą Pran
Litos
Lankos
slapyvardžiu
pa
gužinės
„laimės
šuliniui". vienintelio lietuvių dienraščio
ciškoniškojo jaunimo veiklą ir
sirašiusio
rašytojo
ar
rašytojos
„Draugo" vasaros šventė jau išeivijoje palaikymą.
renginius, kurių per visus me
knygos
„Oi,
neverk,
Neringa"
nebe už kalnų - beveik už mė
ALRK Moterų sąjunga 48tus būna tikrai daug.
autorių.
Žinios
reikalingos
nesio, rugpjūčio 19 d., taigi ąjį suvažiavimą rengia rugpjū
„Lietuvių
egzodo
vaikų
ir
jau
Galime paminėti keletą pag
„Draugo" administracija mie čio 23-26 d. Čikagoje. Rugpjū
nimo
literatūros
antologijai",
rindinių
sričių, kuriose dar
lai laukia jūsų dovanėlių, ku čio 23 d., ketvirtadienį, nuo 3
leidžiamai
Lietuvoje.
Žinan
buojasi
pranciškoniškasis
jau
rios papildys mūsų „laimikių iki 5 val.p.p. Marriott Courttys
prašomi
pranešti
Stasei
nimas:
vasaros
stovyklos
jau
skrynią". Kuo daugiau bus yard Hotel, 6610 S. Cicero
Petersonienei
tel.
773-847nimui,
muzikantams,
moko
jūsų atneštų prizų, tuo links Ave., vyks delegačių registra
mosios amatų stovyklos, jau
miau bus laimėjimų bilietėlius cija, o 6 val.v. - susipažinimo 1693.
keletą metų rengtos stovyklos
traukti. Gal turite gražų suve vakaras. Rugpjūčio 24 d„
Lietuvos šeimoms, Karaliau
nyrą ar paveikslėlį, smagios penktadienį, 8:30 val.r. Most
čiaus srities lietuvių kilmės
muzikos įrašų a r šiaip kokių Holy Redeemer parapijos baž
LIETUVIAI
vaikams, piligriminiai atgailos
reikalingų daiktų? Atneškite nyčioje (9525 S. Lawndale St.)
ELEKTROCHEMIKAI žygiai į Žemaičių Kalvariją,
juos į mūsų administraciją ir numatomos šv. Mišios, kurias
SAN FRANCISKE
darbas su narkomanais ir ki
„įmeskite" į būsimąjį „laimės aukos kun. Antony Markus.
šulinį". Būsime didžiai dėkin Čia pat, parapijos salėje, po
Amerikos ir tarptautinių tais nuo priklausomybės ken
gipusryčių vyks susirinkimas, - elektrochemikų draugijų su čiančiais jaunuoliais, Kalėdi
Veronika Š v a b i e n ė , gyve pranešimai, diskusijos. Rug važiavimas vyks rugsėjo 2-7 d. niai ir Velykiniai vaidinimai
— misterijos Kretingos mies
nanti Lemont, IL, už mūsų ru pjūčio 25 d., šeštadienį, numa San Francisko mieste.
I. Jurevičiūtė iš Lietuvos tiečiams ir visiems svečiams,
dens pokylio laimėjimų bilie toma išvyka, o vakare - pokytėlius atsiuntė 50 dol. Dėkoja lis-vakarienė. Rugpjūčio 26 d., Chemijos instituto, bendra šv. Pranciškaus ir Kristaus
me už paramą ir linkime išloš sekmadienį, 10:30 val.r. Švč. darbiaujant su Anglijos ir Ame • Karaliaus šventės, Lietuvos
M. Marijos Nekalto Prasidėji rikos universitetais, skaitys vaikų bažnytinių chorų šven
ti!
parapijos
bažnyčioje, du pranešimus; T. Ruzgas iš tė, visus metus sekmadieniais
Rengiama t r a d i c i n ė n u o  mo
taikinga v a s a r o s
išvyka Brighton Parke, bus aukoja Švedijos Lundo universiteto vykstantis kultūros ciklas
Ateitininkų namuose, Lemon- mos šv. Mišios, po kurių bus yra bendraautorius; A. Fede- „Vakarai", studentiško teatro
te, š. m. liepos 29 d., sekma surengti pusryčiai („brunch") ravičius iš Gudijos Mokslų ^Meno arka" veikla... Na ir, ži
dienį. Visi yra kviečiami ne parapijos salėje. Pusryčių šei akademijos yra bendraauto noma, — neįkainojama pagal
rius. A. Survila, Z. Mockus ir ba broliams ruošiant dar visai
praleisti šios malonios progos, mininkė - 20 kuopa.
atvykti ir atsigaivinti senų
L i n a s N o r u s i s iš Lockport, S. Kanapeckaitė iš Lietuvos neseniai praūžusią Kretingos
šlamančių ąžuolų pavėsyje. IL, pratęsdamas „Draugo" Chemijos instituto praneš miesto ir šv. Antano Atlaidų
Rengia ir kviečia Lietuvių prenumeratą, pridėjo ir 100 apie alavo elektrocheminį nu Šventę. .
Jums taip pat pristatome
Tautinės sąjungos Čikagos dol. auką, už kurią tariame di sodinimą.
Kretingos
pranciškoniškojo
S
a
u
l
i
u
s
Šimoliūnas
skyrius.
delį ačiū.
jaunimo tarnybos atstovę
ryšiams su žiniasklaida Jo
lantą Klietkutę. Ji žiniasklaidai jau ne pirmus metus pri
stato visą pranciškoniškojo
jaunimo veiklą E. paštas:
polia@one.lt tel: 8-288-92158.
B r . J u o z a s Ruzgys, OFM
ruzgysjOtakas.lt
Tel.
8-287-88356; 8-25877093

Maironio lituanistinės mokyklos 4 skyrius su mokytoja Rima Gedrimienp ir padėjėja Sandra Gedrimaite mokykA. R a u c h i e n ė s nuotr.
los skaitymo konkurse laimėjo I vietą.

maršrutą.
2000-2001 mokslo metų kon
kurse mokiniai turėjo sudaryti
Lietuvos istorijos plakatą. Šia
me konkurse ne atskiri moki
niai, bet klasės rungtyniavo
tarpusavyje. Plakatas susidėjo
iš Lietuvos istorijos vaizdų —
nuo pagonybės laikų iki 1990
metų nepriklausomybės atga
vimo. Pirmą vietą laimėjo 4
skyrius (mokyt. Rima Gedrimienė), antrą vietą — 3 sky
rius (mokyt. Erika Kunickienė), trečią vietą — 2 skyrius
(mokyt. Jūratė Chavez).
Individualiame
skaityme
uoliausi skaitytojai, surinkę
daugiausiai taškų, Paulius
Kuprys (5 skyrius) ir Darius
Leitenantas (6 skyrius) buvo
apdovanoti piniginėmis pre
mijomis. Sniegą Masiulienė

GARSAS, RAIDĖ IR SKAITYMAS
Kalbą mes pažįstame per
garsus ir raides. Gimtosios
kalbos garsus vaikystėje iš
mokstame tarsi savaime, kaž
kokio paslaptingo mechaniz
mo veikiami. Raides pažinti
jau reikia turėti perteikėją —
mokytoją, kuris nurodytų,
kaip garsus galima pavaizduo
ti raidėmis. Iš raidžių susida
ro žodžiai, o iš žodžių — žo
dynas.
Kad nekalbėtume tiktai bui
tine — virtuvine kalba, turime
lavinti savo žodyną. Geriau
sias žodyno lavinimas yra
skaitymas, ta senų laikų kny
ga, kurios naujoji technologija
dar nepajėgė nugalėti. Kuo
daugiau žinome žodžių, tuo

turtingesnė ir išraiškingesnė
mūsų kalba.
Maironio lituanistinė mo
kykla Lemonte kas metai ren
gia skaitymo konkursą moki
nių skaitymui paskatinti ir
tuo praturtinti jų žodyną.
Konkursu buvo pažymėta pir
mosios lietuviškos knygos,
Martyno Mažvydo katekizmo,
450 metų sukaktis. Vienas
konkursas buvo pavadintas
„Keliaujame į Vilnių". Tai bu
vo kelionė iŠ įvairių Lietuvos
miestų į sostinę. Atskiri sky
riai keliavo iš skirtingų mies
tų. Kiekvienas mokinys turėjo
Lietuvos žemėlapį, kuriame,
pagal perskaitytų taškų skai
čių, galėjo sekti savo kelionės

5 fjfS ir tol r

Maironio lituanistines mokyklos mokytojos Erikos Kunickienės vadovaujama? 3 skvrius mokyklos .-kaitymo
konkurse laimėjo II vieta
A. R a u c h i e n ė s nuotr.
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• 27 centai skambinant \
Lietuvą, S.5 cnt JAV, 24 vai.
p e r parą, 7 dienas p e r savai
te, 6 sekundžių intervalai.
Jokių mėnesinių mokesčių.
Tikslus apskaičiavimas. Koky
biškiausias ryšys. Paslauga be
apgaulės. Kreipkitės vakarais
lietuviškai į TRANSPOINT
atstovą su 8 metų patirtimi
tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
706-3864)666. TRAN8POINT
— patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!
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Mokytoja Jūratė Chavez ir jos padėjėja Dalia Vitkienė ruoie Maironio lituanistines mokyklos" 2 skynu. kuris
mokyklos skaitymo konkurse užėmė III vietą
A. R a u c h i e n ė s nuotr
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