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Dešiniosios partijos raginamos
nebijoti pirminių prezidento
rinkimų
Vilnius, rugpjūčio 6 d.
(BNS) — Tėvynės sąjungos
(konservatorių) frakcijos Sei
me seniūnas Andrius Kubilius
ragina dešiniąsias partijas
nesibaiminti pirminių rinki
mų idėjos bei planuoti būsi
mąjį bendradarbiavimą po jų.
Tai vienas konservatorių va
dovų teigė pirmadienį spaudos
konferencijoje Seime. A. Ku
bilius — vienas realiausių
konservatorių kandidatų per
busimuosius prezidento rinki
mus.
„Pagrindinė kova tarp deši
nės ir kairės vyko dėl pagrin
dinių tikslų — narystės Euro
pos Sąjungoje
ir NATO.
Esame ant narystės slenksčio.
Bet siekdami šių strateginių
tikslų, laimėjome karą, tačiau
pralaimėjome mūšį dėl rin
kėjų — rinkimus praėjusiais
metais. Dešinė pusė yra labai
stipriai susiskaldžiusi. Aki
vaizdu, kad jeigu dešinieji
nesusitvarkys, kairieji val
džioje gali būti pakankamai il
gai", sakė A Kubilius.
Konservatorius pabrėžė, jog
jei kairiųjų — Algirdo Bra
zausko vadovaujamos Lietu
vos socialdemokratų partijos
— laukia išbandymas valdžia,
tai dešiniųjų laukia išban
dymas, ar jos susitars. „Su
sitarti reikia dėl kelių dalykų
— pirmiausia, dėl to, jog rei
kia kelti vįpaa kandidatą pre
zidento rinkimuose, antra —
dėl to, kaip bus surastas tas
kandidatas. Susitarimas turi
būti toks, kad iš jo gimtų kiek

Vyriausybė ketina
tęsti indėlių
grąžinimą
Vilnius, rugpjūčio 6 d.
(BNS) — Dabartinė vyriau
sybė ketina tęsti nuvertėjusių
rublinių indėlių grąžinimą.
Vyriausybė neketina skelbti
Gyventojų santaupų atkūrimo
įstatymo pakeitimų —jau nuo
kitų metų bus siūloma tęsti
santaupų atkūrimą pirmos
grupės, o nuo 2003-ųjų — an
tros grupės indėlininkams.
Finansų ministrė Dalia Gry
bauskaitė spaudos konferenci
joje pirmadienį teigė, jog vy
riausybė gali keisti anksčiau
nustatytus santaupų atkūri
mo tempus. Pasak jos, Fi
nansų ministerija tikrai siūlys
vyriausybei kitąmet baigti
gratinti indėlius pirmajai gy
ventojų grupei, tačiau ar 2003
metais juos atgaus visi likę
antrosios grupės gyventojai,
dar galutinai neaišku.
Pirmajai grupei priklauso
pirmos grupes invalidai, šei
mos, auginančios, vaikus inva
lidus, vyresni nei 85 metų gy
ventojai, politiniai kaliniai ir
tremtiniai bei kai kurie kiti
asmenys, o antrajai — vyresni
nei 70 metų žmonės, daugia
vaikes šeimos, antros grupės
invalidai.
Šioms grupėms valstybė
1997-1999 metais jau išmo
kėjo 1.48 mlrd. litų. Visiems
kitiems gyventojams, kurie
suskirstyti į 3 ir 4 grupes, liko
neišmokėta 2.12 mlrd. litų.
2002-aisiais grąžinti santau
poms reikėtų apie 40-45 mln.
litų, o 2003-aisiais — 122.5
mln. litų.
Indėliai nuo kitų metų taip
pat turėtų būti gražinami nuo
stichinių nelaimių nukentė
jusiems indėlininkams.
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galima stipresnis pagrindas
vieningam dešiniųjų veikimui
ir po prezidento rinkimų",
teigė parlamentaras.
Pasak jo, tokį susitarimą
galima pasiekti tuomet, jeigu
partijos supras, jog tartis rei
kia dėl vieningo veikimo, o ne
dėl to, kaip „prastumti" savo
partijos kandidatą.
„Geriausias būdas išsirinkti
dešiniųjų kandidatą — pa
klausti rinkėjų. Partijos tu
rėtų susitarti, kad gerbs tokį
rinkėjų sprendimą. Todėl, mū
sų įsitikinimu, pirminiai rin
kimai yra efektyviausias bū
das išrinkti vienintelį deši
niųjų kandidatą", tvirtino kon
servatorius.
A Kubilius pasidžiaugė, jog
pastaruoju metu tarp deši
niųjų politinių jėgų atsiranda
daugiau bendro supratimo,
prasidėjo įvairios diskusijos,
kaip būtų galima veikti kartu.
Pasak jo, to aiškiai nori ir vi
suomenės dalis, tradiciškai
balsuojanti už centro-dešiniąsias jėgas.
Konservatorius taip pat
bandė raminti liberalų vado
vus, abejojančius dėl pirminių
rinkimų idėjos. „Rinkimuose
balsuos ne tik partijų nariai.
Tai mes (konservatoriai —
BNS) turėtume baimintis, nes
liberalų rinkėjų per praėjusius
rinkimus buvo daugiau nei
konservatorių", teigė A Kubi
lius.
Pirminiai rinkimai, A Ku
biliaus nuomone, galėtų būti
surengti kitų metų gegužės
arba birželio, o vėliausiai —
spalio mėnesį. Prezidento rin
kimai numatyti 2002 metų
gruodį.
Apie ketinimus dalyvauti
prezidento rinkimuose yra pa
reiškę Seimo ir Naujosios
sąjungos pirmininkas Artūras
Paulauskas, tarp kandidatų
taip pat gali būti Lietuvos
krikščionių demokratų pirmi
ninkas K Bobelis, vienas Li
beralų sąjungos vadovų — Eu
genijus Gentvilas arba R. Paksas, Centro sąjungos pirmi
ninkas Kęstutis Glaveckas bei
vienas konservatorių vadovų
A. Kubilius.
* Kadenciją baigiančiam
ambasadoriui Didžiojoje Bri
tanijoje Justui Paleckiui so
cialdemokratai
intensyviai
ieško vietos didžiojoje politi
koje. Kaip pranešė „Respub
lika", neoficialiomis žiniomis,
rudenį į Lietuvą grįžtančiam
J. Paleckiui gali būti pasiū
lytas darbas premjero Algirdo
Brazausko
komandoje —
buvęs ambasadorius dirbtų
premjero patarėju užsienio
politikos klausimais. Kaip ži
noma, prieš 1996 m. paskiria
mas ambasadoriumi, J. Pa
leckis dirbo tuometinio prezi
dento A. Brazausko patarėju
užsienio politikos klausimais.
Pasak dienraščio, neatmeta
ma galimybė, jog siekiantys J.
Paleckį įtraukti į aktyvesnę
partinę veiklą gali pasiūlyti
jam tapti vienu iš partijos vi
cepirmininkų.
(BNS)
* Nors politikų atostogas
praėjusią savaitę nutraukusi
neeilinė Seimo sesija penkta
dienį baigėsi, tai nereiškia,
kad parlamentarai galės ra
miai poilsiauti iki rugsėjo 10ąją prasidėsiančios rudens se
sijos — bus dar viena neeilinė
sesija.
(LR. Eiu)
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L j Tėvynėje pasižvalgius

Žinomų dailininkų Piekurų šeima nusprendė gamtoje suviejivti ku^Yblne^ galias ir savo sodyboje Varėnos miškuose
surengė menų projektą „Keturiese be sienų". J Kuršių kaimą šeštadienį sugužėję svečiai turėjo progą po atviru dangu
mi įvertinti Marijos Teresės Rožanskaitės ir Gedimino Piekuro instaliacijas, Igorio Piekuro akvareles ir Marijaus Piekuro tapybą. Pasak parodos rengėjų, ankstesniais metais šeimos nariai kiekvienas atskirai rengdavo savo
improvizuotas parodas, o šįsyk kartu su rėmėjais nutarė bendrai įprasminti gamtos ir meno ryšį. M. T. Rožanskaite
sukūrė tris instaliacijas — „Užrakinti medžiai", „Lietvamzdžiai" ir „Gyvenimas ir laikas", paauksavusi šalia sodybos
almantį upokšnį. "Užrakintus" medžius ir vandenį simbolizuoja paauksuotos durų rankenos su spynomis, pritvirtin
tos prie medžių kamienų arba plūduriuojančios vandens paviršiuje. Kitus medžius apglėbia geltono metalo liet
vamzdžiai, tarsi saugantys sraunų upei) nuo sausros. Vakarėjančios saulės atspindžiai žaidžia aukso spalvos kran
tuose ir upelyje gulinčio senovinio laikrodžio ciferblate. Pakrante „žąsele" ėje svečiai galėjo stebėti savo veidų išraiš
kas veidrodžiuose lyg vandenyje.
Vladimiro Gulevkiaus i Elta) nuotr.

Baltijos jūroje mokslininkai
ieškojo nuskendusių laivų
Klaipėdoje, rugpjūčio 3 d.
(BNS) — Beveik dvi savaites
Lietuvos teritoriniusoe vande
nyse Švedijos mokslininkai'
ieškojo laivų „skenduolių".
Ekspedicijos dalyvius domi
no senoviniai laivai, rašo dien
raštis „Vakarų ekspresas".
Fiksuodami ant jūros dugno
aptiktus objektus, mokslinin
kai teigia prisidedą ir prie
jūrlapių tikslinimo bei saugios
laivybos užtikrinimo.
Nuo liepos 23 dienos jūroje
netoli Klaipėdos, Palangos bei
Šventosios plaukojo nusken
dusių laivų paieškai skirtas
laivas „Altair", priklausantis
Karališkajam Stokholmo (Šve
dija) technologijos institutui.
Keturi laivo „Altair" įgulos
nariai kartu su įvairių šalių
mokslininkais bei studentais
kasmet dalyvauja ekspedici
jose ir specialia įranga tiria
Baltijos jūros dugną, šias ek
spedicijas finansuoja Švedijos
institutas, kas dvejus metus
skirdamas po 50,000 JAV do
lerių.
Lietuva yra jau paskutinė
valstybė - prie Baltijos jūros,
kurioje lankosi laivas „Altair".
Pernai ekspedicija vyko Latvi
jos vandenyse.
Kartu su švedais skenduolių
paieškose šiemet dalyvavo
neseniai įkurtos Klaipėdos
universiteto (KU) Povandeni
nių tyrimų laboratorijos moks
lininkai bei studentai, taip pat
klubo nariai.
Pasak laboratorijos vadovo,
KU profesoriaus Vlado Žulkaus, ekspedicijos metu buvo
atrastas iki šiol nežinomas
nuskendęs laivas, įsitikinta
dėl dar dviejų skenduolių bu
vimo po vandeniu, taip pat pa
tikslintos kelių jūrlapiuose
pažymėtų nuskendusių laivu
buvimo vietos.
Profesoriaus teigimu, netoli
Lietuvos krantų yra žinomi
maždaug 6 povandeniniai ob
jektai. Apskritai
Lietuvos
vandenyse „skenduolių" gali
būti kur kas daugiau.
Turima duomenų apie dar
14 amžiuje čia skendusius lai
vus Tačiau neturėdami nei
įrangos, nei lėšų, Lietuvos
mokslininkai vieni to ištirti
negali.

Pasak dienraščio, Baltijos
jūroje nuskendę laivai neblo
gai išsilaiko, nes jūros vanduo
yra palyginti šaltas ir nesū
rus, čia nesiveisia vadinamieji
laivų kirminai, be to, Baltijoje
nėra potvynių ir atoslūgių, ku
rie gali išjudinti skenduolius.
Tačiau Lietuvoje, pasak V.
Žulkaus, nėra jokių normi
nių dokumentų, kuriais re
miantis būtų galima įvertinti,
ar po vandeniu atrastas laivas
gali būti pripažintas kultūros
ar istorijos paminklu, o Kul
tūros vertybių apsaugos de
partamentui dar reikia įrodi
nėti, kad būtina organizuoti
tokių radinių apsaugą.
* Specialiųjų t y r i m u tar
n y b a (STT) Palangos merui
Egidijui Rimkui pareiškė ga
lutinius kaltinimus dėl pikt
naudžiavimo tarnyba, o dvi
savivaldybės darbuotojos iš
kaltinamųjų tapo liudytojo
mis. Baudžiamoji byla dėl tar
nybinio suklastojimo Palangos
savivaldybės administracijoje
buvo iškelta gegužės 7 dieną,
įtarus, kad organizuojant kan
didatų atrankos konkursą Ar
chitektūros ir urbanistikos
skyriaus vedėjo vyriausiojo ar
chitekto pareigoms užimti, bu
vo tyčia sumažinti konkurso
kandidatų
įvertinimo taš
kai. Dėl to konkursas vėliau
buvo paskelbtas neįvykusiu
i BNS'

* Nors c h o l e r o s p r o t r ū k i o
vietą Rusijoje ir Lietuvą
skiria maždaug du tūkstančiai
kilometrų, Lietuvos sveikatos
apsaugos ministerija įspėja
gyventojus apie šios ligos pa
vojų Lietuvoje. Cholera — tai
ūmi žarnyno užkrečiama liga,
kurią sukelia bakterijos Vibrio
cholerae. Anot Rusijos žiniasklaidos, choleros protrūkis
įvyko Kazanės srityje Pavolgyje.
(BNS)
* Socialdemokrato Algir
do
Syso
vadovaujamos
profsąjungos ragina kairiųjų
vyriausybę pradėti vykdyti
tikrą socialdemokratinę poli
tiką — visiems piliečiams
kompensuoti išaugusias išlai
das vandeniui, šilumai ir tele
foniniams pokalbiams. <LŽ, Eiu)

* Premjero Algirdo Bra
zausko komandoje gausėja
naujų patarėjų. Pirmadienį
premjeras pasirašė potvarkį,
kuriuo savo patarėju kaimo
klausimais paskyrė Vidmantą
Butkų. V. Butkus patarėju
dirbo ir birželį atsistatydinu
sioje liberalo Rolando Pakso
vyriausybėje. 44-erių metų V.
Butkus yra pabaigęs Lietuvos
žemės ūkio universitetą, ten
įgijęs inžinieriaus techniko
specialybę. Anksčiau jis buvo
Lietuvos ūkininkų sąjungos
tarybos pirmininkas. Premje
ras, ne kartą pabrėžęs, jog
neketina sudarinėti didelės
komandos, šiuo metu jau yra
paskyręs tris patarėjus. Be S.
Spėčiaus ir V. Butkaus, pa
tarėju dirba Paulius Vilemas.
Pastaruoju metu jis dirbo ben
drovės „Svydis" Kaimo filiale,
kur buvo atsakingas už inves
ticinių galimybių paiešką. R.
Pakso kabinete buvo maždaug
20 patarėjų.

* Krikščionių d e m o k r a t ų
ir Liberalų sąjungos vado
vai Kazys Bobelis ir Rolandas
Paksas nutarė bandyti telkti
dešiniąsias politines jėgas ir
siekiant prezidento posto, ir
priimant įstatymus Seime. Šis
dviejų vadovų susitikimas
buvo surengtas krikščionių de
mokratų idėja.
(LR, KD. Elta)
* Premjeras Algirdas Bra
zauskas priėmė žemdirbių at
stovus. Jie reikalavo, kad vy
riausybė skirtų 20 mln. litų
tiesioginėms išmokoms už
maistinius grūdus, mokant po
80 litų už kiekvieną augintų
javų hektarą. A Brazauskas
žadėjo ieškoti būdų, kaip su
rasti milijonus.
(LR. LA. Elta).
* Vyriausiąją t a r n y b i n ė s
etikos komisiją ir teisėjus
nuolat kaltinęs buvęs Šilutės
rajono meras 53 metų Algir
das Balčytis pralaimėjo teis
me bylą, po kurios jo viltys su
sigrąžinti mero kėdę galutinai
ŽlugO.

(LR, Elta)

* Grūdų augintojai, besi* Socialdemokratinės ko
- ruošiantys n a u j a m derliui,
alicijos frakcijos (SDKF)
* Daugiau nei šimto Lie Seime seniūnas Juozas Olekas susidūrė su dar viena proble
tuvos piliečių, pretenduo siūlo Lietuvoje atgaivinti kari ma — parduoti išaugintas kul
jančių į kompensacijas už pri nio parengimo pamokas mo tūras. Kauno specialios pa
akcinė
bendrovė
verstinius darbus nacionalso kyklose. „Manau, turime ga skirties
cialistinio režimo metais da limybę lėšas, skiriamas krašto „Stumbras" gali sumažinti
bartinės Austrijos teritorijoje, apsaugai, panaudoti maksima perkamų grūdų kiekį, kadangi
dokumentai perduoti aust liai racionaliai, tai yra ne tik dėl naujojo sveikatos apsaugos
rams, tačiau kol kas neaišku, Krašto apsaugos ministerijos ministro įsakymo, keičiančio
kada galima tikėtis pirmųjų ar kai kurių kareivinių fasadų spirito formuluotę, negali par
išmokų. Per Antrąjį pasaulinį remontui*, sakė socialdemok duoti spirito Latvijos pirkė
karą Austrija buvo nacistinės ratas. Pasak jo, lėšos galėtų jams. „Manau, kad sveikatos
valstybės dalis, ir į jos teritori būti skiriamos ir būsimųjų apsaugos ministras ir Muiti
ją priverstiniams darbams bu karių parengimui mokyklose. nės departamento vadovybė
vo atvežti tūkstančiai svetim „Visai rimtai siūlyčiau ap pasielgė neatsakingai", įsitiki
šalių. Lietuvos gyventojų ge svarstyti galimybę sugrąžinti nęs Seimo Kaimo reikalų ko
nocido ir rezistencijos tyrimo Lietuvoje karinio parengimo miteto narys Gintautas Mikocentras* (LGGRTC) nuo pra klases, kurios buvo mokykloje laitis. Parlamentaras baimi
ėjusių metų birželio surinko ir buvo berniukams labai nasi, kad kaimyninės valsty
bės rinką užplūs spiritas iš
110 paraiškų kompensacijoms įdomios", teigė jis. (BNS)
Estijos, todėl gali būti per vėlu
gauti. Kaip sakė LGGRTC va
* „Manau, k a d naujosios kažką keisti.
>KD. Eitai
dovė Dalia Kuodytė, visi doku
* Trečią k a r t ą p r a s i d e 
mentai ir bylos vasaros pra Seimo d a u g u m o s politikoje
džioje buvo išsiųstos Austrijos mažai kas pasikeitė. Tai yra dant Lietuvos žemės ūkio
labai geras ženklas. Gal vals banko privatizavimui, dėl šio
„Susitaikymo fondui".
<BNS>
tybė liausis svyravusi iš kai banko į kovą vėl ėmė kilti
* „Aš priversiu žmones
rės į dešinę ir atgal. Kai kurie „Snoras". Šiomis dienomis vy
atsibusti", sakė Justinas
labai svarbūs valstybei klausi riausybė turėtų patvirtinti Že
Burba, kuris dvi su puse paros
mai Seime dabar netgi spren mės ūkio banko privatizavimo
badavo Atgimimo aikštėje
džiami sklandžiau, nes opozi programą. Šį būsimą vyriau
priešais Klaipėdos muzikinį
cija tapo mažesnė. Nesimato sybės sprendimą kai kurie
teatrą, protestuodamas prieš
ir tokio aklo vienpusiško pa specialistai vadina lakmuso
žemės pardavimą užsienie
taikavimo Vakarams, kaip popierėliu, kuris parodys, kur
čiams.
|JC Elta>
būdavo anksčiau, sudaromos .suka vyriausybė.
<LR.Eita>
* Pensijų sistemos refor sąlygos ateiti į Lietuvą ir ki
* E d m o n t o n e (Kanada)
mos „traukinys" stringa. tiems investuotojams", sakė prasidėjusio pasaulio lengvo
Pagal ankstesnės vyriausybės prof.
Kazimiera
Danutė sios atletikos čempionato seppasiūlytą modelį, jau birželį Prunskienė, buvusi pirmosios tynkovės varžybose Lietuvos
Seimas turėjo priimti Pensijų vyriausybės vadovė. Seimo atstovė Austrą Skujytė po ke
sistemos reformos įstatymą, o narė, Naujosios demokrati turių rungčių buvo aukštoje
Valstybinei mokesčių inspek jos partijos pirmininkė. (KD. šeštojoje vietoje. 21-erių metų
cijai šjmet turėjo būti sudary Elta)
lietuvė buvo surinkusi 3,665
tos teisinės sąlygos nuo kitų
* Kilus skandalui dėl t a š k u s .
(KD. LŽ, Elta)
metų liepos 1 d. perimti „Sod Druskininkuose planuoja
* Lietuvos k r e p š i n i o ly
ros" įmokų surinkimo funkci moje „Statoil" degalinės vie
gos čempionas Kauno „Žal
jas. Tačiau Seimas atmetė Fi toje iškirsto pušyno, atsista
giris" kitą sezoną turės dar
nansų ministerijos siūlymus tydino vienas aplinkos vice
vieną legionierių — 23 metų
pertvarkyti „Sodrą" į išmokų ministrų — viceministro Eu
203 cm ūgio sunkųjį krašto
instituciją, o Pensijų sistemos genijaus Palavinsko prašymą
puolėją iš JAV Kenny In
reformos įstatymo svarstymą ministras Arūnas Kundrotas
ge.
(LR, Elta)
nukėlė rudens sesijai. <LR. Eita> . įvertino palankiai ir iškart pa
* Lietuvos k r e p š i n i o rink
(LŽ, Elta) tinės vidurio puolėjas, 27
* Kauno m e r a s E r i k a s Ta tenkino.
m a š a u s k a s oficialiai paneigė,
* Labiausiai pasaulyje metų 216 cm ūgio Eurelijus
kad kreipėsi į Vyriausiąją tar vieni kitus skriaudžia Lie Žukauskas, dar turintis metų
nybinės etikos komisiją dėl tuvos vaikai. Tokią išvadą ga sutartį su Bolonijos „PaF, ki
piniginių išmokų Seimo nariui lima padaryti iš JAV leidžia tą sezoną gali atsidurti Jugos
ir Kauno miesto privatizavimo mo įtakingo dienraščio „The lavijos čempionės Podgoricos
komisijos pirmininkui Riman Washington Post" paskelbtos ..Budučnost" komandoje.
tui Ruzui.
(KD, Elta) informacijos. Pasaulinei svei
I LR. Eltai
* Didėjančios prekybos katos organizacijai priklau
KALENDORIUS
a p y v a r t o s rodo, kad pama sančiose 28 valstybėse buvo
žele atsigauna vidaus vartoji atliktas tyrimas, kuriame da
Rugpjūčio 7 d~ Sv Sikstas II.
mas. Vis dažniau Lietuvos gy lyvavo 120,000 penkiolikme Šv. Kajetonas: Daumantas, Donatas.
ventojai savo lesąs išleidžia ne čių moksleivių. Vaikai turėjo Drasutis. Jogile, Kantautas, Klaudi
tik būtiniausiems produktams atsakyti į klausimą, ar buvo ja.
Rugpjūčio 8 d.: Daina, Dominin
ar mokesčiams, bet įsigyja ir skriaudžiami kitų vaikų ir ar
kas. Dominykas (Domas), Eligįjus.
drabužių, baldų ar buitines patys kada nors skriaudė ki Gustavas, Kiriakas, Lelija, Tulgir(LR, Elta) das. Uogintas.
technikos.
v2 Eita. tus.
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SVEIKATOS
•

nės Vaikų kliniką 1999 metais
buvo paguldyti 47 vaikai, ser
gantys vėjaraupiais. O 2000
metais iki spalio mėn. — 52
ligoniai.
Dažniausiai
liga
komplikavosi plaučių uždegi
mais — 28 vaikams, centrinės
nervų sistemos pažeidimais —
5, kitiems — ausų ir odos
pūlingais uždegimais. Vaikai
gydėsi ligoninėje 10 ir daugiau
dienų, nes buvo reikalingas
sudėtingas bei kompleksinis
gydymas.

KLAUSIMAIS

KODĖL ŽMONĖS MELUOJA?
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
Pirmiausia yra paprastas at
sakymas. Studentas meluoja,
norėdamas patenkinti savo
intymumą; pardavėjas meluo
ja apie savo prekes, kad už
dirbtų pinigų; prasikaltęs
vaikas meluoja, bijodamas
bausmės; politikas meluoja
apie mokesčių mažinimą, no
rėdamas būti išrinktas; darbo
ieškąs meluoja, norėdamas
būti priimtas darban; apdraudos įstaigos meluoja, vi
liodamos klientus, gydytojai
meluoja apdraudos įstaigoms,
idant būtų atlyginta už pa
slaugas. Taip ir susidaro be
galinė eilė melagių. Dėl aiškių
priežasčių tokią melagių eilę
ilgina dar ir melagiai, kada
tiesos sakymas jiems naudin
gesnis būtų ir kiti. Apgavikai
suktybes laiko savo gyvenimu.
Tikrai turi būti kokia pagrin
dinė fiziologinė ar psicholo
ginė priežastis tokiam elge
siui.

vertesniu negu jo išgyvenimą.
Paskata pakelti save „aukš
čiau" tampa melavimo būti
numu. Tokiems melas tampa
gyvenimu.
Melas savęs apgavimui
Nei vienas nestokojame ga
limybės išpūsti praeityje sa
vo atliktus darbus, idant pa
didintume savisvarbą. Bet
kai kurie menkos savitvardos
žmonės meluoja, save apgau
dinėdami, kad padidintų sa
visvarbą. Štai iš suirusios šei
mos vyras, niekada nelankęs
universiteto, gali pasakoti pa
viršutiniškai įtikėtintą melą,
kad jis buvo universiteto fut
bolo komandos žymūnas. Kai
kas nors patiki jo pasakomis,
jos sudaro melagiui įsivaiz
duojamą tiesą, nors tai yra
melas.
Melas yra tarpasmenis
vyksmas

Biologiniai veiksniai
Dažnai yra sakoma: jis yra
prigimtas melagis. Iš tiesų,
kai kurie yra prigimties ska
tinami meluoti. Dvynukai, au
ginami skirtingose vietose,
esti panašiai linkę meluoti.
Šeimų tyrinėtojai irgi mano,
kad yra prigimties poreikis
meluoti.
Dar to negana. Liguistai
meluojantieji panašiai nega
luoja išsimokymu ir smegenų
pasilpimu. Dažniausiai meluo
ja žmonės, turį nesveiką as
menybę, kaip nevisuomeniški, kiek jausmais negaluoją,
vien savimi besidžiaugia ar
teatrališkai besielgia.
Imant melagius kaip gru
pę statistiškai, jie turi sutri
kusį galvojimą. Apskritai pa
stebėta, kad melavimui po
linkį sukelia bet kuris sme
genų nesusitupėj imas, suke
liąs priverstinumą ar suma
žintą logiškumą.
Vaikystės aplinka
Aplinka, įtakojanti biologi
niams veiksniams, netvarkin
goje šeimoje sukelia asmeny
bės netvarką šeimos narių
tarpe. Tėvo girtavimas ir vai
ko kūno sužalojimas gali vesti
prie netvarkos smegenyse.
Linksta melui asmenys au
ga nedarnioje šeimoje. Nelai
mingas vaikas meluoja, kad
pagerintų savo varganą gyve
nimą į labiau pakenčiamą
būseną. Taip melas tampa be
sigrumiančia priemone.
Vienos šeimos meluoja dau
giau už kitas. Tokios šeimos
priskaitomos prie alkoholikų
ar kitomis medžiagomis save
menkinančių šeimų, kurios
mėgina rodyti savo neteisin
gą veidą aplinkai. Tokių šei
mų vaikai skatinami melagys
tėms.
Šeimos turimos kultūrinės
vertybės ir moralumas gali
skatinti ar tolinti polinkį me
lui. Šeimoje vyraująs netei
singas bausmingumas skati
na vaiką meluoti išvengiant
bausmės. Vaikai išmoksta
meluoti, kai šeima apleidžia
ar kartais baudžia juos.

Nors mes visada smerkiame
melą, vis tik tiesa, kad mes
dažnai skatiname kitus me
luoti. Mes norime, kad kiti
mums pasakotų apie tai, ko
mes norime. Tas nuolat atsi
tinka visuomeniškuose suėji
muose: „Tu šiandien puikiai
atrodai". Tas yra ir darbo
vietėje, kai meluojama, patai
kaujant viršininkui. Taip pat
meluoja apsukrus pardavė
jas, įpiršdamas naują brangų
automobilį menkos kišenės sa
vininkui.
Daug pavojingesnių melu
užsipuolami nekalti asmenys,
kai ant asmenybės pairimo
ribos žmonės ima menkinti
niekuo dėtus asmenis. Pykčiu
neištveria žmonės pilte pila
paskalas ir neteisingus apkal
tinimus ant niekuo dėtų as
menų. Ypač intymumo ir fi
nansų reikalu tokia netei
sybė labai įskaudina nekal
tus asmenis, kaip dabar įvy
ko Lietuvoje.
Žmogus dar meluoja, norė
damas atsitolinti nuo tarpu
savio draugystės, idant užlai
kytų savarankiškumą. Tada
jis slepia ar iškreipia savo
veiklą, jausmus, galvoseną,
kad išvengtų numatomo ne
pageidaujamųjų įsibrovimo.
Išvada. Daugelį
minėtų
paskatų melavimui turi vadi
nami liguisti melagiai. Vis
tik dar, nors ir mažesniu
skaičiumi, tos pačios paskatos
verčia meluoti ir vadinamus
„normaliuosius
melagius".
Mat, kiekvienam mūsų rei
kia įsigyti asmeninį savitu
mą, užlaikyti savimonę, už
laikyti stiprų ir savitą savęs
pajutimą ir pykčio išreiškimą.
Mes kasdieniniame bendra
vime nesąmoningai griebiamės suktybės, kad sustiprin
tume savo pačių prigavystę.
Šaltinis: „Healthline", Nov/
Dec 2000. Sėkmės.

Skiepai nuo vėjaraupių

v

Prienų senelių globos namuose: direktorė Angelė Bojarskiene ir aes. Dora
Zapf lanko močiute.

VĖJARAUPIAI
Vėjaraupiai (lot varicella),
kaip ir epideminis parotitas
(kiaulytė) bei tymai, priklauso
vaikų infekcinių ligų grupei.
Vėjaraupiai apibudinami kaip
ūminė infekcinė liga, kuriai
būdingas pūslelinis išbėrimas
bei karščiavimas. Deja, serga
mumas vėjaraupiais yra viena
iš dažniausių infekcinių ligų
po gripo ir ūminių virusinių
ligų. 1999 metais Lietuvoje
buvo užregistruoti 17,743 su
sirgimo vėjaraupiais atvejai.
Ligos sukėlėjas

Ligos k l i n i k a

Pirmiausia virusai patenka į
limfmazgius, vėliau per krau
ją ir limfą išplinta po visą or
ganizmą. Ligoniui pasireiškia:
• Staigus karščiavimas.
• Blogas apetitas.
• Kosulys.
• Išbėrimas pūslelėmis.
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1/2 metų
3 men.
JAV
$100.00
$60.00
$38.00
Kanadoje ir kitur
(UJS.) $115.00
$65.00
$45.00
Tik šeštadienio laida:
$33.00
JAV
$60.00
$45.00
$38.00
Kanadoje irkito (UlŠLT^^™^'"^'" $65.00
$50.00
Utsakant i Lietuva:
Oro pastų
$500.00
$250.00
Reguliariu pasta.™™'
™ $100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro pastii. ... " $160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu pasta $55.00
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Šiuo metu galima išvengti
vėjaraupių ir juos lydinčių
įvairių komplikacijų — Lietu
vos vaistų rinkoje jau yra skie
pai nuo vėjaraupių. Jie paga
minti susilpnintų gyvų Varicella-Zoster virusų pagrindu.
Šie skiepai skiriami asmenims
nuo 12 mėnesių amžiaus. Taip
pat tiems, kurie nesirgo vėja
raupiais ar kuriems yra padi
dėjusios rizikos faktorių. Tai
ligoniai, kuriems infekcija gali
sukelti sunkių pasekmių:
• Sergantieji piktybiniais
EUGENE C. DECKER, DOS, P.C.
MARIUS KATILIUS, M.D.
navikais.
DANTŲ GYDYTOJAS
CHIRURGAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
• Ūmine leukemija.
žarnyno, endokrinologinė ir
prieinamą kainą. Pacientai priimami
• Vartojantieji hormoninių
laparoskopinė chirurgija.
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
ar kitų vaistų, slopinančių
300 Barney Dr., Suite A
kabėti angliškai arba lietuviškai.
Joliet, IL 60435
imunitetą.
4647 W. 103 S t . O a k . L a w n . I L
Tei. 815-744-0330;
• Sergantieji lėtinėmis plau
Tel. 708-422-8260
lietuviškai 815-744-8230
čių ligomis.
www.eenterfor3ufosryandbfea8>haa<h.com
• Suaugusiesiems, kurie
DR JOVITA KERELIS
slaugo ligonius (suaugusieji
DANTŲ GYDYTOJA
vėjaraupiais serga gana sun čiuose, darželiuose ir pan.).
9525 S.79th Ava.. Hickory Ha», IL
Dėl skiepijimo galima pasi
kiai). Vakcina skiriama ir tais
Tei. (708) 598-8101
atvejais, kai siekiama užkirsti tarti su savo šeimos gydytoju.
Valandos
pagal susitarimą
Parengė
kelią ir nutraukti infekcijos
Valdas Sasnauskas
plitimą uždarose bendruome
VIDAS J. NBMICKAS. M.D.
„Sveikas žmogus", 2001 m. kovas
nėse (mokyklose, bendrabuKARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

•

Ligą sukelia Varicella-Zoster virusai, priklausantys Herpes viridae šeimai. Jis neat
sparus ir aplinkoje greitai žūs
ta. Galimybė jais užsikrėsti
yra didesnė nei 60 proc.

Ligos eiga

Dažnai pirmiausia išberia
galvą, veidą ir kitas kūno vie
tas. Bėrimai greitai virsta
pūslelėmis,
pripildytomis
skaidraus skysčio. Po 3-5 die
nų jos virsta šašais. Išbertas
Amžiaus rizikos grupė
vietas stipriai niežti. Ligonį
beria 3-4 dienas, rečiau — iki
Dažniausiai šia liga serga 2- 7 dienų. Lengvos vėjaraupių
8 metų vaikai. Kūdikiai iki 3 formos taip ir praeina be su
mėnesių Šia liga serga labai dėtingo gydymo.
retai. Šioje amžiaus grupėje
dėl nepakankamo imuniteto
Gydymas ir slauga
serga neišnešioti ir gimę mažo
Vėjaraupiais sergantis vai
svorio kūdikiai. Jeigu keturias
dienas prieš gimdymą gimdy kas paprastai gydomas namie
vė suserga vėjaraupiais, an- pagal gydytojo nurodymus.
tikūnių (gebėjimo apsisaugoti Slaugant ligoni reikia:
• Kad vaikas kasydamasis
nuo ligos) dar nebus, todėl
naujagimis susirgs vėjarau nesusižalotų odos, reikia jam
piais po 5-10 dienų. Jei gim trumpai nukirpti nagus.
• Išbertas vietas tepti 5
dyvė suserga vėjaraupiais 10proc.
kalio permanganato 1
20 dienų prieš gimdymą, nau
proc.
žalumos
tirpalu.
jagimis suserga jau pirmomis
•
Burną
(ypač
pavalgius)
gyvenimo dienomis, retais at
skalauti
dezinfekuojamaisiais
vejais gali gimdamas užsi
tirpalais.
krėsti per placentą.
• Maudant į vonią įlašinti
kalio
permanganato tirpalo.
Užkrato šaltinis
• Išmaudžius, šluostyti šva
Užsikrečiama nuo ligonio, riu, karštu lygintuvu išlygintu
kuris jau serga vėjaraupiais. rankšluosčiu.
Ligonis gali apkrėsti aplinki
• Dažnai keisti baltinius ir
nius dvi dienas prieš išbėrimą, patalynę.
visą bėrimo laikotarpį ir pen
• Maitinti Šiltu, skystesniu,
kias dienas po jo. Inkubacinis minkštu maistu.
periodas (slaptasis) trunka 12• Ligonio kambarį gerai vė
21 dieną. Susidarius šašams, dinti.
nuo ligonio jau neužsikre
• Grindis šluostyti drėgnu
čiama.
skuduru.
Užsikrėtimo būdas
Vėjaraupių
Vėjaraupių infekcija plinta
komplikacijos
Sunkios vėjaraupių formos
pasitaiko tada, kai pažeidžia
mi kiti organai. Pvz., praside
da plaučių, vidurinės ausies,
centrinės nervų sistemos už
degimai. Tokiu atveju vėja
raupių gydymas yra sudėtin
gas ir ligonis guldomas į ligo
ninę.
• Persirgus įgyjamas imuni
tetas visam gyvenimui.
• Vėjaraupiais sergantis vai
kas izoliuojamas 10 dienų.
• Su ligoniu bendravusiems
asmenims karantinas skiria
mas nuo 11 iki 21 dienos.

Savimi žavesys
Sėkmingas melas gali būti
sužadintas savo jėga, prisle
giant kitus. Kad kitas imtų
tikėti melu, stengiamasi su
menkinti kitą, idant pasijustum viršesnių. Menkos savi
monės ar menkaverčiai besijaučią žmonės
laiko melą

oro-lašeliniu kebu kelių metrų
nuotoliu. Virusai patenka per
kvėpavimo takus arba akių
gleivines ir tarpsta limfmazgiuose.

DRAUGAS

Mažieji ligoniukai Šilutės „Eglutes" tuberkuliozinėje ligoninėje gydomi
Lithuanian Mercy Lift pirktais vaistais.

Statistiniai duomenys
J Kauno infekcinės ligoni

VAIKAS SUSIRGO, O MAMAI REIKIA
DIRBTI
Kiekvienas namuose palik
tas vaikas turėtų žinoti saugu
mo taisykles. Pavyzdžiui, ne
Susirgus vaikui, dirbantys atsiliepti, jei prie durų stovi
tėvai susiduria su daugybe nepažįstamas žmogus. Atsilie
problemų, todėl kol vaikas dar pus telefonu, nepažįstamiems
sveikas, pagalvokite, kas galės nesakyti, kad tėvų nėra na
pagelbėti ligos atveju. Tai gali mie.
Jei paliekate vaiką vieną,
boti kad ir vienas iš tėvų, ga
lintis likti namuose, seneliai, reguliariai jį patikrinkite.
Skambinkite kas kelias valan
kiti giminaičiai, draugai.
das, paklauskite, ar keičiasi
savijauta, priminkite jam apie
Dalinkitės atsakomybe
vaistų vartojimą. Tegul vaikas
Dažniausiai sergančio vaiko jaučia, kad juo rūpinatės.
priežiūros našta tenka moti
Sergančio vaiko
nai. Daugeliui seimų tai tie
raminimas ir globa
siog įprasta, tačiau kartais
mama turėtų pasakyti tėčiui:
Jei likote namuose su ser
„Dabar jau tave eilė". Ne jus
viena, bet ir kiti šeimos nariai gančiu vaiku, sudarykite sąly
gas, kad jam būtų patogu ir jis
turi pasidalinti atsakomybe.
galėtų pailsėti. Reikia visai
nedaug. Pavyzdžiui, naujų pa
Sergančio vaiko
talynės užvalkalų, šaltos kem
slaugymas namuose
pinės ant kaktos, švelnių pri
Daugybe vaikiškų ligų gali silietimų. Kartais vaikui labai
sutrikdyti įprastą gyvenimo malonu ir įdomu pasnūduritmą. šių ligų simptomai ir riuoti tėvų lovoje.
Būkite pasiruošę įvairiau
gydymas labai skiriasi, tad
dainai tėvai svarsto, ar išleis siems klausimams: ar labai
ti vaiką į mokyklą, ar palikti serga, kada pasveiksiu. Pasi
namuose. Namuose vaikai tu stenkite atsakyti paprastai,
sąžiningai ir tiesiai. Vaikai
rėtų pasilikti, jeigu:
greitai
pasiduoda abejonėms
• serga infekcine liga;
ir
svyravimams.
Jei nežinote
•jam reikalinga nuolatinė
atsakymo,
taip
ir
pasakykite.
suaugusiojo priežiūra;
Svarbiausia,
kad
vaikas pa
• vaikas nepakankamai žva
justų,
jog
yra
saugus
ir gerai
lus, kad galėtų žaisti arba mo
prižiūrimas.
kytis.
Pagalvokite, kaip sumažinti
Jei nėra anksčiau minėtų
nuobodulį.
Kūrybingai ir nau
simptomų, bet vaikas dažnai
dingai
panaudokite
vaikų
pralosi paliekamas namuose,
programas
per
televiziją.
galima įtarti, kad mokykloje
Išnaudokite šią' progą ir kuo
kilo problemų. Tokiu atveju
daugiau
vaikui paskaitykite.
reikėtų pasikalbėti su auklė
Skaitymas
naudingas ne tik
toja.
švietimo, bet ir gydymo tiks
lais.
Vaikas vienas lieka
Užsiimkite kitais nejudriais
namuose
žaidimais:
piešinėlių spalvini
•
mu,
galvosūkių
sprendimu ir
Pagalvokite:
pan.
Paprašykite,
kad vaikui
• ar vaikas pakankamai su
paskambintų
draugai
ir gimi
brendęs;
naičiai.
• ar jau anksčiau buvo vie
Vaiko liga galr boti proga
nas paliktas be priežiūros;
• ar sugebės atlikti kasdie sustiprinti tarpusavio ryšius.
nines užduotis, pavyzdžiui, Jei tik įmanoma, sergančiam
vaikui skirkite kuo daugiau
pasiruoš valgį;
• ar supras, kaip elgtis ne laiko ir meilės.
numatytais atvejais.
.Sveika* smogus", 2001 m. kovas

DR. L PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

Kad liga „nenukristų
i i dangaus*

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hias, IL
* 1 myfia į vakarus nuo Hariem Ave.
T e i (708) ĮĮsĮĮ 4065
Valandos pagal susitarimą
EDMUNDAS VONAS, MA.,

&C

Specialybė - Vidaus ligų gydytojas
Kafcams satuvtsksi
8018 W. Arehar Ava. SU. 5 » 6
Crseaoo.IL 60838

Tei.773-2294966

ARAS2UOBAtM.D.
AKIU UGOS IR CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
T«l. 815-741-3220
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
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LEMIA APLINKINIŲ
ĮTAKA
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Aktyvų fizinį gyvenimo būdą
gali motyvuoti nė vien tik no
ras būti sveikam, bet ir aplin
kinių įtaka. Manoma, kad vy
rai, labiau negu moterys,
mėgsta sportuoti ar mankštintis draugyoje. Jiems dides
ne įtaką turi draugai ar bend
radarbiai, tuo tarpu moterys
labiau mėgsta aerobiką. Psi
chologai mano, kad vyrų drau
gijos sistema yra patvaresnė
negu moterų, todėl universi
tetuose ir mokyklose vyriš
kosios lyties atstovai sportuo
ja dažniau ir intensyviau. Iš
vada — tolesnis pasiryžimas
sportuoti ar bent jau atlikti
reguliarius kasdienius mnuius
pratimus gali priklausyti ir
nuo to, su kuo bendraujate ar
ba ar aktyviai dalyvaujate vi
suomeninėje veikloje.
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svarbus pasiekimas. JAV
stengiasi padėti. Krašto ap
saugos ministeriją bei kariuo
menę dažnai lanko JAV ka
riuomenės atstovai.
Norint gauti užsienio investi
— Kokie
pagrindiniai
cijas, reikia jų ieškoti, jas pri JAV ambasados pasiseki
traukti, priimti. Visos šalys mai per šiuos metus?
regione yra tam tikri konku
— Stengiamės gerinti ap
rentai, kai kalbama apie už tarnavimą. Per dvejus metus
sienio investicijas. Lietuva, patrigubėjo vizų prašančių
be abejo, užima strateginę žmonių skaičius, taigi įrengiekonominę vietą tarp Lenki nėj ame/statome naują konsu
jos, Rusijos ir kitų Baltijos linį skyrių. Šiais metais taip
valstybių. Lietuvos verslo po pat vyksta „Darbo-kelionės"
tencialas, priklausomai nuo programa, pagal kurią apie
sektoriaus, gali būti geras. 4,000 studentų keliauja per
Bet Lietuva galėtų labiau .vasarą dirbti JAV, daugiausia
stengtis remti investicijas. turizmo srityje. Tai studentai,
Prezidentas Valdas Adamkus baigę antrą arba trečią kursą
yra minėjęs, kad biurokrati — jiems yra proga užsidirb
nės kliūtys trukdo investuo ti, patobulinti anglų kalbą ir
tojams, bet tas kliūtis yra ban gauti geros darbo patirties.
doma pašalinti.
Taip pat padedame JAV fir
— Ar daug teko keliauti moms Lietuvoje. Padėjome
Baltijos - Amerikos klinikai ir
po Lietuvą?
— Prieš atvykstant į Lietuvą, „Williams", kurie turėjo sun
10 mėnesių studijavau lietu kumų. Taip pat dirbame su
vių kalbą. Aš pažįstu šį regio naujais investuotojais — Penną, žiūriu lietuviškas televizi ninox liepos mėn. atidarys
jos programas — manau, kad plieno gamybos įmonę Klaipė
tai man duoda gerą pagrindą doje. Ši 35 milijonų dolerių
pažinti Lietuvą. Kadencijos investicija sukurs 125-140
pradžioje buvo nemažai pro naujų darbo vietų. Stengia
gų aplankyti Lietuvos mies mės, kad Lietuva pritrauktų
tus. Jau esu aplankęs Klai daugiau investicijų.
pėdą, Šiaulius, Ignaliną, Ute
— J a u anksčiau spaudoje
ną, Kauną ir kitus miestus. rašė, kad JAV ambasada
Dabar keliauju mažiau. Šiais plečiasi ir perka aplinki
metais buvo daug darbų Vil nius pastatus.
niuje. Tai ne tik raštinės dar
— Taip, jau nupirkome du
bai, bet ir svečių atvykimai pastatus, o su Kazachstano
bei įvairūs renginiai. Lietuva ambasada baigiame tartis. Šie
kelia didelį susidomėjimą JAV pastatai bus skirti jūrų pės
senatoriams bei Kongreso na tininkams, svečiams ir daliai
riams. Kai kurie jų paskutinį personalo. Mūsų veikla ple
kartą keliavo Europoje, kai čiasi, bet norime likti Vil
dar gyvavo Sovietų Sąjunga. niaus centre, kad žmonėms
Apsilankymai jiems leidžia būtų lengviau į mus kreiptis.
pamatyti ir susipažinti su Lie Manau, kas šie darbai tęsis
tuva, ir tai stiprina politinius dar porą metų.
bei verslo ryšius. Vienas sve
— Kaip įsivaizduojate to
čių buvo JAV Atstovų rūmų limesnius JAV h-Lietuvos
pirmininkas Dennis Hastert. santykius?
Kitą savaitę vyksta konferen
— Aplinka mūsų bendradar
cija „Moterys demokratijoje", biavimui yra labai palanki.
o visai neseniai baigėme daly Galime sakyti, kad to bendra
vauti NATO Parlamentinės darbiavimo pobūdis keičiasi.
asamblėjos susirinkime.
Padėti pamatai dviejų šalių
— Ir kaip vertinate NA bendravimui, pvz., kas susiję
TO Parlamentinės Asamb su dvigubu apmokestinimu,
lėjos rezultatus?
verslo ryšiais, lėktuvų persk— NATO Parlamentinė ridimais bei nusikaltėlių per
Asambėja puikiai pavyko. davimu. Sėkmingai bendra'
Vien iš Vakarų Europos su darbiaujama valdžios, švieti
sirinko 400 delegatų. JAV mo bei kultūros srityse. NATO
delegacijai renginys paliko pakvietus Lietuvą tapti nare,
labai teigiamą įspūdį. Euro bendradarbiavimas taps dar
pos ambasadoriams bei NATO glaudesnis. Sakyčiau, mūsų
ambasadoriui taip pat paliko santykius apibūdina trys cha
labai gerą įspūdį. Lietuvos rakteristikos: artimumas, ko
valdžia aiškiai parodė, kad ordinavimas ir atvirumas. Jei
ji nori būti sąjungos nare. gu iškyla problema, galime at
Politiškai, tai buvo svarbus virai apie tai pasikalbėti ir
įvykis.
žinau, kad abiejų valstybių
Lietuvos pažanga, siekiant tikslas yra išspręsti tą prob
tapti NATO nare, yra žymi. lemą.
Visos partijos palaiko spren
— Ar norėtumėte dar ką
dimą. 2 proc. Bendrojo vidaus pasakyti „Draugo" skaity
produktp (BVP) skirti krašto tojams?
apsaugai bei aiškiai remia
— Mano žmonai ir man čia
mas NATO narystes siekis. Tai yra labai smagu. Malonu, kad tu-
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DŽIAUGIUOSI, KAD ESU
LD3TUVOJE
John F. Tefft, JAV ambasa
doriaus Lietuvai, išskirtinis
pasikalbėjimas „Draugo" skai
tytojams.
Šių metų birželio mėnesio
pradžioje artėjo John Tefft,
JAV ambasadoriaus Lietuvai,
kadencijos Vilniuje pirmųjų
metų sukaktis. Ta proga am-,
basadorius Tefft sutiko kores
pondentui duoti išskirtini in
terviu apie savo pirmųjų
metų Lietuvoje darbus.
— Ar galėtumėte skaity
tojus supažindinti su savo
gyvenimu bei darbo patir
timi?
— Jau 30 metų dirbu JAV
Užsienio reikalų tarnyboje,
tttto 1996 iki 1999 m. dirbau
Maskvoje, Misijos vadovo pa
vaduotoju (Deputy Chief of
Mission). Per tuos metus 10
mėnesių buvau Laikinasis
reikalų patikėtinis (Charge
d'Affaires), mums belaukiant
naujo ambasadoriaus pasky
rimo. Anksčiau dirbau JAV
Valstybės
departamente,
Šiaurės Europos reikalų sky
riuje. Tuo metu teko dirbti
su nemažai Skandinavijos dip
lomatų, kurie dabar aktyviai
bendrauja Baltijos šalių klau
simais, pvz. viena ankstyves
nių pažinčių dabar yra Dani
jos ambasadorius Lietuvai. Be
to, dirbau Italijoje, Vengrijoje
ir Vašingtone.
— Kokie buvo Jūsų pir
mųjų metų Lietuvoje tiks
lai?
— JAV ambasada turi pen
kis pagrindinius tikslus: 1.
remti demokratija ir laisvą
rinką; 2. remti Lietuvos integ
raciją j Vakarų struktūras bei
organizacijas; 3. skatinti tei
sinės1 sistemos stiprinimą, ko
rupcijos bei nusikalstamumo
mažinimą; 4. gerai aptarnauti
JAV ir Lietuvos piliečius, ypaš
besikreipiančius verslo ir vizų
' klausimais; ir 5. remti JAV
verslininkus ir JAV investici
jas bei remti privatizaciją ir
mažas JAV firmas. Tai mūsų
interesai ir tikslai. Jie tarpu
savyje yra susiję ir gana pas
tovūs.
— Kokie Jūsų įspūdžiai
po pirmųjų metų?
— Įspūdžiai labai teigiami.
Lietuvoje 50 metų veikė blo
ga sistema. Per 10 metų daug
kas pasiekta. Aš dabar matau,
ką lietuviai yra pasiekę, ir,
nors dar liko rimtų problemų,
manau, kad „stiklinė daugiau
negu puspilnė*.
— O kokias problemas
matote?
— Korupcija bei organizuo
tas nusikalstamumas yra dvi
svarbios problemos. Taip pat
Lietuvai reikia atviros ir skai
drios ekonomines sistemos.

VARTAI l INDOKINIJĄ
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ALEKSAS VITKUS
Nr.18
Chaosas tesėsi ilgą laiką, įveldamas ir kaimyninių
kraštų teritorijas. Smuko ūkis, kai kur kilo badas.
Prieš Pol Pot sukilusios grupes buvo numalšintos.
Tada į Kampučiją įžengė Vietnamo kariuomenė ir Pol
Pot valdžia pagaliau buvo nuversta. Pats Pol Pot pasi
traukė į džiungles, kur 1998 metais mirė. Vietnamie
čiai „perkrikštijo" kraštą į Kampučijos liaudies res
publiką, sudarė komunistinę vyriausybę, ir liko ten iki
1989 metų. Jiems pasitraukus, krašto pavadinimas
vėl keičiamu — atgal į Kambodiją. Jungtinių Tautų
priežiūroje įvykorinkimai,Sihanouk 1995 metais tapo
karaliumi, o Khmer Rooge pamažu išnyko, nors politi
kai ir dabar jų dar prisibijo.
Ieng Sary, buvęs Pol Pot dešinioji ranka, ramiausiai
gyvena Phnom Penh, sostinėje, nors buvo Vietnamo
okupacijos metu nuteistas mirtimi, buvo vėliau kara
liaus amnestuotas. Ir dabartinis ministras pirminin
kas Hun Sen yra buvęs Khmer Rouge nariu, laviruoja,
stengdamasis neliesti buvusių savo draugų, aiškinda
mas, kad jų patraukimas į teismą gali vėl sukelti ne
ramumus. Šiek tiek primena ir Lietuvos prokuratūrą,
ar ne?
Apžiūrėję Angkor Wat, laukėme saulėlydžio, kada,
kaip mums pasakojo gidas, oras staiga pamėlsta, ir vi
sa šventykla lyg įgauna naują, kitokį atspalvį. Sto
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Nuotr.: Naujasis JAV ambasadorius John Tefft su žmona Mariella.
Kęstučio Vanago Elta; nuotr.

riu progą dirbti Lietuvoje. Tai
graži vieta gyventi. Mums
patinka bendrauti su lietu
viais. Mes čia esame svarbiu
bei įdomiu laikotarpiu, ir, ma
nau, kad šalies perspektyvos
yra geros. Džiaugiuosi, kad
esu JAV ambasadorius Lie
tuvai šiuo metu.
Kai atvykęs susitikau su
premjeru Andriumi Kubiliu
mi, jis manęs paklausė, kaip
aš vertinu situaciją. Aš jam
atsakiau: „1983 m. pradėjau
dirbti sprendžiant JAV ir
Sovietų Sąjungos branduoli
nių ginklų mažinimo klausi
mus. Tuo metu Sovietų Sąjun
ga buvo numušusi Pietų Ko
rėjos lėktuvą. Jeigu kas būtų
tada pasakęs, kad 2000 m. aš
būsiu ambasadoriumi, Jūs bū

site premjeru, abudu susitik
sime laisvoje Lietuvoje, ku
rioje nebus Sovietų Sąjungos
kariuomenės, ir kad Lietuva
bus kandidatė į NATO bei
Europos Sąjungą, niekas ne
būtų tuo tikėjęs". Tai parodo,
kiek daug yra pasiekta ir kad
dar liko darbų, statant mo
dernią valstybę.
Tikiuosi aplankyti JAV, ta
me tarpe Čikagą, rugpjūčio
mėnesį, ir lauksiu progos dau
giau padiskutuoti šiomis te
momis su lietuvių bendruo
mene.
— Nuoširdžiai dėkoju už
pokalbi ir linkiu sėkmės
ateities darbuose.
Kalbėjosi
Aldas Pranas
Kriaučiūnas

MOKYKLŲ KOMANDOS KURE EUROPOS
MOKYKLOS VIZIJĄ
Europos Komisijos delegaci
jos Lietuvoje
informacijos
centre Vilniuje birželio 20 d.
buvo apdovanoti konkurso „Ma
no mokykla — Europos mo
kykla" laureatai ir prizinin
kai. Konkursą inicijavo Šiuo
laikinių didaktikų centras ir
Europos namai, finansavo Eu
ropos Komisijos delegacija
Lietuvoje.
Pasak rengėjų, konkursu
siekta paakinti mokyklas kur
ti projektus,kurie būtų įdomus
ir reikšmingi patiems jų auto
riams ir vykdytojams, visai
mokyklos bendruomenei, taip
pat skatinti domėjimąsi Euro
pos Sąjunga, bendradarbiavi
mą tarp mokytojų ir mokslei
vių.
Konkurse dalyvavo 143 ša
lies bendrojo lavinimo mokyk
los, iš jų 16 gimnazijų, 86 vi
durinės, 27 pagrindinės, 8
pradinės, 3 interaetinės ir 3
aukštesniosios mokyklos. Jų
komandos konkursui pateikė
163 kūrybinius darbus-projektus, atspindinčius mokyk
los, kaip atviros ir demokra
tiškos visuomenės dalies vi
ziją. Savo darbų formą kon
kurso dalyviai rinkosi patys.
Sulaukta laikraščių, mokyklos

vėjome įbedę akis į rūmus, ir galvojome, ar tikra jų le
genda, kad šitos šventyklos, paaukotos dievui Vishnu,
penki bokštai, kurių aukščiausias yra net 200 pėdų,
tikrai vaizduoja kalną Meru, visatos centrą.
Labai prastu, dulkinu ir duobėtu keliu nuvažiavome
prie didžiulio Tonle Sap ežero. Prie to paties kelio iš
abiejų pusių vyksta visokiausios prekybos, lūšnelėse
gyvena vargingi žmonės, o kiti apsieina ir be pastogės.
Lauke laksto pusnuogiai vaikai, retkarčiais pravažiuo
ja seni motociklai. Pro šalį pralekia ryžių laukai, su
stojame prie vieno tvenkinio, pilno žydinčių lotosų.
Įsėdus į motorlaivį, skrendame pro ant vandens pa
statytus kaimelius, ant bambukinių kojų pastatytus
namelius šiaudiniais stogais. Tuose namukuose matai
ir vykstančią prekybą, ir krautuves, ir mokyklas,
bažnyčias, bankelius, pašto įstaigą ir t.t. — viskas ant
vandens! Čia pat tarp mūsų sukinėjasi ir mažučiai lai-.
vėliai, iš kurių moterys pardavinėja žuvis, daržoves,
vaisius. Visur pilna ir žvejų laivų. Gidas aiškino, kad
dauguma tų, ant ežerų gyvenančių, žmonių esą ne
Khmer giminės, bet tikri vientamiečiai,kurie čia atvy
ko 1979 metais kartu su kariuomene, ir po jos pasi
traukimo 1989 metais čia liko gyventi.
Pats ežeras yra didžiausias gėlo vandens plotas Piet
ryčių Azįjoje. Jis keistas ir tuo, kad iš jo išplaukianti
to paties vardo upė įtekanti į didžiąją Mekong upę, va
saros metu, kai prasideda didieji lietūs, pakeičia savo
tekėjimo kryptį. Pasirodo, kad Mekong upės vanduo
pakyla ir pradeda stumti savo intako vandenį atgal, j
už gero šimto kilometrų esantį ežerą. Panašiai kaip

dekoravimo pavyzdžių, radijo
laidų ir renginių aprašymų.
Konkurso laureatais tapo
Kauno Sargėnų vidurinės mo
kyklos, Klaipėdos rajono Vei
viržėnų vidurinės mokyklos,
Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos, Vilniaus Baltupių
vidurinės mokyklos koman
dos. Konkurso prizininkais
buvo pripažintos Biržų rajono
Germaniškio pagrindinės mo
kyklos, Kuršėnų Daugelių vi
durinės mokyklos, Klaipėdos
rajono Veiviržėnų vidurinės
mokyklos, Kupiškio rajono
Noriūnų J. Černiaus vidurinės
mokyklos, Vilniaus Žygimanto
Augusto vidurinės mokyklos,
Šilutės pradinės mokyklosdarželio
„Raudonkepuraitė"
komandos. Iš individualiai pa
teiktų darbų buvo atrinktas ir
įvertintas Vilniaus jėzuitų
gimnazijos moksleivio J. La
pinsko kūrybinis darbas-proj e k t a s . (ELTA)

* Išankstiniais Finansų
ministerijos duomenimis,
septynių mėnesių valstybės
biudžeto surinkimo planas
neįvykdytas — trūko 130 mln.
litų, arba 3,5 proc. planuotų
pajamų.
(LR, Elta)

Prieš pasiekiant Amerikos
krantus, keleivius iš Europos
visų pirma pasitinka didinga
ir įspūdinga Laisvės statula.
Visais laikais tai buvo „atviro
glėbio" simbolis, geros valios
ir nuoširdžios globos pažadas
visiems, norintiems į šį kraštą
atvykti, dirbti, rasti geresnį
gyvenimą. Juk — vienaip ar
kitaip — Amerika nėra vienti
sa valstybė tikrąja to žodžio
prasme. Nors viena ar kita
tautinė grupė joje ir gausesnė,
bet visgi kraštas sudarytas iš
daugybės rasių, tautų, kul
tūrų, įsitikinimų žmonių. Tai
galbūt visuomet buvo ir te
bėra pati pagrindinė šios ša
lies stiprybė.
Arba bent taip iš pažiūros
atrodo. Tikrovė, kaip papras
tai pasitaiko, yra kur kas ki
tokia. Kartais net žiauri ir
ypač neatiaidi visiems, kurie
negali jai tiesiai į akis pa
žvelgti, negali atsisakyti savo
iliuzijų ir vaizduotėje sukurtų
Amerikos įvaizdžių. O tuos
įvaizdžius Amerika neatlaidžiai griauna. Taip buvo se
niau, taip yra ir dabar.
Lietuviai į šį kraštą pradėjo
atvykti jau devyniolikto šimt
mečio pabaigoje (yra ir anks
čiau atvykusių, bet jų skaičiai
nežymūs). Nors jų išsilavi
nimas ir pažiūros skyrėsi nuo
vėlesniųjų lietuvių imigrantų
bangų, bet atvykimo tikslas
buvo visai panašus — noras
rasti laisvesnį, pastovesnį, sotesnį gyvenimą sau ir savo
vaikams.
Tai, ką rado pirmieji lietu
viai imigrantai, toli gražu ne
buvo „pyragai", net galbūt ir
ne ,juoda duona". Jie ne
mokėjo kalbos, buvo daugiau
sia paprasti kaimiečiai, nebi
jantys sunkaus darbo ir var
go, kad užsitikrintų švieses
nę ateitį. Be ypatingo išsi
lavinimo, be jokio profesinio
pasiruošimo, lietuviai buvo
įjungiami į pačius juodžiau
sius, sunkiausius, pavojin
giausius darbus — geležies
pramonėje, anglių kasyklose
(paskaitykite Feinhauzo kny
gą „Lithuanians in the USA"
— anglų kalba), skerdyklose.
Tik daug vėliau, kai pramo
ko angliškai ir pasiekė moks
lo, pradėjo kurti savo verslą,
ieškoti lengvesnių, geriau ap
mokamų darbų, bet tos pirmo
sios imigrantų bangos gyveni
mas šiame krašte vargiai buvo
geresnis ar lengvesnis, negu
tėvynėje. Žinoma,
istorija
mėgsta kartotis. Po Antrojo
pasaulinio karo į Ameriką at
vykę lietuviai taip pat nerado
„ant medžių augančių dole

Čikagos upe, kurią prieš 100 metų inžinieriai privertė
tekėti į vakarus, tolyn nuo Michigan ežero. O čia tuo
pati gamta pasirūpino, ir taip padarė tą žemę labai
derlingą.
lankant vietinę mokyklą ir Khmer Rouge aukų pa
minklus, darėsi aišku, kad jaunoji karta apie beveik
prieš 25 metus vykusias žudynes beveik nieko nežino,
nesirūpina, ir aukų nelaiko tinkamoje pagarboje. Prie
paminklų šiukšlės, nešvaru, o į paminklus jie nei ne
žiūri, atrodo, lyg nesupranta, kuo mes turistai čia ste
bimės. Keista, net ir vyriausybė iš mokyklinių vado
vėlių pašalino Khmer Rouge laikotarpio istoriją. Gal
todėl, kad ir dabar toje vyriausybėje dar daug buvusių
jų šalininkų.
Taigi, beveik mėnesį trukusi kelionė baigiasi. Pabu
vome Tailande, Vietname, Kambodijoje ir tik dvi va
landas Laos, anksčiau žinomame kaip Lane Xang (mi

rių". Nors pastarieji jau buvo
išsimokslinę, daugelis — pro
fesionalai, tačiau visų pirma
pateko į panašią situaciją,
kaip ankstesnieji. Jie dirbo
sunkiai, pačius prasčiausius,
nemaloniausius, su mažiau
siu atlyginimu darbus, kol il
gainiui pavyko pakilti j kitą
gyvenimo lygį. Dabar tuo
pačiu keliu eina trečioji lietu
vių imigrantų banga.
Neseniai „Chicago Tribūne"
dienraštyje buvo prisimintas
amerikietis rašytojas Upton
Sinclair, pagarsėjęs ne vienu
kontroversiniu kūriniu, bet
galbūt daugiausia 1905 m.
parašytu romanu „The Jungle". (Jis taip pat yra išverstas
į lietuvių kalbą ir išleistas
„Raisto" vardu.)

Romanas taip sukrėtė skai
tytojus — ir tuo pačiu šio
krašto valdžią — kad iš pa
grindų buvo pakeista mėsos
paruošimo pramonė. „The
Jungle" veikėjai — Čikagos
skerdyklų darbininkai ir jų
šeimos. Tai daugiausia imi
grantai — šiuo atveju — lietu
viai. Kaip tik tokie, apie ku
riuos jau paminėta šių skilčių
pradžioje: nemokyti, bet sun
kiai dirbantys, sąžiningi, bet
mėgstantys, kai reikalas ver
čia, ir „prasilenkti su moralės
taisyklėmis". Jų gyvenimas —
nedaug skiriasi nuo paliktojo
tėvynėje, nes žmonės neatsi
sako savo tradicijų, papročių,
kalbos,
įsitikinimų. Ypač
vaizdžiai Sinclair aprašo lie
tuviškas vestuves — su viso
mis apeigomis ir tradicijomis.
Tačiau jų darbas mėsos
pramonėje — nepavydėtinas.
Anuomet apie higienos taisyk
les, atsižvelgimą į darbininkų
ar pagaliau vartotojų sveika
tos ir gyvybės apsaugą buvo
negirdėtas dalykas. Žmogus
tebuvo vertinamas tiek, kiek
darbdavys iš jo galėjo tikėtis
naudos. Darbo sąlygos buvo
tiesiog nepakenčiamos, bet
kito pasirinkimo nebuvo: arba
tylėti ir kentėti, arba netekti
darbo (tuomet kaip tik siau
tėjo nedarbas). Visų svarbiau
sia buvo išlikti, nepaklysti
didmiesčio ir gyvenimo sun
kumų „džiuglėse" (arba „rais
te"). Jeigu kam ir nepavyko
išvengti klystkelių — rasti
kelrodę žvaigždę, kuri išvestų
į tiesų kelią.
Žinoma, Sinclair nerašė ro
mano, kad pavaizduotų pasi
baisėtiną imigrantų (lietuvių
ar kitų) gyvenimą. Autoriui
buvo svarbu atidengti baisią
mėsos pramonės tikrovę. Ir tą
tikslą jis pasiekė.

lijono dramblių kraštas), o mūsų gidui gal ir įkyrėjom,
kad jis mums tokią pasakėlę pagaliau papasakojo. Po
gamtos pamokos mokytoja nuvedė vaikų būrį į zoologi
jos sodą patikrinti jų žinių. Rodo dramblį, ir klausia:
„Kas čia?" Vaikai atsako „dramblys". Rodo į tigrą: „O
kas čia?" Vaikai vėl atsako „tigras". Patenkinta moky
toja sako: „Gerai išmokote, galite eiti namo". 0 mūsų
gidas toliau pasakoja ir nuduoda, kad jis neprisimena,
kaip angliškai pavadinti žirafą. Steni jis: „Na, kaip
čia..., gyvulys su ilgu kaklu", į ką mes beveik choru
jam, nieko nenujausdami, padedame: „Žirafa". 0 jis:
„Gerai išmokote, galite važiuoti namo". Ir išvažiavo
me, bet pirmiau jam palikę nemažą, bet tikrai užtar
nautą, sumą arbatpinigių.
Laimingai pasiekę Tokyo ir vėl įsėdę į United Air
lines lėktuvą, kuris turėjo mus tiesiai nešti į Čikagą.
Pabaiga
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BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE
TURTAS IR LAIMĖ
...

18 eilinis s e k m a d i e n i s

Šio sekmadienio skaitinyje
iš pažiūros sunku įžvelgti
v Utį. Koheletas sako, kad gy
venimas yra tik iliuzija ir
visiškas nusivylimas. Kokia
prasme lieti prakaitą ir kurti
laimę, po to palikti užgyventą
turtą kažkam visiškai nenusipelniūšiam. Pasakymai „rūkų
rūkas** arba „tuštybių tuštybė"
reiškia visišką tuštybę. Auto
rius rriiis patikina pats viską
išbandęs, tačiau po kelių ma
lonių akimirkų viskas praei
davo ir nieko nelikdavo.
Šio požiūrio radikalumą
kiek sušvelnina du dalykai.
Pirma, Koheleto knygos auto
rius gyveno dar prieš Izraeliui
suteikiant malonę tikėti amži
nuoju gyvenimu. Vėlesnėse
Šventojo Rašto knygose jau
išreiškiamas įsitikinimas pri
kėlimu, Įš numirusiųjų (Dante
lio) ir nemirtingumo (Išmin-

ties)Z Z —
j Antroji įžvalga yra tai, kad
Koheletas pateikia savo svars
tymus, atsietai nuo savo paties
tikėjimo konteksto. Tai buvo
įprasta išminties literatūroje.
Tokios literatūros tikslas —
ištirti tikrovės vertybes nei priklausomai nuo Dievo san
doros ir meilės savo tautai.
Patarlių knygoje randame
daug tokių vertybių. Kohele
tas leidžia mums geriau suvoktf tikėjimu pagrįsto gyveni
mo turtingumą, kai suvo
kiama visa tikrovės gelmė ir
tuo pat metu joje įžvelgiama
dieviškosios Apvaizdos akis.
Tikėjimo
akimis
galima
džiaugtis daiktų gerumu, nes
suvokiame, kad juose yra n e 
regima, ir. amžinoji dimensija,
Dievo < esamybės garantuoja
mas nepraeinantis grožis. Ko
heletas labai priartėja prie to
kios įžvalgos. Jis rašo, kad
Dievas, „įdiegė amžinybę į jų
širdį, kad žmogus negali per
prasti nei pradžios, nei galo
to, ką Dievas daro" (Koh 3,
11)-Koheletas numanė, jog esama "gilesnių dalykų, tačiau jo
tikėjimas dar nebuvo tobulas.
I Koheleto knygą galime pa
rekomenduoti atostogaujantie
siems.. Jos kartus prieskonis
gera? išblaivina nuo visokiau
sių greitos sėkmės receptų. Ji
atskleidžia, kad gyvenimas
daug sudėtingesnis, negu iš
pažiūros atrodo. Trisdešimt
aštuonis kartus knygos auto
rius atvėsina skaitytoją „rūko"
arbik-^Aadtybės" sąvoka. Kodėl
žmogus ir kūriniai negali pa
siekti l a i m ė s ? Kūriniai sa
vaime yra geri, tačiau jie ne
gali patenkinti
amžinybės
trokštančios širdies. Žmogus,
trokštantis begalybės, be rei
kalo sudeda viltis į laikinus
kūrinius. Vien tik Dievas gali
patenkinti žmogaus širdies
troškimą: „Atsimink Kūrėją"
(Koh 12, 1).

gyvenimas, kai Kristus atpa
žįstamas visoje tikrovėje, nesi
baigia mirtimi. Palyginę tikė
jimą praturtinto
gyveninio
apstumą su Koheleto minti
mis galime aiškiau pajausti
dėkingumą.
Apaštalas Paulius paskiria
savo Laiško kolosiečiams pir
mąją dalį Kristaus visuoti
niam viešpatavimui. Prisikėli
mu Jėzus tapo vienintelis
Viešpats ir vienintelis tarpi
ninkas. Anot Pauliaus, iš to
kios pirmenybės kyla vidinio
gyvenimo pirmenybė. Mūsų
vidinis gyvenimas pagrįstas
asmenine vienybe su šlovin
guoju Kristumi. Nuo krikšto
mes išgyvename amžinąsias
Velykas. Tiesa, šioje žemėje
prisikėlimo daigas yra pa
slėptas mumyse ir tebėra tra
pus. Tačiau šį prisikėlimo
užuomazga vykdo m ū s ų bū
ties perkeitimo darbą. Paulius
ragina mus jau šiandien gy
venti taip, kaip gyvensime
šlovingąją Viešpaties dieną.
Jis ragina nusivilkti „senąjį
žmogų", stabdantį m ū s ų per
keitimą ir nedvejojant apsivilti „nauju žmogumi". Vargas
mums, jei įsikibę norime lai
kytis praeities. Esame kviečia
mi tapti nauju
žmogumi,
„kuris atnaujinamas tobulam
pažinimui pagal savo Kūrėjo
paveikslą".

Evangelijos skaitinys yra
kone Koheleto minčių komen
taras. Jėzus moko, kad žmo
gus gali būti turtingas, tačiau
turtai negali garantuoti jam
gyvenimo. Koheletas po tokio
teiginio galėtų ištarti: „Amen".
Jėzus papasakoja istoriją apie
turtuolį, kurį Dievas pasi
šaukia „dar šiąnakt". Jo turtai
atiteka kitam. Vaizduotėje ga
lime matyti Koheletą, prita
riamai Tinkčiojantį galvą. Ta
čiau Jėzus nesustoja ties tuo
ir moko, kad gyvenimas gali
būti turtingas kitaip, kad net
mirtis negali jo įveikti. Tai gy
venimas su Dievu. Apaštalas
Patrini* dar aiškiau nusako,
kas yra gyvenimas su Dievu:
„Jūsų gyvenimas su Kristumi
yra paslėptas Dieve". Tikėjimo

Jėzus Evangelijoje nuolat
kalba apie neprisirišimą prie
pasaulio gėrybių ir sūnišką
pasitikėjimą
Dievu. Ir štai
vienas žmogus paprašo jo iš
spręsti palikimo
klausimą.
Klausiantysis nesuvokia Jė
zaus misijos tikslo. J ė z u s atsi
sako būti laikinųjų dalykų
teisėju ar dalytoju ir tuo pasi
rodo esąs aukštesnis už Mozę,
kuris buvo paskirtas virši
ninku ir teisėju (plg. Iš 2, 14).
Jėzaus misija yra kitokia, jis
kreipia žmones į išganymą.
Turtuolis,
savo
gėrybėmis
grindžias laimingą ateitį, pa
vadinamas kvailiu ne todėl,
kad apsiriko skaičiuodamas,
bet kad įsivaizdavo, jog gyve
nimas priklauso nuo turto. Jis
nugręžė savo gyvenimą nuo
tikrojo šaltinio. N e t ir tokiu
atveju, jei jis būtų labdaringas
turtuolis, išdalijantis atlie
kamą turtą vargšams, jis būtų
kvailas, manydamas, jog tur
tas apsaugos jį nuo mirties.
Vienintelis gyvenimo Viešpats
yra Dievas. Viltis rytojumi be
Dievo yra beprotybė ir mirtis.
Po palyginimo evangelistas
Lukas prideda J ė z a u s pamo
kymą, kuris galėjo būti pasa
kytas ir kitomis aplinkybėmis:
„Tfcip yra tam, kas krauna
turtus, bet nesirūpina tapti
turgingas pas Dievą". Šis pa
raginimas skirtas turtingie
siems ir moko atsižadėti egoiz
mo. Vienintelis kaupimo bū
das, apsaugantis nuo netek
ties, tai tapti turtingam pas
Dievą
išdalijant
turtus
vargšams. Tai saugiausia pa
dėjimo vieta. Kliūtis yra ne
turtai, bet mūsų egoizmas,
godumas ir planai. Zachiejus
buvo turtingas žmogus, atitin
kantis Dievo širdį (LK, 19,
1-10).
Kvailam
turtuoliui
priešpriešinamas
apdairus,
suvokiantis žemiškųjų dalykų
sąlygiškumą, žmogus. Toks
apdairus ir pasiturintis žmo
gus suvokia esąs Dievo tarnas
ir jo dovanotų gėrybių už
vaizdas. Jis dėkoja Dievui už
suteiktas gėrybes todėl, kad
jos suteikia jam džiaugsmo ir
leidžia gausiai
apdovanoti
vargšus.

Šiaulių bažnyčia.

žymėjo, kad tikybos dėstymas
priklauso ir nuo mokyklos
vadovybės požiūrio į tikybos
pamokas. Ji pasidžiaugė, jog
per trejus metus išaugo tiky
bos mokytojų kvalifikacija, ir
vis daugiau jų užima svarbią
poziciją mokyklos bendruo
menėse. Pasak prelegentės, ti
kybos pamokos skirtos ne tik
rengti vaikus priimti sakra
mentus, bet ir ugdyti jų dva
singumą.
Informacijos ir leidybos cen
tro .Už gyvybę" direktorė B.
Obdenienė paragino tėvus ar
gumentuotai kovoti su „mir
ties" kultūros įtaka auklėjant
vaikus. Kalbėdama apie ly
tiškumo ugdymo programą, su
kuria jau buvo supažindinti
Kauno mokyklų direktoriai ir
kurią rengiamasi pristatyti
kitoms švietimo institucijoms,
prelegentė akcentavo, kad ne
valia pažeisti vaiko intymumo
teisiu.
R. Jurkuvienė pabrėžė, kad
kovojant su vaikams daroma
neigiama įtaka labai svarbu
aplinka, kurioje vaikas būna.
Tam reikia numatyti priorite
tus ir išnaudoti visas gali
mybes. Panevėžio KTA atsto
vas pasidalino mintimis apie
tikybos mokytojų rengimo pro
blemas Panevėžio vyskupijoje.
Šiuo metu Panevėžio vyskupi
joje
yra 305 tikybos mokytojai,
Jono Rimkaus (Elta) nuotrauka.
iš kurių apie 80 neturi peda
gogo išsilavinimo. Miesto tary
bai bendradarbiaujant su ku
rija ir KTA filialu Panevėžyje,
buvo nutarta atidaryti Ka
techetikos katedrą, tačiau vy
kymo klausimą, ieškoti gali riausybė nedavė leidimo šiai
mybių atidaryti KTA tinklapį katedrai steigti.
internete. Pirmininkas taip
pat akcentavo būtinybę skleis
ti KTA veiklą, artimiau ben
2001 metų birželio 18 dieną
dradarbiauti
su
Lietuvos
Vyskupų Konferencija bei su Vilniuje įvyko Lietuvos Vys
Švietimo ir mokslo ministeri kupų konferencijos plenarinis
posėdis.
jaDr. A. Raškinis apžvelgė
Posėdžio pradžioje vyskupai
pastaruoju metu visuomenėje buvo informuoti apei tai, jog
ir švietimo valdyme vykstan Šventasis Sostas patvirtino
čius procesus, galinčius sti naująjį Lietuvos Vyskupų kon
priai pakeisti jaunimo krikš ferencijos statutą. Tai susiję
čioniškojo ugdymo perspek su Vyskupų
konferencijos
tyvą Lietuvoje. Jis taip pat pa struktūros pasikeitimais, nau
sidalijo mintimis apie KTA jų komisijų bei tarybos suda
galimybes paveikti Konstituci rymu. Statutas numato, kad
nio Teismo sprendimus prii ateityje Lietuvos Vyskupų
mant poįstatyminius aktus, konferencijoje veiks keturios
laiduojančius krikščioniškojo komisijos: švietimo, visuome
vaikų ugdymo teisę. Pasak nės informavimo priemonių,
prelegento, po Konstitucinio liturgijos bei vienuolių reika
Teismo sprendimo dėl švie lų. Šias komisijas sudarys
timo įstatymų pataisų katali vien tik vyskupai. Kitose sri
kiškųjų mokyklų situacija ne tyse bus sudaromos vyskupo
pagerėjo. Vienas pagrindinių vadovaujamos tarybos, kurių
klausimų yra tai, kad teisiškai darbe dalyvaus taip pat kuni
jos nėra katalikiškos, nes jų gai bei tikintieji pasauliečiai.
steigėjas yra savivaldybės, ku Vyskupai preliminariai numa
rioms jos pavaldžios. Išaiš tė, kokios tarybos ateityje tu
kėjus, kad dviejų steigėjų ke rėtų veikti Lietuvos Vyskupų
lias yra neperspektyvus, buvo konferencijoje.
priimti privačių katalikiškųjų
Vyskupai taip pat aptarė
mokyklų steigimo nuostatai. bažnyčioje sudaromų santuo
Tačiau privačioms katalikiš kų registracijos civilinėse met
kosioms nevalstybinėms mo rikacijos įstaigose tvarką. At
kykloms iškyla materialinio sižvelgiant į tai, jog naujasis
išlaikymo problemos. Šiandien Civilinis kodeksas turi įsiga
labai svarbu priimti tokius lioti liepos 1 dieną, susitari
poįstatyminius aktus, kurie mas šiuo klausimu turi boti
garantuotų nevalstybinių ka sudarytas kiek galima grei
talikiškųjų mokyklų gyvavi čiau. Balsuojant vyskupai nu
mą. KTA narys G. Sabaliaus tarė, jog pranešimą apie san
kas pasidalijo mintimis apie tuokos sudarymą bažnyčioje
bendradarbiavimo galimybes civilinės valdžios įstaigoms
su Švietimo ir mokslo ministe galės pateikti patys sutuokti
rija, savivaldybėmis steigiant niai. Vyskupų Konferencijos
katalikiškąsias mokyklas ra sekretoriatui pavesta tęsti
jonuose, kur tokių mokyklų konsultacijas su Teisingumo
išlaikymas yra brangesnis. ministerija ir pasirašyti atitin
Kuriant dviejų steigėjų katali kamą susitarimą.
kiškąsias mokyklas reikėtų ju
Buvo svarstomos ir kateche
ridiškai įteisinti katalikiško tų teologinio išsilavinimo pro
sios mokyklos statusą ir ga blemos. Katalikų tikybos mo
rantuoti finansavimą iš savi kytojų atestacijos kvalifikaci
valdybių biudžeto. Įstatymas jos komisija kreipėsi į Vysku
turėtų numatyti motyvuotą pų konferenciją, prašydama
paaiškinimą, kodėl savival nurodyti,
kokios
švietimo
dybės atsisako finansuoti ka įstaigos tikybos mokytojams
talikiškojo ugdymo instituciją, teikia aukštesnįjį ar aukštąjį
jei tėvai to pageidauja.
Bažnyčiai priimtiną išsilavini
Lietuvos katechetikos centro mą. Galutinį sprendimą šiuo
direktoriaus pavaduotoja L. klausimu pavesta padaryti
T ruskau skaitė,
kalbėdama švietimo komisijai.
Vyskupams buvo pateiktas
apie tikybos dėstymą moky
klose, akcentavo tėvų paramos kunigų seminarijų rektorių,
svarbą. L. Truskauskaitė pa ugdytojų ir dvasios tėvų konfe-

RESPUBLIKINĖ KATALIKŲ TĖVŲ
ASOCIACIJOS KONFERENCIJA
Kovo 31 d. Kauno jėzuitų
gimnazijoje įvyko Respubli
kinė katalikų tėvų asociacijos
(KTA;
ataskaitinė-rinkiminė
konferencija.
KTA pirmininkas A. Matu
lionis, priminęs, jog KTA sie
kia, kad vaikai gautų pagal
galimybes geriausią katali
kišką ugdymą, pažymėjo, jog
ši konferencija skirta ap
žvelgti problemas, klausimus,
pasitarti ir numatyti prie
mones, kaip gerinti mokslei
vių dvasinį ugdymą, stiprinti
katalikiškųjų mokyklų veiklą
bei rūpintis jų išsilaikymu,
nes katalikiškosios mokyklos
po Konstitucinio Teismo spren
dimo pataisų atsidūrė gana
keblioje
situacijoje. Spren
džiamas katalikiškosios mo
kyklos pobūdis, t.y. tai, ar reorganizuotis į dviejų steigėjų
mokyklą, ar į nevalstybinę
švietimo įstaigą. Pasak pirmi
ninko, stipriai sekuliarizuo
toje visuomenėje šiandien ne
bepakanka Lietuvoje veikian
čių per 30 katalikiškojo švie
timo įstaigų ir tikybos pa
mokų mokyklose. Pasak A.
Matulionio, statistika, pateik
ta žurnale „Veidas", liudija,
kad per 5 metus mokinių, be
sirenkančių tikybos pamokas,
sumažėjo 10 proc. 1995-1996
m. tikybos mokėsi 68,7 proc.
vaikų, 1997-1998 m. — 62,5
proc, o 1999 m. — 58,2 proc.
Apžvelgdamas dvejų metų
KTA veiklą, pirmininkas pa
sidžiaugė, kad dabar KTA gre
tose yra 117 narių. Praėju
siais metais įsisteigė nauji
skyriai Akmenėje, Igliaukoje,
Igliškėliuose, Keturvalakiuo
se, Sintautuose, Krikštonyse,
Lazdijuose,
Marijampolėje,
Vištytyje. Aptaręs bendradar
biavimo su kitomis katalikų
tėvų organizacijomis užsienyje
galimybes, A. Matulionis pa
pasakojo apie vasario 10 d.
vykusį KTA susitikimą su
„Global outridge" organizaci
jos koordinatoriumi kun. Tėvu
Michael, SJ, iš Kanados, kuris
akcentavo didėjančią tėvų at
sakomybės svarbą ir naštą
stengiantis išlaikyti privačias
katalikiškąsias ugdymo įstai
gas. Tame susitikime buvo pa
siūlyta parengti ir paskelbti
komunikatą apie katalikiškąjį
ugdymą
Lietuvos
švietimo
įstaigose, spręsti KTA etatinio
sekretoriaus skyrimo ir išlai

S K E L B I M A I
Paslaugos

Nekilnojamasis turtas

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

GREIT PARDUODA

Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS
AOTOMOBUO, NAMU, SVEIKATOS.
IR GYVYBES DRAUDIMAS.
Agentas Frank Zapots * Ofl. Mgr. Auksė
S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 We«t 95th Street

Tol. (706) 424-8654
(773)581-6654
Kalame visų rūšių „sidings",
„sofAts", įdedame
lietvamzdžius (gutters) ir
dengiame stogus. Skambinti
Romui tel. 630-774-1025.
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624
V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir važiuokles
darbus. Variklio kompiuterinis
patikrinimas. Nuolatiniams klientams
nuolaidos. Parduodame naudotus
automobilius. 3800 W. 79 St
Tel. 773-582-0183; 773-582-0184.
Kalbame lietuviškai.
Konferencijos metu vyko
KTA tarybos rinkimai ir KTA
tarybos posėdis. Į KTA tarybą
išrinkti 8 nariai. Naujuoju
KTA tarybos pirmininku tapo
G. Sabaliauskas.
Bažnyčios žinios, 2001 m.,
Nr. 7

POSĖDŽIAVO LIETUVOS VYSKUPAI
rencijos pasiūlymas daryti
metų pertrauką seminarijos
studijose bei nuostata, kad iki
kunigystės šventimų kandida
tas bent metus tarnautų dia
konu. Tai susiję su galimybe
busimiesiems kunigams ge
riau ištirti savo pašaukimą.
Kitas aspektas yra tas, jog
šiuo metu dauguma būsimųjų
kunigų Lietuvoje, baigdami
seminariją dar nebūna sulau
kę Bažnyčios įstatymų reika
laujamo amžiaus. Pasiūlymui,
kad diakonato tarpsnis truktų
ne mažiau metų, vienbalsiai
pritarė visi vyskupai. Kiti pa
siūlymai dar bus svarstomi
ateityje.
2001 metų spalio mėnesį Ro
moje vyks pasaulio vyskupų
Sinodas. Vyskupai rinko de
legatus į šį Sinodą nuo Lietu
vos Vyskupų konferencijos.
Slapto balsavimo metu delega
tu išrinktas Šiaulių vyskupas
Eugeiujus Bartulis, jo pava
duotoju — Telšių vyskupas
pagalbininkas Jonas Kauneckas.
Vyskupai taip pat aptarė
reklamų naudojimo religinių
renginių transliacijos per tele
viziją metu. Buvo pažymėta,
jog tokios reklamos neleistinos
ir pažeidžia tarptautines kon
vencijas. Buvo kalbėta apie
pasitaikančius Vyskupų Kon
ferencijos nustatyto Komuni
jos dalijimo būdo Lietuvoje pa
žeidimus, nukrypimus liturgi
nėse apeigose, ypač apie tai,
jog neleistina laisvai interpre
tuoti ir keisti Eucharistinę
maldą.
Vakare Vilniaus arkikated
roje vyskupai dalyvavo arki
vyskupo Julijono Steponavi
čiaus 10-jų mirties metinių
minėjime.
Lietuvos Vyskupų
konferencijos
sekretoriatas

JONAVA
• J o n a v o s parapijos kle
bono dekano kun. V. Grigara
vičiaus iniciatyva, graži drau
gystė užsimezgė tarp Kelmės
ir Jonavos rajonų švietimo
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RIMAS LSTANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

Siūlo darbą
Reikalingi dažytojai su patyrimu
Amerikoje.
Privalo turėti automobilį.
Darbas šiaurės-vakarų rajonuose.
Tel. 847-808-9109
vakare nuo 8 • 10 vai.
Susikalbėsite angliškai, rusiškai.
Reikalingi darbuotojai
parduotuvių valymui TN ir IN
valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo $1,500 iki
$1,800. Tel. 615-554-3161.
Window VVashers Needed!
40.000 per year. We need 100crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid drivers license and transportation Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window VVashing.
Tel. 800-820-6155.

įvairus
MTCI siūlo:
2 mėn stomatologo padėjėjo
kursus tik sekmadieniais.
praktiką atliekant Amerikos
biure, kuriame dirba skirtingų
specialybių stomatologai,
jums patogiu laiku.
Išmoksite dirbti kompiuteriu.
sudaryti autobiografiją
(reziume) ir daug kitų dalykų.
Daugiau informacijos
tel. 847-392-8060.
Susikalbėsite rusiškai.
darbuotojų bei tikybos moky
tojų. Kovo mėn. Jonavos de
legacija lankėsi Kelmėje, o ba
landžio viduryje Jonavoje su
laukta atsakomojo kelmiečių
vizito. Atvyko Švietimo sky
riaus vedėja Irena Janušienė,
vyr. specialistė Zita Barakauskienė, mokytojai, katechetai,
Jaunimo centro atstovai. Sve
čiai apsilankė „Žilvičio" dar
želyje, „Pakalnutės" darželyjemokykloje, Vaikų globos na
muose, šv. Apašt. Jokūbo baž
nyčioje, susitiko su bažnyčios
organizacijų nariais, katechetėmis, Jaunimo centro „Var
tai" atstovais. Vizitas baigėsi
vakarone Panerio pradinėje
mokykloje. Svečius lydėjo rajo
no vicemerė Vitalija Jagelavičienė, Švietimo skyriaus ve
dėja Gražina Mrazauskienė,
vyr. specialistė, tikybos moky
mo kuratorė Regina Gudonavičienė, parapijos klebonas
Vytautas Grigaravičius.
PANEVĖŽYS
• G e g u l ė s 20 d. d a u g pa
r a p i j i e č i ų bei svečių sveikino
Šv. ap. Petro ir Povilo baž
nyčios kleboną ir Panevėžio
kurijos kanclerį mons. Joną
Juodelį 80-ųjų gimimo meti
nių proga. Iškilmės prasidėjo
konferencija, kurioje dr. Aldo
na Vasiliauskienė, akademi
kas Algirdas Gaižutis ir kan.
Bronius Antanaitis apžvelgė
jubiliato gyvenimo ir veiklos
pagrindinius bruožus, kalbėjo
apie jo mokslinius darbus. Šv.
Mišias aukojo vysk. J. Preik
šas, pats jubiliatas, svečiai ku
nigai, giedojo Šv. ap. Petro ir
Povilo bažnyčios choras. Jubi
liejaus proga išleista dr. Aldo
nos Vasiliauskienės knyga
„Monsinjoras Jonas Juodelis".

• B a l a n d ž i o 17 d. čia pa
šventinti Šeimos centro na
mai. „Pagaliau po dešimties
metų klajonių, — džiaugėsi
šio centro vadovė gyd. V. Povi
lionienė, — turėsime savo sto-
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TARP MŪSŲ KALBANT
DETROITO MIESTUI - 300
Antoine de la Mothe Cadil
lac, 1701m. liepos 21d. atvy
kęs iš Montrealio, įkūrė Fort
Ponchrtrain
du
Detroite.
Prancūzų kalba d'stroit reiš
kia sąsiaurį. Sąsiauris, tai De
troito upės vaga, jungianti St.
Clair ir Erie ežerus. Ilgainiui
prigijo trumpesnis vietovės
pavadinimas. Tai yra Detroi
tas. Cadillac, pirmasis šios
vietovės šeimininkas, pasi
reiškus nesutarimams, buvo
iškeltas į Luisianą ir paskir
tas gubernatoriumi. 1750m.
Detroite gyveno 650 žmonių.
1779m. (Pilietinio karo metu)
Detroite — apie 3,000 gyven
tojų. Kadaise Detroite ir apy
linkėse- šeimininkavo indėnai.
Vėliau čia plevėsavo prancūzų
ir britų vėliavos. 1815m. De
troite įsitvirtino JAV pajėgos.
1837m. Detroite buvo 10,000
gyventojų. Metams bėgant,
kailių prekyvietė tapo pra
minęs miestu. Auganti pra
monė, ypač automobilių gamy
bos įmonės (Ford, General
Motors, Chrysler ir kt.), turėjo
lemiamos reikšmės miesto au
gimui. 1950m. Didžiajame De
troite gyveno beveik 3 milijo
nai žmonių. Didumą gyven
tojų sudarė įvairiataučiai atei
viai ir jų prieauglis.
Detroitas gali didžiuotis vei
kiančiais universitetais ir ki
tomis aukštojo mokslo mokyk
lomis, modernia žiniasklaida,
(laikraščiais, radijo ir televizi
jos stotimis) simfoniniu orkes
tru, teatrais, muziejais, zoolo
gijos sodu, sporto stadionais ir
profesiniais sporto klubais.
Čia veikia ir mėgėjų sporto
klubai. Kaip antai: lenkų, uk
rainiečių, armėnų, škotų, ai
rių, meksikiečių, lietuvių ir ki
tų tautybių.
Teigiama, kad pirmasis lie
tuvis Detroite apsigyveno
1872 m. Vėliau iš Lietuvos at
vykę asmenys daugiausia
dirbdavo automobilių gamy
bos įmonėse. Jų pėdomis pa
sekė ir daugelis vėlesniųjų
ateivių, įskaitant ir po II Pa
saulinio karo atvykusius „di
pukus". Metams bėgant daug
kas pakito. Daugelis juoda
darbių (ypač jų prieauglis) ta
po, kaip šiame krašte sakoma,
baltmarškiniais, dažnu atveju
savarankiškais profesionalais.
Detroite gyvai reiškiasi Lie
tuvių Bendruomenė (veikia li
tuanistinė mokykla),Lietuvių
organizacijų centras, Balfas,
Lietuvos vyčiai, ateitininkai,
Dariaus ir Girėno klubas, Lie
tuvos dukterų draugija, dai
nos vienetai, sportininkai
(LSK „Kovas" įsteigtas 1950
m.) ir daug kitų organizacijų.
Detroite veikia dvi lietuvių ra
dijo laidos.
Anksčiau Detroite buvo trys
lietuvių katalikų bažnyčios.
Tebeveikia Šv. Antano ir nau
joji Dievo Apvaizdos bažny
čios. Naujoje bažnyčioje (su
jungta su erdvia sale ir kito
mis patalpomis) vyksta gyvas
organizacijų veikimas. Čia
rengiami minėjimai, koncer
tai, parodos, paskaitos, pobū
viai, sporto rungtynės ir kt.
Kalbant apie Detroitą ir detroitiečius, prisimena kadaise
vienos detroitietės parašytas
laiškas.
„1928 m. atvykau Detroito
miestan. Miestas gražus, tur
tingas, bet mano siela juo ne
sidžiaugia ir turtų netrokšta.
Teko ieškoti darbo. Įsivaiz
duokite, kaip sunku „nebylei"
prašyti darbo ir klaidžioti po
pusantramilijoninį
miestą,
tarpe įvairių tautybių mišinio.
Darbo pasiprašyti išmokau ir
kartą drąsiai įėjau į dirbtuvės
raštinę ir pareiškiau „I want
a work" (aš noriu darbo). Sek
retorė įvedė į kitą kambarį ir
pradėjo klausinėti. Nieko ne
supratau, ką ji ten sakė. Apsi

sukau ir kaip eit. taip eit na
mo, ašarėles braukdama nuo
veido. Pagaliau darbą gavau.
O tu, Viešpatie! Nežinau, ką
jie man sako, nei ką klausia.
Pažiūrėjau, kaip kiti dirba, ir
kad griebiausi dirbti. Visi
pratrūko juokais. Ir aš juo
kiausi, bet širdis plyšo iš
skausmo.
Padirbus dešimt valandų,
kojos nutirpo nuo stovėjimo,
ant rankų radosi pūslės. Dieve
mano, ko aš čia atvažiavau!
Bet apsipratau, kaip ir visi ap
sipranta. Negana, kad išdirbi
ilgas valandas prie sunkaus
darbo, reikia dar atlikti namų
ruošą, lankyti susirinkimus,
parašyti korespondencijas, ir
dar vakarinė mokykla. Juk
nenori visuomet likti „neby
le". Tai ištrauka iš M. Auksčiūnienės laiško, kuris buvo
atspausdintas 1938 m. liepos
12 d. Kauno mieste leistame
„Pasaulio lietuvio" žurnale.
Reikia pasakyti, kad gana
panašus buvo ir kitų ateivių
pradinis gyvenimas. Dar rei
kėtų pridurti, kad tokių pat
„pergyvenimų" netruko atvy
kusiems ateiviams ir pokario
metais į Detroitą, o taip pat ir
į kitus JAV miestus. Nedaug
kuo skiriasi ir vėliausių atei
vių dalia.
2000 metų gyventojų su-

A-tA.
Dr. JADVYGA GINEITIENĖ
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Jonušavos bibliotekos skaitykloje.

NAUJOSIOS DRAMOS PROGRAMA
rašymo duomenimis, dabar
Didžiajame Detroite gyvena
4,043,467 žmonės. Šių metų
sausio 1 d. prasidėję miesto
300 metų sukakties minėjimai
tęsis iki metų pabaigos. Lie
pos mėnesį buvo surengta ke
letas iškilių koncertų. Detroito
upėje paradavo ilgastiebiai
buriniai laivai. Taipgi buvo at
likta Antoine de la Mothe Ca
dillac atvykimo ir įsikūrimo
inscenizacija.
Petras Petrutis

PIRMOJI KĖDAINIŲ BIBLIOTEKA
Jau nebėra žmonių, kurie
paliudytų, kaip 1920 metais
buvo įsteigtas Kėdainių ap
skrities savivaldybės knygy
nas. Inteligentų paaukotos
knygos buvo būsimos bibliote
kos pradžia. 1925 m. penktos
klasės gimnazistė Jadvyga
Laucytė tapo pirmosios Kėdai
nių bibliotekos, turinčios 500
knygų, vedėja. Iš dviejų mažų
kambarėlių dabartinės Mika
lojaus Daukšos viešosios bib
liotekos patalpose 1935 m.
persikelia į Josvainių, 1939 m.
— į Jonušavos gatvės dvi
aukščio namo tris kambarius,
kuriuose neseniai aidėjo pra
dinukų balsai. Nuo šios datos
ir skaičiuojami pirmosios Kė
dainių miesto bibliotekos me
tai. Prieš karą joje buvo apie
4,800 knygų. Istorinių lūžių
metais J. Laucytei svarbiausia
buvo ne pareigūnų nuomonė,
bet knygų išsaugojimas: vie
nas slėpė savo bute, kitas iš
gabeno į kaimą, pas pažįsta
mus. 1943 m. bibliotekininkė
vėl dirbo įprastą darbą. Ap
griautame mieste Jonušavos
biblioteka buvo tarsi stabilu
mo garantas, priebėga, kurioje
viskas liko kaip ir anksčiau,
tik pagarbos ir pasitikėjimo —
daugiau. „Tuo metu biblioteka
buvo mažas žiburėlis, o dabar
— jau švyturys. Brendau, au
gau, stovėjau, padedant šiems
žiburiams", — vėliau pasakys
Juozas Paukštelis, kuris, beje,
buvo vienas aktyviausių skai
tytojų ir pagalbininkų. Po
šiais žodžiais galėjo ir galėtų
pasirašyti ne vienas kėdai
nietis.
Nuo 1951 m., Jadvygai Lau
cytei išėjus į užtarnautą po
ilsį, ne kartą keitėsi bibliote
kos darbuotojos ir pavadini
mas. Tačiau kėdainiškiai vi
suomet vadino biblioteką Jonušava.
Stabilumas iš dalies grįžo
tik 1976 m. bibliotekoje pradė
jus dirbti Jadvygai Urbana
vičiūtei, vėliau Petruševičie
nei, knygnešio Ferdinando Ur
banavičiaus anūkei.
1977 m. šios bibliotekos ve
dėja paskiriama dirbti Janina
Paulauskienė. Šis duetas dir
ba iki šiol. Tais metais biblio
tekoje buvo 18,444 knygos.
Daugiau kaip 50 metų čia
skaito R. Stašinskas, E. Ba

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 7 d., antradienis

nienė, E.Sabaliauskienė, J.
Labunskas, T. Kavaliauskie
nė, L. Kovalčiukienė. Skaito jų
vaikai ir anūkai. „Mano mama
E. Banienė skaito 55 metus,
aš taip pat nuo vaikystės esu
bibliotekos skaitytojas. Tai
bene vienintelė vieta, kur gali
ma pasislėpti nuo gyvenimo
negandų... Bibliotekoje ruošia
mos įdomios parodos, rengia
mos šventės, pažymimi rašy
tojų jubiliejai. Kur žmogui iš
sipasakoti, pasiguosti, rasti
dvasios ramybę?" — visų skai
tytojų vardu rašo V. Banys.
Šitokioj aplinkoj susibūrė
grupė žmonių, gimė idėja įvar
dyti tą susiėjimą. Knygų my
lėtojų klubas buvo įregist
ruotas „Varpo" vardu.
Klubas supažindina Kėdai
nių miesto bendruomenę su
rajono literatais, dailininkais,
liaudies meistrais, kitais kul
tūros ir meno veikėjais.
Koks graudus ir nebanalus
buvo tremtinės dabar jau mi
rusios, Sofijos Graužinienės
knygos „Tremtyje", pristaty
mas. Susipažinta su nuo Šėtos kilusia a.a. tremtine Adele
Dirsyte ir jos laiškų knyga
„Jūs manieji", bei tremtyje
ranka rašyta maldaknyge
„Marija, gelbėk mus*. Kaip
smagiai praėjo Motinos diena
Meironiškyje (Krakių seniūni
ja)...
Tačiau nelengvas pereina
masis laikotarpis palietė ir
biblioteką. Sumažėjo išlaiky
mui skiriamos lėšos. Nedaug
gaunama knygų, žurnalų,
laikraščių. Padėtį šiek tiek
švelnina kuklūs skaitytojų
paaukojimai. Tačiau jų nepa
kanka bibliotekos remontui
atlikti. Norėtųsi, kad pirmoji
Kėdainių miesto biblioteka gy
vuotų.
Kreipiamės į visus geros va
lios tautiečius, prašydami ma
terialinės paramos.
Brangūs tėvynainiai, su dė
kingumu priimsime jūsų pa
galbą. Jeigu sutinkate mus
paremti, aukokite į sąskaitą,
kurios Nr. 3801047341310,
AB Vilniaus Bankas, Kėdai
nių knygos mylėtojų klubui
„Varpas".
Rasa Stankevičienė
klubo „Varpas" pirmininko
pavaduotoja

Vilniuje,
Nacionaliniame
dramos teatre, senojoje spaus
tuvėje Maironio gatvėje, Jau
nimo teatre, Šv. Ignoto bažny
čioje ir Meno forte, birželio vi
duryje vyko Naujosios dramos
akcijos programa.
Prancūzų dramaturgo Olivier Py pjesės „Teatrai" skai
tymus pristatė lietuvių reži
sierius
Gytis
Padegimas,
Prancūzijos „Theatre Ouvert"
parodė spektaklį pagal savo
tėvynainio Jean-Luc Legarce
pjesę „Tolima šalis", o režisie
rius Oskaras Koršunovas pri
statė Sigito Parulskio pjesės
„Vienatvė dviese" eskizą.
Režisierius, dramaturgas,
kino ir teatro aktorius O. Py
nuo 1998 metų vadovauja Or
leano nacionaliniam teatro
centrui. „Pjesė Teatrai' nepa
lieka purvo, nevilties jausmo.
Savo spalvomis ir poetiškumu
ji jaukina mus prie nebūties,
sutaiko su drastiškiausiais,
neišsprendžiamais — kartų,
senėjimo, išėjimo iš gyvenimo
— konfliktais", — apie O. Py
pjesę sako ją buvusioje spaus
tuvėje statantis Gytis Padegi
mas.
Šios pjesės skaitymų metu
scenoje kaip personažai pasi
rodys ir pastatymo dalininkas,
kompozitorius, režisierius ir
net į Vilnių atvykstantis dra
maturgas.
Teatras „Ouvert" iš Prancū
zijos Jaunimo teatre pirmą

kartą Lietuvoje pristatė vieną
įdomiausių šiuolaikinės dra
maturgijos asmenybių — J. L.
Lagarce.
Dar jaunas būdamas J. L.
Lagarce sužinojo apie artėjan
čią mirtį, todėl nusiraminimo
ieškojo rašydamas. Pjesė „To
lima šalis" buvo baigta kelios
dienos prieš jo mirtį.
1990 metais „Theatre Ou
vert" surengė visos J. L. La
garce kūrybos apžvalgą, o
teatro režisierius Joel Jounneau pastatė nemažai drama
turgo kūrinių.
Tos pačios prancūzų drama
turgo pjesės interpretaciją ak
cijai parengė ir režisierius
Gintaras Varnas. Ji buvo pa
rodyta Šv. Ignoto bažnyčioje.
S. Parulskio pjesės „Vienat
vė dviese" situacija tarsi pra
tęsia tarptautinį projektą „Hotel Europa", kuriame dalyvavo
O. Koršunovas. Dramaturgo
išplėtotoje pjesėje apie viešbu
čio kambaryje esančių vyro ir
moters santykius Vilniuje vai
dino „Hotel Europa" pora Ves
ta Grabštaitė ir Viktoras Karpušenkovas bei Dalia Michelevičiūtė ir Vaidotas Martinai
tis. „Vienatvė dviese" buvo pa
rodyta spaustuvėje Maironio
gatvėje.
Poetas, literatūros kritikas,
dramaturgas, eseistas, vertėjas
S. Parulskis ir O. Koršunovas
teatro scenoje bendradarbiau
ja jau nebe pirmą kartą. (BNS)

A. t A.
DANGUOLEI MARCINKUTEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame motinai MATILDAI
MARCINKIENEI, seseriai ILONAI ir broliui ARŪNUI
su šeimomis bei visiems giminėms ir artimiesiems.
Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius

PADĖKA
A. t A.
VLADAS ŽIBĄS
2001 m. birželio 23 d. a.a. Vladas Žibąs užmerkė akis
amžinai Palm Beach Gardens ligoninėje, Floridoje.
Birželio 26 d. gedulingas Mišias atnašavo kun. Thomas
Otto Sf. Paul of the Cross bažnyčioje. Muzikas Liudas
Stukas vargonais pagrojo keletą lietuviškų religinių
giesmių. Jam skiriame ypatingą padėką.
Žmonių buvo nemažai atsisveikinti ir pasimelsti už a.a.
Vladą. Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą
pamaldose, užprašytas šv. Mišias ir užuojautos korteles.
Širdingas ačiū p. Augūnui už suorganizuotą kolektyvinę
užuojautą ir Lietuvos Dukterų, Juno Beach skyriaus
narių užuojautą, išspausdintas „Drauge". Dėkojame
visiems, visiems.
A.a.Vlado palaikus priglaudė Royal Palm Memorial
Gardens mauzoliejus.
Liūdintys žmona Apolonija, sūnus Algirdas ir
duktė Rita su Šeimomis

Po trumpos ligos mirė 2001 m. rugpjūčio 4 d. Gyveno
Dayton, OH.
Giliame liūdesyje liko: vyras dr. Romas Gineitis,
dukros Roma, Dana, Vida ir jų šeimos.
Po religinių apeigų laidotuvės įvyks rugpjūčio 11 d.,
šeštadienį, Dayton, OH.
Nuliūdusi teima

A.tA.
Dr. ALFREDAS „ALIUKAS"
ALEKNA
Mirė 2001 m. rugpjūčio 4 d., sulaukęs 62 metų. Gimė
Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, paskutiniuosius 30 metų
gyveno San Francisco, GA.
Nuliūdę liko: žmona Danutė, dukra Sofia Elena, brolis
dr. Vitas Alekna su žmona Dalia ir sūnumis Aru ir Alexis.
Velionis bus pašarvotas trečiadienį, rugpjūčio 8 d. ir
ketvirtadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 2 v.p.p. iki 8 v.v. Halsted
N. Gray-Carew & English laidotuvių namuose, 1123 Sutter
St, San Francisco, CA 94109. Laidotuvės įvyks
penktadienį, rugpjūčio 10 d. Šv. Mišios ui a.a. Alfredo sielą
bus aukojamos penktadieni rugpjūčio 10 d., 12 vai. r. St.
Dominics Church bažnyčioje, San Francisco, CA. Po Milių
velionis bus palydėtas į kapines.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdusi teima

JLfA.
DANGUOLEI MARCINKUTEIZEIKUS
mirus, jos mamai p. MATILDAI MARCINKIENEI,
ilgametei LMKF Čikagos klubo pirmininkei ir visai jos
šeimai reiškiame giliausią užuojautą.
Lietuvių moterų klubų federacijos Čikagos skyrius

Netekus brangios Mamytės

A. t A.
BRONĖS GRUODIENĖS,
gilią ir draugišką užuojautą reiškiame jos dukrai STEFAI
PRIALGAUSKIENEI, vyrui VYTAUTUI, jų seimai bei
visiems giminėms ir artimiesiems.
Janina ir Sigitas Gruenwaldai
Danguolė ir Pranas Kavaliauskai
Vera Zelinskienė
St. Pete Beach, FL

A. t A.
DANGU&LEI MARCINKUTEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu motinai MATILDAI,
seseriai ILONAI ir broliui ARŪNUI su šeimomis bei
kartu liūdžiu.
Evelina Oielieni su Seimą

Kas miršta? Ar žmogus? Ne jis. Ne, ne!
Jis į gyvenimą, į šviesą žengia.
Ir visa vyksta tolimam sapne.
Ir visa gimsta kitoje padangėje...
Ir skleisies tu, it žiedas amžinai
Po Viešpaties skliautais aukštaisiais.
B. Brazdžionis

Mielam Bičiuliui, Vyrui, Broliui

A. t A.
ALIUKUI ALEKNAI,
tokiam reikalingam tėveliui, per anksti išėjusiam ii gyvųjų
tarpo, dalinamės skausmu ir reiškiame užuojautą
DANUTEI, SOFIJAI, VYTUI, DALIAI, ARUI, ALFJCUI
ir visiems artimiesiems.
Nijolė ir Tomas Daugirdai
Dalia ir Arvydas Taurai
Birutė ir Šarūnas Taurai
Indrė ir Donatas Tijūnėliai
Austė ir Mindaugas Vygantai
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JAV Lietuviu Bendruomenės 50-metis

DRAUGAS, 2001 m. rugpjūčio 7 d., antradienis

ČIKAGOJE IR

APYLINKĖSE\

KOL LIETUVIŲ BUS AMERIKOJE

Didžioji Michigan ežero
pakrančių lietuvių geguži
nė sekmadieni, rugpjūčio 26
d., vyks Beverly Shores, IN,
Lituanica parke. Pradžia 1
vai. p.p. Visi maloniai kvie
čiami.

Net neabejokite i r būti
nai d a l y v a u k i t e „Draugo"
gegužinės laimėjimų trauki
me, kuriam laimikių atnešė
Valerija Čepaitienė, Anta
n a s Tuskenis, Regina Gai
galienė, Regina S k i r i u s i r
Marųa Stoškus, gyvenanti J o n a s Rugelis. Dėkojame ir
Palos Park, IL, grąžindama • prašome kitus pasekti jų pa
„Draugo" pokylio laimėjimų vyzdžiu.
bilietėlius, mūsų laikraštį pa
Bilietai į „Ąžuoliuko"
rėmė 50 dol. auka. Nuošir koncertą, kuris įvyks spalio
džiai dėkojame!
14 d. Maria mokyklos audito
rijoje,
gaunami „Seklyčioje" JAV LB Vidurio v a k a r ų
2711
W.
71st St., Chicago, IL
apygardos apylinkių gegu
60629;
tel.
773-476-2655. Bi
žinėje, kuri įvyks rugpjūčio 12
lietų
kainos:
25, 20 ir 15 dole
d., sekmadienį. 12 vai., lanky
rių.
Užsisakant
paštu prašo
sis JAV ambasadorius Lietu
ma
čekius
rašyti:
Lithuanian
vai John Tefft su žmona. Bus
American
Community,
Inc.
ir daugiau garbės svečių. Ka
Čekius
atsiųsti
kartu
su
už
dangi tai vienintelė LB Vidu
sakymu,
pridedant
savo
voką
rio vakarų apygardos apylin
kių gegužinė, veiks laimė su pašto ženklu. Užsakymai
jimai, kuriems prašome dova nebus ilgiau laikomi kaip 3
noti laimikių. Juos galite dienas.
atvežti į Pal. Jurgio Matu
K a d a p r a s i d ė s sveikatos
laičio misiją sekmadieniais ir
t
i
k r i n i m a s „Draugo" gegu
perduoti Birutei Vindašienei
žinėje?
Sekmadienį, rugpjū
po abejų šv. Mišių, arba skam
čio
19
d.,
1 val.p.p. Tėvų mari
binti tel. 708-974-2464.
jonų sode atsidarys Sveikatos
STUDIJŲ SAVAITGALIS
palapinė, kur jūs galėsite pasi
DAINAVOJE
tikrinti kraujospūdį, pasisver2001-jų metų ateitininkų ti,
pasimatuoti
juosmens
studijų savaitgalis Dainavoje apimtį. Cook County ligoni
vyks rugpjūčio 31-rugsėjo 3 d. nės, Šv. Kryžiaus ligoninės ir
Kviečiami visi ateitininkai. Amerikos Lietuvių gydytojų
Jaunesni negu 21 m. amžiaus sąjungos daktarai informuos,
stovyklauja kartu su tėvais.
kaip ir kada reikia pradėti tik
Numatoma įdomi programa. rintis, norint išvengti krūties,
Paskaitininkais jau sutiko storosios žarnos ir prostatos
dalyvauti: Vitalija Bogutaitė, vėžio, širdies ir kraujagyslių
Pilypas Narutis, dr. Vytautas ligų, diabeto, nutukimo ir kitų
Narutis, Zita Prakapaitė, Vid sveikatos sutrikimų. Iš pačio
mantas Vitkauskas ir kt.
ryto, 9 valandą, atvyks spe
Registraciją vykdo Jonas ir cialus Cook County ligoninės
Stasė Kazlauskai, tel. 440- mamogramų autobusas, ku
546-0631, arba elektroniniu riame bus nemokamai daro
paštu: SKazlau648@aol.com
mos krūties nuotraukos.

NAUJA VIEŠNIĄ LITUANISTIKOS
TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE
Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrą aplankė Lietuvos
muzikos akademijos Fortepijo
no ir muzikos fakulteto de
kanė, Pedagogikos katedros
docentė Ramunė Kryžauskienė. Profesorė nuo seno tyri
nėja lietuvių fortepijono me
ną, ji skaito paskaitas studen
tams, pranešimus įvairiose
mokslinėse
konferencijose,
sistemingai publikuoja moks
linius -straipsnius.
Prof. R. Kryžauskienė apie
Žilevičiaus —Kreivėno muzi
kologijos archyvą sužinojo iš
savo studentės Lauros Sarpalytės, kuri praeitais metais
lankėsi Čikagoje ir sėkmin
gai apgynė magistro darbą,
paruoštą remiantis išeivijos
muzikine veikla.
Ramunė Kryžauskienė 1980
metais baigė fortepijono stu
dijas Lietuvos valstybinėje
konservatorijoje (dabar Muzi
kos akademija). 1985 metais

sėkmingai apgynė menotyros
daktaro disertaciją apie Lie
tuvių fortepijono kultūrą Lie
tuvoje. Pastaraisiais metais
šios mokslininkės dėmesio
centre — lietuvių pianistų, il
gai gyvenusių toli nuo Tėvy
nės, lig šiol dar mažai žinomų
Lietuvoje, atlikėjiškas menas,
jų veiklos kryptys ir tobulėji
mas.
Viešnia džiaugėsi, kad rado
daug medžiagos Žilevičiaus Kreivėno muzikologijos archy
ve apie lietuvių pianistų kon
certinę veiklą už vandenyno.
Ji ketina surinktą medžiagą,
archyvo šaltinių analizę api
bendrinti ir išleisti monogra
fiją, kuri leis suvokti lietuvių
išeivijos
atlikėjišką
meną
kaip vieningą lietuvių tautos
kultūros fenomeną, integruoti
jį į bendrą lietuvių muzikos
istorijos raidą.
S k i r m a n t ė Miglinienė
LTSC archyvų direktorė

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (i* kaires) LTSC archyvų direktore
Skirmante Miglinirnc. LRSC pirmininkas prof .Jonas Račkauskas ir Lie
tuvos muzikos akademijos Fortepijono ir muzikos fakulteto dekane. PedaKogiko* k;ite<lros docente Ramun* Kryžauskienė

Taip jaukioje virtuvėlėje virš „Seklyčios* draugyste dalinosi Kazimieras
Kuniutis. „Lietuvos Vaikų vilties" komiteto savanoris, ir Domilė Janu
lyte, šio komiteto dėka besigydanti Shriner's ligoninėje.

Sekmadieni, rugpjūčio 12
„ŽALIŲ KORTELIŲ"
d-, JAV LB Brighton Parko
LOTERIJA
apylinkės valdyba rengia pie
„Žalių kortelių" loterijos-DV
tus Švč. M. Marijos Nekalto
2003 prašymų formų siuntiprasidėjimo parapijai paremti. m a s s i a i s
f7. .
.
u
Zi~i- ~~ •
metais bus nuo spa
Visi esantieji ir buvusieji pa- , . , , . , . paliZ 0 , J r. -i
... Z• . .bei- visa
• i» •*, •• lavimai
lio 1 d. ikidalyvauti
spalio
31 d.loterijoje
Reika
p
rapijiečiai
lietuviškoji
visuomenė
yra kviečiama
pri
sidėti prie šio vajaus. Pietus yra šiek tiek pakeisti, pvz.,
bus tuoj po 10:30 vai. lietuviš reikia surašyti visus turimus
kų šv. Mišių mokyklos salėje, vaikus iki 21 metų, nesvarbu,
4420 S. Fairfield Ave. Virtuvė ar jie emigruos, ar ne. Taip pat
veiks nuo 9 vai.r. iki 12:30 turi būti pridėtos visų šeimos
val.p.p. norintiems užeiti pa asmenų nuotraukos.
Vienas iš svarbiausių pakei
bendrauti prie puodelio kavos
timų
yra siuntimo adreso pa
vėsinamoje salėje. Po pietų
keitimas.
Formas reikės siųs
bus rodomas įdomus 30 minu
ti:
čių filmas „Lemties kilpa".
DV-2003 Program
Vyresniųjų lietuvių cent
Kentucky Consular Center
r e „Seklyčioje" rugpjūčio 8
3003 Visa Crest
d., trečiadienį, 2 val.p.p. kal
Migrate, KY 41903-3000
bės dermatologas dr. Kastytis
USA
Jučas apie odos ligas ir prie
Formas su paaiškinimu gali
žiūrą. Po paskaitos klausyto te gauti JAV LB Socialinių
jai turės progos asmeniškai su reikalų raštinėje - „Seklyčio
daktaru pasikalbėti jiems rū je", 2711 W. 71st. Street, Chi
pimais sveikatos reikalais bib cago.
liotekos kambaryje. Visi malo
Birutė Jasaitienė
niai kviečiami ir laukiami,
nepraleiskite progos, patikri
5 jjjMrS ir tol/
nimas - nemokamas. Po pas
ŠALFASS-gos metinis
kaitos bus bendri pietūs. At
suvažiavimas
vykite (vėsinimo sistema vei
kia)!
ŠALFASS-gos visuotinis
Nuostabus Lietuvos vaiz
metinis
suvažiavimas š. m.
dai atsiveria iš vaizdajuosčių,
lapkričio
17 d. vyks Cleveland,
kurias galima pasiskolinti iš
Ohio.
Platesnė
informacija
LB Lemonto apylinkės sociali
bus
teikiama
penktadieninėje
nių reikalų skyriaus antradie
niais ir penktadieniais nuo 10 „Sporto apžvalgos" laidoje.
vai. r. iki 3 val.p.p. Vaizda Stebėkite.
juosčių temos įvairios - yra
Baltiečių lauko teniso
keletas meninių filmų apie
turnyras
Lietuvos istoriją, muziejus, se
novę, vaizdajuostės iš serijų
2001 metų Šiaurės Ameri
„Mūsų miesteliai" bei „Vizijos kos Baltiečių lauko teniso pir
ir tikrovė", Lietuvos TV istori menybės šeštadieni, rugpjūčio
jos laidų „Būtovės slėpiniai" 25 ir sekmadienį, rugpjūčio 26
įrašai, dokumentiniai filmai, d. vyks Columbus, Ohio. Ren
II Pasaulio lietuvių dainų gia latviai. Lietuvius infor
šventės įamžinimai. Socialinių muoja Eugenius Krikščiūnas,
reikalų skyrius įsikūręs Pa ŠALFASS-gos lauko teniso
saulio lietuvių centre, 14911 sekcijos vadovas, 105 Anndale
127th St., Lemont, IL 60439.
Dr., Norfh York, Ont., Canada
M2N 2X3. Tel. 416-225-4385.
ii arti
ir
toli
E-mail <dkrik3@home.com>
PROF. V. SNIEČKUS Visi kviečiami smagion
ČIKAGOJE
gegužinėn
Amerikos cheminės draugi
Šv. Petro ir Povilo lietuvių
jos 222 suvažiavime, vyksian
čiame Čikagoje, rugpjūčio 29 parapija, 216 Ripley Place,
d., trečiadienį,
10 val.r. Elizabeth,' NJ, ruošia didžiulę
McCormick Place Lakeside metinę gegužinę sekmadienį,
Center (ketvirtas aukštas, rugpjūčio 26 d. Gegužinė vyks
E450 kambarys) Queen's uni nuo 12 vai iki 4 val.p.p. Bus
versiteto profesorius Viktoras įvairių skanių lietuviškų val
Sniečkus skaitys pranešimą gių. Šoksim grojant Telšinsko
apie naujoves sintetinėje orga gražiai lietuviškai muzikai.
Kviečiami visi — dideli ir ma
ninėje chemijoje.
Šis pranešimas bus skaito ži pabūti kartu smagioje para
mas jo ACS Arthur C. Cope pijos gegužinėje. Dalyvavimo
Scholar žymens apdovanojimo auka prie įėjimo 3 dol. asme
proga. Profesorius V. Sniečkus niui. Informacijai kreipkitės
parengė 63 studentus magist į kleboniją tel. 908-352-2271.
ro ir daktaro laipsniams, o 50
SBcmlblmmi
studentų gilino žinias podaktarinėse studijose. 2001 ir
• 27 centai skambinant i
2002 metais jis yra profeso Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 vaL
rius-svečias Australijos valsty per parą, 7 dienas per savaibiniame universitete Canber- te, 6 sekundžių intervalai.
roje.
Jokių mėnesinių mokesčių.
1999 metais Lietuvos mok Tikslus apskaičiavimas. Koky
slo akademija V. Sniečkų iš biškiausias ryšys. Paslauga be
rinko savo nariu. Profesorius apgaulės. Kreipkitės vakarais
buvo Baltų sintetinės organi lietuviškai į TRANSPOINT
nes chemijos simpoziumo pra atstovą su 8 metų patirtimi
eitais metais Vilniuje organi tarptautiniuose ryšiuose. Tel.
zatorius ir organizuoja kitą 708-3864556. TRANSPOINT
simpoziumą ten pat 2002 me — patikimiausias ryšys su
tais.
Saulius Šimoliūnas Lietuva bei visu pasauliui

Prieš 50 metų, po ryžtingų
lietuvių tautos ir valstybės
idealais ženklinamų pastan
gų, Amerikos lietuviai susibū
rė į Jungtinių Amerikos Vals
tijų Lietuvių Bendruomenę.
Tai nebuvo dar vienas specia
lios paskirties sambūris tarp
gausybės Amerikos lietuvių
organizacijų, bet tautine pri
gimtimi bei tautiniu apsi
sprendimu grindžiamas tel
kinys. Jo pagrindinė paskirtis
- išlaikyti lietuvybę tarp
Amerikoje pasklidusių lietu
vių ir padėti pavergtai Lietu
vai išsikovoti laisvę.
Būdama Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) šeimos
nare, JAV Lietuvių Bendruo
menė (JAV LB) Amerikoje
siekė būti Vyriausio Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto pa
skelbtos Lietuvių
Chartos
principų vykdytoja. Savo veik
lą ji neatskiriamai siejo su vi
siška Lietuvos valstybine ne
priklausomybe, o lietuvybę su lietuvių kalbos, papročių,
tradicijų išlaikymu, tautinės
dvasios puoselėjimu, tautybės
sampratos ir tautinio solidaru
mo ugdymu. Dėta pastangų
išeivijoje formuoti gyvastingą,
veiklią, valstybiškai bei tau
tiškai susipratusią lietuvių
tautos dalį Amerikoje, kuri
pajėgtų Lietuvių Tautos gyvy
bę perduoti ateities kartoms.
JAV LB atlikti darbai šian
dien rodo ir apčiuopiamą pali
kimą: konkrečius nuopelnus
nepriklausomybę
atgavusiai
Lietuvos valstybei bei išaugin
tas jau dvi naujas išeivijos

kartas.
Lietuvybės ugdymo - švieti
mo bei auklėjimo srityje Ben
druomenės vadovų, vienų ar
taip pat kartu su specialiais
mokytojų švietėjų sambūriais,
religinių bendrijų atstovais,
sukurtas lietuviško švietimo
tinklas, programos, paruošti
bei išleisti vadovėliai ir kita
mokymo medžiaga lituanis
tinėms mokykloms, lėmė šio
uždavinio rezultatus.
Lietuvybės išlaikymo - kul
tūros srityje JAV LB ruošė
moksleivių šventes, dailiojo
žodžio varžybas, kūrė tautinių
šokių grupes, chorus, lietu
viškam bendravimui bei veik
lai ruošė pačius jauniausius
lietuvius. Jaunimo tautinių
šokių grupės, chorai, ansamb
liai bei jų sutelkimas į perio
diškai ruošiamas masines dai
nų ir šokių šventes, teatro fes
tivalius, mokslo ir kūrybos
simpoziumus stiprino tauti
nius ryšius, puoselėjo kūrybą
ir palaikė tautinį gyvastingu
mą.
Lietuvos laisvinimo srityje
JAV LB valdžios įstaigose, per
vietovių politikus, seminarais,
leidiniais, o taip pat ir spau
doje nuolat ir neatlaidžiai kėlė
Šia proga kreipiamės į jus,
Lietuvos laisvės klausimą.
Dirbdama viena ar su šioje prašydami jungtis ir toliau
srityje veikiančiomis kitomis remti Lietuvių Bendruomenės
organizacijomis, ji neleido už darbų tąsą. Jūsų dosni auka,
miršti pavergtos Lietuvos, pri įvertinanti 50-ties gyvastingų
sidėjo prie Lietuvos aneksijos metų darbą Lietuvos ir išeivi
nepripažinimo politikos išsau jos lietuvių tarnyboje, tebūna
gojimo, užtikrino diplomatinės paskata bei parama ateities
tarnybos tęstinumą. Aktyvia veiklai.
veikla JAV LB ypač teigiamą
Algimantas Gečys

Istorija tapusieji kadrai: JAV bendruomenininkai Vilniuje
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vaidmenį atliko Sąjūdžio me
tais. Šiuo metu darbuojamasi
Lietuvai tapti NATO nare.
Lietuvai atstačius neprik
lausomybę, JAV LB jaučia pa
reigą Lietuvai padėti visuome
niniu, tautiniu, idėjiniu bei
labdaroj požiūriais. Subūri
mas naujai iš Lietuvos į šį
kraštą atvykstančių ir jų bū
rimas tautiniam
išlikimui
šiandien yra vienas iš ateities
uždavinių. Nors metų sūkuryje
je kažkiek esame svetimos
aplinkos vandenų praskalauti,
JAV LB yra gyva, kupina ryž
to, gyvenanti tais pačiais idea
lais kaip ir prieš 50-metį. Lie
tuva ir lietuvybės išlaikymas
Amerikoje - jos pagrindiniai
rūpesčiai!
Tokiomis nuotaikomis JAV
LB mini savo 50-ties metų gy
vastingumo sukaktuves. Ne
užbaigdama savo veiklos, bet
tik ieškodama naujos atsparos
jai pratęsti. Jos darbas nesi
baigs, kol lietuvių bus Ameri
koje. Š.m. spalio 11-14 dieno
mis Čikagoje ruošiami rengi
niai - susirinkimai, sesija, pa
roda, minėjimas, koncertas su
kakčiai paminėti. Visuomenę
kviečiame dalyvauti, pasi
džiaugti mūsų visų pastango
mis ir pasiaukojimu pasiek
tais laimėjimais, pasirengti
ateities darbams.

•

Chicago

How easy is lt to
As easy as SAS.

From Chicago we offer daMy servfce to Vilnius
wfth a hasste free connectlon through our
Copenhagen Alrport And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Copenhagen back
to Chicago.
Rnd out just how easy we can mate your
next trlp to Vilnius. And remerr.ber, when you
travel wlth SAS, you can earn mlleage credit
wtth Unlted's Miieage Plūs* or SAS'
EuroBonus1" frequent flyer program.
For Information on speclal fares and
schedutes contact yeur Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
wwwjcandinavian.net

I fs Scandinavian

