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Siame 
numeryje: 
Dr. J o n a s Adomavičius 
ragina rūp in t i s kaulais; 
jeigu nesimankšt ins i , 
greičiau a t skubės 
senatvė, sako Jus t inas 
P ikūnas , PhD. 

2psl. 

Darius Udrys tęsia 
pasakojimą apie 
plačios apimt ies 
Pasaul io l ietuvių 
j aun imo kongresą. 

3 psl. 

Švento Kazimiero 
seserų kongregacija 
išr inko nauja taryba; 
kun. V. Labašauskas 
džiaugiasi galimybe 
studijuoti Amerikoje. 

4 psl. 

Rugpjūčio 10 d. Tėvų 
mari jonų sodelyje 
Čikagoje s iautė vasaros 
šventė, joje talkino 
dešimtys savanorių; 
Čikagoje ir apylinkėse 
pagausėjo renginių. 

6 psl. 

Sportas 

R u g p j ū č i o 9 d. Vi ln iu je 
d a l y v i ų p a r a d u sostinės gat
vėmis ir aviacijos švente aikš
tyne prie Nacionalinės galerijos 
ir Baltojo tilto oficialiai prasi
dėjo 13-asis Europos karšto oro 
balionų čempiona tas , kur is 
vyks iki rugpjūčio 17 dienos. 
Esant puikiam orui ir šviečiant 
saulei, pirmajam parodomajam 
skrydžiui virš sostinės pakilo 
per 30 oro balionų. I čempiona
to a t idarymo švente susirinko 
per 10.000 vilniečių. 

L i e t u v ė Irena G u d a i 
t i e n ė K a u k a z e nusileido į 980 
metrų gylį Iljuchinskąjos (Pe-
rovskajos) urvą ir pagerino jai 
pačiai p r ik laus ius į Lietuvos 
moterų nusileidimo gilyn rekor
dą. Nusi le idimas j urvą ir išle
pimas iš jo t ruko penkias paras 
Prieš dvejus metus Kroatijoje. 
Lukinos J a m o s urve. I. Gudai
t iene buvo nusileidusi į 950 
metrų gylį 

K a u n e p a s i b a i g u s i a m e 
a š t u n t a j a m e E u r o p o s jau
nių ( iki 17 metų) b o k s o čem
p i o n a t e Lietuvos atstovai iš
kovojo viena aukso, vieną si
dabro ir tr is bronzos medalius 
Geriausiai pasirodė kaunietis 
Laimonas Or in tas kuris svorio 
kategorijos iki 80 kg finale 
antra jame ra te aiškia persvara 
nugalėjo vengrą Mark Lakatos 
ir tapo čempionu. Karolis Ažu-
kas iš Alytaus svorio kategori
jos iki 54 kg finale nusileido 
Rusijos atstovui Imil Iksanov. 
Bronzos medal ius iškovojo vil
nietis Edua rdas Spakovas (60 
kg), šilutiškis Raimondas Rup
šys (63 kg> ir palangiškis Man
tas Tarvydas <66 kg). 

Lietuvos kariuomenės vadas aplankė 
Irake tarnaujančius karius 

V i l n i u s , rugpjūčio 11 d. 
i BNS) —Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas majoras Jonas 
Kronkaitis ir jo padėjėjas majo
ras Almantas Leika kartu su 
Danijos kariuomenės vadovybe 
praėjusią savaitę lankėsi Irake, 
kur aplankė ten tarnaujančius 
Lietuvos karius, susipažino su 
jų tarnybos ir gyvenimo sąly
gomis. 

Vilniuje pirmadienį sureng
toje spaudos konferencijoje J. 
Kronkaitis sakė, kad rugpjūčio 
7-9 dienomis trukusi kelionė 
prasidėjo šalia Irako esančiame 

Kuwaife, iš kurio automobiliais 
Lietuvos ir Danijos kariuome
nės vadovybė nuvyko į Irako 
pietryčius, kur įrengta logisti
kos bazė. Į šiaurę nuo šios bazės 
yra įrengta bataliono stovykla, 
kurioje gyvena danai ir lietu
viai. 

Nuo birželio Pietų Irake 
Didžiosios Britanijos atsakomy
bės zonoje tarnauja 43 Lietuvos 
kariai iš Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio (LDK) Algirdo mecha
nizuotojo pėstininkų bataliono 
bei 8 Lietuvos karo logistai. Jų 
užduotis — pad 

šąją tvarką, budėti, saugoti ob
jektus, ta rnyba kontrolės pos
tuose. 

Tarp tarnaujančių Irake yra 
ir 17 šaukt in ių , savo noru 
išvykusių į taikos įvedimo misi
ją Irake. 

Pasakodamas apie karių 
gyvenimo sąlygas, J. Kronkaitis 
sakė, kad pradžioje juos labai 
vargino karš t i s — dienomis sau
lėje oro temperatūra pakyla iki 
60-65 C (150-160 F) laipsnių. 

Pirmosiomis dienomis visi 
kariai turi išgerti net iki 12 litrų 
vandens, vėliau šis kiekis 

sumažėja, tačiau vis tiek kariai 
nepaleidžia iš rankų butelių su 
vandeniu, kuris yra atvežamas 
iš Kuvvait'to ar atskraidinamas 
iš Danijos. 

J . Kronkaitis sakė neišgir
dęs nė vieno skundo dėl prastų 
gyvenimo ar tarnybos sąlygų — 
lietuviai gyvena ir yra aprūpi
nami taip pat kaip ir kitų vals
tybių kariai. Šiuo metu jie gyve
na palapinėse, tačiau netrukus 
persikels į metalinius namelius. 

J. Kronkaitis užtikrino, jog 
kariai yra saugūs. 

Nukel ta į 5 psl. 
Lietuvos kariuomenes vadas generolas majoras Jonas Kronkaitis (kairėje > 
Irake susitiko su ten tarnaujančiais Lietuvos kariais. KA.M-ELTA nuotr. 

Lie tuvos k repš in io 
r i n k t i n ė j e nebus 
n e i Z. I lgausko, 
n e i A. Sabonio 

Vi ln ius , rugpjūčio 9 d. 
(Elta) — Likus keturioms sa
vai tėms iki Europos vyrų krep
šinio čempionato Švedijoje, ga
lutinai žlunga vis dar rusenu
sios krepšinio gerbėjų viltys, 
kad Lietuvos rinktinėje rungty
niaus NBA žvaigždės Žydrūnas 
Ilgauskas ir Arvydas Sabonis. 

A. Saboniui savo sprendimą 
susiejus su Ž. Ilgausko veiks
mais ir pažadėjus žaisti, jei 
r ung tyn i aus Žydrūnas, net 
aukščiausi valstybes vadovai — 
ministras pirmininkas Algirdas 
Brazauskas ir prezidentas Ro
landas Paksas įsijungė j krep
šininkų įkalbinėjimo kampani
ją, rašydami j iems kvietimo 
laiškus ar kviesdami pietų tė
vus. Tačiau visa tai buvo be
prasmiškos pastangos, nes Ž. 
I lgauskas jau liepos mėnesį 
savo agentui Luciano Capi-
cchioni pranešė, jog Europos 
čempionate nežais, o tuo metu 
vienoje iš JAV klinikų jam 
numaty t a s reabilitacijos kur
sas. 

Nuke l t a į 5 psl. 

S e p t i n t a d a l i s į sekso 
vergi ją Vokietijoje 

a t v e ž t ų mote rų — iš 
L ie tuvos 

Vi ln ius , rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Beveik septintadalis 
pernai į Vokietiją sekso verslui 
nelegaliai atgabentu moterų 
buvo atvežtos iš Lietuvos. 

Šie duomenys skelbiami 
Vokietijos policijos metiniame 
pranešime apie prekybą žmo
nėmis. 

Nukelta i 5 psl. 

Klaipėdos krašto ir Lietuvos sąjungą simbolizuojanti arka. Vladimiro Čiulevičiaus (Eita) nuotr. 

Klaipėdos krašto ir Lietuvos sąjungą 
simbolizuos arka 

K l a i p ė d a , rugpjūčio 8 d. 
i Elta1 — Rugpjūčio 8 d. uosta
miestyje atidengtas paminklas, 
skirtas Klaipėdos krašto prisi
jungimui prie Lietuvos. 

Simbolines arkos pavidalo 
paminklas uostamiesčio centre 
pastatytas Klaipėdos krašto 
prisijungimo prie Lietuvos 80-
meciui pažymėti. 

8.5 metro aukščio ir beveik 
tiek pa t metrų ilgio statinys, 
įkurdintas parkelyje prie Danės 
upės. jo autorių teigimu, yra di
džiausias granitinis paminklas 
Lietuvoje. Arka pastatyta rėmė
jų lėšomis, ją sukūrė Naciona
lines premijos laureatas skulp

torius Arūnas Sakalauskas ir 
architektas Ričardas Krištopa-
vičius. Grani tas monumento 
statybai buvo atgabentas iš Ki
nijos. 

Paminklo atidarymo iškil
mėse dalyvavo premjeras Al
girdas Brazauskas. Seimo na
riai, miesto ir apskrities vado
vai. Paminklą pašventino Tel
šių vyskupas. 

Kreipdamasis į susirinku
siuosius. A. Brazauskas pažy
mėjo, jog šis paminklas padės 
prisiminti istorinius įvykius, lė
musius visai Lietuvai svarbius 
pokyčius. 

Teigiama, jog atvirų vartų 

vaizdinys simbolizuoja vienin
gos Lietuvos valstybės politinės 
bei kultūrinės istorijos atmintį. 
Klasikinės formos kolona, iš se
novės graikų statinių perėmusi 
svarbiausios pastovumo seman
tiką, simbolizuoja Mažojoje Lie
tuvoje prasidėjusios Didžiosios 
Lietuvos kultūros raidą, tapusią 
vieningos Lietuvos kultūros ar
gumentu. Laužtinio lanko jung
tis, anot autorių, siejanti klasi
kinę koloną su modernios for
mos stačiakampe vartų atrama, 
paminkle ženklina politinį Di
džiosios Lietuvos siekį prisi
jungti Mažąją Lietuvą kaip sa
vasties dalį. 

Lietuvai atsivėrė viešieji 
pirkimai Europos Sąjungoje 

Viln ius , rugpjūčio 11 d. 
(BNS) — Lietuvos bendrovės 
jau gali dalyvauti viešuosiuose 
Europos sąjungos (ES) valsty
bių prekių, paslaugų bei darbų 
pirkimuose. Tuo tarpu itin pa
didėjusios konkurencijos, kai 
nuo narystės pradžios ES bend
rovėms atsivers ir Lietuvos pa
siūlymai, nesitikima, pirma
dienį rašoma dienraštyje „Vers
lo žinios". 

Pasak dienraščio, viešieji 
pirkimai ES — didžiulė užsa
kymų „kasykla" ir Lietuvos 
įmonėms. 

Nors su Lietuvos naryste 
ES susijusios Viešųjų pirkimų 
įstatymo pataisos įsigalios tik 
nuo stojimo datos, Lietuvos 
įmonės jau dabar gali dalyvauti 
ES viešuosiuose pirkimuose. 
Tokią galimvbe suteikia Lietu
vos asocijuotos narystės su ES 
sutartis. 

ES valstybių narių valsty
binės įstaigos, savivaldybės bei 
vadinamosios komunalinės val
stybės valdymo įmonės privalo 
skelbti viešą paslaugų, prekių 
įsigijimo konkursą darbams, jei 
jų vertė viršija 5 mln. eurų. 

Tuo tarpu prekėms ir pa
slaugoms įsigyti va ls tybės ir 
savivaldybės insti tucijos E S 
viešąjį konkursą skelbia nuo 
130,000 eurų. komunalinio ūkio 
įmonių skelbimai prasideda nuo 
400.000 eurų. ..Nors sumos 
gana didelės, Lietuvos įmonės 
jau dabar gali bandyti dalyvau
ti konkursuose kartu su par tne
riais iš Lietuvos ar užsienio. 
Gali dalyvauti ir vienos, jei a t i 
tinka privalomojo sertifikavimo 
reikalavimus ir gali pa tenkin t i 
stambų užsakymą", sakė Viešų-
iu Dirkimu tarnvbos Metodolo
gijos skyriaus vedėjas Vaidotas 
Jakštas . Nukel ta į 5 ps l . 

V. Landsbergis perspėja dėl 
grupuočių siekio užvaldyti valstybę 

Vi ln ius , rugpjūčio 11 d. 
(Elta) — Seimo opozicinės Tė
vynės sąjungos frakcijos narys 
Vytautas Landsbergis teigia 
matąs pavojų, kad valstybę gali 
užvaldyti tam tikrų interesų 
grupuotes. 

Pasak jo. siekis užvaldyti 
valstybę nėra išskirtinis, nes jis 
liečia ne tik Lietuvą, tai tarp
tautinis reiškinys, ypač būdin
gas naujosioms, atkurtoms Vi
durio ir Rytų Europos valstybių 
demokratijoms. 

Kaip vieną iš tokios situaci
jos ženklų V. Landsbergis pa
minėjo sudėtingą darbininkų 
padėtį, jų mažus atlyginimus. 

nedarbą, nepaisant ekonominės 
padėties valstybėje pagerėjimo. 
,,Tai aiškus ženklas darbininkų 
engimo'", sakė par lamenta ras , 
pareiškęs susirūpinimą dėl tik
rų profsąjungų nebuvimo. 

V. Landsbergis paragino at
sikratyti tam tikros mitologijos, 
neva profsąjungų reikalai — tai 
ne konservatorių reikalas. 

. .Socialdemokratai pagal 
šabloną lyg tai tuo turė tų rūpin
tis, jie turi tam tikras fiktyvias. 
fasadines profsąjungas ir iš 
tikrųjų yra s tambaus kapi ta lo 
ir stambių žemvaldžių partija", 
sakė V. Landsbergis. 

N u k e l t a į 5 p s l . 

Pasaulio naujienos 
{RenonUs AFP. Reuters. AP. (rterfax. ITAR-TASS 8NS 

JAV 
V a š i n g t o n a s . JAV prezi

dentas George W Bush teigė, 
jog demokratijos ir ekonominės 
gerovės sukūrimas Irake bei vi
suose Artimuosiuose Rytuose 
yra ilgalaikė užduotis. Savaiti
nis JAV prezidento kreipimasis 
per radiją buvo skirtas pažymė
ti 100 dienų nuo pagrindinių 
karo veiksmų Irake pabaigos. 
Nors prieš JAV pajėgas ir to
liau tęsiasi kasdieniai išpuoliai, 
kuriuose jau žuvo 55 kariai. G. 
W Bush tvirtino, jog Bagdade 
pradėjus budėti 6,000 irakiečių 
policininkų, o kituose miestuo
se tarnybą pradėjus eiti maž
daug 20.000 pareigūnų, valsty
be tapo saugesnė Jis pareiškė. 
kad JAV kariuomene ir jos 
sąjungininkės daro ..nuolatine 
pažangą". Tačiau, pridūrė jis, 
..šimto dienų nepakanka siau
bingam Saddam Hussein pali
kimui sugriauti Laukia 

sunkus ir pavojingas darbas, 
kuriam reikia laiko ir kantry
bės. Mes prisiėmėme ilgalai
kius įsipareigojimus, kurie gy
vybiškai svarbus taikai šiame 
regione (palaikyti' ir Jungtinių 
Valstijų saugumui 'užtikrinti)". 

j EUROPA "Į 
B e r l y n a s . Vokietija atme

tė galimybę nusiųsti savo ka
rius į Iraką paremti JAV vado
vaujamas pajėgas, kurios sie
kia normalizuoti padėt) karo 
nusiaubtoje valstybėje, pirma
dienį pareiškė vyriausybes 
atstovas Thom Steg. ..Mūsų 
nuostata aiški. Vyriausybe 
laikosi savo nuomones Irake 
nesivelti į karine veiklą", sake 
Th. Steg. J is taip pat pabrėžė, 
kad oficialiai JAV neprašė Vo
kietijos vyriausybės tokios pa
galbos 

Br iu se l i s . Nelegalus imig
rantai pagal nauja planą, kuri 
rengia šiuo metu Europos 

Sąjungai 'ES) pirmininkaujan
ti Italija, bus išsiųsti iš ES 
autobusu, traukiniu ar specia
liais skiriamaisiais ženklais ne
pažymėtu policijos automobiliu. 
Italijos parengtame plane pa
žymima, jog 15 ES valstybių 
narių tu rė tų glaudžiau ben
dradarbiauti , spresdamos žmo
nių, kurių prašymas suteikti 
teisę gyventi ar prieglobstį vie
noje ES valstybėje buvo atmes
tas, likimą. Parengus įsakymą 
del išsiuntimo, toks pabėgėlis 
ar imigrantas turi būti išvežtas 
iš ES per 36 valandas, pažymi
ma plane. 

vergai ir kuri dabar tėra karo 
zona skurdžiame Vakarų Afri
kos regione. Pastaruoju metu 
apie sostinę Monroviją kilu
siuose susirėmimuose su suki
lėliais žuvo mažiausiai 2,000 
žmonių. ..Noriu būti aukojamu 
ėriuku", sakė C. Taylor per at
sistatydinimo ceremoniją. 

RUSIJA 

LIBERIA 
M o n r o v i a . Liberijos prezi

dentas Charles Taylor pirma
dienį pasidavė JAV spaudimui 
ir pasi traukė iš posto. Jungti
nes Valstijos ir kitos valstybes 
tikisi, jog tai padės paspartinti 
pabaigą konflikto, niokojusio 
Liberiją ir kaimynines Vakarų 
Afrikos valstybes beveik 14 me
tų. Atsisakęs valdžios Ch. Tay 
lor turėtu išvykti iš Liberijos, 
kurią XIX amžiuje kaip laisvės 
rojų kure išvaduoti Amerikos 

Maskva . Rusijos preziden
tas Vladimir Putin pareiškė, 
jog atėjo metas priimti galutinį 
sprendimą dėl Rusijos ir Bal
tarusijos sąjunginės valstybes 
bendros valiutos Jis taip pat 
sake. kad po šio posėdžio bus 
paskirta dviejų valstybių prezi
dentų susitikimo, kuriame bus 
paskelbtas galutinis sprendi
mas, data. Pasak vicepremjero 
ir finansų ministro Aleksėj 
Kudrin. posėdyje bus pateiktas 
suderintas sutarties variantas. 
tačiau iš jo pareiškimo neaišku, 
ar tekstą suderino suinteresuo
tos Rusijos ministerijos ir žiny
bos, ar Rusija ir Baltarusija 
Liepos 1 dieną Baltarusijos 
prezidentas Aleksandr Luka
šenka atsisakė pasirašyti įsaką 

dėl išankstinio susitarimo įves
ti Baltarusijoje atsiskaitymams 
ne grynaisiais pinigais Rusijos 
rublį. Maskva tai vertino kaip 
Baltarusijos vadovybės nenorą 
sujungti valiutas pagal Rusijos 
planą, numatantį, jog vienin
telis emisijos centras abiejų 
valstybių teritorijoje liks Rusi
jos Centrinis bankas. Baltaru
sija būgštauja, kad įvedus ben
drą valiutą ji praras nepriklau-
somvbe 

AFGANISTANAS 
K a b u l a s . NATO pirmadie

ni pereme vadovavimą Kabule 
dislokuotoms tarptaut inėms 
taikdarių pajėgoms, kurias su
daro 5.000 karių. — tai pirmoji 
NATOoperacija už Europos ri
bų per visą jo 54 metų istoriją. 
Vadovavimas perduotas per 
specialią Afganistano sostinėje 
surengta ceremoniją, kurioje 
dalyvavo Afganistano preziden
tas Hamid Karzai ir Vokietijos 
gynybos ministras Peter 
Struck Tarptautinių saugumo 
pagalbos pajėgų (ISAF) vadas, 
generolas leitenantas Norhert 
Van Hev.-t ISAF vėliavą per

davė kitam vokiečiui — NATO 
generolui le i tenantui Goetz 
Gliemeroth. 

IZRAELIS 
i , . 

.Jeruzalė. Izraelio šiauri
niame pasienyje g rupuo te s 
..Hizbollah" priešlėktuvines ar
tilerijos ugnies žuvus izrae 
liečiu paaugliui. Tel Avivas pir
madienį pagrasino Damaskui 
atsakomaisiais veiksmais , ta
čiau teigė turįs vilties, kad šj 
susipriešinimą pavyks Įveikti 
diplomatinėmis p r i emonėmis 
Izraelio gynybos viceministras 
/.»e\ Boim sake. kad Izraelis 
laikosi nuomones, kad už šiuos 
Libane įsikūrusios ..Hizbollah" 
veiksmus yra atsakinga Sirija, 
turinti lemiamą politinę įtaką 
šioje valstybėje Libano sostinė 
je grupuotės ..Hizbollah" parti
zanai pagrasino a tnau j ins ią 
priešlėktuvines ari leri jos 

puolimus, jei Izraelio lėktuvai 
dar kartą pažeis Libano oro 
erdvę Z Boim teigė, kad šie 
skrydžiai, kuriuos jis pavadino 
žvalgybinėmis operaci jomis . 
Ims tęsiami 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SAUGOKIME SAVO KAULUS 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Visi žmonės mato gatvėje, 
krautuvėje ar šventykloje su
sikūprinusias, čiuplas pensi
ninkes. Jos kadaise buvo ke
liais coliais aukštesnės. Galvo
jama, kad taip atsitinka žmo
gui ilgiau gyvenant. Toks ar 
tokia net nė nežino, kad serga
ma minkštų kaulų liga — 
minkštakaule, gydytojų vadi
nama osteoporozis. Susikūp-
rinimas atsiranda dėl mažų 
sulūžimų stuburkaulių, kai jie 
suplonėję trapiais tapo. Ilgai
niui maži stuburkaulių lūžiai 
sumažina ir sutraukia pečius. 
Tokios ir tokie dažnai pavirs
ta ir susilaužo klubikaulius. 
Tokie žmonės po to dažnai 
miršta, gavę plaučių užde
gimą, ar papildo prieglaudas 
— gyvų žmonių kapinyną. 

Minkšti kaulai ir susikūp-
rinimas neturi būti amžiaus 
dalimi. Kaulų suminkštėjimas 
— osteoporosis yra išvengia
ma negerovė, o, jau turint ne
gerumą, yra gydymas. 

Šio krašto kaulų suminkš
tėjimo reikalu besirūpinanti 
organizacija (The National 
Osteoporosis Foundation — 
NOF) praneša, kad 10 mili
jonų amerikiečių — jų tarpe 8 
milijonai moterų — serga 
osteoporoze. Dar to negana. 18 
milijonų — įskaitant daugiau 
negu 14 mln. moterų — gresia 
pavojus susirgti kaulų su
minkštėjimu, nes jų kaulai yra 
plonesni, mažiau masės turi 
negu norma. 

Osteoporozė kasmet čia 
sulaužo 1.5 milijono kaulų, jų 
tarpe esti 300,000 sulūžusių 
šlaunikaulių ir 700,000 stu
burkaulių. O pensininko am
žiaus žmogui sulūžęs šlauni-
kaulis teikia nepajėgumą ir 
net dažną mirtį. 

Kaulas yra gyva kūno dalis 

Skeletas yra gyvas, gyvy
bingas kūno organas — toks, 
kaip ir širdis. Jo ląsteles 
reikia užlaikyti sveikomis. Jų 
yra dviejų rūšių: vienos kaulą 
stato, kitos kaulą čiulpia. 
Taip kad kaulas atsinaujina 
pats per save. Toks kaulo 
visiškas atsinaujinimas įvyks
ta kas kiekvieni penkeri metai 
— tada žmogus turi visai nau
jus kaulus. 

Didžioji dalis kaulų masės 
išsivysto vaikystėje ir jaunuo
lio amžiuje, bet kaulai nesiliauja 
augti tamprumu — mase, net 
kai liaujasi augę didume. Dau
guma žmonių kaulai pasiekia 
savo tamprumą tarp 18 ir 25 
metų. Po to prasideda kaulų 
slinkimas pakalnėn: tada jie 
greičiau nyksta negu atsista
to. 

Moterų kaulų tirpimas 
pagreitėja, joms netekus regu
lų. Tada jų kiaušidės negami
na moteriško hormono — es
trogeno, kuris saugo kaulus 
nuo tirpimo. 

Moteris gali netekti penk
tadalio savo kaulų masės per 
5 ar 7 metus, po netekimo re
gulų. Aišku, tada artėja pavo
jus suminkštėti kaulams — 
moteris susirgti osteoporoze 
su visais jos teikiamais nege
rumais. 

Visi žinom, kad vyrai ne
pergyvena tokios amžiaus kai
tos kaip moterys, visgi ir jiems 
senstant minkštėja kaulai. 

Vyrų kaulų 
suminkštėjimas 

Du milijonai amerikiečių 
serga osteoporoze, o kitiems 
trims milijonams gresia jų 

kaulų suminkštėjimas. Kas
met jų trečdaliui sulūžta klu-
bikaulis (hipfracture). 

Vyrai yra atsparesni os
teoporozei, nes jų skeletas 
stambesnis ir jie nepergyvena 
hormonų kaitos kaip moterys, 
kas tirpdo kaulus. Vyrų 
kaulai tirpsta vėliau ir daug 
lėčiau negu moterų. Žino
kime, vyrai, kad visų rasių 
mes galime susirgti osteopo
roze, tik mes, baltieji, esame 
didesniame pavojuje. 

Daugelis veiksnių, kurie 
tirpdo moterų kaulus, tinka 
ir vyrams, kaip mažas kiekis 
vyriškų hormonų — testoste
rono, chroniškos ligos ir ilgas 
vartojimas kai kurių vaistų. 
Moterų osteoporozei gydyti 
vaistus galima naudoti ir 
vyrams. 

Šioks toks kaulų 
minkštėjimas yra natūralus 

Bet nėra natūralu susirgti 
jų visišku suminkštėjimu — 
osteoporoze. Taip jie kiek su
minkštėti gali ir jauniems 
žmonėms. Jaunos moterys, 
nevalgančios normaliai (ser
gančios anorexia nervosa), ir 
jauni žmonės imą kai kuriuos 
vaistus, kurie trukdo maisto 
kalciui susigerti iš žarnų į 
kraują — irgi stato pavojun 
savo kaulus. 

J o k i ų Tm«i«lniTnWmn 

Kadangi osteoporozė išsi
vysto be jokių nusiskundimų, 
daugelis žmonių jąja serga 
visai nežinodami tol, kol jie 
pavirsta ir susilaužo kaulus. 

Žinovai praneša, kad per 
50 metų amžiaus kas antra 
moteris ir kas aštuntas vyras 
sulaužys savo suminkštėjusį 
kaulą. 

Šlaunikaulio (hip) lūžis, 
jei nenumarina, tai gali visam 
laikui taip suluošinti, kad bus 
būtina ilgalaikė pagalba ar 
nepajėgumas ruoštis apie sa
ve be kitų pagalbos. Riešo lū
žis (wrist) irgi suluošina — 
net apsivilkti ar ruoštis trukdo. 

Dr. Pe t ras Rasu t i s pr i iminėja pac i en tu s „ D r a u g o " gegužinėje . J. Kuprio n u o t r . 

Apsauga nuo parvirtimo 

Tokia apsauga nepašalina 
osteoporozės, bet ji saugo nuo 
šlaunikaulio ar kitų kaulų 
sulaužymo, kas luošina pen-
sijinio -amžiaus žmones, tu
rinčius minkštus kaulus. Kadan
gi kaulai lūžta dažniausiai na
muose, tai pašalinimas parvir-
timą artinančių negerovių yra 
labai svarbus. Štai ta šešerio-
pa apsauga nuo parvirtimo. 

1. Grindys: šalink laisvas 
vietas ir laidus, kilimus, net
varką. Kilimai turi būti pri
tvirtinti ir be raukšlių. 

2. Vonia: įrenk prisilaiky
mui turėklus ir neslidžius pa
tiesalus vonioje ir duše. 

3. Apšvietimas: gerai ap
šviesk kambarius, laiptus ir 
įėjimą. Įrenk naktinę šviesą 
vonios kambaryje. Užsidek 
šviesą, kai reikia keltis naktį. 

4. Virtuvė: įsirenk patie
salus prie viryklės ir kriauk
lės. Tuojau nuvalyk paliejimus. 

5. Laiptai: užlaikyk tvar
koje kilimą, turėklą ir apšvietimą. 

6. Kitos atsargumo prie
monės: dėvėk tvirtą, gumi
niais padais apavą. Negirtauk. 
Paklausk savo gydytojo, kuris 
imamas vaistas gali sukelti 
parvirtimą. 

K A I T I minkSte ja k a i l i n i 

Šalia gerokai atgyvento 

amžiaus, dar šie dešimteriopi 
dalykai greitina osteoporozę. 

1. Esant moterimi. 
2. Esant baltai ( kaukazie-

tei). 
3. Grakštumas — smulku

mas kūno. 
4. Valgymas mažai kalcio 

turinčio maisto. 
5. Netekimas regulų, prieš 

sulaukiant 45 metų, ar ope
racijų keliu netenkant kiauš-
dėčių. 

6. Šeimoje esant ar buvus 
mikštakaulių. 

7. Tinginystė — darbo lai
kymas prakeikimu. 

8. Mažai turint moteriškų 
hormonų — estrogenų. 

9. Rūkymas ar prirūkytu 
oru kvėpavimas. 

10. Ilgai ir didelėmis dozė
mis ėmimas tokio vaisto, kuris 
trukdo kalciui susigerti į 
kraują iš žarnų. 

Gera naujiena — 
osteoporozė išvengiama 

Tinkamas maistas ir nor
malus gyvenimo būdas gali 
užbėgti už akių kaulų su
minkštėjimui. Neskausmin
gas tyrimas suseka ankstyvą 
kaulų suminkštėjimą ir dabar 
yra vaistų sulaikančių tolesnį 
kaulų suminkštėjimą. 
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Vaikščiojimo programa 

Vaikščiojimas yra dažna ir 
efektinga mankštos priemonė 
susitelkusioms riebalinėms 
medžiagoms bei įtampos su
kurtai energijai panaudoti. 
Energijos perteklius dažnai 
susidaro, daug valgant ir ma
žai judant, pvz., kabinete dir
bant, važiuojant mašina ar 
skrendant lėktuvu, išties vi
sur, kur ilgai sėdima; taip pat 
santykiaujant su kitais asme
nimis, kai sukeliamos gyvos 
emocijos, ypač jaudulio, pykčio 
ar baimes: dalyvaujant sporto 
varžybose, kuriose plojimais ir 
šauksmu palaikoma sava ko
manda, daug kur kitur. Jei 
norime gauti daugiau deguo
nies, pagyvinti širdies veiki
mą, nusikratyti pesimistinė
mis mintimis, išeikime į mies
to sodą pasivaikščioti, dar ge
riau, sudarykime visiems se
zonams vaikščiojimo progra
mą. Pradekime šiandien. 

Apsirenkime pagal oro są
lygas ir patogumą, apsivilki
me judėjimą nevaržančiais 
drabužiais, apsiaukime ko
joms patogiais batais, skirtais 
vaikščiojimui, atraskime ra
mią aplinką. Galime pasiten
kinti mažo judėjimo gatvėmis, 
pėsčiųjų takais, miesto par-
kais. Vaikščiokime rytais arba 
povakariais. Tai suteikia gerą 
proya įgilti saules, kai jos 
ultravioletiniai (A, B ir kiti) 

spinduliai mažiau degina odą. 
Amžius ir sveikatos stovis 
riboja vaikštos laiką ir tempą. 
Jeigu pradedama planuoti, 
esant 40 metų ar daugiau, 
patartina pasitarti su svei
katos teikėju, nes savos orien
tacijos gali nepakakti, o ūmus 
nuovargis gali būti žalingas 
širdies veikimui. Dėl vaikščio
jimo formos yra prasminga 
pasitarti su vaikštos specialis
tu. Tada išvengsime prade
dančiojo klaidų, kurių vis tik 
pasitaiko, įsijungiant j vaikš
ta. 

Pirmai savaitei 10-15 min. 
gali pakakti, antrai gal 20, 
trečiai — 25 min. Taip galima 
didinti vaikščiojimo laiką iki 
45 min. Pradedame ir užbai
giame lėtu tempu 3-5 min. 
Raumenims įšilus, vaikštome 
kiek pagreitintai; jeigu pra
dedame prakaituoti, sulėti
name žingsnius; nėra reikalo 
pervargti ir patirti įtampą. Ir 
šiaip, per daug neskubėkime, 
kol įgysime vaikštos įgūdžius. 
Kada nors, sveikatai sušluba
vus, pradėsime mažinti vaikš
tos laiką bei įtampą. Vis tik 
turėtume vaikščioti iki gilios 
senatvės, kol dėl visiško su
silpnėjimo arba sunkios ligos 
pačios kojos atsisakys tarnau
ti. 

Skubiau vaikščiojant, per 
kelius (knees) palinkstame 
šiek tiek į priek). Galvą lai
kome tiesiai pagal nugarą. 
Rankas sulenkiame 90 .jomis 
mojuojame iš pečių, žengiame 

kiek pailgintais žingsniais. 
Koją keliame nuo žemės pirš
tais, nuleidžiame padu ir mi
name išilgai visa pėda. Visos 
kūno struktūros gerinimas yra 
galimas ir svarbus; bet daug 
svarbiau, kad išeiname ir 
vaikštome po gryną orą visais 
sezonais, nes namų ar buto vi
daus oras yra paprastai žy
miai daugiau užterštas negu 
lauko. 

Suaktyvintos vaikštos, 
kaip ir bet kurios intensyvios 
mankštos, metu smegenys iš
leidžia į organizmą epinefriną 
ir endorfinus. Epinefrinas yra 
įtampos hormonas, kurio dėka 
pajuntamas energijos pakili
mas, kuris savo keliu padeda 
išlaikyti vaikštos arba kitokios 
mankštos intensyvumą. Tuo 
tarpu pagerėjusi kraujo apyta
ka valo ląsteles nuo jose 
esančių rūgščių bei kitų žalin
gų elementų, kurių daugėja, 
patiriant įtampą arba ilgai 
esant pasyvumo būklėje. Visgi 
epinefrinas nesukelia įtampos, 
nes jo veikimą kompensuoja 
įtampą mažinantys endorfi-
nai, kurie savo keliu žadina 
gerą savijautą. 

Ne pagal savo patvarumą 
sportuojant arba labai inten
syvią mankštą atliekant, gali
ma pasiekti įtampos būvį, o tai 
reiškia, kad buvo persistengta. 
Štai kodėl medicinos arba 
sporto ekspertų patikrinimas 
yra būtinas, kad žinotume 
savo aktyvumo ribas ir, die
noms bei savaitėms bėgant, 
įgytume vien teigiamas mankš
tos pasekmes. 

Moksline 18 studijų metų 
analize rodo, kad iki tol sė
dinčių žmonių vieno iki trijų 
mėn. aerobinės mankštos 
programos pagerino protines 
galias per 55 metų asmenims. 

Didelis pakilimas lietė ego 
vykdomąsias funkcijas — pla
navimą, sprendimus ir 
veiksmų sutelkimą tikslui 
pasiekti arba uždaviniui atlik
ti. Aerobinė mankšta veikia, 
ne tik fizinį pajėgumą didin
dama, bet ir kognityvines 
galias stiprindama. 

Yra gera atrasti asmenį. 
su kuriuo galėtumėt kartu 
vaikščioti, mintimis pasidalin
ti, bet, svarbiausia, apsispręsti 
be didelio reikalo neapleisti 
kuriamo plano vaikščioti bent 
5 kartus į savaitę ir gėrėtis 
kiekvieno sezono atnešamu 
grožiu. Jeigu jau vaikšta nus
toja bet kokio asmenininio 
patrauklumo, būtina nedel
siant pereiti į kitą mankštos 
rūšį. Tuo būdu pasiektas fizi
nis patvarumas bus išsaugo
tas. 

Galime tvirtinti, kad žmo
gus yra vaikščiojimui sutver
tas, nes jo dėka kūne vyksta 
daug viso organizmo optimalų 
veikimą skatinančių pasikei
timų. Tokia aerobinė mankšta 
valo plaučius, žemina krau
jospūdį ir kraujo polinkį kre-
šėti, gerina širdies pompa-
vimą, žemina „blogą", aukšti
na „gerą" cholesterolį, didina 
kaulų tankumą, vysto raume
nis, „degina" riebalus, kelia 
fizinę ištvermę. Pastovus vaikš
čiojimas padeda apsisaugoti 
nuo aukšto kraujo spaudimo ir 
tuo talkina širdies veiklai. Yra 
mokslinių duomenų, rodančių, 
kad tai padeda išvengti kai 
kurių vėžio ligų, cukraligės, 
osteoporozės ir ankstyvo senė
jimo negalavimų. Stimuliuo
dama endorfinų ir dopaminų 
gamybą smegenyse, vaikšta 
kelia malonią nuotaiką ir žadi
na optimistines mintis bei po
zityvų nusiteikimą. Sveikas 

nuovargis dieną padeda geriau 
miegoti naktį. Kadangi dažnas 
vaikščiojimas stimuliuoja imu
niteto, ypač limfinio, veikimą, 
tai prisideda prie ligų bei už
sikrėtimų išvengimo. Tad 
klauskime, kas gali žmogui 
daugiau padėti, negu jam pri
taikyta vaikštos programa? 

Vaikšta gali likti natūrali, 
nestilizuota; lipame į kalnelį 
pamažiau. nuo jo — sparčiau. 
Einame lėtesniais žingsniais, 
einame skubesniais, ilgesniais 
ir trumpesniais: rankas su
lenkiame arba siūbuojame iš
tiestomis. Greičio, žingsnių ir 
figūros pakeitimai įjungia 
daugiau raumenų. Žinokime, 
kad, mažai vaikštant, anks
čiau ar vėliau sveikata pradės 
šlubuoti (nebent vaikšta būtų 
pakeista kitokia mankšta) . 
Širdies ištvermę ir sveikatą 
stiprinti yra svarbu bet ku
riame amžiuje. 

Bėgti ir svorį kilnoti 

Jaunesniame amžiuje hnks-
tama bėgti ristele. Tai naudin
gas aerobinis būdas gauti dau
giau deguonies ir vystyti fizinį 
patvarumą. Jis suteikia tuos 
pačius naudingus pasikeiti
mus organizme, kaip ir vaikš
čiojimas. Sportininkams ge
riau tinka bėgimas, nes taip 
galima palaikyti tempą, gauti 
žymiai daugiau deguonies, 
sudeginti apie 4 kartus dau
giau kalorijų, negu vaikščio
jant tą patį laiką, ir vystyti 
atletinį patvarumą. Varžybi-
nis vaikščiojimas, kai kojas ir 
klubus metame į priekį ir 
gyvai judame visu kūnu. bent 
viena koja liesdami gruntą, 
sudaro intensyvią mankštą, 
kuri yra patraukli buvusiems 
sportininkams ir tiems, kurie 

dėl kelių ar kitų kojos sužei
dimų negali bėgti. Tokia 
vaikšta sudeginama daugiau 
kalorijų, negu bėgant ristele. 
Norint išlaikyti fizinį pat
varumą per visą gyvenimą, 
nieko nėra žymiai geresnio už 
suintensyvintą vaikščiojimą. 
Kojos neša žmogų, tol, kol jos 
yra naudojamos. 

Daug kas mėgsta dvira
čiais važiuoti. Geriau tikrais, 
bet ir stovinčiais dviračiais 
daug kas pasinaudoja įtampai 
malšinti. Tai tinkamas būdas 
atpalaiduoti raumenų įtampą 
ir gilesniu kvėpavimu gauti 
daugiau deguonies negu vaikš
čiojant, sunaudoti beveik 2 
kartus tiek kalorijų. Šiam tikslui 
daugelis miestų turi išvystę 
dviračių važiavimo takus ten, 
kur mažiau triukšmo ir 
mašinų judėjimo. 

Norint raumenis auginti ir 
fizinę jėgą kaupti, bet kuriame 
amžiuje (jeigu širdis neturi 
defektų ar išemijos) gerai tin
ka pritaikytas svorių kilnoji
mas. Kad svoriai būtų pri
taikyti pagal amžių ir pajėgu
mą, kvalifikuoto trenerio 
pagalba yra būtina. Sveikatos 
klubai turi paruoštus vadovus, 
kurių patarimais ir demon
stravimais naudojantis, daly
viai apsisaugo nuo persitempi
mo ir galimų sužeidimų. Pri
simintina, kad jau pora de
šimtmečių kai atmetamas dės
nis „Nėra skausmo, nėra nau
dos" — nebūtina naudoti visą 
jėgą ir pajusti skausmą, kad 
padidintume raumenų masę ir 
pajėgumą. Išties, taip prak
tikuojantis daugiau pakenkia
ma — įvyksta vidiniai ląste
liniai pažeidimai ir telkiasi ža
lingos rūgštys. Labiau efekty
vus yra kiek sužeminto svorio 
kilnojimas, kuris pakankamai 

įtempia raumenis ir tuo aksti-
nuoja jų augimą, nesudary
damas nei mikroskopinių, nei 
kitokių pažeidimų. Raumenų 
pajėgumui augant, jaučiamas 
savojo ego įvertinimas, kuriasi 
„aš galiu" jausmas ir tuo pačiu 
gilėja pasitikėjimas savimi. 
Tai didelis laimėjimas fizi
niam asmens pajėgumui įgyti 
ir jį išlaikyti. Kol nėra svei
katos trūkumų, galima ir 
bėgti, ir svorius kilnoti. 

Paauglių ir suaugusių tar
pe yra daug . norinčių ugdyti 
didelę raumenų masę. Jie grie
biasi visų įmanomų priemo
nių: leistinų ir draudžiamų. 
Siekdami sportinių pasieki
mų, kai kurie asmenys panau
doja anabolinius steroidus, 
kurie yra efektingi, bet nėra 
leistini. Ilgalaikis jų naudoji
mas ardo sveikatą, gali iš
šaukti kūno ir raumenų defor
macijas. Dėl jų naudojimo 
įvairių šalių sportininkai yra 
išmetami iš komandų: praran
dami jų laimėti medaliai. Štai 
kodėl ieškoma anabolinių 
medžiagų, kurios neturėtų ža
lingų pašalinių efektų, o vis 
tik pasiektų tuos pačius tiks
lus: raumenų augimą, energi
jos didėjimą, riebalų deginimą 
ir — kas esmingiausia — spor
tinius rekordus. Bandomas 
testoteronas. bandomi kiti 
hormonai ir cheminiai jungi
niai bei jų metabolitai, bet jie 
visi dideliais kiekiais yra 
žalingi, todėl vienas po kito 
patenka į draudžiamų me
džiagų sąrašus. 

Atrodo, kad sportiniai pa
siekimai, rekordai bei meda
liai ir toliau liks talento, tre
niruotes ir asmeninio pasi
šventimo rezultatais, o ne che
mikalų naudojimo pasekmė
mis. 

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


PLAČIOS APIMTIES PLJ 
KONGRESAS (2) 

DARIUS UDRYS 

Kaip sekmadienio paskai
tos buvo skirtos susipažinimui 
su šiandienos Lietuva, taip 
liepos 22 d. paskaitos skirtos 
išeivijos padėčiai ir iššūkiams. 
Bet, prieš apžvelgdamas šian
dienos studijų dienų progra
mą, papasakosiu, ką girdė
jome vakar ir užvakar. 

Paskaitų programa pra
sidėjo buvusio disidento Vy
tauto Bogušio pranešimu apie 
jaunimo įnašą į kovą už Lie
tuvos išsivadavimą aštuntą ir 
devintą dešimtmetį. Po jo 
atkuriamojo Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
papasakojo lietuvių jaunimui 
apie Sąjūdžio veiklą. Šian
dienos jaunimas — ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje — 
subrendo, jau žlugus komuniz
mui, ir pastebėta, jog tai, ką 

.jiems šie pranešėjai pasakoja, 
toli gražu nėra savaime su
prantama ar netgi žinoma. 

Lietuvoje apsigyvenęs žur
nalistas, Kanados lietuvis 
Darius Ross aptarė savo, kaip 
išeivio, patirtį atsikėlus Lie
tuvon gyventi, pažymėdamas, 
jog lietuviai greit nepriima į 
savuosius netgi lietuvių išei
vių. Darius taip pat užsiminė 
vieną temą, kuri tampa vienu 
šių studijų dienų leitmotyvu, 
būtent, ar lietuvių kalba yra 
sudėtinė lietuviškos tapatybės 
dalis. Pasigirsta ir vienokių, ir 
kitokių nuomonių, svarstant 
globalizacijos ir Europos inte
gracijos poveikius lietuvių 
kalbai bei kultūrai. 

Šiandien Australijos lietu
vis Henrikas Antanaitis, pri
mindamas apie 1972-aisiais 
metais parengtą ataskaitą — 
kokia bus lietuvybė 2000-
aisiais metais, nuogąstavo, jog 
šiandienos Lietuvoje, jo nuo
mone, lietuvių kalbai kelia 
grėsmę anglų kalbos ir ameri
kiečių kultūros įtaka bei taria
mas lietuvių neatsparumas 
tam. Antanaitis mano. kad lie
tuviams reiktų labiau atsi
spirti anglų kalbos ir kultūros 
įtakai, puoselėti lietuviškesnę 
tautinę kultūrą. Jaunieji klau
sytojai tokius perspėjimus 
vertino gana skeptiškai, ra
mindami kalbantį, jog roko 
muzikos proveržiai per ką tik 
įvykusią šokių ir dainų šventę 
tikrai nebyloja apie lietuvių 
kultūros nykimą, kad Lietuva 
negali užsiverti pasauliui ir 
nesikeisti, konservuotis tokia, 
kokia ji buvo 19-tąjį šimtmetį. 
Henrikas gentas tvirtino to 
nereikalaująs, tačiau pageida
vo didesnio atsižvelgimo į 
tautinės kultūros išsaugojimą. 

Šioms diskusijoms dirvą 
parengė sekmadienį kalbėjęs 

Lietuvos popmuzikos asmeny
bė, jaunimo laidų vedėjas 
Marijonas Mikutavičius, kuris 
aptarė Lietuvos pop-kultūrą ir 
jos pažangą, skirdamas di
džiausią dėmesį pop-muzikai. 
Marijonas priminė, kaip ir ka
da atsirado pirmosios roko 
grupės Lietuvoje, kaip jų atsi
radimas, Gorbačiovui paskel
bus persitvarkymo ir atviru
mo politiką, tapo kovos už 
laisvę simboliu ir priemone. 
Dar anuomet lietuviška pop-
kultūra buvo palyginti origi
nali, šiandien, pasak Marijo
no, lietuviška pop-kultūra yra 
iš esmės vakarietiškos pop-
kultūros iškreipta kopija. Ma
rijonas atkreipė dėmesį, jog 
per pastarąjį dešimtmetį fak
tiškai neatsirado nei vienos 
lietuviškos grupės, kuri savo 
įtaka ir populiarumu būtų 
pasiekusi, tarkime, „Foje" 
arba „Anties" lygį, ir kuri ga
lėtų realiai pretenduoti į pri
pažinimą platesniame pasau
lyje. Apskritai, šiandien Lie
tuvoje, atrodo, labiausiai po
puliari pigi, elektroninė pop
muzika, nemažai jos — rusiš
ka. O žvaigždžių, kaip visuo
menės veikėjų, turinčių pripa
žinimą ir konkretų vaidmenį 
Lietuvoje, kaip ir nėra, kiek
vienas, kurio paveikslas atsi
duria kokio nors žurnalo vir
šelyje, yra žvaigžde, tačiau 
mažai jomis išlieka, dauguma 
taip pat greit dingsta, kaip ir 
atsirado. 

Liepos 22 d. popiet jauni
mas klausėsi kelių kraštų 
atstovų pastabų apie lietu
viško švietimo perspektyvas 
užsienyje. Diskusijas vedžiau 
ir apie lietuvišką švietimą 
Jungtinėse Valstijose kalbė
jau aš pats, nes kitose parei
gose esu Jungtinių Valstijų 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos narys. Apie lietu
višką švietimą Vokietijoje 
kalbėjo ilgametis lietuvių 
Vasario 16-osios gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas. 
Jis aiškino, jog Vokietijoje šeš
tadienines lietuvių mokyklas 
sunku įsteigti, nes sunku rasti 
patalpas. Mėginta, pvz., įsteigti 
šeštadieniais veikiančią lietu
vių mokyklą Bonoje, Lietuvos 
ambasados patalpose, tačiau 
to plano įgyvendinimui su
trukdė vienas Vokietijos pa
reigūnas, kuris neva rado 
NATO taisyklę, draudžiančią 
ambasadų patalpas naudoti 
tokiems tikslams. Taigi, Va
sario 16-osios gimnazija ir 
lieka bene vienintelis lietuviš
ko švietimo židinys Vokieti
joje. Gimnaziją dabar lanko ne 
tik lietuviai moksleiviai, bet ir 
vokiečiai. Ji naudinga ne tik 
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Vokietijos lietuviams, kurie 
čia gali lavinti savo lietuvių 
kalbos įgūdžius, nenutoldami 
ir nuo lietuviškos kultūros, 
bet ir vokiečiams, kuriuos 
gimnazija supažindina su 
Lietuva, prisideda prie tei
giamo Lietuvos įvaizdžio for
mavimo užsienyje. 

Pietų amerikiečiams at
stovavęs Federico Maehne-
Zavickas dar priminė apie 
Vasario 16-osios gimnazijos 
svarbą Pietų Amerikos lietu
viams, kuriems Lietuvių fon
das suteikia stipendijas at
vykti į gimnaziją mokytis kal
bos. Tačiau, pasak Federico. 
Pietų Amerikos lietuviams 
jau nebe taip lengva mokytis 
čia. kaip kadaise dėl naujų 
taisyklių, draudžiančių čia 
mokytis asmenims, kuriems 
suėję bent 21-eri metai. Fe
derico pažymi, kad vyresnysis 
jaunimas dabar jau stengiasi 
nuvykti į pačią Lietuvą lietu
vių kalbos pramokti. Steigti 
lietuvių mokyklas Pietų Ame
rikoje sunku, nes t rūksta 
kompetentingų kalbos moky
tojų — daugumos Pietų 
Amerikos lietuvių kalbos 
įgūdžiai per silpni. 

Lenkijos lietuviams atsto
vavusi Jolanta Jonušonytė 
užsiminė, jog Varšuvoje vei
kia šeštadienine lietuvių mo
kykla, o aplink Seinus ir 
Punską — nemažai paprastų 
mokyklų, kuriose dėstoma 
lietuvių kalba, nors ir žadama 
kai kurias jų uždaryti, neva 
dėl valstybės lėšų stokos. 
Punske veikiančioje Kovo 11-
osios gimnazijoje kursai dės
tomi lietuvių ir lenkų kalba. 
Jolanta vylėsi, jog Lenkijai 
įstojus į ES. lietuvių padėtis 
ten pagerės, nes ES instituci
jos vers lenkus labiau atsi
žvelgti į lietuvių, kaip mažu
mos, teises. 

Pašnekovai dar gvildeno 
lietuviškų mokymo priemonių 
problemą, pasiūlyta Lietuvos 
Švietimo ministerijai pasirū
pinti vadovėlių ir kompiuterių 

programinės įrangos paren
gimu užsienio lietuvių 
pamokoms užuot pasenusių ir 
šiuolaikinės pedagogikos stan
dartų neatitinkančių išeivijoje 
parengtų vadovėlių; svarstyta, 
kaip užtikrinti, kad vaikai 
mokėtų lietuvių kalbą — pa
brėžta, jog būtina su jais na
muose kalbėti lietuviškai, rei
kalaut, kad ir jie atsakytų lie
tuviškai, nes kitaip nemokės 
išsireikšti: užsiminta ir apie 
tai, jog dažnai tėvai nesupran
ta kalbos mokymosi pedago
gikos, bijodami, kad vaikams 
kalbos maišysis, vengia mo
kyti juos kelias kalbas, nors 
pedagogų tyrimai patvirtina, 
jog vaikai būtent pirmose 
klasėse kalboms imliausi. 

Visą trečiadienį (liepos 23 
d.) Pasaulio lietuvių jaunimo 
studijų savaitės dalyviai mo
kėsi organizacijų vadybos. 
Kursus parengė Lietuvos jau
nimo organizacijas jungianti 
Lietuvos Jaunimo organizaci
jų taryba, vadinama Lijot. Iš 
Lijot į studijų dienas atvyko 
nedidelė grupė jaunimo, kurių 
kiekvienas vadovavo vienai 
darbo grupei. Studijų savaitės 
dalyviai pasiskirstė į darbo 
grupes pagal susidomėjimus 
— vieni prisijungė prie viešų
jų ryšių ir prekybos darbo gru
pės, kiti prie konfliktų spren
dimo darbo grupės, treti prie 
projektų vadybos, ketvirti prie 
strateginio planavimo, penkti 
prie darbo komandose. 

Kiekvienoje grupėje įvai
riausiomis priemonėmis, dau
giausia simuliacijomis, buvo 
mokomasi kaip organizacijos 
gali veikti veiksmingiau. Vie
šųjų ryšių darbo grupės va
dovė. Lijot atstovė ryšiams su 
visuomene. Viktorija Paliulio-
nienė aiškino, kaip užmegzti 
ir palaikyti naudingus ryšius 
su žiniasklaida. Išklausę 
trumpų paaiškinimų apie ben
dravimą su spauda, darbo 
grupės nariai, kaip pratybą. 
parengė fiktyvių organizacijų 
spaudos pranešimus ir suren

gė spaudos konferenciją, ku
rioje keli vaidino organizacijų 
atstovus spaudai, kiti — žur
nalistus. Tokiu būdu grupės 
nariai turėjo progos įsigilinti į 
šį darbą, pajausti savu kailiu, 
ką tai reiškia atsakinėti į ne 
visada draugiškai nusitei
kusių žurnalistų klausimus, ir 
kaip išvengti nesklandumų 
bei žurnalistų provokacijų, 
pristatyti savo organizacijos 
darbą visuomenei palankiau
siu būdu, atkreipti į save dė
mesį. 

Kita darbo grupė — konf
liktų sprendimo darbo grupė 
— svarstė kas yra konfliktas, 
kaip jį atpažinti ir kaip spręsti 
jų nereikalingai nepaaštri
nant. Tai jie mokėsi ne tik 
teoriniais apmąstymais, bet ir 
konfliktų simuliacijomis, gali
ma sakyti žaidimais. Vienas 
scenarijus buvo toks — dvi 
valstybės susitinka ir turi pa
sidalinti žemėmis, kurių abi 
nori. Nepasidalinus gresia iš
nykimas. Grupių nariai buvo 
verčiami ieškoti kompromisų 
ir išeičių, kur dviejų šalių in
teresai susikerta. Patyrė, kaip 
veikia derybos, kai dery
bininkai spaudžiami ne tik 
vieni kitų, bet ir savo rinkėjų 
bei išorinių grėsmių. Dalytasi 
mintimis apie stereotipus ir 
kaip jie paveikia konfliktus. 

Kursus organizavusi orga
nizacija Lijot laiko save 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
atstove, siekia atstovauti jų 
interesams, kelti organizacijų 
darbuotojų ir veikėjų kvalifi
kacijas, aiškino anksčiau mi
nėta Lijot atstovė ryšiams su 
visuomene Viktorija Paliulio-
nienė. Lijot siūlo projektus, 
tarnaujančius šiems tikslams, 
ir telkia lėšas iš valstybių, ir 
iš nevyriausybinių fondų. 
Komentuodama Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso pro
gramą. Viktorija siūlė išeivi
jos lietuvių jaunimo sąjungai 
palaikyti glaudesnius ryšius 
su Lietuva ir nuogąstavo, jog 
kongreso dalyviai nepraleido 

daugiau laiko Lietuvoje. Šių 
metų Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas prasidėjo Vil
niuje, tačiau po kelių dienų 
persikėlė į Punską ir galop į 
Vokietiją. Kitą kongresą — 
žadama rengti jau nebe 
Lietuvoje. 

Beje, dar nepaminėjau, jog 
jaunimo studijų dienų daly
viams apie Lietuvių fondo 
veiklą aiškino ką tik kadenci
ją baigęs Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Kaman-
tas aiškino jaunimui, kad 
išeivijoje kaupiamas Lietuvių 
fondas šiuo metu turi 15 mili
jonų dolerių neliečiamo kapi
talo, kasmet skirsto apie mili
joną dolerių pelno įvairiems 
tikslams, įskaitant stipendi
jas. Kamantas paaiškino, kaip 
pateikti paramos prašymą per 
fondo interneto svetainę 
www.Htfa-fiiiid.org ir kokiais 
būdais jauni žmonės galėtų 
pakliūti į fondo direktorių 
valdybą — vertingi patarimai 
prisiminus, jog — nori nenori 
— dažnai veiklos sėkmė kaip 
tik priklauso nuo finansų. 

Savaitė prasidėjo susipa
žįstant su padėtimi Lietuvoje, 
paskui dėmesys buvo skiria
mas lietuviškos išeivijos atei
čiai. Organizacinio darbo įgū
džių lavinimo kursus daly
viams surengė Lietuvos jau
nimo organizacijų susivieniji
mo Lijot atstovai. Buvo ir 
laiko ekskursijoms į istorinį 
Heidelbergo miestą ir pilį bei 
didingą Germanijos statulą 
prie Reino, plaukiota laivu 
romatiškame Reino slėnyje 
prie legendinio „Lorelei" vin
gio. 

Ketvirtadienio ekskursija, 
plaukiant Reino upe, buvo 
proga jaunimui ne tik pasigė
rėti žaviais peizažais, slėniu, 
senovinėmis pilimis, bet ir 
artimiau susidraugauti, ap
tarti visiems aktualius klau
simus ir, aišku, pasilinks
minti. Ekskursija praėjo 
sklandžiai, išskyrus tai, jog 
laivas išplaukė keliems studi
jų savaitės dalyviams neatė
jus į jį laiku. Tačiau, būdami 
nepėsti, jie įlipo į kitą laivą ir 
studijų savaitės laivą pasivi
jo. 

Ekskursijos išvakarėse 
jaunimas dar išgirdo Atviros 
visuomenės instituto ombuds-
menės ir Lietuvoje gerai žino
mos veikėjos Irenos Veisaitės 
paskaitą apie toleranciją ir 
Lietuvą. Irena, kuri, kaip ži
nia, yra žydų kilmės lietuvė, 
išgyvenusi holokaustą, aiški
no išeivijos jaunimui, kad, jos 
nuomone, Lietuvoje toleran
cijos klausimas ir skaudesni 
tautos istorijos puslapiai jau 
svarstomi žymiai blaiviau ir 

objektyviau, nei seniau. 
Irena savo pastabas pra

dėjo papasakodama savo 
asmenišką istoriją, kaip ją-
tėvai pamokė gerbti kitų 
žmonių įsitikinimus, kaip jai 
iš geto padėjo pabėgti ir 
priglaudė lietuviai. Prelegentė 
aptarė, kokiose srityse Lie
tuvoje reikalinga ypatinga to
lerancija — tai vertinant 
istorinius santykius su len
kais, žydais, rusais ir kitomis 
tautomis, svarstant lietuvių 
dalyvavimą holokauste — 
anot jos, vien kaltinimais nie
ko neišspręsime — taip pat 
svarstant lietuvių talkinimą 
tarybinei valdžiai. Pasak jos. 
pasaulyje vis mažėja homo
geniškų valstybių, ir Lietuva 
neliks tokia. Tautos verčiamos 
gyventi arčiau viena kitos, o 
tai reikalaus daugiau tole
rancijos. Žinoma, toleruotina, 
yra tik tai. kas nekenkia 
kitam, ir būtent čia prasideda 
ginčai — kas kenkia, ką 
drausti, ir pan. Irena pasakė 
lietuviškam jaunimui, kad 
Lietuvos istorijoje apskritai 
tolerancijos buvo daug, nors 
būta netolerancijos apraiškų, 
kaip Antrojo pasaulinio karo 
metais. Šiandien Lietuva ofi
cialiai yra labai tolerantiška, 
bet problemų dar sudaro kai 
kurių politikų pastangos pri
traukti rinkėjus, skleidžiant 
ksenofobiškas mintis. Kal
bančioji konkrečiai paminėjo 
politiko Šustausko pavyzdį, 
kuris, anot jos. yra pasakęs, 
kad jis dėkingas naciams, nes 
kitaip šiandien jis kokiems 
nors žydams valytų batus. 
Kaip niūriai Lietuva atrodytų 
išgirdus tokį politiko pa
reiškimą, vilties teikia tai, jog 
atsiranda žmonių, kaip Medi
ninkų išpuolio liudininkas 
Tomas Šernas, kuris viešai 
Šustauskui atsakė, kad jis 
mielai batus žydams valytų, 
jeigu tai išgelbėtų vieno vaiko 
gyvybę. 

Tačiau, kaip rodo naujau
sios apklausos, stereotipai 
dažnai dominuoja lietuvių 
mąstysena — čigonai sutapa
tinami su vagimis, žydai su 
sukčiavimu, gėjai nepageidau
jami, kaip kaimynai. Daugelis 
žmonių asmeniškai kaltina 
žydus Lietuvos išdavimu 
komunistams. Užmirštama, 
jog nei viena žydų organizacija 
neparėmė tarybinės okupaci
jos, ir kad komunistai daug 
daugiau ištrėmė į Sibirą žydų. 
negu lietuvių, jeigu skaičiuo
jame procentais. Galima kri
tikuoti ir kai kuriuos žydus, 
kurie, pasak prelegentės, su
telkia visą dėmesį tik savo kan
čiom, nerodo pakankamo jaut
rumo kitų tautų, su kurio
mis siekia dialogo, pvz. lietu
vių kančioms. Nukelta į 5 psl. 

IS ATLANTO VANDENYNO 
I RAMŲJĮ 

ALEKSAS VITKUS 

Turėdamas savo laivų 
abiejose sąsmaukos pusėse, jis 
vedė puikų verslą, siųsdamas 
tūkstančius amerikiečių ieš
koti aukso Kalifornijoje. 

Į tai atkreipė dėmesį ir 
Amerikos vyriausybė, kuri jau 
1870 metais pradėjo tyrinėti 
galimybes ten iškasti kanalą. 
Per 1879 metų tarptautinį 
geografų sąjungos suvažia
vimą Paryžiuje amerikiečiai 
pasisakė už kanalo kasimą 
per Nikaragvą. Nors tai ir 
ilgesnis kelias, bet arčiau 
Amerikos, ir. be to. gamtinės 
sąlygos ten patogesnės, nes 
buvo galima pasinaudoti San 
Juan upe. jungiančia Atlanto 
vandenyną su dideliu Nika
ragvos ežeru, iš kur gal dar tik 
20 mylių iki Ramiojo van
denyno. Siūlau susidomėju
siam skaitytojui pažvelgti į 

žemėlapį. Deja, kongrese daly
vavę geografai nubalsavo už 
Panamos variantą, kurį rėmė 
garsusis prancūzas Ferdinand 
de Lesseps, kuris buvo su
planavęs ir prižiūrėjęs Suezo 
kanalo statybą, baigtą 1869 
metais. Energingas vyras, 
būdamas 69 metų, vedė 19 
metų merginą, su kuria susi
laukė 12 vaikų. 

Suezo kanalas, nors ir 
dvigubai ilgesnis negu Pana
mos kanalas, buvo iškastas 
palyginti lengvai, per dykumų 
lygumas, kur nebuvo jokių 
upių, o Panamos kanalas būtų 
kasamas per labai tankias 
džiungles, per kurias tekėjo 
sunkiai suvaldoma galinga 
Chagres upė. De Lesseps ir čia 
norėjo kasti vienodo lygio 
kanalą, kaip ir Suezo. be jokių 
šliužų. Kadangi apylinkes 

buvo gerokai kalnuotos, toks 
vienodo lygio be šliužų ka
nalas būtų reikalavęs nepa
prastai daug žemių nukasimo. 
ko prancūzas pakankamai 
neįvertino. Dabar apskaičiuo
jama, kad bešliužinis kanalas 
būtų pareikalavęs keturis kar
tus daugiau žemių nukasimo. 
De Lesseps. nors jau buvo 75 
metų. ryžtingai pradėjo šį 
naują projektą. Paruošiamieji 
darbai prasidėjo 1881 metų 
sausio mėnesį. Gegužės mėne
sį prasidėjo lietingas laiko
tarpis, kuris tęsėsi iki gruo
džio mėnesio. Su liūtimis atėjo 
ir geltonasis drugys. 

Tikras kasimas prasidėjo 
1882 metais ir nelaimes ne
reikėjo ilgai laukti. Rugsėjo 7 
dieną sąsmauką ištiko, dar ten 
iki- tada negirdėto stiprumo 
žemės drebėjimas, beveik su
naikinęs visą kasimą aptar
naujantį geležinkelį. Vyriau
sias darbų vykdytojas grįžo į 
Paryžių. Tada darbams tęsti 
de Lesseps pakvietė naują 
vadovą Julės Dingler. kuris į 

džiungles atvyko kartu su 
savo žmona, sūnumi, dukra ir 
jos sužadėtiniu. Metų pabaigo
je jie visi. išskyrus patį tėvą. 
jau buvo mirę nuo geltonojo 
drugio. Prie geltonojo drugio 
prisidėjo ir maliarija. Netru
kus jau buvo skaičiuojama 
apie 20.000 ligų pakirstų, prie 
kanalo statybos dirbusių, 
darbininkų. 

Kadangi darbininkų atly
ginimai buvo palyginti visai 
neblogi, jų vis dėlto netrūko. 
Netrūko ir rangovų iš Europos 
bei Amerikos, kurie norėjo iš 
to didžiulio kanalo kasimo pro
jekto gerokai užsidirbti. Ta
riau nelaimes nesibaigė. 1885 
metais prasidėjo net dviejų 
skirtingų politinių grupių su
kilimai, kuriuos vis dėlto Ko
lumbijos valdžia žiauriai nu
malšino. Visu tuo ir savo šei
mos netekimu nusivylęs, 
Dingler metė darbą. 

Bet projekto autorius de 
Lesseps. jau sulaukęs 80 me
tų, atvyko pats į Panamą gel
bėti padėtį. Jis surado jauną 

vos 26 metų energingą inži
nierių. Phillipe Bunau-Varilla, 
kuris sugebėjo tęsti darbus 
toliau. Atvyko ir daugiau pro
jekto entuziastų, jų tarpe net 
ir garsus 39 metų amžiaus 
tapytojas Paul Gauguin. Tuo 
tarpu Prancūzijos vyriausybės 
ekspertai 1886 metų gegužės 
mėnesį paskelbė, kad planas 
statyti tą kanalą be šliužų 
buvo nepraktiškas, tuo beveik 
netiesioginiai rekomenduoda
mi sustabdyti jo tolimesnį 
kasimą. 

Užsispyręs senis de Les
seps nesutiko ir dar metus tę
sė tolimesnius kasimus. Ta
čiau darėsi vis aiškiau, jog 
vienintelis finansiškai įmano
mas projekto užbaigimas buvo 
pereiti į kanalo su šliužais 
versiją. Garsusis prancūzų in
žinierius Gustave Eiffel, tuo 
metu Paryžiuje statęs vėliau 
labai išgarsėjusį Eifelio bokš
tą, buvo pasamdytas paruošti 
planus dėl šliužų statybos. Bet 
ir jo didėlis autoritetas nenu
ramino į kanalo statybą mil

žiniškus pinigus investavusių 
prancūzų, daugiausia turtingų 
milijonierių žydų. Prancūzijoje 
kilo smarki antisemitizmo 
banga, kuri iš dalies buvo at
sakinga ir už 1894 metų ne
teisingą kpt. Alfred Dreyfus, 
žydo, nuteisimą, jį kaltinant 
valstybės išdavimu. Akcijų 
vertė krito, įsikišo Prancūzijos 
valdžia ir, kaip dažnai būna su 
politikais, prasidėjo įtarinėji
mai, papirkimai, kyšiai bei 
kitokios piniginės machinaci
jos. Prasidėjo teismai, ir de 
Lesseps sūnus atsirado kalė
jime. Tėvo, dėl jo senyvo am
žiaus, neteisė. Kanalo statyba 
sustojo 1888 metais. Tik vė
liau paaiškėjo, kad de Lesseps 
ir jo sūnus buvo politikų ne
teisingai apkaltinti. Taip nu
skriaustas, iki savo amžiaus 
galo, jis niekada nei vienu 
žodžiu daugiau nebeminėjo 
Panamos kanalo vardo. Mirė 
1894 m., būdamas 89 metų. 

XIX šimtmečio pabaigoje 
didžiosios Europos valstybes 
— Prancūzija. Anglija, Vokie

tija ir kitos, kūrė savo koloni
jas ir tarp savęs ramiai dali
nosi Afriką bei nemažus Azijos 
plotus. Mat tuo laiku garsusis 
Anglijos finansininkas ir kolo
nizatorius Cecil John Rhodes 
skelbė, jog pasaulis turėtų būti 
tvarkomas vien Anglijos. Ame
rikos ir Vokietijos. Todėl ne
norėjo atsilikti nuo koloniza
torių nei gana demokratine 
Amerika. Proga pasitaikė, kai 
Kuboje, vis dar valdomoje Is
panijos, kilo neramumai ir net 
sukilimas, siekiantis Kubos 
nepriklausomybes. Havanos 
uoste buvo susprogdintas, tik 
neaišku kieno rankomis. Ame
rikos karo laivas ..Maine". 
Amerika tuojau paskelbė Ispa
nijai karą ir jau po kelių mėne
sių išstūmė ispanus iš Kubos. 
Puerto Ruo ir Filipinų salų. 

Kai tuometinis Amerikos 
prezidentas \\illiam McKinley 
žuvo nuo anarchisto kulkos. 1901 
metų rugsėjo mėnesį preziden
tu tapo jaunas, vos 42 metu. Theo-
dore Roosevelt. iki tol buvęs 
viceprezidentu Bus daugiau 

http://www.Htfa-fiiiid.org
file:////illiam
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KUN. V. LABASAUSKAS DŽIAUGIASI 
GALIMYBE STUDIJUOTI AMERIKOJE 

Iš Vilkaviškio kilęs. kun. 
Vaido tas L a b a š a u s k a s . kuo
met mes su juo kalbėjomės 
Čikagoje, džiaugėsi , kad gali 
studijuoti -JAV" ir ne bet kur , o 
pačioje Amer ikos sostinėje — 
Vašingtone e sanč iame Katal i 
kų univers i te te . 

J i s t a ip p a t teigia, jog čia 
a tvedė Dievo p lana i , kur iuos 
kun igas j auč i a nuo pat j aunys 
tes. 1968 m. gimęs Vaidotas , 
tik su laukęs 24 metų. pajuto 
p a š a u k i m ą k u n i g y s t ė s luo
mam J i s . ba igęs mokyklą, vė
liau dvejus m e t u s mokėsi 
Mais to p a r e n g i m o techniku
me. Tada d a r buvo dveji meta i 
sovietinėje armijoje, o po jos — 
d a r b a s M a r i j a m p o l ė s p ieno 
konservų fabrike. 

Tik t ada Vaidotas išgirdo 
savotišką vidinį balsą, kur is jį 
a tvedė į K a u n o kunigų semi
nariją ir pr ieš 5 me tus buvo 
į švent in tas kun igu . Dar s tudi
jų laikais j i s buvo pask i r tas 
k l ier ikų ugdyto ju ir tose 
pareigose buvo 4 metus . 

Tada iš vysk. Juozo Žemai
čio sužinojo, kad gauna Ame
rikos Vyskupų konferencijos 
stipendiją s tudi joms JAV Ka
talikų un ivers i t e t e Vašingto
ne. 

Dabar j a u pora metų j is 
studijuoja mora l inę teologiją 
ir iš šios s r i t ies ruošia magis-
t r an tū r ą . Be jo . š iame pres
t i ž i n i a m e k a t a l i k ų un iver 
s i te te mokosi d a r vienas kuni
gas iš Lietuvos — tai Virgili
j u s P a š k u s . Kun . Vaidotui da r 
liko kele tas metų studijų Va
šingtone, o t a d a sugrįš atgal į 
Lietuvą. 

Su šiuo dvas in inku teko 
kalbėt is po p a m a l d ų Švč. M. 
Marijos Xeka l to Prasidėj imo 
parapi joje . Br igh ton P a r k o 
lietuvių telkinyje. J i s čia dau
giau negu mėnesį laiko pava

davo Lietuvon atostogoms iš
vykusį kun. -Jaunių Kelpša, 
t a r n a u d a m a s tos apy l inkes 
l ie tuviams tikintiesiems. 

Kiek anksčiau jį teko 
sut ik t i Šv. Antano parapijoje 
Cicero mieste, nes karta ir čia 
j i s aukojo šv. Mišias. Daž
niaus ia i Čikagon jis užsuka 
Kalėdų ir vasaros a tos togų 
me tu . čia pagelbsti viet iniams 
kun igams . 

Iš Brighton Parko kun . V. 
L a b a š a u s k a s birželio 15 d. 
išvyko j Dainavos stovyklą. 
k u r buvo jaunučių atei t ininkų 
stovyklos dvasios vadu. Tuo
met j i s pajudėjo į a tos togas 
Lietuvon, kur gyvena jo ar
timieji. 

Rugpjūčio mėnesį vel pra
s ideda nauji mokslo meta i 
Amerikos katalikų univers i 
t e t e . Tad kun. Vaidotas tu rė s 
aktyviai įsijungti į nelengvų 
s tudi jų eigą. Ji re ika l inga 
y p a t i n g o susikaupimo, nes 
v i s k a s vyksta anglų ka lba , 
ku r i irgi atneša t a m t ikrų 
sunkumų . Be to. kartą per mė
nesį aukoja pamaldas ir Va
šingtone gyvenantiems lietu
v iams . 

Būdamas Amerikoje, kun. 
Vaidotas nemažai bendrauja 
ir su neseniai į šį k raš t ą at
vykus ius mūsų tautiečius, pa
žįsta jų problemas, nusi te iki
mus , stengiasi jiems padėti , 
page lbė t i nelengvuose šio 
k r a š t o labirintuose. 

Apie savo i šgyvenimus 
Amerikoje kun. Vaidotas api
būd ino ilgesniame in te rv iu . 
ku r i s buvo paskelbtas Vilka
viškio krašto laikraštyje ..San
takoje" . Čia jis a tv i ra i pa
kalbėjo apie savo sudėt ingą 
jaunystę" bei po jos atėjusį 
pašaukimą į kunigų luomą. 

Edvardas Šulai t i s 

Labašauskas 

• Kre t inga . Birželio 7 d. 
cia buvo su reng ta Sekminių 
vigilija. -Ji prasidėjo šv. Mišio-
mis. kuriose Įvairios maldos ir 
apaš ta l av imo grupes pr is ta tė 
Šventosios Dvasios dovanas . 
Po Mišių visą nakt į vyko 
budėj imas .prie išs tatyto Švč. 
S a k r a m e n t o . Budėjimo metu 
\ ienos m a l d i n i n k ų g rupes 
giedojo, kitos šoko l i turginius 
šokius, d a r kitos rodė vaidini
mus. Vigilijoje dalyvavo mal
dininkai ne tik iš Kretingos, 
bei ir IŠ Kiaipedos. Palangos 
bei ki tur . 

• Vi ln ius . Birželio 18 d. 
paminė tos Vi ln iaus arkivys
kupo -Julijono Steponavičiaus 
12-osios mir t ies metines. Va
kare Vi ln iaus arkikatedroje . 
S\ Kazimiero koplyčioje Sv. 
Mišias aukojo vysk. Juozas Tu
nai t is , koncelebravo kunigai 
Vadovas Aliuli^. MIC, Ričar
das Doveika. Rimgaudas Siū
lys Mišių pradžioje vysk. -J. Tu-

' - t r u m p a i p r i m i n e a r k i -

KONFERENCIJA VERTYBIŲ 
UGDYMO TEMA 

vyskupo -J. S teponavič iaus 
biografiją ir ganytojo darbą 
sunkia is sovietu pr iespaudos 
metais: Vilniaus arkivyskupi
jai ganytojas vadovavo gyven
damas tremtyje Žagarėje Ar-
kiv. .J. Steponavičius mi rė 
199] m. birželio 18 diena. 

• Birželio 7 d. Ark ika 
tedros Šv. Kazimiero koplyčio
j e parapijos bend ruomenes 
j a u n i m a s šventi' Sekminių vi
giliją, įžanginiame žodyje vi
gilijos prasme paaiškino kun. 
Ričardas Doveika. Liturgijai 
vadovavo kun. Vaidas Vaišvi
la. Po Sve. Sakramento adora
cijos arkikatedros varpinėje 
vyko agapė. 

• Birželio 22 d. kun T 
Val l ianas pašventino t au to 
dailininko M. Čebelio Kaziu 
Rūdos Švč. Jėzaus Širdies baž
nyčiai nutapytą Gailestingojo 
-Jėzaus paveikslą. Paveikslas 
pakabin tas parapijos bažny
čioje, prie S\r M Marijos 
al toriaus. 

Su džiaugsmu pranešame, kad šios Čikagos Švento Kazimiero kongregacijos seseles buvo išrinktos į 
Kongregacijos tarybą 2003-2008 metams. Pirmoje eilėje (iš kaires : ses. Regina Mane Dubickas. pirmoji asisten
te, ses. M. Immacula Wendt. generale vyresnioji; ses. Margareta Petcavage. asistente: antroje eilėje (iš kairės): 
sis Klaine Kuizinas, asistentė/sekretore; ses. Grace Ann Kalafut. kongregacijos iždininke. 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS 
UŽBAIGĖ PROJEKTĄ „GYVYBĖ DIDŽIAUSIA DOVANA" 

Vilniaus arkivyskupi jos 
Katechetikos cent ras dar 2002 
m. rugpjūčio 29 d. mokslo 
metų pradžios a t idarymo pro
ga pedagogus pakvietė daly
vauti projekte „Gyvybė — di
džiausia dovana". Į šį kvietimą 
atsiliepė ir į projekto pirmąjį 
etapą į s i t r aukė 13 tikybos 
mokytojų iš skirt ingų Vilniaus 
arkivyskupijos dekana tų bei 
Vilniaus miesto didesnių para
pijų. Kiekvienas iš jų į projek
tą į t raukė po — 4-6 vyres
niųjų klasių moksleivius, ku
rie panašius renginius padėjo 
organizuoti savo dekanatuose 
ar parapijose. 

2002 m. spalio 28-29 d. pro
jekto pirmojo e tapo dalyviai 
darbo grupėse ieškojo atsaky
mo j klausimą, k a m naudinga 
skatinti sekso industrijos po
puliarinimą per įvairias masi
nes telekomunikacijos priemo
nes, p la t int i kontracepciją, 
legalizuoti a b o r t u s . į teisinti 
dirbtinį apvaisinimą mėgintu
vėlyje: ta ip p a t aptarė , kas 
laukia tų, kurie pasiduos šiai 

pasiūlai : tai nepageidaujamas 
nepilnamečių nėštumas, abor
ta i , nevais ingumas , lyt iškai 
p l in tanč ios ligos, skyrybos, 
savižudybės ir t. t. Improvi
zuotoje teismo salėje dalyviai 
iš kun. Ričardo Doveikos lūpų 
išgirdo Katal ikų Bažnyčios 
poziciją šiais klausimais. Ka
techet ikos centro metodinin
kei Linai Bučinskaitei vesti 
renginį ta ip pat padėjo dar dvi 
ka ta l ikų tikybos vyr. mokyto
jos bei aštuoni Vilniaus peda
goginio universiteto Tikybos 
ka tedros studentai. 

Antrojo etapo metu (2003 
m. sausio 2-4 (t) 53 Vilniaus 
arkivyskupijos katalikų tiky
bos mokytojai dalyvavo trijų 
d ienų konferencijoje. Š iame 
kvalifikaciniame renginyje pe
dagogai ka r tu su dvas in in
kais , psichologais, filosofais, 
medikais bei religinio ugdymo 
specia l i s ta is aptarė gyvybes 
puoselėjimo klausimais. Prak
t in ius užsiėmimus vedė sve
čias iš Vokietijos teol. dr. Ger-
das Bi rkas . 

Trečiajame e tape projek
tus kūrė. akcijas, renginius bei 
socialines apklausas organiza
vo ir duomenis ap ibendr ino 
patys projekto dalyviai — vy
resniųjų klasių moksleiviai bei 
ka ta l ikų tikybos mokytoja i . 
Tai jie darė savo mokyklos ar 
net parapijų, dekana tų švieti
mo įstaigose. Visą jų veiklą 
va in ikavo Gyvybes dienos 
' 2003 m. balandžio 27 d.) šven
t imas. 

Apžvelgti nuveikto darbo 
ir pasidžiaugti veiklos rezul
ta ta is projekto iniciatoriai ir 
vykdytojai gegužės 2 4 - 2 5 d. 
susir inko į ..Rūtos" poilsiavietę 
prie Molėtų ežerų. Mokslei
viai, mokytojai, organizator ia i 
dalijosi įspūdžiais, rengė laik
raš tukus gyvybės t ema , sukū
rė filmą ..Gailestingasis sama
rietis, arba kaip at l ikt i žyg
darbį". Kit iems mokslo me
tams Vilniaus arkivyskupijos 
ka ta l ikų t ikybos mokytojai 
pas i r inko pasaul io religijų 
temą. 

B.Ž. 2003 Nr. l l 

VATIKANAS „NUSTEBĘS", KAD EUROPOS SĄJUNGOS KONSTITUCIJOS 
PREAMBULĖS PROJEKTE NEMINIMA KRIKŠČIONYBĖ 

fKAP) Vat ikanas išreiškė 
„nusistebėjimą", kad Europos 
Sąjungos naujosios konstituci
jos preambulės projekte nemi
nima krikščionybė. Vatikano 
atstovo spaudai Joaquino Na-
varro-Vallso gegužės 30 dieną 
paskelbtame pareiškime tei
giama, jog šį t r ūkumą privalu 
ištaisyti vėlesniame teksto va
riante. Sykiu pareiškime svei
kinama, kad konstitucijos pro
jekto 51 s t ra ipsnyje aiškiai 
įvardijama „nuolatinio dialogo 
su Bažnyčiomis bei religi
nėmis bendrijomis" būtinybė 
ir p r ipaž į s tama jų tapatybė 
bei ypatingas indėlis. „Dėl pre
ambules pirmojo projekto, tai 
jame minimi įvairus ir svar
bus elementai , prisidėję prie 
Europos paveldo susidarymo. 
tačiau nusistebėjimą kelia tai . 
kad t a rp jų aiškiai neminima 
krikščionybė". — rašoma Vati
kano pareiškime. 

Pateiktąjį Europos Sąjun
gos konstitucijos preambules 
projektą griežtai k r i t ikavo 
aukš t i Vatikano atstovai. Pa
sak Vat ikano „užsienio reikalų 
minis t ro" arkivyskupo J e a n -
Louis Tau rano . p reambu lės 
pro jektas „nesubalansuotas". 
Tai , kad minimos filosofinės 
Apšvies tos srovės, bet ne 
krikščionybė, esąs „ideologinis 
sp rend imas . įkvėptas įžūlaus 
siekio perrašyti istoriją". 

In terviu Turino d ienraš 
čiui ..La Stampa" Šventojo sos
to ūkio prefektūros preziden
t a s kardinolas Sergio Seba.--
t iani pabrėžė: .išbraukti krikš
čionybe iš naujosios konst i tu
cijos reikštų nukirsti du tūks -
t a n t m e t e s Europos šaknis" . 
Tačiau, jo žodžiais, da r yra lai
ko ir galimybių padėtį ištaisyti 
ir a t šauk t i tai. kas ..iš Europos 
a t ima jos DNR". Kaip dabar t i 
nes formuluotės priežastį j is 

įvardijo „tam tikrą laicizmą". ku
ris atrodė j au seniai įveiktas. 

Kardinolas Roberto Tucci. 
kalbėdamas per Va t ikano ra
diją, pare iškė: „P ikč iaus ia . 
kad jie nesurado drąsos pripa
žinti istorinio fakto — mil
žiniškos krikščioniškosios kul
tūros įtakos Europos kul tū
rai". Čia kalbama ne apie ka
tal ikybės, p ro tes tan t i zmo a r 
stačiatikybės išpažinimą, bet 
paprasčiausiai apie „šio fakto 
pripažinimą". To nepr ipažįs
tan t , t r ūks t a veiksnio, tvir
čiausiai vienijančio Europą: 
..visų krikščioniškosios religi
jos elementų. įs ispaudusių į 
Europos kultūrą". Š imtai mili
jonų europiečių, ka ip ir anks 
čiau, tebegyvena kr ikščio
niškosiomis vertybėmis. Nepa
minėti krikščioniškųjų Euro
pos šaknų reiškia „įžeisti svei
ką žmogaus protą". 
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VAIKU BAŽNYTINIU CHORU ŠVENTE 
KRETINGOJE 

Gegužės 31 d. Kretingoje 
vyko tradicine' vaikų bažny
tinių chorų šventė. Joje daly
vavo per 40 vaiku chorų iš 
visos Lietuvos. Pi rmiausia 
vaikai rinkosi prie Lunio i 
bendrą repeticiją. Po to iškil
minga eisena per miestą 
pa t r aukė ] ba/.nycia. k u r 
giedant vaiku ir j a u n i m o 
pamėgtas g iesmes buvo 
švenčiama Euchar is t i ja . Sv. 
Mišioms vadovavo Kretingos 
Viešpaties Apreiškimo Švč. 

Mergelei Marijai parapi jos 
v i k a r a s brolis Evaldas Da
rulis. Po Mišių vaikų švento
riuje lauke siurprizas — gau
sybe įvairiaspalvių balionų — 
ir agape. 

-lau tryliktą kartą rengia
ma choru šventė nepra randa 
susidomėjimo ir a k t u a l u m o . 
Joje kasmet dalyvauja ne
mažas vaikų ir jaunimo būrys . 
Š iemet šventes d i r igen ta i 
buvo Vilniaus bernardinų šv. 
Pranc iškaus bažnyčios j aun i -

2003 m. gegužes 2 d. Aly
t aus Šv. Benedikto vidurinėje 
mokykloje vyko konferencija 
— seminaras ..Vertybių ugdy
mas — neatsiejama pamoki
nės ir papildomojo ugdymo 
veiklos dalis", kurią organiza
vo Lietuvos katalikiškų mo
kyklų pedagogų asociacija. 
Dalyvavo ar t i 100 pedagogų iš 
visos Lietuvos ka ta l ik i škų 
švietimo įstaigų. 

Renginys pradėtas Mišio-
mis. Susimąstyti , apmąs tan t 
savo darbus , skat inantį pa
mokslą pasakė Lietuvos kata
l ikiškų mokyklų pedagogų 
asociacijos (LKMPA1 pirmi
ninkas , Kauno jėzuitų gimna
zijos direktorius kun. Ginta
ras Vi tkus . ŠJ, l inkėdamas 
prasmingo darbo visiems ir 
kiekvienam. 

Mokykloje konferencijos 
dalyvius sveikino Alytaus švie
timo skyriaus vedėjas Vituo-
lis V a l ū n a s . Šv. Benedikto 
vidur inės mokyklos direkto
rius Vytautas Bigaila. LKMPA 
p i r m i n i n k a s kun. G i n t a r a s 
Vitkus, SJ , sveikindamas at
vykusius, akcentavo vertybių 
sąsają sų mokslu: žinias gali
ma perteikti , vertybėmis t ik 
pasidalinti ir sudaryti kitiems 
galimybę rinktis, linkėjo sėk
mes da l inan t i s pa t i r t imi . 
Konferenciją vedė direkto
r iaus pavaduotoja ugdymui 
Terese Langienė. 

Stebėtos Alytaus Šv. Be
nedikto vidurinės mokyklos 
penkios pamokos (darbas gru
pėse . neakivaizdinė kelione 
..I vertybių šalį" (I b klasė, 
mokyt. Rita Mizgirdienė) ir 
p r a n e š i m a s . .Ikimokyklinių 
institucijų ir bažnyčios sąvei
ka XXI a. pradžioje" (Pane
vėžio kun. Kastyčio Rama
nausko lopšelio — darželio 
d i rek to rė Dalia Pakėnienė) : 
integruota pamoka „Motinos 
vardas šventas" ir pranešimas 
. .Pradiniu klasių moksleivių 
vertybių ugdymas dailės — 
darbų pamokose" (2 a. klase, 
mokyt. Kazimiera Bur ins-
kienė), integruota pamoka — 
paroda ..Močiutės palėpėje" (4 
a. klase, mokyt. Aurelija Pa-
leckaitė) ir pranešimas ..Kar
tų sąveika, ugdant krikščio
n i škąs ia s vertybes" 'mokyt . 

mo vaikų choro vadovo Lina 
Pudžiuvelytė ir Kla ipėdos 
Kristaus Karal iaus bažnyčios 
vaikų choro vadovas P ranas 
Mačernis, orkestrui vadovavo 
Kretingos Viešpaties Apreiš
kimo Švč. Mergelei Marijai 
bažnyčios vaikų choro vadove 
Milda T r u š a u s k a i t e . Šven tę 
organizavo Kre t ingos p ran 
ciškoniškojo j aun imo ta rnyba . 
Šv. Cecilijos d raug i j a ir 
Kretingos kataliku parapija. 

Terese Langienė); in teg ruo ta 
pamoka ..Gyvybės s t ebuk la s ir 
motina" (8 kl.. mokytojos: Ane
lė J ankausk i enė ir R a m u t e 
Remeikienė), pranešimas „Mo
t e r s p a š a u k i m a s " ( A l y t a u s 
pol ikl inikos gydytoja V i t a 
Lingiene). papildomojo ugdy
mo renginys 10-12 k l a s i ų 
moks le iv iams ^Kr ikšč ion i š 
kosios ir universaliosios ver ty
bės romantizmo epochos l i te
ratūroje" jos mokytojos I r e n a 
Leščinskienė. J a n i n a Alekne-
vičienė ir Birutė Gudle ik ienė) 
ir p raneš imas „P i l i e t i škumo 
ugdymo deba tuose" ( K a u n o 
jėzui tų gimnazijos mokytoja 
— Alina Gutauskienė) . 

Po pietų p r i s t a ty tas m e n ų 
integracijos ir vertybių ug
dymo projektas „ K u r i a n č i o s 
rankos" 'Dalia Mil iauskienė) , 
išklausyti penki p r a n e š i m a i : 
,,Arki vyskupas Meč i s lovas 
Reinys — j a u n i m o dorovės 
puoselėtojas ir ugdytojas" (dr . 
Aldona Vas i l i ausk ienė , VU 
RSTC) . „ Jėzu i tų a u k l y b o s 
principai ir šv. Ignaco peda
goginė p a r a d i g m a " ( S i g u t ė 
Balčiūnienė. Vilniaus j ė zu i tų 
gimnazija), „Socialinis d a r b a s 
Vilniaus jėzuitų gimnazijoje" 
(Džera ldas D a g y s . V i l n i a u s 
jėzui tų gimnazija), . .Auklėja
moji p rog rama 4+4" ( E d i t a 
Šicaitė, „Vertybinis u g d y m a s 
s ie lovadinėse p r o g r a m o s e " 
(kun . Vy tau t a s S a d a u s k a s . 
S J . Kauno jėzuitų g imnazi ja) . 

Po pranešimų ir d iskus i jų 
i šk lausyta LKMPA p i rmin in 
ko kun. Gintaro V i t k a u s , S J , 
bei sekretorės Daivos K a r a -
zijaites LKMPA veiklos ir fi
n a n s i n ė s a t a s k a i t o s , vyko 
nauji asociacijos p i r m i n i n k o 
bei tarybos r inkimai . L K M P A 
pi rmininku vienbalsiai i š r ink
t a s Kauno jėzuitų gimnazi jos 
direktorius kun. G i n t a r a s Vit
k u s . SJ . Į naująją t a rybą iš
rinkti 8 asmenys iš A l y t a u s , 
Panevėžio, Klaipėdos, U t e n o s , 
Vilniaus, Šiaulių ka t a l i k i škų 
švietimo įstaigų (Dalia P a k ė 
nienė. J a n i n a Grigienė, Te re 
sė Lang ienė . Nijolė Z a b u -
kienė, Vaidotas J u k n a . Ri ta 
Lekerauskienė . Lore ta Vas i -
l iūnienė ir Džeraldas Dagys) . 

DT. A. Vas i l i ausk ienė 
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Vietoj karo metu sudegusios Šv Jėzaus Širdies bažnyčios Žvirgždaičiuose. 
Šakiu rajone. Vilkaviškio vyskupijoje, yra statoma nauja, murinę 
bažnyčia. 
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L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s v a d a s a p l a n k ė 
I r a k e t a r n a u j a n č i u s k a r i u s 

Atkelta iš l p s l . 
Be spygliuotos tvoros, sto

vyklą juosia 4 metrų aukščio ap
sauginė tvora, kurios storis 
apačioje trys, viršuje — vienas 
metras. 

„fsiveržti į baze būtų labai 
sunku ir iš tiesų nėra pajėgų, 
kurios galėtų pulti bazę", sakė 
J Kronkaitis. Kartu jis teigė, 
kad per du tarnybos mėnesius 
pavojus l ietuviams kariams 
nebuvo kilęs, jie yra užmezgę 

gerus santykius su irakiečiais. 
Apie J . Kronkaičio kelionę į 

Iraką Lietuvos žiniasklaida ne
buvo informuota iš anksto. 

Pasak kariuomenės atstovų. 
to reikalavo Danijos kariškiai. 
Jų valstybės spauda apie vizitą 
I rake irgi sužinojo tik j am 
įvykus. 

J. Kronkaičio teigimu, tokių 
priemonių buvo imtasi siekiant 
užtikrinti karių saugumą, nes 
jei agresyviai nusiteikę vietiniai 

gyventojai sužinotų apie aukšto 
rango kariškio atvykimą, ka
riams gali kilti pavojus. 

LDK Algirdo bataliono ka
riai misijoje Irake bus dar du 
mėnesius. 

Praėjusią savaitę į misiją 
Irake išlydėti 45 Alytaus Di
džiosios kunigaikštienės Biru
tės bataliono kariai Irake tar
naus jau 6 mėnesius. 

V. L a n d s b e r g i s p e r s p ė j a d ė l grupuoč ių s i e k i o u ž v a l d y t i v a l s t y b ę 
Atke l t a iš 1 ps l . 

Pa r l amen ta ra s paminėjo 
kontrabandininkų, muitininkų 
ir teisėjų „meilės trikampį", 
metų meta i s tebesitęsiančias 
kovas dėl muitinių darbo, kai 
pradingsta milijardai valstybės 
pinigų. 

V. Landsbergis pažymėjo, 
kad ankstesnes bankų „išsiur
bimo" metodikas dabar bando
ma pr i ta ikyt i ES paramai, 

SAPARD lėšoms pasiimti. 
Parlamentaras paminėjo ir 

žemės supirkimo skandalą, miš
kų nusiaubimą, iškertant juos. 
J i s teigė, kad netrukus gali 
atsiverti dar viena piktžaizdė — 
narkotikų verslas. 

V. Landsbergis sakė matąs 
ir abejotinus teisėjų veiksmus. 
Jo nuomone, turėtų išsivystyti 
atvira diskusija apie teisėjų 
santykius su kapitalu. Parla

mentaras prisiminė daugybę 
metų besitęsiančias finansinių 
suktybių bylas, kurios, anot jo, 
teismuose labai lengvai atidėlio
jamos laukiant senaties termi
no. 

V. Landsbergis ragino pasi
priešinti tam valstybės užvaldy
mui, kurio siekia „egoistinės 
engėjiškos interesų grupės". 

L i e t u v o s k r e p š i n i o r i n k t i n ė j e n e b u s nei Ž. I l g a u s k o , ne i A. S a b o n i o 
Atke l t a i š 1 ps l . 

Taip teigia dienraštis „Lie
tuvos rytas", kaltindamas dėl il
gai trukusios nežinios Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės vadovą 
Algimantą Pavilonį, kuris žinojo 
Z. Ilgausko sprendimą, tačiau 

nedrįso jo pasakyti viešai. 
Susitikime su prezidentu R. 

Paksu krepšininko tėvai irgi 
galutinai nepasakė, kad Žydrū
nas nežais , tačiau davė sup
rasti, kad pinigus jam mokantis 
„Cleveland Cavaliers" k lubas 

nenori jo leisti į Europos čem
pionatą. 

Lietuvos krepšinio federaci
jos prezidentas Vladas Garastas 
ne kartą teigė, jog su Ž. Ilgaus-
ku nepavyksta pasikalbėti, ir jo 
sprendimas nežinomas. 

S e p t i n t a d a l i s \ s e k s o v e r g i j ą Vokiet i joje a t v e ž t ų m o t e r ų — i š L i e t u v o s 
Atkelta iš 1 psl. 

Vokietijos teisėsaugininkų 
teigimu, 2002-siais į Vokietiją 
nelegaliai atvežtos 811 moterų, 
du trečdaliai jų buvo įtrauktos į 
prostitucijos verslą. Tarp jų 
17.6 proc. atvežtos iš Rusijos, 
14.7 — iš Lietuvos, 11.2 proc. — 
iš Bulgarijos. 

Daugiau kaip pusė moterų 
nebuvo informuotos apie tikrąjį 
jų kelionės tikslą, tai, jog jų dar
bas — prostitucija, žinojo kas 
ketvir ta prekeivių žmonėmis 
auka. 

Jauniausiai prekybos žmo
nėmis aukai 15 metų. Policijos 
teigimu, iš viso prekeiviai žmo
nėmis iš savo juodojo verslo 
gavo 8.4 milijono eurų (29 mln. 
litų) pelną, policija pajėgė kon
fiskuoti tik 1.5 mln.eurų (5.1 
mln. litų). 

Lietuvos policijos tarnybų 

duomenimis, šiemet iki birželio 
Lietuvoje iškeltos 8 baudžiamo
sios bylos, susijusius su prekyba 
žmonėmis, sulaikyta 19 asme
nų, nuo prekiautojų žmonėmis 
veiksmų nukentėjo 18 moterų. 
1999-2002 metais buvo iškeltos 
42 bylos, dėl prekybos žmonė
mis įtariamaisiais ir kaltina
maisiais patraukti 62 asmenys, 
nukentėjusiomis pripažintos 53 
moterys, dauguma jų — iki 25 
metų amžiaus. 

Į teismą buvo perduota 10 
bylų. nuteisti 8 asmenys. 

Tarptautinių ekspertų teigi
mu. Lietuva yra prekybos žmo
nėmis eksporto, tranzito ir im
porto valstybė. Moterys daž
niausiai parduodamos ar veža
mos į Vokietiją. Ispaniją. Ny
derlandus. Daniją. Švediją. Nor
vegiją, Graikiją. Izraelį. Jung
tinius Arabu Emvratus, Pran

cūziją ir Austriją. 
Į Lietuvos didžiuosius mies

tus atvežamos arba toliau į Va
karų Europą siunčiamos mo
terys iš Ukrainos. Rusijos Ka
raliaučiaus srities. Baltarusijos, 
Latvijos ir Lietuvos rajonų. 

Šiemet JAV Valstybės de
partamentas antrus metus iš ei
lės metinėje ataskaitoje teigia
mai įvertino Lietuvos pastangas 
kovojant su prekyba žmonėmis. 
Balandį Seimas patvirtino 
Jungtinių Tautų (JT) konvenci
jos prieš tarptaut inį orga
nizuotą nusikalstamumą papil
domą protokolą dėl prekybos 
žmonėmis, ypač moterimis ir 
vaikais, užkardymo bei baudi
mo. 

Protokolas įpareigoja nu
matyti baudžiamąją atsakomy
bę už prekybą žmonėmis. 

L i e t u v a i a t s i v ė r ė v i e š i e j i p i r k i m a i E u r o p o s S ą j u n g o j e 

Atke l t a iš 1 psl . 
Tiesa, bendrovės gali daly

vauti ir mažesniuose viešuo
siuose pirkimuose ES valsty
bėse, apie kuriuos skelbti vi
soms ES narėms neprivaloma, 
jei tik apie juos sugebama suži
noti. 

„Svarbiausia laiku gauti 
informaciją, ji dažniausiai skel

biama oficialiuose vyriausybės 
leidiniuose ar žiniasklaidoje. 
Pateikus paraiška, nė viena ES 
valstybė neturi teisės jos at
mesti dėl to. kad ji iš Lietuvos, 
nes reikalaujama nediskrimi-
nacijos principo", teigė Ūkio 
ministerijos Bendrosios rinkos 
departamento direktorės pava
duotoja Birutė Mačiunskienė. 

ES direktyvos numato ir 
skundų nagrinėjimo bei žalos 
atlyginimo procedūrą. 

„Įtarus nesąžiningą konku
renciją arba diskriminaciją, 
kiekviena įmonė gali skųstis na
cionalinėms institucijoms nu
statyta tvarka bei reikalauti 
peržiūrėti rezultatus", sakė B. 
Mačiunskienė. 

* B i r ž ų l in in ių gaminių 
AB „ S i ū l a s " v a d o v a m s pa
v y k o į t ikint i JAV užsako
vus , kad JAV doleris už At
lanto ir Lietuvoje yra „nevieno
das". Biržiečiai naujoms gami
nių kolekcijoms pasirašė su
tartį, kuri leis padidinti pro
dukcijos kainą 9.56 proc. Dėl 
smukusio dolerio kurso sausį-
birželį įmonė patyrė 359,000 
mln. litų nuostolį, tuo tarpu 
pernai sugebėjo uždirbti 
775,000 litų pelno. Nauji susi
tarimai su amerikiečiais leis 
„Siūlui" padidinti apyvartą 0.5-
0.6 mln. litų. (VŽ-Elta» 

* Įveikti n e v i e n o d a s są
lygas , d i s k r i m i n a c i j ą dėl ly
t ies , k i l m ė s , a m ž i a u s , nega
lios, lytines orientacijos ar ri
botos kvalifikacijos gali padėti 
speciali Europos socialinio fon
do programa EQUAL. 10.5 mln. 
eurų — tiek 2004-2006 metais 
per Europos socialinį fondą iš 
ES turėtų gauti Lietuva prog
ramai EQUAL įgyvendinti. 
Kartu su parama iš Lietuvos 
biudžeto šios lėšos pirmiausia 
butų skiriamos socialinės at
sk i r tus grėsmei mažinti, visą 
gyvenimą trunkančiam moky
muisi tobulinti. Taip pat butų 
skat inamas verslumas, padeda
ma formuoti profesinius įgū

džius, kovojama su lyčių nely
gybe darbo rinkoje. EQUAL re
mia tarptaut inius projektus, 
kuriuos vykdo bent dviejų ES 
narių atstovai. (LŽ-Elta) 

* P r ez iden to žmona Lai
ma P a k s i e n ė savo v i z i t u i r 
s k a n i a i s ledais nudžiugino 
netoli Vilniaus, Grigiškėse, įsi
kūrusioje vasaros stovykloje 
„Lietuvos atgaja" poilsiaujan
čius vaikus. Daugiau kaip pus
šimtis socialiai remtinų vaikų 
iš Kauno ir Vilniaus turiningai 
leidžia atostogas Laimos gerų 
iniciatyvų fondo dėka. (R-Elta> 

* Atnauj intais l i pd in i a i s 
p a s i p u o š ė Vilniaus Šv. Jono 
gatvėje, buvusiuose Pacų rū
muose, įsikūrę Lietuvos pašto 
kultūros rūmai. Tai pirmasis 
restauracijos projektas, kurį 
parėmė užsienio valstybių dip
lomatai, kurie Vilniaus rotušėje 
įvykusioms varžytinėms prista
tė įvairius savo valstybių sim
bolius. Juos pardavus, buvo su
rinkta 30.250 litų. iš jų 17.000 
skirta Pacų rūmams. Tai vie
nas iš projekto ..Dingęs Vil
nius", kurio sumanytoja buvo 
Vilniaus mero žmona Agne 
Zuokienė. darbu Lcšu šiems 
darbams skyrė ir Kultūros ver
tybių apsaugos departamentas, 
pas ta to fasadą suremontavo 

Lietuvos paštas. Iš viso šie dar
bai kainavo apie 90.000 litų. 

(LR-Elta) 

* K a u n o m i e s t o poli t i 
kams p r i r e ikė ke ler ių metų, 
kol buvo apsispręsta mieste 
steigti seniūnijas. Pirminiais 

• apskaičiavimais, šių įstaigų 
steigimas miestui kainavo dau
giau nei milijoną litų. Kauno va
dovai su šimtadieniu vakar pa
sveikino dešimties seniūnijų va
dovus. Pasak Kauno mero Arvy
do Garbaravičiaus, seniūnijos 
perėmė dalį Savivaldybės užda
vinių. Gyventojų problemos tu
rėtų būti sprendžiamos kur kas 
operatyviau. Seniūnijų vadovų 
postus išsidalijo įvairių partijų 
atstovai: centristai, liberalai, so
cialdemokratai, konservatoriai. 

(KD-EIta) 

* Sus iv ien i j imui „Ache-
mos g r u p ė " p r ik lausan t i Jo
navos trąšų gamykla ..Achema" 
baigė naujo kalcio amonio nitra
to gamybos padalinio statybą — 
tai didžiausias investicijų pro
jektas iš 200 mln. litų vertina
mos 2001-2004 metų investicijų 
programos Naujame padalinyje 
bus gaminamos aukštos koky
bes, Europos rinkoje paklausios 
granuliuotos kalcio amonio sa
lietros trąšos. (LA-Elta) 

PLAČIOS 
APIMTIES P L J 

KONGRESAS (2) 
Atkelta iš 3 psl. 

Liepos 26 d. iški lmingu 
pokyliu per 80 j a u n ų lietuvių 
delegatų iš viso pasaulio už
baigė XI Pasau l i o l ie tuvių 
j aun imo kongresą , ir t uo 
pačiu Huettenfelde, Vasar io 
16-osios gimnazijos patalpose 
vykusią j aun imo studijų sa
vaitę. Paskut inės studijų sa
vaitės dienos buvo sk i r tos 
organizacijos t iks lams ir veik
lai ap tar t i . 

Pokyliu, kur iame grojo le
gendinė Lietuvos retro — 
roko grupė „Vairas", baigėsi 
Pasaul io l ietuvių j a u n i m o 
kongreso studijų s ava i t ė , 
sykiu ir XI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas . Paskut i 
nėmis studijų savaičių dieno
mis vyko aistringos ir kri t iš
kos diskusijos apie Pasaul io 
lietuvių j aun imo sąjungos 
vaidmenį, t ikslus ir ateit į . 
Penktad ien į , pas i sk i r s t ę į 
darbo grupes pagal regionus 
ir k raš tus , j auni studijų sa
vaitės dalyviai visi tu rė jo 
progą išsakyti savo kr i t i škas 
pastabas apie Pasaulio lietu
vių j aun imą vienijančią orga
nizaciją, įsivaizduti, kokia t a 
sąjunga būtų ideali ir pa
mėginti sugalvoti naujų min
čių tolesnei veiklai, organiza
cijos tobulinimui. 

Pasigirdo nemažai kr i t iš
kų pas t abų apie Pasau l i o 
lietuvių j aun imo sąjungos tik
slus. Kai kuriems dalyviams 
atrodė, jog sąjunga n e t u r i 
a i škaus t ikslo, gv i lden ta 
nutautėj imo problema lietu
vių kalbos nevartojant. Kai 
kurie kongreso dalyviai skun
dėsi, jog bendravimas dažna i 
vyko anglų kalba, kai kur ie 
jautėsi šiek kiek palikti „už 
borto", bendravimą ta rp skir
tingų kraš tų atstovų ka r t a i s 
sunkino t iek kalbos ski r tu
mas — nemažai jaunimo at
stovų lietuviška kalba si lpna 
— tiek kul tūros sk i r tumai . 
Kita ver tus , visgi posėdžiuose 
ir neoficialiuose pokalbiuose 
rasta nemažai bendros kal
bos, bendros kr i t ikos ir 
panašių pasiūlymų tolimes
nei veiklai. 

P la t aus pr i tar imo susilau
kė kr i t ika, jog Pasaulio lie
tuvių j a u n i m o sąjunga ir 
kraštų j aun imo sąjungos tu r i 
įvaizdžio problemą — vyres
nieji l ietuviai, kur ie vadovau
ja Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenei ir krašto Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė m s , dažna i į 
j a u n i m ą žiūri n e r i m t a i . 
Buvo pasiūlymų skirti dau
giau dėmesio įvaizdžio kūr i 
mui, ypač vyresniųjų atžvil
giu, kad jie suprastų, kad 
j a u n i m o sąjunga — ta i ne 
vien pasi l inksminimai ir pra
mogos — ir ryšiams su kito
mis lietuviškomis organizaci
jomis, ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje. Šia l inkme buvo 
naudingas lietuviškos organi
zacijos vienijančios g rupės 
Lijot a ts tovų da lyvav imas 
studijų savaitėje. 

Siūlyta j aun imui nelikti 
vien jaunimo sąjungoje, o verž
tis ir į platesnes, į takinges
nes organizacijas, ka ip Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę 
ir Lietuvių fondo valdybą. 
Lietuvių fondas kasmet skirs
to apie 1 milijoną dolerių įvai
r iems t i k s l a m s , t ač iau jo 
valdyboje nėra jaunimo. 

Kai kurie kongreso daly
viai liko nepatenkint i kongre
so organizavimu ir kainomis. 
Kai kurie skundėsi , jog kong
resas , ku r i s prasidėjo Vil
niuje, paskui buvo tęs iamas 
Punske galop Vokietijoje, kai
navo per brangiai , atsižvel
g ian t į ma i s to ir pa ta lpų 
kokybę. 
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.Draugo" gegužinėje rugpjūčio 10 d. Nuotr Jono Kuprio. 

Apskritai , studijų savai tės 
programa buvo įdomi ir nau 
dinga — būta paskai tų supa
ž indinančių su š i and ienos 
Lietuva, taip pat su daba r t i ne 
išeivijos padėtimi. Organiza
cijos Lijot atstovai pravedė 
ku r sus , skir tus organizacinio 
d a r b o įgūdžiams l av in t i . 
Tač iau paska i tų buvo t i ek 
d a u g — paskaitų dienomis 
i šk lausydavome po šeš i a s 
paska i tas —jog dažnai likda
vo mažai laiko diskusijoms, 
kuriose dalyviai galėtų pasi
dal int i mintimis ir prisidėti 
pr ie svarstybų. Įspūdingiau
sia gal buvo tai , jog, nors vos 
ne kasnakt , l inksmintasi iki 
paryč ių studijų s a v a i t ė s 
dalyviai kiekvieną dieną nuo 
devintos ryto pavyzdingai ir 
netgi su užsidegimu klausės i 
ir dalyvavo studijų savai tės 
programoje. Vakar nakt į , nuo 
sep t in tos vaka ro iki v idur 
nakčio, netgi su reng tas ypa
t ingas posėdis organizacijos 
t ik s l ams ir ateičiai a p t a r t i , 
nes dalyviai nusprendė, kad 
t a m reikia paskirt i daugiau 
laiko. Šiandienos ir v a k a r va
ka ro posėdyje su didele r imti
mi svarstyt i organizacijos s ta
t u t o pakeit imai, kraš tų j a u n i 
mo sąjungų planai, nu ta r ima i 
bei kito kongreso ruoša. Kitą 
pasaul io lietuvių j aun imo są
jungos kongresą n u t a r t a po 
ke ler ių metų su reng t i Ka
nadoje. 

Paba iga 

Autor ius Darius U d r y s 
y ra „Laisvosios Europos radi
jo" bendradarbis . 

AtA 
VIKTORAS DANĖNAS 

Mirė 2003 m. rugpjūčio 10 d„ su laukęs 81 metų. 
Anksčiau pr iklausė The Back of t h e Yards bendruome
nei. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 54 metus . 
Nuliūdę liko: žmona E r n a Tschipul; dukterys Edie, 

Linda Stakas , Ruthie su vyru Donato Cruz, Teresa su 
vyru Michael Amaro; anūkai Kat r ina , Camy, Kyle 
Cruz; Michael, J a m e s ir David Amaro; broliai Joe su 
Susana , George su Gertie Dano, Pau l su J a n e t Dzing 
bei jų šeimos. 

A.a. Viktoras pr iklausė Šaulių organizacijai. 
Velionis pašarvotas antradienį , rugpjūčio 12 d. nuo 

3 v. p.p. iki 9 v.v. Parkside laidojimo namuose , 5948 S. 
Archer Rd. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 13 d.Iš laido
jimo namų 8:45 v. r. velionis bus a t lydė tas į St. Sym-
phorosa bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus pala idotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs ta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N u l i ū d ę a r t i m i e j i 

Laidot.direkt. Gerald F. Daimid.Tel. 847-767-9788 

L i e t u v i ų R a š y t o j ų d r a u g i j o s g a r b ė s n a r i u i 

AtA 
dr. VINCUI MACIŪNUI 

i škel iavus į Amžinybę, nuoširdžią užuojau tą 
re i šk iame žmonai GENOVAITEI , s ū n u m s AL
GIUI i r VYTAUTUI su šeimomis bei k i t i ems ar
t imiesiems. 

Lietuvių Rašytojų draugija 

re are a number of reasons why our Airbus A340 is the ultimate m comfort and con-
venience. Economy Extra. our new class of service. offers its own separate cabin with 
plenty of room to vvork or relax. VVhile every seat in all three classes has been nevvly 
designed and features an individual video screen Of course. the sense of well being youll 
feel when flying on this sophisticated new aireraft is more than just the result of enhanced 
comfort, space and amenities. It's also the result of an enhanced quality of service youll 
find only on SAS.To find out more call your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
wwwscandinavian.net 

It's Scandinavian SAS 

http://wwwscandinavian.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ALŲ MIDŲ GERIAU „DRAUGO" 

VASAROS ŠVENTĖJE 

„Draugo" vyriausioji re
daktorė Danutė Bindo-
kienė šią savaitę atosto
gauja. 

Šią savaitę Dainavoje 
vyksta Lietuvių tautinių 
šokių mokytojų kursai, ku
riuos surengė Lietuvių tauti
nių šokių institutas. Lanko 
tautinių šokių mokytojai, su
važiavę iš visos Šiaurės Ame
rikos ir Kanados. Kursai 
vyksta nuo rugpjūčio 10 d. iki 
17 d. Jais pradedama ruoštis 
ateinančiais metais vyk
siančiai XII Lietuvių tautinių 
šokių šventei. 

Beverly Shores, IN, ir apy
linkių lietuviams skirtos lietu
viškos pamaldos vyksta kiek
vieno mėnesio trečią sekma
dienį vietos Šv. Onos baž
nyčioje. Rugpjūčio mėn. jos 
vyks 17 d. 1 vai. p.p. Mišias 
aukos kun. K. Ambrasas, SJ. 

Čikagos lietuvių Brigh-
ton Parko namų savininkų 
gegužinė vyks rugpjūčio 17 
d., sekmadienį. 12 vai. p.p. 
Šaulių namuose 2417 W. 43 
gatve. Gros A. Barniškio mu
zikantai. Bus skanaus maisto, 
veiks baras. Kviečiame gau
dai dalyvauti ir smagiai pra
leisti sekmadienio popietę. 

Gen. T. Daukanto Jūrų 
šaulių kuopos gegužinė 
vyks Ateitininkų namuose, 
12690 South Archer Ave. 
rugpjūčio 24 d., sekmadienį. 
Pradžia 12:00 vai. Bus ska
naus maisto. gaivinančių 
gorimų, veiks loterija. Svečius 
linksmins A. Barniškio orkest
ras. Kviečiame gausiai daly
vauti. 

Šv. Kazimiero seserys 
rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 
švenčia 96-ąsias Seserų kazi-
mieriečių vienuolijos įkūrimo 
Scranton, Pennsylvania, me
tines. Šventė prasidės eucha
ristine liturgija 9:30 vai. r. 
Seselių kazimieriečių Moti
niškojo namo koplyčioje. 2601 
W. Marąuette Road, Chicago. 
Mišias aukos kun. Thomas 
McCarthy. OSA, Šv. Ritos 
aukštesniosios mokyklos pre
zidentas. Po šv. Mišių bus ka
vutė ir muzika, loterija, 
laimėjimų traukimas ir na
minės duonos bei pyragų par
davimas. Pelnas skiriamas 
sergančių seselių priežiūrai. 
Seselės maloniai kviečia visus 
dalyvauti. 

Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos mokykla 
(Nativity BVM school) 
praneša, kad šiais metais bus 
atidarytas papildomas skyrius 

ikimokyklinis 'mokinių 
amžius 3-5 m.i. Mokslo metų 
atidarymas - rugpjūčio 21 d. 
7:45 vai. r. Ši diena bus trum
pesne - iki 11:30 vai. r. - nei 
įprastai. Pamokų laikas - nuo 
7:45 vai. r. iki 2:15 v. p.p. Yra 
prailgintos dienos programa, 
kuri prasideda nuo 6:30 v. iki 
7:45 v.r. ir po pamokų 2:15-
6:00 v. v. Turintys klausimų 
-kambinkite mokyklos tel. 
773-476-0571. . 

JAV Lietuvių Bendruo
menės Vidurio Vakarų apy
gardos naujai išrinktoji val
dyba kviečia visus į gegužinę, 
kuri vyks PLC sodelyje, Le-
monte. rugpjūčio 17 d. po 11 
vai. šv. Mišių. Jūsų lauks lie
tuviškas maistas, smagi muzi
ka, gaivūs gėrimai, loterija ir 
geri pažįstami. Bus proga pa
bendrauti su naujuoju Lietu
vos konsulu Čikagoje Arvydu 
Daunoravičiumi. JAV LB Ta
rybos pirmininke Regina 
Narušiene, JAV LB apylinkių 
pirmininkais ir svečiais iš kitų 
organizacijų. Visų laukiame. 

„Seklyčioje" rugpjūčio 13 
d., 2 vai. p.p., trečiadienio po
pietes programoje bus rodoma 
vaizdajuostė iš Pasaulio lietu
vių dainų ir šokių šventės Lie
tuvoje. Matysime ..Ansamblių 
vakaro" programą Kalnų 
parke Vilniuje. Kviečiame at
vykti ir kartu pasidžiaugti. 

Kelly High School 1953 
m. abiturientai rengia auksi
nio jubiliejaus vakarą, kuris 
vyks rugsėjo 21 d. European 
Chalet, 5445 S. Harlem Ave., 
Chicago. Bus baras, vaka
rienė, gyva muzika ir šokiai. 
Pradžia 5 v. vak. Kaina 45 dol. 
asmeniui. Čekius rašyti: Kelly 
H. S. Reunion Class of 53. 
Siųsti Terry Szostecki Kula, 
6521 West 106th PI., Chicago 
Ridge, IL 60415. Abiturientų 
tarpe buvo ir šie lietuvių 
kilmės studentai: Richard R. 
Burba. Anthony Dambraus
kas, Algirdas J. Jakstys, 
Diane L. Jurgilas, Grace D. 
Kinderis, George J. Lisauskas, 
Dana J. Marcinkus, Jonas Pi
leckis. Rūta Radvila, Leroy L. 
Rubinas, Marie D. Stankus, 
Ina E. Velza ir Alfred Zeikus 
(vėliau tapęs US Marine 
Corps aviacijos majoru). Kas 
apie šiuos asmenis žinotų, ju
biliejaus komitetas prašo 
jiems šią informaciją perduoti. 
Turint klausimų skambinti: 
Terry S. Kula 708-499-1761 
arba Tom Kotlarski 773-523-
4813 arba Carol Mielkus 630-
963-5013. 

Lietuvių verslo taryba 
kviečia visus apsilankyti tra
dicinėje Vasaros vakarienėje-
susirinkime. Darbotvarkėje: 
tarybos veikla bei ateities 
planai, gautų projektų svars
tymas, informacija apie inter-
neto tinkialapio naujienas. 
Pranešimą ekonominiais klau
simais skaitys Lietuvos gene
ralinis konsulas Čikagoje Ar
vydas Daunoravičius. Vaka-
rienė-susirinkimas vyks rug
pjūčio 20 d., trečiadienį. Kok
teiliai 6 v.v., vakarienė 7 v.v. 
Willowbrook Bailroom 
&Banquet Centre. 8900 S. 
Archer Avenue. Willow 
Springs. Tel. 708-839-1000. 
Draugiškoje aplinkoje bus ga
lima pasikeisti patirtimi ir 
idėjomis dėl verslo ryšių plė
tojimo tarp Lietuvos ir Ameri
kos. Informaciją galima gauti 
ir vietas užsakyti tel. 312-397-
0382. 

Pianisto Rimanto Vingro 
labdaros koncertas rugsėjo 
14 d., sekmadienį. Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, Le-
monte, IL. po šv. Mišių 12:30 
vai. p.p. Visus maloniai 
kviečia „Saulutė". Lietuvos 
vaikų globos būrelis. Aukos 
nurašomos nuo mokesčių: 
..Saulutė" arba „Sunlight Op* 
rhan Aid" 419 Weidner Rd. 
Buffalo Grove, IL 60089. 

Švč. M. Marijos ėmimo į 
dangų iškilmės yra privalo
ma bažnytinė šventė. Šį 
penktadienį, rugpjūčio 15 d.. 
Jėzuitų koplyčioje vyks šv. 
Mišios, aukojamos 11:30 v. r. 
Po Mišių vyks priėmimas, bus 
švenčiamas kun. Vaclovo Gu
tausko 90-tas gimtadienis. 
Visi kviečiami ateiti. 

Cook apskrities iždinin
kė Maria Pappas rengia 
priėmimą, skirtą estų. latvių 
ir lietuvių kultūriniam pavel
dui pagerbti. Kviečiame daly
vauti. Priėmimas vyks rug
pjūčio 20 d., trečiadienį. 10:30 
vai. ryto Cook County BuiUl-
i n g - Room 112. 118 N. Clark 
Street. Chicago. IL. Priėmi
mas, vaišes, kultūrine progra
ma. Pasikvieskite draugus. 
Laukiame visų. 
www.cookcountytreasurcT.con) 

..Draugas" 94-erius metus 
galėjo išlikti todėl, kad juo 
rūpinosi ir jam per tuos metus 
talkino dešimtys, šimtai, 
tūkstančiai savanorių. Nė vie
nas renginys neapsieina be 
pulko talkininkų, kurie rengi
niuose dirba iš geros valios, be 
atlyginimo. „Ir jūs čia. - už
kalbinau Eveliną Oželienę iš 
Brighton Parko, rugpjūčio 10 
d. ,.Draugo" gegužinėje dirbu
sią prie loterijos. - Reikia, 
„Draugas" visada gražiai pasi
tarnaudavo Vyčiams", - pa
sakė ji. 

Loterijai šiais metais labai 
sėkmingai vadovavo Jūratė 
Budrienė ir, tik pasibaigus 
visam šurmuliui, buvusios jos 
bendradarbės jau svarstė, kad 
ir kitais metais Jūratė vėl 
būtinai turėtų imtis loterijos 
organizavimo. O darbo čia 
daug, nes paskutinėmis dieno
mis prieš gegužinę plūstelėjo 
srautas loterijos laimikių, tarp 
kurių buvo matyti ir nemenkų 
„fantų": naujas „meistrelio" 
įrankių rinkinys, prancūziš
kas šampanas. Domicėlės bei 
Agniaus Tarabildų paveikslai, 
kavos indų rinkinys ir kt. Tai 
buvo vadinamoji didžioji lote-. 
rija. kur dirbo Albina Rama
nauskienė ir Elvyra Zuba-
vičienė su dukra Vytaute. Ona 
Gradinskienė ir Aldona 
Šmulkštiene kaip niekad grei
tai pardavė loterijos bilietus. 
Gal masino didžiojoje loteri
joje buvę prizai - savaitės 
atostogos dviems Wisconsine 
ir du bilietai į Violetos Urma-
nos koncertą? Ką gali žinoti, 
bet prie loterijos šurmulys 
baigėsi dar net neįpusėjus 
šventei. Čia dar darbavosi 
Aušra Jasaitytė-Petry. Kristi
na Likanderytė, Irena Dir-
dienė. Aurelija Kriaučiūnienė, 
Salomėja Dauliene. Aldona 
Pankienė. Danguolė Ilginytė, 
Antanas Paužuolis, taip pat 
naujos savanorės Nida 
Tijūnėlytė-Verachtert ir Dana 
Rugenytė. 

Antano Valavičiaus vado
vaujamas išsijuosęs dirbo ba
ras, nes diena buvo karšta. 
Bare. be „Draugo" tarybos na
rio Vaclovo Momkaus, karštą 
dieną dar prakaitavo Algis 
Čepėnas. Antanas Budrys, 
nauji savanoriai Vytas Že
maitaitis, Aras Norvilą (pasta
rieji du talkino ir šeimi
ninkėms) ir Arvydas Ignato-
nis. Taip pat bare padėjo net 
iš Vilniaus atvykęs, kur per
sikėlė gyventi. Kazimieras 
Rožanskas. buvęs „Draugo" 
knygynėlio vedėjas. Su juo 
teko plačiau pasikalbėti, bet 
apie tai kitą kartą. 

Irena Kriaučeliūnienė ir 
Audronė Škiudaitė parda
vinėjo bilietus į Violetos Ur-
manos koncertą, o Julija 
Krumplytė - bilietus į 
„Draugo" metinį pokylį. 

Puikiai pasidarbavo sava
norės virtuvėje, kurios pamai
tino didelį pulką žmonių. Ku
gelio neteko paragauti net 
pačioms šeimininkėms, toks 
skanus ir paklausus buvo. 
Svečiai maistą šluote iššlavė. 
Čia šeimininkavo Viktorijos 
Valavičienės ir Adelės Lietuv-
ninkienės vadovaujamos Juzė 
Ivašauskienė. Valerija Čepai
tienė, Irena Polikaitienė, Iza
belė Stončienė. Olšauskienė, 
Kazimiera Požarniukienė ir 
Birute Podienė. Joms padėjo 
jaunos šeimininkės Dalia So-
kiene. Daiva Miliūniene su 
dukra Audra. Danguolė Mac
kevičienė. Vitalija Pulokienė. 

Su vaikais, vadovaujamos 
..Draugo" redakcijos darbuo
tojos Dalios Badarienes. žaidė 
Kristina Petkevičiūtė su 
pussesere Ieva Buteikaite ir 
Simona Paliulyte, atvykusio
mis iš Lietuvos paviešėti pas 
gimines. Mergaites „Draugo" 
gegužinėje ne pirmą karta, 
joms čia labai patinka. 

Meninę programą. „Bičiu
lystes" redaktorės Ligijos 
Tautkuvienės vadovaujama, 
surengė Meno mokyklėlė. 
Linksmas dainas dainavo Ei
mante Šuopytė. Gerda Kugau-
daitė. Mantas Kugauda ir 
Maitana Žagaitė, kartu su va
dove Loreta Umbrasiene. Vai
kams padėjo naujai susikūręs 
tėvelių kvartetas, kuris pirmą 
kartą pasirodė Joninių ge
gužinėje. Tai Loreta Umbra
siene. Jūra tė Grabliauskienė, 
Dainius Kugauda ir Jolanta 
Banienė. 

Vyko dar ir, vaikų piešinių 
konkursas ant asfalto, ku
riam reikėjo teisėjų. Jais suti
ko būti dailininke Magdalena 
B. Stankūnienė, Stasė Jag-
minienė, Danutė Bindokienė, 
Dalia Badarienė ir Audra 
Miliūnaitė. Konkurse dalyva
vo 24 vaikai, paskirtos 7 pir
mosios vietos grupėje nuo 6 
metų ir vyresnių; ir 5 pirmo
sios vietos grupėje nuo 3 iki 6 
metų. Vaikams gegužinėje 
išties nebuvo kada nuo
bodžiauti, nes su jais ne pirmi 
metai žaidė „Draugo" draugas 
klounas Vizgirda, jie galėjo 
pajodinėti poni arkliukais. 

Bet paslaugomis negalėjo 
skųstis ir suaugusieji: svei
katą tikrino gydytojai dr. Jo
nas Adomavičius ir dr. Petras 
Rasutis. kuriems pacientų tik
rai netrūko. Sodelyje budėjo — 
tikrino kraują ir atliko kitas 
paslaugas Holly Cross Hospi-
tal medikai bei dr. Kastytis 
Jučas - odos specialistas. Ga
lima buvo pasikonsultuoti su 
chiropraktikais Vida ir Vikto
ru Puodžiūnais. O „Draugo" 
administracijos pastate, kaip 
įprasta, vyko knygų prekyba 
ir galima buvo užsisakyti laik
raštį. Ten. raštines reikalų 
vedėjos Silvijos Krumplienės 
vadovaujamos, svečius aptar
navo buvusi mūsų bendra
darbė rašytoja Nijolė Užu-
balienė ir Aldona Sobieskienė 
bei darbuotoja Gražina Bur
neikienė. Mašinas rikiavo Vy
tas Šilanskas. Haroldas Vyš
niauskas. Mike Verachtert ir 
Donatas Tijūnėlis. O kadangi 
aptarnaujant tokią minią sve
čių darbų netrūko, tai „visas 
skyles kaišiojo" redakcijos ir 
spaustuvės darbuotojai Aldo
na Gurskienė ir Jurgis Savic
kas. Budėjo Gražina Makaus
kaitė bei ją pavadavusios 
poetė Eglė Juodvalkė ir Vi
dutė Ignatonytė. 

Koks turtingas draugų 
mūsų „Draugas"! Šventės šei
mininkai, „Draugo" valdybos 
pirmininkė Marija Remienė ir 
„Draugo" administratorius 
Valentinas Krumplis, ir vasa
ros švente, ir talkininkais liko 
patenkinti ir taria visiems kuo 
nuoširdžiausią ačiū. 

Alų midų gėriau, per barzdą 
varvėjo, burnoj nieko ne
turėjau. Tiesą sakant, buvo ir 
tokių. O alkani paprastai lie
ka tie. kurie daugiausiai dir
ba. 

Audronė V. Škiudaitė 

SKELBIMAI 

• FANTASTIKA! TO DAR 
NIEKAD NEBUVO! Tik 15.9 
cento skambinant j Lietuvą. 
4.9 cnt JAV bet kada. Jokių 
papildomų mokesčių. Tikslus 
apskaičiavimas. Kokybiškiau
sias ryšys. Kreipkitės vaka
rais lietuviškai i DIAL NOW 
atstovą su 9 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. Naudodami 
DIAL NOW paslaugas, tuo 
pačiu remiate išeivijos lietu
višką žiniasklaidą. DIAL NOW 
— patikimiausias ryšys su 
Lietuva bei visu pasauliu! 

Tai - Jūsų laikraštis 

http://www.cookcountytreasurcT.con


..Draugo' vasaros šventėje rugpjūčio 10 d. vaikams tikrai buvo ka veikti 

Ona (Iradinskiene. pardavinėjusi loterijos bilietus, kartai.- buvo tiesiog apgulta norinčiu išlošti. 

..Draugo" gegužinėje meninę programa atliko kvartetas: ''iš kairės! Dainius Kugauda. Jūrate GraMiauskienė. 
Loreta l'mbrasiene. Jolanta Banienė. Jono Kuprio nuotraukos 

ĮDOMIOJI SKILTIS 

KAZYS ŠKIRPA 

,LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUTEMOS" 

Knyga apima 1938 - 1940 
metu laikotarpi. Atsiminimų 
ir dokumentinių apybraižų 
au to r ius K. Škirpa rase: ..Ar
tėjant II pasaul iniam karui ir 
jam pradėjus s iautėti Europo

je, man - šių atsiminimų auto
riui - buvo lemta eiti atsakin
gas Lietuvos diplomatines tar
nybos pareigas svarbiuose 
postuose: iš pradžių Lietuvos 
karo a t tache Berlyne, po to 
nuolatiniu pasiuntiniu ir 
įgaliotuoju ministru Varšuvo

je, o nuo 1938 m. gruodžio 15 
d. - Lietuvos nepaprastuoju 
pasiunt iniu ir įgaliotuoju mi-
nisteriu hitlerinėje Vokieti-

Atsiminimuose skelbtu do
kumentų kalbos stengtasi ne

liesti. Nesant dokumentų ori
ginalu, jų tikslumą patikrint i 
buvo neįmanoma. Šio veikalo 
išleidimą svariai parėmė Aka
demijos skautijos leidykla 
ASL) Čikagoje, kuriai pik. 

Škirpa patikėjo rankrašti. 
Knygos kaina 20 dol.. pride

dant 8.75** mokesti užsisa
kant iems II. valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol.. už kiekviena papil
doma knygą - 1 dol. mokestis. 
įsigyti norimu knygų galima 
..Draugo" kn\g\ nel\je. adresu 
1545 \Vest 63rd. Street . Chiea-

go. II. 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

univos I9«KU^OMYBES suraios 

IEŠKO GIMINIŲ 

Motiejaus ( e p u l i o n i o ir jo 
artimųjų ieško gimines. Iš Lie
tuvos jis išvyko is Kaišiadorių 
apskr.. Rumšiškių \a lse . 
Lelešių kaimo. Skambinti 561-
712-9585. 
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