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Siame 
numeryje: 
Virgilijus Alekna 
- pasaul io čempionas. 

2 psl. 

E. Simanait is pristato 
prof. A. Smailio ir kun. 
P. Račiūno požiūrį į 
teisę, dorovę, kultūrą; 
l ietuviškumo ženklų 
ieškant Tolminkiemyje. 

3psl. 

Kviečia „Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugas" vaikams. 
5 psl. 

LR ambasados pastato 
Vašingtone pertvarkymo 
projekto konkursas. 

6 psl. 

Išeivijos teatras neteko 
Elenos Dauguvietytės-
Kudabienės. 

7 psl. 

PLB Lituanistikos 
ka tedra siūlo studijuoti. 

8 psl. 

Sportas 
* P a s a u l i o g r a i k ų - r o m ė 

n ų j a - i n i m o i m t y n i ų čempio 
n a t e Turkijoje sidabro medalį 
svorio kategorijoje iki 66 kg iš
kovojo Valdemaras Venckaitis. 
Ketvirtadienį finalinę dvikovą 
dėl aukso apdovanojimo lietu
vis 1:4 pralaimėjo turkui Seref 
Tufenk. 

* Europos futbolo klubų 
UEFA taurės atrankos var
žybų atsakomąsias rungtynes 
(nuotr.) Klaipėdos ..Atlantas" 
pralaimėjo Lenkijos vicečem
pionui Grodzisko ..Groclin" klu
bui 1:4. 

* P i e t ų Korėjoje vyks
tanč io je pasaul inėje studen
t ų v a s a r o s U n i v e r s i a d o j e 
varžybose ..per žingsnį" nuo 
medalio liko plaukikas Darius 
Grigalionis. Finale jis 100 m 
nugara nuplaukė per 55.93 sek. 
ir liko ketvirtas. 

Naujausios 
zmios 

Libera ldemokrata i 
p r a š o pavieš int i į „sklypų 
s k a n d a l ą " į s ipa in io jus ių 
partiečių pavardes. 

* Opoz ic i jos n e į t i k i n o 
S e i m o kancel iari jos pasiaiš
kinimas dėl automobilių pirki
mo. 

Konservator ia i dėl 
„ sk lypų skandalo" siūlo at
s i s ta tydint i ir valstybės kont
rolieriui. 

* UNESCO atstovas ragi
na internet izuot i bibl iote-
k . i -

* Lietuvos ūkininkai su 
h:iim<- l auk ia artėjančių 
mokslo metų. 

Elektroninės valdžios paslaugos gali būti į te is intos įstatymu 
Vilnius, rugpjūčio 28 d. 

(Elta) — Seimas ketina elektro
ninės vyriausybės ir elektroni
nės savivaldybės paslaugas Lie
tuvoje įteisinti specialiu įstaty
mu. Apie tokią galimybę ketvir
tadienį užsiminė Seimo pirmi
n inkas Artūras Pau lauskas , 
kar tu su „Infobalt" asociacijos 
vadovais surengęs spaudos kon
ferenciją pasaulinio informa
cinių technologijų (IT) forumo 
WITFOR spaudos centre. 

A. Paulauskas minėjo, kad 
dar šiais metais Seimas numato 
priimti Elektroninių ryšių įsta
tymą. Kartu jis pripažino, kad 
kai kurie IT sferą reguliuojan
tys įstatymai, pavyzdžiui, elekt
roninio parašo, visa galia ne

veikia. 
A. Paulauskas pareiškė ne

pasitenkinimą, kad nėra tinka
mo už IT reikalus atsakančių 
valstybės institucijų bendra
darbiavimo ir siūlė daugiau įga
liojimų formuojant ir įgyvendi
nant valstybės IT politiką su
teikti Informacinės visuomenės 
plėtros komitetui prie vyriausy
bės. 

Seimo informacinės visuo
menės plėtros komiteto pirmi
ninkas Algirdas Kunčinas 
nurodė, kad ne visos valstybės 
institucijos efektyviai naudoja 
IT reikmėms skiriamas lėšas, ir 
žadėjo, kad jo vadovaujamas 
komitetas stiprins jų naudojimo 
kontrolę. Nukelta į 7 psl. 

W I T F O R mjtm acs W I T F 0 R-L»K1S ZS23 

Iš kairės: „Infobalt" prezidentas V. Vitkauskas, Seimo pirmininkas A. Paulauskas ir Seimo Informacinės visuo
menės plėtros komiteto p i rmininkas A. Kunčinas. Algirdo Sabaliausko ELTA; nuotr. 

„Diplomatų byloje" 
prezidentas s tojo į 

užsienio r e ika lų 
ministro p u s ę 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNSi — Prezidentas Rolandas 
Paksas gina užsienio reikalų 
ministrą Antaną Valionį, teig
damas, kad skandale dėl gali
mo diplomatų piktnaudžiavimo 
užimamomis pareigomis mi
nistras elgėsi teisingai. 

„Pagal pateiktą medžiagą, 
mano supratimu, ministras yra 
padaręs Nukelta į 7 psl. 

R. Paksas neprisiima atsakomybės 
už „Mažeikių naftos" sandorį 

Vilnius , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Prezidentas Rolandas 
Paksas demagogiškais pavadi
no politikų pareiškimus apie jo 
asmeninę atsakomybę už ne
vykusį „Mažeikių naftos'7 par
davimo sandorį, kurį jis pats 
nuolat kritikuoja. 

„Tai yra politika arba poli
tikavimas, o švelniai kalbant — 
tai yra demagogija", interviu 
Lietuvos radijui ketvirtadienį 
sakė R. Paksas. 

J is priminė, kad, būdamas 
premjeru, kartu su dviem mi
nistrais — finansų ir ūkio — pa
sisakė „prieš", kai buvo priima
mas vyriausybės nutar imas pa
rengti tvirtinimui sutar t is su 
JAV bendrove ,,Williams Inter
national" dėl „Mažeikių naftos" 
akcijų pardavimo. „Mes atėjo
me dirbti pavasarį ir radome 
ketinimų protokolą, kuris prak
tiškai supančiojo mano vado
vaujamos vyriausybės rankas . 

Pasau l io č e m p i o n a s Virgi l i jus A l e k n a 
gr įžo \ L ie tuvą 

Vilnius, rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Ąžuolo lapų vainiku 
bei gausybe gėlių puokščių ket
virtadienį Vilniaus oro uoste 
buvo sutiktas iš Paryžiuje vyk
stančių pasaulio lengvosios at
letikos pirmenybių sugrįžęs pa
saulio čempionas disko metikas 
Virgilijus Alekna. 

31 metų 2000 metų Sydney 
(Australija) olimpinių žaidynių 
nugalėtojas V. Alekna pirmą 
kartą Lietuvos lengvosios at
letikos istorijoje iškovojo plane
tos pirmenybių aukso medalį. 

Be šeimos narių, artimųjų 
ir giminių, sportininką pasitiko 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK), Kūno kultū
ros ir sporto departamento, Lie
tuvos Seimo, šalies lengvosios 
atletikos federacijos bei Vil
niaus miesto sporto vadovai. 

Oro uoste susirinkęs plane
tos čempiono pasveikinti jauni
mo būrys skandavo „Lie-tu-va!" 
bei „A-lek-na!". 

Nukelta į 7 psl. 

Viskas buvo su ta r ta ir suderė
ta. Mūsų pastangos nueiti nuo 
šio ketinimų protokolo pasibai
gė tuo, kad mes turėjome pasi
traukti , nes negalėjome pagel
bėti", teigė R. Paksas. 

R. Pakso vadovaujamas 
konservatorių ministrų kabine
tas vedė derybas su „VVilliams" 
dėl „Mažeikių naftos" privati
zavimo, tačiau pardavimo su
tarčių pasirašymo išvakarėse 
R. Paksas pareiškė joms nepri
tariąs ir atsistatydino iš prem
jero posto. 

Lietuvos generalinis proku
roras Antanas Klimavičius pa
skelbė, kad bendrovės „Mažei
kių nafta" tur to iššvaistymo by
lose atsakomybėn bus patrauk
t a iki 20 asmenų, iš jų įtarimai 
pareikšti dviem buvusiems mi
nistrams ir vienam buvusiam 
viceministrui. 

Į korupci jos 
skanda lą p a t e k ę 

teisėjai nor į grįžt i į 
darbą 

Vilnius , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Korupciniais ryšiais 
su kontrabandininkais įtarti 
buvę trijų teismų pirmininkai 
prašo Vilniaus apygardos teis
mą pripažinti jų atleidimą ne
teisėtu ir sugrąžinti į darbą. 

Teismas gavo buvusių Bir
žų rajono apylinkės teismo pir
mininkės Palmiros Linkevi
čienės, Panevėžio miesto apy
linkės teismo pirmininko Da
riaus Japerto ir Lazdijų rajono 
apylinkės teismo pirmininko 
Arvydo Gudo ieškinius. 

Vilniaus apygardos teismo 
Civilinių bylų skyriaus pir
mininkas Konstantas Ramelis 
sakė, kad prezidento dekretą 
apskundė pareiškėjai prašo pri
pažinti, kad buvo atleisti be 
pagrindo Nukelta į 7 psl. 

Dėl grėsmės Kuršių nerijai 
konservatoriai boikotuos 

,LUKoil" degalines 

Lietuvos disko metikas olimpinis čempionas Virgilijus Alekna iškovotą 
pasaulio čempionato aukso medalį padovanojo savo jauniausiam sūnui 
Mykolui (dešinėje). Kairėje — V. Aleknos vyresnysis sūnus Laurynas, ku
riam tėtis padovanojo Sydney olimpiados aukso medalį. 

Tomo Bauro ' ELTA) nuotr 

Viln ius , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Dėl Rusijos naftininkų 
ketinimų naudoti Baltijos jūroje 
Kuršių nerijos pašonėje esantį 
naftos telkinį opozicinė Tėvynės 
sąjunga kviečia rugsėjį 10 dienų 
boikotuoti bendrovės „LUKoil 
Baltija" degalines. 

„Matydami, kad daugkarti
niai kreipimaisi į Rusijos val
džios institucijas neduoda re
zultatų, kviečiame Lietuvos vi
suomenę, politines partijas, vi
suomenines organizacijas, vi
sus, kurie myli savo kraštą ir 
nori apsaugoti savo Tėvynę, jos 

lietuvišką pajūrį į dešimties 
dienų akciją Nidai — Taip, 
'LUKoil' — NE!", rašoma ket
virtadienį išplatintame konser
vatorių pranešime spaudai. 

Konservatorių teigimu, vos 
už poros dešimčių kilometrų 
nuo Nidos esančiame telkinyje 
naftos gavybą ruošiamasi pra
dėti dar šių metų pabaigoje, ne
turint tarptautinių gamtosau
gos žinovų išvados, atsisakant 
bendradarbiauti ne tik su Lie
tuva, bet ir su Kuršių neriją Pa
saulinio paveldo dalimi paskel
busia UNESCO. 

Gerė jan t i e k o n o m i k a 
p a d ė s l i e t u v i a m s 
pas i ek t i E u r o p o s 

k o m p i u t e r i n i o 
r a š t i n g u m o 

Viln ius , rugpjūčio 28 d. 
(BNS) — Lietuvos kompiute
rininkų sąjungos tarybos pir
mininkas Alfredas Otas spėja, 
kad, gerėjant valstybės ekono
mikai, Lietuva gana greitai pa
vys Europos Sąjungos (ES) 
kompiuterinio raš t ingumo lygį. 

„Tam, kad ge rė tų mūsų 
žmonių kompiuterinis rašt in

gumas, nereikia jokių nutar i 
mų. Jeigu mūsų ekonomika 
augs, žmonės tu rės už ką nu
sipirkti sau ir va ikams kompiu
terių, o Lietuvos a to t rūkis nuo 
Europos Sąjungos lygio šioje 
srityje greitai sumažės", ketvir
tadienį sakė A. Otas . 

Pasak jo, po 2 a r 3 metų 
mokyklas baigs labai gerai 
kompiuteriais dirbti ir interne
tu naudotis galėsiantys moki
niai. „Dabar kompiuterinio raš
tingumo labiausiai mokyti rei
kia vyresnio amžiaus žmones, 
kurių dirbti kompiuter iu mo
kykloje nemokė, o jie patys dar 
neišmoko", teigė A. Otas . 

N u k e l t a \ 7 psl . 

Lietuvoje k u r i a m i 
p i rmie j i p r i v a t ū s 
pensi jų k a u p i m o 

fonda i 
Viln ius , rugpjūčio 28 d. 

(BNS) — Du bankai , dvi drau
dimo bendrovės bei viena finan
sų maklerio įmonė j a u gali 
steigti p i rmuosius valstybėje 
privačius pensijų fondus. 

Valstybinė draudimo prie
žiūros tarnyba (VDPT) ketvir
tadienį suteikė leidinius vyk
dyti pensijų k a u p i m o veiklą 
bendrovėms „Commerc ia l 
Union Lietuva Gyvybės Drau
dimas" ir „Lietuvos draudimo 
gyvybės draudimas", o Verty
binių popierių komisija (VPK) 
tokius pat leidimus suteikė Vil
niaus banko, „Hansabanko" ir 
finansų maklerio įmonės „Fi-
nasta" a n t r i n ė m s įmonėms 
,,VB investicijų va ldymas" , 
„Hansą investicijų valdymas" 
ir „Finasta investicijų valdy
mas". 

VPK ir VDPT patvir t ino ir 
šių bendrovių pensijų fondų tai
sykles. Dabar leidimus gavu
sios bendrovės ir bankai jau ga
lės sudarinėti su ta r t i s su gy
ventojais dėl pensijų kaupimo 
konkrečiame fonde. 

N u k e l t a į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters. AP. tnterlaJC ITAR-TASS. BNS 

Srau agentūrų pranešimais) 

EUROPA 
Londonas. Didžiosios Bri

tanijos premjerui Tony Blair 
ketvirtadienį teko susidurti su 
didžiausiu išbandymu per visus 
šešerius darbo šiame poste me
tus — jis liudijo dėl žymaus bri
tų ginklų tikrintojo David Kelly 
mirties, kurios aplinkybių tyri
mas buvo pradėtas netylant 
skandalui dėl karo Irake mo
tyvų ir jau atskleidė atitikmens 
neturinčius vyriausybės darbo 
metodus. T. Blair sakė po 2001 
metų rugsėjo 11-osios nurodęs 
rengti dosjė apie kelias „pik-
tadares" valstybes, įskaitant 
Iraką. Premjeras, kur is yra tei
sininkas, žino kryžminių ap
klausų specifiką ir moka įtai
giai reikšti savo mintis, tikriau
siai gins savo darbiečių vyriau
sybės pasirinktą būdą išdėstyti 
Irako karo. kuriam dauguma 
britų nepritarė, motyvus. 

P a r y ž i u s . Naujausi pa
skaičiavimai, abstulbinę ir pa
piktinę Europą, rodo. kad per 
karščių bangą šio mėnesio pra
džioje galėjo žūti daugiau kaip 
15.000. daugiausiai pagyvenu
sių, žmonių. Nuo dvi savaites 
tvyrojusių nežmoniškų karščių 
sukeltos sveikatos apsaugos 
krizės labiausiai nukentėjo 
Prancūzija. Jos laidojimo slau
gų įmonių asociacijos paskai
čiavimais, nuo karščio galėjo 
mirti beveik 10.000 žmonių. 

JAV 
J u n g t i n ė s Tautos. Pre

zidento George W. Bush admi
nistracija pirmą kartą leido 
suprasti, jog pritaria Jungtinių 
Tautų (JT) remiamų daugiaša
lių pajėgų siuntimui į Iraką, o 
amerikiečių ir britų diplomatai 
emesi svarstyti naują JT rezo
liuciją, kuri paragintų valsty
bes skirti tam karių. JAV vals

tybės sekretoriaus pavaduoto
jas Richard Armitage pareiškė, 
kad JAV nagrinėja galimybę 
kurt i JT globojamas tvarkos 
palaikymo Irake pajėgas, jeigu 
joms vadovaus JAV generolas. 
Pasak R. Armitage, tai vienas 
JAV diplomatų siūlymų, kaip 
ateityje išplėsti JT vaidmenį po 
karo atkuriant Iraką. 

V a š i n g t o n a s . Jung t inė s 
Valstijos, pasipiktinusios, kad 
viena arabų televizija translia
vo grasinimus susidoroti su 
JAV suformuota Irako valdan
čiąja taryba, trečiadienį parei
kalavo, jog stoties savininkai 
imtųsi priemonių prieš tokį ne
toleruotiną „žmogžudystės ir 
terorizmo kurstymą". Valstybės 
depar tamentas nurodė JAV 
diplomatams, dirbantiems vals
tybėse, kurių piliečiams pri
klauso Dubai įsikūrusi televizi
ja „Al Arabiya", kad jie „aukš
čiausiu lygiu praneštų apie 
JAV pasipiktinimą tokiomis 
transliacijomis". 

Vaš ingtonas . JAV vėl 
kreipėsi į Rusiją, rag indama 
nut raukt i bendradarbiavimą 

su Iranu branduolinių projektų 
srityje, trečiadienį sakė Vals
tybės depar tamento sekreto
r ius spaudai Philip Reeker. 
Anksčiau antradienį agentūra 
„Reuters" gavo Tarptaut inės 
atominės energetikos agentū
ros (TATENA) slaptą praneši
mą, kur iame pažymima, jog 
vienoje Irano branduolinių įmo
nių rasta sodrintojo urano da
lelių. Tokios medžiagos gali bū
ti naudojamos ginklui gaminti. 

Vaš ing tonas . JAV baigė 
daugiau kaip dešimtmetį tru
kusią karinę operaciją Saudi 
Arabijoje. Nemažėjant priešiš
kumui dėl amerikiečių karių 
buvimo šioje karalystėje, Prin
co Sultano aviacijos bazėje JAV 
paskelbė apie paskutinio oro 
pajėgų dalinio misijos pabaigą. 
Pasak jų. ga lu t in iams pasi
traukimo darbams atlikti dyku
mų bazėje dar pasiliks minima
li amerikiečių įgula. Saudi Ara
bijoje toliau dirbs ir JAV ka
riniai patarėjai, padedantys ap
mokyti Saudi Arabijos kariuo
menę. 

Čikaga Buvęs darbuotojas 

trečiadienį nušovė 6 žmones, 
dirbusius viename automobilių 
dalių sandėlyje, o vėliau, atsi
sakius pasiduoti policijai, buvo 
nušautas pats. Užpuolikas, 36 
metų Salvador Tapia, prieš 
pusmetį už prastą darbą buvo 
atleistas iš ,,Windy City Core 
Supply Inc.", o neseniai buvo 
pradėjęs skambinėti vienam 
firmos savininkui ir grasinti. 
„Kaip teigia vadovybe, jis buvo 
atleistas prieš 6 mėnesius kaip 
prastas darbuotojas. Jis vėluo
davo ar visai nepasirodydavo 
darbe, darbovietėje pridaryda
vo problemų", sakė policijos 
pareigūnas. Apie minėtus skam
bučius policijai nebuvo praneš
ta. 

KINIJA 
Beijing. Šiaurės Korėja no

ri nebranduolinio Korėjos pu
siasalio statuso ir neketina įsi
gyti branduolinio ginklo, pra
nešė ketvirtadienį Kinijos in
formacijos agentūra „Xinhua". 
Kinijos delegacijos nariai pra
nešė, kad visų šešių derybose 
dėl Šiaurės Korėjos bran

duolinės programos dalyvau
jančių valstybių ats tovai pa
rengė susitarimą, kur iame iš
reikštas jų tikslas — siekti, kad 
Korėjos pusiasalyje nebūtų 
branduolinio ginklo. Derybose 
dalyvauja Š iau rės ir Pietų 
Korėjų, JAV, Rusijos, Japonijos 
ir Kinijos delegacijos. Pchen-
janui 2002 metų lapkritį išsiun-
tus Jungtinių Tautų tikrintojus 
iš Jongbjono elektr inės ir pa
sitraukus iš Branduolinio gink
lo neplatinimo sutar t ies , V JAV 
apkaltino Šiaurės Korėją ku
riant branduolini ginklą. 

Beijing. Š iaurės Korėjos ir 
Pietų Korėjos pareigūnai ket
virtadienį pasirašė tiesioginės 
prekybos susi tar imą. Iki šiol 
prekes iš vienos valstybės į kitą 
buvo tiekiamos per trečiąsias 
valstybės Be to, abi valstybės 
susitarė dar šiemet baigti su
jungti Transkorėjos geležinke
lio atkarpą, ta ip pa t pasisakė 
už tai, kad būtų baigtas projek
tas sukur t i p r a m o n i n ę zoną 
Kesonge naudojant Pietų Ko
rėjos kapitalus ir Š iaurės Ko
rėjos darbo jėgą. 

http://WWW.DRAUCAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

V. ALEKNOS DISKO SKRYDIS 
ATNEŠĖ LIETUVAI AUKSĄ 

Rugpjūčio 26 d. vėlai va
kare — Prancūzijos laiku 
prestižiniame Paryžiaus „Sta-
de de France" stadione pirmą 
kartą skambėjo Lietuvos him
nas. 

Keliasdešimt tūkstančių 
sporto karalienės atstovų at
sistoję pagerbė ant aukščiau
sio garbės pakylos laiptelio 
stovėjusį pasaulio disko me
tiką, čempioną — Virgilijų 
Alekną. 

Finalo serijoje pademons
travęs pavydėtiną šaltakrau
jiškumą ir ryžtą, lietuvis pir
muoju bandymu numetė diską 
69 m 69 cm ir aplenkė savo 
artimiausius varžovus. Šis 
rezultatas ir buvo lemtingas. 

Savo turtingoje sportinėje 
karjeroje V. Alekna pirmąjį 
kartą tapo pasaulio čempionu. 

„Esu laimingas, kad nu
džiuginau Lietuvos sporto ger
bėjus. Man jų palaikymas bu

vo labai svarbus", — teigė 
Lietuvos televizijos žiūrovams 
Virgilijus Alekna, palikęs 
disko metimo sektorių. 

Sidabro medalis atiteko 
Europos čempionui vengrui 
Robertui Fazekašui, kurio 
diskas nuskriejo 69 m 1 cm. 
Trečioje vietoje — baltarusis 
Vasilijus Kaptiuchas. Jo 
rezultatas — 66 m 51 cm. 

Šiame sektoriuje mūsiškio 
varžovais buvo labai pajėgūs 
disko metikai: penkiskart 
pasaulio čempionas vokietis 
Larsas Rydelis, Sidnėjaus 
olimpinių žaidynių bronzos 
medalio laimėtojas Francas 
Kriugeris iš Pietų Afrikos Res
publikos ir daugelis kitų atletų. 

Apie šią Lietuvos atstovo 
pergalę taip praneša „Kauno 
diena", trečiadienio laidoje. 

Apie V. Aleknos „auksinį" 
metimą plačiai rašė ir kiti 
lietuvos laikraščiai, plačiai jį 

V. Aleknos lemtingas mostas, pelnęs j am auksą 

nušvietė spaudos agentūrų 
pranešimai, radijas bei tele
vizija. 

Trečiadienį apie tai 
Lietuvos gyventojai vien tik ir 
tekalbėjo, nes tai pirmas kar
tas, kada Lietuvos sporti
ninkas nepriklausomybės me
tais laimėjo pasaulio lengvo
sios atletikos pirmenybėse 
aukso medalį. 

Čia reikia pažymėti, jog V. 
Alekna yra laimėjęs olimpinį 
aukso medalį disko metime, 
tačiau pasaulio pirmenybėse 
jam iki šiol nebuvo pavykę 
pasiekti aukso. 

E. Šulaitis 

EPA-ELTA nuotr 

Auksinio disko savininkas V. Alekna po laimėjimo. EPA-ELTA nuotr . 
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NORĖTŲ SUFORMUOTI DAR VIENĄ LIETUVOS VYRŲ 
KREPŠINIO RINKTINE 

Lietuvos premjeras Algir
das Brazauskas pritarė idėjai 
suburti antrąją Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinę, kuri būtų 
sudaryta iš jaunų krepšinin
kų, ateityje tapsiančių valsty
binės rinktinės žaidėjais. 

Tokią idėją rugpjūčio 20 d. 
susitikime su A. Brazausku iš
sakė Lietuvos krepšinio fede
racijos (LKF) prezidentas 
Vladas Garastas. Pasak gar
saus trenerio. Lietuvos jauni
mo rinktines iškovotas sidab

ras pasaulio čempionate Grai
kijoje įrodo, kad „mes turime 
gerų krepšininkų, tik svarbu juos 
globoti, nepalikti likimo valiai". 

Lietuvos Vyriausybės vado
vas taip pat užsiminė apie ga
limą valstybės paramą tokiems 
krepšininkams. Gaudami, pa
vyzdžiui stipendijas, jie turėtų 
žaisti ir treniruotis tik Lietu
voje: tokiu būdu būtų remiami 
ir krepšinio klubai, o kartu augtų 
pamaina pagrindinei šalies 
rinktinei. 

Premjeras taip pat pritarė 
LKF prezidento nuomonei, jog 
Lietuvoje reikia įrengti kuo 
daugiau krepšinio aikštelių po 
atviru dangumi, nes dabar 
esančios beveik visiškai suny
kusios. Tai skatintų vaikų su
sidomėjimą krepšiniu. 

v'. Garastas kalbėjo ir apie 
LKF planus atgaivinti TV lai
dą apie krepšinį. Tačiau norint 
įsigyti laidos kūrimui reika
lingą techniką, federacijai rei
kalinga vyriausybės parama.OBNS) 

Ankstyva naujo pirmeny-
binio futbolo sezono pradžia 
(rugpjūčio 24 diena) „Metro
politan" lygos „major" divizi
joje nebuvo mūsiškiams sėk
minga. Nors ir žaidžiant savo 
aikštėje prie gana gausiai 
susirinkusių saviškių žiūrovų, 
buvo nusileista gana aukštu 
— 1-4 rezultatu. Nepaisant, 
kad varžovai „Green—White" 
ekipa vasarą pasibaigusiose 
ankstesnių metų pirmenybėse 
sugebėjo užimti tik 9-ją vietą 
ir per plauką išlikti „major" 
divizijoje (jie šventė pergalę 
pereinamosiose rungtynėse 
prieš I divizijos vicečempionus 
— „Legoviją"), svečiai iš šiau
rinės Čikagos dalies mūsiškių 
aikštėje jautėsi kaip šeimi
ninkai. 

Pirmame kėlinyje iki jo 
galo likus 15 minučių, jie trijų 
minučių laikotarpyje pelnė du 
įvarčius (vienas iš jų įmuštas 
iš aiškios nuošalės) ir tas su
gadino mūsiškiams nuotaiką 
ir pasiryžimą kovoti. Ir po per
traukos svečiai dar pridėjo du 
lengvus įvarčius. O tada Ri
mas Jakubauskas pelnė bent 
garbės įvartį. Pirmame kėli
nyje, o taip pat ir vėliau visos 
mūsiškių pastangos buvo 
bergždžios ir iš geriausių pa
dėčių muštas kamuolys kaž
kaip patekdavo vartininkui į 
rankas. 

Aišku — kaltinti vien tik 
nesėkmę negalima: nesimatė 
ryškesnio „Lituanicos" vyrų 
(bent jų daugumos) ryžto ir 
noro kovoti. Bent jų dauguma 
atrodė nuvargę ir be varžy-
binės ugnelės. O, esant tokiai 
situacijai, sunku išplėšti per
galę, nebent jeigu ir varžovai 
būtų panašaus nusiteikimo. 
Tuo tarpu jie buvo agresyvūs 

ir stengėsi kiek tik galėjo. 
Gaila, kad reikalą pagadi

no ir teisėjai. Iš trijų lygos 
teisėjų pasirodė tik vienas, ir 
tai tik linijų teisėjas, kurio 
darbas buvo labai neužtikrin
tas. Jis „pražiūrėjo" nuošalę, 
iš kurios buvo įmuštas antra
sis įvartis, nepaisant, jog iš 
žiūrovų tarpo paimtas teisėjas 
buvo iškėlęs vėliavėlę. Ir kas 
įdomiausia, kad teisėjams per 
lygos vadovybę reikia 
užmokėti mokestį už visą pir
menybių sezoną. O pati lyga, 
atrodo, jiems jokių sankcijų 
nepritaiko, nes taip atsitinka 
jau ne pirmą kartą. 

O dėl „Lituanicos" vyrų 
vienuolikės reikia pasakyti, 
jog jai reikia ir daugiau žai
dėjų, nes su vienu atsarginiu, 
kaip buvo praėjusį sekmadie
nį, žaisti negalima. O be to, 
labai praverstų ir profesio
nalus treneris, kokius turi kiti 
..major" divizijos klubai. Tas 
sudarytų pridėtinių išlaidų, 
tačiau be jo sėkmingiau rung
tyniauti „major" divizijoje ne
įmanoma. 

ŠĮ SEKMADIENI 
PIRMENYBIŲ 

RUNGTYNIŲ NEBUS 

Ateinantį sekmadienį, 
rugpjūčio 31 d. dėl „Labor 
Day" šventės savaitgalio pir-
menybinių rungtynių nebus. 
Pirmenybių antrasis ratas 
įvyks rugsėjo 7 d. Tą sekma
dienį „Lituanica" vėl rungty
niaus namuose — aikštėje 
prie PL centro Lemonte. Jos 
varžovas — „United Serbs" 
ekipa. Namuose lietuviai 
rungtyniaus ir rugsėjo 14 d. — 
prieš „Eagles" — dabartinį 
„major" divizijos čempioną. 

ĮVAIRIOS VARŽYBOS IR REZULTATAI 

Iš Lietuvos ministro pirmininko Algirdo Brazausko fkaireje) susitikimo su Lietuvos krepšinio federacijos proz. 
Vladu Garastu pirmasis iš dešines Vladimiro Gulevičiaufl (Elta) nuotr. 

Krepšinis. Rugpjūčio 24 d. 
Braunšveige (Vokietijoje) pa
sibaigė „Supertaurės" krepši
nio turnyras, kuriame dalyva
vo keturios Europos čempio
natui Švedijoje besirengian
čios rinktinės. Dėl pirmosios 
vietos susitiko po dvi pergales 
iškovojusios Vokietijos ir Pran
cūzijos komandos, o Kroatijos 
ir Švedijos ekipos išsiaiškino 
trečiosios vietos laimėtoją. 

Prieš šias lemiamas dvikovas 
Lietuvos krepšininkų varžovė 
Europos pirmenybių B grupėje 
Vokietijos rinktinė 91:84 
įveikė Kroatijos komandą, o 
Prancūzija net 108:68 sutriuš
kino būsimojo čempionato šei
mininkę Švedijos ekipą. Vo
kiečių gretose išsiskyrė rink
tinės lyderis Dirkas Novickis, 
pelnęs net 37 taškus ir atkovo
jęs 8 kamuolius. 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Mondays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday observance oflegal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuanian Catholic Press Society. 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629-5589, 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. 
Subscription Rates: $100.00. Foreign countries $115. 
Postmaster: Send address changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. Prie 
pavardės ir adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada prenumerata 
galioja. 

Draugo prenumerata y r a mokama iš anksto 

JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 
Užsakant i Lietuvą: 
Oro paštu 
Reguliariu paštu 
Tik šeštadienio laida oro paštu 

$160.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

$55.00 

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

• Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 
• Redakcija s t raipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: admin i s t rac i j a@draugas .o rg 

redakci ja@draugas .org 
ras t ine@draugas .org 
skelbimai@draugas .org 

Metams 
$100.00 
$115.00 

S60.00 
$65.00 

$500.00 
$100.00 

1/2 metų 
$60.00 
$65.00 

$45.00 
$50.00 

$250.00 
$55.00 

3 mėn. 
$38.00 
$45.00 

$33.00 
$38.00 

$85.00 

EDMUNDAS VENAS, M.D., S.C. 
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Moterų lauko teniso pirmenybių, vykusių liepos 26-27 d. Cleveland, OH, 
laimėtojos (iš kairės): Gražina Varnelienė (II vieta) ir Danute Miselienė (I 
vieta). 

Analogiškas turnyras rug
pjūčio 24 d. pasibaigė ir 
Stambule (Turkija). Finale 
žaidė Turkijos ir Italijos rink
tinės. Prieš tai turkai 90:88 
įveikė pasaulio bei Europos 
čempionus Serbijos ir Juod
kalnijos krepšininkus. Serbi
jos ir Juodkalnijos komandos 
NBA žaidėjas P. Stojakovičius 
pelnė 30 taškų. Kitose pusfi
nalio rungtynėse italai 80:71 
įveikė rusus. Rusijos ekipoje 
pasižymėjo A. Kirilenka — 26 
taškai ir 11 atkovotų kamuo
lių. 

Dviračių sportas. Pasaulio 
moterų dviračių taurės varžy
bų septintajame etape — „GP 
de Plouay" lenktynėse Pran
cūzijoje — Lietuvoje registruo
tos „Aušra Gruodis'' komandos 
narė Modesta Vžesniauskaitė 
užėmė septintąją vietą. Lie
tuvos dviratininkė distanciją 
įveikė per 3 vai. 10 sek. ir 25 
sekundėmis atsiliko nuo etapo 
nugalėtojos komandos drau
gės britės Nikolės Kuk. Su pa-» 
grindine grupe nugalėtojai 

pralaimėjo 1 min. 21 sek., 
finišavusios Diana Žiliūtė ir 
Zita Urbonaitė užėmė atitin
kamai 11-ą ir 38-ą vietas. Lai
mėjusi trečiąjį pasaulio taurės 
etapą šį sezoną N. Kuk turi 
282 taškus ir dar labiau su
stiprino lyderės poziciją. Aukš
čiausiai iš lietuvių pakilusi 
Edita Pučinskaitė turi 76 taš
kus ir yra dešimta. 

Galiūnų sportas. Tarptau
tinį galiūnų turnyrą Marijam
polėje laimėjo varžybų šeimi
ninkų atstovas Saulius Bruso-
kas. Antrąją vietą užėmė 
nugalėtojo titulą gynęs birš-
tonietis Vidas Blekaitis, tre
čiąją — panevėžietis Vilius 
Petrauskas. Turnyre, kurio 
prizų fondą sudarė 15.000 litų, 
dalyvavo aštuoni Lietuvos ir 
keturi užsienio sportininkai 
(iš Latvijos, Ukrainos, Rusijos 
ir Lenkijos). Varžybų dalyviai 
kovojo šešiose rungtyse, iš ku
rių originaliausia buvo senų 
„Žiguli" automobilių varty
mas. 

Parengė E. Š. 

« 
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TEISES, DOROVES IR 
KULTŪROS SANTYKIS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Prof. Alfredo Smailio ir kun. Prano Račiūno, MIC, 
požiūriu 

Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
iniciatyva 1992 m. rugsėjo 26 
d. Vilniuje, Mokslų akademi
jos salėje įvyko Sąjūdžio San
taros konferencija „Piliečių do
rovė — tautos valstybingumo 
laidas". LS garbės pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis kalbėjo, kad „ši konferenci
ja — tautos pakilimas kovai 
už išlikimą, už dorą žmogų — 
vyksta toje pačioje salėje, ku
rioje buvo suburtas Sąjūdis. 
Politiniai tikslai pasiekti, mes 
sugebėjome įveikti baimę ir 
atsisakyti netiesos. Bet ar mes 
jau žinome, kas yra morali po
litika ir politikos moralė? Ar 
kartais neima viršaus pragma
tinė ir konformistinė politika?" 

Šiame rašinyje nušviečia
mi teisės, dorovės ir kultūros 
santykio aspektai paliesti 
prof. Alfredo Smailio prane
šime „Teisė ir moralė" ir Kau
no rajono Tabariškių parapi
jos klebono kun. Prano Račiū
no, MIC, studijoje „Lietuvos 
dorovinio auklėjimo klausi
mai". Jų pateikti samprotavi
mai ir pasiūlymai neprarado 
aktualumo ir šiandien. 

Teisės ir moralės 
susikirtimas 

A. Smailys teigė, kad „tei
sės ir moralės tarpusavio san
tykių klausimas toks pat se
nas kaip ir žmonija. Jis dažnai 
pavirsta ^mču tarp monarcho 
ir pavaldinių arba ginču tarp 
valstybės ir religijos, kuri gina 
moralines normas. Pozityvioji 
teisė, kuria remiasi valdovai, 
valstybė, faktiškai yra perma
nentiniame konflikte su mora
lės normomis. (...) Europos 
moralės pagrinduose visados 
buvo pripažįstama moralinių 
nuostatų viršenybė prieš vals
tybės įstatymą". (...) 

Kun. P. Račiūnas mano, 
kad „iškilo reikalas giliau su
sipažinti, kokios svarbos Lie
tuvos išlikimui ir atgimimui 
turi jos religinė ir dorovinė 
kultūra. (...) Tautos moralinis 
lygis yra labai reikšmingas 
veiksnys visai jos egzistenci
jai. Nuo to, kokia yra ar kokia 
bus tautos dorovė, priklausys 
jos ateitis. Žmonijos istorija 
yra ne kartą parodžiusi, kad 
smunkanti tautos moralė nai
kina politines laisves ir gerovę. 

Tautos kultūros mastas 
yra ne tiek sunaudotų jos rie
balų, cukraus ar muilo kiekis, 
kiek jos narių teisingumas, 
drąsa, laisvės ir tyrumo verti
nimas. Tikrąją kultūrą sudaro 
ne technika ir elektrotechni

ka, bet siela, sąžinė, ištikimy
bė principams, teisingumas, 
mokslas, menas, muzika ir 
poezija, per kuriuos visu savo 
grožiu prabyla tautų sąžinė, 
tiesa ir gėris, humanizmas ir 
didvyriškumas, nesavanau
diškas tarnavimas tautos rei
kalams, silpnųjų gynimas nuo 
skriaudų. „Justitia est funda-
mentum regnorum", — „tei
singumas yra valstybių pa
grindas". Pacitavęs užrašą ant 
Nepriklausomos Lietuvos Tei
singumo ministerijos pastato, 
kun. P. Račiūnas padarė itin 
reikšmingą pastabą: „Ne tik tei
singumas, bet tas pagrindas 
yra tautos dora plačiausia to 
žodžio prasme". 

Abiejų konferencijos daly
vių požiūriai į teisingumo ir 
dorovės santykį bene geriau
siai atspindėjo nagrinėjamos 
problemos visumą. Jei profe
sorius akcentavo problemos 
teisinį aspektą, tai kunigas — 
teisę ir moralę pateikė kaip 
kultūros reiškinį, siedamas jį 
su tikėjimu. „Neveltui mūsų 
Vaižgantas buvo įspėjęs: Lai
kykis tikėjimo, kaip girtas tvo
ros' ". Jis pateikė nerimą ke
liančių duomenų: 1940 m. Lie
tuvoje iš tūkstančio gyventojų 
tikinčiaisiais save laikė 994, o 
1989 m. tikinčiųjų paliko tik 
apie 70 proc., o ir giliai tikin
čiųjų vos 25 proc. Nepriklau
somoje Lietuvoje iki okupaci
jos suirusių šeimų beveik ne
buvo, o 1989 m. tokių šeimų ra
dosi daugiau kaip 30 proc. Ku
nigo nuomone, „Lietuva atsi
dūrusi išsigimimo pavojuje. 
Jei anksčiau Lietuvoje neišsi
vysčiusiems vaikams buvo 
skirtos dvi mokyklos, tai jau 
dabar — apie keturiasdešimt". 
Viena iš svarbiausių šio nega
tyvaus reiškinio priežasčių — 
alkoholizmas. Ir čia pat paste
bėjo, kad prasidėjus dvasiniam 
tautos atgimimui „tautos 
gerovės reikalams, dvasingu
mo ar dorovės pažangos klau
simams yra abejinga didelė 
Lietuvos studentijos ir aukš
tesnių klasių mokinių dalis". 

Popiežiaus Jono Pauliaus 
II artimas draugas ir rėmėjas, 
rašytojas Andre Frossard 
(1915-1995) štai kaip šmaikš
čiai apibūdino kultūros vaid
menį politikoje: „Minčiai ty
lint, politikos kalba virsta 
murmėjimu. Antrasis — kul
tūros — aukštas aprūpina pir
mąjį — politikos — aukštą 
idėjomis, projektais, sociali
nėmis koncepcijomis, utopi
jomis, istorija. Kai kultūros 
aukštas tyli, politikos aukštas 
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Kun. Pranas Račiūnas, MIC. 

pavirsta rinkimine muge, kur 
sekcijų vedėjai tesirūpina pri
traukti klientus, reklamuoda
mi konservuotas programas 
ar atšaldytus pažadus. Poli
tika laiko savo pareiga būti 
kuo arčiau savo klientų kasdi
eninių rūpesčių, klientai vel
tui reikalauja apibendrintų 
idėjų: pirmame aukšte tokių 
prekių nėra, jos laikomos ant
rajame, o jis šiuo metu remon
tuojamas. Politikos veikėjai 
nėra per daug kalti. Jų veik
los pobūdis neleidžia t rauktis 
atgal ir svarstyti". („Jono Pau
liaus II pasaulis", „Baltos lan
kos", 1993) 

Prof. A. Smailys ir kun. P. 
Račiūnas — abu iš antrojo 
aukšto. Andre Frossard būta 
įžvalgaus — nuspėjo ir Lietu
vos Atgimimo problemas. 

Dvasinis imperatyvas 
ir kultūra 

A. Smailio nuomone, „pri
gimtoji teisė yra vienas iš 
gamtos dėsnių, kuriam pa
klusti turi visi žmonės. Tačiau 
turime pripažinti, kad gamtos 
dėsniai nėra nei juridiniai, nei 
moraliniai. Toks prigimtosios 
teisės ir moralės vertinimas 
yra neteisingas, nes iš įsivaiz
duojamų gamtos dėsnių gali 
jnmti ir įsivaizduojamos teisės. 

J moralę galima žiūrėti tik 
kaip į reikalavimą, dvasinį 
imperatyvą elgtis vienaip ar 
kitaip. Pozityvioji teisė veikia 
jėgos panaudojimo erdvėje, o 
prigimtinė teisė — sąžinės ir 
moralės erdvėje. Idealus tei
siniu požiūriu atvejis, kada 
teisės ir moralės reikalavimai 
sutampa, kada moralė nėra 
vertinama kaip metafizinė 
kategorija. Tie, kurie moralės 
normų nevertino, pasisakyda
vo prieš žmogaus teises". 

Kun. P. Račiūnas, kalbė
damas apie medžiaginę kul
tūrą, teigia, kad ją „turi lydėti 
jos vidinė dvasinė kultūra", 
kad paskiro „mokslininko, 
menininko pažanga dar nieko 
nesako, kad jis daro pažangą 
kaip žmogus. Jo specialybė jį 
gali pakelti aukščiau į magiš
kojo kūrybingumo viršūnes 
kurioje nors srityje, bet ji gali 
jį deformuoti kaip žmogų, jei 

jo išsilavinimo nelydės atitin
kamai proporcingai aukštesnė 
dorovinė kultūra". Be to, „do
rovinė kultūra yra viena bend
rosios kultūros šakų", tačiau ji 
yra „visos kultūros tikslas ir 
vainikas", o iš to seka, kad 
„tautos dorovė tam tikra pras
me yra tautos kultūros matas, 
jos išsivystymo rodiklis ir net 
jos laimės šaltinis". 

Jei kun. P. Račiūnas do
rovę siejo su kultūra, tai A. 
Smailys teigė, kad „moralė ir 
teisingumas yra sąvokos gimi
ningos, o teisė, kaip žinote, jos 
fundamentą sudaro teisingu
mas, t.y. moralė. Mūsų mėgi
nimas sujungti moralę ir nor-
matyvizmą faktiškai reiškia 
seno požiūrio į teisę ir teisin
gumo atgaivinimą. Toks po
žiūris teisei grąžintų seno
višką jos sampratą kuomet 
dorovės normos su religinėmis 
normomis buvo laikomos ir 
teisės normomis. Deja, toks 
požiūris į teisę, į dorovę kaip į 
sintetinį religijos ir įstatymo 
įvaizdį, nėra teisingas ir susi
laukė kritikos". Pakartoda
mas maksimą „ką nori, kad 
kiti tau darytų ir kitiems da
ryk, o ko nenori, kad kiti tau 
darytų ir kitiems nedaryk", 
daro išvadą, jog pirmasis san
das priskirtinas „doros sferai", 
o antrasis yra „pareiga susi
laikyti bloga darius" priklauso 
„teisės sferai". Ir čia pat 
pabrėžė, kad „teisei yra būdin
ga žmogaus 'aš' interesų gyni
mas, o dorovei — kitų interesų 
gynimas. Pareigos jausmas 
teisės srityje nėra būtinoji 
sąlyga, bet tik geidimo ele
mentas. (...) Teisė ir dorovė 
yra tarp savęs susijusios ir 
viena kitą papildo. (...) 
Griežtai vykdomos teisinės 
normos padeda dorovei stip
rėti, o tobula teisė panaikina 
galimybę brutal iais būdais 
skriausti silpnesniuosius. Do
rovė dar pasižymi ir tuo, kad ji 
nepajėgia konkrečiai pareika
lauti vieno ar kito dorovės ele
mento įvykdymo (...) Teisė 
pasižymi aiškiu tikslų for
mulavimu, o meilė, pasigailė
jimas, užuojauta neturi teisi
nio apibrėžimo. 

Europos civilizacija orien
tuojasi į krikščioniškąją dorą. 
Šita dora yra ir teisės šaltinis. 
Teisinės normos vykdomos 
tada, kada interesai susidu
ria, jei kuri pusė negina savo 
interesų, tai teisiniai procesai 
nevyksta. Dorovė, jos normos 
turi būti vykdomos ar to rei
kalauja ar nereikalauja, nors 
dorovės normos yra tik reko
mendacijos, o teisės normos 
yra liepiamos. Už dorovės nor
mų pažeidimus visuomenė reiš
kia papeikimą, nusisuka nuo 
asmens nusikaltusio dorovei, 
o už teisės normų pažeidimą 
baudžia valstybė. (...) Nesant 
teisinio pamato visuomenės 
veiksmuose, visuomenėje ne
gali būti nei sveikos dorovės. 

Net ekonominis suklestėji
mas, valstybinis ir visuomeni
nis, galimas tik tada, jei jis 
vyksta remiantis teisės dėsniais". 

Totalitarinių režimų 
„teisė" — genocidas 

„Visiškai nelauktas teisės 
ir moralės sampratas propa
gavo komunistinė ideologija. 
Pagal šią ideologiją teisė — tai 
ekonomiškai viešpataujančių 
klasių, o socialistinėje visuo
menėje — darbo žmonių valia, 
išreikšta elgesio taisyklių — 
teisės normų — sistema. 
Komunistinių ideologų nuo
mone, teisė yra visuomeninių 
santykių klasinis reguliato
rius, politinių, ekonominių ir 
socialinių uždavinių sprendi
mo priemonė. Jeigu krikščio
niškoje ideologijoje teisė yra 
tiktai dalis moralinių normų, 
tai komunistų nuomone, mo
ralė turi tarnauti valstybei ir 
teisei. Visa, kas naudinga val
dančiam sluoksniui — partijai 
— yra ir moralu. (...) Ko
munistinėje valstybėje buvo 
kalbama vienaip, o elgiamasi 
kitaip, todėl bendražmogiškos 
vertybės neteko reikšmės, tei
sė ir moralė pavirto figos la
peliu, dengiančiu blogus dar
bus. 

Pranešėjas priminė XX 
amžiaus tragišką Europos 
patirtį. „Pozityvioji teisė" lyg 
ir neturėjusi prieštarauti 
„prigimtajai teisei", tačiau 
nacionalsocialistinės Vokieti
jos ir bolševikinės Sovietų 
Sąjungos „teisinė praktika" 
akivaizdžiai parodė, kad ben-
dražmogiškoji moralė buvo 
atmetama be jokių skrupulų. 

„Didelę moralinę žalą oku
pacijos metais padarė daug 
kur įsigalėjęs ateizmas. Ateis
tų mėginimai priskirti žmogui 
dieviškumo požymius iššaukė 
politinius ir socialinius katak
lizmus, o į absoliuto rangą iš
keltas žmogaus protas pagrin
dė kelią į didžiulius nusikal
timus, kurie buvo daromi 
humanizmo vardu. Politiškai 
ir morališkai už šių procesų 
atsiradimą daug kur yra atsa
kinga marksistinė ideologija, 
kurios klasių kovos principų 
įgyvendinimas iššaukė masi
nes žudynes, tautų genocidą, 
kultūros ir moralės krizę. 
Nors ši ideologija yra dabar ne
gyva, tačiau jos pasėkos mora
lėje ir teisėje dar ilgai gyvuos". 

Tarptautinė teisė, beje, ir 
Lietuvos Temidė šiandien, 
totalitarinių režimų nusikal
timus įvardija kaip genocidą, 
kaip holokaustą. A. Smailys 
palietė vieną iš skaudžiausių 
sovietmečio paradoksų — ko
munistinę moralę, pateisi
nančią genocido nusikaltimus, 
ir okupanto prisiskirtą „teisę" 
tuos nusikaltimus vykdyti. 

Kun. P. Račiūno nuomonė 
šiuo klausimu tokia: „Pasau
lėžiūrinis ir dorovinis smuki-

DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 29 d., penktadienis 

mas vyko toliau, gyvenimo 
pagrindu pastačius rasę (hit
lerinis nacizmas) ir pagaliau 
sudievintą gryną medžiagą 
(Rytų marksistinis ir Vakarų 
praktinis — pragmatinis ma
terializmas). Bandymai iš tau
tų gyvenimo išstumti Dievą ir 
suabsoliutinti žmogų ir me
džiagą, baigiama tuo, kad 
suabsoliutinama kokia nors 
kultūros šaka. Žmogus tampa 
vertybių vergas. Ne jam tar
nauja technika, bet jis tampa 
technikos vergu (...) 

Bjauriausias žmogaus su
absoliutinimo atvejis yra pas
merktasis asmenybės kultas 
(turėta omenyje N. Chruščio
vas nuvainikavęs diktatorių 
Staliną, E.S.), kai dieviškumo 
aureole buvo apsupamas koks 
nors asmuo (...) J u k buvo 
poetų, kurie rašė, kad be 
saulės galima gyventi, bet tik 
ne be Stalino". Politiškai ir mo
rališkai už šių procesų atsira
dimą daug kur yra atsakinga 
marksistinė ideologija, kurios 
klasių kovos principų įgyven
dinimas iššaukė masines žu
dynes, tautų genocidą, kultū
ros ir moralės krizę. Nors ši 
ideologija yra dabar negyva, 
tačiau jos pasėkos moralėje ir 
teisėje dar ilgai gyvuos. 

Kunigas sielojosi ir „bjau
riausios rūšies prostitucija, 
kada prekiaujama ne kūnu, 
bet pažiūromis, tautos garbe, 
tikėjimu, amžinybe. Daugeliu 
atvejų gražios idėjos tik kny
gose ir straipsniuose, ir jos 
skiriamos žemai šių dienų 
pasaulio tikrovei užmaskuoti. 
Šiandien daugeliu atvejų ne
dorybė dangstosi didvyrišku
mo vardu, doros griovimas — 
pažanga, išdavimas — did
vyriškumas. Tas pasaulyje 
paskutiniais laikais siaučian
tis nuosmukis skaudžiai 
palietė ir Lietuvą. (...) Sovietų 
tankai mums atnešė ateizmą, 
skelbiantį, kad religija yra 
liaudies opiumas", nors Dos
tojevskis jau buvo pasakęs: 
„Jei nėra Dievo, viskas yra 
leista". Nėra doros. Yra tik al
kani žmonės. Paneigus tikėji
mą, dora neranda atsparos. 

Amerikos filosofinio kon-
servatyvizmo atstovas Eric 
Voegelin rašė apie užslėptą 
komunizmo pavojų: „Net, 
esant palankiausioms išori
nėms aplinkybėms, užslėptas 
komunizmo pavojus liks tol, 
kol Vakarų visuomenėse vyks
tančiose viešose diskusijose 
vyraus gnosticizmo klišės. 
Kitaip sakant, tol, kol tam tik
rovės sandaros pripažinimas, 
sophia ir prudentia, dorybių 
puoselėjimas, intelekto disci
plinuotumas ir teorinė kultū
ra bei dvasinis gyvenimas 
viešai bus niekinami kaip 
'reakcingi' dalykai, o tikrovės 
sandaros nepaisymas, faktų 
nežinojimas, istorijos klaidin

gas aiškinimas ir falsifikavi
mas, neatsakingas nuomonės 
reiškimas tik dėl nuoširdaus 
įsitikinimo, filosofinis nemok
šiškumas, dvasinis bukumas 
ir agnostiška sofistika bus 
laikomi žmogaus dorybėmis, 
kurių turėjimas atsveria kelią 
į sėkmę. Trumpai tariant taip 
bus*-tol, kol, civilizacija reikš 
reakciją, o moralinis pamiši
mas — progresą". (V. Laucius. 
„Tradicijos likimas", 206 psl. 
.Aidai*, 2001). 

Orientuotis į religinį, 
dorinį ir tautinį atgimimą 

A. Smailys: „Vienintelis 
šių problemų sprendimo ke
lias — tai grįžimas prie krikš
čioniškos civilizacijos verty
bių. (...) Dėl tolesnio moralės 
ir teisinės sistemų krizės 
gilėjimo, visuomenė šiuo metu 
privalo orientuotis į religinį 
atgimimą, į dvasinių vertybių 
prioritetą prieš materialines. 
Galimi šio sprendimo keliai — 
Dekalogo, žmogaus teisių, de
mokratijos principų taikymas 
vienoje teisinėje sistemoje". 

Kun. P. Račiūnas atkreipė 
dėmesį į individo, jų grupių, 
šeimos, tautos auklėjimo svar
bą: „Tautos intelektualinis, 
moralinis ir ypač religinis 
auklėjimas yra pati aukščiau
sia žmogiškojo veikimo sritis, 
kur žmogaus veikimas ima 
jungtis su Absoliuto veikimu. 
Ko žmogus nepajėgia padaryti 
savo net ir titaniškomis pas
tangomis, gali pasiekti savo 
veikimą jungdamas su Dievu". 
„Bažnyčios ir Tautos medžio 
pagrindinė ląstelė yra šeima, 
(...) O tėvų pradėtą auklė
jamąjį darbą turi tęsti mokyk
la. Ji svetimųjų prievartauja
ma ilgus metus vykdė tau
tiškumo ir doros naikinimo 
darbą, klaidindama mūsų jau
nimą (...) Mūsų tarpe yra daug 
gerų, kilnių mokytojų, kurie, 
sugebės laikui slenkant, užgy
dyti padarytas mūsų tikėjimui 
ir dorai žaizdas". 

„Dievas turi būti vertybių 
skalės centre (...) Svarbu, kad 
mūsų Tauta suprastų savo 
gyvenimo vertybių skalę — 
kam kas turi tarnauti. Medžiaga 
ir Valstybė turi tarnauti 
žmogui. Žmogus, tautos, žmo
nija — Dievui, Amžinybei. Me
džiaginė kultūra turi būti ne 
galutinis tikslas, bet tik prie
monė dvasinei kultūrai ug
dyti", — tokia buvo baigiamoji 
mintis. 

Nors prof. A. Smailio ir 
kun. P. Račiūno visuomeninės 
ir politinės veiklos patirtis 
buvo skirtinga, beje, ir būdo 
bruožai taip pat ganėtinai 
nepanašūs, pagrindiniais na
grinėjamos temos aspektais jų 
nuomonės sutapo, o išvados 
neprarado aktualumo ir šian
dien. 

Įžangos vietoje 

Šių metų pavasarį baigėsi 
Lietuvos Švietimo ministerijos 
surengas, Rašytojų sąjungos, 
Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto remtas mok
sleivių filologinių rašinių kon
kursas. Iš pradžių jis vyko ra
jonuose, miestuose, galop per
sikėlė į sostinę Vilnių. 

Vilniaus miesto konkurso 
vertinimo komisija prizinę 
vietą pripažino Vilniaus Lie
tuvos vidurinės mokyklos abi
turientėms Dovilei Petkūnai-
tei ir Ritai Kucharčikaitei už 
publicistinį rašinį „Lietuviš
kumo ženklų beieškant". Tai 
šių merginų įspūdžiai iš talkos 
tvarkant mūsų literatūros 
klasiko Kristijono Donelaičio 
ilgametės bažnytinės, litera
tūrinės veiklos vietovę — 
Tolminkiemį. 

Merginos neapsiribojo 
vien talka. Juodvi keliavo po 
buvusią Tolminkiemio parapi
ją, žvalgėsi, kalbino žmones, 
šio krašto senbuvius, norė

damos sužinoti, kiek jie išlaikė 
lietuvybę šiame rusinamame 
Mažosios Lietuvos krašte, da
bar priklausančiame Rusijos 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
sričiai. Merginos taip pat su
rinko istorinių faktų bei duo
menų apie šio K. Donelaičio 
krašto žmonių skaudų likimą. 

— Bet svarbiausia — abi 
stengėmės surasti atsakymą į 
mums rūpimą klausimą: ar 
verta dar ieškoti lietuviškumo 
ženklų Tolminkiemyje? — 
sakė šio rašinio autorės. 

Jos pridūrė, kad skaityto
jams bus keista, kils neaiš
kumų, kodėl rašinyje pasako
tojos kai kur pavadinamos 
„mes", o kitur — „aš". Mat, 
merginos šį rašinį rašė kartu 
— atskirai kiekviena savo da
lį. Viena užrašė vienų, antroji 
— kitų žmonių pasakojimus. 
Grįžusios, padedant mokytojai 
Janinai Lukoševičienei, savo 
užrašus suvedė į vientisą pub
licistinį straipsnį, kurį siūlo
me „Draugo" skaitytojams. 

Algimantai A. Naujokaitis 

LIETUVIŠKUMO ŽENKLŲ 
BEIEŠKANT 

DOVILE PETKUNAITE, 
RITA KUCHARČIKAITĖ 

Nr.l 
Tik jie atmena K. Donelaitį 

Prisimenu, kaip kažkada, 
per lietuvių literatūros pamo
ką, deklamavau išmoktą iš
trauką iš K. Donelaičio „Me
tų". Nesmagu prisipažinti, ta
čiau tuomet šis kūrinys man 
nieko ypatingo nereiškė, na, 
tik džiugino už puikią into
naciją gautas geras pažymys. 
Po kelerių metų, pradėjusi 
nagrinėti šį lietuvių litera
tūros šedevrą, nejučia karto
davau išmoktą ištrauką. Tik 
šįkart žodžiai turėjo prasmę: 
kūrinys alsavo meile gamtai ir 
žmogui. Ir aš tai jutau! 

Širdies gilumoje troškau 
nuvykti į Mažąją Lietuvą, kad 
iš arčiau susipažinčiau su šia 
žeme, pajusčiau K. Donelaičio 

dvasią, tačiau tikrai nesitikė
jau, kad ši svajonė kada nors 
virs realybe. Pasirodo, klydau. 

Su grupe vilniečių vykau į 
talką Tolminkiemyje. Sunku 
žodžiais išreikšti, ką jutau, 
būdama Mažojoje Lietuvoje: 
tiesiog netikėjau, jog esu že
mėje, kurioje Kristijonas Do
nelaitis praleido trisdešimt aš
tuonerius savo gyvenimo me
tus. Šiltų jausmų banga už
liejo krūtinę ir net nepastebė
jau, kaip atsidūriau žydinčia
me Tolminkiemio klebonijos 
sode. Girdėdama gegutės ku
kavimą, įsivaizdavau, kaip 
Donelaitis, traukdamas gaivų 
pavasario orą ir jusdamas 
švelniai dvelkiantį vėjelį, tie
sia ranką prie plunksnos — 
įkvėptas gamtos grožio prade

da rašyti „Metus". O atslinkus 
žvarbiems orams, slepiasi Tol
minkiemio klebonijoje, maža
me, tik jam priklausančiame 
kambarėlyje ir, užsidegęs žva
kę, dėsto savo mintis baltame 
popieriaus lape. Taip! Būtent 
čia, klebonijoje, poetas parašo 
pirmąjį originalų lietuvių gro
žinės literatūros kūrinį „Me
tai". Dabar čia tuščia... 

Žvelgiu į takelį, vedantį į 
Tolminkiemio bažnyčią. Juk 
ne taip seniai, palikęs visus 
darbus, juo skubėjo klebonas 
— susikaupęs, rimtas, apmąs
tydamas dienos pamokslą... 
Stabtelėjau prie pat Dievo na
mų durų. Iš išorės paprastu
tis, tačiau šiluma spinduliuo
jantis, pastatas turi savo liūd
noką istoriją: pirmoji Tolmin
kiemio bažnyčia pradėta sta
tyti 1589 m. ir baigta 1601 m.; 
po aštuoniasdešimt metų ji bu
vo perstatyta. Atvykęs K. Do
nelaitis rado bažnyčios apiru
sias sienas. Naujasis klebonas 
ėmėsi didelio darbo: 1756 m. 
pastatyta trečioji, paskutinioji 

bažnyčia iš lauko akmenų su 
aukštu bokštu — varpine. Tik 
stebuklo dėka per Antrąjį 
pasaulinį karą ši šventovė liko 
sveika, tačiau įtūžę atėjūnai 
visą susikaupusi pyktį ir įniršį 
išliejo, naikindami kraštą; plė
šė, degino, griovė. Blogio ran
ka neaplenkė ir Tolminkiemio 
bažnyčios. Neįtikėtina, tačiau 
visai neseniai. Nuolatinės 
Kristijono Donelaičio komisi-. 
jos rūpesčiu, buvo atstatyta 
sugriuvusi šventovė, kur 1979 
m. įkurtas „Metų" poemos 
autoriaus muziejus. Su K. Do
nelaičiu susijusių pastatų res
tauravimas bei tvarkymo dar
bai įrodo, koks svarbus ir arti
mas visiems lietuviams Mažo
sios Lietuvos poetas! 

Susipažinusi su Tolmin
kiemio bažnyčios istorija, jau
čiau, jog dar daug įspūdžių 
manęs laukia čia, lietuvišką 
dvasią išsaugusioje žemėje. 
Neklydau. Tik įžengusi į šią 
šventąją vietą, pajutau savo 
pilkumą. Žmonės šypsojosi, 
atrodė, jog jie, palikę visas 

bėdas ir rūpesčius už nedidu
ko pastato sienų, tarsi įėjo lyg 
kiti asmenys — ramesni, tai
kesni, šviesesni. Mus visus, 
nors ir labai skirtingus amžiu
mi, siekiais, požiūriu į gyveni
mą, vienijo bendras tikslas — 
suvokti K. Donelaičio laikų 
dvasią, prisiminti jo darbus. 

Kai akimis stengiausi ap
rėpti Tolminkiemio bažnytėlės 
kuklų grožį, pajusti jos sklei
džiamą ramybe, netikėtai žvil
gsnis stabtelėjo ties. mano nuo
mone, pačia svarbiausia šven
tovės vieta — altoriumi. Juk 
būtent čia K. Donelaitis laiky
davo pamaldas. \ kūnas sugužė
davo būrai. Sekmadieniais, 
atlikę per savaitę visus ūkio 
darbus, parapijiečiai rinkdavosi 
Dievo namuose: čia atrasdavo 
sielos ramybe, kurios taip daž
nai gyvenime pritrukdavo... Sto
vėdama prieš sakykla aš tarsi 
išgirdau Tolminkiemio klebo
no balsą, kuris kreipėsi j mus. 
čia susirinkusius, pačiais gra
žiausiais žodžiais: .Mano širdingi 
broleliai"... Bus daugiau 



DRAUGAS, 2003 m. rugpjūčio 29 d., penktadienis 

Bičiulystė 
Parengia Ligija Tautkuvienė, 

talkinant sūnui Adomui 

Rašvkite mums „Draugo" adresu su nuoroda „Bičiulystei" 
arba P.O. Box 4102, Wheaton, IL 60189 

ei. paštas: biciulyste@aol.com Nr. 98 

GEGUŽINIŲ SEKMADIENIS 

Praėjęs sekmadienis 
užderėjo gegužinėmis 

— Jaunimo centre rengė lie
tuvių Opera, surinkusi per 
šimtą dalyvių. Gegužine var
gu ar gali pavadinti, kai vis
kas vyksta po stogu, bet ir tai 
gerai, kad yra kur susirinkti 
žmonėms, gyvenantiems Mar-
ąuette, Brighton Parkų ar 
netolimose apylinkėse, kurie 
nori pabendrauti. Čia šmaikš
tavo naujai susikūrusios „So
džiaus" kapelos dalyviai. 
Ateitininkų namuose geguži
nę rengė šauliai. Deja, nesu
laukė pageidaujamų dalyvių 
kiekio ir, ko gero, renginys 
buvo nuostolingas. Gal gau
siausia buvo lietuvių respub
likonų surengta Lemonte, 
PLC kiemelyje. 

Kad ir ne ištisai, daugiau 
prabėgomis, pabuvusi pas
tarojoje gegužinėje, pakalbi
nau jos rengėjus, dalyvius, 
svečius. 

Respublikonai 

Anatolijus Milūnas — 
ilgametis Illinois lietuvių 
respublikonų partijos pirmi
ninkas. 

— Kiek žmonių susirinko 
ir koks šios gegužinės tiks
las? 

— Neskaičiavau, bet gal 
kokie du šimtai su trupučiu 
buvo. Surengdami tokią ge
gužinę norime daugiau lie
tuvių pritraukti į Respub
likonų partiją, supažindinti 
su jos veikla. Labai gerai, kai 
lietuviai dirba politinėse 
įstaigose. Turime ir keletą 
žymesnių lietuvių respub
likonų. Tai Paul Kaupas, Will 
County šerifas, beje, jis yra 
Marijos Kaupaitės, kurią 
norima paskelbti palaimintą
ja, a r t imas giminaitis. Le
monte dirba Shestokas, o 
Vytenis Kirvelaitis ir And
rius Remeikis priklauso Lib-
rary Board — direktorių 
tarybai. 

— Bet dalis jų visai 
nekalba lietuviškai? 

— Savo tarpe turime ir to
kių, kurie nekalbėjo lietu
viškai, bet išmoko, kaip pvz., 
Kazimieras Oksas. gimęs 
Amerikoje, kiti. Svarbiausia, 
kad dvasioje jie jaučiasi lietu
viais, rūpinasi lietuviškais 
reikalais. 

— Ar turite aukščiau pa
kilusių lietuvių respublikonų? 

— Politinėje veikloje iš
kart negali šokti į dangų. 

— Na, o per tiek metų, 
.•c e k egzistuoja lietuvių res
publikonų partija, ar kas nors 
šoktelėjo? 

Vienintelis — John 
Shimkus (gimęs Amerikoje, 
ne iš DP tarpo — L.T.) ir dar 
Valdas Adamkus. Jis kandi
datavo į patikėtinius, tai tada 
su juo mūsų veikla ir pra
sidėjo. Mes jau kokie 37—38 
metai aktyviai dirbame. 
Anksčiau rengėme ' .a i r ius 
renginius, pokylius, pietus, 
gegužines, dalyvavome Illi
nois partijos renginiuose. 
Savo laiku lietuviai turėjo ne
blogą vardą, turėjome keletą 
patarėjų Baltuosiuose rūmuo
se prezidento R. Reagan 
laikais. Tada buvo daugiau 
kreipiama j tautinių mažu
mų rerkalus. Šiuo metu dau
giau dėmesio kreipiama į 
juodųjų žmonių ar ispaniš
kai kalbančiųjų reikalus, o 

mūsų — kažkur nukeliauja 
toliau. Tad pastaruoju metu 
mūsų tikslas yra vėl pajudin
ti tautinių mažumų reikalus 
ir neleisti pamiršti savęs. 
Juolab, kad mes turime daug 
balsų. 

— Ar Respublikonų parti
joje yra naujai atvykusių 
lietuvių? 

— Yra keletas, bet jie pir
miausia turi tapti JAV pi
liečiais. Iš naujai atvykusių 
čia turime dr. Janušonį su 
žmona iš Cicero. Jie aktyviai 
prisideda. Jei žmonės ir ne
turi pilietybės, jie gali pri
sidėti savo pagalba, kurią vi
suomet priimame. Taip susi
pažįsta su mūsų darbu. Kur 
keliauja lėšos iš gegužinės? 
Mūsų informacijai, laiškų 
siuntimui, paremiame spau
dą. Partijos nario mokestis 
yra 5 doleriai, kartais žmonės 
prideda ir auką. Taip pat 
aktyviai dalyvaujame ir 
rinkimų kampanijos metu — 
ypač pirminiuose rinkimuose 
— pristatome, paremiame 
kandidatus. Bet federalinėje 
valdžioje paremti jau nieko 
negalime. Įstatymai nelei
džia. Ilinojaus valstijoje gali
me, o tokį Shimkų paremti 
jau negalime, tik asmeniškai, 
iš savo kišenės. 

— Šiandien pilama daug 
purvo, kaltinimų prezidentui 
George W. Busb už karą 
Irake. Ką galvojate šiuo 
klausimu? 

— Karo niekas nemėgsta. 
Kai karas eina gerai — visi 
laimingi, o kai sušlubuoja, 
tada visi sukasi į kitą pusę. 
Čia yra tokia dilema — jei 
darai ką nors — blogai, jei 
nedarai — vėl blogai. Kažin 
kur Amerika būtų šiandien. 
jei niekas nebūtų daroma. 

— Ar tikite, kad Saddam 
Hussein turėjo masinio 
luukinimo ginklą? 

— Nežinau, bet tikiu, kad 
ruošėsi tam tikrai. 

— Ko linkite savo prezi
dentui? 

— Norėčiau matyti jį ir 
vėl, nes nematau šiuo metu 
kitoje pusėje kito kandidato. 

TCF banko atstovai 

Geroje ir matomoje vieto
je įsitaisę du jauni vyrukai 
reklamavo TCF banką ir 
ragino atsidaryti jame naujas 
sąskaitas. Atsidariusiems čia 
pat vietoje įteikdami ir šiokią 
tokią dovanėlę, kaip rankinį 
dulkių siurblį. Eimantas 
Viršila iš Kauno ir Arnoldas 
Nausėda iš Klaipėdos jau 
antri metai studijuoja finan
sus Concordia universitete 
VVisconsin, siekia magistro 
laipsnio. Kartą per savaitę 
vyksta universitetan į VVis
consin. Viena kreditinė ma
gistro studijų valanda jaunuo
liams kainuoja po 400 dole
rių. Amerikoje, kaip jaunuo
liai teigia, jie yra tik laikinai, 
kol mokosi, semiasi žinių, 
patirties. Kiek čia beliko — 
iki gruodžio. Ir tada tikriau
siai grįž tėvynėn, tikėdamiesi 
ten būti savo vietoje, būti 
reikalingais. Amerikon pate
ko labai paprastai, kaip jie 
patys sakosi, — užpildai 
dokumentus ir, gavęs vizą F— 
1 — atsirandi Amerikoje. 

Eimantas finansų baka
lauro mokslus baigė Taline 
Concordia International Uni-

Generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir Anatolijus 
Milūnas respublikonų rengtoje gegužinėje Lemonte. 

V. Jasinevičiaus nuotr. 

versity Estonia. Ten viskas 
buvo dėstoma anglų kalba ir 
tai labai patiko jaunuoliui, 
kuriam buvo smalsu pagyven
ti užsieniuose, pasižvalgyti, 
kaip kiti mokosi ir gyvena. 
Arnoldas ekonomikos studi
jas bakalauro laipsniu baigė 
Klaipėdos universitete. Ei
manto tėvai gyvena Kaune ir, 
kaip jis pats sako, yra eiliniai, 
paprasti žmonės, darbinin
kai. Arnoldo tėvai dirba Lie
tuvos dujų susivienijime. Abu 
jaunuoliai gimę 1997 metais, 
abiems po 24-rius metus. 

Kaip pateko į TCF ban
ką? Kadangi studijavo finan
sus, tai ir darbo ieškojo šioje 

resnė. Jei jaunas žmogus mo
ka gerai vieną ar keletą už
sienio kalbų, tai jis gaus gerą 
darbą. Mano brolis turi gerą 
darbą Vilniuje „Telekome". 
Pažįstu daug jaunų žmonių, 
kurie grįžta į Lietuvą ir gau
na gerus'darbus. Iš esmės, 
planuoju sugrįžti, nes vėliau 
sugrįžti bus per vėlu. 

— Kodėl? 
— Šiuo metu Lietuvoje 

vyksta pensijų reforma. Da
bar pats laikas įsijungti, kai 
ji prasideda. Tokią reformą 
jau turi Latvija ir1 Estija. Lie
tuvos pensijų reforma įdomi 
tuo, kad tai naujas dalykas. 
Manau, kad Lietuvos naujoji 

viršila ir Arnoldą;- Na 

srityje. Užėję į TCF banką ir 
gavę pasiūlymą padirbėti, 
pasiliko. Dirba apie metus. 
Sakosi, kad už mokslą susi
moka iš darbo banke, dar lie
ka buto nuomai, šiek tiek 
pragyvenimui. Jokių pasko
lų ir jokių skolų! 

Eimantas 

— Ar sunku mokytis, 
Eimantai? 

— Tikrai lengva. Nepati
kėsite, bet labai lengva. Pagal 
šio universiteto programą jau 
mokiausi Taline. Jei reiktų 
paimti didesnį krūvį, tada bū
tų sudėtingiau. Dabar per 
savaitę suspėjame perskai
tyti, ką reikia. 

— Ką veiksi, kai baigsi 
studijas — ieškosi galimybių 
pasilikti banke? 

— Negaliu ir nenoriu sa
kyti ką veiksiu, kai baigsiu 
mokslus, kol kas tai lyg ir pas
laptis, nors tikriausiai išva
žiuosiu į Lietuvą. 

— Kokia čia paslaptis — 
visi nori pasilikti, juk Ameri
ka — galimybių šalis. 

— Be abejo, čia žymiai 
daugiau galimybių. Dirbda
mas paprastą darbą gali vi
dutiniškai gyventi. Dirbda
mas Lietuvoje paprastą dar
bą, vidutiniškai negyvensi. 
Lietuvoje gausi gerą darbą, jei 
turėsi labai aukštą išsilavini
mą, dar pažinčių, tada gyven
si vidutiniškai. 

— Žodžiu, sunku Lietu
voje? 

Pakankamai sunku, bet 
Lietuva vystosi sparčiai, tad 
perspektyva turėtų būti ge-

pensijų sistema yra paimta iš 
Vakarų Europos ir gal iš 
Amerikos. Ji panaši kaip JAV 
IRA flndividual Retirement 
Account, kai žmonės gali iki 
tam tikro amžiaus pasidėti 
ne daugiau kaip 2.000 dolerių 
per metus — LT..). Norima 
sudaryti trijų pakopų pensi
jas. Pirmoji, kada tik vyriau
sybė rems pensininkus, antro
ji — žmonės turės privalomai 
neapmokestinto atlyginimo 
dalį (apie 6 procentus) įdėti į 
savo pensinį fondą (tai taiko
ma tik jauniems žmonėms) ir 
trečioji pakopa — savanoriš
ka — dėti kiek nori bet ne 
daugiau kaip 15 procentų ne
apmokestinto savo atlygini
mo. 

— Ar žinai Amerikos 
pensinę reformą? 

— Banke dirbdami susi
duriame. Čia gana tvarkingai 
viskas vyksta. 

— Ar tiki, kad gali gauti 
tokį panašų darbą Lietuvoje? 

— Tikiuosi, nors ir neuž
dirbsiu tiek, kiek Amerikoje. 
Jei pasilikti čia, tai reikia 
pirkti butą ar namą. reikia jį 
išmokėti... Man gal Lietuvoje 
to nereikia — šiandien galiu 
gyvent su broliu Vilniuje. 
Apskritai džiaugiuosi, kad 
man pavyko su darbu Ame
rikoje, nereikia, kaip dauge
liui, kepti saulėje ant stogų ar 
dirbti kitokius darbus. Mano 
vieta yra Lietuvoje, kur aš ga
liu prisidėti prie jos gerėjimo 
savo žiniomis ir darbu. Kiek 
čia praktikos įgavau, tiek 
įgavau. Materialūs dalykai 
man yra antrame plane. 

Arnoldas 

Arnoldas — klaipėdietis. 
Jo tėtis — Lietuvos dujų susi
vienijimo Klaipėdos skyriaus 
direktorius. 

— O, tai tu — turtingos 
šeimos atžala... 

— Kažin. 
— Ar tau patinka Ameri

ka? 
— Patinka, kad galima 

geriau uždirbti, galima geriau 
gyventi. Bet gyvenimo kokybė 
nėra pati geriausia. Nėra taip 
linksma gyventi. 

— Na, o kaip kultūrinis 
gyvenimas, ar pažinai, ar 
pakanka laiko jį pažinti? 

—Nelabai. Dirbi, dirbi, 
net ir savaitgaliais dirbi. Lie
tuvoje atidirbti 40 valandų, 
savaitgaliai laisvi, gali pra
mogauti, pailsėti. Jaunimas 
eina į klubus, galima eiti į 
teatrą ar dar kitur. Čia kul
tūrinė programa kainuoja 
brangiai. 

— Ko labiausiai pasigendi 
Amerikoje? 

— Gražių panelių. Nors ir 
buvau prieš pusmetį Lietu
voje, bet jau pasiilgau namų 
šeimos, tos lietuviškos, klai-
pėdietiškos aplinkos. 

— Ar galvoji pasilikti čia? 
— Planuoju grįžti Lietu

von. Ten matau savo vietą. 
Pradžioje gal dirbsiu kur nors 
banke, o vėliau su draugais 
sukursiu ką nors savo. Ne, 
banko nekursiu, tam reikia 
turėti indėlių. Kaip man čia 
sekasi? Manau, kad neblogai, 
nereikėjo dirbti tokių darbų, 
kaip padavėjo ar valyme. Dir
bu švaresnį darbą. Po darbo 
banke dar vežioju picą. Uždir
bu, kad galėčiau susimokėti 
už mokslą, butą. Sunkoka. 
Tėvai truputį padeda. 

— Kiek sąskaitų čia šian
dien atidarėte? 

— Kol kas penkias. Čia 
susirinkę daugiau senyvo am
žiaus žmonės, kurie jau viską 
turi susitvarkę. Dabar eisi
me prie jaunų žmonių, kur 
vyksta futbolo varžybos ir, 
tikimės, kad pavyks daugiau. 
Bankas mums moka už kiek
vieną sąskaitą komisinius ir 
užmoka už darbo valandas. 

— Ar Lietuvoje eitum į 
gatvę siūlyti banko paslaugų? 
Ar bijotum gražių panelių? 

— Nelabai. Bet, jei gerai 
mokėtų, eičiau. Tik Lietuvoje 
nėra čekinių sąskaitų. O pa
nelių nebijočiau, ne... 

— Ar ką nors galėtum 
nemokamai padaryti? 

— Aišku, galėčiau. 
— Linkiu judviem kuo 

geriausios kloties ir pasie
kimų Lietuvoje. 

Jei norite atsidaryti naują 
čekinę sąskaitą TCF banke, 
jums mielai patarnaus Ei
mantas Archer ir Austin gat
vių sankryžoje įsikūrusiame 
skyriuje, o Arnoldas dirba 
buvusio „Standard federal" 
banko patalpose Archer ir 
Sacramento gatvių sankryžo
je. 

Beje, daugiau sąskaitų tą 
sekmadienį vaikinams atida
ryti nepavyko... 

Šiuo metu Čikagoje vieši 
Eimanto mama Vilija Virši-
lienė. Sakosi, labai sūnaus 
pasiilgusi. Patenkinta, kaip 
sūnus tvarkosi, kaip jis sten
giasi ir mokytis, ir užsidirbti. 
Į klausimą, kaip gyvenimas 
Lietuvoje, atsako labai pap
rastai — Lietuva atsigauna. 
Žinoma, Vilnius labai gražėja, 
bet ir Kaune atsidaro daug 
privačių gydymo įstaigų, 
atsigauna pramonė. Papras
tam žmogui išgyventi vis dar 
sunku, o kurie turi gerus dar
bus, tie kvėpuoja lengviau. 

III JAV LIETUVIŲ JAUNŲJŲ ATLIKĖJŲ 
FESTIVALIS 

Rengiamas š.m. spalio 26 
d. (sekmadienį) Čikagoje, 
Jaunimo centre. Festivalį ren
gia JAV LB Kultūros taryba 
(pirm. Marija Remienė) ir 
Meno mokyklėlė (direktorė 
Ligija Tautkuvienė). Šio, jau
niesiems talentams skirto, 
renginio finansiškai neparėmė 
Lietuvių fondas. Buvo iškilusi 
problema, kad festivalio išvis 
nepajėgsime surengti. Dėkui 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkui A. Gečiui, sura
dusiam lėšų patalpų nuomai 
sumokėti. Dar reikia lėšų su
mokėti už fortepijono nuomą, 
akompaniatoriui, programos, 

padėkos raštų spausdinimui ir 
kt. išlaidoms padengti. Jau 
anksčiau gavome Aldonos 
Šmulkštienės auką, o dabar 
mus pasiekė 40 dolerių iš 
John V. ir Ona D. Rugelių bei 
50 dolerių iš Juozapo Vytauto 
Vizgirdos. Nuoširdžiai dėkoja
me. Kviečiame ir kitus žmo
nes, kuriems rūpi jaunimo 
įtraukimas į lietuvišką veiklą, 
lietuvybės išlaikymas, pa
aukoti kiek kas gali, kad festi
valis būtų surengtas. 

Čekius rašyti American-
T,it.hiianinn C u l t u r a l Councdl 
ir siųsti: P.O. BOX 4102, 
Wheaton, IL 60189 L.T. 

MENO MOKYKLĖLE 
Šių metų rugsėjo 4 d. (ket

virtadienį) 6:30 v.v. Lemonte, 
PLC, įvyks Meno mokyklėlės 
šeštųjų mokslo metų atidary
mas ir moksleivių registracija. 
Veiks dainavimo, kanklių, 
dramos, dailės, baleto, spor
tinių šokių klasės. 

Šiais mokslo metais kvie
čiame jaunimą, jau šokusį 
sportinius šokius, ansambli-
niam šokimui (Formation) į 

„Svają". Pageidautinas am
žius — ne jaunesni kaip 15 metų. 

Čikagoje, Jaunimo centre, 
bus galima užsiregistruoti 
rugsėjo 6 d. (šeštadienį). Meno 
mokyklėlė kviečia dirbti cho
reografus, chorvedžius, teatro 
režisierius, dailės, fortepijono, 
kankliavimo specialistus, tu
rinčius darbo patirtį. 

Smulkesnė informacija teL 
630-620-9904. 

MAŽOS ISTORIJOS. PASIKALBĖKIME. 
(...) Mano žmona susirado 

senuką, „milijonierių", paliko 
šeimą. Ištekėjo už 84rių metų 
senelio, o jai — 40! Tikėjosi mi
lijoninio palikimo ir mums pa
nosėje vos ne špygas kaišiojo. 
Kai anglų kalbos nemoki, tai 
neretai atsiduri blogose aplin
kybėse. Senuką reikėjo įtikin

ti, kad jis apsivestų. Ji, ta mano 
buvusioji, net nepagalvojo, kad jo 
visas turtas seniai užrašytas 
vaikams ir anūkams. Kai senelis 
po poros metų mirė, tai ji tu
rėjo išeiti, kaip stovi. Po to bandė 
pas mus sugrįžti. Ačiū. Mums 
nebereikia. Kažink kas laukia 
Motūzos? N. 

AR ŽINAI, KAD.. U 
*** Europos pensijų krizė 

ne tiktai verčia šalių vyriau
sybes ieškoti būdų, kaip už
tikrinti savo piliečių aprūpinimą 
senatvėje, bet ir gali lemti di
džiulius pokyčius finansų rin
kose. Birželį paskelbtoje atas
kaitoje .Allianz Dresdner" turto 
valdymo padalinys nurodė, jog 
iki 2010 metų Europos darbo 
pensijų ir draudimo aktyvai 
beveik padvigubės iki 11,6 
trilijono eurų. Prognozuojama, 
kad metinis suvestinis augi
mo dydis šį dešimtmetį suda
rys 7,5 proc. Tačiau vėliau — 
2010-2050 metais, kai į pensi
ją išeis arba išmirs visa „kū
dikių bumo" (po karo gimu
sių) karta, kai kurie analitikai 
laukia reikšmingų pokyčių. 
Pagrindinės problemos yra 
Europos gyventojų senėjimas, 
o vadinamasis pakeičiamumo 
rodiklis, atspindintis dirban
čių ir nedirbančių žmonių san
tykį, krypsta vyresnio amžiaus 
žmonių naudai. Ilgainiui tokia 
padėtis privers pensijų fon
dus išmokėti daugiau lėšų nei 
jų gaunama, o senesni inves
tuotojai gali pakeisti rizikin
gas akcijas patikimesnėmis ob
ligacijomis. Be to, senėjant gy
ventojams ir mažėjant jų paja
moms, daugelis žmonių gali 
pradėti iš viso nebetaupyti. 
Gyventojų senėjimas turės 
labai neigiamą poveikį ekono
mikai, nes bus vis mažiau dir
bančių žmonių, be to, pensi

ninkai išleis mažiau pinigų. 
Tuo tarpu daugelis Kini

jos, Indijos ir Tailando gyven
tojų ką nk perkopė į 30-59 me
tų amžiaus grupę, pasižjininčią 
didžiausiu darbingumu ir iš
laidomis. Gal todėl investuo
tojai vis labiau žvalgosi į Azi
ją, kuri turėtų tapti ne tik eko
nomikos augimo varikliu, bet ir 
užtikrinti naujų investuotojų. 
Tikimasi, kad būtent ši kar
ta ir užpildys spragas Europos 
investicijų vidaus rinkoje. 

*** Pasaulyje yra daug žmo
nių, visai negeriančių juodos 
ar balintos kavos. Jie atiduo
da pirmenybę įvairioms arba
toms, kurioms pasiūlos ir pa
ruošimo būdų yra begalė. Kiek
viena arbata turi atskirą jos 
paruošimo būdą. Vienos pliko
mos verdančiu, kitos karštu 
ar pokarščiu vandeniu. Žalio
sios arbatos arbatžolių nepa
tartina plikyti verdančiu van
deniu, nes verdantis vanduo 
gadina jos aromatą. Užpilti ge
riau vėsesniu. Aromatas prade
da sklisti į aplinką, kai įvyksta 
cheminė reakcija, kuri priklauso 
nuo užpilto vandens tempera
tūros. Japoniška žalia arbata 
užpilama vandeniu, ne karštes
nių kaip 60 laipsnių (pagal C) 
temperatūros. Tuo tarpu Kinijos 
rūšių arbatos būna kvapniau
sios užpiltos 80-85 laipsnių 
(pagal C) vandeniu. 

Parengė 
Ligija Tautkuvienė 

% < * 
Ligija Tautkuvienė 

intas Viršila su mama 

mailto:biciulyste@aol.com
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Puslapį redaguoja Vitalija Pulokienė 
(08/29/2003 Nr.38> 

Sėkmingų naujųjų mokslo metų! 
RUGSĖJIS 

Sulaukėm rugsėjo... 
Žąsytės girgsėjo, 
Kai kilo 
Link Nilo, 
Kelionei ilgai. 

Saulutė miegalė 
Pabusti negali; 
Devintą 
Prašvinta 
Jos dvaro langai. 

Žingsniuojam link sodo, 
Jis dovanas rodo: 
- Dukraite, 
Tau kraitę 
Skanių obuolių! 

Lietutis kad pila... 
Užsukim į šilą, 
Ten grybų 
Sodybų 
Sodybos - tik rauk! 

Nenuorama vėjau, 
Kai gatvėj stovėjau, 
Pešiojai, 
Nešiojai 
Vyšnelės lapus! 

Meškuti, lik sveikas, 
Ir lėlės -juk laikas! 
Jau šaukia, 
Jau laukia 
Mokykla manęs. 

ŠYPSENOS 

Mokytoja liepė pa ra šy t i 
t r umpą pasakojimą apie savo 
gyvenimą, pavartojant visų 
savai tės dienų, pavadinimus. 
Mažasis Giedrius taip pa rašė 
„ S e k m a d i e n i mano tėvel is 
buvo išvykęs į medžioklę. J is 
nušovė didelį zuikį, kad mūsų 
še ima va lgė jį pirmadienį , 
an t r ad i en į , trečiadienį, ket
vir tadienį , penktadienį, ir dar 
šeš tadieniui liko". 

P e t r i u k a s ligoninėje ap
lankė sergančią mokytoją. Ki
tą d ieną į klasės d r a u g ų 
k laus imus j is atsakė: 

- Padė t i s beviltiška: pir
madienį j i ateis! 

Lina daktaro laukiamajame: 
- Na , miela panele, kuo 

skundžia tės? 
- Savo mama! 

PATARLĖS, 
PRIEŽODŽIAI, 

POSAKIAI 

Vasara sesė, nerūpest inga 
i r žavi, ruošiasi užleisti vietą 
broliui rudeniui. Kuo gi ypa
t ingas šis metų laikas? Ogi 
rudenį pras ideda naujieji 
mokslo metai! 

Susibursite l i tuanist inėse 
mokyklėlėse šeš tad ien ia i s , 
dalinsitės praėjusios vasaros 
įspūdžiais ir žengsite nauju 
pažinimo keliu. Mažieji pra
dės nuo abėcėlės, o vyresni 
vaikučiai rašys raš in ius , 
prisimindami vasarą. 

Mokslas - šviesa, sako 
liaudies išmintis. Kiekvienas 
vaikas tu r i svarbiausią pa
reigą - mokytis. Apie mokslą 
lietuvių tautoje ta ip sakoma: 

Moki žodį, žinai kelią. 
Mokslas akis atidaro. 
Mokslas ne grietinė, pirš

tu neprilaižysi. 
Mokslas ne juokai, o juokų 

pridaro. 
Mokslo neturėsi, vėliau 

pasigailėsi. 
Mokslui galo nėra. 

Linkiu jums. mažieji bi
čiuliai, sėkmingų naujųjų 
mokslo metų. Paž inki te 
pasaulį, pažinkite gėrį ir ger
bkite mokslą, nes j is - jūsų 
ateitis! 

MĮSLĖ 

Lietutis lynojo, 
Padangė liepsnojo 
Saulutės apjuosta 
Visų spalvų juosta. 

Viktoras Šimaitis 

GATVĖJE BUK 
ATSARGUS 

- Eime, į mokyklą pavė
luosimi - r ag ina Sigutė. 

- Sustok! Argi nesup ran t i 
šviesoforo kalbos, - sulaiko ją 
Andr iukas . 

- O ką j is sako? 
- Paž iūrėk ir įsidėmėk! 

- Ei, vaikai, -
Raudona sako, -
Pasitraukite iš tako! 

Žybt geltona 
Lyg žvaigždutė: 
- Dar palaukite truputį.... 

O žalia 
Maloniai šviečia 
Ir mokyklon 
Bėgti kviečia! 

Ramutė Skučaitė 

m 
I l/f I 

DRAUGUŽIAI! 

Noriu, kad labai a t idž ia i 
p a k l a u s y t u m ė t e ir v i s a m 
laikui į s idėmėtumėte : 

1. Pereinant gatvę pirmiau
sia reikia pasiž iūrėt i į ka i r ę , 

2. Po to į dešinę, 
3. Tada vel į ka i r ę . 

Ir t ik tuomet , į s i t i k inus , 
kad nes ia r t ina jokia m a š i n a , 
ga l ima eiti per ga tvę . 

Būki te a t idūs ir a t s a r g ū s 
gatvėje, mieli bičiuliai . 

AR GERAI 
ĮSIMINĖTE? 

N u s p a l v i n k i t e r a u d o n a i 
a r b a žal iai šviesoforo s ig
na lus . 

Kaip manote , va ika i , k a m 
re ika l ingas ge l tonas šv ieso
foro signalas? 

V X 
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Au, au, au šuniukas loja 
uodegyte mosikuoja. 
Nebelok, tavęs prašau, 
A pirma raidė - žinau. 

Bė, be, bė rėkia ėriukas, 
dygsta jam pirmas ragiukas. 
Mano vilna garbanota, 
pirštinių bus daug pirštuotų. 

Cyp, cyp, cyp pelytė cypia, 
į puodynę ji įkrito. 
Cit! Nespiek! Katė išgirs, 
pilką kailį tau nudirs. 

Čiak, čiak, Sak ledus kapoju, 
aš esu kielė darbščioji. 
Kai išspardysiu ledus, 
aš paleisiu upelius. 

Da, dū, da dudutis šaukia 

I šmokę ra ide les lengvai 
ga l i te a t l ik t i šią užduotį , 
vaikučiai . 

Lietuvos žemėlapyje matote 
daugybę padrikai surikiuotų 
ra idž ių . T a r p j ų su r a sk i t e 
šiuos Lietuvos miestus : 

BIRŽAI 
TRAKAI 
ŠILUVA 
KAUNAS 
VILNIUS 
ŠIAULIAI 
ANYKŠČIAI 
PANEVĖŽYS 
MARIJAMPOLĖ 
DRUSKININKAI 
KERNAVĖ 
UKMERGĖ 
PALANGA 
KRETINGA 
KLAIPĖDA 

Sėkmės! 

savo žmoną Į palaukę. 
Jis didžiuojas „D" raide, 
ji pirmoji jo varde. 

E, e, e ežys miške, 
rauna grybą po egle. 
Prisirinkęs grybų jis, 
verda sriubą naktimis. 

Ė, ė, ė - voverė, 
jos namai - sena drevė. 
Drevėje daug atsargų, 
voveraitės sukauptų. 

F, f, f žvirbliukas kratos, 
šito maisto aš nepratęs. 
Man neduok bananų tu, 
ne beždžionė aš esu. 

Ga, ga, ga sveiki sugrįžom, 
moja gandras man sparnu. 
Į tėvynę. į tėvynę 

RAIDŽIŲ STOVYKLA 
sugrįžau aš su pačia. 

H, h, h pelėda šaipos 
iš apuoko herbo keisto. 
Tu, miegale, nekvatok, 
su manim geriau pašok. 

Cha, cha, cha choru kartoja, 
miško žvėrys repetuoja. 

Cha, cha, cha linksmi 
dainuoja, 

jiems žiogeliai smuikais groja. 

I, i, i maži paršiukai, 
užsirietę jų snukiukai. 
Nori jie žalios žolės, 
I, i, i - kas jiems įdės? 

Į, į, į įkelti, medžiuos 
inkilai nauji. 

Čia pulkai varnėnų švilpia, 
įkurtuvės - žvirbliai čirškia. 

Y, y, y yla esu, 
tau įdurti aš galiu. 
Uždaryk mane dėžutėj, 
bus apsaugoti pirščiukai. 

J, j , j juoda aš varna, 
mėgstu tiktai juodą švarką. 
Mano prigimtis kilminga 
ir rengiuosi iškilmingai. 

Kriu, kriu, kriu degloji kiaulė, 
tyliai šliaužia ji į daržą. 
Griebė dantimis kopūstą 
ir prarijo galvą pūstą. 

L, l, l lakštingalėlė, 
devynbalsė aš esu. 
Vėl giedosiu tėviškėlėj, 
prie baltųjų jazminų. 

Miau, miau, miau miaukia 
katyte, 

GALVOSŪKIS - ATRASK ŽODŽIUS 
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nepagaunu aš pelytės. 
Jei pienelio tu man duosi, 
aš pelių nebepristosiu. 

Ncd, TUO, ruri naktis juodoji, 
meškinas vaikus sūpuoja. 
Mikite, ramiai miegokit, 
saldų korį pasapnuokit. 

O, o, o ola miške, 
ten barsuko po egle. 
Oi, oi, oi kažkas vaitoja, 
tai barsukas negaluoja. 

Py> Py> Py ančiukai rėkia, 
mamą antį laukan kviečia. 
Pulkas ančių, lyg laivelių 
plūduriuoja ant bangelių. 

Ry> ry» rytas.' AŠ šaukiu 
ir visus darban keliu. 
Kakarykū mano vardas, 
aš gaidelis margasparnis. 

S, 8, s aš strazdas-brazdas, 
mėgstu lesti aš agrastus. 
Saulė uogeles nokina, 
o brolelis vėjas skina. 

T, t, t, trū, tū, tū 
trimituoju aš straubliu. 
Ilgą straublį aš ištiesiu 
ir visus į šventę kviesiu. 

U, u, u upelis bėga, 
vinguriuoja tarp kalnų. 
Daug upelyje žuvyčių 
šokinėja virš bangų. 

V, v, v varlė žalia, 
jos vaikų - visa svita. 
Ant lelijų vakarais, 
varlės supasi smagiai. 

Zy, zy, zy zylutės žiemą, 
ieško trupinių po kiemą. 
Šąla basos joms kojytės, 
rieda gailios ašarytės. 

Z, i, i žvirblelis žiūri, 
pasislėpęs po pašiūre. 
Vanagas kieman atskrido! 
Žiū! Iš čia, tu kumpasnapi! 

Violeta Pakalniškienė 

ČIKAGOS 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS VAIKŲ 
DARBAI 

Tėveli, papasakok apie 
Lietuvą... 

1. Tėte, kur tu gimei? Aš 
gimiau Lietuvoje. 

2. Kokiam mieste tu gi
mei? Mano tėviškė y ra 
Telšiai. 

3. Koks didžiausias mies
tas .Lietuvoje? Lietuvos sos
tinė Vilnius yra pats didžiau
sias miestas. 

4. Ar Telšiai yra didelis 
miestas? Žemaitijos sos t inė 
Telšiai yra vidutinio dydžio. 

5. Kiek gyventojų yra Tel
šiuose? Telšiuose gyvena apie 
ke tur iasdeš imt tūks t anč ių 
žmonių. 

6. Ar Lietuvoje visi kalba 
lietuviškai? Dauguma žmonių 
kalba lietuviškai. 

Monika Satkauskaite, 2 a 
skyrius 

1. Kodėl negalima pakeis
ti vėliavos? Todėl, kad ji yra 
valstybės ženklas. 

2. Kodėl Lietuvoje yra ki
tas laikas? Todėl, kad Lietuva 
yra kitoje laiko juostoje. 

3. Kiek žmonių gyvena 
Lietuvoje? Lietuvoje gyvena 
apie 3 milijonus 6 š imtus tūk
stančių žmonių. 

4. Kodėl mūsų vėliavos 
spalvos yra geltona, žalia ir 
raudona? Geltona yra saulė, 
žalia yra laukai, raudona -
kraujas. 

5. Kokia Lietuvos gėlė? 
Lietuvos gėlė yra rūta . 

Eimante Šuopyte, 2 a skyrius 

R Ū T E L E 

Pasėjau žalią rūtą: 
Palangėj bus gražu. 
Lietučio gero būta -
Ją laistė pamažu. 

Saulutė žemę šildė, 
Užkopus virš pušų. 
Žiedų gelmes pripildė 
Šimtai rasos lašų. 

Rūtelę nuravėjau, 
Te auga ji - žalia. 
Dainuok už lango, vėjau, 
Tralia-tralia-lia-lia! 

O rūta, laimės gėle, 
Nuo Baltijos krantų, 
Meni man tėviškėlę, 
Kaip pasaką naktų! 

Jonas Minelga 

http://M0R.1PAJTE.MRGX
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SUPAPRASTINTAS LR 
AMBASADOS JAV PASTATO 

VAŠINGTONE REKONSTRUKCIJOS 
PROJEKTO KONKURSAS 

Pirkimo numeris: 16692. 
Perkančioji organizacija: 

LR užsienio reikalų ministeri
ja (įm. kodas 8861324). 

Adresas, telefonas, faksas: 
J . Tumo-Vaižganto g. 2, LT-
2600 Vilnius, tel.: (85) 236 26 
80, faks. (85) 231 30 90. 

Elektroninio pašto adre
sas: antanas.butrimas@unn.lt 

Įgaliotas asmuo: Antanas 
Butrimas. 

Adresas, kuriuo galima 
gauti papildomos informacijos: 

Perkančiosios organizaci
jos pavadinimas: Lietuvos 
architektų sąjunga. 

Adresas, telefonas, faksas: 
Kalvarijų g. 1, LT-2600 
Vilnius, tel.: (85) 275 64 83, (8 
698) 2 60 22, (8 616) 26312, 
faks. (85) 272 48 25. 

Elektroninio pašto adre
sas: archprojektaa@takas.lt 

Įgaliotas asmuo: Gintau
tas Blažiūnas. 

Adresas, kuriuo galima 
gauti dokumentus: 

Perkančiosios organizaci
jos pavadinimas: Lietuvos 
architektų sąjunga. 

Adresas, telefonas, faksas: 
Kalvarijų g. 1, LT-2600 
Vilnius, tel.: (8 5) 275 64 83, (8 
698) 2 60 22, (8 616) 26312, 
faks. (8 5) 272 48 25. 

Elektroninio pašto adre
sas: archprojektas@takas.lt 

Įgaliotas asmuo: Gintau
tas Blažiūnas. 

Adresas, kuriuo turi būti 
siunčiami pasiūlymai arba 
paraiškos: 

Perkančiosios organizaci
jos pavadinimas: Lietuvos 
architektų sąjunga. 

Adresas, telefonas, faksas: 

Kalvarijų g. 1, LT-2600 Vil
nius, tel.: (8 5) 275 64 83, (8 
698) 2 60 22, (8 616) 26312, 
faks. (8 5) 272 48 25. 

Elektroninio pašto adre
sas: archprqjektas@takas.lt 

Įgaliotas asmuo: Gintau
tas Blažiūnas. 

Perkančiosios organizaci
jos tipas: valstybės valdymo 
institucija. 

PROJEKTO KONKURSO 
OBJEKTAS 

Projekto pavadinimas: 
Lietuvos Respublikos ambasa
dos JAV pastato Vašingtone 
rekonstrukcijos projektas. 

Projekto apibūdinimas: 
esamo pastato pertvarkymas. 
Naujo priestato statyba, nu
griaunant šiuo metu esamą 
menkavertę pastato dalį. Teri
torijos, esančios šalia ambasa
dos pastato sutvarkymas. 

Paslaugų atlikimo vieta: 
LR užsienio reikalų ministeri
ja, J. Tumo-Vaižganto g. 2, 
LT-2600 Vilnius, Lietuvos 
Respublika 

Pagrindinis kodas: 74. 
20.00 (architektūros, inžineri
jos ir susijusių techninių kon
sultacijų paslaugos), (statybų 
bei landšafto projektavimas ir 
su juo susiję tyrimai, bandy
mai ir konsultacijos). 

Paslaugų kategorija: ar
chitektūros paslaugos: inži-
nierijos ir integruotos inžinie-
rijos paslaugos, miestų ir land
šafto planavimo paslaugos, 
atitinkamos mokslo ir tech
ninių konsultacijų paslaugos; 
techninių bandymų ir analizės 
paslaugos. 

TEISINE, EKONOMINE, 
FINANSINĖ IR TECHNINĖ 

INFORMACIJA 
Kandidatų atrankos kri

terijai: visi fiziniai ir juridi
niai asmenys, turintys teisę 
dirbti Lietuvos Respublikoje 
arba užsienio valstybėje. 

Ar dalyvauti gali tik tam 
tikros profesijos atstovai: taip. 

Profesija: architektai. 

PROCEDŪROS 
Konkurso tipas: a tv i ras 

supaprastintas projekto kon
kursas. 

Projektų vertinimo krite
rijai: estetinės ir funkcinės 
projekto charakteristikos (pvz., 
sprendimo originalumas, įkom-
ponavimas į esamą urbanis
tinę aplinką), kokybė, techni
niai privalumai, efektyvumas. 

Sąlygos pirkimo ir papil
domiems dokumentams gauti: 
galima gauti iki 2003.09.11. 

Paraiškų ir/ar pasiūlymų 
pateikimo terminas ir laikas: 
2003.09.11 10 vai. ryto. 

Kalba (kalbos), kuria (ku
riomis) turi būti parengtas pro
jektas ar paraiška: lietuvių. 

Skiriamų prizų ir premijų 
skaičius ir vertė: pirma vieta 
— 9,000 Lt (litų) dydžio pre
mija. 

Antra vieta — 7,000 Lt (li
tų) dydžio premija. 

Trečia vieta — 5.000 Lt 
(litų) dydžio premija. 

Paskatinamosios premijos 
dydis — 1,500 LT (litų). 

Informacija apie. visiems 
dalyviams mokamas premijas: 
premijos mokamos tik pro
jekto konkurso nugalėtojams. 

Ar bus sudaroma paslau
gų pirkimo sutartis su vienu 
projekto konkurso laimėtoju 
(vienu iš laimėtojų): taip. 

Visą šią informaciją gali
ma rasti ir internet iniame 
Lietuvos ambasados Vašing
tone puslapyje 

www.ltembassyua.org 

GAUSĖJA MUZIEJAUS FONDAI 

PASKUTINIAI SKRYDŽIAI 
Prancūzijos oro linijos „Air 

France" viršgarsinių lėktuvų 
„Concorde" skrydžius nutrau
kė gegužę, o paskutinė juos nau
dojanti bendrovė „British Air-
ways" „Concorde" amžiams 
nutupdys spalio 25-ąją. Nors 
šie lėktuvai keliones tarp Eu
ropos ir Amerikos sutrumpin
davo iki keturių valandų, daž
nai techniniai sutrikimai ir 
ypač bendrovės „Air France" 
„Concorde" katastrofa Pary
žiuje 2000-aisiais pastūmėjo 
jų atsisakyti. 

Faktiškai, nelaimių baimė 
išbaidė „Concorde" keleivius. 
Nuo šių metų pradžios i šiuos 
skrydžius parduodama vos 20 
procentų bilietų — dabar ke
lionė pirmyn atgal kainuoja 
12.000 dolerių. Bet, kaip bylo
ja kaina, 1976-aisiais transat
lantinius skrydžius pradėję, 
„Concorde" iškart tapo „pa
saulio grietinėlės" susitikimų 
ir pasirodymų vieta, — kad ir 
20 kilometrų aukštyje... 

Pasak žurnalo „W", „Con
corde" keleivių sąrašas būtų 
svajonė bet kokiam, save ger
biančiam, mados ar etiketo 
institutui: princesė Diana, 
Carl Lagerfeld, John ir Caro-

line Kennedy, Oscar de la Ren
ta, Henry Kissinger, Rudolf Nu-
rijev, Mark Jacobs, Margaret 
Thacher, Naomi Kembel ir 
daugybė kitų. 

Tokių žurnalų, kaip „Vo-
gue" arba „ W visuomenės kro
nikų redaktoriai tvirtina, kad 
skraidyti „Concorde" lėktuvais 
buvo lygu stebėti muilo operą 
ir tiesiai prieš akis matyti 
didžiausias garsenybes, suži
noti, kas su kuo skiriasi arba 
rezga romaną, kokios bręsta 
mados naujovės ir t.t. 

Tarkime, „Vogue" pasako
ja, kad 1996-aisiais Michael 
Jackson drauge skridusiai" „Vo
gue" redaktorei Anna Wintour 
užsiminė, kad norėtų nusifoto
grafuoti žurnalo viršeliui. Win-
tour tada neva pastebėjusi, jog 
tai moteriškas žurnalas. „Čia 
visa esmė!" — atrėmęs Jackson. 

Kalbant apie madą, tiktų 
pavyzdys, rodantis, kad „Con
corde" savo klientus aptarnau
ja su pavydėtina kantrybe ir 
dėmesiu, kuris pasireiškia ne 
vien šampanu ir ikrais skry
džio valgiaraštyje: štai sykį 
Londono oro uoste skrydžiui 
pasirengęs lėktuvas pusva
landį laukė eismo kamštyje 

Turtinga istorine me
džiaga, vertingomis 

knygomis, dokumentais, foto
nuotraukomis, dailės kūri
niais šią vasarą Vilkaviškio 
krašto muziejaus fondus pa
pildė užsienio lietuvių do
vanos. 

Čikagos lietuvio Edmundo 
Jasiūno valia, šiaulietis Sta
sys Rumšą muziejui perdavė 
1947 m. Vokietijoje išleistą 
prezidento dr. Kazio Griniaus 
knygą „Atsiminimai ir min
tys". 

Irena Arienė iš Los Ange
les atvežė nuo Bartininkų 
krašto kilusios Uršulės Luko-
ševičiūtės (beje, dr. J. Basa
navičiaus giminaitės) foto 
dailės dirbinių iš šiaudelių. 
Tarp I. Arienės perduotų foto
grafijų yra ir poeto B. Braz
džionio paskutinių gyvenimo 
metų įamžintos akimirkos. 

Istoriko ir. rašytojo Algir
do Gustaičio žmona Danguolė 
Gustaitienė padovanojo vyro 
asmeninių daiktų bei kitų 
vertybių iš rašytojo asmeninio 
archyvo. 

Iš JAV į Kauną persikė
lęs, Juozas Kriaučiūnas mu
ziejaus fondus papildė 106 
vertingais eksponatais. 

Kazio Karužos fondas pa
pildytas 196 vienetais (kny
gos, dokumentai, fotonuotrau
kos). Muziejų aplankė ir jo 
dukra Giedrė Venckienė ir jos 
duktė Daiva Venckutė. 

Savo darbų eskizų, doku
mentų, paveikslų muziejui 
perdavė dailininkė Aldona 
Biliūnienė iš Floridos. 

Muziejaus rėmėja ir meee-
natė dailininkė Magdalena 
Birutė Stankūnienė iš Dailės 
muziejaus fondų perdavė 32 

įstrigusios dizainerės Donna-
tela Versachi, o tada dar kartą 
tiek užtrukta, persodinėjant ją 
lydinčius asmenis į lėktuvo 
priekį... 

Beje, jei atsiras norinčių 
paskraidyti „Concorde" lėktu
vu, kol dar jis nenutupdytas, 
„ W perspėja, kad būtent vie
tos parinkimas yra užvis svar
biausias: anot bendrovės „Bri
tish Airways" nuolat inių 
klientų, nors visos vietos yra 
vienodos, visuomeninio svorio 
turi tik pirmosios šešios eilės, 
o visa „galiorka" yra, atseit, 
„visuomeninis Sibiras", ku r 
sėdi tik atsitiktiniai „pės-
tininkai-turistai" ir fotogra
fuoja vieni kitus... 

Bet yra žinoma, kad, pa
vyzdžiui, buvusi ilgametė Pa
ryžiaus „įves Saint Laurent" 
mados namų haute couture 
linijos direktorė Elena de Lu-
dinghausen — o ji ne viena — 
net po to, kai „Concorde" inter
jerą y3-aisiais perdarė dizai
neris Andrė Putman, negalėjo 
susitaikyti su tuo, kad ten taip 
ankšta ir grįžo prie tradicinių 
lėktuvų, nors jais per Atlantą 
skristi tenka porąkart ilgiau. 

Parengė Andrius Kunčiną 

POZITYVI LAIDA APIE LIETUVĄ 
Šių metų rugpjūčio 15 d., 

penktadienio vakare. 19:45 
EST, transliacijoje į JAV 
anglų kalba, Deutsche Welle 
TV iš Berlyno perdavė 15 min. 
programą apie Lietuvą. Tai 
neišpasakytai puikus patar
navimas Lietuvai, nes nušvie
tė Lietuvą ir jos gyvenimą 
JAV klausytojams labai opti
mistiškai. Palietė politinį, kul
tūrinį bei ekonominį gyveni
mą, žmonių labai teigiamą 
požiūrį į ES, apžvelgė Rusijos 
okupaciją. Kalbėjo apie Lietu
vos didžiulę ekonominę pažan
gą, pavadino Lietuvą Rytinės 
Europos ekonominiu tigru. 

Vaizdavo sparčiai vykstančias 
statybas Vilniuje ir Klaipėdos 
uoste, uostą pilną jūrinių 
laivų, pasikalbėjimus su žmo
nėmis jau nuo Vakarų nieko 
nesiskiriančiuose restoranuo
se ir gatvėse. 

Pilies gatvė pilna judrių ir 
grakščiai apsirengusių žmo
nių, trykštančių optimizmu ir 
pasitikėjimu ateitimi Europos 
Sąjungos rėmuose. Nusiste
bėjo, jog Vilniuje veikia net 
trys džiazo radijo stotys, ir pri
statė Matulevičiūtę su dainų 
ištraukomis, kaip vieną gar
siųjų džiazo dainininkių. An
drius Kubilius, pristatytas 

kaip buvęs premjeras, anglų 
kalba pateikė gana teigiamus 
požiūrius apie Lietuvos ateitį. 
Bet įdonfiausia, kad, kalbant 
apie Lietuvos ekonominę gero
vę, buvo parodytas pravažiuo
jantis prabangus Rolls Royce, 
ir po jo sekė Mercedes-Benz 
automobilis. O užbaigiant Ma
tulevičiūtė pastebėjo, kad Lie
tuva atsiveria pasauliui, ne 
kaip automobilių vagių ir nar
komanų šalis, o atsineša \ jį 
didžius dvasinius, kultūrinius 
lobius ir entuziazmą gyve
nimui. 

S. B. 

Vilkaviškio muziejaus dir. A. Žilinskas ' dešinėje) priima šaulio Kazio Karužos iš Los Angeles atsiųstus ekspona-
L. Čeplevičiaus nuotr. tus 

dailės kūrinius. 
Daug lietuvių iš užsienio 

atvyksta ieškoti savo giminės 
šaknų. Prosenelių ir senelių 

pėdsakų ieškojo Tomas Šlekai
tis iš Kanados, Jolanta Jana
vičienė iš Austrijos, Beta Nau
sėdienė iš Michigan. Aušrelė 

Sakalaitė aplankė tėvo gim
tinę Pilviškiuos. 

Antanas Žilinskas 
Muziejaus direktorius 

Irena Ariene (dešinėje) su vyru (kairėje), muziejaus direktorius A. Žilinskas, vyr. rinkinių saugotoja Irena 
Pilkauskaitė prie Paežerių dvaro rūmų. Arai muziejui skyrė 300 dol. intemetinio ryšio įsigijimui ir išlaikymui. 

L. Čeplevičiaus nuotr. 

AUSTRIJOS SUSITAIKYMO FONDAS 
Nacių režimas apie vieną 

milijoną užsieniečių privertė 
dirbti dabartinės Austrijos te
ritorijoje. Vergiškas prievarti
nis darbas buvo žiaurus žmo
gaus teisių nepaisymas, kuris 
kartu reiškė ir įvairaus am
žiaus žmonių deportavimą, jų 
išnaudojimą, jų teisių pamyni
mą, brutalų elgesį su jais ir. 
daugeliu atvejų, jų nužudymą. 
Manoma, kad vis dar gyvų 
buvusių aukų yra 150.000. 

2000 m. lapkričio mėn. 
Austrija įkūrė Austrijos susi
taikymo fondą, skirtą mokėti 
kompensacijas buvusioms ver

giško prievartinio darbo 
aukoms, į kurį buvo surinkta 
436 milijonai eurų. 

Išmokos iš šio fondo gali 
tikėtis šie asmenys: 

• deportuoti ir priversti 
dirbti dabartinės Austrijos te
ritorijoje; 

• nepilnamečiai deportuoti 
kartu su tėvais į dabartinės 
Austrijos teritoriją; 

• gimusieji, kai jų motinos 
buvo priverstos dirbti dabarti
nės Austrijos teritorijoje; 

• nacių persekioti dėl 
rasės, religijos, politinių pa
žiūrų, tautybės, seksualinės 

orientacijos, fizinės ar psichi
nės negalios, arba apkaltinus 
asocialiu elgesiu, arba ryšium 
su medicininiais eksperimen
tais ir priversti dirbti dabar
tinės Austrijos teritorijoje. 

Iki 2003 m. liepos mėn. bu
vusioms aukoms iš Rytų Euro
pos ir kitų užsienio šalių Aus
trijos susitaikymo fondas iš
mokėjo daugiau kaip 104,000 
išmokų bendrai sumai, virši
jančiai 271 milijoną eurų. 

Paraiškų kompensacijoms 
gauti priėmimo laikas buvo 
pratęstas iki 2003 m. gruodžio 
31 d. Papildomos informacijos 

galima gauti fondo svetainėje 
internete adresu 

www .reconciliationfund. at 
arba paskambinus į Austrijos 
generalinį konsulatą Čikagoje 
tel.: 312-222-1515. Taip pat 
galima kreiptis tiesiogiai į 
Austrijos susitaikymo fondą: 

Rotenturmstrasse 16-18/3 
A-1010 Vienna 
Tel.: +43 1 513 60 16 -0 
Faks.: +43 1 513 60 16 - 15 
ei. paštas: 

info%"econcihationfund.at 

TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS PAKENKĖ VENGRIJAI 
Britų dienraščio „Guar

dian" puslapiuose apžvalgi
ninkas George Monbiot nuo
gąstauja, jog Tarptautinio va
liutos fondo patarimai besivys
tančių šalių ūkiams tik ken
kia. Pasak jo, kaip Tarptau
tinis valiutos fondas sukėlė 
krizes Tailande, Pietų Korėjo
je, Rusijoje ir Argentinoje pui
kiai aptaria buvęs Pasaulinio 
banko vyriausias ekonomistas 
Joseph Stiglitz. Naujoje eko
nomisto Pongračiaus Nadžio 
knygoje aiškinama, kaip fon
das sugriovė Vengrijos ūkį. 
Fondo patarimais vadovauja
masi, nes kol fondas nepalai
mina šalies ūkio politikos, tol 
valstybė negauna užsienio 
kapitalo. Vengrijai to kapitalo 

reikėjo milžiniškai skolai 
padengti. Vengrija galėjo pra
šyti savo kreditorių skolas do
vanoti, tačiau Tarptautinis va
liutos fondas pasakė, kad tai 
atbaidys užsienio investuoto
jus. Pasitikėdama fondu, vyriau
sybė ėmė įgyvendinti fondo 
patarimus. Fondas pareiškė, 
kad būtina kovoti su infliacija, 
mažinant pinigų apyvartą, 
nors infliacija Vengrijoje padi
dėjo ne dėl per didelės pasiū
los, o dėl pridėtinės vertės 
mokesčio įvedimo ir dotacijų 
panaikinimo. Pinigų apyvarta 
buvo mažinama, ribojant vers
lo paskolas. Palūkanų normos 
iškart smarkiai išaugo ir viso
je Vengrijoje ėmė žlugti įmo
nės. 

To pasekmė — nedarbas, 
mažėjančios algos, mažėjanti 
vartotojų paklausa. Taip Tarp
tautinio valiutos fondo pasiū
lymai Vengrijoje sukėlė didžiulį 
ūkio nuosmukį. Negana to, 
infliacija kaip tik išaugo, ne 
dėl to, kad didėjo paklausa, 
bet dėl to kad pasiūla mažėjo 
greičiau, negu paklausa. Fon
das ir toliau reagavo į tai, kaip 
per didelės paklausos prob
lemą ir liepė dar labiau su
griežtinti pinigų bei finansų 
politiką. 

Padėtis vėl pablogėjo. Ta
da fondas reikalavo kuo grei
čiau privatizuoti valstybines 
įmones. Taip kartais už gra
šius tas įmones įsigijo užsienio 
kapitalistai. Tik 1996-aisiais 

metais, vyriausybė be paaiš
kinimo leido bankams vėl pra
dėti skolinti pinigus, ir krizė 
pasibaigė. 

Kodėl Tarptautinis valiu
tos fondas siūlo vis tą patį 
receptą? „Guardian" straips
nio autoriaus nuomone, fondo 
patarimai atspindi turtingų jo 
narių — tarptautinių finansi
ninkų — interesus, o ne inte
resus tų šalių, kurioms jis turi 
patarti ir padėti. Kaip kadaise 
kalbėjo Pietų Afrikos dvasi
ninkas Desmond Tutu: „Kai 
misijonieriai atvyko, jie turėjo 
Biblijas, mes turėjome žemę. 
Jie pasakė — užsimerkime ir 
melskimės. Kai baigę melstis, 
atsimerkėme, mes turėjome 
Biblijas, o jie — žemę". LER 

PAKEITĖ PELIUKŲ 
KAILIUKO SPALVĄ 

Studija parodė, kad įpras
tos maisto medžiagos gali pa
veikti besivystančio vaisiaus 
genus ir padeda paaiškinti, 
kaip kai kurie faktoriai nu
lemia, kurie genai „apsireiš
kia", kurie lieka nebylūs. Pe
liukų kailio spalva buvo pa
keista duodant vaikingoms pe
lėms vitamino B12. folines rūgš

ties, cholino ir betaino. (Elta) 

RADIACIJOS FONAS 
TAPO NORMALUS 

Hirosimos bombos povei
kio studija parodė, kad dabar
tiniu metu radiacijos fonas 
yra normalus. Praėjo beveik 
58 metai nuo tos dienos, kai 
ant dviejų Japonijos miestų 
— Hirosimos ir Nagaski buvo 
numestos atomines bombos. 

Tai pareikalavo apie 250,000 
žmonių gyvybių. Taip pat 
mokslininkai turėjo unikalią 
galimybę tirti, kaip radiacija 
sukelia vėžį. (Elta) 

PIENINIAI DANTYS IR 
ASTMA 

Dantų užuomazgos prade
da formuotis dar jam negimus 
ir tyrinėtojai, jas įvertinę, gali 
pasakyti, kaip kūdikis buvo 

aprūpinamas mikroelemen
tais ir mineralais iki jam gim
stant. Taip sužinoma, kodėl 
kai kuriems vaikams atsiran
da švokštimas ir astma. O 
jiems padidėja rizika atsiras
ti, jei įsčiose vaikas gavo ne
pakankamai geležies ir sele
no. Jei šita prielaida bus patvir
tinta, moterys, norėdamos, kad jų 
kūdikiai išvengtų astmos anks
tyvoje vaikystėje, turės vartoti 
šiuos papildus. (Elta) 

mailto:antanas.butrimas@unn.lt
mailto:archprojektaa@takas.lt
mailto:archprojektas@takas.lt
mailto:archprqjektas@takas.lt
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Pasaulio čempionas Virgilijus Alekna grįžo į Lietuvą 
A t k e l t a i š 1 psl . 

„Man kolekcijoje trūko pa
saulio čempiono medalio. Džiau
giuosi, jog pavyko jį iškovoti", 
oro uosto konferencijų salėje 
įvykusioje spaudos konferenci
joje kalbėjo V. Alekna. „Man šis 
laimėjimas — papildomas sti
mulas, siekiant aukščiausių re
zultatų Atėnų olimpinėse žaidy
nėse", sakė jis. Sportininkas tei
gė esąs sujaudintas po tokio su
tikimo oro uoste. 

„Mykolas dar ne tur i me
dalio", spaudos konferencijoje 
teigė V. Alekna bei iškovotą ap
dovanojimą užkabino ant kelių 
sėdėjusiam jaunėliui sūnui ant 
kaklo. 

Didžiulę raudonų rožių 
puokštę disko metikui oro uoste 

įteikė Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas . „Šiandien — didelis 
džiaugsmas. Kinija dar neturi 
aukso medalio (pasaulio lengvo
sios atletikos čempionate — 
BNS), o mes turime", neslėpė 
pasididžiavimo Seimo vicepir
mininkas. 

LTOK prezidento Artūro 
Poviliūno teigimu, „pasaulio 
čempiono auksas nuteikia opti
mistiškai, kadangi iki Atėnų 
olimpiados liko mažiau nei me
tai. Medalis iškovotas užtikrin
ta i , pasi t ikint savo jėgomis. 
Varžovams beliko kovoti dėl si
dabro ir bronzos". 

Lietuvos lengvosios atleti
kos federacijos prezidento Ei
manto Skrabulio vertinimu, V. 

Alekna buvo ver tas šios per
galės. „Sportininkas padarė tai , 
ko buvo nusipelnęs. V. Alekna 
buvo galva aukščiau už visus 
savo varžovus", tvirtino jis. 

Be aukso medalio, V. Alek
nai atiteks 60,000 JAV dolerių 
premija, kurią kiekvienam pla
netos pirmenybių nugalėtojui 
skiria Tarptaut inė mėgėjų leng
vosios a t le t ikos federacija 
(IAAF). 

Lietuvos vyriausybės spren
dimu, sportininkui už pergalę 
skirta 80,000 litų premija, o Lie
tuvos prezidento Rolando Pakso 
ketvirtadienį pasirašytu dekre
tu V. Alekna bus apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino ordino Didžiuoju kry
žiumi. 

Elektroninės valdžios paslaugos gali būt i įteisintos įstatymu 
A t k e l t a i š 1 psl . 

Praėjusių metų pabaigoje 
vyriausybės patvirtinta elekt
roninės valdžios (ei. valdžios) 
koncepcija numato, kad „2005 
metais visos viešosios paslaugos 
Lietuvos gyventojams ir verslo 

subjektams turi būti teikiamos 
naudojant skaitmenines tech
nologijas". 

Elektroninė valdžia bus ku
riama tam tikrais laiko tarps
niais — nuo informacijos patei
kimo internetu iki galimybės 

vykdyti a t s i ska i tymus , bend
raut i su valdžios institucija pil
dant įvairias anketas . 

Numatoma, kad elektroni
nės valdžios paslaugos bus tei
kiamos visą parą 7 dienas per 
savaitę. 

Gerėjanti ekonomika padės lietuviams pasiekti Europos 
kompiuterinio raštingumo 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Europoje interneto skvarbą 

siekia 40 proc , Lietuvoje — 22 
procentus. 

Seimo Informacinės visuo
menės plėtros komiteto pirmi
ninkas Algirdas Kunčinas spė
ja, kad iki 2005 metų Lietuvoje 
be kompiuterio ir interneto ne-
beišsivers apie 30 proc. gyvento
ju-

Dabar galimybę naudot is 
internetu turi vos 4 proc. kaimo 
gyventojų, tai yra, 6-8 kar tus 
mažiau nei miesto žmonių. 

Didžiausią nemokančių 
naudotis kompiuteriu dalį kai
me sudaro suaugę žmonės. 

Manoma, kad kaimo gyven
tojų mokančių naudotis kom
piuteriu gerokai padaugės įgy
vendinus PHARE lėšomis finan

suojamą interneto prieigos taš
kų steigimo kaimiškose vieto
vėse projektą, kurio vertė siekia 
3 mln. eurų. Už šiuos pinigus 
per porą metų kaimuose bus 
įrengta 300 interneto prieigos 
taškų. 

Pasak A. Kunčino, iki 2005 
metų kompiuteriu ir internetu 
naudotis k e t i n a m a išmokyti 
300,000 suaugusių gyventojų. 

Į korupcijos skandalą patekę teisėjai nori grįžti į darbą 
A t k e l t a iš 1 psl . 
ir grąžinti juos į darbą. Priteisti 
piniginės kompensacijos nepra
šoma. 

Buvę teisėjai yra įsitikinę, 
kad atleidžiant juos buvo pa
žeista procedūra. 

Kadangi buvo atleist i 
d r ausmine tvarka, juos visų 

pirma turėjo svarstyti Teisėjų 
garbės teismas. Pareiškėjai ma
no, kad taip pat buvo pažeista 
jų „nekal tumo prezumpcija", 
nes Teismų įstatymas numato, 
kad, įtarus teisėją nusikaltimu, 
jo įgaliojimai sustabdomi iki bus 
priimtas nuosprendis. 

Buvę teisėjai teigia, kad jie 

nusikaltimų nepadarė. 
Kaip žinia, Generalinė pro

kuratūra liepos 15 d. pateikė 
įtarimus trijų Lietuvos teismų 
p i rmininkams dėl ta lkinimo 
kontrabandininkams. Visi šie 
teisėjai iš darbo buvo atleisti 
prezidento Rolando Pakso dek
retu liepos 22 dieną. 

NETEKOME 
ELENOS DAUGUVIETYTĖS-KUDABIENĖS 
Sklaidydamas Toronto „Tė

v i škės žiburius", ne t ikė ta i su
žinojau apie Elenos Daugu-
v i e t y t ė s - K u d a b i e n ė s mir t į 
2003 m. liepos 22 d. J i buvo 
neei l inė asmenybė, sukūrus i 
Hami l tono „Aukuro" d ramos 
t ea t rą . J a i teko pasireikšt i ir 
a n g l ų k a l b a a t l i e k a m u o s e 
d r a m o s veikaluose (scenoje ir 
TV). Išeivijos ku l tū r ine i vi
suomene i ta i didelė ne tekt i s . 

P.P. 
Nuot raukoje : 9-ojo Lietu

vių d r amos festivalio pabaig
t u v ė s . Iš ka i r ė s : t u o m e t i n ė 
J A V L B K u l t ū r o s t a r y b o s 
p i rmin inkė Alė Kėželienė, fes
t ival io rengimo komiteto pir
m i n i n k a s Pe t r a s Pe t ru t i s ir 
H a m i l t o n o „Aukuro" t e a t r o 
v a d o v ė , rež is ie rė ir a k t o r ė 
E l e n a D a u g u v i e t y t ė - K u d a -
bienė . 

L A N G Ų ATIDARYMAS 
NEAPSAUGO N U O 

TABAKO POVEIKIO 

Tik užd raudus rūkyt i na 
muose , t abako poveikio gali
m a i švengt i . V i s u o m e n ė s 
sve ika to s t a r n y b ų p a t a r ė j a i 
teigia, jog tėvai tur i t a i žinoti, 
k a d a p s a u g o t ų savo v a i k u s 
nuo pasyvaus rūkymo. Tyri
nėtoja i apk l ausė 314 še imų 
t ė v u s , k u r i e r ū k ė ir t u rė jo 
m a ž ų vaikų. J ų buvo k laus ia 
m a , ką j ie žino apie t a b a k o 
poveikį vaiko sveikatai ir ką 
j i e d a r ė š i am pove ik iu i 
sumaž in t i . (Elta) 
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„Diplomatu byloje" prezidentas stojo į užsienio reikalų ministro pusę 
A t k e l t a iš 1 psl . 
teisingą žingsnį. Manau, kad 
ar t imiaus iu metu vykstantys 
procesai tą patvirtins", interviu 
Lietuvos radijui sakė preziden
tas . 

Komentuodamas liberalde-
mokratų užuominas apie asme
ninę UR ministro atsakomybę, 
R. Paksas sakė. kad „tai yra 
partijų požiūris". 

Iki šių metų pradžios R. 
Paksas buvo Liberalų demok
ratų partijos pirmininkas. Šias 

pareigas jis paliko po išrinkimo 
prezidentu. 

Antradienį su ministru Sei
me susitikę Liberaldemokratų 
frakcijos atstovai teigė pasigen
da ministro ir kitų ministerijos 
vadovų asmeninės atsakomybės 
dėl „konsulų skandalo", kuomet 
iš pareigų pasitraukė 7 diplo
matai. 

Pats minis t ras pareiškė 
parodęs savo asmeninę atsako
mybę pradėdamas tyrimą ir 
a t s ta tydindamas diplomatus, 

todėl neketinęs atsistatydinti . 
Atsakydamas į šiuos pareiš

kimus, R. Paksas interviu radi
jui atmetė spėjimus, kad prasi
žengę diplomatai rado užtarimą 
Prezidentūroje. 

„Jokių politinių už tar imų 
niekas nesurado ir negalėjo su
rasti, visi pareigūnai, kurie yra 
susikompromitavę arba netin
kami dirbti, tur i atsakyti pagal 
nuopelnus ir tai turi būti pa
daryta teisiškai", pabrėžė prezi
dentas. 

Lietuvoje kur iami pirmieji pr ivatūs pensijų kaupimo fondai 
A t k e l t a iš 1 psl . 

Vilniaus bankas spėja, kad 
iki šių metų pabaigos privačiuo
se pensijų fonduose dalyvauti 
apsispręs apie 40 proc. visų 
Lietuvos dirbančių žmonių, mo

kančių socialinio draudimo 
įmokas. Manoma, kad pirmai
siais metais privačiuose fonduo
se gali apsidrausti apie 200,000 
Lietuvos gyventojų. 

Pensijų reformos įstatymas 

numato, kad nuo 2004 metų 
sausio 1 dienos gyventojai dalį 
įmokų „Sodrai" galės savano
riškai nukreipti ne t ik į pensijų 
fondus, bet ir į gyvybės draudi
mo bendroves. 

* V a l d i n i n k ų t u r i m ų že
m ė s s k l y p u t e i s ė t u m ą t i r i a n 
t i darbo grupė nutarė siūlyti vy
riausybei pradėtą tyrimą per
duoti nepriklausomiems eksper
t a m s , kurie turėtų galut inai 
įvertinti .juoduosiuose" sąra
šuose atsidūrusių valstybės tar
nautojų veiksmus. Toks spren
dimas priimtas įvertinus ap
skrityse sudarytų komisijų dar
bą, kai buvo suabejota vieni ki
tus tikrinančių valdininkų kom
petencija. (KD-Elta) 

* B u v ę s Naujos ios są jun
gos n a r y s , d a b a r t i n i s l ibe 
r a l a s Erikas T a m a š a u s k a s 
Raseinių rajone turi įsigijęs tr is , 
o Lazdijų rajone — dar du že
mės sklypus. Raseinių rajone 
sklypai įsigyti itin vaizdingose 
vietose perpirkus paveldėjimo 
teisę 2000-2001 metais — bū
tent tada, kai buvęs Naujosios 
sąjungos Kauno skyriaus pir
mininkas E. Tamašauskas buvo 
išr inktas j Kauno miesto tarybą 
bei tapo miesto meru. (KD-Elta) 

* S v e i k a t o s a p s a u g o s 
m i n i s t r a s J u o z a s O l e k a s Pre
zidentūroje sulaukė nedvipras
miškos k lukos dėl kompensuo
jamųjų vaistų kainų. Preziden

tūra teigia, kad Sveikatos ap
saugos ministerijos derybinin
kai nepakankamai derėjosi su 
vaistų gamintojais dėl kompen
suojamųjų vais tų kainų su
mažinimo. Be to, nuo kitų metų 
pradžios nebegalios pridėtinės 
vertės mokesčio lengvata vais
tams, todėl jie brangs. (R-Elta) 

* P r i e š 3 m e t u s iš J u n g 
t in ių A r a b ų E m y r a t ų išvary
tas generalinis konsulas Gvidas 
Kerušauskas vėl kopia karjeros 
laiptais. J is keliaus į Kiniją. 
Konsulu dirbęs G. Kerušauskas 
iš Jungtinių Arabų Emyratų bu
vo išvarytas, kai išgėręs sukėlė 
automobilio avariją. (LR-Elta) 

* V y r i a u s y b ė , s i e k d a m a 
išvengt i b e n d r o v ė s . A l y t a u s 
t e k s t i l ė " b a n k r o t o ir valsty
bės turtinių bei socialinių inte
resų pažeidimo, nu ta rė už 1 
mln. litų iš dabartinių savinin
kų nupirkti 47.3 proc. Alytaus 
įmonės akcijų. Tam dar turės 
pritarti Seimas. Perėmus įmo
nės valdymą, Ūkio ministerija 
kar tu su „Alytaus teksti lės" 
darbuotojais sudarytų jos gai
vinimo programą, o ateityje ją 
vėl būtų bandoma parduoti, jei 
atsirastų r imtas investuotojas. 

* P e t r a š i ū n u o s e e s a n 
č iuose b a n k r u t a v u s i o K a u n o 
p o p i e r i a u s f a b r i k o sandėliuo
se aptiktos aprūdijusios stati
nės, iš kurių į aplinką skverbia-

.si nuodingas skystis. Erozijos 
pažeistose stat inėse esant is lak-
rilas apibūdinamas kaip klam
pi, toksiška ir degi medžiaga. J i 
buvo naudojama vadinamojo 
elektrofotografinio popier iaus 
gamyboje. Sandėlyje ta ip pa t 
aptikta 116 kilogramų gyvsi
dabrio. Civilinės saugos specia
listai perspėjo, kad apmirusi te
ritorija gali tapti ekologine žaiz
da. (LR-Elta) 

* N e p a i s a n t v a l s t y b ė s 
a b e j i n g u m o v a i k u s a u g i n a n 
č ioms š e i m o m s , uostamiestyje 
kasmet a t s i r anda bent 1,500 
naujų piliečių. Klaipėdiečiai 
guodžiasi, kad ryžtis pagimdyti 
ir užauginti vaiką brangu, ta
čiau motinystės ir tėvystės lai
mė — neįkainojama. Per pasta
ruosius 2.5 metų vienkart inės 
gimimo pašalpos buvo išmokė
tos 3,665 klaipėdiečiams. 750 li
tų vienkartinė pašalpa priklau
so visiems naujagimio tėvams, 
nepaisant jų socialinės padėties 
ir uždarbio. (K-Elta) 

BŪTINA SKIEPYTI 
NUO MENINGITO 

Gydytojai įspėja, kad visi 
vaikai su klausos implantais , 
skirtais atkurti klausą, tur i 
būti paskiepyti nuo meningi
to. Atlikta studija parodė, kad 
vaikai su implanta is labiau 
rizikuoja susirgti šia mirt inai 
pavojinga liga. Implan tą suda
ro elektrodas, į s ta ty tas į vi
dinę ausį ir leidžiantis pa
cientams girdėti. (Elta) 

Platinkite „DRAUGĄ" 

D R A U G A S 
i wO»l c «-oi DAIL 

IŠNUOMOJA 

Išnuomojamas 2 mieg. butas su 
šiluma Oak Lawn rajone. 

Kaina 5775/men. 
First Rate Real Estate, Aušra 
Padaiino, tel. 773-767-2400. 

Palikti žinutę. 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— S607: 
2 mieg. — S682. 

Tel. 630-910-0644. Janą. 

SLAUGOS PASLAUGOS 

Apartment for Rent. 
Darien — 2 br. Close to 1-55 and 

Cass Ave. S850. 
Gas and water included. 

Tel. 630-789-6559. 

Rimta šeima priims į savo namą 
1-2 žmones su maitinimu ir 

visapusiška priežiūra. 
Nebrangiai. Geros sąlygos. 

Tel. 708-430-3983; 708-250-9176. 

SIŪLO DARBĄ DRAUDIMO PASLAUGOS 

Ieškau vidutinio amžiaus mo
ters, galinčios prižiūrėti senuką 
ir gyventi kartu.Reikia vairuoti 
automobilį. Aušra Padalino, tel. 

773-767-2400. palikti žinutę. 

ĮVAIRUS 

* Moteris, gyvenanti Floridoje. 
ieško darbo pagyvenusių žmonių 
ar ligonių priežiūroje. Tel. 5 6 1 -
351-6375. 
* Moteris perka darbą ofiso valy
muose. Tel. 708-220-3202, palik
ti žinutę. 
* Vyras, darantis "deck" i r " base-
ment" , atliekantis ir kitus smulk
ius statybos bei remonto darbus, 
ieško darbo. Tel. 630-243-9018. 
630-854-5938 mob. Sigitas. 
* Vyresnio amžiaus moteris ieško 
darbo senyvų žmonių priežiūroje. 
Tel. 773-735-1530. 
* Mergina gali pastoviai pakeisti 
bet kurią savaitės dieną. Sa-vait-
galių nesiūlyti. Tel. 630-688-
3306. 
* Vedusi pora ieško išsinuomoti 1 
mieg. butą ar "basement" už 
$500.Geriau vakariniuose rajo
nuose. Tel. 630-688-3306. 
* 50 m. vyras, turintis patirties, 
gali prižiūrėti ligonius ar senyvo 
amžiaus žmones. Tel. 773-863-
9142. 
* Moteris ieško darbo su grįžimu 
j namus, prižiūrėti vaikus ar 
pagyvenusius žmones. Gali 
valyti ir namus. Siūlyti ir kitus 
variantus. Tel. 630-745-8413. 

PASLAUGOS 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMOrajO. N4MJ SVEKATOS 

IR < m irt'i DRAUDIMAS. 
Aeentas Frank Zaoolis irOft". Mgr. 
Aukse S, Kane kalba lietuviškai. 

FRANK Z A POLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

A t A 
veterinarijos 

dr. ALGIRDUI DYŠUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai AL
DONAI ir visiems artimiesiems. 

Gertrūda Repčienė 
Eugenija Repčytė 

Aldona ir Robertas Tamulioniai 

A t A 
VIDAI BRAŽĖNAITEI 

VAITIEKŪNIENEI 

mirus, jos vaikams, jų šeimoms ir jos sesutei dr. 
NIJOLEI BRAŽĖNAITEI-LUKŠrENEI-PARO-
NETTO bei giminėms reiškiame gilią užuo
jautą. 

Marytė ir Kazys Ambrazaičiai 

A t A 
STASIUI JANKONIUI 

mirus, dukrą dail. GIEDRĘ ir šeimą bei gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Marytė ir Kazys Ambrozaičiai 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
VriceM2i:7B854-7820 
Fax:708-361-9618 
F-mail: 
d.i.mayer@worldnet.att.net 
DANA ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste arpriemiesčiuose. kreipkitės i 
DANUTĘ MAYER. Profesionaliai :r 

sąžiningai patarnauja nuo 19S6m. 
Nuosavvbių Įkainavimas veltui. 

GREIT PARDUODA 
3 Landmark 

!f_ properties m 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-31 <^4330 

RIMAS S T A N K U S 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime j 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu {DRAUGAS. 4545 W. 63 St.. Chtcago. !L 
60629} arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

cfcTow Y>tas Keblvs 
Loan Consultant 

• Namų finansavimas visoje Amerikoje 
• Labai prieinamos sąlygos 
• Greitas ir tobulas patarnavimas 

• Skambinkite man šiandien: 

N e m o k a m a i : (888)-733-9070 
vytas.keblys@citigroup.com 

A & S 24HRS.7DAYS 
773-531-1833 

312-371-1837 
FREE ESTIMATE 

Apšildymo ir šaldymo sistemų 
visapusiškas aptarnavimas Ir 

instaliacija 
Vandens šildytuvai 
Kaminai. 
Gariniai boileriai 
Centrine saldymo sistema 

Namams Paskolos, Apdraustos Sąskaitos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

AND LOAN ASSOClATIOfr OF CHICAGO 

2212 Wcst Ccnrak Road, Oiicago. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcpbro M Oksas, Prefittcnt 

Patarnaujant Čtkctgm ir Ąpytinkin Littmvi* )r;«fi<jt. Raip 9? V/«rfut 

mailto:d.i.mayer@worldnet.att.net
mailto:vytas.keblys@citigroup.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 
KURTAS VĖLIUS JAUČIASI DAR 

REIKALINGAS 

PLB LITUANISTIKOS KATEDRA SIŪLO 
Illinois universiteto Čika

goje PLB Lituanistikos ka
tedros prof. dr. Violeta Keler
tienė neseniai grįžo iš tarp
tautinės humanitarų konfe
rencijos, vykusios Graikijoje, 
Rodoso saloje, kur ji skaitė 
pranešimą apie lietuvių pro
zos ypatumus. Šiais metais 
Pabaltijui atstovavo tik dvi 
atstovės: prof. Violeta Keler
tienė ir estė prof. Maire Jaa-
nus iš Columbia universiteto 
New Yorke. Šiuo metu prof. 
Kelertienė ruošiasi rudens se
mestrui PLB Lituanistikos 
katedroje. 

Šį rudenį Illinois universite
to Čikagoje PLB Lituanistikos 
katedra siūlo tokius kursus: 

LITH 101 Lietuvių kalba 
pradedantiesiems, dėsto ma
gistrantas Vladas Krivickas; 

LITH 103 Lietuvių kalba 
pažengusiems, doktorantė Da

lia Cidzikaitė; 
LITH 230 Lietuvių litera

tūra užsienyje, prof. Violeta 
Kelertienė; 

LITH 425 Lietuviškų tekstų 
vertimas, prof. Violeta Keler
tienė; 

LITH 399/499 Savarankiš
kos studijos, prof. Violeta Ke
lertienė; 

LITH 565 Lietuvių lite
ratūra XX amžiuje, prof. Vio
leta Kelertienė; 

LITH 596 Disertacijos ra
šymas, prof. Violeta Keler
tienė. 

Registracija vyksta iki rug
sėjo 5 d. 

Skambinti Verai tel.: 312-
996-4412 arba e-mail: 

slavbalt@uic.edu 
Dalia Cidzikaitė 

Illinois universiteto 
Čikagoje Lituanistikos 

katedros doktorantė 

Šiluvos atlaidai Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo pa
rapijoje Marųuette Parke 
Čikagoje - tai kelių dešimt
mečių tradicija. Šiemet Ši
luvos atlaidai vyks rugsėjo 7-
14 d. Pirmoji diena - Šeimų, 
parapijiečių geradarių diena. 
Šv. Mišios aukojamos 9 vai. 
rytą ir 6:30 vai. vakare, o 
šeštadienio vakare - įprastine 
tvarka - 5 vai. v. 

Tautinių šokių grupės 
„Lietuvos vyčiai" sezonas 
prasidės rugsėjo 3 d., trečia
dienį. Kviečiame visus prisi
jungti ir kartu įsilieti į šokio 
sūkurį! J vaikų grupę šokėjus 
priimame nuo 6 m. iki 11 m., į 
jaunių grupę - nuo 12 m. iki 
17 m. Repeticijos vyks trečia
dieniais nuo 6:30 v.v. iki 7:45 
v.v. vaikų grupei, nuo 7:45 v.v. 
iki 9 v.v. - jaunių grupei Pa
saulio lietuvių centre. 14911 
127-ta gatvė, Lemonte, žemu
tinėje (ne sporto i salėje. Lau
kiame visų norinčių šokti Šo
kių šventėje 2004 m. Čikagoje. 
Informacija tel. 630-243-8113. 

Cicero lietuvių te lk inys 
rugsėjo 7 d., sekmadienį, ren
gia Tautos šventę. 9 v. r. - šv. 
Mišios Šv. Antano bažnyčioje; 
tuojau po mišių parapijos 
salėje - LR generalinio konsu
lo Čikagoje Arvydo Daunora-
vičiaus paskaita, vaišės, pa
bendravimas. JAV LB apylin
kės ir ALTo Cicero skyriaus 
valdybos maloniai kviečia vi
sus lietuvius atvykti. 

Naujiena - vyno ragavi-
mo vakaronė rugsėjo 13 d., 
šeštadienį. 7:30-10:30 v.v.! 
Sužinosite, kuo skiriasi įvairių 
rūšių vynai, paragavę patys 
patirsite jų savybes. Bend
rausime Ateitininkų namų 
prieglobstyje, skambant Ryto 
Vyganto džiazo grupės muzi
kai, vaišinantis užkandėliais. 
Savo atvykimu paremsite var
gingai gyvenančius vaikus bei 
studentus Lietuvoje. Labdaros 
vakarą, remiantį Lietuvos 
vaikų globos būrelį „Saulutę", 
rengia ,.Saulutės" draugės Vi
lija Garbonkienė. Laura Lap-
šyte. Diana Vaskelienė ir Nida 
Verachtert. Vietų skaičius ri
botas, tad siūlome užsisakyti 
jas iš anksto. Auka asmeniui 
40 dol. Čekį rašyti „Saulutė" 
arba ..Sunlight Orphan Aid" ir 
siųsti Nidai Verachtert, 5125 
N. Kenmare, Unit 2S, Chica-
go. IL, 60640. Aukos nurašo
mos nuo mokesčių. 

Gabus pianistas iš 
Šiaulių Rimantas Vingras 
rengia labdaros koncertą rug
sėjo 14 d., sekmadienį, 12:30 
v. p.p. (po 11 vai. šv. Mišių) 
Lietuvių dailės muziejuje. Le
monte. Pasaulio lietuvių cen
tro žemutiniame aukšte. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis. 

Lietuvių opera žengia į 48-
ąjį sezoną su G. Verdi ..Tru
badūras". Artėjama prie auk
sinės operos sukakties. Operos 
vadovybė operos gerbėjams ir 
rėmėjams išsiuntinėjo laimė
jimo knygutes su 5 bilietais ir 
maloniai prašo jų neišmesti, o 
padėti toliau tęsti šią gražią 
lietuviškos kultūros veiklą 
išeivijoje. 

Beverly Shores, IX, Lietu
vių klubas rugsėjo 7 d., sek
madienį, rengia priešrudeninę 
gegužinę gražiame Lituanikos 
parke, Beverly Shores, IN. 
Kaip ir kiekvieneriais metais, 
bus daug namie, paruošto 
šviežio maisto, bus atgaivos 
stalas. Laimei išbandyti bus 
įdomių laimikių. Parke galima 
pasivaikščioti aplink ežerėlį, 
kurio viduryje, prie skulpto
riaus Bakio skulptūros, skir
tos „Lituanikai" prisiminti, 
trykšta fontanas. Yra ir tinkli
nio aikštelė. Palankus oras 
bus iš anksto užsakytas. Taigi 
kviečiame visus atvykti, pa
bendrauti ir pasidžiaugti gam
ta. Pradžia 1 vai. p.p. 

A.S.K. „Lituanicos" krep
šinio klube norintys dalyvau
ti rudens krepšinio sezone bus 
registruojami rugsėjo 6 d. 
PLC. Lemonte. 9-11 v. r. 
Šiemet ŠALFASS jaunių spor
to šventė Čikagoje vyks lap
kričio 1-2 d. Registravimas 
žiemos sezonui vyks gruodžio 
mėn. Jeigu turite klausimų, 
galite skambinti Donatui 
Siliūnui 630-852-3204. 

Irena Kriauceliuniene ir Kurtas Vėlius JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos gegužinėje Lemonte. Vytauto Jasinevičiaus nuotr. 

..Mažosios Lietuvos Patri
archą Kurtą Veliu - nuo jau
nystės dienų besirūpinantį lie
tuvybės atkūrimu- ir išlai
kymu Mažojoje Lietuvoje, 
sveikiname". - rašė sveikini
mo raštuose 2000-aisiais. jo 80 
-metės sukakties proga. LR 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius Apuokas, 
vyskupas Hansas Dumpys, 
akad. Zigmas Zinkevičius. 
2001 m. jam buvo suteiktas 
Lietuvos evangelikų liuteronų 
Bažnyčios konsistorijos garbės 
nario vardas ir šis žymuo 
jteiktas Ziono bažnyčioje. 

Kurtas Vėlius, nors kartais 

pasiskundžia regėjimu, daž
nas lietuviškuose renginiuose, 
ypač Lemonte, IL, kur šiuo 
metu persikėlė gyventi. Pasi
naudoję proga jį pakalbiname 
JAV LB gegužinėje ir išgirs
tame įdomią šio atkaklaus lie
tuvininko istoriją. 

1934-aisiais. dar 14-metis 
jaunuolis iš Stankiškių, netoli 
Kintų, Klaipėdos krašte, Kur
tas įsijungia į kovotojų už lie
tuvybę gretas. Tai jį skatina 
šeima. Atkakli lietuvininkė 
buvo jo mama Onė Plėvytė-
Vėliuvienė. Kurto tėvelį, 1939-
aisiais atsisakiusį stoti į na
cistų partiją, vokiečiai, užėmę 
Klaipėdos kraštą, sunaikina. 

O paties Kurto gyvenimo tiks
lu tampa „Santara". 

„Tai ne ta organizacija, kuri 
šiandien veikia, - sako Kurtas 
Vėlius. - Tai Klaipėdos krašte 
prieškariu veikusi lietuviška 
organizacija, kurios tikslas 
buvo atlietuvinti Mažąją Lie
tuvą. Susipažinau su 'Santa
ra' Kintuose, susipažinau, 
įsimylėjau ir susituokiau vi
sam gyvenimui", -juokiasi pa
sakotojas. 

Apie 1934 m„ kada Kurtas 
tampa santariečiu, ši organi
zacija labai suaktyvėja, per 
keletą metų skyriai susikuria 
beveik kiekviename pamario 
kaime. Santariečiai daug dė
mesio skiria sportui, kaip pa
veikiausiai priemonei pri
traukti jaunimą. Pats Kurtas 
pasiekia gerų rezultatų kaip 
bėgikas. „Santara" buvo rimta 
organizacija, kuri turėjo net 
savo uniformą. Neseniai 
išleistoje prisiminimų knygoje 
Kurtas Vėlius įdėjo ir savo 
jaunystės fotografiją su 
„Santaros" uniforma. 

Ši veikla, žinoma, nepatiko 
vokiečiams, kurie 1939 m„ 
užėmę Klaipėdos kraštą, pra
dėjo susidoroti su aktyviai
siais santariečiais. Buvo suim
tas ir Kurtas Vėlius. Jis sep
tynias dienas buvo kalinamas 
Kintų miestelio bulvių rūsyje 
ir kasdien esesininkų tardo
mas bei kankinamas. Tardy
mo metu stengtasi iškvosti, ar 
šis neturėjo ryšių su Lietuvos 
saugumo policija. Kurtas buvo 
paleistas, bet fiziškai ir dva
siškai išsekintas. Jis žinojo, 
kas jo laukė. Vokiečiai jaunuo
lius iš okupuotų kraštų siuntė 
į pirmąsias linijas. Tokiu būdu 
buvo stengiamasi apsišvarinti 

nuo nepalankaus elemento. 
Kurtas nenorėjo tarnauti vo
kiečiams, todėl susirišo su lie
tuviška atstovybe Klaipėdoje 
ir stengėsi gauti lietuvišką pi
lietybę. Jam pasisekė, ir jis po 
30 dienų apleido tėviškės 
kraštus, persikėlė į Kauną. 
Čia jo laukė nauji netikėtu
mai: įsidarbinęs geležinkelio 
pašte, jis girdėdavo, kaip per 
pertraukas darbuotojai kalba 
lenkiškai. Jam, kovotojui už 
lietuvybę, buvo skaudu tai pa
tirti. 

Po metų Lietuvą okupuoja 
Sovietų sąjunga, ir jis vėl tar
domas, dabar kaip Vokietijos 
šnipas. Ir vėl bėga. Šį kartą į 
Vokietiją. Lietuvą apleidžia il
giems dešimtmečiams ir jon 
grįžta tik jai atgavus nepri
klausomybę. Bet ir emigraci
joje Kurtas Vėlius tęsia lietu
višką veiklą. Schweinfurte Vo
kietijoje jis darbuojasi lietu
viškos DP stovyklos administ
racijoje, įsteigia liuteronų pa
rapiją, sekmadieninę mokyklą 
ir 3 m. joje mokytojauja. Pir
mininkauja chorui (chorvedys 
- Martynas Lacytis iš Klai
pėdos). Paskutiniuosius metus 
Vokietijoje K. Vėlius praleido 
DP stovykloje Muenchene. 
„Turėjau laimę dirbti Liute
ronų federacijoje, - pasakoja 
Kurtas Vėlius. - Mano parei
ga buvo ieškoti mūsų žmonių 
ir jiems padėti patekti į Ame
riką. Tokių susidarė nemažas 
būrys". 

Atvykęs į Čikagą, Kurtas 
Vėlius dalyvauja kuriant Tė
viškės parapiją. 1988-aisiais 
Vokietijoje, Aneberge, daly
vauja Išeivijos evangelikų 
liuteronų bažnyčios Sinode, 
kur perduoda savo brolio Al

fredo (turinčio kunigo laipsnį) 
išverstą ir išleistą Bibliją, su
sipažįsta su Lietuvos vyskupu 
Jonu Kalvanu, vyresniuoju, ir 
sužino apie realią Bažnyčios 
padėtį okupuotoje tėvynėje. 
Dalyvauja 1985 m. įkuriant 
Mažosios Lietuvos fondą, lei
dusį knygas apie Mažąją Lie
tuvą. Daugelį metų buvo tary
bos iiį valdybos pirmininkas. 
Lietuvių Bendruomenės Vidu
rio Vakarų apygardoje dirbo 
švietimo darbą. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, pradeda 
nuolatines keliones po Lie
tuvą, iškėlęs sau tikslą gai
vinti liuteronų parapijas ir 
aplamai stiprinti krikščio
nišką tikėjimą tėvynėje. Kurto 
Vėliaus nuomone, liuteroniš
kos bažnyčios sovietinės oku
pacijos metais labiau nuken
tėjo negu katalikiškos, mat jos 
buvo siejamos su vokiškumu, 
o liuteronai tikintieji - su vo
kiečiais. Užteko pranešti, kad 
žmogus yra liuteronas, ir jis 
galėjo būti išsiųstas į Sibirą. 

Šiandien Lietuvoje Kurtas 
Vėlius turi daug darbo. Ten jis 
remia parapijas, muziejus, 
kultūros įstaigas, renginius ir 
kt. Jam dėkingi Klaipėdos ra
jono krikščionys demokratai, 
kurie Kurto Vėliaus pagalbos 
dėka rajono savivaldybės tary
boje laimėjo daugiau vietų. 
Šiemet Kurtas Vėlius rengiasi 
važiuoti į Lietuvą vėl. Ten jį 
traukia, jo ausį glosto gražūs 
lietuviški vardai, jam malonus 
lietuviškas kraštovaizdis, ten 
jis jaučiasi dar reikalingas. O 
neseniai jis 500 dol. auka 
parėmė ir garsios lietuvaitės 
Violetos Urmanavičiūtės-Ur-
manos koncertą Čikagoje. 

Audronė V. Škiudaitė 

VERTA APLANKYTI ČDXAGOJE 
Pasaulio lietuvių centro 

gegužinė rugsėjo 7 d., 12 v. 
p.p. Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre. Skanus maistas, 
linksma muzika, loterija. Ma
loniai visus kviečia PLC rengi
nių komitetas. 

Santaros-Šviesos 50-aja-
me suvažiavime Ramūnė Jo
naitienė skaitys pranešimą 
„Tobulybės ieškojimas: verti
mo meno uždaviniai ir 
trūkumai". skirtą vertimo 
problemoms. 

Šv. P ranc iškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų metinis 
seimas spalio 12 d., sekma
dienį. Tėvų marijonų vienuo
lyne 6336 L. Kilbourn Ave„ 
Chicago. IL. prie „Draugo". 11 
vai. šv. Mišios už gyvus ir mi
rusius vienuolyno rėmėjus. 12 
vai. pietūs; 1:30 vai. p.p. regis
tracija ir posėdis. 

Kasselio lietuvių gimna
zijos buvusių mokinių ir mo
kytojų suvažiavimas-pobūvis 
vyks rugsėjo mėn 20 d. 
(šeštadienį) gražiajame čekų 
restorane Klass. 5734 W. Cer-
mak Rd. Cicero. IL. Skambinti 
Olimpijai Baukienei (Jelmo-
kaitei) 708-863-9849. Ritonei 
Rudaitienei (Tonkūnaitei) 
630-257-6451. arba Edvardui 
Šulaičiui 708-652-6825. 

Adler planetariumas ir 
astronomijos muziejus 
1300 S. Lake Shore Dr„ tel. 

312-922-STAR. Atidarytas 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio 9:30 vai. r. iki 4:30 vai. 
vak.; šeštadienį ir sekmadienį 
— nuo 9 vai. r. iki 4:30 vai. 
vak. Vaikams iki 12 m., stu
dentams, moksleiviams (su 
tapatybės kortele* ir vyresnio 
amžiaus asmenims duodama 
nuolaida. 

Ypatinga proga rugsėjo 5 d. 
pamatyti ..Marsą iš arti". 
Kaip pranešama, ši planeta 
taip arti prie Žemės buvo pri
artėjusi tik prieš 60.000 metų 
ir tiek pat „reikės laukti", kol 
vėl Marso ir Žemės kaimy
nystė suartės. 

Be to, planetariume yra spe
cialus teatras, kuriame žiū-

,.ieškoti naujų planetų ir 
naujų pasaulių"; yra daug 
įdomių eksponatų — meteori
tų, žvaigždėlapių, modelių; 
turtinga parduotuvė ir daug 
daug kitų „dyvų". Verta nu
sivežti vaikus ir svečius iš ki
tur. 

Museum of Contemporary 
Art (Modernaus meno 

muziejus) 
220 East Chicago Ave. tel. 

312-280-2660. Nuo trečiadie
nio iki sekmadienio įėjimas 
nemokamas. Antradieniais -
10 dol. Šiuo metu verta jame 
aplankyti tiki rugsėjo 28 d.) 
parodą, pavadintą ..Thomas 
Struth: Pictunng the Vvorld" 
— apie įvairių tautų žmones, 
visuomenę, pastatus, kultūrą 

kaip ji vystosi, keičiasi, ku-

Art Institute of Chicago 
(Čikagos Meno isntitutas) 

Čikagos miesto centre, prie 
Michigan ir Adams gatvių. 
Tel. 312-443-3500. Antradie
niais įėjimas nemokamas. 
Atidarytas nuo pirmadienio 
iki penktadienio tarp 10:30 
vai. r. ir 4:30 vai. p.p.; 
šeštadienį ir sekmadienį 10 
vai. r. — 5 vai. p.p. 

Klasikinis, antikinis, mo
dernus menas. Garsieji pasau
lio dailininkai... Salių salės 
pripildytos nuostabiais meno 

turtais, laukiančiais lanky
tojų. Institute taip pat nuolat 
ruošiamos ypatingos parodos, 
paskaitos, net pamokos ir 
užsiėmimai vaikams. 

Peggy Notebaert Nature 
Museum(Gamtos muziejus) 

2430 North Cannon Dr. 
(prie Fullerton g., Lincoln 
Parke), tel. 773-755-5100. Iki 
rugsėjo 1 d. jame vyksta spe
ciali paroda apie magikus ir jų 
atliekamus „neįsivaizduoja
mus, nesuprantamus, neįma
nomus" veiksmus. 

,DRAUGO" KNYGYNĖLYJE 

rovai atlieka kelionę į erdves ria linkme pasuks ateityje. 

IEŠKO GIMINIŲ 

SKELBIMAI 
• Amerikos lietuvių ra

dijas, vad. Anatolijus Siutas 
— kiekvieną sekmadienį 7 v.r. 
per WCEV 14.50 AM. Tel. 
773-847-4903, adresas 4459 
S. Francisco, Chicago, EL 60632. 

Viena iš Kasselio gimnaast 
'dešinėje1 Olimpija Baukiene 
Mindaugu Baukum 

m dailininku Vilium Slavinsku i viduryje) ir 

Esu Loreta Povilaitienė ir 
jau seniai ieškau savo gimi
naičių, kurie turėtų būti 
išvykę į užsienį, nes Lietuvos 
archyvuose jų nerandama. Aš 
ieškau savo senelio Prano 
Plenaičio. sūnaus Simono. 
Pagal amžių jojau nebeturėtų 
būti gyvųjų tarpe, bet turėtų 
būti jo vaikai, nes žinau, kad 
mano tėvelis turėjo seserų ar 
brolių, tik nežinau jų vardų ir 
lyties. Mano ieškoma šeima 
dingo karo metais, apie 1943-
1944 m. Mano tėvelis žuvo 
1950 m. kai aš buvau visai 
maža. o mamai jis apie savo 
šeimą nedaug ką papasakojo. 
Labai norėčiau surasti savo gi
mines. Prašau „Draugo" dien
raščio paskelbti paiešką, tik 
nežinau, kiek tai kainuotų, 
esu II grupės invalidė ir gyve
nu iš mažos pensijos. Lieku 
laukti žinutės. Mano adresas: 
Loreta Povilaitienė, J. Janonio 
94a, Kačerginė, Kauno raj. 
Lietuva, - rašoma laiške. 

Redakcijos prierašas. Iš 
L. Povilaitienės atsiųstų doku
mentų matyti, kad Lietuvos 
centrinis valstybės archyvas 
užklausejai buvo pranešęs, jog 
Pranas Plenaitis yra dirbęs 

Panevėžio apskrities policijoje 
ir 1940-1941 m. buvo suimtas. 
Žinių apie tolesnį jo likimą ne
pilnai išlikusiuose archyvuose 
nerasta. Toliau rašte rašoma: 
..LR Vidaus reikalų ministeri
jos archyviniame fonde yra 
žinių, kad Valstybės saugumo 
departamento Šiaulių apygar
dos kriminalinės policijos val
dininkas Pranas Plienaitis, Si-
mano. g. 1896.05.21, Raseinių 
aps.. Jurbarko m., 1934 m., 
tebetarnavo Kriminalinės po
licijos tarnyboje, į kurią įstojo 
1922.05.03; 1928 m. jis buvo 
apdovanotas Nepriklausomy
bės jubiliejiniu medaliu; LR 
Prezidento 1934.02.16 aktu 
Nr. 65 buvo apdovanotas DLK 
Gedimino ordino III laipsnio 
medaliu". Kaip rodo kitas do
kumentas - pirmojo Lietuvos 
policijos tarnautojų surašymo 
metu jo užpildytas formulia
ras, Pranas Plienaitis 1932 m. 
jaunesniuoju valdininku tar
navo Telšiuose, buvo vedęs ir 
turėjo 3 vaikus; buvo pradinio 
išsilavinimo, mokėjo rusų, vo
kiečių, latvių kalbas. (Pa
staba: dokumentuose pavardė 
ir vardas įvairuoja: „Simanas" 
ir „Simonas", „Plenaitis", ir 
„Plienaitis".) 

KOMPOZITORIUS, PIANISTAS, KRITIKAS, 
PUBLICISTAS, PEDAGOGAS 

VLADAS JAKUBĖNAS 
rinys aprėpia kompozitoriaus 
gyvenimą, kūrybą ir veiklą 
nuo jaunų dienų iki mirties 
išeivijoje. 

Knygą sudaro keletas sky
rių. Pirmame skyriuje - išsa
mus Algimanto Kalinausko 
dviejų dalių straipsnis „Vla
das Jakubenas - žmogus, me
nininkas, kūrėjas". Antrame 
skyriuje spausdinama kompo
zitoriaus žurnalistinio paliki
mo nedidelė dalis. Trečias sky
rius - epistolinis, pats negau
siausias, pateikiantis 21 V. 
Jakubeno laišką. Ketvirtasis -
V. Jakubeno amžininkų atsi
minimai. Penktasis skyrius -
specialistų žodis apie V. Ja
kubeno kūrybą ir. šeštasis, 
paskutinysis - V. Jakubeno 
kūrinių bibliografija. 

Knygos sudarytoja tikisi, 
kad ši knyga paskatins jau
nąją muzikologų kartą giliau 
tyrinėti gausų V. Jakubeno 
palikimą lietuvių ir tarptau
tinės muzikos kontekste. 

Knygos kaina 17 dol., pride
dant 8,75% mokestį užsisa
kantiems IL valstijoje. Vienos 
knygos persiuntimo kaina 
3.95 dol., už kiekvieną papil
domą knygą - 1 dol. mokestis, 
įsigyti norimų knygų galima 
„Draugo" knygynėlyje, adresu 
4545 West 63rd. Street, Chica
go, IL 60629. Teirautis telefo
nu 773-585-9500. 

Parengia Vitalija Pulokienė 

Ši, Irenos Skomskienės su
daryta ir parengta knyga, tai 
Vlado Jakubeno dokumentai, 
laiškai, straipsniai, atsimini
mai, kūrybos apžvalga. 

Kompozitorius Vladas Jaku
benas (1904 - 1976) prieška
rinėje Lietuvoje garsėjo įvai
riapuse kūrybine veikla: mo
derniosios muzikos kūrėjas, 
įžymiausias savo meto kriti
kas, talentingas žurnalistas ir 
kone poliglotas. 

įvairiaspalvė V. Jakubeno 
individualybė iki šiol nėra 
atskleista tiek, kiek jis nusi
pelnė. Lietuvių muzikos istori
joje V. Jakubėnui priklauso 
garbinga vieta ir atėjo laikas 
atskleisti jo asmenybę. Tam ir 
skiriama ši knyga, kurios tu-

mailto:slavbalt@uic.edu

