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Šiame
numeryje:
Bostono lietuviai
rūpinasi, kaip padėti
vaikams Lietuvoje;
rašytoja N. Užubalienė
lankėsi St. Petersburg
lietuvių telkinyje.
2 psl.

Kaina 50 c.

Politikų viliotiniai šviečiant kaitriai gegužės saulei
Andrius Navickas
Baigėsi permainingais orais
garsėjanti gegužė, tarsi pa

tvirtindama analogiją tarp
gamtos kaprizų ir Lietuvos po
litinio gyvenimo. Pastarajame
svyravimų, netikėtų posūkių

ar tuščių barnių tikrai netrūko.
Norėtųsi manyti, kad tik
šiemet itin karšta gegužės
saulė kalta, jog Lietuvos kai-

riesiems pagrindine veiklos
kryptimi tapo istorijos perrašinėjimas. Bandyta įrodyti,
kad totalitarinis sovietmetis

Šiluva galėtų būti panaši į

* Klaipėdoje jūra išplovė,
kaip įtariama, cheminį gink

lą.
Vašingtonas. JAV Kongre
so nariai, susirinkę į uždarą
posėdį garsui nepralaidžiame
kabinete, antradienį pradėjo
bendrai tirti priežastis, dėl
kurių JAV žvalgybai nepavy
ko užkirsti kelio pernai rug
sėjo 11-ąją įvykdytiems teroro
išpuoliams, tuo tarpu prezi
dentas George W. Bush įspėjo
Kongresą netrukdyti jo pa
skelbtam karui su terorizmu.
FBI ir ČIA buvo pradėti kriti
kuoti, kai paaiškėjo, jog prieš
rugsėjo 11-ąją jos kelis kartus
nepasikeitė informacija, kuri
galėjo tapti įspėjimu apie gre
siančius išpuolius. Tuo tarpu
G. W. Bush administracija bu
vo kritikuojama, jog nepakan
kamai atvirai pasako, ką ji ži
nojo. G. W. Bush pareiškė su
sirūpinimą, kad Kongreso at
liekami tyrimai gali atitraukti
vyriausybės specialistus nuo
jų darbo — užkirsti kelią gali
miems naujiems išpuoliams.
Vašingtonas. „Vienas pag

rindinių rugsėjo ll-osios iš
puolius New York’e ir Vašing
tone surengusių asmenų gali
būti susijęs giminystės ryšiais
su Ramzi Ahmed Yousef, 1993
m. surengusiu pirmąjį sprog
dinimą World Trade Center, o
vėliau nesėkmingai bandžiu
siu dėti bombas virš Ramiojo
vandenyno skridusiuose Ame
rikos lėktuvuose”, trečiadienį
paskelbė laikraštis „The New
York Times”.

Vašingtonas. JAV teisingu
mo departamentas kitą savai
tę ketina pateikti pasiūlymą
imti į valstybę atvykstančių
daugumos musulmoniškų vals
tybių piliečių pirštų antspau
dus, trečiadienį pranešė laik
raštis „The New York Times”.
Ši idėja, dėl kurios JAV admi
nistracijoje kilo diskusijos, bus
susįjusi „su tų valstybių pilie
čiais, kurios kelia grėsmę vals
tybiniam JAV saugumui”.
Pirštų antspaudų ėmimo pro
cedūra taip pat bus taikoma
visiems išeiviams iš Saudi
Arabijos, Pakistano ir kitų

nebuvo sunki liga, bet veikiau
pati normaliausia būsena, apie
kurią šiandien kalbama su
neslepiama nostalgija. Va

dovaujantis tokia logika gali
ma tremtį aiškinti kaip
išmintingą demografinę politi
ką.
Nukelta į 3 psl.

Lietuviai raginami nedalyvauti
„antilietuviškoj e provokacij oj e”

Lurdą ir Fatimą

Šiluva, birželio 5 d. (Elta) jaunuolius studijoms kunigų
— Nedidelis mūsų miestelis seminarijoje. O vasaros mėne
Stasė E. Semėnienė
Šilūva turi visas galimybes siais čia veiks Rekolekcijų na
vedamąj ame teigia,
tapti toks pats garsus, viso pa mai, kur galės apsistoti ir
kad atostogos turi būti
saulio piligrimų lankomas, dvasininkai, ir pasauliečiai,
kaip Lurdas ir Fatima, teigia žmonės iš visos Lietuvos bei
ne vien poilsingos, bet
Kauno arkivyskupas Sigitas užsienio valstybių, siekiantys
ir prasmingos.
Tamkevičius.
dvasinės atgaivos.
3 psl.
Prancūzijos Lordą ir Portu
Šiluva, pasak arkivyskupo,
galijos Fatimą išgarsino Šven
yra
pati svarbiausia Lietuvai
Psichologo žvilgsnis į
čiausiosios Mergelės Marijos
Marijos apsireiškimo vieta —
apsireiškimai. O juk daug
pedofiliją ir kitus
nuostabi vieta, tik per sovie
seksualinius iškrypimus. anksčiau negu Lurde ar Fati- tinį laikotaipį gal buvo kiek
moje Švenčiausioji Mergelė
4 psl.
per mažai žinoma. „Siekdami,
Marija pasirodė mažame Lie
kad Šiluva būtų lankoma pili
tuvos miestelyje — Šiluvoje.
Ne tik genys margas,
Tai buvo anksčiausiai žino grimų kaip Lurdas, kaip Fati
mas, pripažintas Marijos apsi ma, turime pripažinti, kad čia
mūsų planetos
jau ir dabar atvažiuoja labai
reiškimas Europoje.
gyvenimas - dar
daug maldininkų iš Vokietijos,
Stebuklingu Dievo Motinos
margesnis.
paveikslu ir Švenčiausiosios Lenkijos, iš Amerikos. Aplan’ ko Šiluvą, o iš čia — jau tiesus
5 psl.
Mergelės Marijos gimimo at
laidais Šiluva garsi nuo še kelias ir į Kryžių kalną”, sakė
arkivyskupas.
šioliktojo amžiaus. 0 šiais
Paskutinio skambučio
metais arkivyskupui Sigitui
šventės Čikagos
Naujų statybų išvakarėse,
Tamkevičiui pagaliau pavyks vos prieš mėnesį, į Šiluvą pas
lituanistinėje
įgyvendinti ilgai brandintą su kirtas jaunas klebonas Virgili
mokykloje atgarsiai.
manymą — įkurti Šiluvoje jus Rutkūnas. Jaunam leng
6 psl.
dvasinį centrą. Netrukus pra viau aprėpti visus darbus, sta
sidės jo statyba.
tybas. Jauno klebono, pabrėžė
Šiluvos dvasiniame centre Kauno arkivyskupas S. Tam
pradės mokytis būsimieji ku kevičius, „laukia ne tik pasta
* Tarptautinės sportinių nigai. Čia bus dėstomas vadi
to — Dvasinio centro — staty
šokių federacijos paskelbto namasis propedeutinis kursas,
ba, tą vietą reikia ir dvasiškai
je klasikinių šokių atlikėjų po
vienerius metus ruošiantis statyti”.
puliarumo lentelėje daugkarti
niai Lietuvos čempionai Arū
Vokietija perduos Lietuvai karinių šarvuočių
nas Bižokas ir Edita Daniūtė
Vokietija dovanos Lietuvai ginkluojamas Rukloje įsikūręs
iš Kauno „Sūkurio” klubo, su
rinkę 2,038 taškus, užima III dar 57 šarvuočius „M-113”, iš Didžiojo kunigaikščio Algirdo
kurių 12 skirti atsarginėms mechanizuotasis pėstininkų
vietą.
* Staigmeną pasaulio fut dalims. Atitinkamą susita batalionas, kurio kariai pri
bolo čempionate antradienį rimą dėl šarvuočių perdavimo klauso Baltijos valstybių ba
pateikė JAV rinktinė, D gru Vilniuje trečiadienį pasirašė talionui BALTBAT, sudaro
pės rungtynėse 3:2 nugalėję Lietuvos krašto apsaugos mi mobiliųjų aukštos parengties
vienus čempionato numylėti nisterijos valstybės sekreto pajėgų branduolį.
nius — Portugalijos futbolinin rius Valdemaras Sarapinas ir
Be šių šarvuočių, Vokietija
kus. Tai buvo penktasis šių Vokietijos gynybos ministeri
komandų susitikimas ir antro jos Ginkluotės skyriaus vado jau yra perdavusi ir kitos per
ji amerikiečių pergalė iš eilės. vas pulkininkas Thomas Ros- teklinės įrangos — du minų
Paskutinį kartą Portugalijos che.
paieškos laivus „Sūduvis” ir
Lietuva jau yra gavusi iš Vo „Kuršis”, kulkosvaidžių „MGvienuolikė
šventė
pergalę
prieš JAV rinktinę net prieš kietijos 67 šarvuočius „M- 3”, pabūklą sū šaudmenimis
113”.
12 metų.
Karinių jūrų pąjėgų (KJP) lai
Vokietijos šarvuočiais ap vui „Vėtra”.
(BNS)

* Ignalinos atominę elek
trinę ketinama pertvarkyti į
uždarąją akcinę bendrovę.
* Vilniaus apskrities tar
dytojai susivienįjo į profesi
nę sąjungą.
* Anuliuoti 69 per mate
matikos egzaminu nusira
šiusių abiturientų pažymiai.
* Danai investuoja į ne
kilnojamą turtą Lietuvoje.
* Vyriausybė sudarė IAE
naudojimo nutraukimo fondo
tarybą.
* Lietuvos kariuomenę
papildys dar 110 leitenantų.
* Etatiniu darbuotoju ho
norarai nebus apmokestinti
socialinio draudimo mokesčiu.
* Gegužę nedarbas Lietu
voje sumažėjo 0.7 punkto iki
11.1 proc.
* „Snaigė” plės gamybą,
naudodama bankrutavusios
Slovakijos bendrovės įrangą.
*
Lietuvos
reklamos
agentūros
tarptautiniame
festivalyje sulaukė pripažini
mo.
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Vilnius, birželio 5 d. (BNS)
— Opozicinė Konservatorių
partija paragino jaunuosius
Lietuvos sportininkus nedaly
vauti birželio 14-15 dienomis
Maskvoje rengiamose jaunimo
sporto žaidynėse.
Kaip teigiama trečiadienį
išplatintame
Konservatorių
partijos prezidiumo^ ir Vil
niaus miesto koordinacinės ta
rybos kreipimesi į jaunuosius
sportininkus ir jų šeimas, Ru
sijos regionų, NVS ir Baltijos
valstybių žaidynėmis siekia
ma parodyti Lietuvos jaunimo
„džiaugsmą ir šventę tragiš
kos mūsų šaliai atminties die
nomis”.
„1940 metų birželio 15 dieną
tankai su raudonomis žvaigž
dėmis kirto Lietuvos sieną ir
pradėjo naikinančią okupa
ciją, tuo tarpu 1941 metų
birželio 14 dieną dešimtys
tūkstančių nekaltų žmonių —

lietuvių, lenkų, žydų — už
kaltuose gyvuliniuose vago
nuose buvo vežami toli į Ru
siją, o mirusius kelionėje sene
lius ir kūdikius sovietų saugu
miečiai tiesiog išmesdavo”,
rašoma kreipimesi.
Pasak konservatorių, tai,
kad Maskva būtent šiomis die
nomis rengia žaidynes yra
„sąmoninga politinė provoka
cija”.
„Lietuvos sporto vadovams
sukiužus, garbingai pasielgti
gali patys sportininkai —
nešvęsti Tėvynės nelaimių, o
ypač dar ten, iš kur jos atėjo”,
teigiama dokumente.
Lietuvos sporto federacijų
sąjungos atstovai sakė, jog są
jungos vadovas Vidas Gudiš
kis dėl dalyvavimo renginyje
Maskvoje dar tariasi su Lietu
vos tautinio olimpinio komite
to vadovu Artūru Poviliūnu.
Nukelta į 4 psl.

Normandijoje
atidarytas Lietuvos
garbės konsulatas

Valstybės archyvui perduoti
A. Smetonos vairuotojo užrašai
Vilnius, birželio 5 d. (BNS)
— Lietuvos archyvų departa
mentui pavyko įsigyti prezi
dento Antano Smetonos vai
ruotojo
užrašus,
kuriuose
daug žinių apie 1937-1941
metų aukščiausių valstybės
pareigūnų bei jų šeimos narių
keliones.
Registracijos knygoje už
fiksuotos Lietuvos Respubli
kos prezidento A. Smetonos
1937-1940 metų bei 1940-1941
metų Lietuvos SSR marioneti
nio parlamento vadovo Justo
valstybių, gyvenantiems JAV.
Žinovų vertinimu, teks perre
gistruoti
daugiau
kaip
100,000 žmonių, įskaitant stu
dentus, laisvai samdomus dar
buotojus, tyrėjus bei turistus.
Atvykėlių pirštų atspaudai
bus imami jūrų ir oro uos
tuose. Po šios procedūros už
sieniečiams reikės užsiregist
ruoti Imigracijos ir natūraliza
cijos departamente.
Vašingtonas. JAV gynybos
sekretorius Donald Rumsfeld
antradienį pagyrė Afganistano
karinėse operacijose dalyvau
jančias NATO valstybes už jų
reikšmingą indėlį į kovą su
terorizmu. Tai D. Rumsfeld
sakė prieš išvykdamas i ilgą
užsienio kelionę, kurios metu
jis užsuks į kelias Europos bei
Persijos įlankos valstybes,
taip pat aplankys Indiją ir Pa
kistaną, tarp kurių neatslūgsta įtempta priešprieša dėl gin
čijamos Kashmyro srities.
Bostono
tarptautiniame
Logan oro uoste trečiadienį
buvo priverstas nutūpti lėk
tuvas, kuriame pradėjo siau
tėti vienas keleivis. Sutramdy
tą keleivį sulaikė FBI pareigū
nai. Radijo stotis WBZ pa
skelbė, kad lėktuvą į oro uostą

Paleckio bei jų šeimos narių
kelionės tarnybiniu automobi
liu „Buick”.
Dokumentą iš privataus as
mens Kaune padėjo įsigyti
išeivijos politologas Tomas Re
meikis bei Pasaulio lietuvių
bendruomenės atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis.
1937-1940 metų prezidento
A. Smetonos tarnybinių kelio
nių registravimo knyga trečia
dienį perduota saugoti Lietu
vos centriniam valstybės ar
chyvui.
Nukelta į 4 psl.

atlydėjo kariniai naikintuvai,
o FBI pareigūnams išvedant iš
lėktuvo keleivį, teko jį surišti.
Radijo žiniomis, tai buvo už
sakomasis skrydis.
EUROPA
Londonas. NATO generali
nis sekretorius George Robert
son trečiadienį pareiškė, kad
NATO turi didinti išlaidas gy
nybai ir savo karinės galios
stiprinimui, kad galėtų rea
guoti į naujas grėsmes saugu
mui pasaulyje. Kalbėdamas
prieš ketvirtadienį Briuselyje
vyksiantį 19-os NATO valsty
bių gynybos ministrų susitiki
mą, G. Robertson pabrėžė, jog
negalima taupyti gynybos sąs
kaita, ir sakė, jog rugsėjo 11oji parodė, kad terorizmas* gali
bet kuriai valstybei padaryti
nepataisomos žalos.
Briuselis. Europos Komisi
ja (EK) trečiadienį patvirtino
sąrašą prekių, kurioms bus
taikomos atsakomosios prie
monės, jei nusprendęs apmo
kestinti plieno importą, Va
šingtonas nesutiks padaryti
daugiau nuolaidų. EK gali
pradėti taikyti atsakomuosius
daugiau kaip 30 mln. dol. mo
kesčius JAV prekėms, įskai-

Prancūzijos regione Nor
mandijoje antradienį atidary
tas Lietuvos garbės konsula
tas, kuriam vadovaus garbės
konsule Milda Peruche Arquer. Garbės konsulatas- įsi
kurs Ruano mieste, Aukštu
tinės Normandijos regiono
sostinėje. Milda Peruche Arquer garbės konsulės funkci
jas vykdys Aukštutinėje Nor
mandijoje
bei
Žemutinėje
Normandijoje, pranešė URM.
Tai jau trečiasis Lietuvos
garbės konsulatas Prancūzi
joje. Normandijos regionas žy
mus Ruano ir Havro uostais,
su kuriais bendradarbiauja
Klaipėdos uostas. Normandi
joje yra apie 100 lietuvių kil
mės gyventojų.
Nukelta į 4 psl.
tant tekstilės gaminius, plieną
ir apelsinų sultis bei kai ku
rioms prekėms iš tokių valsti
jų, pasikeitimai kuriose gali
turėti politinių pasekmių JAV
prezidentui.
Talinas. Birželio 10 d. Tali
ne vyksianti konferencija, ku
rioje dalyvaus buvęs JAV pre
zidentas Bill Clinton, rengė
jams — verslo laikraščiui
„Aripaev” ir IBM — atneš 1
mln. kronų (apie 217,000 litų)
nuostolių. Į 1,200 vietų salę
kol kas parduota tik 300 bilie
tų, taigi buvusiam JAV prezi
dentui gali tekti paieškoti ma
žesnių patalpų. Dėl galimų
nuostolių kalta ir spauda, pa
sipiktinusi, jog valdininkai už
B. Clinton kalbą susitarė mo
kėti po 1,000 dol. nuo žmo
gaus. Tai išgirdę, daugelis val
stybinių žinybų ir privačių
verslininkų atsisakė dalyvauti
renginyje.

PAKISTANAS-------Islamabadas. Pakistanas
trečiadienį nepriėmė netikėto
Indijos prenyero Atal Behari
Vajpayee siūlymo ginčijamoje
Kashmyro srityje sudaryti
bendrus pasienio patrulius,

Prezidentas Valdas Adamkus ir kul
tūros ministrė Roma Dovydėnienė ta
rėsi, kas galėtų tapti Lietuvos amba
sadoriumi prie UNESCO. Preziden
tas pritarė kultūros viceministrės
Inos Marčiulionytės skyrimui į Lietu
vos ambasadorės prie UNESCO pos
tą, tik nori, kad ji šias pareigas pra
dėtų eiti po Frankfurto knygų mugės.
Šis postas liko tuščias po to, kai kovo
pradžioje po sunkios ligos mirė ilga
metė misijos vadovė Ugnė Karvelis.
I. Marčiulionytė yra Lietuvos dalyva
vimo mugėje koordinacinės tarybos
pirmininkė.
teigdamas, jog tai greičiausiai
nepasiteisins. Šis A. B. Vaj
payee siūlymas vertinamas,
kaip netikėtas proveržis po ke
lias savaites trukusios valsty
bių nesantaikos dėl Himalajų
Kashmyro regiono, dėl kurio
pretenzijas reiškia abi bran
duolinės valstybės.

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Trečiadienį Izrae
lio šiaurėje per sprogimą žu
vus 18 žmonių ir dar 38 nu
kentėjus, regione po santyki
nės ramybės periodo kilo nau
jos smurto bangos grėsmė.
Aukštas Izraelio pareigūnas iš
karto po sprogimo apkaltino
palestiniečių vadą Yasser Ara
fat, kad jis kursto „teroristi
nes organizacijas” vykdyti iš
puolius prieš Izraelį ir per
spėjo, jog Izraelis imsis visų
būtinų veiksmų savo pilie
čiams apsaugoti. Sprogimas
įvyko Megide, tarp Izraelio
Haifos uosto ir palestiniečių
valdomo Jenin miesto Vakarų
Krante. Megidas yra hebrajiš
kas Armagedono, kur pagal
biblinę pranašystę įvyks pas
kutinė Gėrio ir Blogio kova,
pavadinimas.
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BOSTONO
m. spalio 31 dieną: „Lietuvoje
pirmą kartą parengta skurdo
mažinimo strategija, kurioje
keliamas uždavinys iki 2003
metų panaikinti ypač didelį
skurdą Lietuvoje, o iki 2005
metų sumažinti skurdą 13
procentų. Ši strategija buvo
pristatyta 2000 m. spalio 17
dieną. Joje apibrėžiamos gy
ventojų grupės, kurioms turė
tų būti skiriamas didžiausias
dėmesys — senyvo amžiaus
žmonės, vaikai, kaimo gyven
tojai, bedarbiai ir kt. Dėl sun
kios žemdirbių padėties tarp
kaimo gyventojų skurstančių
yra net 28.2 procento”.
Tai tik trumpa ištrauka iš
to straipsnio, kuri rodo, kad
Lietuvos šeimų gyvenimas yra
liūdnas. Jiems tikrai reikia
tautiečių paramos. Vaikų glo
bos organizacijos nariai, pa
skaitę laikraščiuose tokias ži
nias, dar daugiau jėgų skiria
gauti lėšų vaikų paramai. Jie
aktyviai organizuoja įvairius
renginius, kur galima uždirbti
kažkiek pinigų vaikų globai.
Kiekvieneriais metais yra or
ganizuojami tokie renginiai:
Vasario mėn. Bostone, Lietu
vių klube, vyksta Blynų balius
— „Mardi Gras”; gegužės mėn.
Bostone, šv. Petro parapijos
bažnyčioje, parduodamos gėlės
Motinos dienai; liepos mėn.
Putname, vykstančios Lietu
vių susitikimo šventės metu,
parduodami lietuviški gintaro
dirbiniai, suvenyrai, marški
nėliai su lietuviškais pieši
niais; vykdomas loterijos va
jus; renkami naudoti pašto
ženklai. Juos parduodame ko
lekcionieriams; solistė Mary
tė Bizinkauskaitė ruošia savo
koncertus. Jos koncertai vyko
Bostone, Worcesteryje, Rhod
Islande; kiekvieneriais metais
rengiamos Atviros Lietuvos
golfo varžybos. Jas organizuo
Kasmet į Lietuvą ši organi ja Edv. Šakalys. Surinktus
zacija išsiunčia dešimtis tal- pinigus skiria medicininei
pintuvų su įvairia labdara. įrangai pirkti. Jau nupirkta
Balandžio 23 dieną buvo iš prieš laiką gimusių kūdikių
siųstas 132-as talpintuvas. inkubatorius ir monitorius.
Labdara pasiekia įvairius Lie Aparatai nusiųsti į Rokiškio
tuvos kampelius: mokyklas, ligoninę. Plaučių tikrinimo
vaikų globos namus, ligonines, aparatas nusiųstas į Kauno
savivaldybes, invalidų draugi vaikų ligoninę. Vaikų plaučių
jas, vaikų sanatorijas. Galima kvėpavimo aparatas nusiųstas
paminėti, kur pastaraisiais į Telšių ligoninę.
Kasmet lėšų rinkimo vajus
metais buvo nusiųsti talpintuyra
paįvairinamas vis naujais
vai. Tai Kaunę vaikų ligoninė,
renginiais.
Ši organizacija ne
Varėnos, Joniškio, Skuodo,
Kuršėnų, Širvintų savivaldy remia Lietuvos vaikų pinigais.
bės, Kybartų invalidų draugi Už gautus pinigus yra perka
ja, Šiluvos Caritas, Vilniaus mi nauji daiktai, mokymo
rajono Paberžės mokykla, N. priemonės, patalynė ar medi
Akmenės Ventos vaikų pensio cininė įranga. „Lietuvos vaikų
natas, Telšių rajono Luokės globos” komitetas dėkoja vi
siems, kurie prisideda prie
mokykla.
šios organizacijos veiklos savo
Skaitome įvairiuose lietuviš aukomis ar darbu. Komitetas
kuose laikraščiuose apie Lie prašo žmonių ir toliau remti.
tuvos šeimų gyvenimą, nedar Neišmeskite pašto ženklų, at
bą, vaikus našlaičius ar tėvų viručių, naudotų rūbų ir kitų
skriaudžiamus vaikus. Lietu daiktų. Siųskite, atvežkite ar
vos šeimų' gyvenimas yra skambinkite mums. Mes kar
skurdus. Tėvai neturi darbo tais galime ir patys atvažiuoti
— kenčia vaikai. Tėvai girtau ir pasiimti jūsų dovanas. Vis
ja ar skiriasi — vėl kenčia vai kas labai reikalinga Lietuvos
kai. Lietuvos laikraštis „Kau šeimoms.
no diena” 2002 m. balandžio 2
Mūsų labdaros sandėlys yra
dieną rašė: „Vasarą daug ne Brocktone esančiame vienuo
pilnamečių norėtų padirbėti, lyne. Su mumis galite susi
tačiau darbdaviai jų kratosi. siekti per seselę Helen Iva
Duodami nepilnamečiui dar nauskas. Jos adresas: Sister
bą, jie negauna jokių leng Helen CJC, 261 Thatcher St.,
vatų, o atsakomybė ir rizika Brockton, MA 02302; tel.:
padvigubėja. Paaugliui rasti (508) 588-5070.
darbą beveik neįmanoma, nes
Taip pat galite rašyti ar
šalies nedarbo lygis siekia 12 skambinti į Bostoną tokiu ad
procentų”. Taigi, vaikai nie resu: Lithuanian Children’s
kaip negali padėt savo tėvams Relief, Ine.; Lietuvos Vaikų
bedarbiams. Jie negali užsi Globa; P. O. BOX 497, 597 E.
dirbti pinigų netgi mokyk Broadway; South Boston, MA
linėms
priemonėms
nusi 02127; TEL.: (617) 268-6030;
pirkti.
(617) 479-6446; FAX: (617)
Lietuvos Vyriausybė taip 479-6997; (501) (C) (3) Tax Expat susirūpino vis blogėjančia empt.
O. Simanavičienė
ekonomine padėtim. Štai ką
Massachusetts
rašė „Draugo” laikraštis 2000

1990 metais nedidelė žmo
nių grupė iš Bostono nuspren
dė padėti Lietuvos vaikams.
Jie įsteigė organizaciją „Lietu
vos vaikų globa” (Lithuanian
Children’s Relief, Ine.). Jos na
riai ieškojo žmonių-rėmėjų,
kurie galėtų aukoti drabužius,
avalynę, žaislus, vitaminus,
medicininę įrangą, kompiute
rius ir kitus reikalingus daik
tus.
Atsirado vis daugiau ir dau
giau žmonių, kurie norėjo pa
dėti vaikams. Dauguma auko
tojų yra lietuviškai nekalban
tys žmonės. Jie patys atveža
dėvėtus rūbus ar baldus į lab
daros sandėlį. Gauname ligo
ninės lovų, čiužinių, invalidų
vežimėlių, vaikštynių, dvira
čių. Yra siunčiamos netgi pini
ginės aukos. Daug drabužių,
avalynės, dažų, saldainių, kos
metikos, sąsiuvinių ir kitų mo
kyklinių dalykų dovanoja par
duotuvės. Jų savininkai — ne
lietuvių kilmės žmonės. Jie
supranta, kaip sunku gyventi
Lietuvos šeimoms po nepri
klausomybės atgavimo.
Šiuo
metu organizacijos
„Lietuvos vaikų globa” prezi
dentė yra Daiva Veitas Neidhardt, pavaduotoja — seselė
Helen Ivanauskas, CJC, iždi
ninkas — Tomas Ašmanskas
ir sekretorė — Marytė Bizinkauskas. Jie turi daug pagal
bininkų, kurie padeda su
tvarkyti ir išsiųsti dovanotus
daiktus. Visi šie žmonės dirba
savanoriškai. Organizacija ne
turi apmokamo darbuotojo.
Nukryžiuoto Jėzaus ir Sopu
lingosios Motinos kongregaci
joj :viėnuolynas Brocktone pa
skyręs vietą, kur yra suvežami visi suaukoti daiktai.
Nuoširdžiai dėkojame šio vie
nuolyno seselėms, kad jos pa
deda ir rūpinasi Lietuvos vai
kais.

t

galioja.

Draugo prenumerata yra mokama iš anksto
Metams
JAV
Kanadoje ir kituiS U.S.)

$100 00

1/2 metų
$60 00

3 me n
$38.00

$115 00

$65.00

$45 00

Tik šeštadienio laida:
$45.00

$33.00

$65 00

$50.00

$38 00

Oro paštu

$500 00

$250 00

Reguliariu paštu

$100.00

$55.00

Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00

$85 00

JAV
Kanadoje ir kitur (U.S.)

$60.00

• •

Užsakant į Lietuvą:

Kai buvo ruošiama labdaros siunta į Kybartų invalidų namus, visą dieną lijo, bet, kaip matote, visų nuotaika
buvo puiki, taip pat ir sės. Helen (viduryje) bei Romo Veito (viršuje su akiniais), didžiausio jos padėjėjo.

TARPTAUTINIS
FESTIVALIS

RAŠYTOJA
N. JANKUTĖ
ST. PETERSBURGE
Lietuvių klubo Kultūrinis
būrelis kovo mėn. 13 d. su
rengtoje popietėje supažindino
susirinkusią publiką su rašy
toja ir poete Nijole JankuteUžubaliene, atvykusia iš Či
kagos pasisvečiuoti St. Petersburge. Popietės įvade viešnią
pristatė Būrelio pirmininkė
Angelė Karnienė, išvardinda
ma jos parašytas knygas ir
primindama, kad už knygą
Atvirukai” autorė yra laimė
jusi Rašytojų draugijos pre
miją. Pakviesta prie mikrofo
no, Nijolė pasidžiaugė sutiku
si visą eilę draugių ir pažįs
tamų iš skautavimo laikų Vo
kietijoje ir Amerikoje. Ji pa
skaitė keletą ištraukų iš savo
parašytų knygų. Plačiau su
jos kūryba supažindino Roma
Mastienė, perskaičiusi iš kny
gos Atvirukai” autorės sam
protavimus ir įspūdžius iš
įvairių lankytų kelionėse pa
saulio kraštų. Klausantis gra
žiai skaitomų įdomių apsaky
mų, greitai prabėgo pora va
landų, o vėliau pasivaišinę ir
arčiau susipažinę su autore,
popietės dalyviai, kurių buvo
virš šimtinės, skirstėsi paten-

$55.00
Vyriausia redaktorė - 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.

ST. PETERSBURG, FL

St. Petersburg International
Folk Fair Society, sutrumpin
tai SPIFFS, kurioje dalyvauja
arti 50 skirtingų tautų, kovo
mėn. 7-10 d. surengė jau 27ąjį savo festivalį, vadinamą
Folk Fair. Lietuvių klubas,
atstovaudamas St. Petersburgo ir apylinkių lietuviams,
buvo vienas iš šios organizaci
jos pirmųjų dvylika tautinių
grupių įsteigusių SPIFFS ir
kiekvienais metais dalyvauja
su tautodailės paroda ir me
nine programa scenoje. Anks
čiau daugelį metų lietuviai tu
rėdavo ir savo maisto pavil
joną, tačiau, neatsirandant
jaunesnių maisto paruošėjų ir
prekiautojų, teko jo atsisakyti,
nors daug festivalio lankytojų
pasigenda jo ir yra nusivylę,
kad nėra nei lietuviškų koldū
nų, nei kugelio, nei žagarėlių.
Gražų tautodailės paviljoną
šiais metais įrengė Genovaitė
Treinienė. Ji visas dienas, pa
dedama keletos talkininkų,
budėjo ir aiškino lankytojams
apie Lietuvą ir jos liaudies
meną. Kitas lietuviškas pavil
jonas buvo įrengtas lauke, di
delėje palapinėje. Jo įrengėjas
buvo svečias iš Bostono, Gin
taras Karosas su talkininkais
lankytojams aiškino apie Lie
tuvą ir pardavinėjo įvairius
lietuviškus suvenyrus. Sceno
je programą atliko Klubo tau
tinių šokių grupė ,Audra”,
vadovaujama Dalios Adomai
tienės, pašokdama penketą
šokių.
Padėka priklauso visiems
prisidėjusiems prie šio metinio
renginio.

Tik šeštadienio laida reguliariu paštu

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų straipsnių nesaugo
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.
El-paštas:

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.

9055 S.Roberts Rd., Hickory
Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

ERNESTO ŽVAIGŽDINO
TAPYBOS PARODA
Neseniai mirusio Lietuvių
klubo nario Jono Butkaus gi
minės, dail. Ernestas Žvaigždinas su šeima atvykęs iš Lie
tuvos, jau kuris laikas vieši
St. Pete Beach. Įvertindamas
dėdės Jono Butkaus sudarytas
sąlygas grožėtis ir kurti spal
vingoje Floridos aplinkumoje,
taip pat atsimindamas J. But
kaus didelį prisirišimą prie
Lietuvių klubo, dėdės atmini
mui ir pagerbimui rengia savo
kūrybos parodą Lietuvių klu
bo mažojoje salėje, balandžio 6
d., sekmadienį, nuo 12 iki 5
vai. p.p.
Ernestas Žvaigždinas gimė
ir augo Klaipėdoje. Jo gimtoji
vieta yra apsupta pajūrio
gamtos. Dar vaikas būdamas
jau pradėjo rodyti meninius
gabumus tapyboje. Vėliau jo
technika koncentravosi impre
sionistiniame stiliuje. Dažnai
keliaudamas Lietuvoje ir Eu
ropos kraštuose, pamėgo tapy
ti pajūrio vaizdus. Jo pa
veikslai spalvingi, atspindin
tys ryškias, saulėtas gamtos
spalvas. Savo kūrybą jau nuo
1979 metų yra eksponavęs
Lenkijoje, Danijoje, Vokietijo
je, Rusijoje, Vengrijoje.
Jonas Butkus savo testa
mento nuoroda buvo palikęs
dovaną ir Lietuvių klubui.
Savo apsilankymu parodoje ne
tik pasidžiaugsime E. Žvaigždino kūryba bet ir pagerbsime
buvusio uolaus Lietuvių klubo
nario atminimą.

Kuopos vadui Antanui Gudoniui pasveikinus susirinku
sius ir įnešus kuopos vėliavą,
kun. br. A. Grabnickas, OFM,
malda palinkėjo ištvermės ir
jėgų dirbantiems, o mirusiems
amžinąjį atilsį. Mirę kuopos
nariai: Kazė Arlauskienė, Juo
zas Babrys ir Julius Rimkūnas. Toliau vyko valdybos pa
reigūnų pranešimai. Kuopos
vadas trumpai apibūdino kuo
pos veiklą ir ateities veiklos,
planus. Gegužės mėn. bus pa
minėta R. Kalantos mirties
sukaktis ir numatoma sureng
ti pavasarinę šeimynišką ge
gužinę.
Pakviestas kalbėti Centro
valdybos vadas M. Abarius
išsamiai nupasakojo dabartinę
Šaulių sąjungos padėtį Lietu
voje ir išeivijoje. Išeivijoje na
rių skaičiui mažėjant, nau
jiems neįsijungiant, kuopos
silpnėja ir užsidaro. Pasi
džiaugė, kad R. Kalantos kuo
pa, turinti 45 narius, ilgai dar
gyvuos. Lietuvoje šauliai nėra
sukarinta organizacija — ji
priklauso Krašto apsaugos mi
nisterijai, reiškiasi stipria
veikla, o dabartiniai vadai yra
aprūpinti valdžios.
Sudainavus „Lietuva bran
gi” ir išnešus vėliavą, išreikšta
padėka už atsilankymą M.
Abariui, Alg. Zenkui ir vi
siems dalyvavusiems susirin
kime, gardžiuojantis šeimi
ninkių vaišėmis dar ilgai pa
bendrauta.

J. N.
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Tel. (708) 598-4055

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL
Tel. 708-422-8260

kinti į namus. Rašytoja N.
Jankutė buvo pakviesta ir da
lyvavo kovo 17 d. sekmadienio
popietėje klube, paskaitydama
savo kūrybos.

6918 W. Archer Ave. Sts. 5
Chicago, IL 60638

Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai

Pasibaigus St. Petersburg, FL, Lietuvių klubo Kultūrinio būrelio susitiki
mui su rašytoja Nijole Jankute (iš kairės): būrelio pirm. Angelė Karnie
nė, rašytoja Nijolė Jankutė ir ištraukas iš rašytojos knygos „Atvirukai’
skaičiusi Roma Mastienė. 2002.03.13.
Elvyros Vodopalienės nuotr.

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai

MARIUS KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
laparoskopinė chirurgija.

300 Barney Dr., Suite A
Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330;
lietuviškai 815-744-8230

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435 .
Tel. 815-741-3220

Tai - Jūsų laikraštis
TM» IITHIIANIAN

.centBribraurge(yandb(Ba8lhee*h.com

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

nAll V
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DETROIT, MI

KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab. tel. 773-471-3300

SĖKMINGAS GOLFO
TURNYRAS
Lietuvos garbės konsulato ir
vietinių lietuvių golfininkų
rengtas Antrasis Floridos Lie
tuvių golfo turnyras kovo 9 d.
praėjo su dideliu pasisekimu.
Dalyvavo 59 žaidėjai (pernai
buvo 40). Malonu, kad laimė
tojų tarpe buvo ir mūsų Klubo
nariai, tiksliau sakant — na
rės: moterų divizijoje Nijolė
Dėdinienė laimėjo (low gross)
ir Gražina Garbienė (low net).
LR garbės konsulas Algi
mantas Karnavičius, po turny
ro, golfo klubo patalpose susi
rinkusiems dalyviams priminė
apie artėjančią kovo 11 d. Lie
tuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktį ir pasidžiau
gė, kad dabar, Lietuvai esant
laisvai, jau galime linksmai
minėti ir vasario 16 d., ir kovo
11 d. Pavasarinis golfo turny
ras yra vienas iš tų būdų pa
žymėti šias džiugias Lietuvių
tautai sukaktis. Jo mintys bu
vo entuziastingai plojimu pa
remtos.

„L.Ž.”

UŽDARYTA STASIO
BUTKAUS ŠAULIŲ
KUOPA
Stasio Butkaus šaulių kuo
pos uždarymo susirinkimas
sekmadienį, birželio 2 d., vyko
Šv. Antano parapijos patal
pose. Dalyvavo 18 narių ir
svečiai. Susirinkimą pradėjo
kuopos vadė Danutė Petro
nienė. Kuopos vėliavą įnešė
Alfonsas Lukas. Kuopos ka
pelionas kun. Alfonsas Babo
nas sukalbėjo invokaciją. Susi
kaupimo minute buvo prisi
minti ir pagerbti kuopos įkū
rėjai, buvę vadai ir mirusieji
nariai.
Vadė Petronienė pakvietė
LŠSI vadą Mykolą Abarių su
sirinkimui vadovauti Ir Re
giną Juškaitę-Švobienę, sekre
toriauti.
Vadė Danutė Petronienė,
pradėdama pranešimą, padė
kojo už dalyvavimą paskuti
niame kuopos susirinkime, vi
siems už nuolatinę talką, o
valdybai už sklandų bendra
darbiavimą. Valdyba priėjo
prie taško, kai nebeturi dau
giau jėgų egzistuoti. Fizinės
jėgos mažėja. Stengėmės dirb
ti pagal išgales.
Nukelta į 5 psl.

L.Š.S. ROMO KALANTOS
KUOPOS VEIKLOJE
Šaulių sąjungos išeivijoje va
dui Mykolui Abariui lankantis
St. Petersburge buvo sušauk
tas R. Kalantos šaulių kuopos
susirinkimas kovo mėn. 18 d.,
kuriame dalyvavo 24 nariai ir
3 svečiai,

L„s Angeles Sv Kazimiero lituanistines mokyklos mokytojai, 11 klasės moksleiviai ir mokyklos talkininkai sveikiną mokytoją Algimantą Žemaitaitį (su akiniais) jo gimtadienio proga
Nuotr Marytės Newsom

DRAUGAS, 2002 m. birželio 6 d., ketvirtadienis

POLITIKŲ VILIOTINIAI

Į

ŠVIEČIANT KAITRIAI
atostogas

ANDRIUS NAVICKAS
Atkelta iš 1 psl.
Atrodo, kad šį kartą Lie
tuvos kairė nusprendė dau
giau nei bet kada nusiimti
Atgimimo laikotarpiu užsidė
tas kaukes ir patikrinti, kaip
reaguos žmonės.
Reakcija
nebuvo itin audringa. Žmo
gaus atmintis
labai keistas
dalykas. Dažnai atsimename
ne tai, kas buvo, bet, ką
norime. Todėl iš tiesų keista
klausytis pasakojimų
apie
sovietinę idilę. Teigiama, jog
sovietmečiu nebūta politinio
chaoso, skurdo ir daugelio
socialinių problemų. Tačiau
viso to nebuvo ir vokiečių kon
centracijos stovyklose. Be to,
ten dar ir dujos
buvo ne
mokamos. Net nežinau, kaip
paaiškinti, kodėl žmonės taip
lengvai
pamiršta
totalią
baimę, įtarumą, absurdišką
propagandos srautą, kuriame
teko gyventi. Viliuosi, kad tai
tik persikaitinimo karštoje ge
gužės saulėje padarinys. Juo
lab, kad artėja prezidento
rinkimai ir veikiausiai kairieji
nerizikuos ir vėl užsidėti poli
tines kaukes, laukdami savo
triumfo valandos.
Savo ruožtu prezidento
rinkimai įgauna konkrečius
kontūrus. Lietuvos Respub
likos Seimas patvirtino ofi
cialią jų datą — 2002 metų
gruodžio 22 diena. Tai ar tą
pačią dieną bus renkami ir
savivaldybių
tarybų nariai,
šiandien dar neaišku, ir, atro
do, paaiškės tik rudenį, kai
valdančioji dauguma nuspręs,
kas jai
naudingiau. Nors
Lietuvos parlamentarai pasi
ryžo prezidento rinkimų datą
maksimaliai priartinti prie
Kalėdų, vargu ar, švęsdami
Kristaus gimimo dieną, mes
jau turėsime naują preziden
tą. Oficialių ir neoficialių kan
didatų gausa leidžia teigti,
kad be antrojo rinkimų turo
nepavyks išsiversti.
Šiandien retas politologas
drįsta prognozuoti, kas taps
naujuoju Lietuvos prezidentu.
Įvairios apklausos rodo, kad
pagrindinis pretendentas iš
lieka dabartinis
ir buvęs
prezidentai, kurie apie savo
politinius planus kalba itin
miglotai ir daugiau aiškumo
težada rudeniop. Kol pagrin
diniai pretendentai neatsklei
džia savo planų, lietuviškoje
žiniasklaidoje dominuoja tie
kandidatai į S. Daukanto
aikštėje įsikūrusių rūmų šei
mininkus, kuriuos galima va
dinti „visiems pažįstamais
nežinomaisiais”.
Praktiškai visi Lietuvos
žmonės yra girdėję Rolando
Pakso, Kazimiero Bobelio ir
Algimanto Matulevičiaus pa
vardes. Tačiau, jei bandysime
išsiaiškinti, ką nors apie šių,
savo galutinį apsisprendimą
dalyvauti prezidento rinki

ĮSPŪDŽIAI IŠ PIRMO AI’SII ANKYMO
SOVIETINĖJE LIETUVOJE

JONAS INDRIŪNAS
Nr.lB
Greit
suradau didžiulę,
pilną stalų salę. Susiradau ir
restorano vyresnįjį, kuriam ir
pasakiau savo pageidavimą.
Jis mielai prižadėjo, tik pa
klausė kokia didumo kom
paniją aš atsivesiu ir apie kurį
laiką?
Kai viską sutarėme, grįžau
vėl pas savuosius, kurie, atro
dė, lyg jau nuobodžiavo. O per
tą laiką ir Stenlis
buvo
pasiruošęs kambarį apleisti.
Nusivedžiau visus į kamba
rį. Ne per daug vietos tokiam
būriui ir didelio patogumo

nebuvo, tik mano giminėje
niekas patogumų nereikalavo,
tad susėdo, kur kam papuolė.
Negalėjau pasirodyti su
dovanomis. Mažai aš jų atve
žiau, ne visiems koks nors
menkniekis ir teko, bet jokio
nepasitenkinimo neparodė.
Gal mane patį pamatyti juos
daugiau domino, negu atvež
tos dovanos. Buvo jauki nuo
taika, tik stebėjausi, kad ir čia
vis kalbėjo tyliai, kad vos ga
lėjai girdėti. Jau buvau girdė
jęs dėl kokių priežasčių taip
daroma. Matyt, ir jie tą žinojo,

Stasė Ė. Semėniene

Kaip įprasminti

GEGUŽĖS SAULEI
muose pareiškusių politikų
rinkimų programas, apturė
tume aiškią nesėkmę.
Ką galima pasakyti apie po
ną A. Matulevičių? Tai, kad
sovietmečiu jis buvo vienas iš
komjaunimo aktyvistų, vėliau
dalyvavo pramonininkų veik
loje, kiekvienuose rinkimuose
atstovavo skirtingoms politi
nėms organizacįjoms, kol pa
galiau pasiskelbė liberalu. Čia
bandė tapti trečiuoju lyderiu,
šalia besipešančių R. Pakso ir
E. Gentvilo, tačiau jam tai
nepavyko. Nepaisant to, kad
tiek liberalai, tiek liberalai
demokratai iškėlė savo kandi
datus į prezidento postą, A.
Matulevičius taip pat apsis
prendė kandidatuoti, paskel
bęs šūkį, kad jis vienintelis
gali įveikti „Adamkaus ir
Brazausko klanus”. Pasak A.
Matulevičiaus, kandidatuoti
jis sutiko, reaguodamas į gau
sius Lietuvos žmonių prašy
mus. Ką šis kandidatas siūlo?
Išspręsti
negeroves, įveikti
nusikalstamas
grupuotes,
pažaboti korupciją, ir daug
kitų abstrakcijų. Siūlo viską
ir kartu nieko konkretaus.
Stebint A. Matulevičiaus
veiksmus, kyla natūralus
smalsumas — ar iš tiesų jis
tiek yra pametęs galvą, kad
nesuvokia, jog jo galimybės
laimėti rinkimus
tolygios
Irako šansams tapti NATO
nare? Manau, kad tiek A.
Matulevičius, tiek daugelis
kitų
„kandidatukų”
yra
didesni realistai nei atrodo.
Paprasčiausiai jie į rinkimus
žiūri kaip į galimybę padidin
ti politinį kapitalą, tapti poli
tikais, rimtai vertinamais
politinėje rinkoje.
Skirtingai nei Matulevičius,
tiek R. Paksas, tiek K. Bobelis
į prezidento rinkimus eina
kaip į žūtbūtinę kovą. Krikš
čionių demokratų lyderiai vie
šai pripažįsta, kad rinkimus
pralaimėjęs K. Bobelis vei
kiausiai paliktų Lietuvą ir
baigtų savo politinę kaijerą.
Savo ruožtu, dukart premjeru
buvusio R. Pakso
politines
ambicijas gali patenkinti tik
aukščiausias valstybinis pos
tas. Juolab, kad tai vienas iš
tų retų aukštų postų, iš kurių
jis dar nespėjo atsistatydinti.
Apie šių kandidatų panašu
mus byloja ir gegužę pasira
šyta bendradarbiavimo sutar
tis. Atrodo, kas LKD ir LRD
bandys sudaryti koaliciją taip
pat ir savivaldos rinkimuose.
Tačiau kas realiai vienija K.
Bobelį ir R. Paksą? Bendros
vertybės, programinės nuos
tatos? Vargu, nes nei vienas
iš jų per savo rinkimų kam
paniją kol kas nekalba apie
realias vertybes. Jie kalba
apie tai, kad „reikia padaryti
tvarką”, kad „reikalingas
stiprus
prezidentas”, tačiau
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Pasak Pajūrio regioninio mo darbai, dėl mažo finansavi
parko direktoriaus Arvydo Ur- mo vykdomų priemonių ne
bio, ypač jautrus yra Girulių- pakanka, kad būtų bent su
Karklės pajūrio ruožas, kuria stabdyta kranto erozija bei at
me yra ypatingai saugotinos statyta prieš 30 metų turėta
vertybės — pajūrio skardžiai kranto linija”, teigia A. Urbis.
(klifai), kurie sudaro nepakar
Pasak pranešimo, Aplinkos
tojamą Baltijos pajūrio krašto
apsaugos
ministerija Pajūrio
vaizdį. Šiame ruože vyksta
regioniniam
parkui
skyrė
spartus kranto linijos atsi
20,000
litų,
tačiau,
norint
pa
traukimas visame ruože, ardo
siekti ženklesnių rezultatų,
mas apsauginis kopagūbris ir
lėšų reiktų skirti keliasdešimt
pajūrinis skardis. Traukiantis
kartų
daugiau.
krantui, medžiai virsta į jūrą,
labai sumažėjo poilsinių pa
Specialistai mano, kad turi
plūdimių ruožas, į jūrą nu būti formuojamas valstybinis
plaunami kultūrinio paveldo požiūris į pajūrio apsaugą ir
objektai.
biudžete šiam tikslui numaty
„Nors ir šiais metais atlie tas atskiras finansavimas.
kami būtiniausi kopų tvirtini(BNS)

Artėja vasara - atostogų
sezonas. Daugelis jau žiemos
metu intensyviai ruošiasi, pla
nuoja, kaip geriau ir vertin
giau jas praleisti. Kai kas
atostogas panaudoja „kietam”
darbui: triūsia aplink namus,
švarinasi, dažo, garaže meist
rauja, krapštosi po sodą ar
darželyje, kitaip rūpinasi
žemiškais, ūkiškais reikalais.
Tačiau žmogus - ne mašina
(o ir tą reikia patepti alyva,
kad veiktų), jam poilsis yra ne
tik reikalingas, bet ir būtinas,
kad atsileistų ne tik raume
nys, bet ir nervai, įtampa, kad
pabūtų kitoje aplinkoje, nusi
kratytų rutinos, nusidulkintų
kasdienybę su visomis jos
menkybėmis.
Daugelis lietuvių iš Floridos
vasarą atvyksta į šiaurę, net
miestan, kaip Čikaga, arba
kur nors prie ežero Wisconsin
bei Michigan valstijose. Karš
tą, drėgną tropinį orą pakeičia
vėsesniu,
sausesnių
ir
sveikesniu mums, lietuviams
- iš prigimties šiauriečiams
(juk ne tik mėsą, bet ir
daržoves, vaisius, net gėles
laikome šaldytuve, kad ilgiau
išsilaikytų). Vienas Lietuvos
garbės generalinis konsulas
su žmona kasmet vyksta
atostogų Kaunan, kur jo
„šaknys” ir, žinoma, viliojan
tis Baltijos pajūris su žaviomis
vasarvietėmis. Čikagos prie
miestyje gyvenanti lietuvė,
medicinos daktarė, kas vasarą
aplanko savo dukrą Romoje,
Italijoje, draugę
šveicarę
Lucernoje, o vis dėlto niekad
neaplenkia Lietuvos, kurią
lanko kasmet nuo pat sovietų
okupacijos laikų.
Gydytojai nuolat pataria ju
dėti, mankštintis, net ir
atostogų metu nedrybsoti visą
laiką saulėje, paplūdimyje ar
sodo pavėsy, bet būti akty
viam. Anot jų, jei esi aktyvus
žmogus, nebūk pasyvus ir per
atostogas, nes tai ne tik ne
sveika, bet ir labai kenksmin
ga. Viena labai veikli visuo
menininke bei kultūrininkė,
su draugais išvykusi užsienin
atostogų, per keletą savaičių...
parašė knygą.
Be jokios abejonės, vienos
pačių prasmingiausių atos
togų yra praleistos Lietuvoje!
Pusę šimtmečio svajota, dar
daugiau dūsauta - tolima, ne
pasiekiama, geležine uždanga
atitverta, dabar ji mums ne
tik brangi,
lyg atgauta
kadaise prarasta motina, bet
ir labai lengvai pasiekiama,
prieinama, ir finansiškai ge
riausia vieta. Galima skristi
skersai ir išilgai visą pasaulį,
matyti gražiausius, egzotiš
kiausius bei prabangiausius
kraštus, o vis dėlto niekas
nepralenks, net nesusilygins
su mūsų Nida, nei Estoril,
Nazareth, Algarve Portuga
lijoje, nei Costa dėl Sol Is

panijoje, nei prancūzų bei
italų Rivieros, kurių paplū
dimiai akmenuoti. Turime
pasimokyti iš norvegų, kurie
nepaprastai mėgsta savo
gamtą ir savaitgaliais pasipila
po kalnus, slėnius, fjordus,
susimeta prie upių - vis
savame gražiame krašte (jų
niekad nerasi turistų tarpe).
Jie yra tikri gamtos vaikai. O
juk gamta yra Visagalio
pavaduotoja, todėl ir vokiečių
rašytojas Tomas Mann turėjo
savo namą Nidoje, ten ras
damas įkvėpimo kūrybai. Ir
šiuo metu vokiečiai nepraran
da gero skonio - plūste plūsta
Nidon atostogauti.
Nida, su žvejų nameliais lyg
iš spalvotų atviručių, su
pasakiškom kopom, ant kurių
užlipęs gali bemaž pasiekti
dangų, su plačiu žaviu vaizdu,
su mariomis, sveiku pušų
kvapu, ach - tai vasarvietėperlas - gyvenk ir norėk! Ir
Palanga, nors gyva kaip
skruzdėlynas, bet patraukli
savo tiltu į jūrą, žaviu saulėly
džiu... O kur dar garsiosios
gyduolės - Birštonas ir Drus
kininkai?
Reumatininkai,
artritininkai kelia jų vertę į
padanges. Jei kas vykdavo į
tokį Baden-Baden, Wuertemberg Vokietijoje, tai čia Lietuvoje - pigiau grybų (nprs
viena prekybininkė Klaipėdoje
pasakė - grybai nepigūs!).
Mums, apleidusiems Lietuvą,
savus namus, karo metu, tai
būtų lyg ir „skolos atidavi
mas”. Iš tokio vasarojimo
dviguba nauda: malonumas,
poilsis, sveikata - mums,
Lietuvai - taip reikalingi dole
riai! O maistas Lietuvoje pasakiškas. Viešbučiuose pus
ryčiai bufeto stiliumi - lūžta
stalai; visko pilna, toks
pasirinkimas (net kefyro - to
sveikatos eliksyro - yra). Ir
daug pigiau negu Amerikoje.
Užtat ir mes, lietuviai, nors ir
JAV piliečiai, tartum atradę
ten savo prarastus namus,
galime dainuoti: „Nameliai
mano brangūs, man visur
patogu, bet niekur nėr tiek
laimės, kaip po jūsų stogu”.
Galima drąsiai teigti - JAV
niekur, absoliučiai niekur
nepraleisi
tokių
puikių
atostogų,
kaip Lietuvoje!
Amerikiečiai giria Lietuvos
miestų švarumą, Vilniaus
grožį - senovės architektūrą
(jis keičiasi ir gražėja ne
metais, bet dienomis!). O kas
gali konkuruoti su Vilniaus
senamiesčiu? Jo padangė
išrašyta meniškais bažnyčių
bokštais! Mūsų šeimos daug
kartų būta, nors šiemet
neišėjo, bet kitiems metams
visa dešimtis jau dabar lavina
sparnus, ruošiasi į Lietuvą.
Taigi visiems - sveikų, pras
mingų atostogų, kad sveikame
lietuviškame kūne klestėtų
sveika, lietuviška siela!

visi ir patraukėme. Čia lyg ir
laisviau, galėjome ką nors
atviriau pasisakyti, nes buvau
tikras, kad kažkokių klausy
mo aparatų parke nebus
įrengta, nebent kas iš toliau
galėtų stebėti, tik ne girdėti,
ką kalbame. Susiradome ne
užimtą suolą, ir visi prie jo
susispietėme.
Čia ir vėl tęsėme neužbai
giamas kalbas. Jiems buvo
įdomu daugiau sužinoti mano
išgyvenimus, išklydus į neži
nią, kas per laimė lydėjo
pasiekti Ameriką, ir dar
visokių klausimų, kuriuos ir
prisiminti nebebuvo įmano
ma. O aš irgi turėjau įsikalęs
j galvą keletą klausimų, kurių
per laiškus nebuvo įmanoma
sužinoti. Tiesa, nors gana
seniai
susirašinėjome, bet

laiškai nebuvo ilgi, arba
mintys parašytos perkelta
prasme, tik pažindamas tos
aplinkos gyvenimą, galėjai
teisybę
iššifruoti.
Vienas
dalykas labiausiai mane domi
no: tai mano pirmieji laiškai,
kuriuos parašiau, praslinkus
porai metų po karo, dar
Vokietijoje gyvendamas. Tada
sklido gandai, kad parašius
laišką savo artimiesiems į
namus, „nupirkdavai jiems
bilietą kelionei į Sibirą”. Tad
bauginomės, delsėme, bet
neiškentę rašėme. Dabar ir
buvo pirmas mano klausimas:
„Ar mano pirmieji laiškai
nepakenkė jų
tuolaikinei
padėčiai?” Ir, mano
nuste
bimui, vyresnysis brolis, daug
negalvodamas, pasakė: „ne tik
nepakenkė, bet dar
pagel

bėjo”. Toks
jo atsakymas
tiesiog apsvaigino mane: nega
lėjau įsivaizduoti, kad mano
tuolaikiniai laiškai galėjo kam
nors ne tik nepakenkti, bet ir
pagelbėti.
Pasirodė, kad tais laikais —
ką tik po karo, daugelio na
muose pasilikusių padėtis bu
vo panaši, jei kurių vienas
ar keli iš šeimos buvo dingę:
slapstėsi nuo armijos, parti
zanavo, ar buvo pasitraukę į
Vakarus, panašių
šeimų
savieji už juos turėjo atsakyti
Sibiro kančiomis bei kitoniš
komis sankcijomis, kol jų gyvų
ar mirusių likimas paaiškėda
vo. Tada tremtinys vėl galė
davo grįžti į namus.
Panašiai atsitiko mano šei
moje.

„Šaltinio” (Detroit, MI) - lietuvių tautinių šokių grupės - vadovė Viktorija Viskantienė ir jos „vaikai”, kuriuos ji
augina nuo pirmų lituanistinės mokyklos klasių, Čikagoje, Jaunimo centre, po koncerto „Draugui” paremti.
Jono Kuprio nuotr.
visiškai
neaišku, kas slypi sioms tarnyboms”.
Ką gi— taip jau yra, kad ge
anapus šių šūkių. Šia prasme
Skirtingai nuo K. Bobelio, R. riausios mintys kyla, kai jos
šie kandidatai niekuo nesis Paksas vengia tokio pobūdžio niekam neįpareigoja.
kiria nuo A. Matulevičiaus.
skandalų bei politinį kapitalą
Karčios kritikos A. Matu
Vienas pagrindinių K. Bo kraunasi net dviejų politinių levičiaus, R. Pakso ir K.
belio argumentų — jis nieka techologų kompanijų pastan Bobelio
atžvilgiu
galima
da nebuvo valdžioje. Politikais gomis. Šios dirba tikrai inten išsakyti ir daugiau, tačiau
nusivylusioje visuomenėje tai syviai. Jų pastangomis dien būtent šie politikai gali pre
skamba kaip privalumas. Kita raštis „Respublika” jau virto tenduoti į aktyviausių gegužės
vertus, šio politiko „šviežu savotišku R Pakso šeimos politikų vardą, jiems did
mu” galima ir suabejoti: K. gyvenimo
metraštininku. žiausią dėmesį skyrė Lietuvos
Bobelis Seime praleido jau dvi Mums buvo pranešta ne tik žiniasklaida. Galbūt jie per
kadencijas, net keturis metus apie R. Pakso senelio ir dė nelyg skuba pradėti rinkimų
vadovavo vienam iš Seimo dės charakterį, bet ir tai, kad kampaniją ir tuomet, kai
įsi
komitetų, t.y. akivaizdžiai ekspremjeras išsimaudė šalto solidžiausi kandidatai
priklausė Seimo daugumai.
je jūroje, pagelbėjo senutei, jungs į kovą, bus pernelyg iš
Dar vienas dalykas — ar jo žmona nusidažė plaukus. švaistę savo politinius ištek
kas galėtų įvardinti, kokie įs Užsakomuosiuose
straips lius. Kita vertus, gali atsitikti
tatymai gimė K. Bobelio ini niuose (sunku net įsivaizduoti, ir taip, kad kitiems
kandi
ciatyva? Šiandien K. Bobelis kiek jie turėtų kainuoti) prak datams „prabudus”, politinės
vadovauja solidžią tradiciją tiškai nėra informacijos apie kovos taisyklės jau bus nusis
turinčiai krikščionių demokra R. Pakso programines nuosta tovėjusios ir žmonės į prezi
tų partijai, tačiau viešumoje tas, susitelkiama ties patrauk dento rinkimus žvelgs kaip į
jis pirmiausia žinomas per lios
asmenybės įvaizdžio savotišką politikų grožio ir
„Bobelinę”, agitaciją už mir kūrimu. Tiesa, birželio 3 d. charakterio konkursą. Pakeis
ties bausmę, lošimo namus „Respublikoje”
pasirodžiu ti tokią situaciją gali būti
bei aršią neapykantą velioniui siame R. Pakso interviu, jis labai sunku.
Stasius Lozoraičiui. Štai ir ge išsakė ir keletą politinių šū
Birželis Lietuvoje prasidėjo
gutę K. Bobelis labiausiai iš kių, paskelbdamas, kad viešai liūtimi ir nematytai ankstyvu
garsėjo, asilais išvadindamas teigia ginąs „stiprios rankos” braškių derliumi. Netikėtai
Etikos komisijos narius, kai principą ir pasiruošęs tapti pražydo jazminai.
Taigi,
buvo bandoma pareikalauti, svarbiausiu kovotoju prieš skuba ne tik politikai, skuba ir
jog parlamentaras atsiprašy įvairaus plauko mafiją. Nėra gamta. Telieka, viltis, kad šį
tų dėl teiginio, kad „Stasys aišku, kodėl R. Paksas šioje kartą nepasitvirtins patarlė,
Lozoraitis daugiau dirbo ne srityje nebuvo aktyvus, kai jog skubos darbą
velnias
Lietuvai, bet užsienio slapto- užėmė atsakingas pareigas. gaudo.

NERIMAUJAMA DĖL LIETUVOS
PAJŪRIO IRIMO
Pajūrio regioninio parko
specialistai nerimauja dėl Lie
tuvos pajūrio krantų erozijos
bei ragina valdžią skirti lėšų
krantosauginiams darbams.
Pajūrio regioninis parkas
nuo 1997 metų kasmet atlieka
sisteminius pajūrio ruožo nuo
šiaurinio Klaipėdos uosto mo
lo iki Latvijos sienos stebėji
mus. Parko darbuotojai paste
bi, kad pagrindinė aplinkosau
ginė Lietuvos žemyninio pa
jūrio problema yra kranto ero
zija poilsiui vertingiausiose
teritorįjose. Be to, pastaruoju
metu krantai buvo ardomi ir
gamtos stichijų, pastebima
uosto gilinimo darbų įtaka pa
jūrio kranto linijai.
kad saugumo aparatas visur ir
visada veikė, kiekvieną sekė.
Tiesa, mes nebandėm užsi
minti, kas galėtų pakenkti
man ar jiems, turėjome
pakankamai pasakojimų apie
mūsų visų praeities išgyveni
mus, bet ir tai nebandėme į
smulkmenas gilintis.
Taip besikalbant laikas greit
prabėgo, atėjo laikas
ir į
restoraną judėti. Restorano
vedėjas žinodamas, su kuo tu
ri reikalo, pasistengė duoti
pakankamai didelį stalą, prie
kurio visi laisvai sutilpome,
na, ir maistas buvo skaniai
pagamintas, nors koks ten
patiekalas buvo negalėčiau
pasakyti.
Valgėme visi su
apetitu,
matyt, visi jau
buvome išalkę.
Tikrai, jau

nebepaminiau,

kad visa giminė buvome taip
susirinkę, ta proga pasiūliau
užpilti ką nors stipresnio „ant
danties” — toks buvo pas mus
išsireiškimas nekasdieniško
mis progomis. Bet, mano nu
stebimui, visi atsisakė, nors
bandžiau (kalbėti. Nežinau,
gal kiek varžėsi, o gal manė,
kad man susidarys per didelės
išlaidos vienam už viską su
mokėti. Vis tik vėliau įsitiki
nau, kad per daug neklydau,
to skysčio ir mano giminės
nevengė, kai atsiradau jų
globoje.
Taip gerai pasistiprinę, į
kambarį nebegrįžome, išėjome
į lauką. Buvo jau vėlyva po
pietė, saulė švietė, tad ir lau
ke pabūti buvo malonu. O čia
skersai gatvę nuo viešbučio
buvo gražus parkas, į kurį

Bus daupinu
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PEDOFILIJA: LIGA, AR
KRIMINALINIS
NUSIKALTIMAS?
VYTAUTAS J. BIELIAUSKAS, PH. D
Per paskutinius kelis mėne juos supažindina su homosek
sius Katalikų Bažnyčia šiame sualizmu, kuris gali ir vėliau
krašte (JAV) išgyvena gana su jais pasilikti. Apskritai, ho
sunkią krizę, surištą su vaikų moseksualai turi patraukimą
lytiniu piktnaudojimu, pada prie savo lyties asmenų, ku
rytu kai kurių kunigų, šito rie yra jau suaugę ir turi pa
kia elgsena yra laikoma sek našius polinkius. Homosek
sualine deviacija, kuri yra sualų yra taip pat ir tarp mo
moraliniu atžvilgiu — nuodė terų, bet joms aprašyti nau
mingumas, teisiniu atžvilgiu dojamas lesbięčių terminas
— kriminalinis nusikaltimas, (lesbians). Kai kurie psichiat
o psichologiniu vertinimu — rai ir psichologai galvoja, kad
asmenybės sutrikimas — per daugelis homoseksualų ir lesversija. Pagal statistikas, pe biečių turi savo lytinius pa
dofilija tarp katalikų kunigų linkimus nuo pat mažens, kad
šiame krašte pasireiškia 1,6 tai įgimtas polinkis, kurio
proc., o apskritai tarp žmonių negalima pakeisti, bet kiti šių
ji įvyksta 8 proc. Kiekvienu at profesijų atstovai mano, kad
veju, skaičiai yra gana nedide jų elgsena išmokta, pedofilų ir
li, bet, turint galvoje, kad to efebofilų įtakoje. Seniau ho
kia elgsena padaro didelę žalą moseksualizmas buvo taip
vaikams, net ir maži jos skai pat laikomas perversija, bet
čiai yra labai sukrėtę visuo per paskutinius dešimtmečius
menę, ypač katalikus. Spauda yra išplitusi nuomonė, kad tai
dabar dažnai rašo apie įvai ne perversija, o tik identiteto
rius įvykius ir labai dažnai sutrikimas. Čia tenka pažy
vartoja įvykių aprašymuose mėti vieną labai svarbų skir
ne visai tikslias charakteris tumą tarp pedofilijos ir homo
tikas. Taigi šia proga turėtų seksualizmo, būtent; pasta
būti mums visiems naudinga rųjų sugebėjimas savo elgesį
pažvelgti į šį nemalonų feno kontroliuoti.

meną iš profesinio — psicho
loginio taško, ką čia ir norime
padaryti.
Pedofilija ir jos apraiškos

Pats žodis yra graikų kilmės
ir etimologiškai reiškia „vaiko
mėgimą”, bet iš esmės tai reiš
kia seksualinį patraukimą
prie jaunų vaikų. Apskritai jų
patraukimą turima vaikams,
kurie yra prieš pubertinio
amžiaus, t.t. 12 metų ar jau
nesni. Tokius palinkimus turį
žmonės vadinami pedofilais.
Jų yra du tipai: vieni turi pa
traukimą tik į jaunus vaikus,
o kiti domisi ir vyresniais. Pe
dofilija gali pasireikšti patrau
kimu tos pačios lyties vaikui,
t.y. vyras domisi berniukais,
bet taip pat joje gali pasi
reikšti nenormalus prisiriši
mas prie kitos lyties vaikų, t.
y. vyras domisi jaunomis mer
gaitėmis. Yra ir vadinamų
tarpbiseksualų, kurie šliejasi
ir prie jaunų berniukų, ir prie
mergaičių. Psichologai kalba
apie pedofilus vyrus ir pedofiles moteris, bet statistikos
rodo, kad daugumas pedofilų
yra vyrai — jų yra apie 80
proc. Paprastai
pedofilai
mėgsta pasakoti vaikams apie
lytinius santykius, juos gla
monėti, žiūrėti į jų lytinius
organus ir kartais įsijungti į
lytinius kontaktus. Bet apra
šyti tiems, kurie visų pirma
naudoja lytinius kontaktus su
mažais vaikais, yra naudoja
ma pederasto terminas. Nors
tiek pedofilai, tiek pederastai
padaro neapsakomai didelę
psichologinę žalą, pederastai
yra net pavojingesni, nes jie
dažnai atlieka su vaikais sodominius aktus, juos išprievar
tauja ir kartais net nužudo.
Efebofilija ir
homoseksualizmas

Efebofilija yra terminas,
naudojamas
diagnozavimui
tų, kurie turi specialų patrau
kimą ne į vaikus, bet dau
giausiai į paauglius (teenagers). Nors ir paaugliai gali
lengvai pasiduoti lytiniam su
vedžiojimui, vis dėlto jie jau
turi daugiau galimybės neben
dradarbiauti su efebofilais.
Deja, amžiaus skirtumas, au
toritetas ir jaunuolio stoka pa
sitikėjimo savimi gali jį leng
vai nuvesti į pinkles, prieš
kurias jis negali atsispirti.
Efobofilai daugeliu atvejų yra
homoseksualai ir, dažnai ben
draudami su paaugliais, jie

neretai laikomi kalėjimuose.
Tai būtinas teisinis tvarky
mas, bet tai daroma, nekrei
piant dėmesio į pedofiliją,
kaip psichinę ligą.
Nepaisant, kad pedofilija ir
kitos jos apraiškos yra žino
mos per ilgus amžius — šis fe
nomenas jau buvo žinomas
senojoje Graikijoje — vis dėlto
į ją didelio dėmesio nebuvo
kreipiama. Kaip istorija rodo,
tai buvo laikoma nesvarbiu
elgsenos sutrikimu, nekrei
piant per daug dėmesio į nu
kentėjusias aukas — vaikus.
Pačios emocijas ir proto ligas
tyrinėjančios profesijos šiai
problemai nėra davusios už
tenkamo dėmesio. Štai prieš
metus viename Amerikos psi
chologijos žurnale buvo pa
skelbtas straipsnis, kuriame
pateikti pedofilų aukų apklau
sinėjimų rezultatai, pagal ku
riuos buvo rasta, kad dauge
liui
nukentėjimai
nebuvo
traumatiški ir nepadarė dide
lių žalų. Žinoma, tai buvo sta
tistiniai apklausinėjimai, ku
rie vėliau stipriai kritikuoti ir
tie rezultatai paneigti.
Dabar, kai ši problema yra
naujai iškilusi ir yra surišta
su katalikų hierarchija, atro
do, kad tai privers visus — ir
profesionalus, ir religijos vado
vus — atkreipti į pedofiliją
rimtą dėmesį, jos tyrimams
bei reabilitacijai skirti dau
giau dėmesio ir daugiau lėšų.

Sutrikimų kilmė ir jų
gydymas

Kodėl šitai taip
stipriai pasireiškia JAV?

Pedofilija ir jos apraiškos
pagal S. Freudą pasiekia tik
kūdikio seksualinį lygį, ku
riame lytinis brendimas yra
sustojęs, ir dažniausiai šio
proceso negalima pakeisti.
Freudo pasekėjai vėliau gal
vojo, kad vis dėlto pedofilijos
ligą psichoanalizės įtakoje
būtų galima pataisyti, bet ligi
šiol mokslinėje literatūroje
nėra paskelbta nei vieno atve
jo, kur toks mėginimas būtų
pasisekęs. Dabar yra oriimta
nuomonė, kad pedofilija yra iš
iš esmės asmenybės sutriki
mo, t.y. psichopatologijos žy
mė ir kad tai yra psichinis su
trikimas, kurio pagydyti ne
galima. Kai kurie psichiatrai
tokais atvejais naudoja antidepresinius vaistus ir taip pat
mėgina vyre sumažinti tes
tosterono kiekį, laukdami, kad
tuo būdu bus sumažintas lyti
nis pogeidis ir sulėtinami
jausmų pasireiškimai. Deja,
kaip patirtis rodo, šie metodai
problemas gali tik užmaskuo
ti, bet ne pakeisti.
Atrodo, kad pedofiliją reik
tų laikyti psichine liga, kuri
su lytiniu sutrikimu neturi
daug ryšio. Daugelis pedofilų,
artindamiesi prie vaikų, išgy
vena tam tikrą savo jėgos
patyrimą: jie jaučias dideli,
svarbūs ir reikšmingi. Žino
ma, šitokie egoistiniai jaus
mai nekreipia jokio dėmesio
į vaikų jausmus bei jų pa
žeidimą.
Klinikinė patirtis
rodo, kad kai kurie pedofilai,
įsisiūbavus jų jausmams, jau
čiasi bejėgiai susivaldyti ir,
net norėdami, to negali pada
ryti. Konkrečiai kalbant, tai
yra nelaimingi žmonės, bet jie
yra pavojingi ir negali būti
palikti savo ligos malonei.
Anksčiau, kai proto ligoniai
būdavo uždaromi į psichiatri
nes ligonines, tokiems žmo
nėms būtų buvę galimybė —
tokioje institucijoje egzistuo
ti. Deja, dabar psichiatrinių
ligoninių yra labai mažai beli
kę ir pacientai ten labai trum
pai laikomi. Tuo būdu pedofi
lai, prie kurių tektų priskirti
ir incestą praktikuojančius
(žmonės, kurie turi lytinius
santykius su savo artimais gi
minėmis — vaikais), daugiau
sia paliekami teisinės apsau
gos institucijoms. Jų veiks
mai, be abejo, reiškia krimi
nalinius nusikaltimus, dėl to
jie yra teismų baudžiami ir

Nepaisant, kad pedofilinis
asmenybės sutrikimas pasi
reiškia visame pasaulyje, vis
dėlto jo problema buvo ir yra
labiausiai iškelta čia, JAV.
Galimas dalykas, kad čia
spauda yra laisvesnė, o žurna
listai mėgsta tyrinėti ir apra
šinėti visokias žmogiškas silp
nybes, padarydami jas sensa
cijomis. Bet taip pat yra ver
ta ir pasvarstyti kai kuriuos
čionykštės kultūros bruožus.
Europiečiai, atvykę į JAV,
greit pastebi, kad čia yra gan
aiškus susilaikymas tarpžmogiškuose kontaktuose. Psicho
logija tvirtina, kad kiekvienas
žmogus, pageidauja meilės,
kuri gali pasireikšti įvairiomis
formomis, bet jos visos įjungia
tam tikrą intymumo jausmą.
Vadinasi, yra normalu žmo
nėms siekti vieno su kitu ar
tumo. Tas artumas gali pasi
reikšti protine plotme, bet jis
pasireiškia ir fiziniais gestais.
Rankų paspaudimas, apsiglobimas, pasibučiavimas su
daro būdus artumui išreikšti.
Taigi augantys vaikai jaučiasi
labai patogiai motinos ar tėvo
glėbyje; net ir suaugę draugai
gali išreikšti vienas kito pri
pažinimą apsikabindami. Ši
tokia elgsena, kuri yra labai
suprantama ir priimtina ki
tose kultūrose, deja, išgyvena
čia tam tikrą krizę. Stebint
šeimų ir suaugusių bendravi
mą, galima aiškiai matyti,
kad fizinis intymumas yra iš
esmės sutapatinamas su sek
sualiniais jausmais, ir dėl to
jo vengiama. Tai ypač galima
pastebėti vyrų bendravime.
Tuo tarpu, kai mergaitės ar
moterys gali lengvai viena
kitą apkabinti ir viena su kita
laikytis rankomis, berniu
kams toks elgesys yra neska
tinamas. Todėl berniukai au
ga, išgyvendami tam tikrą
normalaus artumo stoką. Tad
nenuostabu, kad berniukai,
ypač gyveną našlaitynuose,
arba suskilusiose šeimose,
jaučiasi gan vieniši. Tam
tikra prasme jie savaime
pasidaro pedofilų eksploataci
jos objektais. Kai suaugęs vy
ras, autoritetinėje pozicijoje,
juos meiliai apkabina, pabu
čiuoja ir prie savęs patrau
kia, jie tai išgyvena kaip inty
mumą ir tam tikrą žmogiškos
meilės apraišką, kurios jie sa
vo gyvenime pasigenda. Jie
ieško artumo, o pedofilai tai

panaudoja savo instinktų pa
tenkinimui. Ir tuo būdu
įvyksta meilės suniekinimas
vaike, kas turbūt ir sudaro
didžiausią skriaudą, padaro
mą pedofilijos aukoms. Gali
mas dalykas, kad pedofilai ku
nigai, irgi išgyvena norus in
tymumui ir žmogiškai meilei,
bet jie, būdami lytinio vaikiš
kumo stadijoje, meilės negali
suprasti ir dėl to tampa žalin
gais kenkėjais savo nekaltoms
aukoms. Tai yra viena gali
mybė pedofilijos pasireiškimo
mūsų čionykštėje kultūroje
paaiškinimui.
Bet tai yra tik teorija, kuri
gali būti teisinga, kaip teorija.
Praktikoje ja sekant, tektų vi
sai kultūrai ir vaikų auklė
jimui atkreipti dėmesį į nor
malių tarpžmogiškų artumo
santykių puoselėjimą. Tai gal
sumažintų vaikų pažeidžia
mumą, bet pačiai problemai
spręsti reikės daugiau moksli
nių tyrinėjimų ir naujų būdų
ieškojimų šiai ligai riboti arba
gal ją pagydyti. Bet kol tai
įvyks, mums visiems reikės
saugoti vaikučius ir paauglius
nuo plėšriųjų pedofilų.
Šį straipsnį ruošiant, visai
neseniai man pateko į rankas
aprašymas vieno kunigo, dir

□

busio Maine valstijoje. Jis bu
vo pedofilas, gydytas keleto
psichiatrų ir keliamas iš para
pijos į parapiją. Galų gale te
nykštė vyskupija pareikalavo,
kas jis visiškai pasitrauktų.
Dėl to šis kunigas įstojo į lie
tuvių pranciškonų vienuoly
ną Kennebunkporte, ME. Pa
buvęs ten trejus metus ir ta
pęs pranciškonu, jis išvyko į
Lietuvą ir apsigyveno Kretin
goje. Pagal spaudos praneši
mus, jis ten dėstąs kolegijoje,
ir dirbąs su mažais vaikais.
Šiuo metu JAV teisinės įstai
gos ieško jo kaip nusikaltėlio.
Įdomu, kaip jis iš viso galėjo
rasti sau vietą pranciškonų
vienuolyne ir kas dabar tenai
rūpinasi, gindamas vaikučius
nuo piktnaudojimo. Šią žinią
pridėdamas noriu pailiustruo
ti pedofilijos problemos tarptautiškumą ir pastebėti, kad
tai nėra vien tik „amerikoniš
kas fenomenas”, ši liga —
perversija egzistuoja ir kituo
se kraštuose; ir pedofiliniai
nusikaltėliai ieško prieglau
dos visur, kur tik gali ją rasti.
Kol jų elgsena nebus griežtai
sukontroliuota, vaikų apsau
gai reikia dėmesio ir JAV, ir
Kretingoje.

Trumpai apie viską

Legendinė grupė „Foje”.

*

Legendinės Lietuvos
grupės „Foje” nariai praėjus
lygiai penkeriems metams po
paskutiniojo savo atsisveikini
mo koncerto vėl susirinks Vil
niuje Vingio parke pristatyti
savo geriausių dainų rinkinio.
Albumas „Paveikslas” bus di
džiausias ir paskutinis kada
nors išleistas grupės įrašų rin
kinys. Dviguboje kompakti
nėje plokštelėje įtrauktos 32, o
garso kasetėje — 19 geriausių
visų laikų „Foje” dainų, su
rinktų iš visųjų albumų.

Dailininkės
J. Monkutės-Marks
kūryba
Kauno M. Žilinsko dailės ga
lerijoje atidaryta JAV gyve
nančios lietuvės dailininkės
Janinos Monkutės-Marks pa
roda „Grįžtu namo”.
J. Monkutė-Marks darbai
buvo rodyti įvairiose žymiose
JAV galerijose, ji yra nuolati
nė svarbiausių Amerikos lie
tuvių dailės centrų — Balzeko
lietuvių kultūros muziejaus,
Čiurlionio galerįjos, Lietuvių
dailės muziejaus Lemonte pa
rodų dalyvė.
Dailininkė daug metų orga
nizavo JAV Hyde parko meno
centro narių parodas, taip pat
dirbo B. I. G. meno centre Sanibele (Floridos valstija). Ji
buvo viena iš Lietuvių moterų
dailininkių draugijos JAV
steigėjų ir vadovių. (BNS)

Choreografijos
katedrai — 35-eri

Klaipėdos universiteto Cho
reografijos katedra Vilniuje,
Pedagoginiame institute, buvo
įkurta 1965 m. profesoriaus
Juozo Gudavičiaus pastango
mis. Po 4 metų ji perkelta į
Klaipėdą. Tuomet pirmosios

laidos absolventai sudarė ka
tedros pedagoginio kolektyvo
branduolį. Dalis iš jų dirba iki
šiol.
Anksčiau kasmet studijuoti
buvo priimama po 30 stu
dentų, pastaruoju metu — tik
10. Per 35 katedros gyvavimo
metus čia mokslus baigė dau
giau kaip 500 studentų. Apie
85 proc. iš jų dirba choreogra
finį darbą.
Klaipėdos universiteto Cho
reografijos katedra yra bene
vienintelė Lietuvoje, ruošianti
labai plataus profilio choreo
grafus. Studentai čia studįjuoja ne tik lietuvišką, bet ir
klasikinį,
pasaulio
tautų,
šiuolaikinį šokį. Be to, jie mo
kosi patys
kurti
šokius,
režisuoja spektaklius, koncer
tus.
(Elta)

Užsienio įmonėms
trūksta
kvalifikuotų
darbininkų
Kaune atsidariusios užsienio
kapitalo įmonės, kuriose nuo
lat didinamas darbo vietų
skaičius, stokoja aukštos kva
lifikacijos specialistų. Darbda
viai tai linkę sieti su jau susi
formavusia darbo rinka, o dar
bo beieškantieji skundžiasi
itin dideliais reikalavimais.
Praėjusių metų pabaigoje du
ris atvėrusi ortopedijos avaly
nę bei įtvarus sportininkams
gaminanti įmonė „Ortho Bal
tic” ilgokai skelbėsi ieškanti
kvalifikuotų darbuotojų, ta
čiau pristigo užsienio kalbą
mokančių kandidatų. Vienas
stambiausių
Skandinavijos
susivienijimų „Kitron ASA”,
neseniai atidaręs elektronikos
gamyklą Kaune, taip pat su
sidūrė su panašiomis proble
momis.
(KD, Elta)

PASLAUGOS

ELEKTROS
ĮV EDIMAI-PATAIS YMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiestyje. Dirbu greitai,
garantuotai ir sąžiningai.
k

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS
Įrengiame „basement”, virtuves,
dedame medines grindis, darome
„deck”, staliaus ir kitus smulkaus
reiponto darbus. Aukšta darbų
kokybė, žemos kainos.Turiu
draudimą. Tel. 773-254-0759;
847-525-9275, (mob.), Žilvinas.
AUTOMOHLBį NAMŲ SVEIKATOS
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS.

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street
Tel. 708-424-8654
773-581-8654
TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS,
ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO
VĖSINTUVUS.

H. DECKYS
TEL. 773-585-6624.

„Draugo'
skelbimu skyrius

Tel. 1-773-585 9500

V.A.L Auto Servisas.
Atliekame visus variklio ir va
žiuoklės darbus. Variklio kompiu
terinis patikrinimas. Nuolatiniams
klientams nuolaidos. Parduodame
naudotus automobilius. 3800 W.

79 St. Tel. 773-582-0183; 773582-0184. Kalbame lietuviškai.

SIŪLO DARBĄ
Window VVashers Needed!
40,000 per year. We need 100 crews.
No exp. necessary. Will train. Mušt
have valid driver’s license and transportation. Mušt be fluent in English.
L.A. McMahon Window Wasrnng.
Chicago and Milwaukee area.
Tel. 800-820-6155.

Reikalingi darbuotojai parduo
tuvių valymui TN ir IN

valstijose. Pageidautina vyrai.
Atlyginimas nuo
$1,500 iki $1,800.

Tel. 615-554-3161.
PARDUODA

Kaune parduodamas naujai
statytas „condominium”.
Skambinti
tel. 011-370+37+314898,
Jurgis.
IŠNUOMOJA
Marųuette Park apylinkėje,
ramioje vietoje, išnuomojamas
2 miegamųjų modemus butas.
Naujai išdažytas, su pilnai įrengta
virtuve. Tel. 708-656-6599.

Valstybės archyvui perduoti
A. Smetonos vairuotojo užrašai
Atkelta iš 1 psl.
prezidento vairuotojas užra
Pasak perdavimo cere šus pildė labai kruopščiai.
monijoje dalyvavusio Lietuvos „Nurodomas laikas, vieta bei
archyvų generalinio direkto kas važiavo”, sakė jis. Pasak
riaus Vido Grigoraičio, Prezi jo, iš užrašų galima spręsti ir
dentų kanceliarijos fondas yra apie valstybės vadovų bei jų
negausus, todėl kiekvienas šeimos narių pomėgius bei
dokumentas yra labai vertin laisvalaikį.
Pasak G. Žemkalnio, 1940gas.
70 puslapių prezidento vai 1941 metų įrašai — tikras de
ruotojo Jono Balčiūno užra tektyvas. „Skaitant matosi,
šuose užregistruoti svarbūs kaip keitėsi gatvių pavadini
Lietuvos istorijai momentai. mai, kaip ‘ponai’ tapo ‘drau
Pasak V. Grigoraičio, iš už gais’,” kalbėjo G. Žemkalnis.
rašų matyti, kaip 1940 m.
Pasak Lietuvos centrinio
birželį iš Lietuvos traukėsi valstybinio archyvo direkto
prezidento A. Smetonos šei riaus Daliaus Žyžio, užrašai
ma, taip pat matyti kur ir bus restauruojami ir vėliau
kada už Kauno susitikdavo mikrofilmuoti, kad su jais
marionetinės vyriausybės at galėtų susipažinti visi norin
stovai. V. Grigoraičio teigimu, tys.

Lietuviai raginami nedalyvauti
„antilietuviškoje provokacijoje”
Atkelta iš 1 psl.
Tuo tarpu konservatoriai ra
gina jaunuolius apsvarstyti
„nedorą” kvietimą kartu su
savo tėvais ir seneliais, priim
ti „pilietinį sprendimą” ir
nedalyvauti „antilietuviškoje
provokacijoje”.
Konservatorių vadovas Vy
tautas Landsbergis gegužės
pabaigoje Lietuvoje vykusioje
Baltijos Asamblėjos sesijoje
buvo pateikęs dokumento pro
jektą, raginantį Baltijos vals
tybių sportines organizacijas
nedalyvauti žaidynėse, tačiau
jis nebuvo priimtas.

Maskvoje rengiamos žaidy
nės sukėlė pasipiktinimą ir
tarp Estijos parlamentarų.
Apginti Baltijos valstybių jau
nuomenę nuo „Maskvos ma
nipuliacijų” paragino BA sesi
joje dalyvavęs Estijos parla
mento
opozicinei
Tėvynės
sąjungos frakcijai priklausan
tis Aimar Altosaar. „Organi
zuodami ‘Visasąjungines spor
to varžybas’, jie nori vėl atgai
vinti ‘artimojo užsienio’ dokt
riną, todėl mūsų užduotis yra
apsaugoti savo vaikus nuo po
litinių Maskvos manipulia
cijų”, teigė A. Altosaar.

Normandijoje atidarytas
Lietuvos garbės konsulatas
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos gar
bės konsulė Normandijoje Mil
da Peruche Arąuer didelį dė
mesį ketina skirti ekonomi
niam bendradarbiavimui tarp
Lietuvos ir Prancūzijos Nor
mandijos regionų, Klaipėdos
bei Havro uostų, kultūriniams
ryšiams.
M. Peruche Arquer gimė
1949 m. vasario 15 d. lietuvės

Onos Gečaitės ir prancūzo Al
bert Peruche šeimoje. Ji yra
„ALSTOM Power Conversion”
bendrovės viena iš vadovau
jančių tarnautojų. M. Peruche
Arąuer aktyviai dalyvauja
Lietuvių bendruomenės Pran
cūzijoje veikloje. 1993 m. savo
gimtajame Normandijos re
gione ji įkūrė visuomeninę
asociaciją „Lietuva Brangi —
Normandie Lituanie”.
(Elta)

Lietuvių kalbos institutas baigė leisti 20 tomų daugiau kaip šimtmetį rengtą
„Lietuvių kalbos žodyną", kuriuo džiaugiasi vyriausiasis redaktorius, habil.
dr Vytautas Vitkauskas
Gedimino Žilinako (Eltai juotr

MOTERYS AŠIGALIUOSE
Didžiosios Britanijos keliau
tojos Caroline Hamilton ir
Ann Daniels yra pirmoji vien
moterų komanda, pasiekusi ir
Pietų, ir Šiaurės ašigalį. Jos
pėsčios nuėjo 400 mylių per 81
dieną, kiekviena su savimi ant
rogių tempdamos po 250
svarų mantos. Pietų ašigalį
keliautojos pasiekė 2000 m.
sausio mėnesį, o Šiaurės —
š.m. gegužės pabaigoje.

NATI
|ce «v
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PUSŠIMTIS METŲ SOSTE
Anglijos karalienė Elizabeth
II šiomis dienomis šventė savo
50 metų karaliavimo jubiliejų.
Sukaktuvių iškilmės, prasi
dėjusios praėjusį šeštadienį,
Londone tęsėsi keturias die
nas, kurių metu vyko koncer
tai, paradai, karalienė važiavo
sostinės gatvėmis auksinėje
karietoje, sveriančioje ketu
rias tonas, didžiausios minios
žmonių sveikino savo valdovę,
mojuodamos vėliavomis
ir
reikšdamos savo susižavėjimą.
Vienintelį disonansą įnešė
Vytauto Jurkūno parodos atidarymas vyks 2002 m. birželio 8 d. 7 val.v. sekmadienį Buckingham rū
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL muose kilęs gaisras, bet jis
60629; tel. 773-582-6500. Paroda veiks iki 2002 m. liepos 14 d.
buvo greitai užgesintas, dide
lių- nuostolių nepadaryta ir
„BEVEIK” PASIKALBĖJIMAS
sužeistų nebuvo.
Karalienės populiarumą pa
A.: Prezidento rinkimai.
Birželio 8 d., šeštadienį, 7
staruoju laiku dar sustiprino
K.: Ar personažai leidžia au užuojauta dėl jos motinos ir
val.v. Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje (6500 S. Pulaski toriui ramiai eiti gatve?
sesers mirties. 72 proc. britų
A.: Taip.
Rd.; tel. 773-582-6500) vyks
tvirtina, kad jie savo krašto
K.: Miegoti?
dailininko Vytauto Jurkūno
monarchija ir jos galva yra pa
A.: Beveik.
karikatūrų ir šaržų paroda
tenkinti.
K: Atostogauti?
„Beveik natiurmortai”. Spaus
A.: Nežinau, nes atostogų
diname trumpų pasikalbėjimą
NEĮKAINUOJAMOS
beveik
neturėjau.
su Čikagon atvykstančiu me
VERTĖS BIBLIOTEKA
K: Ar buvo bandymų pa
nininku.
Dabartiniame Egipte, biblipirkti
autorių?
Klausimas: Kokį veikėją
nio Sinajaus kalno papėdėje,
A.: Deja, tik beveik.
dailininko plunksnai šokdinti
stovi St. Catherine vienuoly
K.: Ką pamatysime „Natiur nas. Jį pasiekti taip sunku,
smagiausia?
Atsakymas: Beveik neabe mortuose?”
kad tik patys didžiausi nuoty
A.: Norėčiau atkreipti dėme kių ieškotojai ar tikintieji ryž
joju, kad smagiausias yra dai
lininko šokis su Vytautu sį į parodos pavadinimą „Be tasi į kelionę. Vienuolynas pa
veik natiurmortai”. Svarbiau statytas 527 m. po Kr., mano
Landsbergiu.
sias yra tas „beveik”. Gerai ma, toje pačioje vietoje, kur
K.: Kodėl?
A.: Todėl, kad prezidento tai ar blogai, bet daugelis da Mozė matė „degantį krūmą” ir
rinkimų metu jis ' prisistatė lykų Lietuvoje yra beveik kalbėjosi su Yahve. Vienuo
kaip „tiesiog paprastas ir ma nuostabūs, beveik baigti, be lyne įsikūrę graikai ortodok
lonus žmogus”. Ir rinkimus jis veik sutvarkyti. Daktaras sai vienuoliai.
Faustas pasakytų: „Sustok,
beveik laimėjo.
Tačiau vienuolyne yra sena
K.: Nuo ko prasideda perso akimirka beveik žavinga!” biblioteka turinti 5,000 pačių
Taigi pamatysim šį sustojimą.
nažas?
anksčiausiai
išspausdintų
K.: Ar sunku patekti į istori knygų, per 3,500 rankraščių,
A.: Nudažyk žmogui nosį
raudonai ir jis taps beveik per jos knygą?
įvairių įvairiausių senienų,
A: Sunku.
sonažas.
paveikslų („ikonų”). Kadangi
K.: Ar turės tokią galimybę klimatas yra labai sausas ir
K.: Nuo ko prasideda siuže
parodos lankytojai?
tas?
karštas, net pačios seniausios
A.: Nuo visokių smulkmenų
A.: Beveik.
knygos bei rankraščiai gerai
- Seimo pasėdžių, stojimo į
išsilaikę. Šiuo metu dedama
Su dailininku V. Jurkūnu pastangų visas vienuolyno
NATO, beveik demokratiško
„beveik” kalbėjosi brangenybes sukataloguoti ir
valdymo.
Ramunė Zdanavičiūtė- įvesti į kompiuterinį tinklą,
K.: Koks politinis įvykis
Lapas
buvo „produktyviausias”?
kad šiais retais kultūros ir
meno lobiais galėtų pasinau
doti kuo daugiau žmonių.
UŽUOJAUTOS ŽENKLAS:
KETURIOLIKA KARVIU
Nuošaliame Kenya (Afrika)
valstybės pakraštyje gyvena
klajoklių Masai gentis, kurios
pagrindinis verslas yra gyvuli
ninkystė. Masai labiausiai
vertina savo karves, teikian
čias maistą ir pragyvenimo
šaltinį. New Yorkas su dango
raižiais ir kitomis modernaus
didmiesčio įdomybėmis šiems
žmonėms yra ne tik nežino
mas, bet ir neįsivaizduoja
mas. Tačiau vienas Masai
genties jaunuolis, Kimeli Naiyomah, visgi New Yorką pa
žįsta: jis tenai studijavo medi
ciną. Grįžęs į savo kaimą,
stengėsi papasakoti apie bai
sią tragediją, ištikusią New
Yorko ir apskritai Amerikos
gyventojus pernai rugsėjo 11
d. Kai kurie jo gimtojo kaimo
žmonės jau buvo apie tai
girdėję per radiją, bet, kadan
gi televizijos niekas neturėjo
ir laikraščių neskaitė, vaizdų
jiems neteko matyti.
Tačiau Masai, iš esmės ka
ringa gentis, visgi galėjo su
vokti, kad kažkur įvyko baisi
nelaimė, todėl reikia kažkaip
nukentėjusius paguosti, jiems
padėti. Kaimo vyresnieji su
ruošė iškilmingas apeigas,
kurių metu buvo specialiomis
maldomis palaiminta 14 kar-

vių (tai, Masai nuomone, jau
nemažas turtas), skirtų njkentėjusiems niujorkiečiams.
Po to karvės buvo perduotos iš
Kenya sostinės Nairobi iš
kviestam JAV ambasadoriui
William Brancick. Pagal Ma
sai tradiciją, brangiausias
daiktas, kurį jie gali kam nors
dovanoti, yra nuosavas vai
kas, karvė arba žemės sklypas.

STRUČIAI — GERI
„POLICININKAI”
Pietų Afrikos ūkininkai,
ypač gyvenantys nuošaliai,
tuščiuose plotuose, apsaugai
naudoja ne šunis, bet stručius.
Kadangi stručiai yra nemaži
mušeikos, pasimaišiusius sve
timus žmones jie spiria, gnybia, veja, todėl vagys bijo prie
sodybų, saugomų tokių „poli
cininkų” prieiti.

Vidurinėje Prancūzijoje, netoli Clermont-Ferrand vietovės, archeologai
atrado kapinyną su gerai iSsilaikiusiais aštuonių senovės karių ir jų žirgų
palaikais Manoma, kad jie yra iŠ I Šimtmečio prieS Kr., dar prieš Romos
imperijos invaziją

MAŽIAUSIAS PASAULIO
KŪDIKIS
Š.m. vasario mėnesio pra
džioje vienoje Romos (Italija)
ligoninėje gimė mergytė, svė
rusi tik 9.97 uncijas! Tai ma
žiausias gimęs ir gyvas išlikęs
kūdikis visame pasaulyje.
Mergytė, gydytojų pavadinta
„Pearl”, buvo iš motinos įsčių
išimta po 27 savaičių nėštu
mo. Pearl visgi išliko gyva ir
gegužės pabaigoje buvo išleis
ta iš ligoninės, sverianti jau
beveik puspenkto svaro. Gydy
tojai tvirtina, kad ji augs ir
vystysis normaliai.
RUOŠIAMASI APLANKYTI
MERKURIJŲ
Merkurijus yra mažiausia
mūsų Saulės sistemos plane
ta, skriejanti arčiausiai Sau
lės, iki šiol „iš arčiau” nety
rinėta. Dabar mokslininkai,
su NASA pritarimu, projek
tuoja instrumentinį erdvėlaiviuką („Messenger”), kuris
numatomas į erdves paleisti
2004 m. kovo mėnesį ir, nu
skridęs 8,286 mylių nuo Že
mės, turėtų Merkurijaus or
bitą pasiekti 2009 metais.
Didžiausia problema, kurią
inžinieriams reikia išspręsti:
kaip apsaugoti „Messenger”
instrumentus nuo karščio, nes
Saulė Merkurijų apšviečia 11
kartų daugiau, kaip Žemę.
SAHARA APLANKĖ
ŠVEICARIJĄ
Šį pavasarį netikėtas oro
srovių posūkis išpylė ant va
karinės Šveicarijos kalnų snie
gynų apie 80,000 tonų Saharos dykumų smėlio. Sinoptikai
tvirtino, kad smėlis iš Alžirijos
ir Maroko buvo oro srovių
įtrauktas į debesis, kurie pas
kui atslinko per Viduržemio
jūrą, Gibraltaro sąsiaurį, Ispa
nijos dalį, ilgainiui pasiekę
Šveicariją, kur ir išpylė savo
krūvį.
KURIE YRA ILGIAUSI
VIETOVIŲ PAVADINIMAI?
Turbūt pirmoji vieta tektų,
iš 167 raidžių susidedančiam,
Bangkoko (Tailand) poetiniam
pavadinimui,
reiškiančiam
„Angelų miestas”. Štai tas
pavadinimas:
„Krung thep mahanakhon
bovom ratanakosin mahintharayutthaya mahadilok pop noparatratchathani
burirom
udomratchanivetmahasathan
amornpiman
avatarnsathit
sakkathattiyavisnukarmprasit”.
JAV-se,
netoli
Webster,
Mass., ežeras indėnų kalba
vadinasi:
„Chargoggagoggmanchaugago
ggchau bunagungamaug” (43
raidės).
Išvertus tas reiškia maž
daug taip: „Aš žvejosiu savo
pusėje, tu žvejok savo pusėje,
ir niekas nežvejos ežero vidu
ryje”, kitaip tariant — tokiu
būdu nustatomos ribos tarp
dviejų indėnų genčių.
Kai kurie kiti: „Vilią Real
de la Santa Fe de San Francis
co de Asis” — tai tikrasis San
ta Fe, N.M. pavadinimas; „EI
Pueblo de Nuestra Senora la
Reiną de los Angeles de la
Porciuncula” — Los Angeles,
Calif.
VĖŽLYS: MĖSA AR ŽUVIS?
Popiežius Jonas Paulius II
gavo prašymą paskelbti, kad
jūros vėžliai nėra žuvys, todėl
pasninko dienomis jų mėsos
valgyti negalima. Tuo būdu
tikimasi apsaugoti šiuos vėž
lius nuo visiško išnykimo.
Kasmet Baja ruože (Kalifornija-Meksika) sugaunama ir už
mušama bent 35,000 jūros
vėžlių, o jų mėsa, ypač Gavė
nios metu pardavinėjama,
kaip nesulaužanti pasninko.
Jūros vėžlius medžioti ir už
mušti JAV-se uždrausta nuo
1973 m., o Meksikoje nuo
1990 metų, bet tas nesustabdo
brakonierių,
nes
meksi
kiečiai yra patys uoliausi jų
klientai ir vėžlieną valgo Ga
vėnios metu.
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Atkelta iš 2 psl.

Per kuopos
gyvavimo laiką daug kas pa
darytą ir pasiekta — suruoš
tos sėkmingos gegužinės „Pilė
nų” stovykloje ir Šv. Antano
parapijos patalpose. Neseniai
buvo suruoštas vysk. M. Va
lančiaus paminėjimas. Jau
daug metų, kartu su Kultūros
klubu, ruošia ir dalyvauja, at
stovaudami lietuviams tarp
tautinėse mugėse. Mokiniai,
kurie lankėsi mugėje, klau
sinėdavo apie Lietuvą, krašto
papročius, maistą, gamtą, is
toriją ir t.t. Darbas ir laikas
praleistas su mokiniais buvo
labai vertingas. Įvairiuose
renginiuose būdavo suruošiamos fotografijų parodos apie
Lietuvą, skautus, šaulius, par
tizanus, Lietuvos nepriklauso
mybės žygius.
Po to vykusiame balsavime
susirinkimas nutarė oficialiai
uždaryti Stasio Butkaus šau
lių kuopą. LŠSI vadas Myko
las Abarius kuopos vėliavą nu
gabens į Kauną ir atiduos ją
Centro valdybai Lietuvoje. Vi
si kuopos dokumentai, ir fo
tografijos bus pasiųstos Cent
ro valdybai Lietuvoje.
Kuopos piniginis turtas bus
paskirstytas: Partizanų fon
dui, Lietuvos Šaulių sąjungai,
„Trimito” žurnalui paremti,
Lietuvos Vyčių organizacijos
padalinio „Pagalba Lietuvai”
— Vilniaus Amatų centrui,
Karaliaučiaus krašto lietuviš
koms mokykloms, „Draugo”
dienraščiui paremti, Vilniaus
krašto vargstančioms mokyk
loms, Šv. Antano parapijai,
Centro valdybai išeivijoje na
rio mokesčiams, „Lietuviškų
melodijų” ir „Amerikos lietu
vių balso” radijo programoms.
LŠSI vadas Abarius pa
kvietė narius įsijungti į „švy
turio” jūrų šaulių kuopą, pa
reikšdamas, kad kiekvienas
narys yra pageidaujamas.
Susirinkimas baigtas Tautos
himnu ir vėliavos išnešimu.
Nariai ir svečiai pasiliko pa
bendravimui ir prisiminimui
gražių ir produktyvių laikų,
kai kuopa buvo stipri ir veikli.
Regina Juškaitė
Švobienė

2002 m. gegužės 16 d., Montvale, NJ, vėžio iškan
kintas mirė

A. t A.
ALGIS V. MIECIUS
(MIECEVIČIUS)
Nuliūdę liko: žmona Aurelija, dukros Rima ir Rūta,
trys anūkai, sesuo Dalia Ječienė ir jos šeima, brolis Ka
zys Miecevičius ir giminės Lietuvoje.
Velionis buvo palaidotas ketvirtadienį, gegužės 23 d
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, prie uošvių Jasinevičių.
Ilsėkis ramybėje mylimas Algi, tėve, seneli, brolau ir

dėde.

A. f A.
OLGA V. MARKŪNAS
Mirė 2002 m. birželio 2 d., Waukegan, savo namuose,
sulaukusi 84 metų.
Gimė 1917 m. rugpjūčio 21 d. Degučiuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Paul Markūnas; duktė Regina
(Roger) Siske; anūkės Kelly, Jennifer ir Kimberly Siske,
sesuo Herta Upenieks; broliai Hugo ir Martin Kiaupa.
A.a. Olga buvo žmona a.a. Peter Markūnas ir sesuo
a.a. Emil, Evaldo bei Viliaus.
Velionė pašarvota ketvirtadienį, birželio 6 d. nuo 6
v.v. iki 9 v.v. Peterson ir Patch laidojimo namuose 408
N. Sheridan Rd., Waukegan, IL.
Laidotuvės penktadienį, birželio 7 d. Iš laidojimo
namų velionė bus atlydėta į Lietuvių Evangelikų Liute
ronų bažnyčią, 6641 S. Troy St., Chicago, IL, kurioje vyks
laidojimo apeigos.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuvių Evangelikų
Liuteronų bažnyčiai arba „Lithuanian Mercy Lift” orga
nizacijai.
Nuliūdę artimieji.

Laidotuvių direk. Peterson & Patch. Tel. 847-623-0495.

* Per keturis šių metų
mėnesius Lietuvą aplankė
1.2 proc. daugiau užsieniečių
nei pernai per tą patį laikotar
pį. Iš viso sausio-balandžio
mėnesiais į Lietuvą atvyko 1
mln. 49,500 užsieniečių. Dau
giausia lankytojų buvo iš kai
myninių valstybių .

A »TAA ALUAN08 MEMBER

Chicago

How easy is it to
As easy as SAS.

From Chicago we offer daily Service to Vilnius
wlth a hassle free connection through our
Čopenhagen Airport. And when returnlng, you
can enjoy šame day travel via Čopenhagen back
to Chlcago.
Flnd out just how easy we can make your
next trlp to Vilnius. And remember, when you
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’
EuroBonus™ freųuent flyer program.
For Information on special fares and
schedules contact your Travel Agent or SAS at
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It's Scandinavian
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

✓

Mažosios Lietuvos Lietu
vių draugijos narių susi
rinkimas ir pietūs sekma
dienį, birželio 16 d. vyks Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jaus Kristalo salėje, 6500
South Pulaski Rd., Čikagoje.
Pradžią 12:30 vai. p.p. Visi na
riai ir jų svečiai kviečiami da
lyvauti. Pietų užsakymui pra
šoma
skambinti
Ramūnui
Buntinui, tel,. 630-969-1316.
Lietuvių dailininkių pa
rodos „Minčių deriniai” ati
darymas Lietuvių dailės mu
ziejuje, Lemonte, vyks birželio
15 d., šeštadienį, 6 val.v.
Saulius Anužis telkia in
formaciją, liečiančią įdomius
ir sėkmingus projektus, spe
cialiai taikomus Amerikoje gi
musių ir iš Lietuvos naujai at
vykstančių
lietuvių porei
kiams patenkinti. Visa tai bus
pateikta darbo konferencijoje
Dainavoje birželio 7-9 dieno
mis.

Skelbimai
• Namams pirkti pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais (mokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į

Čikagos teatras „Žalt
vykslė” kviečia atvykti birže
lio 9 d. į Jaunimo centrą, į Ju
lijos Žemaitės premjerą „Trys
mylimos”. Nuo 2 vai.p.p. veiks
mugė, galėsite išgerti lietuviš
kos giros bei paskanauti „An
tano
kampo”
gardumynų
(keps šišką-bab), linksmins
„Tėviškės” kapela, vadovauja
ma Stasės Jagminienės. Spek
taklio pradžia - 3 vai.p.p. Bi
lietai gaunami „Seklyčioje” ir
prieš spektaklį nuo 2 val.p.p.
BALFo 5-to skyriaus ce
pelinų pietūs vyks birželio
16 d., sekmadienį, tuoj po Su
mos Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos salėje Marųuette
Parke. Visi kviečiami dalyvau
ti!
Birželio trėmimų minėji
mą birželio 9 d., sekmadienį,
12:30 val.p.p. lietuvių evange
likų reformatų Ziono parapijos
bažnyčioje
ruošia Čikagos
Pietvakarių apylinkių valdy
ba. Bus rodomos Lietuvos
vaizdų skaidrės, vyks trumpa
paskaita.

Laisvalaikis

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
• 27 centai skambinant į
Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24
vai. per parą, 7 dienas per
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių mo
kesčių. Tikslus apskaičiavi
mas. Kokybiškiausias ryšys.
Paslauga be apgaulės. Kreip
kitės vakarais lietuviškai į
TRANSPOINT atstovą su 8
metų patirtimi tarptautiniu
ose ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

„Bicycling Magazine” Či
kagą išrinko vienu didžiau
siu Amerikos dviratininkų
miestu. Dabar šis miestas yra
įrengęs 125 mylių ilgio naujų
dviratininkų takelių, įtaisęs
7,500 dviračių stovėjimo vietų.
Čikagos dviratininkų federaci
ja (Chicago Bicycle Federation)
rengia
dviratininkų
šventę „Bike The Drive”, kuri
vyks birželio 9 d., sekmadienį.
Šventė prasidės ankstų rytą,
iki 7 val.r. dviratininkai galės
pralėkti tuščiu Lake Shore
Drive greitkeliu. Dalyviams
reikia užsiregistruoti tel. 31242-pedal arba internete
KALENDORIUS ~ bikethedrive.org Daugiau ži
nių apie dviratininkų rengi
Birželio 6 d.: Kandida, Klaudi
nius, vyksiančius iki birželio
jus, Mėta, Norbertas, Paulina, Tau
16 d., sužinosite tel. 312-744ras.
3315
arba internete
Birželio' 7 d.: Lukrecija, Milda,
cityofchicago.org
/
Padvydė, Ratautas, Robertas, Romantas.

specialevents /

Rimvydo Racėno fotogra
fijų paroda, pavadinta „Pa
minklai lietuvių tremties ir
kalinimo vietose”, bus atidaro
ma birželio 8 d., šeštadienį, 6
val.v. Lietuvių dailės muzie
juje (14911 127 Str., Lemont,
IL). Nuotraukų vaizdai liudija
tragišką mūsų tautos likimą
tremties metais. Paroda, ku
rią organizuoja Lemonto apy
linkės Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvių dailės muzie
jus, veiks iki rugsėjo 1 d.
„Burnt by the sun” - rusų
gamybos filmas (su angliškais
įrašais), kuriame vaidina In
geborga Dapkūnaitė, laimėjęs
tarptautinę premiją, bus rodo
mas šį penktadienį, birželio 7
d., 2 val.p.p. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, Bočių menė
je. Bolševikų revoliucijos hero
jus per 1930-ųjų valymus
tampa Stalino auka. Kviečia
LB Lemonto apylinkės sociali
nių reikalų skyrius.
„Sietuvos” skautininkių
ir vyr. skaučių draugovės
sueiga šeštadienį, birželio
15 d, vyks Ateitininkų namuo
se, Lemonte. Pradžia 1 vai.
p.p.Visos narės prašomos da
lyvauti.
Tragiškos lietuvių trem
ties dienos Brighton Parko
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijoje bus minimos
birželio 16 d. Vyks pabendra
vimas prie kavutės.
NEMOKAMOS ANGLŲ
KALBOS PAMOKOS
Nemokamos anglų kalbos
pamokos vyks Daley viešojoje
bibliotekoje, 3400 S. Halsted.
Rytinės klasės ruošiamos an
tradienį, ketvirtadienį ir penk
tadienį nuo 9:15 val.r. iki 1
val.p.p. Vakarinės pamokos
vyks pirmadienį ir trečiadienį
nuo 5 val.p.p. iki 8:30 val.v.
Abi klasės turės pradedančių
jų ir pažengusiųjų anglų kal
bos studentų grupes.
The First Lutheran Church
(643 W. 31 St.) rengiamos pa
mokos pažengusiems studen
tams. Čia mokomasi idiomų,
turtinamas žodynas, duoda
mos skaitymo užduotys.
Užsiregistruoti galite šią sa
vaitę pamokų laiku. Jūsų mo
kytojas - Stan Smith. Dau
giau informacijos tel. 773-3767521.

SESELIŲ RĖMĖJŲ VAKARIENĖ
Nekaltai Pradėtosios Mari nepailstamą šalpos darbą bei
jos (Putnamo) vienuolyno rė pagalbą. Kokius darbus dirba
mėjai toliau tęsia savo veiklą. Nekaltai Pradėtosios Marijos
Pirmąjį šių metų renginį sese seserys? Seselė Margarita sa
lių rėmėjai pradėjo sekmadie kė, jog darbų nesumažėjo, bet
nį, gegužės 26 d., šv. Mišiomis darbininkių nedaugėja, me
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Mi tams slenkant ir seselės iške
šias aukojo kun. dr. Kęstutis liauja Amžinybėn. Seselės dir
Trimakas, giedojo solistė Lai ba Neringos stovykloje, kur
auklėja ir prižiūri vasaroma Stepaitienė.
Pasibaigus Mišioms, visi da jančius vaikučius. Matulaičio
lyviai rinkosi į Jaunimo centro namuose prižiūri ligonius ir
didžiąją salę vakarienei. Rė Senelius. Dirba Vilią Maria ir
mėjų pirmininkė Juzė Iva- Toronte.
šauskienė pasveikino ir padė
Putnamo vienuolyne vyksta
kojo visiems susirinkusiems. įvairūs dvasinio atsinaujinimo
Ji pakvietė atvykusią seselę renginiai, kunigų rekolekcijos,
Margaritą Bareikaitę tarti žo suvažiavimai, Norwich vysku
dį. Seselė Margarita pasveiki pijos susikaupimai, mokytojų
no seselių rėmėjus ir bičiulius, posėdžiai. Taigi Putnamo na
taip pat perdavė seselės Pau mai nėra tušti. Vyksta nuola
lės ir kitų seselių padėką už tinis judėjimas. Turime pa

siaukojusių draugų, kurie pa
deda seselėms, suorganizuoda
mi metinę gegužinę, į kurią
suvažiuoja rytinio pakraščio
seselių bičiuliai. Neringos vai
kučiai atlieka meninę programą.
Seselės dirba ir Lietuvoje Vilniuje, Kaune, Marijampolė
je, Kaišiadoryse.
Seselė Margarita sakė, kad
jų didžiausias rūpestis yra pa
šauktųjų vienuolio gyvenimui
trūkumas. Dievas bando mūsų
kantrybę. Seselė sakė, kad
meldžiamasi nuolatos - šv.
Mišiomis, Švč. Sakramento
adoracija. Taip pat nepamirš
tama ir Lietuva - meldžiama
si už jos moralinį ir ekonominį
pakilimą. Kaip palaimintasis
Jurgis Matulaitis sakė, „žemė
ne rojus, žmonės ne angelai ir

Nekaltai Pradėtosios Marijos (Putnamo) seselių rėmėjų vakarienės dalyviai. Sėdi (ifi kairės): Adelė LietuVninkienė, sekretorė Valerija Čepaitienė, pirmininkė Juzė IvaSauskienė, solistė Laima Stepaitienė, sol. Dalia Lietuvninkienė Stovi seselė Margarita Bareikaitė, Sofija Plenienė, Julija Smilgienė, Ona Norvilienė, Aldona Ankiene. Manigirdas Motekaitis, seselė Laimutė KabiSaitytė, Giedrė Čepaitytė
Reginos Jautokaitės nuotr.

Birželinės Švč. Jėzaus
Širdies pamaldos - sena,
graži lietuvių dvasingumo tra
dicija. Šiemet jos rengiamos
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo
lietuvių
parapijoje
Brighton Parke. Visus malo
niai kviečiame birželio mėne
sio penktadieniais 6 val.v. (ne
7 val.v., kaip anksčiau skelb
ta) ateiti pasimelsti prie Švč.
Sakramento, išgirsti kalbantį
Gyvąjį Viešpatį Žodžio liturgi
joje, melstis Jėzaus Širdies li
taniją. Pamaldoms vadovaus
kun. Vaidotas Labašauskas ir
lietuvių liturgijos grupė. Dau
giau informacijos Švč. M. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos tel. 773-523-1402.
TRAGIŠKOJO BIRŽELIO
PAMINĖJIMAS LEMONTE

Pirmoje eilėje - dalis Čikagos lituanistinės mokyklos abiturientų, dalyvavusių šv. Mišiose Tėvų jėzuitų koply
čioje. Iš kairės: Agnė Gedvilaitė, Aušra Bužėnaitė, Asta Lapinskaitė, Danius Čarauskas. Šiais metais mokyklą
taip pat baigė ir Karolina Grauslytė.
Kristinos Badaraitės nuotr

PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ
JAV LB Lemonto apylinkės
valdyba birželio 16 d. 10:30
ČIKAGOS LITUANISTINĖJ® MOKYKLOJE
val.r. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, rengia Gedulo ir vil
Visa, kas gyva, stiebiasi ir niekada nepamiršti, kad Meškauskas, U. Mačiulytė, J.
ties dienos paminėjimą.
aukštyn į saulę. Kaip augalai, esame galingos ir senos tautos Viršinskaitė, R. Survilaitė, A.
Visus pirmiausia kviečiame taip ir žmonės. Kaip augalui vaikai.
Paltanavičius.
Miela, kad buvo pastebėti ne
rinktis prie Partizanų Motinos reikia šviesos ir šilumos, taip
Svečiai dėkojo mokyklos di
paminklo, kur padėsime gė ir jaunam žmogui, kaip tam rektorei Jūratei Dovilienei, tik gabiausi mokyklos moki
lių, susikaupimu atiduosime jaunam daigeliui, būtinas ge mokyklos administracijai bei niai, bet nepamiršti ir ilgame
pagarbą žuvusiems Sibiro ras pavyzdys, šiltas žodis, pa visam pedagogų kolektyvui, čiai mokyklos darbuotojai: Pa
tremtyje, sugiedosime Lietu sakytas gimtąja kalba... Ir vi ČLM mokinių tėveliams už saulio lietuvių bendruomenės
vos himną. 11 val.r. Pal. J. sa tai - jaunosios kartos ugdy pasiaukojimą ir suteiktą ga Švietimo komisijos pirmininkė
Matulaičio koplyčioje bus at tojų - mokytojų rankose. Su limybę vaikams šeštadieniais Regina Kučienė, įvertindama
laikytos specialios šv. Mišios, mokytojos vardu siejama pa mokytis lietuviškoje mokyk mokyklos direktorės Jūratės
o po jų 12 vai. toje pačioje kop žanga bei pastangos išugdyti loje. Direktorės pavaduotoja Dovilienės ilgą ir pasiauko
lyčioje prasidės Gedulo ir vil kuo garbingesnį bei kuo dau Laima Apanavičienė geriau- jantį darbą, ugdant lietuvių
ties dienai skirtas specialus giau išprususį žmogų, mokan siems mokiniams įteikė gar jaunimą, apdovanojo direktorę
minėjimas. Pagrindinę kalbą tį gerbti kitą ir save, savo ir bės raštus, o tėvų komiteto garbės raštu. Už nenuilstamą
pasakys Sibiro tremtinių duk kitų tautų kultūrą bei, gyve pirmininkas Vykintas Butaus- ilgų metų darbą vedant mūsų
vaikus lietuviškuoju auklėji
ra Audronė Simanonytė, kuri nant toli nuo tėvynės, suge kas - knygas.
taip pat pritariant gitara pa bantį taisyklingai rašyti ir
Iš tiesų šventėje netrūko ge mo keliu JAV LB valdyba ir
dainuos kelias Sibiro tremties kalbėti lietuviškai.
ros nuotaikos, šypsenų, nuo Švietimo taryba padėkos raš
dainas. Meninę dalį atliks
Nepastebimai prabėgo dar širdžių palinkėjimų ir apdo tais apdovanojo ilgiausiai dir
kanklininkės E. Bužėnaitė su vieneri mokslo metai Čikagos vanojimų.
bančią mokykloje pedagogę di
G.Razumiene, birbynininkas
lituanistinėje mokykloje. Vis
Po nuoširdaus abiturientų rektorę J. Dovilienę, mokyto
V. Zelenis, solistė P. Ragienė, ko butą per tuos metus - ir auklėtojos Vidos Baliutavičie- jas Nijolę Pupienę ir Rūtą
tremties dainas duetu padai rimto darbo, ir konkursinio nės sveikinimo mokyklos abi Jautokienę.
nuos Genė Razumienė su Lai jaudulio, ir egzaminų sesijos turientai tarė padėkos žodžius
Nuoširdžius padėkos žodžius
ma Žukiene, akordeonu pri įtampos, ir, žinoma, neapsiei direktorei, visam pedagogų direktorė tarė visiems, be ku
tariant Stasei Jagminienei. ta be įdomių švenčių bei rengi kolektyvui bei tėveliams ir rių paramos ir pagalbos sunku
Visi kviečiami kuo gausiau nių, turiningų susitikimų, lie perdavė simbolinį mokyklos būtų įsivaizduoti sėkmingą
dalyvauti šiame liūdname lie tuviams
brangių
švenčių raktą būsimiems abiturien lietuviškojo jaunimo auklėji
tuvių tautos genocido paminė paminėjimų.
mą. Direktorė dėkojo dienraš
tams - devintokams.
jime.
Atsisveikindami dešimtokai čio „Draugas” redaktorei Da
Gegužės pabaigoje įvykusi
Lemonto PLC renginių ko paskutinio skambučio šventė deklamavo eiles, dainavo ir nutei Bindokienei už dovano
miteto valdyba po minėjimo 1 tarsi apvainikavo visų šių šoko „Mokyklinį valsą”.
tas knygas mokyklos bibliote
val.p.p. PLC didžiojoje salėje mokslo metų ČLM darbą. UžTrumpam palikę šventinius kai, Stasiui Barui už „Encik
Tėvo dienos proga ruošia pie vertėme dar vieną mokyklos įspūdžius, sugrįžkime atgal - į lopediją vaikams apie Lietu
tus. Kviečiame visi juose daly- istorijos puslapį.
baigiamųjų ir keliamųjų egza vą” (šios knygos buvo įteiktos
vauri.
JAV
Lemonto
Mokslo metų pabaigos šven minų sesiją. Baigdami mokyk žemesniosios mokyklos moki
tė prasidėjo Jaunimo centro lą, moksleiviai turėjo įrodyti, niams), Lietuvių fondui, JAV
apylinkės valdyba
koplyčioje, kur šv. Mišias au kad jie verti Čikagos lituanis LB valdybai ir Švietimo tary
kojo kunigas Vaidotas Laba tinės mokyklos abituriento bai, PLB Švietimo komisijai
šauskas, patarnavo seminaris vardo. Moksleiviai laikė ketu bei jos pirmininkei R. Kučienegalime gyventi be kry tas Nerijus Šmerauskas. Ku ris baigiamuosius egzaminus: nei ir visiems visiems, padėjunigas linkėjo visiems stipry Lietuvos istorijos (mokyt. Vida siems ČLM pedagogų kolekty
žiaus”.
Baigdama savo žodį, seselė bės, ištvermės ir Dievo meilės Baliutavičienė), lietuvių kal vui vesti mokinius lietuvybės
Margarita padėkojo seselių rė bei palaimos. Mišių skaitinius bos (mokyt. Laima Apanavi keliu. Žinoma, be tėvelių ko
mėjų pirmininkei Juzei Iva- skaitė mokyklos abiturientai čienė), lietuvių kalbos (mokyt. miteto paramos ir pagalbos,
šauskienei, per daugelį metų Aušra Bužėnaitė, Karolina Jolanta Bužinauskytė) ir gro taip pat būtų sunku įsivaiz
nepavargusiai sekretorei Vale Grauslytė, Agnė Gedvilaitė, žinio skaitymo (mokyt. Rūta duoti mokyklos šventes ir kas
rijai Čepaitienei ir visiems, Asta Lapinskaitė ir Danius Jautokienė). Džiugu, kad visi dienybę. Nuoširdi padėka už
prisidėjusiems prie šios vaka Čarauskas, giesmeles giedojo abiturientai egzaminus išlaikė pasiaukojimą ir darbą tėvų
komitetui: Vykintui Butausrienės pasisekimo. Vakarienę muzikos mokytojos Dalios sėkmingai.
kui,
Jolantai Kilikevičius, Ne
Ne
tik
abiturientai
pavasarį
Gedvilienės
paruošti
mokslei
praturtino meninė programa,
ringai
Juršienei, Eimantui
turėjo
galimybę
išbandyti
savo
viai.
kurią atliko solistė Dalia LieSuopiui
ir
Dovilei Ruscitti.
sugebėjimus.
Keliamuosius
Po
šv.
Mišių
šventės
tęsinys
tuvninkienė,
padainuodama
Taip
pat
mokyklos direktorė
egzaminus
(istorijos,
geografi
vyko
Jaunimo
centro
salėje.
kelias dainas, pritariant pia
ir
visa
bendruomenė
taria
jos
ir
lietuvių
kalbos)
laikė
Iškilmingai
įnešamos
Ameri
nistui Manigirdui Motekainuoširdų
ačiū
už
puikiai
pa
kos
ir
Lietuvos
valstybinės
vė
mokytojos
V.
Melone
auklėti
čiui.
rengtą
2001-2002
m.
mokyk
niai
6-tokai
(sėkmingai
išlaikę
liavos,
skamba
valstybiniai
Reikia pažymėti, kad tiek
egzaminus, įgijo teisę stoti į los metraštį vyr. redaktorei D.
solistė Laima Stepaitienė, tiek himnai.
Aidint
paskutinio
skambučio
aukštesniąją mokyklą), nema Blažulionienei bei D. Baliutasolistė Dalia Lietuvninkienė
garsams
auklėtoja
Vida
Baliužai geografinių žinių ir faktų vičienei, A. Blažulionytei, K.
joms skirtus honorarus paau
tavičienė
įvedė
10-osios
laidos
apie Lietuvą reikėjo žinoti ir Badaraitei, V. Bužėnienei, O.
kojo seselių rėmėjų iždui. Jos
abiturientus.
Šventė
tęsėsi.
laikiusiems baigiamąjį geogra Cvilikienei, I. Cvilikaitei, G.
buvo apdovanotos gėlėmis.
Mokyklos direktorė Jūratė fijos egzaminą aštuntokams Elekšytei, L. Jaruševičienei, I.
Kun. Rimvydui Adomavičiui
sukalbėjus prasmingą maldą, Dovilienė sveikinimo kalboje (ruošė mokyt. Hedvina Dai Garkevičiūtei, R. MiliUnaitei
svečiai sėdo prie Giedrės Če- visus pasveikino su šia gražia nienė). Dabar tai - jau praei ir kt.
Nepastebimai prabėgs sau
paitytės gėlėmis papuoštų sta pavasario švente ir pristatė tis ir visų laukia ilgos bei ku
lėta
ir karšta Čikagos vasara,
lų. Gardžią vakarienę pagami svečius: Lietuvos generalinį pinos įspūdžių vasaros atosto
netrukus
vėl skambės skam
no nuolatinė, nepavargstanti konsulą Giedrių Apuoką, Pa gos...
butis,
skelbiantis
naujų moks
Norėčiau paminėti, kad šiais
šeimininkė Ona Norvilienė su saulio lietuvių švietimo tary
lo
metų
pradžią.
Iki susitiki
savo nuolatinėmis padėjėjo bos pirmininkę Reginą Kučie- mokslo metais ČLM mokiniai
mo
rugsėjį
Čikagos
lituanisti
mis. Joms atsidėkojant, dova nę, JAV LB Brighton Parko ne tik džiugino gerais moky
nėje
mokykloje!
nėlės buvo įteiktos: Onai Nor apylinkės valdybos pirminin mosi ir elgesio rezultatais, bet
Jolanta Banienė
vilienei, Viktorijai Valavičie- kę Salomėją Daulienę, Peda ir aktyviai dalyvavo įvairiuose
ČLM
atstovė spaudai
nei, Adelei Lietuvninkienei, goginio lituanistikos instituto JAV LB Švietimo tarybos su
Emilijai Kantienei, Antonettai atstovą Antaną Rašymą, Jau rengtuose konkursuose. JAV
,,Draugo” rėmėjai
Paškauskienei. Žinoma, nega nimo centro atstovę Mildą Ša LB Švietimo tarybos 2002 m.
Ona Strimaitis, gyvenanti
lima pamiršti Ankų „Baltic” tienę, kunigą Vaidotą Laba- konkursų premijas laimėjo šie
kepyklos dosnumo - dėkojame šauską, klieriką Nerijų Šme- ČLM mokiniai: A. Steigvila (I Putnam, CT, pratęsdama prerauską. Svečiai, sveikindami v.), G. Bielskus (I v.), Ž. Ba- numertą, „Draugui” atsiuntė
už saldumynus.
Ir taip dar kartą susirinkę mokyklos jubiliejinės laidos daraitė (I v.), J. Kadišaitė (II 50 dol. auką. Nuoširdžiausiai
Nekaltai Pradėtosios Marijos abiturientus, linkėjo jiems ak v.), T. Mačiulis (II v.), G. Vir- dėkojame!
Romanas Stropus, iš Lock
(Putnamo) rėmėjai ir bičiuliai, tyviai įsijungti į Lietuvių šinskaitė (II v.), V. Butauskas
ne tik parėmė gerus seselių Bendruomenės veiklą JAV ir (III v. už rašinį ir III v. už port, IL, pratęsdamas prenu
darbus, bet ir būdami dosnūs čia perteikti lituanistinėje mo iliustraciją); pagyrimais ap meratą, mūsų laikraštį parė
praturtino savo dvasinį gyve kykloje įgytas vertybes, toliau dovanoti M. Steigvilaitė, K. mė 50 dol. auka. Esame labai
nimą.
Saulė Jautokaitė
saugoti ir puoselėti lietuvybę Kevličiūtė, G. Staninaitė, N. dėkingi!

