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Šiame
numeryje:
Kai skauda skrandį,
kaip atskirti to skaus
mo priežastį? —
skaitykite dr. Jono
Adomavičiaus
patarimus. Pabradės
mokyklos problemos.
2 psl.

Advento pradžios
temas vedamajame
gvildena sės. Ona
Mikailaitė; moterų
lygai 10 metų; viešnagė
Suomijoje.

Vilnius, gruodžio 2 d.
(BNS) — Likus mažiau nei
dviem savaitėms iki planuoja
mos derybų su Europos Są
junga (ES) pabaigos, užsienio
reikalų ministras Antanas Va
lionis užtikrino, jog derybos
bus baigtos Lietuvai naudin
gomis sąlygomis.
Tai ministras sakė pirma
dienį Vilniuje susitikęs su Sei
mo pirmininku Artūru Pau
lausku ir parlamento frakcijų

turnyro rungtynėse iškovojo
Lietuvos moterų rankinio
rinktinė. Lietuvos rankinin
kės sekmadienį III atrankos
grupės varžybose svečiuose
antrąsyk 33:14 nugalėjo Ita
lijos komandą.
* Tarptautinės sporti
šokių
federacijos

(IDSF) paskelbtoje klasikinių
šokių atlikėjų populiarumo
lentelėje pasaulio čempionato
bronzos medalių laimėtojai
lietuviai Arūnas Bižokas ir
Edita Daniūtė iš Kauno „Sū
kurio” klubo, surinkę 2,133
taškus, užima trečią vietą.
Kitas „Sūkurio” duetas —
Donatas Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė (1,537 tšk.) išliko
aštuntas.

vadovais. Jiems A. Valionis
pristatė galutinį derybų dėl
narystės ES paketą.
Ministras pažymėjo, kad
derybose dėl žemės ūkio kvotų
Lietuva pasiekė gerų rezulta
tų. „Šiuo metu dar bandome
patikslinti ES pasiūlymą dėl
bazinio derlingumo ir cukraus
kvotos. Kitais žemės ūkio poli
tikos klausimais ES pagerino
savo ankstesnį pasiūlymą ir
tai iš esmės atitinka Lietuvos

* Etikos komisija pa
siūlė Rolandui Pavilioniui

pagalvoti apie atsistatydi
nimą iš komiteto vadovų.
* Lietuvos aviatoriai
pensininkai sukilo dėl per

mažų pensijų.
*
Nemune
bei jo
atšakose kitąmet stintas

galės žvejoti 34 įmonės.
* Lietuva iš ES gaus
daugiau lėšų sienų ap

saugai.
nafta”
ketina

perdirbti ir perkrauti į tank
laivius 1.3 mln. tonų naftos.
* Svajojantiems apie
europarlamentaro karjerą

— studijos Briuselyje.
* Ignalinos atominė
elektrinė šiemet pagamino

28 proc. daugiau elektros
energijos.

Ignalinos atominės elektrinės
uždarymą po 2006 metų, bus
įteisintas specialiame pro
tokole prie Stojimo sutarties.
Lietuva yra įsipareigojusi
uždaryti pirmąjį atominės
bloką iki 2005 metų, antrąjį —
2009 metais, sulaukus ES pa
tvirtinimo dėl reikalingos pa
ramos suteikimo techniniam
uždarymui bei uždarymo pa
sekmėms likviduoti.
Nukelta į 5 psl.

Vilnius, gruodžio 2 d.

(Iš kairės) Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, prezidentas Valdas Adamkus ir
Luxemburg’o gynybos ministras Charles Goerens.
Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Nuotr.:

Kaip po susitikimo Prezi xemburg’o kariniai pajėgumai rinėse pajėgose tarnauja apie
dentūroje sakė prezidento pa nėra dideli, tačiau informaci 15,000 karių ir karininkų, dar
tarėjas gynybos klausimais jos apsaugos bei apsikeitimo 10,000 sudaro Krašto apsau
Darius Kalibatas, susitikime srityje šis bendradarbiavimas gos savanorių pajėgas.
kalbėta apie Lietuvos integra- svarbus antiteroristinės kovos
Pokalbyje dalyvavusių pa
reigūnų teigimu, Ch. Goerens
cįją į NATO bei mažų valsty kontekste.
Nedidelės Europos valsty susitikime sakė, kad Luxembių tarpusavio bendradarbia
vimą sąjungoje.
bės Luxemburg’o kariuomenę burg’ui „Lietuva yra didelė
D. Kalibato teigimu, Lu- sudaro 900 karių. Lietuvos ka- valstybė”.

Rusija žada laiku įvykdyti su
Europos Sąjunga sutartus
įsipareigoj imus

Vilnius, lapkričio 29 d. lio ir Maskvos pasiektas susi
(Elta) — Vilniuje viešintis Ru tarimas dėl Rusijos piliečių
sijos Dūmos Užsienio reikalų kelionių per Lietuvos teritori
komiteto pirmininkas, prezi ją į ir iš Karaliaučiaus srities,
dento Vladimir Putin specia nors ir sudėtingas, bet komp
lusis įgaliotinis Dmitrįj Ro- romisinis ir priimtinas tiek
gozin penktadienį po susitiki Rusijai, tiek Lietuvai.
mo su prezidentu Valdu
Rusija žada toliau nebeAdamkumi pareiškė, jog visi vilkinti Lietuvos ir Rusijos
Rusijos įsipareigojimai, kurie valstybinės sienos sutarties
numatyti lapkričio 11-osios tvirtinimo ir pradėti reikia
Europos Sąjungos (ES) ir Ru mas procedūras šių metų
sijos susitarime dėl Karaliau gruodžio 19 dieną.
čiaus tranzito, bus įvykdyti
Konsulatų plėtra — tai jau
sutartu laiku.
ne politinis, bet techninis
Pasak D. Rogozin, Briuse klausimas, teigė pareigūnas.

Pasaulio naujienos
EUROPA
Vatikanas. Popiežius Jo
nas Paulius II pirmadienį pa
reiškė, kad per daug žmonių
netenka teisės į geresnį gyve
nimą vien dėl savo odos spal
vos ir gyvenimo tradicijų. Pa
reiškęs, kad solidarumas nėra
lengvai pasiekiamas, jis para
gino visuomenę būti pasiruo
šusią išklausyti, atverti širdis
„ir išmokti įžiūrėti kitų kul
tūrų žmonėse Dievo kūri
nius”. Pasak Vatikano, visa
me pasaulyje maždaug 191
mln. žmonių gyvena toli nuo
savo tėvynės. Maždaug 175
mln. jų yra emigravę dėl eko
nominių, o 16 mln. — dėl poli
tinių priežasčių. Pasak popie
žiaus, labiausiai pažeidžiami
yra „dokumentų neturintys
migrantai, pabėgėliai, prie
globsčio ieškantys asmenys ir
tie, kurie buvo priversti palik
ti savo namus dėl (jų šalyje)

Lietuva jau mato derybų su
Europos Sąjunga baigmę
Briuselis-Vilnius, gruo
džio 2 d. (Elta) — Pirmadienį
Briuselyje susitikęs su Euro
pos Komisija (EK), vyriausia
sis Lietuvos euroderybininkas
Petras Auštrevičius buvo be
veik tikras, jog Lietuva suspės
iki gruodžio 9-osios suderinti
likusius tris derybų skyrius, o
gruodžio 13-ąją Lietuva bus
pakviesta tapti visateise Eu
ropos Sąjungos (ES) nare.
Belgijos sostinėje įvyku
siame neformaliame derybi
ninkų ir EK susitikime Lietu
va išsiderėjo papildomai 23
milijonus eurų sienų apsaugai
ir tęsia derybas dėl kvotų, der
lingumo dydžio, Karaliaučiaus
tranzito bei finansinių klausi
mų.
„Po šio susitikimo galime
pagrįstai tikėtis, kad derybas
su ES baigsime iki Kopenha

gos viršūnių susitikimo: Lie
tuvos ir ES pusės pozicijos ar
tėja tiek dėl žemės ūkio, fi
nansinių klausimų, tiek dėl
Lietuvai specifinių klausimų
— Ignalinos atominės elektri
nės uždarymo papildomo fi
nansavimo bei Kaliningrado
tranzito”, sakė P. Auštrevi
čius.
Euroderybininko teigimu,
EK sutiko su Lietuvos pasiū
lymu skirti papildomų lėšų
sienų apsaugai: 2004-2006aisiais metais Lietuvai būtų
skirta iki 136 milijonų eurų
Šengeno reikalavimams įgy
vendinti, vietoj anksčiau siū
lytų 113 milijonų eurų. Už
šias lėšas Lietuva galės stip
rinti sienų apsaugą, pasienio
tarnybas, įsigyti reikiamos
technikos, mokyti personalą.
Nukelta į 5 psl.

Praha atvėrė Lietuvai Europos
vieškelį

(Remiantis AFP, Rflulftrs, AP, lnterfa«, ITAR-TASS, BNS
žinių agentūrų pranaitmais)

Naujausios
žinios

interesus”, kalbėjo A. Valionis.
Jis taip pat informavo,
kaip vyksta derybos dėl Igna
linos atominės elektrinės už
darymo finansavimo. Pasak
ministro, „šiose derybose tiki
mės sėkmingai susitarti su'ES
dėl papildomo finansavimo
2004-2006 metais sumų ir
kaštų kategorijų”.
A. Valionio teigimu, galu
tinis susitarimas, įskaitant ir
ES įsipareigojimą finansuoti

Lietuva tvirtina bendradarbiavimo saitus su Luxemburg’u

Sportas

* Trečiąją pergalę ket
virtosiose 2003 metų pa
saulio čempionato atrankos

Kaina 50 <J7"

Derybas su ES Lietuva baigs jai naudingomis sąlygomis

(BNS) — Prezidentas Valdas
Adamkus ir Vilniuje viešintis
Luxemburg*o bendradarbiavi
3 psl.
mo ir gynybos ministras
Charles Goerens pirmadienį
Pažaislio vienuolyno
aptarė valstybių bendradar
sukaktis ir ateities
biavimą kovoje su terorizmu.
rūpesčiai; arkivysk.
Lietuvos ir Luxemburg*o
Sigitas Tamkevičius
gynybos ministrai pirmadienį
apie išminties paieškas. pasirašė dvišalį susitarimą
dėl karinio bendradarbiavi
4 psl.
mo, kurio pagrindinės kryptys
—
saugumo ir gynybos politi
ALIAS kalėdinis
ka, demokratinė ginkluotųjų
pobūvis; „Seklyčioje”
pajėgų kontrolė, gynybos ir
kalbėjo Br. Nainys;
biudžeto planavimas, taikos
Lietuvos Vyčiai ruošia palaikymo, paieškos ir gelbė
kalėdines vaišes;
jimo bei humanitarinės ope
racijos ir kitos sritys.
dr. Adomavičius vėl
Krašto apsaugos minist
parodė savo dosnumą;
ras
Linas Linkevičius susi
giedos L. Kopūstaitė.
tikime
domėjosi Luxemburg’o
6 psl.
darbo patirtimi NATO struk
tūrose.
Ch. Goerens pakvietė L.
Linkevičių
apsilankyti Lu* Tarptautinio graikųxemburg
’
e,
taip
pat pasiūlė
romėnų turnyro Baltaru
sijos sostinėje nugalėtoju (svo pagal galimybes mokyti Lie
rio kategorija iki 96 kg) tapo tuvos kariškius anglų ir pran
cūzų kalbos.
Mindaugas Ežerskis.

* „Mažeikių
gruodžio mėnesį
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nuolat vykstančių smurtinių
konfliktų..., taip pat žiauriau
sio nusikaltimo — žmonių
kontrabandos aukos, kurių
didžiąją dalį sudaro moterys
ir vaikai”.
Briuselis. Likus kiek
daugiau nei savaitei iki Eu
ropos Sąjungos (ES) viršūnių
susitikimo
Kopenhagoje,
Briuselis pirmadienį įspėjo
valstybes kandidates savo per
dideliais reikalavimais nes
tatyti į pavojų ES istorinės
plėtros. Tačiau didžiausia
kandidatė Lenkija drauge su
Slovėnija pareiškė, kad nie
kas neprivers jų sutikti su ne
palankiais pasiūlymais ren-.
giantis gruodžio 12-13 die
nomis įvyksiančiam Kopenha
gos susitikimui. ES pirminini
kaujanti Danija nusprendė
valstybėms kandidatėms pa
daryti paskutinę nuolaidą ik
pasiūlė, kad kiekvienos nau

Vilniaus meras — pasižymėjęs
pasaulio žmogus
Las Vegas-Vilnius, lap mo srityje.
kričio 29 d. (Elta) — Vilniaus
„Tai buvo puiki galimybė
meras Artūras Zuokas — vie pristatyti savo miestą ir vals
nas iš dešimties pasaulyje pri tybę bei pasisemti patirties”,
pažintų jaunųjų vadovų. Tai sakė meras A. Zuokas. Jo tei
patvirtinantis apdovanojimas gimu, tokie kongresai teikia
A. Zuokui iškilmingai įteiktas galimybę jauniems vadovams
pasauliniame Tarptautinių įgyti naujų įgūdžių bei susipa
jaunimo rūmų (TJR) kongre žinti su bendraamžiais iš viso
se, kuris vyko Las Vegas pasaulio, kuriuos vienija ben
(JAV) lapkričio 24-28 die dri siekiai ir tikslai. •
„Kai prieš dvejus metus
nomis.
34 metų Lietuvos sostinės buvau išrinktas Vilniaus me
meras pripažintas labiausiai ru, užsibrėžiau sau tikslą pa
pasižymėjusiu 2002 metų pa siekti, kad Lietuvos sostinė
saulio jaunu žmogumi (The taptų moderniausiu miestu
Outstanding Young Person of Rytų ir Centrinėje Europoje.
Nukelta į 5 psl.
the World) politikos ir valdy

jos narės įmokos į ES bendrąjį
biudžetą pirmaisiais narystės
metais būtų mažesnės 2.5
mlrd. eurų, jos gautų maž
daug 1.3 mlrd. eurų didesnį fi
nansavimą ir joms būtų leista
skirti daugiau iš ES gaunamų
pinigų savo ūkininkų paja
moms didinti. Tačiau didžiau
sią dalį pajamų į ES biudžetą
įnešanti Vokietija praėjusią
savaitę pasiskundė, kad Da
nijos pasiūlymas buvo pateik
tas nepasitarus su kitomis ES
bendrininkėmis.
Bona. Afganistano prezi
dentas Hamid Karzai pirma
dienį Vokietijoje pranešė da
vęs nurodymą sukurti valsty
binę kariuomenę. H. Karzai
sakė, kad jo planuose nu
matytas ir mujahidų demobi
lizavimas. Jis padėkojo šiems
kovotojams už jų „aukas, gi
nant valstybę invazijos ir kon
fliktų. metais”. Afganistano
pilietinis karas tęsėsi daugiau
kaip du dešimtmečius.
JAV
Vašingtonas. Irako šiau

rinėje skrydžių draudimo zo
noje patruliuojantys JAV ir
Didžiosios Britanijos karo lėk
tuvai pirmadienį apšaudė Ira
ko priešlėktuvinės gynybos
objektus, pranešė JAV pajėgų
Europoje karinė vadovybė.
Panašių antskrydžių Irako
šiaurėje ir pietuose nustaty
tose skrydžių draudimo zono
se padaugėjo, pastaruoju me
tu didėjant tikimybei, jog JAV
pradės puolimą prieš Iraką,
siekdamos nuversti preziden
tą Sadddam Hussein.
Bostono arkivyskupija
svarsto galimybes pateikti
prašymą dėl jos bankroto pa
skelbimo, nes bylas Bažnyčiai
šioje arkivyskupijoje jau iškė
lė 450 žmonių, kurie tvirtina
tapę kunigų pedofilų auko
mis, rašo „Boston Globė”.
Bostono arkivyskupijai vado
vaujantis kardinolas Bernard
Law svarsto vienbalsiai pa
teiktą savo patarėjų pasiūly
mą pasinaudoti JAV įstatymo
dėl bankroto 11-uoju skyriu
mi, dienraščiui sakė vienas
kardinolo patarėjas, prašęs jo
pavardės nenurodyti.

Vilnius, lapkričio 29 d.
(BNS) — Lietuvos pakvieti
mas į NATO Prahoje vykusia
me sąjungos viršūnių susi
tikime buvo „taškas, kuriame
valstybės istorinis kelias vėl
įsiliejo į Europos vieškelį”,
mano prezidentas Valdas
Adamkus.
Prezidento kalba lapkričio
29 d. Vilniuje prasidėjo konfe
rencija „Lietuva po Prahos”,
kurią surengė Vilniaus Uni
versiteto Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų institu
tas ir Lietuvos politologų aso
ciacija.
Politologai konferencijoje
aptarė Lietuvos užsienio ir
saugumo politikos pokyčius ir
perspektyvas po Prahos susiti
kimo, diskutuoja, kuo Lietuva
galėtų prisidėti prie saugumo
sustiprinimo euroatlantinėje
erdvėje, nagrinėjo Lietuvos
kaip regioninės valstybės per-

spektyvas.
„Praha nebuvo lūžis mūsų
valstybės istorijoje. Lūžis įvy
ko anksčiau, kai Lietuva ne
pabūgo stoti akistaton su so
vietų imperija ir iš jos pasi
traukti”, rašoma prezidento
kalboje.
Būtini darbai, kuriuos Lie
tuva turi atlikti, kad nebūtų
atskirta nuo Europos vienin
gosios rinkos, V. Adamkaus
nuomone, yra infrastruktūros,
bendradarbiavimo, visapusiš
kų ryšių tinklo plėtra.
„Kaliningradas — tik pir
masis išbandymas siekiant šio
tikslo. Ir Lietuvos, ir Europos
Sąjungos, ir Rusijos interesai
turi vieną kamieną — padėti
šiam regionui kuo plačiau at
siverti ir kuo sėkmingiau įsi
lieti į Baltijos regiono ir visos
Europos gyvenimą”, rašoma
prezidento kalboje.

Jaunimui atsirado galimybė legaliai
pagyventi britu šeimose
Vilnius, lapkričio 28 d.

(Elta) — Jungtinė Karalystė
suteikė galimybę Lietuvos
jaunimui legaliai pagyventi
šioje Vakarų Europos valsty
bėje, išmokti anglų kalbą ir
susipažinti su britų kultūra.
Tokią progą suteiks šioje vals
tybėje galiojanti „Au Pair” sis
tema, į kurią nuo šių metų
gruodžio 18-osios oficialiai bus

ARTIMIEJI RYTAI
Jeruzalė. Izraelio valdžia
planuoja Vakarų Kranto Heb
rono mieste nuversti 15 pales
tiniečių namų, taip padaryda
ma „koridorių”, kuriuo judė
jai galėtų pasiekti vieną iš
biblinių šventyklų. Tai pirma
dienį pranešę Izraelio parei
gūnai pabrėžė, kad planuoja
muose nuversti namuose nie
kas negyvena. Tuo tarpu Pa
lestinos savivaldos vadovybėtvirtina, kad juose gyvena
30 palestiniečių šeimų. Pa
lestinos savivaldos vadovas
Yasser Arafat griežtai sukriti
kavo šiuos Izraelio planus,
teigdamas, kad jie yra dalis
.judaizacijos proceso, kuris
jau oficialiai prasidėjo sie
kiant išvyti arabus iš Hebrono .

IRAKAS
Bagdadas. Nors besišyp
santys Irako pareigūnai pla
čiai atveria laboratorijų ar oro
uostų vartus, Jungtinių Tau
tų
(JT)
nusiginklavimo

įtraukta ir Lietuva kartu su
Estija, Latvįja, Lenkija, Bul
garija ir Rumunija.
„Au Pair” — tai kultūrinių
mainų programa, kuri sutei
kia galimybę 17-27 metų mer
ginoms bei vaikinams, nesukūrusiems šeimos bei neturin
tiems išlaikytinių, vykti į
Jungtinę Karalystę ir iki dve
jų metų
Nukelta į 5 psl.
ekspertams ne taip paprasta
atskleisti Bagdado biologinių
ginklų programų paslaptis.
Praėjus savaitei po to, kai tik
rintojai grįžo į Bagdadą, pra
nešama, jog patikrinimai vyk
sta be kliūčių, tačiau tai ne
nuramina Vakarų būgštavi
mų. Bagdado režimas teigia
esąs nekaltas ir tvirtina, kad
visi masinio naikinimo gink
lai buvo sunaikinti, o progra
mos nutrauktos. Tačiau JT
norėtų konkretesnių įrodymų.
BALTARUSIJA
Minskas. Kaip pranešė
Baltarusijos Užsienio reikalų
ministerija, buvęs Baltarusi
jos ambasadorius Japonijoje
Piotr Kravčenka yra savo
bute Tokijuje ir atsisako su
grįžti į tėvynę. Pasak Už
sienio reikalų ministerijos
sekretoriaus spaudai, susi
tikusio su ambasadoriumi jo
bute Japonijos sostinėje, P.
Kravčenka kategoriškai at
sisako atiduoti ambasados
dokumentus ir sugrįžti į
tėvynę.
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AR TAI ŽAIZDA, AR TIK RĖMENS
ĖDIMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Tarkis tuo reikalu su gydy
toju. O čia dabar švieskis,
idant talkintum gydytojui
tamstai talkinančiam. Skaus
mas pilvo viršuje yra dažniau
sias mūsų tarpe. Amerikiečiai
tokį skausmą vadina „nevirš
kinimu” (indigestion). Bet, jei
skauda deginančiai, kai išpu
čia, pykina ar nuolat pabudi
na naktimis, daugelis tokių
taip negaluoja dėl žaizdos.
Nuo jos dažnai prašoma tab
lečių.
Paslaugiam gydytojui visai
tai neturi reikšmės tol, kol jis
tokio ligonio reikiamai neišti
ria. Mat, tokius nusiskundi
mus gali sukelti daug sunkes
nė liga negu žaizda — vėžys.
Bet daugiausia tai esti nei
žaizda, nei vėžys, o tik rėmens
ėdimas ar skrandžio gleivinės
uždegimas.
Ligonis irgi turi pareigų tuo
reikalu. Pranešk gydytojui ne
gerumo tikrą vietą ir ilgumą;
jo sąsajį su valgiu; ar tik naktį
atsiranda jis; ar nepranyko
noras valgyti, ypač mėsos. Su
tokiomis žiniomis gydytojas
sužinos, su kuo turi reikalą:
ar tai tik rėmuo, gastritas,
žaizda, ar kas nors kita.
Rėmens ėdimas

Prevacid, lansoprasole). Kam
būtų sunkumų su receptu, Alvudo ambulatorija jį mielai su
teiks be jokių išlaidų tokiam
ligoniui.

Draugo prenumerata yra mokama ii anksto.
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Jei valgant, ar po to, jauti po
krūtinkauliu deginimą — tai
greičiausiai yra rėmuo (heartbum). Tos negalės mediciniš
kas vardas yra „Gastroensophageal
reflux disease”
(GERD). Tokia chroniška ne
galia negaluoja per 14 mili
jonų amerikiečių, taigi ir mū
siškių — ir jų skaičius nuosta
biai gausėja. Pagrindinė prie
žastis tokios negerovės yra ne
gerai užsidarantys vartai iš
stemplės į skrandį. Tie vartai
trumpam prasiveria, idant
maistas iš stemplės nueitų į
skrandį. Po to jie greit užsive
ria, idant aštri skrandžio
rūgštis nepatektų atgal į
Skrandžio žaizda
stemplę.
Nebūtinai reikia nuolat rū
Jei tie vartai (valve) neužsipintis
ar įtemptam būti, idant
veria
visiškai,
atsiliejus
skrandžio rūgštis (reflux) su gautum žaizdą skrandyje —
jaudina stemplę.
kiekvienas gali taip susirgti.
Skrandyje
ar dvylikapirštėje
Žmonės įvairiopai šalina rė
žarnoje
žaizda
yra kraterio
mens ėdimą. Bet reikia pride
pavidalo,
išėsta
iškloto
(Peptic
ramai elgfis, nes tas atsiliejiulcer)
skrandyje
ar
dvylika

mas gali sukelti stemplės pa- '
pirštėje
žarnoje
vieta.
Dažnes

kitimus, įskaitant ir vėžį.
nė ji esti dvylikapirštėje žar
Paprastai rėmens ėdimas noje negu skrandyje (gastric
dingsta už valandos — kitos, ulcer).
bet jei jis dažnai atsiranda,
Tos peptinės (rūgšties sukel
reikia gerinti kai kuriuos įpro tos) žaizdos susirgdina 10
čius, kaip valgymą triskart proc. suaugusių amerikiečių,
gausiai pakeisti į dažną po taigi nemažai ir mūsiškių. Ta
mažai valgymą ir nepersival- da jaučiamas valandomis
gymą trumpai, prieš atsigu užeinąs pilkumas ir griaužilant.
Nesivaržyti
diržais, mas bei deginimas virš duo
ankštais rūbais; dėvėti pet butės.
nešas, nerūkyti ir prirūkytu
Gydytojai manydavo, jog
oru nekvėpuoti; su „bobeline” įtampa ir aštrus valgis atveria
ir kitokia smirdalyne nedrau žaizdą skrandyje, todėl patar
gauti; vengti visų skrandžio davo lengvą maistą ir be įtam
kenkėjų, kurie gausina jo pos gyvenimą.
rūgštį: šokolado, citrininių
Žaizdinė revoliucija įvyko
vaisių ir jų sulčių, kavos, bet ankstyvais 1980 metais, kai
ko kepto ar riebaus, ypač try australų du gydytojai: gasnių šakočiuose.
troenterologas Barry Marshall
Skrandžio sulčių atsiliejimo ir patologas J. Robia Warren
į stemplę išvengimui, pakelk surado stiprią bakteriją Helilovos galugalvį šešiais coliais cobacter pylori (H. pylori)
aukščiau (po lovos galvūgalio skrandžio gleivinėje ir dvyli
kojomis padėk plytas ar me kapirštėje žarnoje. Tos bakte
džio kaladikes).
rijos buvo daugiausia priežas
Galima be recepto iš vais tis žaizdų skrandyje ir dvyli
tinės naudoti prieš rūgštis kapirštėje žarnoje. Jie patarė
vaistus (antacid). Jų dozę imti išnaikinti tas bakterijas ir tas
už valandos ar trijų pavalgius. sugydys žaizdas.
Galima ir pieno išgerti. Jei tas
Nors ne kiekvieną tokią
per dvi savaites nepadeda, gy žaizdą sukelia tos bakterijos,
dytojas prirašys stipresnių bet jos susilpnina skrandį sau
(geriausia yra kartą dienoje gančias gleivines ir tuomi su
imama 30 mg kapsulė vaisto jaudina skrandyje bei dvylika-

1/2 metų
$60.00
$65.00
1

3 mėn.
$38.00
$45.00

$60.00
$65.00

$45.00
$50.00

$33 00
$38.00

Tik šeštadienio laida:
JAV
Kanadoje ir kitur (US.)

Gastritas

Tai skrandžio gleivinės už
degimas ar sujaudinimas. Ta
da negerumas ar skausmas
jaučiamas būdingai po šon
kauliais. Sutinęs pilvas, stoka
apetito ir pykinimas, užsitęsiąs dvi paras, irgi dažnai ta
da atsiranda.
Gastritą sukelia daugelis
negerovių, tarp jų dažniau
sias yra ėmimas nesteroidinių
vaistų prieš uždegimą (nonsteroidal
antiinflammatory
drug), kaip aspirinas ir ibuprofen bei sąnarei-artritui gy
dyti vaistai gali būti skran
džiui per aštrūs. Taip pat stip
riausi skrandžio žalotojai yra
tabakas, alkoholis, kai kuris
maistas ir bakterijos (Helicobacter pylori). Jos gyvena
virškinimo kanale ir sukelia
žaizdas.
Daugiausia gastritas esti
lengvas ir nieko daugiau ne
reikalauja, kaip ėmimo prieš
rūgštis be recepto gaunamų
vaistų. Bet eik pas gydytoją,
kai vidurių skausmą lydi už
sitęsęs karštis, pykinimas ar
vemi krauju.
Gydytojas gali paskirti tyri
mus gastrito patvirtinimui ir
patarti prieš rūgštį vaistus.
Rūkoriui ir „bobelinės” drau
gui pasakys liautis taip save
žalojus. O kai bus susekta H.
pylori bakterijos, reikės per 14
dienų imti dvejopus antibio
tikus (Amoxicillin 500 mg
kapsules — dvi jų dukart die
noje ir Clarithromycin 500 mg
tabletes, po vieną dukart per
dieną; dar ir prieš rūgštis Pre
vacid lansoprasole, tabletes 30
mg vieną per dieną).

Metams
$100.00
$115.00

Užsakant į Lietuvą:

Ir jauni, ir vyresnieji, ir net vaikučiai atranda progų ir galimybių atlikti artimui meilės darbų. Čia jie nusifo
tografavo Pasaulio lietuvių centre kieme po siuntinių pakrovimo į talpintuvą, kurį paruošė „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS
KELIAS PABRADĖJE
Po Antrojo pasaulinio karo
Pabradėje veikė mokykla, ku
rioje buvo dėstoma tik rusų ir
lenkų kalba. 10-15 km spindu
liu veikė tik lenkų kalba
dėstomos mokyklos. Ilgainiui
beveik visose buvo dėstoma
tik rusų kalba. Lietuviai ne
turėjo galimybės mokyti savo
vaikų gimtąja kalba.
Tik 1955 m. prie Pabradės
vidurinės mokyklos, kurioje
buvo dėstoma rusų kalba,
įsteigtas skyrius lietuvių dės
toma kalba. I-IV klasėse pra
dėjo mokytis 12 mokinių. Vai
kai mokėsi gyvenamojo namo
kambaryje Vilniaus g. 1.
1957 m. rugsėjo 1-ąją, Pa
bradės rajono tarybos vykdo
mojo komiteto pirmininko Ka
zimiero Ignatavičiaus ir Švie
timo skyriaus vedėjo Broniaus
Pociaus rūpesčiu, buvo atida
ryta lietuviška septynmetė
mokykla. Direktore paskirta
Marcelė Pociuvienė, vėliau
daug metų dirbusi direkto
riaus pavadūotoja.

pirštėje žarnoje išklotą.
Sąsajos tų bakterijų su žaiz
da susekimas leido tokią žaiz
dą laikyti uždegimu ir praša
linti jį antibiotikais, o ne vien
vargti su prieš rūgštis vais
tais.
Dabar tokia žaizda gydoma
minėtais antibiotikais ir rūgš
tį mažinančiu vaistu per ma
žiausiai 14 dienų; dabar pata
riama taip gydyti visą mėnesį
(gastroenterologas
Steven
Lamm, M.D.).
Kai įtarsi sergąs žaizda, gy
dytojas talkins, atliekant rei
kiamus tyrimus.
Trejopas nuo tokios
žaizdos apsirgimas

Nors minėtos bakterijos su
žadina skrandyje ir dvylika
pirštėje žarnoje žaizdas, visgi
ne jos vienos daro tokią žalą.
Dar yra trys jos sužadintojai:
1. Tai pasirinkimas skrandį
žalojančio maisto. Nors jis ne
sukelia žaizdos, bet gali ją blo
ginti. Todėl venk aštraus ir
riebaus kąsnio, kuris artina
nevirškinimą ar skausmą.
2. Jei imi aspiriną ar kitus
panašius vaistus, imk jo ma
žiausią kiekį (aspirino ketvirtį
tabletės sklerozės — krešulio
arterijoje išvengimui) ir imk
su valgiu, nors aspirinas vei
kia žaizdiškai ir susigeria į
kraują (ne vien būna ant glei
vinės žarnyne).
3. Nerūkyk ir prirūkytu oru
nekvėpuok, nes nikotinas ne
leidžia kasai pagaminti jaut
rią, žarnyno gleivinę saugantį,
enzimą.
Šaltinis: „Reader’s Digest”,
New Choices; April 2001.

Mokinių skaičius V-VII kla
sėse buvo mažas. I-IV klasė
se mokėsi 37 mokiniai. Iš viso
mokykloje buvo 46 mokiniai.
Mokinius į V, IV ir VII klases
kvietė mokytojai, įkalbinė
dami tėvus perkelti vaikus iš
Pabradės 1-osios vidurinės
mokyklos (nelietuviškos) į lie
tuvišką mokyklą. Ypač daug
pasidarbavo mokytojai Vladas
Juršėnas ir Janina Dranenkienė, taip pąt F. Ilgūnienė, K.
Ilgūnas, Kochas, B. Pocius, J.
Aleksandravičius, D. Banio
nienė.
1958 m. rugsėjo 1-ąją buvo
atidarytos dar dvi klasės —
VIII ir ĮX. Vėl teko kviestis
mokinių. Moksleivių skaičius
išaugo iki 111. Taigi septyn
metėje mokykloje jau buvo 9
klasės. Mokslo metus pradėjo
nauji mokytojai: M. Petraus
kaitė, R. Stampkauskas, T.
Stampkauskienė, B. Vinciūnas. R. Stampkauskas buvo ’
paskirtas direktoriumi. Mo
kyklai buvo paskirti du pasta
tai Vilniaus gatvėje, kuriuose
mokėsi 4 klasės.
1959 m. rugsėjo 1-ąją sep
tynmetė mokykla pertvarkyta
į vidurinę. Nuo tada ji vadina
ma Pabradės 2-ąja vidurine
mokykla.
Tuo metu mokėsi 135 moki
niai, buvo 10 klasių. Mokykla
gavo naują medinį pastatą,
statytą septynmetei mokyklai,
dar nebaigtą, netinkuotomis
sienomis, Keisūnų gatvėje.
Mokykloje buvo 7 didelės kla
sės, dar keletas mažesnių
kambarių, platus koridorius,
kuris pirmaisiais metais atsto
jo ir aktų, ir sporto sales.
1964 m. mokyklai paskiria
mi dar du pastatai Pašto g. 8
ir 17. Darbo sąlygos žymiai
pagerėjo.
Mokyklos direktoriaus Al
fonso Vaitkevičiaus ir tėvų ko
miteto pirmininko Kęstučio
Marcinkevičiaus pastangomis,
pradedama mokyklos priesta
to (faktiškai naujos mokyklos)
Upės g. 19 statyba. 1974 m.
sausio 19 d. įvyko iškilmingas
naujojo pastato atidarymas.
Direktoriaus P. Čereškevičiaus iniciatyva, prasidėjus
Atgimimui, gaivinama tauti
nės mokyklos tradicija. 1990
m. mokyklai suteiktas „Ryto”
vardas.
Prie mokyklos pastatyti
medžio drožėjo J. Jakšto sto
gastulpiai.
Nuo mokyklos įkūrimo pra
džios didelis dėmesys skiria
mas kraštotyrinei, meninei,
sportinei veiklai, mokinių pi
lietiškumo ugdymui.
Nuo 1992 m. veikia ateiti?
ninku kuopa, ateitininkų fe
deracija registruota „Rasos”
vardu. 1999 m. ji laimėjo 1-ąją

vietą respublikiniame A. ir J.
Čingų kuopų konkurse. 2001
m. įsikūrė valančiukų kuopa.
Nuo 1997 m. siekiant aktyvin
ti moksleivių savivaldą daly
vauta žmogaus teisių projekte
„Renkame mokyklos prezi
dentą”. Vyko ketveri mokyklos
prezidento rinkimai, suburta
aktyvi moksleivių taryba, ge
banti parengti turiningo moks
leivių laisvalaikio projektus.
Nuo 1997 m. dalyvaujama vai
kų ir paauglių nusikalstamu
mo prevencijos programoje,
vaikų vasaros poilsio organi
zavimo konkursuose. 1998 m.
dalyvauta Atviros Lietuvos
fondo projekte „Mes keičiame
savo mokyklą”. Nuo 2001 m.
dalyvaujama Pilietinių inicia
tyvų centro programoje „Aš
galiu”. Į projekto „Būkime
kartu” vykdymą įtaukta visa
mokyklos bendruomenė. 1999/
2000, 2000/2001 m. dalyvauta
Vilniaus arkivyskupijos ka
techetikos centro projektuose
„Nepamirškime daryti gera”,
„Pasitinkant trečiąjį tūkstant
metį”.
Sėkmingai dalyvauta įvai
riuose rajoniniuose konkur
suose ir olimpiadose, respub
likiniuose meninio skaitymo
ir jaunųjų filologų konkur
suose, nacionaliniame kon
kurse „Pabėgėlių pasaulis” ir
kt.
2001/2002 m. mokykloje dir
ba 55 pedagogai (5 metodinin
kai, 29 vyresnieji mokytojai),
12 pedagogų yra šios mokyk
los auklėtiniai.

Labiausiai džiugina gau
sėjantis moksleivių skaičius.
1995/1996 m. mokėsi 430
moksleivių, 1996/1997 m. 464,
1997/1998 m. — 506, 1998/
1999 m. — 533, 1999/2000 m.
— 573, 2000/2001 m. — 599,
2001/2002 m. 671 moksleivis.
Nuo 1996 m. mokomasi
dviem pamainomis, 2000/2001
m. antrą pamainą mokėsi 197,
2001/2002 m. — 149 mokslei
viai, kadangi mokykla be in
formatikos, chemijos, fizikos
kabinetų, turi 13 klasių pa
talpų, tinkamų pamokinei
veiklai. Dėl patalpų stygiaus
nuo 2001/2002 m. mokomasi
dviem pamainomis vaikų dar
želyj e-lopšelyj e ir kultūros
centre. Su viltimi laukiame
mokyklos priestato statybos,
prasidėsiančios rugsėjo mė
nesį.
1999 m. užmegzti ryšiai su
Vokietijos Miunchbergo gim
nazija, pasikeista delegacijo
mis.
Bendradarbiaujama su Lie
tuvos kariuomenės karininkų
ramovės folkloro ansambliu
„Vilnelė”, vykdomi bendri pro
jektai su Lietuvos kariuome
nės centriniu poligonu.
Sudėtinga buvo lietuviškos
mokyklos pradžia, tačiau puo
selėjama, lietuvybę diegiančių

Oro paštu
$500.00
$250.00
Reguliariu paštu
$100.00
$55.00
Tik šeštadienio laida oro paštu
$160.00
$85.00
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu
$55.00
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS

7722 S. Kedzie Avė.
Chicago, IL 60652

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6
Chicago, IL 60638

Kab. tel. 773-471-3300

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

euDEneč. dEčker, DOS, P.C.

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimą
DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos pagal susitarimą

Tel. 312-337-1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA

DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už
prieinamą kainą. Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai. Susitarimui
kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL
Tai. 706-422-8260

MARIUŠ KATILIUS, M.D.
CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties,
žarnyno, endokrinologinė ir
ląparoskopinė chirurgija.
300 Barney Dr., Suite A

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Joliet, IL 60435
Tel. 815-744-0330:
lietuviškai 815-744-8230

Tel. 815-741-3220

wwwxentorforaurgaryancbreastheeHhx»m

Geriausia kalėdinė dovana
DRAUGO prenumerata!
Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo
draugams, vaikams, anūkams, giminėms
Ir pažįstamiems (pirmą kartą
prenumeruojant tik $65.00 metams JAV)
Mes nusiųsime gražų
pranešimą, kad Jūs
užprenumeravote
6
DRAUGĄ
DRAUGAI
jų vardu.

Kalėdų
proga
užsakau
DRAUGĄ
8lų*kita:

Vardas, pavardė ..................................

........................

Adresas ........................
Miestas, valstija, zip code

Dovanoja:
Vardas, pavardė------------ -

Adresas........................

Miestas, valstija, zip code

• Šypsena — gali prikelti
naujam gyvenimui, suteikti
vilties ir drąsos nuliūdusioms
širdims, pavergtiems, nuvargusiems, nelaimingiems arba
nusivylusiems žmonėms.

,MOTERYS IR AIDS

Nors anksčiau didžiąją dalį
užsikrėtusių ŽIV/HIV papras
tai sudarė vyrai (ypač homo
seksualai), dabar jau padėtis
sparčiai keičiasi. Pvz., District
of Columbia (jai priklauso ir
JAV sostinė, Vašingtonas) iš
žmonių dėka ji išliko. Mokykla sergančių AIDS 13,899 as
buvo ir bus ta vieta, kur ger menų, 24 proc. yra moterys ir
biamos lietuvių tautos tradici mergaitės, pradedant nuo 13
jos, lietuviškas žodis.
metų amžiaus. Didžiausias
Laima Markauskienė pavojus užsikrėsti ŽIV/HIV
„Rytas*, Švenčionių rąj. laikraštis,
gresia juodosios rasės ir is
2002 rugsėjo
panų kilmės moterims.

Ši koncepcija buvo aktyviai
svarstoma Kretingos katali
kiškoje mokykloje, Kretingos
Šv. Antano kolegijoje, keliose
Kauno mokytojų konferenci
jose, buvo gerai įvertinta.
Daugelis jos elementų buvo
pradėti įgyvendinti Šeškinės
pradžios mokykloje, kurios di
rektorė buvo Lietuvos moterų
lygos narė Lionė Gaidelienė.
Jai vadovaujant ši mokykla
tapo tautine mokykla. Joje bu
vo puoselėjamos tautos kultū
ros ir katalikiškosios vertybės.
Lietuvos moterų lyga akty
viai dalyvavo Seimo nario
Liudviko Sabučio rinkimuose
Kaišiadoryse, rašė publikaci
jas, lapelius, lankė Kaišiado
rių mokytojus ir kaimuose gy
venančius žmones.
1993 m. birželio 24 d. Seimo
rūmuose buvo organizuotas
Lietuvos moterų lygos susiti
kimas su tuometiniais opozici
jos vadais prof. Vytautu
Landsbergiu ir Gediminu Vag
noriumi. Susitikime dalyvavo
Seimo narės Vilija AleknaitėAbramikienė, Romualda Ho
fertienė ir Elvyra Kunevi
čienė.
Kalbėta apie šeimos, švieti
mo, mokslo problemas, beglo
bius vaikus, beširdžių vaikų į
gatvę išmetamus senus tėvus,
jų problemas. Prof. Vytautas
Landsbergis tada akino mote-,
ris drąsiau reikštis ne tik visuomeninėjė ir kultūrinėje
veikloje, bet ir politikoje; kon
taktuoti su politikais ir drą
siai kelti visuomenės proble
mas.
„Dvasios gyvybė — iš mo
ters”, — tada kalbėjo jis. Su
pratome, kad tautos gyvybė
taip pat. nuo moterų priklauso,
jjnokytojų nusiskundimus dėl
masinio mokytojų atleidinė
jimo iš darbo, jis kvietė moky
tojas drąsiau reikštis spaudoje
ir. formuoti visuomenės nuo
monę apie privačių mažų mo
kyklėlių kūrimą, ypač kai
muose, kur galėtų dirbti į pen
siją išėję mokytojai. Jie turė
dami didžiulę pedagoginio
darbo patirtį ugdytų Lietuvos
piliečius — asmenybes, gerai
žinančius savo tautos ir vals
tybės istoriją ir turinčius tvir
tus doros ir teisingumo pama
tus.
Susitikimas Seime buvo
įkvepiantis, skatinantis veikti.
1993 m. gegužės 1 d. įsikūrė
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos
konservatorių) partįja. Lietu
vos moterų lygos pirmininkė
buvo išrinkta į partijos tarybą.
1993 m. spalio 30 d. vyku
sioje Lietuvos moterų konfe-

rencįjoje jos pirmininkė Nijolė
Oželytė iškėlė svarstymui
klausimą dėl Lietuvos moterų
lygos depolitizavimo. Tada ji
įtikinėjo Lygos moteris, kad
tai dabar svarbiausia. Politika
tegul bus partijoms, o rimtas
darbas tik ir tegali vykti vi
suomeninėse nepolitikuojan
čiose organizacijose. Valdžios
keisis, partijos atsiras ir iš
nyks, o Lyga liks visuomet.
Lietuvos moterų lygos depolitizavimui nepritarė dr. Apo
lonija Paurienė, prof. Ona
Voverienė, LML Kauno sky
riaus pirmininkė Laima Skuo
dienė. Tačiau mūsų buvo ma
žuma. Po karštos ir audringos
diskusijos ir įtaigios Nijolės
Oželytės kalbos dauguma mo
terų tada nubalsavo už Lietu
vos moterų lygos visuomeninį
statusą. Kai kurios moterys iš
LML pasitraukė.
Inž. Nijolė Arbačiauskienė
įkūrė savarankišką brandaus
amžiaus moterų organizaciją
„Gaja”, kuri iki šiol gyvuoja ir
veikia. Dr. Ramunė Traky
mienė įkūrė Tarptautinę mo
terų organizaciją ZONTA, kar
tu su šios organizacįjos krikš
tamotėmis iš Danijos. Ši orga
nizacija veikia iki šiol.
1993 m. gruodžio 5 d. Kaune
vykusioje Tėvynės Sąjungos
(Lietuvos konservatorių) kon
ferencijoje Kaune buvo įsteig
ta Moterų konservatorių są
junga. Jos lydere tapo Nijolė
Oželytė-Vaitiekūnienė.
Kas žino, kaip būtų susiklos
tęs tolesnis Lietuvos moterų
lygos kelias, jeigu to nebūtų
įvykę, ir jeigu ji būtų išlikusi
politiniu moterų judėjimu?.
Bet, matyt, gyvenime viskas
vyksta taip, kaip reikia. Gal,
kaip geriausia.
Savo eilinėje konferencijoje,
įvykusioje 1994 m. kovo 4 d.
Lietuvos moterų lyga patvirti
no naujus, jau visuomeninės
organizacįjos įstatus, naują
veiklos programą. Toje konfe
rencijoje organizacijos vadove
vienbalsiai buvo išrinkta prof.
Ona Voverienė.
Lietuvos moterų lyga buvo
perregistruota Lietuvoj Res
publikos teisingumo ministe
rijoje 1996 m. balandžio 26 d.
Ten buvo patvirtinta ir jos
veiklos programa.
Pagrindiniais Lietuvos mo
terų lygos tikslais tapo:
— skatinti moterų visuome
ninį aktyvumą;
— ugdyti Lietuvos žmonių
tautinę savimonę, pilietišku
mą ir demokratinę sąmQnę;
— atstovauti moterų tei
sėms ir interesams visuome
nėje ir valdymo institucijose;
— padėti įtvirtinti Lietuvoje
moterų lygiateisiškumą visose

visuomeninės veiklos srityse,
taip pat politikoje ir valdyme;
— ginti moters, šeimos ir
vaiko teises valdžios instituci
jose;
— tirti, gaivinti ir propaguo
ti Tautos dvasines, dorovines
ir kultūros vertybes;
— propaguoti krikščionišką
jį požiūrį į šeimą.
Lietuvos moterų lyga užsi
brėžtus tikslus siekė realizuo
ti per trijų sekcįjų: 1. šeimos,
2. švietimo ir mokslo, 3. pre
vencinės pedagogikos ir vaikų
globos programas.
Šeimos programoje buvo nu
matyta skiepyti jaunimui do
rovę, požiūrį į šeimą, kaip
Tautos gyvybės pamatą; ginti
moters, vaiko ir šeimos teises;
ugdyti pagarbą motinystei, at
sakingą požiūrį į santuoką ir
vaikų auklėjimą šeimoje; for
muoti požiūrį į darbą, kaip
žmogaus veiklos dvasinį įpras
minimą; žadinti tautinę sąmo
nę
Švietimo ir mokslo kryptyje
buvo numatyta prisidėti ku
riant tautinės mokyklos sam
pratą, kur pagrindinis dėme
sys skiriamas dorovės bei de
mokratinės valstybės piliečio,
savo Tėvynės patrioto ugdy
mui; organizuoti Lietuvos mo
terų švietimą; skatinti jų vi
suomeninį ir politinį aktyvu
mą, pasitikėjimą savo jėgomis,
ugdant demokratinę ir tautinę
savimonę; analizuoti Lietuvos
moterų problemas, moters vie
tą ir vaidmenį moksle, švieti
me, kultūroje, politikoje, val
dyme; tirti moterų kūrybinės
veiklos ypatybes, tyrimų re
zultatus skelbti mokslo ir po
puliarioje literatūroje; Lietu
vos politikoje ugdyti pariteti
nės demokratijos poreikį.
Prevencinės pedagogikos ir
vaikų globos kryptyje buvo nu
matyta — ginti visose valdy
mo institucijose vaikų iš aso
cialių ir labai neturtingų šei
mų interesus; rinkti apie juos
informaciją; prisidėti paski
riant tokiems vaikams globą.
Ne visus planus mums pavy
ko įgyvendinti. Kai kurie dar
bai bus tęsiami ir antrajame
mūsų veiklos dešimtmetyje.
Tačiau, tai, kas padaryta —
jau yra ženklu.

ringi, imlūs, mąslūs bei suma
nūs šiauriečiai. Suprasdami,
jog jų kalba yra viena pačių
sunkiausių pasaulyje, o taip
pat niekur nekalbama už Suo
mijos ribų — tiktai jų tėvy
nėje, jau nuo mažens moko
vaikus svetimų kalbų: anglų
kalba įvesta net 3-čiame sky
riuje; 6-tame skyriuje — vo
kiečių, prancūzų ir švedų kal
bos. O vidurinėje mokykloje
privalo pasirinkti ir dar vieną
kalbą (primena Jugoslaviją,
kur jaunuoliai vartojo mažiau
siai 5 kalbas, bet alergiškai
nekentė rusų kalbos)., Tokia
protinga suomių santvarka
galėtų susidomėti Lietuvos vy
riausybė, kaip galima būtų
pagerinti savo piliečių gyve
nimą. Jeigu jie gali — kodėl
ne mes?
Ar ne teisybė, jog „miško
paukštis į mišką žiūri?” Kaip
tu, žmogau, nebūtum lojalus,'
tam kraštui, tave, benamį, pri
glaudusiam ir net visokiomis
gėrybėmis apdovanojusiam, o
vis vien tavo širdis, visa nostalgi siela prisirišusios prie
gimtosios motinos — niekad
nepamirštamos tėvynės! Savo
jausmais, mąstysena visada
pasilieki su ja. Todėl ir plau

kiant Baltįjos jūra, ji buvo
taip sava, tokia miela, supras
ta. Rami, it veidrodis, ji atrodė
lyg Karibų jūra, o vis dėlto
tartum girdėjai Jūratės raudą
dėl prarastojo savo mylimojo
Kastyčio. Kai bangos sidabri
niais purslais tėškė į laivą,
smalsiai stebėjo: „pieno”, ar
„kraujo” puta atplauks prie
tavo lango. Ir džiugesys užval
dydavo, matant baltą putą —
dar Eglė, Žalčių karalienė
džiaugėsi savuoju Žilvinu. Ku
ri kita pasaulio jūra gali pa
sididžiuoti tokiomis gražiomis
legendomis? O gražuolė Balti
ja dar ir turtinga — išsipuo
šusi nuostabiais gintarais!
Norėtųsi
pasidalinti
džiaugsmu kartu su mielais
skaitytojais:
„Norvegian
Dream” prieš Rusiją ir Suo
miją dar atplaukė ir į Estiją.
Širdis šoko kadrilį, suskai
čiavus per tuziną autobusų (o
gal daug daugiau jų pražiop
sota), su turistais sukant į
Tallinn širdį — gražųjį isto
rinį senamiestį. Pati iššuka
vusi Estiją 1995 m., lankant
net ir jos naiūrius — vasar
vietes, ne tik sostinę, šį sykį
nesiveržiau su kitais vėl ją
lankyti papildomoje kelionėje.

Gražiausia muzika ausims at
simušė besiklausant grįžusių
amerikiečių entuziastingo su
sižavėjimo Talinu. Prisipirkę
įvairių suvenyrų — rankų dar
bo tautinių lėlyčių, pakabi
namų ant Kalėdų eglutės, bei
kitų tautodailės dirbinių,
džiaugėsi jų grožiu. Jiems pa
tiko ir prieinama kaina (1 do
leris — 15 kroon). Ir kas dar
gali šmeižti, jog Baltijos kraš
tai neįdomūs turistams? Kaž
kur pasitaikė skaityti ameri
kiečių spaudoje, jog, berods ta
pati „Nonvegion Line”, įjungs
ir Klaipėdą į savo maršrutą.
Tai iš tiesų džiugi (ir naudin
ga!) naujiena mūsų brangiau
siai Lietuvai!
Helsinki, žinomas „Baltasis
šiaurės miestas” vardu, arba
dar minimas kaip „Baltijos
dukra”, buvo įkurtas švedų
karaliaus Gustav Vasa 1550
m. krašto pietinėje pusėje. Ta
čiau Suomijos sostine buvo
paskelbtas tiktai 1812 m.
Miesto mea'niai statiniai buvo
daug kartų gaisrų sunaikinti,
bet jis tapo vėl atstatytas, pa
sikvietus jauną vokiečių archi
tektą Carl Ludwig Engei.

LIETUVOS MOTERŲ LYGAI 10 METŲ (I)
ONA VOVERIENĖ

Lietuvos moterų lyga — res
publikinė visuomeninė, pelno
nesiekianti organizacija, buvo
įkurta 1992 m. spalio 30 d. ini
ciatyvinės grupės, į kurią įėjo
Seimo narė Nijolė OželytėVaitiekūnienė, jos padėjėja
Zita Ambrazevičienė ir gydyto
ja Ramunė Trakymienė.
Iniciatyvinės grupės bend
rame susirinkime Lietuvos
moterų lygos pirmininke buvo
išrinkta Nijolė Oželytė-Vaitie
kūnienė. Įstatai patvirtinti
1992 m. lapkričio 26 d.
Verčiu Lietuvos moterų ly
gos bylų pageltusius lapus,
liudijančius jos istoriją, ir ma
tau, kad jau pirmojoje Lietu
vos moterų lygos konferenci
joje, įvykusioje 1993 m. sausio
mėnesio 23 d. susirinkusioms
moterims iškilo visai nepa
prastas to meto sąlygoms
klausimas — ko mes siek
sime? Su kuo? Ir kurlink ei
sime?
Konferencijoje buvo daug
kalbama apie užsienio moterų
organizacijų patyrimą ir mo
terų laimėjimus kelyje į val
džią. Konferencijoje dalyvavu
sios Auksė Aukštikalnienė,
Karia Gruodytė ir Zita Če
paitė bei kitos jų ideologijos
’ rėmėjos karštai įtikinėjo, kad
Lietuvos moterų lyga turi tap
ti visuomenine feministine or
ganizacija, siekiančia lygių
teisių ir galimybių, aktyviai
kovojant prieš moterų esamą
hiperbolizuojamą diskrimina
ciją.
• • - Prisimenu ir aš tada kal
bėjau. Įtikinėjau, kad dabar
mums svarbiausia — stiprinti
ir ginti savo jauną nepriklau-somą valstybę ir aktyvipi da^
lyvauti atkuriamajame darbe...
Tąkart nugalėjo sveikas pro
tas. Lietuvos moterų lyga
1993 m. sausio mėnesį įsire
gistravo LR Teisingumo mi
nisterijoje, kaip visuomeninis
politinis judėjimas.
Kai kurios moterys, tada da
lyvavusios konferencijoje, pa
sitraukė. Dalis jų įsijungė į
moterų judėjimus, prisidengu
sius feministine ideologija, bet
aktyviai ir nevienareikšmiškai
besižvalgančius į Rytus, kita
dalis iš viso pasitraukė. Mūsų
liko 29.
Antrojoje konferencijoje, vy
kusioje 1993 m. kovo 26 d.,
buvo patvirtinta veiklos prog
rama. Entuziazmas dirbti Lie
tuvai, ypač po 1992 metų rin
kimų, kai į valdžią sugrįžo
. komunistai ir grėsė pavojus
vėl būti sugrąžintiems į sovie

tinę erdvę, buvo didžiulis.
Tada buvo įkurtas Lietuvos;
moterų lygos liauno skyrius.
Jo vadove tapo Laima Skuo
dienė. Ir LML Kretingos sky
rius, kurio vadove tapo Birutė
Koncevičienė.
Apsispręsta veiklą organi
zuoti trimis kryptimis: 1. mo
teris ir valdžia, 2. šeima ir 3.
švietimas.
Moterys rinkosi, kurioje
kryptyje jos galėtų dirbti kon
struktyviausiai.
1993 m. gegužės 27 d. buvo
įkurtas Lietuvos moters uni
versitetas. Jame du kartus
per savaitę buvo skaitomos
paskaitos, organizuojamos dis
kusijos — šeimos, edukologi
jos, šeimos psichologuos, dva
sinių vertybių ugdymo, moks
linės bei meninės pasaulė
jautos formavimo, moterų ju
dėjimų istorijos, moterų politi
koje ir valdžioje klausimais.
Paskaitas skaitė ir LML narės
— O. Voverienė, R. Traky
mienė, O Kuoriene, V. Kučinskienė ir viešnios, tarp jų ir
profesorė Viktorija DaujotytėPakerienė. Lietuvos moters
universiteto vadove tada buvo
Lilija Rasokienė iš Marijam
polės. Jos pavaduotoja — prof.
Ona Voverienė.
Vilniuje įkūrus Trečiojo am
žiaus universitetą Moters uni
versitetas dėl finansinių ir or
ganizacinių nesklandumų už
geso.
Politikos kryptyje — jau
1993 metų kovo 26 d. konfe
rencijoje buvo priimtos rezoliucijos-kreipimaisi į LR Sei
mą ir Vyriausybę dėl prisįjungimo v ratifikavimo JT Dekla
racijos , Dėl moterų visų rūšių
diskriminacijos panaikinimo”
ir dėl moterų politinių teisių.
Valiau Lietuvos ‘moterų lyga
reagavo į LDDP valdžios pri
imamus sprendimus protes
tais. Tokie protestai buvo pa
reikšti Lietuvos Respublikos
Seimo ir Vyriausybės vado
vams: 1. dėl Stasio Lozoraičio
atleidimo iš nepaprastojo ir
įgaliotojo ambasadoriaus pa
reigų JAV; 2. dėl paminklo
statymo Armijos Krąjovos ve
teranams, išžudžiusiems de
šimtis Vilniaus krašto lietu
vių; 3. dėl Lietuvos televizijos
pornografinių ir smurtinių fil
mų, 4. dėl lito bei Lietuvos pi
liečių santaupų nuvertinimo ir
nusavinimo.
Švietimo sekcija, vadovauja
ma jau dabar šviesaus atmini
mo dr. Apolonijos Paurienės,
paruošė katalikiškos mokyk
los koncepciją, kaip alterna
tyvą oficialiajai Dariaus Kuo
lio kosmopolitinei koncepcijai.

SUOMIJOJE — DIDVYRIŲ
ŽEMĖJE
STASĖ E. SEMĖNIENĖ

Suomija man turėjo magišką
galią nuo pat vaikystės dienų,
kai 14 mėnesių jaunesnis bro
lis išsiruošė jon į berniukų
skautų sąskrydį (famboree).
Viktoras Lapas su savo drau
gu Mykolu Litu važiavo trau
kiniu. Skardi skautiška jau
natvė kvatojo, kai kitą rytą
sužinojo, jog Lapas miegoda
mas nukrito nuo viršutinių
gultų kupė, (o ruduo buvo dar
toli...).
— Lapas krito, bet Litas —
ne, išsilaikė! — didžiavosi jau
nuoliai (o litas dar ilgus metus
tvirtai laikėsi laisvoje Lietu
voje, kol neužkorė nuožmaus
rublio raudonieji atėjūnai).
Dar labiau Suomija masino
ir jai gilią pagarbą ugdė, kai
1939 m. šis ramusis šiaurinis
elniukas šoko piestu prieš jį
puolančią plėšriąją milžinišką
raudonąją mešką — Sovietų
Sąjungą — ginti savo pamiltą
gimtąją žemę.
Susižavėjimas bei pasidi
džiavimas šiuo didvyrišku

kraštu net pakilo, jį aplankius
rugpjūčio mėnesį. Tai palygi
nus ne tokia jau didelė šalis,
vos 5 mln. gyventojų (nuo
1809 m. iki 1917 m. po caristinės Rusijos padu, ir vėl tei
singa teorija — ne kiekybė,
bet kokybė svarbi!), o vienok
taip puikiai ir pavyzdingai su
sitvarkiusi, kad kai kuriais
atžvilgiais galėtų būti geru pa
vyzdžiu net tokioms didžiu
lėms bei turtingoms JAV-oms!
Suomijoje sugebama iš „So
čiai Security” surinktų mokes
čių suteikti savo tautai — vi
siems piliečiams — daug pri
vilegijų: visiems mokslo sieki
mas nuo vaikų darželio iki
universiteto imtinai — nemo
kamas; mokyklose vaikams
pietūs ir dantų priežiūra —
nemokamai; ligoninėse gydy
mas — tik už labai menkutį
mokestį (beveik nemokamai);
seneliams slaugos namai irgi
— maža, prieinama kaina.
Suomiai — didžiai kultū

* Prieš metus Panevėžio
nakvynės namų direkto
riaus
Virgilijaus
Stipino

įrengti laikini gultai bena
miams vis populiarėja. At
vėsus orams visi miesto bena
miai žinodąmi apie šiltą
būstą, iš visų pakampių trau
kia į nakvynės namus. Ant be
namių gultų trūksta vietų.
• (LŽ, Elta)
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Sea. Ona Mikailaitė

Adventas
Keturių savaičių laukimo
laikotarpis prieš Kalėdas va
dinamas Adventu. Ko lau
kiame? Laukiame Kristaus —
Jo gimimo, antrojo Jo atėjimo,
Dievo apsireiškimo mūsų
triukšmingame, kovingame,
nerimstančiame pasaulyje.
Adventas — tai džiaugs
mingas laukimas, ne skaus
mingas kaip Gavėnia. Adven
to laikotarpis, įsispraudęs
tarp dviejų lemtingų Kristaus
atėjimų: pirmojo — Kūdikio
pavidalu, kurį kasmet šven
čiame, ir antrojo — didingo Jo
atėjimo žmonijos istorijos pa
baigoje.
Adventas turi turtingą žo
dyną: laukimas, pasiruoši
mas, ilgesys, atėjimas. Dar
daugiau — Adventas slepia
didelį turtą — Kristų, tyliai
besibeldžiantį' į mūsų širdies
duris. Advento metu vis kar
tojame: „Viešpats yra arti...”
Graikų kalbos žodis parou
sia reiškia atėjimas. Krikščio
nybės pradžioje jis buvo nau
dojamas
nurodyti
antrąjį
Kristaus atėjimą. Šis žodis
įvardino oficialų, iškilmingą
krašto valdovo apsilankymą
kuriame
nors
svarbiame
mieste — tai buvo džiaugs
mingas jo įžengimas į jo
valdžią pripažįstantį miestą.
Lotynų kalba tai buvo adven
tus. Kai Romos imperatorius
Augustas atvyko į Korinto mies
tą Graikijoje, buvo nukaltos
specialios monetos su įrašu:
„Adventus Augusti”.
Advento metas mini daugelį
kelionių: Abraomo kelionę į
Dievo jam pažadėtą žemę,
Jono Krikštytojo kelionę per
dykumą, Marijos ir Juozapo
kelionę į Dovydo miestą Bet
liejų, rytų Išminčių kelionę,
ieškant naujai gimusio valdo
vo, mūsų gyvenimo kelionę —
kupiną savitų ieškojimų.
Šventoji Edita Stein taip
apibūdino Advento metą:
„Dienoms palaipsniui trum
pėjant ir pirmoms snaigėms
pradėjus kristi švelniai ir ne
drąsiai, pirmosios Kalėdų
mintys įslenka į mūsų širdis.
Jau pats tas žodis turi savitą
žavesį, kurio beveik jokia
širdis negali nejausti. Net ir
kitų tikėjimų žmonės ir visai
netikintys, kuriems senoji
Betliejaus kūdikio istorija nie
ko nesako, net ir jie ruošiasi
šventei ir mąsto, kaip galėtų
vienur kitur džiaugsmo lieps
nelę įžiebti. Meilė, lyg šilta

elektros srovė apgaubia pa
saulį savaites ir net mėnesius
prieš šventės atėjimą...”
Nutilusi gamta, šventiškas
žmonių skubėjimas Adventą
padaro mielą ir jaukų. Adven
to prisiminimai ir lūkesčiai
mus sušvelnina. Nejučiomis
sugrįžta atmintin vaikystės
svajonės, prisimena pasako
jimuose girdėtos lietuvių Ad
vento tradicijos, pavyzdžiui,
rarotai, ausyse aidi ir ilgesin
gos Advento giesmės: .Aukš
tybių balsas atskamba — ra
mina ilgesį žmogaus...” Ir visa
tai mus jungia su mūsų tėvų
ir protėvių spalvinga tikėjimo
kelione.
Advento metu liturginiuose
skaitiniuose mums kalba du
pranašai — Senojo Testamen
to Izaijas ir Jonas Krikšty
tojas. Kilniais žodžiais Izaijas
pasakoja apie visuotinę talką,
kurią atneš laukiamas Mesi
jas: „Išspręs jis ginčus tarp
tautų, parodys ribas daugybei
genčių. Tada jos perkals savo
kalavijus į arklius ir ietis į
pjautuvus”. Pasak Izaijo, net
gyvūnija tarpusavy susitai
kys: ėriukas atsiguls šalia liū
to. Kažkoks cinikas yra pasa
kęs: tegu ėriukas ir atsiguls
su liūtu, bet kažin, ar jam pa
vyks ramiai miegoti... Visuo
tinės taikos svajonė liko mūsų
tarpe, kaip siektinas idealas.
Jonas Krikštytojas ragina
atsiversti, taisyti Viešpačiui
kelią. Šis, dykumoje šaukian
tis balsas, drįsta net pačiam
karaliui Erodui kalbėti apie
nuodėmę. O mums? Mums jis
kalba apie minties ir .širdies
atmainą — „metanoia”. Ir
mums dera peržvelgti kas
dienį mūsų gyvenimą: ar esu
taikos ir ramybės nešėjas? Ar
aplink save skleidžiu gėrį?
Argi Advento metu nesuge
bėtume rasti bent trumpą va
landėlę pakelti mintis ir šir
dis prie Dievo, nutilti, nurim
ti? Matom ir girdim, kaip pa
saulyje verda neapykanta,
kaip žvanga ginklai. Advento
dangaus ramybė gali naujai
užgimti mūsų širdyje. Kiek
vienas juk save laikome
„geros valios žmonėmis”. Tad
įsiklausykime, ką gieda žemė
ir dangus:
Ateik greičiau, Sūnau
dangaus,
Nes vėl naktis giliai sutems!
Malonės aušrą žemėn leisk
Ir taiką žiebk naujiems
laikams!

Rusų ortodoksų Uspenski katedra Helsinkyje.
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Kartą po Sumos viena baž
(VAIRIOS PASLAUGOS
SIŪLO DARBĄ
nyčios
lankytoja
perdavė
< M UI K1 NAMU
Reikalingi darbuotojai par
1,000 Lt ir, rodydama į ap
GYVYBES DRAl IKMAS
duotuvių
valymui
TN
ir
IN
trupėjusias prie zakristįjoą
Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr.
valstijose. Pageidautina vyrai.
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.
koridoriaus sienas, pasakė;
Atlyginimas nuo
FRANK ZAPOLIS
„Pasigražinkite”. Ta auka ir
3208 1/2 VVest 9Sth Street
$1,500 iki $1,800.
iniciavo koridoriaus restau
Tel. 708-424-8654; 773-581-8654
Tel. 901-218-7481.
ravimą, kurį užbaigė šių metų
liepos mėnesį.
PAIEŠKOS
EURO-AMERICAN CLUB
Tokiu būdu aukotojų, gera
reikalingos merginos ir moterys:
ELEKTROS
modeliai, šokėjos, masažistės.
nos mūsų amžinajai laimei.
darių bei ekskursantų auko
ĮVEDIMAI-PA
TAISYMAI.
$350 ir daugiau į dienų.
Tikėjimas ir meilė, išmintis ir
mis buvo restauruota vienuo Uždarbis
Tel. 847-312-1426; 847-312Turiu Čikagos miesto leidimą.
padorumas yra ta „alyva”, be
lyno valgykla, kamaldulių na
1532. Kviesti Maiką.
Dirbu užmiestyje. Dirbu gre
kurios užgęsta žmogas dva
meliai, uždengtas vienuolyno
sia ir pasirašomas nuospren
SIŪLO
IŠNUOMOTI
stogas. Šie ir kiti atlikti Pa
itai, garantuotai ir sąžiningai.
dis amžinybėje likti už durų.
žaislyje darbai išvardinti iš
773-779-3313
Išnuomojamas 3 kambarių
Jėzus aiškiai perspėja: „Budė
leistame jubiliejiniame lanks
KLAUDIJUS
PUMPUTIS
butas su šiluma. Šalia parko,
kite, nes nežinote nei dienos,
tinuke.
nei valandos”, kai ateis susiti
66 St. ir Kedzie Avė. Kaina
Reiškiame nuoširdžią padė
kimo su Dievu metas.
$420. Tel. 708-425-7160.
ką visiems, vienaip ar kitaip
TAISOME
Kai teikiamas Sutvirtinimo
prisidėjusiems
prie
Pažaislio
SKALBIMO
MAŠINAS,
sakramentas, vyskupas mel
vienuolyno
ir
šventovės
pagra

ŠALDYTUVUS,
ŠILDYMO
džia Dievą Šventąją Dvasią,
Caregivers International
žinimo.
Atskirai
norisi
padė

SISTEMAS,
VIRYKLAS,
ORO
Agency needs 2 man and 3
kad ji apdovanotų žmogų iš
koti
doc.
dr.
Laimai
ŠinkūnaVĖSINTUVUS.
women
to
take
care
of
elderly
in
minties dovana, padedančia
Wisconsin. English and ref.
tei, kuri savo profesionaliu iš
H. DECKYS
išmintingai spręsti ir teisingai
reųuired. $90-100 per day.’
TEL. 773-585-6624.
manymu,
iniciatyvom
ir
meile
pasirinkti. Vienas iš pačių rei
Call John 414-321-8001.
Pažaisliui labai daug pasitar
kalingiausių žmogaus spren
navo bažnyčios interjero atstadimų yra nutarimas gyventi
Išnuomojamas 2 mieg. naujai
EURO-AMERICAN CLUB
tymei bei kitų su Pažaisliu su
Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
ne pagal laiko madą, minios
reikalingos merginos ir moterys:
įrengtas butas su baldais
sijusių klausimų sprendimuo
nuotaikas ar reklamos įkalbi
modeliai, šokėjos, masažistės.
se. Negalima pamiršti ir kito Uždarbis $35Q ir daugiau j dienų.
„basement”, Midway rajone.
nėjimus, bet nuolat savo elgesį
PAŽAISLIO
VIENUOLYNO
Tel. 847-312-1426; 847-312Pažaislio
mylėtojo
ir
nepails

Tel. 773-218-4351.
vertinti Dekalogo šviesoje.
1532. Kviesti Maiką.
tamo
populiarintojo
užsienyje
Dieviškoji išmintis primena,
ATGAVIMO DEŠIMTMEČIO
— inžinieriaus A. Liepinaičio.
jog amžinieji dalykai turi rū
Jo rūpesčiu surinktų aukų studentų darbo stovyklų na vių. Iki 100.kartų pamaitina
MINĖJIMAS
pėti pirmiausia, nes jie pra
dėka buvo išleisti lankstinu riai. Vietinių ar tarptautinių me stokojančius. Tokiu būdu
noksta visa kita.
konferencijų, seminarų bei atskiroms seserims tiesioginių
Kodėl, suprasdami gėrio ver
2002 m. spalio 13 d. Pažais
— Gerbiami mūsų bažnyčios kai, įvairiomis kalbomis, kas simpoziumų dalyviai. Studen bendravimų tenka ne mažiau,
tę, žmonės pasirenka blogį? lio Švč. Mergelė^ Marijos Ap lankytojai, norime šiandien į ' žymiai palengvino darbą su tų, moksleivių ir seminaristų kaip su 20,000 žmonių.
Ką reikia daryti, kad rinktu- silankymo bažnyčioje buvo au jus prabilti psalmininko žo turistais ir išgarsino Pažaislio savaitgalių dvasiniai susitel
Reikia pasakyti, kad Pažais
mės tik gėrį? Apaštalas Pau kojamos konceliabracinės šv. džiais: „Tikrai knums Viešpats vardą svetur. Visiems jums kimai. Įvairių vienuolijų se lyje kasmet apsilanko ekskur
lius, priminęs pirmiesiems Mišios. Tai padėka Dievui už stebuklą padarė, mus aptvin- meldžiame Gražiosios Meilės serų mėtinės rekolekcijos, o sijų ne mažiau, kaip iš 100
krikščionims, jog reikia susi visos tautos ir šv. Kazimiero dė linksmybe”. Tai įvyko prieš Motinos palaiminimo ir užta taip pąt įvairių organizacijų, įvairių Lietuvos miestų ir vie
laikyti nuo ištvirkavimo ir seserų kongregacijos patirtą 10 metų, kada visa Lietuvą rimo pas Tėvą.
įstaigų, judėjimų ir bendruo
Po pamaldų man teko nu menių , prpginiai renginiai ar. tovių, ir iš visų pasaulio šalių,
mylėti savo brolius, matė rei stebuklą. Taigi, 10 metų — dar džiūgavo po nepriklauso
kur tik yrą lietuvių. Labai
šviesti kitą veiklą Pažaislyje. susitikimai.
kalą čia pat priminti tiesą mažytis ir kartu labai reikš mybės atgavimo.
daug
užsieniečių iš visų pa
Pirmiausia atkreipiau dėmesį
apie mirtį ir prisikėlimą (plg. mingas seserų sugrįžimo į Ra
saulio
kontinentų. Susitinkam
Nemažai
apsilanko
ieškan

1992 m. birželio 15 d. Pa
1 Tęs 4). Apaštalas šitai kal mybės kalnelį jubiliejus. Šv., žaislio vienuolynas juridiškai f vienuolijos globėjo šv. Kazi- čių pagalbos: dvasinės ar ma su įvairaus amžiaus ir profe
bėjo ne todėl, kad apkartintų Mišioms vadovavo arkivysku grąžintas seserims. Grąžinimo Aiiėroi? Pažaislio vienuolyno terialinės! paramos. Negalima sijų bei išsilavinimo žmonė
ir taip nelengvą žmonių gyve pas Sigitas Tamkevičius. Kar — perdavimo aktą pasirašė fundatoriaus Kristupo Paco gi pamiršti hr talkininkų iš įvai mis. Pradedant nuo darželinu
nimą. Jis siekė, kad Kristaus tu dalyvavo t. Adomas — kun. vysk. Sigitas Tamkevičius. minės istorines sąsajas. Pa rių organizacijų bei įstaigų, kų, iki garbaus amžiaus žmo
mokiniai, mąstydami apie tai, Ignacas Milašius, OFM, ir Prie šio įvykio labai daug pri teiktoje įvykių grandyje, įžvel kaip antai, Kauno miesto svei- nių, nuo moksleivių, studentų,
kas jų laukia po mirties, su kun. dr. Arvydas Žygas su 8 sidėjo, o ,gal’flnet jį nulėmė, > gus Dievo veikimo kryptį, pa kuoliaų^ksreiviai, visuomenės iki mokytojų ir įvairių moksli
Kšfžimiero
gebėtų rinktis gėrį ir nusi klierikais, kurie tuo metu lai kun. kanclerio Eugenijaus rodžiau
vienuėlijos
ryšį
su
Pažėislii)tf*: Žmonės arba skautai, ateiti- nių konferencįjų dalyvių, dip
gręžti nuo blogio. Tikriausiai kė Pažaislyje rekolekcijas.
Bartulio (dabar Šiaulių vysku- kuris jau nuo įkūrėjos M6tin8sn rrtttkai, maironiečiai. Prie viso lomatų, vefslininkų, ambasa
dėl šitos priežasties žmonės,
Deja, šventėje negalėjo daly
o) ir menotyrininkės Laimos Marijos Kaupaitės buvo Dievo to dar reikia pridėti ir šiaip dorių. Bendraudamos su žmo
pasiekę gyvenimo brandą ir vauti vysk. Eugenijus Bartulis
ramybės ieškančius, bevaikš- nėmis reprezentuojame ne tik
inkūnaitės sumanumas bei Apvaizdos plane.
galbūt jau pajutę, jog negali (buvo išvykęs į JAV), kuris rūpestingumas.
tmojančius teritorijoje žmo vienuolišką, bet ir tautos vei
ma visų vilčių sudėti į žemės kardinolo Vincento Sladkevi
nes, sekmadienių ir švenčių dą.
Tuo laiku vienuolijai vado
dulkes, darosi išmintingesni ir čiaus buvo paskirtas vienuoli vavo sesuo Jonė — Z, Budrytė.
Anot menotyrininko iš Pran
šv. Mišių dalyvius ir, žinoma,
lengviau atsispiria gundy jos kapelionu ir kuris giliai Jai ir seserims Melanijai bei
gausiusmfestivalio lankytojus cūzijos, Jurgio Baltrušaičio ar
mams. Labai gaila, kad pinigų įsijautė ir aktyviai dalyvavo Simonąi • teko ,<tuometinė visų
bei visus bęsidarbuojančius timo bičiulio, profesoriaus
medžiotojai ir pramogų orga visuose sugrįžimo rūpesčiuose rūpesčių našta. Nemažai se
Jean — Francous Chevrier,
Pažaislyje.
nizatoriai lengvai įtikina jau bei sunkumuose.
Be to, seserys ir pačios ruošė įspūdį jam apie Lietuvą sufor
serų, ypač anksčiau gyvenusiųr
nimą, jog gyvenimas yra ilgas,
Pamaldos prasidėjo procesi Pažaislyje, ėmėsi atstatomųjų
vaikus, .pįrmąjai Komunijai, mavo keli žmonės, ir vienas jų
todėl pirmenybę geriau teikti ja nuo bažnyčios didžiųjų du darbų: tvarkė, aplinką, valė
buvo „vienuolė, pasakojanti
organizėvo jiems stovyklą.
alaus šventėms, naktiniams rų. Seserys suėjo į presbiteriją restauruotas patalpas, kol pa
Paskaičiavus paskutiniųjų Pažaislio istoriją”. Taigi, per
klubams ar karnavalams, o kartu su dvasininkais ir klie galiau vysk. S. Tamkevičius
trejų metų lankytojus, viduti frazuojant Švč. M. Marijos
mintis apie Dievą ir amžinybę rikais. Skaitinius skaitė bei spalio 3 d. galėjo pašventinti
niškai metams jų tenka iki „Magnificat” giesmės žodžius,
galima atidėti senatvei. Tik psalmes giedojo seserys, o pa įrengtą koplyčią bei celes,
50,000. Iš jų 17-18 tūkstančių galima pasakyti: „Didžių da
riausiai Evangelija tuo ir yra mokslą sakė arkivysk. Sigitas
pravedame
ekskursijas. Sve lykų padarė Viešpats Pažais
Po trejų metų, 1995-siais,
brangi, kad ji, kaip motina, Tamkevičius. Pamokslo tema kardinolas Vincentas Sladke
čių name kasmet apnakvydi- lyje, ir šventas yra Jo vardas”.
kviečia pradėti išminties pilną — to sekmadienio evangelija vičius, , dalyvaujant Lietuvos
name iki 600 renginių daly
S. M. Julita, SSC
gyvenimą nuo pat jaunystės apie vertybių pasirinkimą ir vyskupams, pašventino bažny
dienų, o ne tada, kai reikia atsiliepimą į kvietimą.
čią. Pirmąsias šv. Mišias šven
rankioti sudužusio gyvenimo
PAŠVENTINTA SIELOVADOS STOTELĖ
Prieš šv. Mišias į lankytojus tėme, dar tebevykstant skliau
skeveldras.
Arkivyskupas kreipėsi gener. vyr. sesuo Re- tų restauracijai, kai visa baž
Nuo šių metų rudens savo • nes studentai jaučia dvasinį
Sigitas Tamkevičius migija: »
nyčios erdvė — centrinė nava
veiklą
pradėjo Vilniaus peda alkį, o ši vieta jiems padės su
ir koplyčios
buvo užimtos
goginio
universiteto (VPU) siburti, kurti krikščioniškomis
pastoliais. 1999 m., gavus iš
akademinės
sielovados stotelė. vertybėmis pagrįstą bendruo
arkivyskupo S. Tamkevičiaus
Šios
iniciatyvos,
Vilniaus aka menę. Dėst. Daiva Selmistraileidimą susigrąžinti iš Kauno
deminės
sielovados
centro va tienė, Psichologijos centro va
katedros Gražiosios Meilės
dovų
kun.
Antano
Saulaičio, dovė, kalbėjo apie tai, kad stu
Motinos paveikslą, pradėjome
Ir šiandien tą planą, kaip
SJ,
ir
sės.
Aušros
Karaliūtės,
dentai čia turi puikią galimy
didžiuosius valymo ir interjero antspaudu, patvirtino Gražio
sutvarkymo darbus. Naujai sios Meilės Motinos paveikslo SJE, paskatintos, ėmėsi VPU bę ateiti ir psichologinei, ne
pertvarkėme presbiterijos peri/ sugrįžimas. Tarsi biblinis dėstytojos doc. dr. Giedrė But vien pastoracinei konsultaci
tvarą ir paruošėme vietą pa; Viešpaties palydėjimas pa kienė ir doktorantė Jūratė jai. Čia kartu su viso Vilniaus
veikslui. Sutvarkėme koply siųstiesiems: „Aš būsiu su ta Laurinavičiūtė. Jos subūrė ak akademinės sielovados centru
čias, kapitulos salę, balkonė-, vim, Aš būsiu su jumis”. Juk tyvius studentus prasmingai taip pat bus organizuojami sa
liūs. Įrengėme bažnyčioje ap su seserų išvarymu iš Pažais dvasingai veiklai organizuoti vanorystės seminarai. Studen
švietimą .ir signalizaciją. At lio iškeliavo ir paveikslas, o bei pakvietė kurti krikščioniš tė Birutė kalbėjo apie akade
rodė, kad visų šių darbų eigai joms sugrįžus, grįžta ir Pa ką studentų bendruomenę. Į minės sielovados veiklos darbo
dirigavo Švč. Mergelė Marija. žaislio Dievo Motina. Tas dar jų kvietimus atsiliepė įvairių kryptis. Numatoma organi
Darbams.vos prasidėjus, atsi kartą nurodė teisėtą antrojo specialybių studentai. Kartu zuoti seminarus, diskusijas
rado geradarių bei aukotojų sugrįžimo dievišką pasiunti su studentais buvo numatytos aktualiomis šių dienų temo
tiek iš Lietuvos, tiek ir tau nybę, kuri tapo atspirties taš darbo kryptys, sudaryta 5 stu mis, studentų talentų vaka
tiečių iš užsienio. Tokiu būdu, ku visai veiklai Ramybės kal dentų VPU akademinės sielo rus. šiuo metu jau veikia reli
2000 m. liepos mėnesį šven nely. Ši veikla įsirėmino į Pa vados taryba.
ginės, filosofinės ir psicholo
Spalio 22 d. buvo iškilmin ginės literatūros bibliotekėlė.
tovė jau buvo pasiruošusi Die žaislio, kaip kultūros paveldo,
vo Motinos paveikslo sutiki specifiką ir kartu atspindėjo gai pašventintos šios stotelės
Kun. A. Saulaitis, SJ, —
mokymo — švietimo bei ugdy patalpos. Šventinimo apei pagrindinis šios idėjos inicia
mui.
2001 m. birželio 20 d. ant mo vienuolijos charizminę tar goms vadovavo kardinolas A. torius — pasidžiaugė greitu ir
bažnyčios choro stogo į senąją nystę. Jos panoramą čia Pa J. Bačkis, šventėje dalyvavo sėkmingu stotelės kūrimusi,
vietą sugrąžintas ir pašveh- žaislyje galima apibūdinti ši Vilniaus akademinės sielova susibūrusiu dvasingu, kūry
tintas autentiškas kryžius, taip. Pirmiausia, ekskursan dos centro vadovas kun. A. bingu jaunimu. Kardinolas A.
kurį surado ir rūpinosi jo iš tai: vieni iš jų — piligrimai ar Saulaitis, SJ, VPU studentai ir J. Bačkis, pašventinęs šias pa
, '
kėlimu inžinierius Jonas Šin įvairių žygių dalyviai, grupe dėstytojai.
VPU akademinės sielovados talpas, palinkėjo, kad amžinoji
kūnas. Tais pačiais metais lėmis ar pavieniai asmenys,
išmintis ir tiesa čia taptų pri
stotelės vadovė doc. dr. Giedrė
sutvarkyta bažnyčios prieangy su nakvyne ar be jos.
einama ir paprastam žmogui,
esanti kripta ir iškilmingai
Stovyklautojai: dienos cent Butkienė kalbėjo apie šios ir genialiam atradėjui.
joje perlaidoti Pažaislio funda rų ar kitų socialiai remtinų idėjos ištakas. Jos teigimu, to
torių Pacų palaikai.
šeimų vaikai, tarptautinių kio centro tikrai labai reikėjo,
BŽ, 2002 m., Nr. 21
Pažaislio vienuolynas.

DRAUGAS, 2002 m. gruodžio 3 d., antradienis

BAŽNYČIA LIETUVOJE
IR PASAULYJE.
IŠMINTIES
Šventojo Rašto Išminties
knygoje skaitome: Spindėt
išmintis niekad nepaliauja.
Visiems, kurie jos trokšta, —
pati apsireiškia. Ji draugiškai
eina sutikti kiekvieno, kuris
tik jos ieško (Išm 6). Skaityda
mi šiuos išmintį aukštinan
čius sakinius, negalime nepri
siminti šiandienio žmonių gy
venimo, dažnai stokojančio iš
minties. Dar sovietmetį kino
teatruose buvo demonstruoja
mas filmas „Tas beprotiškas,
beprotiškas, beprotiškas pa
saulis”, kuriame pavaizduotas
gyvenimas, nesiderinantis su
žmogaus išmintimi. Per dvyli
ka Nepriklausomybės metų
jau spėjome apsiprasti, maty
dami smurto ir nešvankybių
pilną televizijos ar kino produkciją arba menu vadinamas
žmogaus pasąmonės šiukšles.
Mus maloniai nustebina viena
kita dvasinio grožio ir išmin
ties salelė. Šiandieniniame pa
saulyje yra ginamos net gyvu
lių teisės, bet ar daug kas
rūpinasi apginti negimusią gy
vybę, vaikus ir jaunimą ir,
pagaliau, mus, suaugusius
žmones, nuo vertelgų, kurie
dėl nešvaraus pelno yra pa
siryžę įteisinti ir padaryti bet
kokią beprotybę. Dar taip ne
seniai garsiai šaukta, jog vals
tybės biudžetas iš lošimo na
mų pasipildys šimtais mili
jonų litų, o dabar jau kalbama
ne apie pelną, bet apie sunkiai
pagydomą paauglių ir suaugu
siųjų priklausomybę nuo loši
mo; Iš tikrųjų neramu, kai
žmonių elgesio norma darosi
gyvenimas be jokių moralinių
normų: nebranginant jaunys
tės, nesaugant santuokinės
ištikimybės ir ieškant išeities
alkoholyje bei narkotikuose.
Žmogus yra gundomas ne
protingai naudotis laisve, ne
siskaitant su kitais, nesusi
mąstant, jog laisvė be atsako
mybės yra beprotybė, nes pa
žeidžia kitų žmonių teises.
Seimas artimiausiu metu ren
giasi nagrinėti Reprodukcinės
sveikatos įstatymą, kurio pro
jekte siūloma įteisinti nevar
žomą ir nemokamą cheminį
bei chirurginį abortą, sterili
zaciją, vaikų seksualinį švie
timą, skatinantį neatsakingą
lytinę elgseną. Jame pamina
ma ne tik konstitucinė tėvų
teisė auklėti savo vaikus, bet
ir vyro teisė i tėvystę. Tai
įtvirtins nuostatą, jog naujagi
mis yra ne džiaugsmas, o di
džiausia našta tėvams ir vals
tybei. Antra vertus, nevaisin
goms motinoms siūloma dirb
tiniu būdu padėti susilaukti
kūdikių ir sakoma, jog jos tu
rinčios teisę pasirinkti,'tačiau
nekalbama apie kūdikio teisę
turėti tėvus, bet būti pradė
tam kažkokiame mėgintuyėlyje. Tai gundymai nesivadovau
ti nei dieviška, nei žmogiška
išmintimi, negalvoti apie pa
sekmes paskiram žmogui ir vi
suomenei. Jėzaus Kristaus
perspėjimai budėti šiandien
yra ypač aktualūs.
Kartą Jėzus pasakė palygi
nimą apie dešimtį mergaičių,
pakviestų į vestuves. Penkios
iš jų užmiršo pasiimti alyvos.
Pavėluotai atvykusios rado
uždarytas duris, o balsas iš vi
daus sakė jų nepažįstąs. Jėzus
susitikimą su Dievu palyginęs
su vestuvių puota norėjo pri
minti, jog išmintingas yra tik
tas, kuris šiam įvykiui ruo
šiasi, nes priešingu atveju
amžinybėje galima išgirsti
Dievo nuosprendį: aš jūsų
nepažįstu. Yra vertybių, kurių
neįmanoma nusipirkti ar pa
siskolinti, bet kurios yra būti

Trumpai apie viską
(N»udq)*nti> „Lietuva* ryto* (LR), „Lietuva* tinių" (Lž). „RoapuMikn* (R),
„Kauno dienos" (KD), „Klaipėdoj" (K) „Valatyb** tinių* <VŽ> dinnratetų, BNS
ir Eltos informaojonua)

Derybas su ES Lietuva baigs jai naudingomis
sąlygomis
Atkelta iš 1 psl. Anksčiau ES nes”, teigė UR ministras.
Lietuvai pasiūlė IAE uždary
Aptardamas žemės parda
mui 2004—2006 metais skirti vimo užsieniečiams klausimą,
210 milijonų eurų (724,5 mln. ministras A. Valionis informa
litų), o praėjusią savaitę pa vo, kad ES sutinka priimti
siūlė dar 75 milijonus eurų Lietuvos prašymą dėl 7 metų
pereinamojo laikotarpio žemės
(258,75 mln. litų).
Kalbėdamas apie tranzito ūkio paskirties žemės par
iš ir į Rusijos Karaliaučiaus davimui užsieniečiams.
sritį klausimą, ministras pra
Lietuva siekia 7 metų pe
nešė, kad dabar Lietuva kartu reinamojo laikotarpio, kurio
su ES derina protokolą prie metu ribos žemės ir miškų
Stojimo sutarties dėl tranzito. ūkio paskirties žemės parda
„Šiame protokole bus vimą užsienio fiziniams ir ju
įtvirtintos ES garantijos Lie ridiniams asmenims. Numato
tuvai dėl kuo greitesnio prisi ma, kad pereinamasis laiko
jungimo prie Šengeno sutar tarpis nebus taikomas ES vals
ties su pirmąja šalių kandida tybių ūkininkams, kurie gali
čių grupe bei dėl finansinės įrodyti, kad ne mažiau kaip 3
ES paramos įgyvendinant Ka metus gyvena ir ūkininkauja
liningrado tranzito priemo Lietuvoje.

Lietuva jau mato derybų su Europos Sąjunga
baigmę
Tapusi ES
Šiuo metu Lietuva su ES
nare, Lietuva turės užtikrinti yra baigusi derėtis dėl 28 iš 31
921 km ilgio išorinės Bendri derybinio skyriaus. Dar liko
jos sienos apsaugą.
suderinti Žemės ūkio, Finan
Pasak P. Auštrevičiaus, sų ir biudžetinių nuostatų
Lietuva su EK jau rengia pro skyrius bei Kitų klausimų
tokolą prie Stojimo sutarties, skyrių, į kurį patenka Lietu
kuriame atsispindės papildo vos narystė ES fonduose, ki
mos paramos Ignalinai teiki tose institucijose, svarstomi
mo sąlygos. Tikimasi, kad pro galimi saugikliai atskirose sri
tokolas bus suderintas šią tyse. Visateise ES nare
savaitę.
Lietuva ketina tapti 2004 m.
Atkelta iš 1 psl.

* Pagal 2001 metų Seimo duotojas Artūras Skardžius
narių turto ir pajamų de bei jo žmona. Jie per praėju
klaracijas, visi parlamentarai sius metus gavo 2 mln. 75,000
bei jų sutuoktiniai gavo 25 litų pąjamų, tačiau mokesčių
mln. 420,000 litų pajamų, valstybei atidavė tik 25,000
kiekvieno Seimo nario šeima litų. Labai nedaug nuo jų
kas mėnesį vidutiniškai gau „atsiliko” Ramūnas Karbausdavo 15,800 litų. Tai trečdaliu kis su savo žmona.
daugiau nei 2000 m. Mokes
* Klaipėdoje, Smiltynės
čiams parlamentarai pernai pusėje, yra nuskandintų
išleido vidutiniškai po 17.46 laivų kapinynas. Aplinkos
proc. gautų pajamų, 2000 m. ministerųos Klaipėdos regiono
Seimo narių ir jų sutuoktinių departamento
direktoriaus
sumokėtų mokesčių vidurkis Kęstučio Šiliausko duomeni
siekė 14.25 proc. Mažiausią mis, sąvartyne daugiausia nu
dalį — vos 1.25 proc. gautų skandinta senų pusiau medi
pajamų — pernai mokesčiams nių dorių. Pirminiais duome
skyrė Seimo pirmininko pava nimis, jose teršalų nėra. Ta-

(KD, Eltą)

AUKOS LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJAI
a.a Vinco Bazio atm. aukojo $ 25.00 dr. Janina

Jakševičienė
Kitos aukos:

$200.00 Al.,B ir I.Lesevičiutės, Zuzana Pupienė.
$150.00 Brighton Park Liet. namų savininkų drau
gija.
$100.00 Frances Pakalka, Janina Marka, Viktorija
ir Antanas Valavičiai.
$50.00 Ona Gutauskas, Sofija Jelionis, St. Latvie
nė, Valerija Plepienė, Aleksandra Buivydienė, Alfonsą
Laniauskienė, Irena Kirkuvienė, Domas Adomaitis,
Paulina Vaitaitis, V. ir J. Stankai, A. Sutkus, Rita Je
lionis, Viktorija Karaitienė, Aldona Mažeikienė, Birutė
Briedienė, Aldona Eidukonis.
$ 45.00 Emilija Kiela.
$ 43.00 Stasė Semėnienė.
$ 40.00 Jolyta Suduikienė.
$ 35.00 Marija Remienė, R. ir A Marchertai.
$ 34.00 Eugenįja Baršketis.
$ 30.00 Sofįja Vakselienė.
$ 25.00 Birutė Prapuolenienė, Danguolė Bartkus,
Elena Blandytė, Regina Jautokas, Nijolė Butts, Pranė
Skuodienė, Teresė Kazlauskas, Dana Vaitkus, Joan A.
Stoškus, Marija Kapačinskas, Angelė Venclovienė, C.
Mitkus, Ona Kartanas.
$20.00 Antanina Rejerienė, Romana Karlov, Elena
Wa8iliewski, Vanda Mažeikienė, Sofija Bražionienė,
Emilija Pakštienė, Emilija Ambrozaitis, Emilija Gaška,
Vera Bubnienė, Emilija Vengenskienė, Stasė Prialgauskienė, Česlava Bačinskienė, Regina Kreivėnienė, Ona
Norvilienė, Ona Mažionytė, Sofija Beigienė.
$15.00 Valerija Krasauskienė, Bronė Motušis, Genevieve Gedraitis, Fl. Kastys, Marija Katkienė, Marija
Weberienė, Stasė Karres.
$10.00 Juzefą Šimaitienė, Aldona Sobieskienė, K
Venskutė, Gabrielė Ročkienė, Ada Dubauskienė, Marija
Andriuškienė, Dana Gierštikienė.
$5.00 Emilija Ambrozaitienė, Julia Smilga, Ada
Juškienė, Agutė Tiškuvienė.
$3.00 Elena Galvydienė.
Lietuvos Dukterys nuoširdžiai dėkoja visiems
už aukas.

Jaunimui atsirado galimybė legaliai
pagyventi britų šeimose
gyventi kokius dokumentus reikės pa
angliškai kalbančioje šeimoje. teikti imigracijos pareigū
Programos dalyviai už mini nams įvažiuojant į valstybę.
malų užmokestį padeda namų Su šia programa susijusią in
ruošoje, prižiūri vaikus. Dar formaciją galima rasti Didžio
bas šeimoje gali trukti ne dau sios Britanijos ambasados
giau kaip penkias valandas interneto
svetainėje
per dieną, o savaitinis atlygi „www.britain.lt”. Susidomėju
nimas sudaro apie 45 svarus sieji turėtų kreiptis į Didžio
sterlingų.
sios Britanijos ambasados vi
„Au Pair” programos da zų skyrių.
lyvį priimanti šeima privalo
Jungtinės Karalystės pa
suteikti jam maitinimą, ats reigūnai mano, kad pradėjus
kirą kambarį, galimybę mo taikyti „Au Pair” programą 6
kytis anglų kalbos ir dvi lais naujoms valstybėms — Lie
vas dienas per savaitę.
tuvai, Estijai, Latvijai, Len
Kiekvienas, norintis daly kijai, Bulgarijai ir Rumunijai,
vauti „Au Pair” programoje, „Au Pair” dalyvių jų valstybė
turi kreiptis į Didžiosios Bri je padaugės maždaug 4,000.
tanijos ambasadą ir susižinoti,
Atkelta iš 1 psl.

Vilniaus meras — pasižymėjęs pasaulio žmogus
kategorijų — už pasiekimus
aukštas tikslas, bet esu įsiti verslo, politikos, mokslo ir
kinęs, kad jį galima pasiekti”, technologijų, aplinkos apsau
savo kalboje kongrese pažy gos, kultūros ir kitose srityse.
mėjo A. Zuokas.
Tarptautiniai jaunimo rū
Šiemet visame pasaulyje mai (Junior Chamber Inter
dėl dešimties TJR apdovano national - JCI) yra tarptautinė
jimų varžėsi apie 70,000 kan nevyriausybinė organizacija,
didatų. Garbingus apdovano aktyviai dalyvaujanti Jung
jimus skirtingose srityse pelnė tinių Tautų veikloje. TJR
dešimt jaunų žmonių, tarp jų vienija daugiau nei 500,000
— Airijos, JAV, Lietuvos, Ko narių visame pasaulyje.
Pirmasis TJR kongresas
lumbijos, Filipinų, Indijos,
buvo
surengtas 1944 metais
Malaizijos, Kinuos atstovai.
Labiausiai pasižymėję jau Mexico mieste. Šiemet Las
ni žmonės kiekvienais metais Vegas vyko jau 57-asis TJR
paskelbiami TJR pasaulinių pasaulinis kongresas. Jame
kongresų metu. Apdovanoji dalyvavo per 5,000 TJR narių
mai teikiami pagal dešimt iš 106 valstybių.
Atkelta iš 1 psl. Tai labai

čiau gamtosaugininkai reika žastimi ekspertai laiko aršią
lauja, kad sąvartynas būtų de konkurencįją daugelyje ūkio
taliai ištyrinėtas. Laivų kapi šakų, kuri prasidėjo 1999 m.
nynas yra miesto savivaldybės ir tęsiasi iki šiol. Ekspertai
administruojamoje teritorijoje, teigia, jog 1 proc. defliacija
tačiau savivaldybė katego Lietuvos ūkiui dar nėra pavo
riškai kratosi prievolės mokėti jinga. Manoma, kad konkuuž senų laivų iškėlimą ar ka ravimas kainomis ir rinkos
perdalijimas baigsis jau kitą
pinyno ištyrimą.
* Jeigu paskutinius du met, ir prasidės prekių bei
šių metų mėnesius nebus paslaugų brangimas.
* Valstybinių socialinio
kainų šuolio, pirmąkart nuo
Lietuvos
nepriklausomybės draudimo pensijų Įstatymo
atkūrimo vartotojų kainų in 23 str. nuostatos, pagal kurias
deksas bus neigiamas. Deflia nuo 2001 m. sausio 1 d. dir
cijos procesas aiškinamas ne bantiems pensininkams buvo
tik pabrangusiu litu JAV dole sumažintos senatvės pensijos
rio atžvilgiu. Pagrindine prie ir palikta tik pagrindinė šios

(K, Eite)

(LR. Elta)

NUSIŽENGIMAS DIEVO
ĮSAKYMUI

Malta yra nedidelė vals
tybėlė — užimanti maždaug
trečdalį New York miesto plo
to, tačiau ji susiduria su labai
didele problema: nuolatiniais
eismo
kamščiais.
Šiame,

380,000 gyventojų turinčiame,
krašte, vienas automobilis
priskiriamas kas dviem žmo
nėm, todėl pagrindinis rūpes
tis yra kaip sumažinti spūstį
keliuose ir išvengti avarijų.
Manoma, kad Maltos vysku
pas Joseph Cauchi atrado ne-

Remkite dr. Kazį Bobelį į prezidentą, o Landsbergį į pirmi
ninko vietą, kadangi jie abu patriotai ir gerai žino Lietuvos isto
riją. Jie netūpčios dėl Karaliaučiaus atgavimo, bet jie bandys jį
atgauti, nes Karaliaučiaus kradtas yra Lietuvos eleksiras. Visi,
kurie ten važiuos taps milijonieriais. Jūsų Vyriausybė pavertė
visus ubagais ir toliau nori juos tokiais laikyti. Jie rūpinasi tik
savo pilvais, o ne Lietuvos reikalais.
Pasakykite ponui Putinui, kad Lietuva yra senoji slavo moti
na. Įsiverždami į Karaliaučiaus kraštą, jūs išžudėte 2,000.000
lietuvių protestantų ir 4 mln. austrų protestantų. Dabar yra
Jums laikas atitaisyti padarytą klaidą. Ištraukite visą atominį
laivyną ir padarykite Lietuvą ir Baltuos jūrą beatominę zoną.
įvykdant tą uždavinį Jūs būsite triskart garsesnis, kaip Petras
Didysis Tarptautinio masto. O mes iš savo pusės suruošime Tra
kuose iškilmingus pietus, pakviesdami prezidentą Bušą ir Jus
dalyvauti toje puotoje.
Lai Dievas duoda Jums drąsos ir tapti garbingu žmogumi.

pensijos dalis, prieštarauja
Konstitucijai. Tokį nutarimą
paskelbė Konstitucinis teis
mas. Seimo Socialinių reikahj
ir darbo komiteto pirmininkas
Algirdas Sysas teigia, kad šis
Konstitucinio teismo sprendi
mas suduos skaudų smūgį
valstybės socialinei politikai.
„Iškyla grėsmė, kad gali pa
kibti įsipareigojimas didinti
mažas pensijas”, spėjo A. Sy
sas. Lietuvoje yra apie 90,000
dirbančių pensininkų.
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A. t A.
VALERIA PETKINIS
ČIAPIENĖ
Mirė 2002 m. gruodžio 1 d. S. Pasadena, FL. sulau
kusi 86 metų.
Gyveno Gulfport FL, anksčiau Chicago, IL
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnus Leonard Ciapas, gyvenantis
Gulfport, FL ir Victor Ciapas, gyvenantis Čikagoje,
dukros Joan ir Julie irgi iš Čikagos, brolis Julius Pelki
nis, gyvenantis Autralijoje bei 4 anūkai.
A.a. Valeria dirbo Lab Assistant, Chicago chemijos
kompanijoje ir buvo Šv. Antano parapijos narė. Iš Čika
gos į Gulfport, FL, velionė išvyko 198,1 m.

(KD, R, Elta)

* Viename garsiausių Ita
lijos teatrų — Florencijos

„Teatro Comunale” įvyko lie
tuvių režisieriaus Eimunto
Nekrošiaus pastatytos G. Ver
di operos „Makbetas” premje
ra. Opera buvo pastatyta re
kordiškai greitai — per mėne
sį. Kostiumus sukūrė E. Nek
rošiaus žmona Nadežda Gultiajeva, scenografijos autorius
— jų sūnus Marius Nekrošius.

Nuliūdę artimieji

Laidotuvių direktorius Gulfport Memorial FH
Tel. 727-347-5521.

* Muštynės baruose, kon
fliktai tarp vairuotojų, pa

A. t A.
Muzikas JUOZAS GRIMSKIS

vojaus signalai iš butų ir
įstaigų — tai privačių apsau
gos bendrovių darbuotojų kas
dienybė. Šiuo metu Kaune
veikia apie 10 apsaugos pas
laugas teikiančių firmų. Tarp
jų gana didelė konkurencija.
Bendrovė „Jungtis” pirmoji
Lietuvoje įsteigė privatų ap
saugos pultą. „Šiuo metu
mūsų automobiliuose įrengtos
palydovinės sistemos. Pagal
sutartį mes turėtume atvykti
per 3-5 minutes, tačiau dabar
šis laikas sutrumpėjo iki 2-3
minučių. Klientams galime
pateikti išsamią ataskaitą.
Neseniai laimėjome konkursą
ir pradėjome saugoti strate
ginį Lietuvos objektą —
Kaišiadorių hidroakumuliacinę elektrinę”, sakė bendrovės
„Jungtis” vadovas Audrius
Ališauskas.

Po sunkios, metus trukusios ligos mirė 2002 m.
lapkričio 19 dieną, sulaukęs 84 metų. Gyveno Racine,
Wisconsin.
Gimė Lietuvoje, Pakruojyje. Amerikoje išgyveno 54
metus.
Nuliūdę liko: duktė Marija ir vyras Ruben Guardiola su šeima, sesuo Ona ir giminės Lietuvoje.
A.a. Juozo žmona Bernice mirė 1999 metais, o duk
ters Ritos jie neteko 1988 metais.
Velionis buvo lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios var
gonininkas ir choro vadovas nuo 1952 iki 1998 metų.
Tada parapija buvo sujungta su kitomis ir įsteigta Šv.
Ričardo parapija. Choras, jam vadovaujant, ilgus metus
dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Šventės minėji
muose, vietos ir apylinkės lietuvių subuvimuose ir Dai
nų šventėse Čikagoje. A.a. Juozas priklausė Amerikos
Lietuvių Tarybos skyriui, Amerikos Lietuvių Bendruo
menei ir Šaulių sąjungai tremtyje.
Velionis buvo pašarvotas Maresh-Meredith laidoji
mo namuose lapkričio 22 d., kur 7 vai. buvo sukalbėtas
rožinis. Šv. Mišios buvo atnašaujamos kitą dieną 10
vai. Šv. Ritos bažnyčioje. A.a. Juozas buvo palaidotas
šalia savo mirusios žmonos Švento Kryžiaus kapinėse
Racine.
Šeima dėkoja visiems, dalyvavusiems laidotuvėse ir
už aukas, kurios yra skirtos Lietuvos Našlaičiams ir
American Cancer Society. Draugai bei pažįstami yra
kviečiami prisiminti mirusį savo maldose.

(KD, Elta)

* Moderniausios Baltijos
valstybėse keraminių ply
telių gamybos bendrovės

„Dvarčionių keramika” prezi
dentui Juozui Raišeliui „De
Norske Veritas” vyr. audito
rius Audrius Šileika įteikė
„ISO 14001” pažymėjimą, kad
įmonėje yra įdiegta aplinkos
apsaugos vadybos sistema.
blogą išeitį: jis tvirtina, kad
neatsargūs vairuotojai nuside
da penktajam Dievo įsakymui
— nežudyk! Vadinasi, jie gali
būti baudžiami ir civilinės, ir
dangiškosios valdžios...
ARTĖJA PRIE JUPITERIO
Mažasis
instrumentinis
erdvėlaiviukas „Galileo”, per
13 savo egzistavimo metų atli

Nuliūdusi šeima ir giminės

kęs neįsivaizduojamai tolimą
kelionę į erdves ir į Žemę —
NASA laboratorijas — savo
šeimininkams atsiuntęs neį
kainuojamos vertės tyrimų
medžiagos, artėja prie savo
kelio galo. Jo paskutinis
uždavinys: tik 99 mylių nuoto
liu praskrieti pro vieną Jupi
terio mėnulių, Amalthea, at
likti Jupiterio aplinkoje esan

čios radiacijos matavimus, o
po to — pasiduoti šios di
džiosios planetos traukos jė
gai. Nuo 1995 m. „Galileo” yra
apskriejęs Jupiterį 34 kartus,
šis bus 35-asis ir paskutinis.

Tai - Jūsų laikraštis
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Our nevv Airbus goes by the designation A340.
Būt you can just call it Cloud 9.

Ben Norkūnas
Dearbom, MI.

sk.

Netekus brangios Mamytės

A. t A.
ONOS KREIVĖNIENĖS
nuoširdžią užuojautą reiškiame dukroms GE
MAI, KARMENAI ir jos šeimai, ROMAI ir duk
raitėms DAIVAI ir KRISTINAI. Sūnaus vai
kams MISHEL ir PETRUI, auklėtinei ANGE
LEI, sesers dukrai IRENAI ir jos šeimai.

Philadelphijos Ateitininkai
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There are a number of reasons whyournewAirbu^^4^^h^Iltimate
in comfort and convenience. Economy Extra, our nevv class of Service,
offers its own separate cabin vvith plenty of room to vvork or relax. While
every seat in all three classes has been nevvly designed and features an
individual video screen. Of course, the sense of well being you’ll feel vvhen
flying on this sophisticated nevv aircraft is more than just the result of
enhanced comfort, space and amenities. It’s also the result of an enhanced
puslity of Service you’ll find only on SAS. To find out more call your Travel
Agent or SAS at 1-800-221-2350.

www.scandinavian.net

It’s Scandinavian

SAS
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Šv. Kazimiero kongrega
cijos seserys maloniai visus

Čikagos sendraugių atei
tininkų valdyba ruošia va

kviečia dalyvauti šv. Mišiose
ir pasimelsti, kad kongregaci
jos įsteigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišios bus šį
šeštadienį, gruodžio 7 d., 9.30
vai. ryto, seselių motiniškame
name, 2601 West Marąuette
Rd., Chicago. Mišias aukos
kunigas Juozas Gedas, C.M.,
Čikagos arkivyskupijos direktorus Evangelization, Catechesis ir Worship.

karonę su Kauno arkivyskupu
metropolitu Sigitu Tamkevičium gruodžio 12 d., ketvir
tadienį, 7 vai. vak., Ateiti
ninkų namuose, Lemonte. Či
kagos ir apylinkių lietuviai
maloniai kviečiami gausiai
dalyvauti. Vakaronėje bus
proga išgirsti apie arkivysk.
projektą „Šiluvos Dvasinis
centras” ir kitas mintis, susie
tas su Katalikų Bažnyčios
padėtimi šiandieninėje Lietu
voje.

Čikagos Lietuvių fronto

bičiulių sambūrio prieškalėdi
Švč. M. Marijos Nekalto
nis susirinkimas ir bendri jo Prasidėjimo parapija
pietūs įvyks gruodžio 12 d., Brighton Parke gruodžio 8 d.,
ketvirtadienį, 1 vai. p. p., sekmadienį, ypatingu būdu
„Seklyčios” patalpose. Progra paminės Mergelės Marijos
moje - pranešimai ir pokalbiai Nekalto Prasidėjimo šventę.
apie Lietuvos aktualijas ir Lietuviškos Mišios 10:30 vai.
sambūrio veiklos galimybes. ryte, o parapijos pokylis bus
Kviečiami visi bičiuliai ir jų Polonia Banąuet Hali, 4604 S.
draugai.
Archer, 5 vai. p.p. Pokylio
svečias — Kauno arkivysku
Kauno arkivyskupas me
pas
metropolitias
Sigitas
tropolitas Sigitas Tamke
Tamkevičius.
Bilietus į pokylį
vičius, SJ, lankysis JAV-se
gruodžio 4-15 d. Numatomos galima įsigyti parapijos kle
jo viešnagės Cincinnati, Cle bonijoje.

veland ir Čikagoje. Viešnagės
Čikagoje metu arkyvskupas
turės progos aplankyti Čika
goje ir apylinkėse esančias lie
tuvių katalikų parapijas, be
to, jis dalyvaus vakaronėje su
Čikagos ir apylinkių ateitinin
kais, susitiks su kitų lietu
viškų organizacijų nariais, su
amerikiečiais jėzuitais ir Či
kagos katalikų spaudos žur
nalistais. Arkivyskupo viešna
gės kalendorių koordinuoja
lietuvių jėzuitų būstinė Čika
goje.

Lietuvos Vyčių 112 kuo
pa (Marąuette Park) rengia

Populiarusis dainininkas Andrius Mamontovas atliko programą Valdo
Adamkaus rėmėjų komiteto ruoštame pokylyje lapkričio 27 d. Willowbrook salėje.
Jono Kuprio nuotrauka.

KALĖDINIS ALIAS SUSIRINKIMAS
kalėdines susirinkimą ir vai
šes gruodžio 17 d., 6:30 vai.
Amerikos lietuvių inžinie Bronius Nainys buvo apdova
vak., Švč. M. Marijos Gimimo
rių
ir architektų sąjungos (AL notas daugeliu žymenų. Už
parapijos salėje. Vaišes pa
ruoš žinomos šeimininkės IAS) Čikagos skyrius š. m. nuopelnus Lietuvai preziden
Adelė Lietuvninkienė ir Mi- gruodžio 13 d., penktadienį, tas jį apdovanojo Didžiojo Lie
ckey Petrošius. Bus ir links 7:30 v. v. Jaunimo centro ka tuvos kunigaikščio Gedimino
ma, įdomi programa. Vietas vinėje ruošia kalėdinį susirin trečiojo laipsnio ordinu, Lietu
užsisakyti — ne vėliau, kaip kimą — vakaronę. Mūsų sve vos kariuomenės kūrėjų sa
gruodžio 10 d. — skambinant čias, Bronius Nainys, kalbės vanorių medaliu. Už kovas dėl
tema — „Lietuva pakviesta į Lietuvos laisvės Tėvynės ap
Julie Zakarka 708-425-5015.
NATO. Kas toliau?”
saugos rinktinėje B. Nainys
Bronių
Nainį
turbūt
visi
apdovanotas Lietuvos Šaulių
Pradedant gruodžio mė
nesiu, „Draugas”, norėdamas daugiau ar mažiau žinome iš sąjungos ženklo trečiojo laips
Tradicinių lietuviškų ka palengvinti įsikūrimą neseni jo dabartinės aktyvios žurna nio ordinu. Specialiu žymeniu
lėdinių papuošalų pamokos ai į šį kraštą atvykusiems tau listinės ir visuomeninės veik jis apdovanotas ir už tarnybą
vyks Balzeko Lietuvių kultū tiečiams, priims ir spausdins los. Nuo pat atvykimo į JAV JAV karinėse pajėgose.
ros muziejuje šį šeštadienį, nemokamus skelbimus, susie 1950-siais m. jis dirbo Lietu
Už daugiametį žurnalistinį
gruodžio 7 d., 10:30 v. r. ir 1 tus su darbo ar buto pa vių Bendruomenėje, eidamas darbą užsienio lietuvių spau
vai. popiet. Pamokas ves pri ieškomis. Kreipkitės į admi įvairiausias pareigas. Visų ir doje B. Nainiui 1999 m. buvo
tyrusios liaudies meistrės Ma nistraciją.
neišvardinsi. 1967-1970 Kraš suteikta JAV Lietuvių bend
rija Škėmaitė ir Albina Sa
to valdybos pirmininkas, kelis ruomenės Kultūros tarybos
Septyni muzikalūs Mote- kartus išrinktas į PLB Seimą.
vickas. Daugiau informacijos
premija.
teikiama ir vietos užsakomos kaičiai koncertuos gruodžio Dvi kadencijas (1973-78, ir
2000 m. Grikpėdžių pagrin
28 d., šeštadienį, 3 vai. p.p., 1992-97) buvo Pasaulio Lietu
tel. 773-582-6500.
dinė mokykla, pastatyta jo
Balzeko Lietuvių kultūros vių bendruomenės, pirminin
gimtojo namo vietoje, buvo pa
Pasaulio lietuvių centro muziejuje, 6500 S. Pulaski. kas. Be kitų daugybės rengi vadinta Broniaus Nainio var
kalėdinė mugė vyks gruodžio Po koncerto bus bendros vai nių organizavo II-ją Tautinių du. Kviečiame visus dalyvauti
7 ir 8 d. Gera proga įsigyti šės. Platesnė informacija tei šokių šventę Čikagoje 1963 m. įdomaus žmogaus paskaitoje
neeilinių dovanų savo bran kiama tel. 312-842-4324. Visi Perorganizavo ir dvejus metus apie svarbius procesus ir pasi
kviečiami dalyvauti.
giesiems.
vadovavo Čikagos LB Švie keitimus, vykstančius Lietu
timo komisijai. Net 23-jus me voje po pakvietimo į NATO.
ĮDOMIOJI SKILTIS
tus redagavo žurnalą „Pa Bus proga pabendrauti, pasi
saulio lietuvis”. Užsienio lietu vaišinti ir turiningai praleisti
KĘSTUTIS TRIMAKAS
vių spaudoje pasirodė virš penktadienio vakarą. Mašinos
3,000 Broniaus Nainio straips saugomos.
„IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI”
nių. Jis pažįstamas ir Lietu
Aurelija Dobrovolskienė
„Sakoma, kad mes, žmonės, kviesdamas kitus, Jis ir ma vos spaudoje.
Bronius Nainys gimnaziją
ieškome tiesos. Taip ir aš bu nyje iššaukia niekad neturėtų
vau įsitikinęs. Kitaip pradėjau minčių bei jausmų - kvietimų baigė Linkuvoje. Mokėsi Pir
Čiurlionio galerijoje, Jau
mojo
Lietuvos
prezidento
karo
atsiliepti
”
.
galvoti susimąstęs prie Evan
nimo centre, gruodžio 20 d.
Kęstučio Trimako knyga - mokykloje ir 1940 m., kaip as bus Dail. Rūtos Čepinskaigelijos. Joje dėmesį patraukė
vienas Asmuo. Kilęs iš ana Evangeliniai mąstymai. Kny pirantui, jam suteiktas ats.j.- tės grafikos ir batikos darbų
pus, savo gyvenimo takuos su goje spausdinami ne istoriniai leitenanto laipsnis. Iki 1944 paroda „Pašlovinimas” atida
tiktuose Jis iššaukia niekad komentarai apie evangelijas, m. pavasario studijavo Kauno rymas.
neturėtų minčių bei jausmų, bet mąstymai - t.y. žodiniai universiteto Technologijos fa
Sol. Lijana Kopūstaitė
veikdamas kažkokia trauka, bei vaizdiniai atsiliepimai į kultete. Studijuodamas daly Poletti giedos solo ir kartu su
verčiančia-kviečiančia
atsi Jėzaus tikrovę, taip, kaip Jis vavo pogrindinėje pasiprieši choru Pal. Jurgio Matulaičio
liepti. Savo veiksmais bei yra apsireiškęs savo žemiš nimo kovoje dalyvavo 1941-jų misijos choro kalėdinių gies
žodžiais Jis apsireiškia kaip kajame gyvenime. Šiais mąs metų sukilime. Artėjant so mių koncerte gruodžio 8 d.,
Ieškantysis. Jaučiu, kad savo tymais vaizduojama evange- vietų kariuomenei, buvo iš 1:30 vai. p.p., misijos bažny
susitikimuose su kitais Jis ir linė tiesa vaizdinėm prie rinktas gimtojo Pašvitinio čioje, Lemonte. Visi nuošir
mane sutinka; traukdamas ki monėm. Mąstyme atsiveria valsčiaus partizanų grupės džiai kviečiami pasiklausyti.
tus, Jis ir mane traukia; galimybės. Mąstyme, kad ir ri vadu, prisidėjo prie Tėvynės Bilietus galima rezervuoti tel.
botom pastangom, siekiame apsaugos rinktinės organiza 815-836-1845.
kažko kilnaus ir aukšto, kas vimo. Jo vadovaujama kuopa
toli prašoka mūsų pačių pas mėnesį laiko praleido Ventos
fronto apkasuose. Vėliau teko
tangas - būti ten, kur Jėzus.
vadovauti
padaliniams Sedos
Ši knyga gal padės tiksliau
kautynėse.
Pasitraukus į Vo
suprasti tas kuklias pastan
kietiją,
nesėkmingai
bandė
gas mąstant žengti tuos pir
parašiutu
grįžti
į
Lietuvą.
mus žingsnius... ir sekti Ieš
Penkerius metus praleido Vo
kančiojo pėdomis.
Knygą galite įsigyti „Drau kietijoje amerikiečių kariuo
go* knygynėlyje, adresu 4545 menės žinyboje, buvo lietuvių
VVest 63rd Street, Chicągo,- IL inžinerijos kuopos vyresniuoju
60629. Kaina 12 dol., pride karininku. Su karininko laips
dant 8,75% mokestį užsisa niu 1950 m. išvyko į JAV. IIkantiems IL valstijoje. Per linojaus Institute of Techno
siuntimo kaina 3.95 dol. Pasi logy, Čikagoje, įsigijo statybos
teirauti galite telefonu 773- inžinerijos magistro laipsnį.
585-9500.
Už įvairiapusę veiklą puo
Lijana Kopūstaitė-Pauletti
Parengė Vitalija Pulokienė selėjant lietuvybę išeivijoje

Prezidento Adamkaus gerbėjai ir rėmėjai linksmai praleido trečiadienio, lapkričio 27 d., vakarą Willowbrook
pokylių salėje, o renginio pelnas buvo skiriamas Valdo Adamkaus rinkiminei kampanijai.
Jono Kuprio nuotraukos

PASKAITA „SEKLYČIOJE »»
Eilinį kartą „Seklyčioje” su
paskaita apsilankė inžinierius
Bronius Nainys. Tai žmogus,
nemažai žinantis, susirinkęs
daug įvairios istorinės bei po
litinės medžiagos, turintis ne
blogą iškalbą ir gana vaizdžiai
perteikiantis turimą medžiagą
klausytojams.
Tai labai paranku žmonėms,
kurie nori bent minimaliai
orientuotis vienoje ar kitoje
srityje.
Šį kartą B. Nainys kalbėjo
apie istorijos dėstymą Lietu
vos mokyklose.
Parodė keletą knygų, kurio
se karo meto įvykiai pavaiz
duoti klaidingai, o kai kurie
tiesiog absurdiški.
Neliesiu temų apie kurias jis
kalbėjo, nes viešai pėprašė:
„Tai, ką aš čia kalbėsiu, telie
ka tarp mūsų. Niekam nepa
sakokit ir neparašykit į laik
raštį. Nenoriu būti blogai su
prastas”. Tai nuskambėjo pa
našiai, kaip bobutė kaimynei
papakojo apie kitą kaimynę ir
perspėjo, kad daugiau niekam
nepasakotų.
O kodėl nesakyti ir nera
šyti? Paskaitoje paliestos labai
rimtos
problemos,
pasa
kyčiau, net labai svarbios Lie
tuvos ateities žmonėms, o ir
pačiai Lietuvai.
Man, kaip vyresniosios kar
tos atstovei, visą gyvenimą iš
dirbusiai mokytoja, gerai pri
simenančiai pokario įvykius,
tai labai opios problemos.
Trumpai teko dėstyti mo
kykloje Lietuvos istoriją jau
nesniojo amžiaus vaikams.
Skaudu buvo tai perteikti pa
viršutiniškai, nutylint faktus,
kuriuos pati gerai prisimi
niau. Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę pirmoji mintis bu
vo: „Ačiū Dievui, dabar vaikai
laisvai galės mokytis tikrosios
Lietuvos istorijos”.
Ir še tau, kad nori: „...nieko
nesakykit ir nerašykit”... Ko
dėl? Kodėl B. Nainys nenori,
kad apie tai būtų rašoma, kad
ši problema būtų viešai apta
riama, diskutuojama, ieškoma
geriausio varianto? Kodėl ne
paskelbus konkurso istorijos

tam tikro laikotarpio temai iš
nagrinėti, pasitelkiant dar gy
vus liudytojus? Kodėl laukti,
kad ten, Lietuvoje, istorikai
klystų ir kitus klaidintų? Gal
kritikuoti lengviau, nei pa
čiam ką nors daryti? Jei B.
Nainys yra įsitikinęs kai ku
rių istorinių faktų klaidingu
perteikimu, kodėl negalėtų pa
bandyti atitaisyti juos, kol,
kaip jis pats sako: „Jų dar nie
kas nedėsto mokyklose, bet
kaip bus, jei pradės dėstyti?”
Kam to laukti? Ar ne geriau
užbėgti už akių?
Paskaitininkas savo kalbą
baigė nenurodydamas nė vie
nos galimybės padėčiai ištai
syti, tik dar kartą primygtinai
pareikalavo: „Nerašykit”.
Tačiau viltingai nuteikė vie
na klausytoja, buvusi mokyto
ja, patardama, kaip Lietuvos
istorijos dėstymą būtų galima
pagerinti parašant trumpą va
dovėlį klausimų-atsakymų for
ma. Bent pradžiai tai būtų
puiku — lyg „greitoji pagalba”
mokytojams ne tik lituanis
tinėse JAV mokyklose, bet ir
Lietuvoje. Tepasiekia jos žo
džiai istorikų ausį.
Žmogui įprasta pirmiausiai
rūpintis savimi. Tik tas rūpes
tis nevienodas. Buvusios mo
kytojos susirūpinimas savo
anūkais, besimokančiais litua
nistinėje mokykloje, gali at
nešti naudos visiems, kai tuo
tarpu B. Nainio susirūpini
mas savimi gali visiems be
simokantiems Lietuvos istori
jos, o ir pačiai Lietuvai, pada
ryti daug žalos. Tylėjimas ne
visada yra geriausia išeitis. Ir
aš negaliu tylėti — tai būtų
pritarimas B. Nainio pozicijai,
o aš šiuo atveju esu prieš ty
lėjimą.
Manau, kad neturėčiau
gerb. B. Nainio atsiprašyti,
kad rašau, nes nepaminėjau
tų temų apie kurias buvo
kalbėta. Aš tik keliu Lietuvos
istorijos dėstymo problemą
viešumon ir kviečiu vyresnio
sios kartos istorikus padėti ją
spręsti.
Liucija Einikienė

Ką gi šiemet apdovanos
JAV LB Socialinių reikalų ta
ryba? Kas gi bus tas nusipel
nęs pensininkas, katalikas
visuomenės veikėjas, kuriam
paskirta Prel. dr. Juozo
Prunskio premija, globojama
LB Socialinių reikalų tary
bos? Paslaptis bus atidengta
šį šeštadienį, gruodžio 7 d.,
6:30 vai. vak., „Seklyčioje”,
Labdaros vakaro metu. Už
sisakyti vietas telefonu 773476-2655. Tai renginys, kurio
pelnas skiriamas labiausiai
paramos reikalingiems. Kaip
žinome, po LB Socialinių rei
kalų tarybos sparnu (pirm. Bi
rutė Jasaitienė) glaudžiasi
visa eilė svarbių labdaros or
ganizacijų: „Lietuvos Vaikų
viltis”, „Lietuvos Našlaičių
globa”, „Lietuvos partizanų
globos komitetas”, „Almos fon
das” ir dar daug kitų. Socia
linė taryba „iš oro” lėšų nesu
gaudė. Ją reikia remti, kad ir
ji galėtų vargšus remti.
Dr. Jonas Adomavičius
visuomet dosniai remia lietu
viškas organizacijas, ypač jei
gu reikalas yra tikras, ruo
šiant svarbius kultūrinius
renginius savo tautiečių la
bui. Štai jis ir vėl paskyrė
1,000 dol. paramą JAV LB
Kultūros tarybai, kuri 2003
metais numato daug svarbių
renginių karaliaus Mindaugo
sukakties proga, o lėšų visu
omet stokojama. JAV LB
Kultūros taryba nuoširdžiai
dėkinga dosniajam dr. Jonui
Adomavičiui.

Skelbimai
• 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 tarptautiniuo
se ryšiuose. Tel. 708-3860556. TRANSPOINT —
patikimiausias ryšys su
Lietuva bei visu pasauliu!

