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Siame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
2psl. 

Kandidatai, karai ir 
veteranai. Pastabos 
„Baltijos kelio" 
sukakties proga. 

3psl. 

JAV LB Religinių 
reikalų tarybos veikla. 
Daržai ir darželiai. 

4psl. 

,Draugo lietuviukai" 
5 psl. 

Lietuvos švietimas 
statistikos veidrodyje. 
Ten, kur Šventoji teka. 

6 psl. 

Gausus derlius 
Lietuvių fonde. 
Nelaimė Škotijoje. 

8 psl. 

Sportas 
* Lietuvos krepšininkai 

A t ė n ų o l impinių ža idynių 
ketvirtfinalyje susitiks su Ki
nijos rinktine. Tai paaiškėjo po 
antrųjų A grupės rungtynių, 
kuriose Kinija pateikė staigme
ną, 67:66 įveikdama Serbijos ir 
Juodkalnijos komandą. Iškovo
jusi dvi pergales Kinijos rinkti
nė, kurios antruoju treneriu 
dirba Jonas Kazlauskas, laiki
nai pakilo į trečiąją vietą gru
pėje. 

* Tik trečiąja perga lę 
o l i m p i n i ų ža idyn ių krep
š inio B grupės rungtynėse iš
kovojo JAV rinktinė. JAV krep
šininkai pirmadienį 89:53 su
triuškino pergalių neiškovoju
sią Angolos komandą 

* P irmadienį vasaros 
o l impinių žaidynių moterų 
20 km sportinio ėjimo varžy
bose devynioliktąją vietą užė
mė Kristina Saltanovič, o Sona
ta Milušauskaitė tarp 52 finiša
vusių sportininkių buvo 23-ia. 

* P ietų Korėjos stalo te
n is in inkas Ryu Seung-min 
nutraukė Kinijos sportininkų 
vienvaldyste, šioje sporto šakoje 
Atėnų olimpinėse žaidynėse. 
Pirmadienį vyrų vienetų varžy
bų finale R. Seung-min 4:2 įvei
kė Wang Hao ir iškovojo olimpi
nių žaidynių aukso medalį. 

Naujausios 
žinios 

* NATO Jungt in ių pajė
gų vadovybės atstovas lanko 
Lietuvos dalinius 

* Se imas sudarė priešta
r ingai vert inamą komisiją 
galimam teisėsaugininkų pikt
naudžiavimui tirti. 

* Prez identas su La t 
vijos jr Fs t i jos ko legomis 
prisiminė Baltijos kelio istorinę 
reikšmę. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.808 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Lietuvos krepšininkai p a r k l u p d ė I A. Skujytė — olimpinė vicečempione 
NBA žvaigždes, su t r i ušk ino aust ra lus 

Atėnai , rugpjūčio 22 d. 
(ELTA) — Atėnų olimpinių žai
dynių vyrų krepšinio turnyro B 
grupės ketvirtosiose rungty
nėse Lietuvos rinktinės iško
vota pergalė 94:90 prieš JAV 
komandą tapo saldžiu kerštu 
už apmaudų pralaimėjimą 
prieš ketverius metus Sidnėjuje 
ir įrodė, kad per tą laiką lietu
viai dar patobulėjo, o ameri
kiečiai jau gali nustoti vadinti 
saviškius „Svajonių komanda". 

Nepaisant malonios istori
nės pergalės, kovoje dėl olimpi
nių medalių ji dar nieko ne
garantuoja, nes norint pasiekti 
galutinį tikslą reikės žūtbūt 
laimėti ketvirtfinalyje. 

„Esu laimingas, kad mums 
pavyko nugalėti tokią stiprią 
komandą", sake rungtynių did
vyriu tapęs Šarūnas Jasikevi-
čius. „Tai didžiulė pergalė psi
chologine prasme, tačiau olim
piadoje mums svarbiausia lai
mėti ketvirtfinalio rungtynes, 
nes tik tai priartins prie me
dalių". 

„Pradėjome rungtynes blo
gai, nes žaidėjai netikėjo, kad 
gali laimėti", teigė treneris An
tanas Sireika. .,Be to, jie buvo 
emociškai išseką po ketvirta
dienio rungtynių. Bet kai pa
matėme, kad amerikiečiai ne
demonstruoja nieko ypatingo, 
jie pasijuto geriau". 

Vertindamas Šarūno Jasi-
kevičiaus žygdarbį, treneris sa
kė, kad to iš jo buvo galima ti
kėtis. 

„Žinome Šarūno sugebė
jimus ir jo charakterį- Jei būna 
šviežias lemiamais rungtynių 
momentais, jis gali daug pada
ryti. Todėl ir pasaugojome jį 
rungtynių pabaigai", teigė A. 
Sireika. 

Atėnai , rugpjūčio 21 d. 
(ELTA) — Lietuvos septynko-
vininkė Austrą Skujytė, šešta
dienį Atėnų olimpinėse žaidy
nėse iškovojusi sidabro medalį 
ir pelniusi pirmąjį Lietuvos ap
dovanojimą Atėnuose, po pa
skutiniosios rungties finišo ne
galėjo sutramdyti džiaugsmo 
ašarų ir sakė. dar netikinti, kad 
tapo olimpine vicečempione. 

„Fantas t ika , dar negaliu 
patikėti, - džiaugsmingai kalbė
jo iš Biržų kilusi sportininke. -
Esu labai dėkinga visiems, ku
rie man padėjo, nes tikrai buvo 
momentų, kad norėjosi mesti 
sportą". 

Paklausta apie taktiką 800 
m bėgime, kuriame lietuvei rei
kėjo išsaugoti antrąją vietą, j i 
sakė žinojusi, kad brite Kelly 
Sotherton geriau bėga, todėl 
reikėjo jai nepralaimėti dau
giau nei penkių sekundžių. 

„Sekiau ketvirtojoje vietoje 
buvusią amerikietę Shelia Bur-
rel, nes turėjau prieš ją didesnę 
persvarą ir tikėjausi laimėti 
bronzą. Kad bus sidabras, ne
galvojau, nes brite greitesnė", 
pasakojo Austrą. 

Olimpinė vicečempione tei
gė, kad tikrai nesitikėjo page-

A. Skujytė ieties metimo rungties metu. EPA-ELTA nuotr 

rinti asmeninį rekordą, tačiau 
finiše paaiškėjo, kad pasiektas 
rezultatas yra beveik trim se
kundėm geresnis. 

„Pasirinkau lėtesnio starto 
taktiką ir pirmuosius 200 m 
įveikiau lėtai, tačiau taip pa
vyko daugiau jėgų išsaugoti fi

nišui", sakė sportininkė. 
Paklausta, su kuo labiau

siai norėtų pasidalyti džiaugs
mu, ji iškart paminėjo mamą, 
kuri sirgo už ją Biržuose. Pokal
bis telefonu buvo itin emocingas 
— Austrą jau negalėjo sulaikyti 
džiaugsmo ašarų. 

polit inės reklamos televizijoje 

E Žukauskas blokuoja A Iverson metimą. EPA-ELTA nuotr 

Paklaustas apie savo fan
tastišką tHtaškių seriją, Š. Ja-
sikevičius prisipažino, kad ne
prisimena, jog būtų taip sekęsi 
anksčiau. 

„Rungtynių pabaigoje jau
čiausi puikiai, o pirmasis t r i taš
kis 'su bauda' man suteikė pasi
tikėjimo, todėl pataikiau da r 
du.- sakė Š. Jasikevičius. - Ta

čiau tai nebuvo tiesioginis atsa
kymas už Sidnėj.į dėl nepatai
kyto tritaškio rungtynių pabai
goje su amerikiečiais. Tada me
timas buvo per sunkus ir per to
limas". 

Kaip vieną iš lemiamų per
galės veiksnių jis įvardijo sėk
mingą zoninę gynybą ir lemia
mais Nukel ta į 7 psl. 

Dar vienas 
perversmininkas 

paleistas 
i laisvę 

Vilnius , rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Vienas iš 1991 metų 
sausio 13-osios perversmininkų 
Juozas Kuolelis, atlikęs pen
kerių metų nelaisvės bausmę 
už antivalstybinę veiklą, pir
madienį išėjo į laisvę. 

Buvęs prosovietinė kom
partijos ideologinio fronto dar
buotojas, kuriam dabar 74-eri. 
bausmę atliko Vilniaus 2-uo-
siuose pataisos namuose. Išei
nantį į laisvę jį pasitiko žmona 
ir buvęs bendražygis, prosovie
tinės organizacijos „Jedinstvo" 
vadovas Valerijus Ivanovas, ir
gi anksčiau kalėjęs už antivals
tybinę veiklą. 

J. Kuolelis buvo apkaltin
tas ir nuteistas už raginimus 
jėga pažeisti Lietuvos neprik
lausomybę per sovietų kariuo
menės ir KGB bandymą nu
versti teisėtą Lietuvos valdžią, 
paskelbusią nepriklausomybę 
nuo Maskvos ir vykdžiusią val
stybingumo įtvirtinimo politi
ką. Sovietų kompartijos padali
nys, kuriam priklausė ideologi
nį darbą dirbęs J. Kuolelis, bu
vo aktyvus sovietų pučistų tal
kininkas. 

Dar maždaug 1.5 metų lie
ka kalėti buvęs SSRS kompar
tijos padalinio Lietuvoje vado
vas Mykolas Burokevičius, ga
vęs 12-kos metų nelaisvės 
bausmę. Jo bendražygis ideolo
ginio skyriaus vedėjas Juozas 
Jermalavičius po 8-erių metų 
nelaisvės paleistas 2002-ųjų 
sausi. Jie, be antivalstybinės 
veiklos, taip pat apkaltinti ben
drininkavimu nužudant ir su-
žalojant ne vieną žmogų. 

Socialdemokratu gretose bręsta 
maištas prieš A. Brazauską 

Vilnius , rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Valdančiosios Lietu
vos socialdemokratų parti jos 
(LSDP) gretose bręsta maiš tas 
prieš jos vadovo premjero Al
girdo Brazausko politiką. 

Rugsėjo 4 dieną Vilniuje 
rengiamoje LSDP konferencijo
je turėtų būti paskelbta apie 
partinės frakcijos įkūrimą. 

Šioje frakcijoje ketina susi
burti asmenys, nepritariantys, 
jų nuomone, liberaliam A. Bra
zausko politikos kursui ir sie
kiantys sugrįžti prie kairiųjų 
vertybių. 

,.A. Brazauskas paver tė 

LSDP liberalų partija", pirma
dienį sakė vienas žinomas so
cialdemokratas , kol kas ne
norėjęs būti įvardytu. 

Jo teigimu, prie frakcijos 
ketina jungtis ir kai kurie Sei
mo Socialdemokratinio susivie
nijimo frakcijos nariai. 

Frakcijos kūrimo idėja buvo 
aptar ta iš karto po penktadienį 
Kaune vykusio LSDP tarybos 
posėdžio, kuriame tik nedidele 
balsų persvara buvo pritarta 
rinkiminio susivienijimo su A. 
Paulausko vadovaujama Naują
ja sąjunga (NS, socialliberalai), 
sudarymui. 

Vilnius , rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Pasipriešinus trans
liuotojų atstovams Seimas neiš
drįso prieš rinkimus visiškai už
drausti politinę reklamą televi
zijoje. 

Pirmadienį balsuodamas 
pakartotinai Seimas nepritarė 
konservatoriaus Andriaus Ku
biliaus pasiūlytai naujo Poli
tinių partijų, politinių organiza
cijų ir politinių kampanijų fi
nansavimo ir finansavimo kon
trolės įstatymo nuostatai, kuria 
dar prieš spalio 10-ąją numaty
tus parlamento rinkimus būtų 
visiškai uždrausta politinė rek
lama televizijoje. 

20 parlamentarų balsavus 
už, 12 — prieš ir 16 susilaikius 
pasiūlymas nesulaukė pakan
kamos paramos, nors praėjusią 
savaitę Seimas po svarstymo 
jam ir buvo pritaręs. 

Minėtą nuostatą pasiūlęs 
išbraukti Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas (TTK) savo išvadoje 
teigia, jog visiškas reklamos už
draudimas iki rinkimų yra ne
įgyvendinamas. 

Tokius argumentus TTK 
pirmininkui socialdemokratui 
Jul iui Sabatauskui praėjusią 
savaitę savo laiške pateikė Lie
tuvos radijo ir televizijos sąjun

gos pirmininkas Paulius Kovas. 
Anot P. Kovo, reklamos už
draudimas pažeistų teisėtų lū
kesčių principą, nes su partijo
mis jau yra sudarytos sutartys 
dėl reklamos transliavimo. 

Išlaidos reklamai televizijo
je sudaro didžiąją rinkimų kam
panijų išlaidų dalį. 

„Gerbiami kolegos, trauki
nys nuvažiavo", Seimo nariams 
aiškino TTK pirmininkas J. Sa-
batauskas. kalbėdamas rekla
mos draudimo įgyvendinimą iki 
Seimo rinkimų. 

Tačiau pataisos rengėjas 
opozicinės Tėvynės sąjungos -
konservatorių frakcijos seniū
nas A. Kubilius pareiškė, jog 
Seimo balsavimas parodė politi
nės valios stoką kovoti su ky
šininkavimu, kurį kelia dideli 
pinigai. 

Nepritaręs politinės rekla
mos uždraudimui iki rinkimų. 
Teisės ir teisėtvarkos komitetas 
pasiūlė pavesti vyriausybei iki 
kitų metų sausio 1 dienos pa
rengti įstatymų projektus dėl 
reklamos uždraudimo. 

Seimas po svarstymo prita
rė Politinių partijų, politinių 
organizacijų ir politinių kampa
nijų finansavimo ir finansavimo 
kontrolės įstatymo projektui. 

Seimas neišdrįso visiškai uždrausti Darbo part i ja 
žarsto 

valstybei 
pražūt ingus 

pažadus 
Vilnius , rugpjūčio 23 d. 

(BNS) — Keliones po savival
dybes pradėjusi populistinė 
Darbo partija žarsto pažadus, 
kuriuos įvykdžius, pasak eko
nomistų, valstybė patirtų bank
rotą. 

Susitikime su gyventojais 
vietoj Viktoro Uspaskicho daly
vavę Darbo partijos pirmininko 
pavaduotojas Žilvinas Padaiga 
ir partijos skyriaus atstovai 
Borisas Markulis bei Zenonas 
Mikutis susirinkusiesiems pa
žadų negailėjo. Z. Padaigos tei
gimu, daugumą Seime gavusi 
Darbo partija jau pirmąją savo 
kadencijos dieną mokestį už šil
dymą sumažintų 10-20 proc. 

Per 11 dienų neapmokesti
namų pajamų minimumą jie 
esą padidintų nuo 290 iki 390 
litų, o pensijas — iki 480 litų. 

Taip pat žadama suvieno
dinti galimybes gauti aukštąjį 
išsilavinimą, geriausi mokiniai 
galės studijuoti užsienyje, den
giant visas išlaidas iš valstybės 
biudžeto. 

Mirė Nepriklausomybės akto 
signataras Povilas Aksomaitis 

; iriamą grandį .je, Vilniaus Katedros aikštėje sustoję 
nės pirmadienį susivienijo bendrojo maldoje už Tėvynes laisvę ir vienybę. Skambant istorinei Baltijos kelio dai
nai, perduodami vieni kitiems gelių puokštę nuo Gedimino kalno iki Katedros aikštės nunešė jaunuoliai, kurie 
dar būdami vaikai lygiai prieš 15 metu dalyvavo visas Baltijos šalis sujungusioje akcijoje. Nuotr.: renginyje daly
vauja prof V. Landsbergis (k) Tomo C>rni*̂ vo (ELTA) nuotr 

Vilnius, rugpjūčio 23 d 
(BNS) — Pirmadienį vienoje 
Vilniaus ligoninių po ilgos ir 
sunkios ligos mirė Kovo 11-osios 
nepriklausomybės akto signa
taras Povilas Aksomaitis. 

1938 m. Kaune gimęs P. Ak
somaitis Sovietų Sąjungai oku
pavus Lietuvą 1940 metais su 
šeima buvo ištremtas į Altajaus 
kraštą. 

Tremtyje našlaičiu likusį P. 
Aksomaitį į Lietuvą su grupe 
beglobių vaikų 1946 metais 
parvežė Tarptautinis raudona
sis kryžius. 

„Gyvenimas suformavo ma
ne kaip užsispyrusį, daug dir
bantį teisybės ieškotoją, nes no
rėjau įrodyti sau ir kitiems, kad 
ir neturint tėvų galima užaugti 
žmogumi', savo biografijoje ra
šė P. Aksomaitis. 

1961 metais jis baigė Lie
tuvos žemės ūkio akademiją, 
dirbo Hidrotechnikos ir melio
racijos mokslinio tyrimo institu

te Kėdainiuose, apgynė mokslų 
kandidato disertaciją, parašė 
daugiau kaip 100 mokslinių 
straipsnių ir keletą knygų. 

1990 metais P. Aksomaitis 
buvo išrinktas į Aukščiausiąją 
Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Sė
tos apygardoje, vėliau buvo ren
kamas į Kėdainių rajono savi
valdybės tarybą. 

2000 m. minint Nepriklau
somybės atkūrimo dešimtmetį, 
P. Aksomaitis Lietuvos gyveni
mą lygino su labai gero vyno. 
užraugto Kovo 11-ąją, rūgimo 
procesu. 

..Dabar mes gyvename kaip 
tik intensyviausio rūgimo laiko
tarpiu, kai iš vyno žaliavo? sali
nami visi nereikalingi ir net ža
lingi ingredientai 

Rūgimo procesas eina j pa
baigą; nors tai dar kažkiek už
truks, aš tikiu, kad Lietuvos 
žmonės, turės galimybę para
gauti tikrai gero vyno", rašė P. 
Aksomaitis. 

http://WWW.DRAUGAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

GYVENIMO KAITA KEIČIA NUOTAIKĄ 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Apie 40 metų sulaukusioms, 
mo te r ims p radeda mažėti jų 
moteriški hormonai — estroge
na i . T a s pagal iau pr iar t ina 
gyvenimo kaitą — regulų pa
baigą. Nors tokia kaita sukeiia 
daugel į nus iskundimų, visgi 
labiausiai joms rūpi nuotaikos 
kai ta . 

Nors estrogenai groja pirmu 
smuiku tokioje kaitoje, dar ir 
kitokie hormonai jiems pritaria. 
Tyrinėtojai dar nesutaria, kodėl 
hormonai keičia nuotaiką, tik 
žinoma, kad du chemikalai, vei
kią smegenyse, įtakoja nuotai
ką. Vienas jų acetylecholine — 
padeda tva rky t i a tmintį ir 
sunkenybes. Kitas chemikalas 
— serotonin — smegenims siun
čia „geros savijautos" žinias. 

Kol k a s dar nežinoma, kuris 
nuotaikos negerumas rišasi su 
hormonų kai ta , bet atlikti tyri
mai nurodo, kad, artėjant regu
lų paba iga i , per 5-7 metus 
moteris ima varginti šie negeru
mai: lengvas — greitas susijau
d in imas , pasitikėjimo stoka, 
nus imin imas ir menkas susi
koncentravimas . 

N u s i m i n i m o d a ž n u m a s 
Nors dar tikrai nežinoma, 

bet apie 10 proc. pirm baigiantis 
reguloms moterų esti liguistai 
nus iminus ios . Tikrai žinoma, 
kad hormonų kai ta įtakoja 
miegą. O nemiga gali priartinti 
nuola t in į nuovargį, baimin
gumą, sunkų susikoncentravi
mą ir prislėgtą nuotaiką. Ne
miga dažnai rišasi su šilimos 
pylimu ir ypač naktiniais su-
prakai tavimais , kurie ne tik iš
budina, bet ir išgąsdina moteris. 
Šilimos išpylimą sukelia hor

monų kai ta — ji išplečia krau
jagysles. Tada, ypač veidan, 
pr i teka daugiau kraujo. Daž
niaus ia i toks išpylimas esti 
menkas ir trumpas, t ik kartais 
jis gerokai varginantis. Mažiau 
yra visai nieko nejaučiančių, o 
kitos per naktį net keletą kartų 
p rabunda , permirkusios pra
kaitu, kurį sukelia išsiplėtusios 
kraujagyslės. Dar kitos taip 
vargsta ir dienos metu. 

N u o t a i k o s p a g e r i n i m a s 
Pirmas žingsnis į nuotaikos 

pagerinimą yra gydytojui pasa
kymas, kaip vargsti. Yra kele
tas gydymo būdų, bet gana daž
nai tai užtikrinimas, kad tokie 
nus iskundimai yra normalūs 
moteriai. 

O kai labai nusimenama ar 
nedr įs tama, tada vaistai esti 
vietoje. Darbas yra visų geriau
sias nuotaikos pakelėj as. Gy
dytojas dar ir kitaip gali mote
riai ta lkint i , prisitaikydamas 
prie jos reikalavimų. 

N u o t a i k o s ka i tos pabaiga 
Pirm regulų pabaigos atsi

radusi nuotaikos kaita dažnai 
liaunasi, reguloms pasibaigus. 
Hormonai gali padėti, bet kiek
vienas atvejis yra skirtingas. 

Maistingas valgis yra svar
bus mums visoms bet kokiame 
amžiuje, bet, viduramžio su
laukus , sveikas maistas yra 
apsaugotojas ir proto, ir kūno. 

Taip pat talkina normalūs 
draugai — draugės ir užsiėmi
mas naujais darbais bei veikla 
žmonių naudai irgi talkina. 

Gyvenimo kaita nėra gąsdi
nantis laikas, koks anksčiau bu
vo. Yra palengvinančių prie
monių. Domėkis, su gerais žmo
nėmis kalbėkis, o, svarbiausia. 

pasakyk savo rūpesčius savo 
gydytojui. 

K a d a s u s i r ū p i n t i nuo ta ikos 
s u m e n k i m u ? 

Gyvenimo kaita paprastai, 
nėra sunkaus nusiminimo di
džiausia prišaukėja. Pusamžio 
sulaukus, vyrų ir moterų nusi
minimą sukelia kitokie pokyčiai 
gyvenime: pvz., suaugusių vai
kų išsikėlimas iš namų, tėvų 
mirtis , darbo netektis ir 
nesveikata. 

Štai rimto nusiminimo reiš
kiniai, besitęsią bent per dvi 
savaites: 

1. nusiminimas tęsiasi be
veik visą dieną ir beveik kas
dien; 

2. netenkama noro bei malo
numo dirbti ir tas esti beveik 
kasdien; 

3. kai nenorėdamas suliesė
jai a r nutukai; 

4. kai beveik kas naktį 
miegi per mažai ar per daug; 

5. kai beveik kasdien jau
tiesi sudribęs ar nenurimstąs; 

6. kai energijos kiekis stip
riai sumenksta; 

7. kai beveik kasdien jau
tiesi bevertis ar prasikaltęs; 

8. kai beveik kasdien esti 
sunku galvoti, susikoncentruoti 
ar apsispręsti; 

9. kai rūpinies apie mirtį ir 
pakartotinai galvoji apie savi
žudy stę. 

Kai pirmi du negerumai 
vargina ar kokie bent penki — 
sergi sunkiu nusiminimu — 
depresija ir dėl to kuo greičiau 
kreipkis pas gydytoją. 

Pasiskaityti: „Postgraduate 
Medicine", September 2000, 

Vol. 108, No. 3. 

Alkoholis širdžiai yra 
DVIAŠMENIS KARDAS 

PR. I. ADOMAVIČIUS 

T ę s i n y s . P r a d ž i a Nr . 157 

12. Kas dar , be nėščių, turėtų 
negert i? 

a. Kiekvienas, kuris negali 
v idut in ia i gerti . Tas apima 
atsir išančius nuo alkoholizmo ir 
tuos. kurių šeima stipriai gir
tauja. 

b. Kiekvienas, kuris ima 
r a m i n a n č i u s vais tus , miegui 
tabletes , prieš nusiminimą ar 
t r aukul ius vaistus — turi tar t is 
su gydytoju, ar tie vaistai 
neprieštarauja alkoholiui. Alko
holis gali paveikti daugelį kitų 
vaistų, kaip be recepto gaunami 
nuo skausmo vaistai. Kai gauni 
naują receptą, paklausk ar gali 
gerti. Be recepto gautiems skai
tyk etiketę ir negerk, jei reikia. 

c. Negerk, jei planuoji vai
ruoti ar su mašinomis dirbti 
laike kelių valandų. 

d. Negerk, jei turi nesu
tva rky t ą kraujospūdį, gausų 
kiekį trigliceridų kraujyje, 
nenormalų širdies ritmą, vidu
rių žaizdą ir miegant t rumpam 
alsavimo sustojimą. Jei bet kuo 
negaluoji, tarkis su gydytoju, ar 
gali ragaut i svaigalus. 

: , . K K H yra k i t i pavojai 
- l i p r . t u - - i r s r t a v i m o ? 

Sunkus alkoholizmas didi
na pavojų susirgti kepenimis, 
sužaloti smegenis ir kasą, gauti 
smegeninį paralyžių del kraujo 
išsiliejimo. Tas gali sužaloti šir-

M o d e r n i a u s i o s odontologų kėdes , ,A-dec500" — b e n d r a s va izdas . 

Moderni medicinos įranga 
KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Sparčiai besivystantis me
dicinos mokslas kone kasmet 
pateikia vis naujų ir pažanges
nių technologijų, leidžiančių ge
rinti ir stiprinti žmonių svei
katą, kelti ir tobulinti medici
nos aptarnavimo lygį. 

Iš mūsų šalies sostinėje jau 
10 metų veikiančios bendrovės 
„Sundora" direktoriaus Kęstu
čio Noreikos sužinojome, jog 
Lietuvą neseniai pasiekė viena 
iš tobuliausių ir moderniausių 
odontologijos kabinetams skirtų 
įrangų — odontologo kėdė „A-
dec500". JAV nuo 1964 m. pra
dėta gaminti ir visame pasauly
je pripažinta įranga besidžiau
giantys medicinos specialistai 
tvirtina, jog ši kėdė — tikrai jau 
ne toks paprastas gaminys. 
Skirtingai nuo kitų šios siste
mos įrengimų „A-dec500" lei
džia gydytojams kur kas pap
rasčiau ir lengviau prisitaikyti 
prie bet kokio darbo stiliaus. 

„Be abejo, šia kėde, sukom
plektuota su daugybe patobu
lintų asistento instrumentų, la
bai patogu naudotis gydytojui-
odontologui, netgi dirbančiam ir 
kaire ranka. Antgaliai valdomi 
ergonomiškai, o pati į ranga 
lengvai modernizuojama, nes 
turi įvairiapusę vidinę montavi
mo platformą, modernų „delux" 
valdymo pultelį su LCD ekranu. 
Be to, kėdė atitinka ir kiekvieno 
paciento keliamus reikalavi
mus", — naujoviškos įrangos 
subt i lumus bei privalumus 
aiškino K. Noreika, vakaro žinia-
sklaidos atstovams pr is ta tęs 
modernųjį amerikiečių gaminį. 

Odontologo kėdės A-decoOCT 
gamintojai itin didelį dėmesį 
skyrė jos formai. Kone pen
kerius metus su šia kėde jie at
liko įvairius tobulinimo eksperi
mentus, sodindami į ją įvairaus 
amžiaus bei svorio žmones. 
Sudarius specialųjį paviršiaus 
slėgio žemėlapį, tik po didelių 
pastangų buvo sukurta univer
sali kėdės forma. JAV gydyto-
jai-odontologai tvirtina, kad to
kioje patobulintoje kėdėje dabar 
pacientai gali be jokio vargo 
išsėdėti net dvi ir daugiau 
valandų... 

„Kiekvienas pacientas, išvy
dęs naujovišką gaminį neabe
jotinai atkreips dėmesį ir į jo di
zainą. Iš tikrųjų, grakščios for
mos „A-dec500" ne tik savo 
stilingu grožiu, bet ir praktišku
mu palengvins kiekvieno gydy
tojo darbą, o tuo pačiu suteiks 
psichologinį komfortą, malonu
mą ir pacientui. Kėdė gamina
ma iš 12 skirtingų spalvų, turi 
ploną ir lanksčią galvos atramą, 
juda be jokio girgždesio, o kėdės 
padas sumažintas taip, kad 
gydytojui būtų patogiau pasiek
ti pacientą", — pasakojo K. 
Noreika. 

UAB „Sundora" specialistai 
priminė, jog visi Lietuvos odon
tologijos kabinetai, prieš 9 ar 10 
metų įsigiję ankstesnio „A-dec" 
modelio kėdes, iki metų pabai
gos dar gali parduoti „Sundorai" 
ir įsigyti moderniausią „A-
dec500" su visa įranga. Išsa
mesnę informaciją galima rasti 
interneto svetainėje: www.sun-
doraJt arba paskambinti tele
fonu: (8+3705) 210-4845, 
239-5522. 

dies raumenį. Toks girtavimas 
greit ina: parvirtimą, susižei-
dimą, auto nelaimes, dažnas 
susižeidimas atsigėrusių pės
čiųjų, darbovietėje susižeidimų, 
žmogžudystes ir savižudystes 
bei ginklais sužeidimus. 

14. Ar kam ger t ina dėl 
š i r d i e s gerovės? 

Tik nedaugelis gydytojų 
taip mano, ypač kad dar reikia 
daug sužinoti tuo reikalu ir kad 
alkoholis yra taip pavojingas. 
Je i Tamsta dėl bet kurios 
priežasties negeri, nepasiduok 
raginimui gerti. Mat, yra geres
nių būdų apsisaugoti nuo šir
dies ligos: valgyk širdį saugantį 
maistą, darbuokis reguliariai ir 
stropiai, nerūkyk ir prirūkytu 
oru nekvėpuok, susitvarkyk 
kraujospūdį (norma 138/83), 
įgauk kūno svorio rodiklį 24. 

Iš mediciniško reikalo — 
imk ketvirtį tabeltės (325 mg) 
aspirino kasdien, jei yra 
reikalas ir cholesterolį mažink 
be taukų — mėsų — trynių kąs
nių, česnako kasdienine galvute 
ir, gydytojui patarus, vaistais. 

O jei geri, tai žinok, kad 
vidutinis girtavimas yra vienas 
„drink" moteriai, vyrui — du, ir 
per pusę sumažink tokį gir
tavimą, sulaukęs 65 m. am
žiaus. 

Š a l t i n i s : „ l ' n i v p r s i t y of 
California, Berkeley Wfllnfss 

K . S i . r " . V o i . I f). issu«- II. 
A u g u s t 2003. 

L e d y n ų l a iko ta rp io pal ikuonis — K r i a u č i a u s a k m u o — Žemaitijoje, p a k e l i u i į Medvėgal io kalną . 

Europa domisi Lietuvos gamta 
LEONARDAS 

GRUDZINSKAS 

Vietoj vizi t inės kortelės 
Pasak pėsčiojo riterio, ne

pailstančio piligrimo profeso
riaus Česlovo Kudabos, skersai 
išilgai išvaikščiojusio Lietuvą, 
jam Žemaičių žemė buvo pati 
slėpiningiausia, alsuojanti se
nove, šnypščianti šventaisiais 
pagonių žalčiais. Akmenyse 
sauganti velnių ir raganų pė
das. Užremta juodų eglynų su 
miško dvasiomis, aukštų kalnų 
ir piliakalnių, kurių gelmėse 
vidurnaktį žvanga narsių 
karžygių kardai. Tai kraštas, 
kuris viliojo Dionizą Pošką, 
Simoną Daukantą, Liudviką 
Ivinskį, Žemaitę, Maironį, 
Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. 
Prie Šatrijos, Medvėgalio įspū

dingojo grožio, dvarų ir 
žemaitiškų sodybų paslapčių 
prisil ietė Šatrijos Raganos, 
Lazdynų Pelėdos, Povilo Višins
kio plunksna. 

Kad pajustume, kuo alsuo
ja, kuo turtinga Žemaitija, pa
keliaukime po Varnių regioninį 
parką, užimantį 10.152 ha plo
tą. Parkas įsteigtas Žemaičių 
centrinio ežeruoto kalvyno kraš
tovaizdžiui, gamtinėms ir kultū
rinėms vertybėms saugoti. 

Tikros lietuviškosios Alpės 
- Žemaičių aukštuma su savo 
sostais - Medvėgalio (234 m), 
Aukštagirės, Gaudkalnio, Mote
raičio, Sprūdes kalnais. 

Kovas su kryžiuočiais mena 
Vembutų, Barbiškių, Bilionių 
aukštakalves ir piliakalniai. 
Senovinę panoramą papildo 
koplytėlės su šventaisiais -

medžio stebuklais. Varniuose 
rymo seniausia Žemaitijos šven
tovė - katedra, kurioje išliko 
vertingų meno kūrinių. Požerės 
dvarvietės garsenybe - medinė 
bažnytėlė, liaudies architek
tūros paminklas. Ant Gludo 
ežero kranto stūkso seno 
Sakelių dvaro griuvėsiai ir sug
riuvęs mauzoliejus. 

Pabiržulio archeologiniame 
draustinyje - Alkakalnio ir 
Donkalnio alkavietės. 

Apie Varnių senovę byloja 
archeologiniai radiniai. Tarpu-
ežerėse ir žvirgždėtose kalvose 
žmonių seniai apsigyventa. Ten 
rasta titnaginių įrankių, gele
žinių kirvių, ietgalių, peikenų. 
Unikalus yra Romos monetų 
lobis. 

Vytauto Didžiojo laikais 
Varniai buvo vadinami Medi-
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ninkais. Tas vardas atsiradęs 
nuo girios verslo - medininkys-
tės. Varniai - nuo Varnelės upe
lio, skiriančio miestelį į dvi 
dalis. 

A k i v a r e kuniga ikšč ia i s lėpė 
b r a n g e n y b e s 

Lietuvių literatūros klasi
kas Antanas Vienuolis romane 
.Kryžkelės" mini slaptus, per 
pelkes išgrįstus takus, kūl
grindas. Tai ne rašytojo fantazi
jos vaisius. Kūlgrindos išliko 
Žemaitijos klampynėse. Išliko 
Varnių regioniniame parke. Sie
tuvos pelkynuose. Ta kūlgrinda 
(žemaitiškai kūlis - akmuo, 
kūlgrinda - akmenų kelias, 
grindinys) kadaise jungė dvi 
galingiausias Žemaičių genties 
tvirtoves: Medvėgalį ir Paršpilį. 
Kūlgrindos vingius Lūksto ir 
Paršežerio marmalynėse žinojo 
tik vietiniai žemaičiai, {vilioti į 
spąstus, kryžeiviai paskęsdavo 
pelkėse, o kariai kūlgrindom 
lengvai pasiekdavo minėtas 
tvirtoves. 

Kelionę per Sietuvos kūl
grindą aprašo L. Kšyvickis 
knygelėje „Žemaičių senovė" 
(lietuviškai pasirodė 1928 
metais): „Tai jau kūlgrinda 
prasideda! - šaukia boba nuo 
pastogės. Vėl važiuojame pieva. 
iki atsiduriame ties siaura, 
sulig briko platumu juosta. Tas 
mūsų kelias abišaliai kažkas 
panašaus į dirvą, tačiau pro 
kupstus žolės matyti vanduo. 
Tatai klampynė, o joje grįstas 

akmenų kelias, einąs krypėmis! 
Pirmiausia sukasi į vaka rus , 
minutę kelis žingsnius pavažia
vus, pasikreipia į žiemius, ir 
galop, dar minutę važiavus, pri
važiuojame tvenkinį. Atsidūrė
me Sietuvoje. Arkliai neriasi į 
vandenį vis giliau ir giliau: nors 
jie ir augaloti, tačiau apsemti 
aukščiau s trėnų, vanduo 
apsemia ir mūsų briką, pasiekia 
mūsų kojas. Laimei - mes vel 
seklumoje. Dar a n t r a s pasi
kreipimas, ir mes bevažiuosime 
sausa pieva". 

Lūksto ežeras! J i s suvilnija 
netoli Varnių ir plyt i iki 
Burbiškio kaimo gerus sep
tynetą kilometrų. Yra kur įsibė
gėti vėjui. Ne bet kokiam, o gin
tariniam. Į krantą veržlios ban
gos išplauna mažų gintarėlių. 

Regioninio parko direktorė 
Irena Zimbeliene pasakoja, kad 
unikalaus ežero g in ta ro ran
dama ne tik Lūksto ežero šiauri
nėje pakrantėje - Gin ta rų 
įlankoje. Randama gintaro ir 
Debesų pelkėje pr ie Varnių , 
Didžiojo Paluksčio, Gintalų. kur 
kadaise tyvuliavo senojo Lūksto 
vandenys. Lūksto ežero gintaro 
ekspozicija regioniniame parke 
susidomėjo daugelis Lietuvos 
mokslo vyrų. Ekspozicijos 
unikumas - 180 g sveriantis 
gintaras, 1998 m. r a s t a s Roko 
Paškevičiaus. Tokia ežero gin
tarų kolekcija - v ieninte lė 
pasaulyje. 

„ V a l s t i e č i ų l a i k r a š t i s " , 2 0 0 4 
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AMBASADORIAUS PASTABOS BALTIJOS 
KELIO" JUBILIEJAUS IŠVAKARĖSE 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Dar prieš olimpinių žaidy
nių pradžią atsitiktinai akį kliu
dė TV laida apie „robinzonus". 
Spaudoje buvo akcentuojama 
lietuvių turistų grupės išgelbė
to, Kamčiatkos taigoje pasikly
dusio, rusų studento istorija. 
Mane sudomino kitas — vieno iš 
turistų — Lietuvos ambasado
r iaus JAV Vygaudo Ušacko. 
trumpos, santūrios, bet gilia
prasmės pastabėlės. Kodėl, civi
lizacijos patogumų gerokai 
prisiragavę, žmonės veržiasi į 
laukinę, pirmapradę gamtą? 
Kodėl norima pamatyti tenykš
čius gyventojus ir patirti, ko
kiais rūpesčiais jie gyvena? Am
basadorius domėjosi tenykštės 
bendruomenės vertybėmis ir to
mis, kurių ten nėra, pavyzdžiui, 
laisvės ar rinkos ekonomikos. 
J i s taip pat pastebėjo, kad 
žmonės ten dėl įvairių nepritek
lių irzlūs ir net pikti. 

Ambasadoriaus išvada stul
binanti — vertybių ir gyvenimo 
skirtumai tokie aiškus, kad bet 
kokia buitis, bet kokiam Lie
tuvos kampelyje yra nepalygi
namai geresnė už tenykštę. Ši 
išvada lietuviškai mąstančiam 
mūsų šalies piliečiui turėtų būti 
be galo svarbi nūdienos vidaus 
politikos įvykių fone. 

Lietuva nuo seno „artimojo 
užsienio" spectarnybų dėmesio 
centre. Rusijos tradicinė imperi
nė politika nepasikeitė. Bank
rutavo rusišku rubliu išrinktas 
borisovinis prezidentas. Sužlu
go FSB itin intensyvios pastan
gos sutrukdyti Lietuvai tapti 
NATO ir Europos Sąjungos 
nare. Nepavyko ir neeiliniuose 
prezidento rinkimuose — palan
kus Kremliui kandidatas neta
po Lietuvos valstybės vadovu. 
Pastarieji dveji metai — tai pla
ningai rengiamų plataus masto 
provokacijų seka. Paskiausioji 
ir dar tebesitęsianti — tai stra
tegiškai apgalvotas ir, deja, pa
vykęs „stumtelėjimas" Seimui 
pačiam susipurvinti išrekla
muotos tariamos korupcijos 
skandalu. STT, prokuratūros 
veiksmai buvo lyg pagal scena
rijų sinchronizuoti su popu
listinės Darbo partijos propa
ganda. Naivu būtų nesuvokti, 
ko tokia veika siekiama ir kam 
tai naudinga. 

Archangelsko partijos įkū
rėjas, apsišaukęs Lietuvos gel
bėtoju, kiek įmanydamas kra

tosi sąsajų su savo tėvynės 
gyvenimo tikrove, kurias svar
besnes verta paminėti. Rusijoje 
— akivaizdi diktatūros grėsmė. 
KGB-FSB perėmė aukščiausios 
valdžios postus. Žiniasklaida 
griežtai kontroliuojama. Ekono
mikos bėdų požymiai akivaiz
dūs. Griuvus komandinei eko
nomikai, rinkos ekonomikos 
principai dar toli gražu nėra 
veiksmingi. Gresia demografine 
„skylė", o ypač skaudi moraline 
tuštuma. Sunaikinta religinė 
sąmonė, o, sugriuvus komunis
tinei „moralei", paremtai melu 
ir smurtu, visuomenė neturi 
moralės pagrindų. „Gelbėtojo" 
komanda apie tai tyli. 

Grįžimas į „narvą" ar 
trumpas ekonominis, o po to ir 
politinis pavadėlis Lietuvai — 
toks galutinis Archangelsko 
partijai FSB skirtas uždavinys. 
Jį vykdant, šiukštu negalima 
minėti jokių teigiamų Lietuvos 
pasiekimų. Ir neminima. Apie 
tai kukliai, bet pašėlusiai taik
liai, užsiminė Kamčiatkoje ke
liavęs ambasadorius. 

Apsišaukėlis pseudoprana-
šas turi primityvią užduotį — 
peikti ir niekinti visa. kas buvo 
pasiekta Lietuvoje, vengiant mi
nėti laimėjimus, dirbtinai išpu-
čiant trūkumus ir žarstant ne
įgyvendinamus pažadus. Po
pulistų vadui sudarytas tam 
tikras pasiteisinimas prichvati-
zacijos srityje. Atrodo, ne STT. o 
ir VSD taip pat, oficialiai dar 
nesidomėjo mažaraščio šalt
kalvio šuolio į nuvorišus ap
linkybėmis, nors nuo jų stipriai 
trenkia imperinio rublio dvokas. 

„Gelbėtojas" nuolat mini per 
atgautos nepriklausomybės 14 
metų trukusį griovimą. Jis 
tvirtina, kad „valstybė buvo 
išgrobstyta nepriklausomybės 
metu" („Valstiečių laikraštis", 
2004.07.03, toliau — VL). Ar ne 
jam liepta „pamiršti", kad 
1940—1950 m. Lietuvoje buvo 
nugriauta 20,000 vienkiemių, o 
1970—1980 m. net 105,000 so
dybų? („Lietuvos aidas", 
1995.08.09) Kas yra tokio ma
sinio ekonomikos griovimo su
manytojai ir vykdytojai, rašoma 
ne tik enciklopedinėje litera
tūroje. Absoliučiai nutylimos 
masinos žudynės ir trėmimai 
„Gelbėtojas" iš kailio neriasi, ti
kėdamas nuslėpti, tikrąsias Lie
tuvą tebevarginančių blogybių 
priežastis ir paveikti lengvati
kius, įtikinėdamas, kad visos 

blogybes prasidėjo, atgavus 
nepriklausomybę. 

Dar viena būdinga „gelbėto
jui" detalė. „O komunistai tapo 
Lietuvos komunistais, eldėdė-
pistais, socialdemokratais, kon
servatoriais, sąjūdistais". (VL) 
Įdomūs du autorių demaskuo
jantys momentai. Buvo metas, 
kai „gelbėtojas" neigė demo
kratijos pamatą — daugiaparti
nę sistemą iš principo. Kai ši 
provokacinė užmačia sužlugo, 
matyt, buvo duota nauja užduo
tis — įkurti iš nieko, be jokios 
ideologijos, naują „partiją", ką 
jis ir padare. Taigi, visos parti
jos — niekinės, išskyrus 
Archangelsko. „Aš pakankamai 
tvirtas žmogus. Aš ne iš tų, 
kurie persidažo". — giriasi V. 
Uspaskich (VL). Politiko įsiti
kinimų posūkiai 180 laipsnių 
rodo visai kitą vaizdelį. Įsitiki
nimai keičiami pagal užduotį ar 
poreikį. 

„Visos Lietuvos partijos yra 
man beveik vienodos. Kol gali
ma išvengti koalicijos, mes 
eisime prieš visas partijas kaip 
konkurentai. Mūsų turi bijoti 
visos partijos!?" — rikteli „gel
bėtojas" („Baltische Rund
schau", Nr. 7/8, 2004). Tai ne 
tušti grasinimai. Numanant ko
kios „artimojo užsienio" tarny
bos galėjo įkurti populistinę 
partiją, besidangstančią modi
fikuotu patriotizmu (apie oku
paciją — ša! visi vagys, išskyrus 
mus!) ir gerai žinant, kad 
keičiant iškabas. KGB-FSB 
darbo metodai iš principo pa
lieka tie patys, tokie pažadai 
kada nors gali tapti realybe. 

„Gelbėtojas" pavartojo žodi 
„sąjūdistas". Tai ne smulkmena, 
o labai reikšminga detalė. Są
jūdis tapo pusę amžiaus truku
sio tautos ginkluoto ir pilietinio 
pasipriešinimo okupacijai per
galingos užbaigos sinonimu. 
Sąjūdininkai buvo entuziastai 
idealistai, siekę svarbiausio 
tikslo — atkurti nepriklausomy
bę. Sąjūdis, kaip masinis judėji
mas, reiškiantis visos tautos 
valią, tik jis ir tegalėjo okupaci
jos sąlygomis, jau braškant sovie
tų imperijai, pralaužti geležinę 
uždangą. Istorinis Sąjūdžio žyg
darbis — Kovo 11-osios aktas 
Sąjūdininkai turėjo aiškią 
nepriklausomybes atkūrimo 
programą, ekonomikos atgaivi
nimą rinkos konkurencijos sąly
gomis ir valstybes nacionalinio 
saugumo stiprinimo viziją. 

orientuojantis į Vakarų saugios 
gerovės sistemas. Nepaisant 
niekada nenutrūkusių KGB-
FSB provokacijų, ši programa 
buvo tobulinama ir tapo visų 
vyriausybių programų ašimi. 
Pagrindiniai tikslai pasiekti — 
Lietuva NATO ir Europos Są
jungos (ES) narė. Mūsų šalies 
BVP siekia daugiau negu treč
dalį buvusios ES BVP vidurkio. 
Per 10-15 metų šis skirtumas 
bus išlygintas. „Gelbėtojų" žadė
jimai tai padaryti per pusmetį ar 
metus, dvejus — tušti tauškalai. 

Grįžkime prie žodžio „sąjū
distas". Nuo pat Sąjūdžio atsi
radimo, t.y. nuo 1988 metų šis 
žodis atsirado rusakalbės kom
partijos ir jos parankinio — 
KGB žargone. Jį vartodamas 
„gelbėtojas", jau nesiapukau-
damas, tiksliai atspindi savo 
nusiteikimą Lietuvos nepri
klausomybės atžvilgiu. Čekistai 
kitaip nekalbėdavo. 

„Aš irgi Sausio 13-ąją stovė
jau prieš šių rūmų. (...) Aš irgi 
stovėjau Baltijos kelyje", — die
vagojasi „gelbėtojas" iš Archan
gelsko (VL). Neverta domėtis ar 
iš tikrųjų taip buvo? Tačiau fak
tai neginčijamai rodo, kad į 
visus Sąjūdžio renginius KGB, 
vėliau FSB. siųsdavo pakanka
mai daug savo agentų, šnipukų 
bei slaptųjų informatorių. 

„Baltijos kelio" 15 metų su
kaktį pasitikime ramiai, pasiti
kėdami savo jėgomis ir lietu
viškai mąstančių valstybės poli
tikų išmintimi, o ne užsienio 
slaptųjų tarnybų priperėtų po
pulistų plepalais. Ryžtingai at
meskime raginimus patiems su
niekinti Lietuvos respublikos 
istorinės reikšmės pasiekimus. 

„Kuo toliau tuo labiau vi
suomenė yra pratinama rinktis 
tik politinę reklamą, kuriai rei
kalingi dideli pinigai, o ne jos 
turini, kuriai reikalingos politi
nės vertybės ir intelektas (...) 
Norint sumažinti korupciją poli
tikoje, reikia ne atskirų paro
domųjų veiksmų, o sistemingos 
apsivalymo programos", — savo 
rugpjūčio 2 d. pareiškime teigia 
A Kubilius. Seimas pradėjo 
svarstyti pasiūlymus. 

Piliečiai dar kartą gauna 
progą įsitikinti, kad budėjimas 
nepriklausomybės ir a tgautų 
laisvių sargyboje niekada negali 
nutrukti. Ambasadorius buvo 
teisus — reikia išsaugoti ver
tybes, de! kurių kovota visą 
amžių. 

DANUTE BINDOKIENE 

Kiaulių neganęs, ponu nebusi 

Taip sako lietuviška patarlė. O ar galima 
tapti valstybės prezidentu, kariuomenėje 
netarnavus? Atrodo, kad šiuo metu dėl to 

ir vyksta karščiausi ginčai tarp pagrindinių 
kandidatų į JAV prezidento vietą. Vienoje pusė
je stovi demokratų kandidatas John Kerry, nuo
lat pabrėžiantis savo nuopelnus Vietnamo kare; 
antroje — George W. Bush, kuriam pavyko 
aktyvaus dalyvavimo Vietname išvengti, karinę 
tarnybą atliekant valstybinėje gvardijoje. 
Galbūt eiliniam piliečiui tai net neįdomu, bet 
kandidatai ir jų rėmėjai (ypač kritikai) sten
giasi karinę tarnybą įrikiuoti į teigiamiausių 
kandidato savybių sąrašą. 

Norom nenorom mes, lietuviai, gyvenantys 
JAV-se, priklausome dviem pasauliam: lietu
viškajam ir amerikietiškam. Mums svarbu, kas 
vyksta Lietuvoje, bet nemažiau svarbu ir 
Amerikos vidaus bei užsienio politika. Įtemptai 
stebėję neseniai vykusius prezidento rinkimus 
Lietuvoje, dabar daug dėmesio kreipiame ir į 
lapkričio mėnesį vyksiančius šiame krašte. Juo 
labiau, kad šį kartą pasirinkimas tarp abiejų 
kandidatų nėra toks lengvas. 

Maždaug tuo pačiu metu Lietuvoje bus 
renkami Seimo nariai. Ar Lietuvos piliečiams 
bus lengviau pasirinkti tinkamus atstovus, 
kurie nuoširdžiai rūpintųsi jų reikalais Seime, 
kai, pagal partijų sąrašus pateiktų, kandidatų 
daugelis balsuotojų net nepažįsta? Ar iš tikrųjų 
pagrindinis kandidato kriterijus yra pažadai? 
Kas daugiau tų pažadų barsto, už tą ir balsas 
atiduodamas, nepaisant, kad „pažadų dvaras 
pastatytas ant vištos kojos". O gal Lietuvos 
piliečiams reikia palikti laisvo apsisprendimo 
teisę, kad, padarę klaidą, kaip ir po prezidento 
rinkimų, kai netikėtai buvo išrinktas R. 
Paksas, vėl pradėtų šaukti: „Dievulėliau, ką 
mes padarėme!" Jeigu mūsų tautiečiai po rin
kimų apsižiūrės, kad Darbo partijos graž
bylysčių buvo skaudžiai apvilti, kitą kartą gal 
pirma įsijungs jų smegenys, o tik paskui emoci
jos. 

Amerikoje rinkiminė kampanija šiuo metu 
visai nuslydo „j lankas". Pagrindinė abiejų kan
didatų tema — ne krašto ekonomika, ne saugu

mas, ne karo Irake (ir kitur) užbaigimas, ne iki 
begalybės išaugusi valstybės skola, bet karas 
Vietname! Kas nors turėtų ir prez. George W. 
Bush, ir jo oponentui John Kerry paaiškinti . 
kad tas karas (kuriuo Amerikai nevertėtų di
džiuotis) pasibaigė prieš maždaug 30 metų ir 
nėra ko „spardyti negyvą šunį". 

Sunku suprasti, dėl ko Kerry kiekviena pro
ga iškelia savo dalyvavimą Vietnamo ka re ir 
šaiposi iš Bush. kad tasai karo metus praleido 
Texas valstijoje, ta rnaudamas vietinėje rinkt
inėje. Kerry vilioja visų karų veteranus už jį 
balsuoti, nes jis, šauniai vadovavęs savo dali
niui, gali vadovauti ir valstybei. Tik truputį 
nejauku, kad jis su teroristais žada „elgtis švel
niau"... Vargiai neapykanta degantiems valsty
bės priešams paliks įspūdį gražių žodžių 
salvės, tad gali prireikti ir kitų priemonių. 

Vienos Michigan valstijos parapijos biule
tenyje tikintieji kas savaitę raginami „balsuoti 
už kandidatą, kuris neprasižengia moralės, 
žmoniškumo ar Dievo įsakymams", a rba bent 
„mažiausiai prasižengia". Nenurodant , už ką 
balsuoti prezidento rinkimuose, visgi leidžiama 
suprasti, kad „kataliko pareiga atsižvelgti į 
kandidato pažiūras", ypač dėl negimusių kūdi
kių žudymo, tos pačios lyties asmenų santuokos 
įteisinimo ir pan. Prasminga, kai Bažnyčia per
spėja tikinčiuosius neprarasti budrumo ir pa
daryti geriausią pasirinkimą, at iduodant vals
tybės vairą aukštos moralės ir principų žmo
gui. Tačiau politiką ir religiją maišyti yra pavo
jinga, o taip pat šiek tiek nelogiška, kaip prezi
dentiniams kandidatams savo kampaniją sta
tyti ant tarnavimo ar netarnavimo kariuomenė
je-

Visgi abiem kandidatams į Baltuosius rū
mus tikrai vertėtų mažiau dairytis atgalios — į 
Vietnamą ar kur kitur. Amerika šiuo metu yra 
įsivėlusi į karą, kuris nemažiau pavojingas už 
aną buvusį. Juo labiau, kad šis karas , ne taip 
kaip Vietnamo, gali kiekvienu metu persimesti 
į JAV teritoriją. Svarbu, ne tai, a r prezidentas 
yra kažkada buvęs fronte, o tai, kaip j is spręs 
dabartines problemas. 

NEBAIGTA KELIONE 
VINCAS SALCiŪNAS 

Nr.9 

Pailsėję ir pasistiprinę vykome pamatyti dar 
vieną gamtos sukurtą stebuklą. Autobusas susto
jo tarp kalnų sodriai žaliuojančiame parke, kuria
me šalia kelio čiurlena sraunus upelis. Toje 
romantiškoje ir ramioje vietoje, lyg koks stulpas, 
dangų remia 2,500 pėdų aukščio Ieo „adatos" 
kalnas, visas žaliu apsiaustu apsidengęs. Kažin 
ar kada pavyks erozijai jį nugriauti, nes jo visą 
kūną ir viršūnę nuo tokio likimo saugo krūmų ir 
medžių danga. Mačiau dar vieną (gal pasaulyje 
vienintelį) gamtos reiškinį — laukinių kačių tel
kinį. Pasak vairuotojo, jų šioje saloje yra daugiau 
nei žmonių. Ši poros dešimčių grupė „saulinosi" 
pakelės žolėje, visai nekreipdama dėmesio į smal
suolius, lyg žinotų, jog įstatymai draudžia jas 
pasigauti ar naikinti. Iš išvaizdos nepasakytum, 
kad jos laukinės, nes neatrodo išbadėjusios ir 
susivėlusios. Priešingai, jos stambios, kailiukai 
švarūs ir iš žmonių netyko maisto. Kates ramy
bėje palikę, Lahaina uostą pasiekėme gerokai po 
pietų. Čia ir vėl teko baugintis, kol bangų supa
mas laivas perkėlė į mūsų laukiantį „Infinity" 
milžiną. 

Didžioji Hawai i sala 
Gegužės 22 d. rytą laivas sustojo tolokai nuo 

kranto Kailua-Kona uosto įlankoje. Šios dienos 
ekskursija aplankys keletą populiariausių vietų 
ir istorinį Kona miestą. Prieš tai norėčiau 
trumpai paminėti kai kurias šios salos ypatybes. 
Pirmiausias jos pavadinimas yra toks pat, kaip 
valstijos. Kad būtų aiškiau, šiame rašinyje salos 
pavadinimą rašau originaliu, o valstijos — sulie
tuvintu vardu. Ši sala yra tokia didelė, kad jos 
plotas yra didesnis už visų kitų, kartu sudėjus. Ji 
yra net kelių ugnikalnių kūrinys, iš kurių tik 
vienas laikomas užgesusiu. Kilauea yra vienas iš 
aktyviausių pasaulio ugnikalnių, kurio tiršta 
lava pamažu slenka kalno šlaitu ir dingsta van
denyno gelmėse. 

Hawaū klimatas yra subtropinis (žiemos tem
peratūra mažai skiriasi nuo vasaros), tačiau 
aukščiausiose Mauna Loa ir Mauna Kea 
viršūnėse (abi per 13,000 pėdų) žiemą pasirodo 
sniegas. Salos krantus daugiausia sudaro lavos 
skardžiai, dėl to gerų paplūdimių nedaug ir tų 
pačių smėlis dažnai yra tamsus. Kadangi tik 

salos pakraščiai tinka gyventi, joje y ra t ik apie 
150,000 gyventojų. Žemės ūkis ir tu r izmas yra 
pagrindiniai pajamų šaltiniai. Dabar drauge 
pakeliaukim su šios dienos ekskursija. 

Šį kartą jau drąsiau iš mūsų laivo peršokti į 
mažesnį, kuris perkelia į uosto krant inę . Iš ten 
autobusas grūdasi miesto gatvėmis iki kelias 
užlipa ant aukštumos. Dabar atsiveria puikus 
miesto ir Kealekekua Įlankos vaizdas, kurioje 
baltuoja mūsiškis laivas. Kairėje pusėje pradeda 
kilti kalnų šlaitai, o dešinėje, kiek žemiau — van
denynas ir priėjo prigludę keli miesteliai. Vienas 
jų — Captain Cook yra susietas su to tyrinėtojo 
istorija. 

Kai jo ekspedicija čia pirmą kar tą lankėsi 
1778 m., čiabuviai gyventojai, nematę tokių laivų, 
nei tokių žmonių, laikė juos nemirtingomis būty
bėmis, o patį kpt. James Cook — dievu. J a m buvo 
naudingas toks garbinimas, dėl to nė nemėgino 
prieštarauti. Kai jo laivai išplaukė, čiabuviai 
nusiminė netekę savo „dieviškų" svečių. 1779 m. 
grįžusią Cook ekspediciją jie vel pasi t iko su 
dievams derama pagarba. Tik kai vienas Įgulos 
narys mirė, vietiniai, suvokę, jog jų garbinamieji 
nėra dievai, bet mirtingi įsibrovėliai, juos užpuolė 
ir kapitoną nužudė. Ten dabar stovi jo s ta tula , o 
vietovė pavadinta jo vardu. 

Kur kalnai nutolsta nuo kelio, žaliuoja kavos 
laukai. Lavos dirvožemis duoda kavai ypatinga 
aromatą, del to Havajų kava yra labai ver t inama 
Čia yra kavos produkcijos muziejus, galima jos 
paragauti ir nusipirkti. Už du jos paketėlius 
sumokėjau kelis kartus brangiau, nei už kavą 
namie. Pakeliui apžiūrėjome tebeveikiančią Šv 
Benedikto bažnyčią, kurią misijonieriai pasta te 
1899 m. Ji žymi tuo, kad pirmieji kunigai jos 
sienose ir lubose nupušc Šv. Rašto scenas, kurias 
dar padabino palmių ir gelių piešiniais. Greta yra 
gražiai prižiūrimos kapinaites ir kelios stambios 
skulptūros. Bažnyčia ir jos aplinka labai primena 
europietiško bažnytkaimio vaizdą. 

Tolimesnis ekskursijos t ikslas — dvilypis 
Pu'uhonua o Honaunau valstybinis parkas Viena 
jo dalis, kurioje lankydavosi karal ius ir gyveno jo 
patikėtiniai, yra aukšta lavos uolų siena aptver
tas „kiemas". Jame būdavo dešimtys gyvenamų ir 
kulto pastatų. B u s d a u g i a u 
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POPIEŽIUS ATSIPRAŠO DĖL INKVIZIjOS 
KLAIDŲ 

Popiežius Jonas Paulius II pakartojo Katalikų 
Bažnyčios atsiprašymą dėl inkvizicijos 

klaidų. Birželio 15 d. j is paskelbė laišką, 
adresuotą buvusiam Didžiojo 2000 m. jubiliejaus 
komiteto pirmininkui kardinolui Roger 
Etchegaray, 1998 m. vykusio Tarptautinio 
istorikų simpoziumo pranešimų rinkinio paskel
bimo proga. Popiežius savo laiške dar kartą 
pakartojo 2000 m. kovo 12 d. Šv. Petro bazilikoje 
viešai išreikštą ats iprašymą dėl krikščionių 
padarytų nuodėmių Bažnyčios istorijoje. Pasak 
popiežiaus, Bažnyčia turi atgailauti, jog kai ku
riais amžiais netolerancijos ir prievartos metodai 
buvo pasitelkiami tiesos tarnybon. Popiežius 
pabrėžė, jog atgailos dvasia sudaro tvirtą 
prielaidą ateityje t a r n a u t i t iesai pagal 
Evangeliją. 

Pristatydamas Tarptautinio istorikų simpo
ziumo medžiagos rinkinį „La Inąuisizione", popie
žiaus namų teologas kardinolas George Cottier 
sakė, jog rengiantis popiežiaus norėtai jubi
liejinių metų atgailos ir atsiprašymo iniciatyvai iš 
daugelio šalių pasigirdo kritiškų vyskupų balsų. 

VISKĄ NUGRAUŽĖ VABALAI 

Klausimas. Gyvename Či
kagoje. Turime nedideli kiemą 
ir t ikrai gražų darželi, kur iame 
auginame daug gėlių ir t ruput į 
daržovių. Prie visokių kenkėjų 
esame pripratę ir su jais kas
met (kartais sėkmingiau, kar
tais nelabai sėkmingai) kovo
jame, tačiau šįmet visus au
galus apniko kažkokie dryži 
vabaliukai. Eda jie viską — nuo 
agurkų, iki rožių. Kai pajudinu 
rožės žiedą, pabyra vabalai, lyg 
kruša, o gražiausi žiedai pe r 
kelias valandas visai pranyks
ta. 

A t s a k y m a s . Gerai, kad šis 
skaitytojas bent j laišką vaba
liuko neįdėjo... Bet ir be tiks
lesnio apibūdinimo yra visiš
ka: aišku, kad jo darželyje įsi
taisė angliškai vadinami ,,cu-
curnber beetles". Šįmet jų Či
kagoje ir apylinkėse — nors 
saujomis semk. Tiesiog epide
mija. Vabaliukai pailgi, ploni, 
maždaug 1/8 colio ilgio, su spar
neliais ir antsparniais. Jie išil
gai žaliai ir geltonai dryži. Ėda 
gėles, jų žiedus, lapus stiebus, 
daržoves. Ypač mėgsta agurkus 
(nuo agurkų ir jų vardas kilęs, 
bet vabalai, atrodo, jau įprato į 
kiek įvairesnį „valgių sąrašą"), 
moliūgus, arbūzus, cukinijas ir 
pan. Mėgaujasi rožių ir jurginų 
žiedais (rečiau lapais), zinijų la
pais, saulėgrąžų lapais, žiedais, 
s t iebais , petunijų žiedais ir 
daugybe kitų kultūrinių au
galų. 

Visgi yra gėlių, kurių šie 
vabalai neliečia, kaip geltono
sios ramunės, astrai, chrizente-
mos, ežiuonės, palergonijos ir 
daug kitų Vabalai paprastai 
atsiranda vasaros gale ir su pir
mosiomis šalnomis pranyksta. 
Kaip jais atsikratyti0 

Norint išgelbėti darželį nuo 
tų rijūnų, vieninteliai nuodai, 
kurie gerai veikia, yra „Sevin". 
J ie nepigūs. Pirkite ne skiedinį, 
o koncentruotus, kuriuos galite 
patys atskiesti vandeniu, pagal 
nurodymus ant butelio ar dė
žutės, ir purkšti visus augalus 
Reikės tai padaryti kelis kar
tus . Gerai perskaitykite užra
šus a n t įpakavimo — paprastai 
pasakoma, kurie nuodai taiky
tini kuriems kenkėjams. Su 
šiais ir visais kitais nuodais 

Vyskupai nuogąstavo jog Bažnyčios prisiimtos 
kaltės dėl praeities nuodėmių gali būti panaudo
tos prieš juos. Kardinolas Cottier pabrėžė, jog 
popiežius savo iniciatyva ragino „nuskaistinti 
atmintį". Tai reiškia, kad reikia ištirti istorinę 
tiesą ir pakoreguoti daugelio žmonių susidarytą 
praeities įvaizdį. Popiežiaus namų teologas 
ryžtingai paneigė nuomonę, neva pavėluotas 
pranešimų rinkinio apie inkviziciją išspausdini
mas buvo nulemtas vidinių bažnytinių jėgų pasi
priešinimo. Rinkinio leidėjas italų i s tor ikas 
Agostino Borromeo pabrėžė, jog naujais tyrinėji
mais paneigiamos kai kurios, ypač tarp istorijos 
specialiai nestudijavusių asmenų papli tusios 
nuomonės. Pavyzdžiui, bažnytiniuose teismuose 
buvo kur kas mažiau kankinimų bei mirties atve
jų, negu buvo priimta manyti anksčiau. Pasak jo, 
istorikai nagrinėja inkviziciją ne kaip ideologinį 
ginklą, nukreiptą prieš Katalikų Bažnyčią. Prie 
šio požiūrio labai prisidėjo tai, kad buvo atverti 
Romos inkvizicijos archyvai. 
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d'amour — meilės obuoliai. 
Lietuviškasis pavadinimas 

„pomidoras" yra greičiausiai 
kilęs iš itališkos ar prancū
ziškos versijos, bet ne aztekų, 
kitaip pomidorus mes vadin
tume „tomeitėm" arba „tomati-
lais". 

Nors viduramžių gydytojai 
ir liaudies medicina pomido
rams priskyrė įvairių gydomųjų 
savybių, bet eiliniai žmonės 
tikėjo, kad tai labai nuodingi 
augalai, kadangi jie giminingi 
bulvėms, petunijoms, drig
nėms, tabakui ir kai kuriems 
kitiems, kurių lapai, sėklos ar 
žiedai yra labai nuodingi . 
Tačiau pomidoro atveju nuo
dingosios medžiagos randamos 
tik lapuose ir stiebuose (ver
dant stiebus, gaunami šviesūs, 
žaliai geltoni dažai, o jų nuovi
ras vartojamas prieš įvairius 
kenkėjus, ypač amarą, darže ar 
sode). Labai maža nuodų dalis 
yra žaliuose vaisiuose, bet 
nunokę pomidorai visiškai ne
nuodingi. Visgi truko apie 300 
metų, kol pomidorai atsirado 
ant pietų ar vakarienės stalo. 

Besibaigiant XVI a., Ita
lijoje pomidorai taip išpopu
liarėjo, kad tapo kasdieninis 
valgis. Anglijoje, ka ra l i aus 
Henriko VII daržuose, pomido
rai buvo auginami kaip įdomus 
augalas, bet nevartojami mais
tui. Amerikos kolonistai po
žiūrį į pomidorus atsivežė iš 
Anglijos. Puritonų dvasininkija 
(ir gydytojai) pomidorus įrašė į 
„draudžiamąjį sąrašą", kar tu 
su kortavimu, šokiais, dainavi
mu ir teatru. Kai vienas li
beralesnis dvasininkas savo 
darže pasisodino pomidoru, pa
rapijiečiai jį atleido iš pareigų 
ir išvijo iš miestelio. 

JAV prezidentas Thomas 
Jefferson buvo pirmasis, mėgęs 
eksperimentuoti su įvairių 
kraštų vaisiais, daržovėmis ir 
patiekalais, stengėsi į t ikinti 
amerikiečius, kad pomidorai 
yra nenuodingi. Savo daržuose 
Monticello dvare (Virginia vals
tijoje) jau 1774 m. jis augino 
kelias pomidorų rūšis ir jais 
vaišino savo svečius, tačiau iš
populiarinti pomidorus sunkiai 
sekėsi. 

Pomidorams nauja gadynė 
nušvito 1820 m. rugsėjo 26 d., 
kai pik. Robert Gibbon John
son, stovėdamas ant Salem 
miesto (New Jersey) teismo 
rūmų laiptų suvalgė visą 
pintinę išnokusių pomidorų. 
Sakoma, kad apie 2,000 žmonių 
susirinko pažiūrėti, kaip pik. 
Johnson nusinuodys. Vietinių 
ugniagesių orkestras grojo liūd
nas laidotuvių melodijas, kai 
šis drąsuolis sušveitė visus 
pomidorus ir visgi nenumirė... 
Iš tikrųjų jis išgyveno iki 79 m. 
amžiaus, kas tais laikais jau 
buvo neįprasta, nes žmonių 

būkite labai atsargūs. Saugoki
te, kad jie nebūtų prieinami 
vaikams, naminiams gyvuliu
kams. Purškiant, užsidenkite 
nosį ir burną, gerai plaukite 
rankas arba vartokite gumines 
pirštines. 

Beje, „safesoap", kuris la
bai veiksmingas nuo amarų ir 
kai kurių kitų, „cucumber beet
les" nenaikina. 

DAUG INFORMACIJOS APIE 
ŽINOMĄ AUGALĄ 

O tas žinomas augalas — 
pomidoras. Sakoma, kad apie 
90 proc. žmonių, turinčių gali
mybę bent ką auginti, augina 
pomidorus. Ir ne tik darže, bet 
verandose, balkonuose ir visur, 
kur galima pastatyti didesnį 
vazoną, puodą ar lovelį. Ohio 
valstijoje pomidorui suteiktas 
„valstijos augalo" titulas. Bet 
pomidoras dar nelabai seniai 
buvo laikomas netinkamu 
žmonių maistui. 

Pomidoras, angį. ..tomato", 
log. Lycopersicon esculentum. 
laukine forma randamas Peru, 
Čilėje, Bolivijoje. Ekvadore, 
taip pat Centrinėje Amerikoje 
ir Meksikoje Manoma, kad pir
mieji europiečiai su pomidorais 
susipažino Meksikoje, juos pa
vadindami mala peruviana 
(Peru obuolys), bet vėliau prigi
jo vardas tomate arba tomata 
pagal aztekų tomatl. 

Ispanų užkariautojai su 
pomidorais Meksikoje susipaži
no 1519 m. Kaip ir visas kitas 
„naujoves", Cortez pasistengė 
tomatl parvežti į Ispaniją. 
Pirmieji, europiečių išauginti, 
pomidorai vedė geltonus, bal
tus, oranžinius ir raudonus vai
sius. (Apvalius raudonus pomi
dorus, pažįstamus šiandien, 
išaugino prancūzų gamtininkas 
Joseph Pitton de Tournefort 
1700 m.) Iš Ispanijos pomidorai 
pateko maurams į Maroką, o iš 
ten italų jurininkai juos 
parvežė į Italiją, kur pomidorai 
bematant „jsipilietino". Atrodo, 
kad tie pomidorai buvo geltonos 
spalvos, nes italai juos vadino 
pomo doro (geltonas — auksinis 
— obuolys), o vėliau — pomi del 
Moro (maurų obuoliai). Pagal 
ta pavadinimą, prancūzai, kiok 
„suromantinę" žodį, pomido
rams davė vardą — pomme 

VADOVĖLIO 
PRISTATYMAS 

Gegužės 21 d. Kardinolo V. 
Sladkevičiaus memorialiniame 
muziejuje Kaune buvo pristaty
tas VDU Katalikų teologijos 
fakulteto dėstytojo kun. R. 
Dulskio vadovėlis „Pašaukimų 
teologija ir pastoracija", skirtas I 
Kataliku, teologijos fakulteto 
magistrinių pastoracinės teolo-

, gijos studijų studentams bei 
gretimų teologijos mokslo dis
ciplinų - dvasingumo teologi
jos, dogmatikos, krikščioniško
sios etikos, pastoracints teologi
jos - dėstytojams ir studen
tams. Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto išleistame leidinyje 
pasidalyta įžvalgomis apie pa
šaukimų įvairovę, aprėpiant 
bendrąjį, specialiuosius bei 
asmeninius pašaukimus. 

Knygos pristatymo metu 
Kauno kunigų seminarijos rek
torius kun. A. Žukauskas, rem
damasis savo patirtimi, pašau
kimą įvardijo kaip žmogui su 
teiktą Dievo malonę. Pasak jo, iš 
kun. R. Dulskio išsamiai ir 
kruopščiai parengtas veikalas 
yra pirmasis žingsnis teologinė
je aplinkoje, teologine ir pas
toracine prasme liudijantis, kas 
yra pašaukimas. Rašytoja ir 
mokytoja A. Gricienė prisiminė 
kun. j . Zdebskį ir akcentavo 
motinos vaidmenį ieškant gy
venimo prasmės. 

Knygos autorius sakė no
rėjęs pabrėžti visuotinio pašau
kimo svarbą, nes Dievas trokšta 
kalbinti žmogų per visą jo gy
venimą. „Kiekvienas žmogus, 
pašauktas intymiam ryšiui su 
Dievu, turi jį gilinti: tai pasiekia
ma viso gyvenimo auka", -
sakė kun. R. Dulskis. 

Pasak knygos pristatyme 
dalyvavusio dr. kun. A. Žygo, 
kalbant apie naujus pašaukimus 
naujoje Europoje, labai svarbu 

: suvokti, kad kiekvienas iš mūsų 
i pašauktas būti ten, kur esame? 

Kun. R. Duiskio vadovėlį „Pa
šaukimų teologija ir pastoraci
ja" kun. A. Zygas pavadino pa
šaukimų teologijos sinteze. 
Savo įžvalgomis apie pašauki
mus į pašvęstąjį gyvenimą pasi
dalijo ir arkiv. S. Tamkevičius. 
Popietės metu skambėjo Urba
navičių šeimos atliekamos 
dainos bei akordeono muzika. 
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JAV LB RELIGINIŲ REIKALŲ TARYBOS VEIKLOS 
PRANEŠIMAS 

JAV LB XVIII tarybos sesijai 2004 m. Phoenix ; AZ 

T " O Religinių reikalų tary-
J _ - i J 3 b ą sudaro: dr. Mirga 
Girniuvienė, ses. Onutė Mi-
kailaitė, dr. Aldona Lingertai-
tienė, Violeta Razgaitienė, kun. 
Valdas Aušra — Evangelikų-
liuteronų atstovas, kun. Jau
nius Kelpšas — R. K. atstovas, 
ir ses. Margarita Bareikaitė — 
pirmininkė. Trys šios Religinių 
reikalų tarybos nariai yra iš 
trečiosios kartos. 

Ryšiai per internetą yra 
greiti ir patogūs, bet jie neat
stoja asmeninių kontaktų tele
fonu ir bendrų valdybos po
sėdžių. Mes naudojomės viso
mis tomis priemonėmis. Religi
nė taryba atkreipė ypatingą 
dėmesį į JAV LB XVII tarybos 
priimtas relig. veiklos rezoliuci
jas ir visi punktai buvo 
įvykdyti. 

Besiruošiant naujiems dar
bo metams , visoms litua
nistinėms mokykloms buvo iš
siuntinėti aplinkraščiai, ragi
nant įjungti religiją į darbo 
planą, pr imenant , kad LB 
internete yra išvardintos visos 
religinio turinio knygos. J a s 
galima gauti per Švietimo tary
bą arba tiesiai rašant Religinei 
reikalų tarybai — 600 Liberty 
Hwy, Putnam, CT 06260. 

Metų laikotarpyje, prieš 
didžiąsias religines šventes, 
buvo siunčiami aplinkraščiai, 
įdedami tai šventei pritaikyti 
lankst inukai apie jos reika
lingumą. Pirmininkei su Religi
nių reikalų valdybos nare Vio
leta Razgaitienė teko dalyvauti 
suruoštoje mokytojų konferen
cijoje Maspeth, NY. Buvo proga 
asmeniškai susipažinti su 
įvairių lituanistinių mokyklų 
mokytojomis, išgirsti jų pagei
davimus bei rūpesčius. Mūsų 
uždavinys ir rūpestis išlaikyti 
lietuvių kilmės jaunimo širdyse 
krikščionišką dvasią ir kviesti 
jaunąją kartą įsijungti į lietu
viškas parapijas. Išugdyti są
moningą jaunuolį, kurio gyve
nimui bei veiklai vadovauja ne 
prabėgančios mados, o pas
tovios vertybės. Mėginame ak
centuoti Dievo viršenybės pri
pažinimo svarbą. Taip pat 
puoselėti ekumeninį dialogą, o 
tam tikslui valdyboje yra kun. 

IŠNUOMOJA 

amžiaus t rukmė buvo daug 
trumpesnė. 

Ar pomidoras daržovė, ar 
vaisius? Reikėjo net JAV 
Aukščiausiojo teismo nuos
prendžio, kad šis klausimas 
būtų atsakytas. Kontraversiją 
sukėlė vieno verslininko gudra
vimas, kad nereikėtų už pomi
dorus mokėti įvežimo muito. 
1886 m. importuotojas John 
Nix atvyko į Nevv Yorko uostą 
su dideliu pomidorų kroviniu iš 
West Indies. Pagal 1883 m. pri
imtą ..Tariff Act" įstatymą, už 
daržoves Nix būtų turėjęs 
mokėti nemažą muitą, tačiau 
jis tvirtino, kad pomidorai nėra 
daržovės, o vaisiai, ir atsisakė 
mokėti. Pagaliau ginčas pasie
kė Aukščiausiąjį teismą ir 1893 
m. padarytas sprendimas: 
pomidorai yra daržovės, nes jie 
valgomi ne kaip vaisiai, no 
saldžiuose patiekaluose, o prie 
mėsos, žuvų ir pan. John Nix 
muitą turėjo sumokėti. 

Šiuo metu yra išvesta apie 
500 pomidorų rūšių ir kasmet 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

TURGUS 

DRAUGO biuletenis 
T U R G U S 

T73-585-9500 • FAX 773-585-8284 

vardas 

"<esfas-

ieief 

MANO NEMOKAMAS SKELBIMAS 

S-ųsk.te pastų arba taksu 
DRALGAS . 

4545 W 63rd St 

O t c a g o . IL 60629 

daržininkams bei vartotojams 
pasiūloma bent viena nauja 
rūšis. Jau yra pomidorų, kurie 
pakenčia sūrų vandenį, nebijo 
sausros nei šalnų. Kadangi 
pomidorai turi labai daug 
maistingų medžiagų, juos val
gyti ne tik skanu, bet ir sveika. 

JAV LB Religinių reikalų taryba. Sėdi iš kairės: Aldona Lingertiene, ses. 
Ona Mikailaitė; stovi: ses. Margarita Bareikaite, Violeta Razgaitienė ir 
Mirga Girniuvienė. 

Jaunius Kelpšas ir kun. Valdas 
Aušra. 

Jaunimui nurodome, jog 
Bažnyčia pirmiausia egzistuoja 
ne tam. kad svarstytų, bet kad 
gyventume mums duotu Žodžiu. 
Bažnyčios struktūra yra bend
ruomenė. Išleidome lankstinu
kus: 1. Apie reikalą priklausyti 
lietuviškai parapijai. 2. Apie 
sakramentus ir 3. Apie krikšto 
reikšmę. 

Lietuviškų parapijų mažėji
mas kelia rūpestį Religinių 
reikalų tarybai ir visai lietuvių 
visuomenei, ypač vadinamoje 
Naujoje Anglijoje, kur anksčiau 
beveik kiekviename didesniame 
mieste būdavo lietuviška para
pija. Prelatas Edmundas Putri
mas, kuris yra Lietuvos Vysku
pų konferencijos paskirtas rū
pintis visais lietuvių katalikų 
religiniais reikalais išeivijoje, 
buvo mūsų tarybos iškviestas 
drauge su tos apylinkės pirmi
ninkais bei lietuviais kunigais, 
amerikiečiais vyskupais pasi-

PASLAUGOS 

tarti, kaip galima drauge iš
spręsti lietuviškų parapijų eg
zistavimo reikalą, kaip Šv. Juo
zapo parapija Waterbury, Šv. 
Andriejaus New Britain, Šv. 
Kazimiero parapija Providence. 
Ypač skaudžiai visi išgyveno, 
kai buvo paskelbta, kad lietu
viška Šv. Petro parapija So. 
Boston bus uždaryta. Visi lietu
viams skaudūs dalykai buvo 
iškelti lietuvių ir anglų spaudo
je. Religinių reikalų tarybos 
narės aktyviai dalyvauja lietu
viškoje ir angliškoje spaudoje 
bei radijo laidose. 

Visi patiriame, kad JAV LB 
religinė sritis yra labai sudėtin
ga, reikalaujanti daug laiko, 
darbo, tačiau duodanti ir. pasi
tenkinimo — darbas Dievui ir 
žmonių, ypač jaunimo, gerovei. 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių 
fondui už mūsų reikalų supratimą 
ir teikiamą finansinę paramą. 

Ses. Margarita Bareikaitė 
JAV LB Religinių reikalų 

tarybos pirmininkė 

IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Aukse S Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZA POLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St.. 

Evergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

VACATION 1N 
KENNEBINK. MAINĘ: 

F r a n c i s c a n Guest House 
Near Monasterv. Beach & Shops 

Call: 207-967-4865 
www. franci scaniiuesthouse.com 

SIŪLO DARBĄ 

SIŪLO DARBĄ 

Caregiver job for live-in 

position in Uisconsin . 

SS a n d DL helpful. 

Call G r e g 262-657-8044. 

5 da\s live-in nany/housekeeper 
needed to take care of 2 children 

(school age). Good Fnglish. 
Drivers license reguired. 

$450Aveek. 
Pro Care Aceaci 847-391-4164 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt be certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
lieense. 

Pltase call 708-945-80. 
resunie to 630-<>69-5 

*l.fax 
333 

SIUNTINIUS, PINIGUS, AUTOMOBILIUS 
* w SIUSKITE PER 

ATLANTh 
txpre s s Corp. 

VT1C 
Corp. 

i t i 
j ^ ^ YKAviAI.IMVKI 
'l.'ifcSlS/VKV i I KON1 I JN1 U i 

UEI l VA. LA! v HA. ESTUA. UKRAINA. BALTARUSIJA 
IŠSIUNČIAMU KIUKVIUNĄ SAVAI I ! 
I'RISIAIO.MI GAVĖJUI TILSIAJI RANKAS. 

1-800-775-SEND 
I v l i i s u a t s t o v a i : 
Bravo C'offce SMd <!oli 

2.3* M;i>n St». I . E M O N T , !U 60439, Tbl:(v30-257 3.3<iO 
KAlYNAcmp. 
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„Draugo" lietuviukai 
Redaktorė Vitalija Pulokienė 
2004 m. rugpjūčio 24 d., antradienis (Nr.82), 5 psl. 

Rugpjūčio 24 d. - Šventojo 
Baltramiejaus diena 

Rugpjūčio 24-oji - Šventojo Baltramiejaus arba liaudyje vadi
nama Gandrų išskridimo diena. 

Gandrai pirmieji palieka gimtinę. Lietuviams jie - šventi 
paukščiai. Sakoma, kad gandras atneša laimę, apsaugo nuo žaibo, 
gaisro, krušos. Šią dieną gandrams rengiamos palydos. Palikdami 
gimtinę jie drauge „išsineša" ir pavakarius, kurių nuo tos dienos 

šeimininkė šei
mynai nebeduo
da, nes diena ge
rokai sutrumpė
jo, o darbų - su
mažėjo. Jei ši 
diena graži, ti
kėtina, kad ru
duo bus sausas. 
Šiuo metu se
niau pjaudavo 
avis, o iš vasaros 
darbų belieka li-
narūtė. 

Ar žinote, vaikai... 
Iš kur atsirado p ieš tukas? 

Švininis pieštukas (jo sudėtyje švino net nebuvo) buvo išrastas 
1564 m., kai Borodvalyje, Anglijoje buvo atrastas didžiulis grafito 
(juodosios anglies) telkinys. Grynas grafitas buvo supjaustytas 
gabalais, paskui iš tokių gabalų buvo karpomos kvadratinės for
mos grafito lazdelės. Tokios lazdelės buvo patalpinamos į iš medžio 
išdrožtą laikiklį ir taip suformuotas pieštukas. 

Kodėl jis buvo pavadintas švininiu pieštuku9 

Tuo metu naujai atrastas grafitas buvo pavadintas , juoduoju 
švinu", nes tokia medžiaga, kaip grafitas nebuvo žinoma. Taip 
anglai tapo pieštukų gamybos monopolistais, nes niekur kitur 
gryno grafito nebuvo randama, o dirbtiniu būdu pagaminti grafitą 
dar nemokėjo. 

Žodis pieštukas kilo iš lotynų kalbos žodžio „pencillus", kuris 
reiškia „mažą uodegėlę". 

6r»««k .jrtkS.-A. 
?yP;oki! Pl»c*iA^ 

Kaip ir kada atsirado popierius? 

Beveik prieš 5.000 metų senovės Egipte, vietoje popieriaus 
buvo naudojamas perdirbtas Papiruso augalas. Papiruso augalo 
minkštimas būdavo išmirkomas vandenyje, paskui suslegiamas 
kartu su šio augalo sėklomis, vėliau išdžiovinamas. Augalo sultys 
sutvirtindavo šią masę ir gaudavosi rašymui tinkama medžiaga. 

Europoje, iki popieriaus atsiradimo, rašymui būdavo naudoja
ma mažai apdirbta avies ar jaučio oda - pergamentas. Oda buvo 
kalkinama plaukams pašalinti ir suploninamas dermos sluoksnis. 
Taip paruošta pergamentui gauti oda būdavo ištempiama ir 
paliekama išdžiūti. Ant išdžiūvusios tokios odos buvo galima 
rašyti. 

Šiuolaikinio popieriaus išradėju laikomas kinietis Ts'ai Lun, 
Kinijos imperatoriškojo teismo pareigūnas. Pirmiems popieriaus 
pavyzdžiams gaminti jis panaudojo atliekas nuo šilko gamybos. 
Šilkmedžio žievė buvo sumalta, išmirkyta ir išvirta. Vėliau iš šios 
masės buvo spaudžiami lapai, jie džiovinami. Maždaug 105 metais 
Ts'ai Lun imperatoriui Cho Ti pristatė tokius popieriaus 
pavyzdžius. Rašoma, kad imperatoriui labai patiko šis išradimas ir 
jis paaukštino Ts'ai Lun. suteikdamas jam aristokrato titulą. 

Popieriaus naudojimas plačiai paplito Kinijoje antrame amžiu
je, ir kelis šimtmečius kinai eksportavo popierių į kitas Azijos 
šalis. Jie ilgai slėpė popieriaus gaminimo techniką. Tačiau 1751 m. 
arabai paėmė kelis popieriaus gamintojus į nelaisvę ir, neilgai 
t rukus, popierius buvo pradėtas gaminti kitose šalyse. 

' "--l-r* 

Jei aš bučiau vienas saloje, galėčiau su 
savimi pasiimti t r is dalykus... 

Vasara, vaikučiai, artėja 
prie pabaigos. Turbūt daug ke
liavote, pamatėte neregėtų daly
kų, nuostabių miestų ir beveik 
negyvenamų vietovių. 

Štai Jaunųjų ateitininkų 
sąjungos stovykla, vykusi liepos 
17-25 dienomis, šventė 25 metų 
jubiliejų. Tiesa, vaikučiai ne tik 
šventė, bet ir daugybę darbų 
darbelių nuveikė. O kai susibur
davo vakarais - pasakodavo 
vieni kitiems neįtikėčiausias 
istorijas. 

Aš pasiimčiau lanką ir 
strėles, kad galėčiau medžioti ir 
sprogmenis, kad galėčiau juos 
susprogdinti ir tuomet lėktuvai 

mane pamatytų (taip galėčiau 
atšvęsti ir liepos 4—tos šventę), 
ir savo mažą kompiuteri, kad 
galėčiau žaisti ža id imus ir 
susisiekti su išgelbėjimo 
komanda. 

Marius J a n k u s 

Aš pasiimčiau bevielę tele
viziją, kad galėčiau žiūrėti pro
gramas , laivą, kad galėčiau 
išplaukti iš salos ir maisto, kad 
nemirčiau iš bado. 

Aleksas Sadauskas 

Aš pasiimčiau arklį , kad 
galėčiau jodinėti po salą; peilį, 

kad galėčiau nusikirpti plaukus 
ir tepalą nuo saulės, kad 
nenudegčiau saulėj. 

Styvenas Abriani 

Aš pasiimčiau draugų, kad 
galėčiau su ja is žaisti; kortas, 
kad galėčiau pokerį lošti; 
mobilųjį telefoną, kad galėčiau 
su kitais kalbėti. 

Darius Lelis 

Aš paiimčiau daug žuvų, 
kad galėčiau jas valgyti; ietį, 
kad galėčiau pagauti žuvis ir 
vandens valymo aparatą, kad 
turėčiau švaraus vandens. 

Rimas Grybauskas 

Naujas skyrelis religine 
tema „Tikėjimas / / 

Šiame skyrelyje, vaiku
čiai, rašysime apie tikėjimą. 
Spausdins ime re l ig iniu eilė
raš tukų , kurie Lie tuvoje 
kone pusę š imtmečio buvo 
išnykę iš vaikų poezi jos ne 
dėl autorių kaltės . Prane

šime apie naujoves ir atsa
kysime į jums rūpimus klau
simus. 

Tikimės, kad šis skyrelis 
padės mokantis tikybos, ug
dys sakral inės poezijos 
jausmą. 

Išplėsta Rožinio malda 
Redakcija gavo la iškel į 

i š p. Jadvygos , kur autorė 
praneša, jog yra praplėsta 
Rožinio malda ir nori apie 
tai informuoti „Draugo" lie
tuv iukų skaitytojus , s iūly
dama Amerikoje l e idž iamo 
l ietuviško laikraščio „Dar
bininkas" straipsnelį: 

Išplėsta Rož in io m a l d a 

Pradėdamas 25—uosius pon
tifikato metus, popiežius Jonas 
Paul ius II paskelbė Rožinio 
maldos metus nuo 2002 m. 
spalio mėn. iki 2003 m. spalio 
mėn. Šv. Petro aikštėje vykusio
je bendroje audiencijoje popie
žius šia proga paskelbė apašta
liškąjį laišką ROSARIUM VIR-
GINIS MARI AE. Jis taip pat iš
plėtė tradicinę Rožinio maldą 
dar viena dalimi. Iki šiol tra
diciniai žinomas Džiaugsmingą
ją, Sopulingąją ir Garbingąją 
Rožinio dalis papildė Šviesos 
dalimi su šiomis paslaptimis: 1. 
Krikštas Jordane. 2. Apsireiš
kimas Kanos vestuvėse. 3. 
Dievo Karalystės skelbimas 

raginant atsiversti. 4. Atsimai
nymas. 5 Eucharistijos įsteigi
mas. 

Čia pateikiame ir Rožinio 
pirmųjų trijų dalių paslaptis. 

Džiaugsmingoji dalis: 1. Ap
sireiškimas Švč. Mergelei Ma
rijai. 2. Aplankymas šv. Elž
bietos. 3. Jėzaus gimimas. 4. 
Jėzaus paaukojimas. 5. Jėzaus 
atradimas bažnyčioje. 

Sopolingoji dalis: 1. Malda 
Alyvų darželyje. 2. Jėzaus pla
kimas. 3. Jėzaus erškėčiais vai
nikavimas. 4. Kryžiaus neši
mas. 5. Kalimas prie kryžiaus. 

Garbingoji dalis: 1. Jėzaus 
prisikėlimas iš numirusiųjų. 2. 
Jėzaus į dangų įžengimas. 3. 
Švč. Dvasios a t s iunt imas . 4. 
Švč. Marijos į dangų ėmimas. 5. 
Švč. Marijos apvainikavimas. 

Lietuvos Vyskupii konfe
rencijos plenarinis posėdis įvy
ko š.m. spalio 23-25 d. Trina-
polio rekolekcijų namuose Vil
niuje. Tarp kitų sprendimų bu
vo nutar ta Rožinio dalių pava
dinimus pakeisti daiktavardine 

forma: Džiaugsmo, Šviesos, 
Kančios ir Garbės. Nutarta 
anksčiau vartotą žodį „paslap
tis" pakeisti žodžiu „slėpinys", 
kad tiksliau kalbine prasme 
išreikšti teologinį skirtumą 
tarp lotynų kalbos žodžių 
„secretum" ir „mysterium". Šis 
terminas jau yra naudojamas 
teologinėje literatūroje. 

Žinokite: Džiaugsmo Roži
nis kalbamas pirmadieniais ir 
šeštadieniais, Šviesos — ketvir
tadieniais, Sopolingoji dalis — 
antradieniais ir penktadieniais 
ir Garbingoji — trečiadieniais 
bei sekmadieniais. 

P.s. „Draugo" lietuviukai 
rašė apie Rožinį., kur buvo mi
nimos tik trys dalys. Informa
cija buvo paimta iš išeivijoje 
išleistos, „Draugo" spaustuvėje 
spausdintos knygelės, „Mūsų 
šventės". Knygelė išleista 2000 
metais, redaguota ses. Onos 
Mikailaitės su JAV LB Religi
nių reikalų tarybos pritarimu ir 
Lietuvių fondo parama. 

Ką girdime, ir ką norėtume išgirsti 
būdami vaikais 

Tai, ką girdi vaikai: 

Stovėk ramiai, eik greičiau, kur bėgi, paskubėk, būk atsargus, viską suvalgyk, išsivalyk dantis, 
neišsitepk, jau išsitepei, patylėk, kalbėk, atsiprašyk, pasisveikink, ateik čia, nesimaišyk man po 
kojomis, eik žaisti, netrukdyk, nebegiok, nesuprakaituok, nepargnūk, sakiau pargriūsi, dabar tai tau 
bus, kodėl manęs neklausai, šito tu nesugebėsi, esi per mažas, duok aš padarysiu, tu jau didelis, eik 
miegoti, kelkis, pavėluosi, aš užsiėmęs, eik žaisti vienas, apsirenk, nestovėk saulėje, eik į saulę, 
nekalbėk pilna burna. 

Tai, ką vaikai n o r ė t ų g i r d ė t i : 

Myliu tave, tu toks gražus, kaip gerai, kad tave turiu, pasikalbėkime truputi, pabūkime kartu, 
kaip jautiesi, ar tau liūdna, gal bijai, kodėl gi šito nenori, tu toks mielas, tu toks švelnus, papasakok 
man, ką tu išgyvenai, ar tu laimingas, man patinka kai juokiesi, verk, jei nori. tau kažkas nepasisekė, 
kas tave nuskriaudė, kas tave taip supykdė, papasakok man viską, jei nori. pasitikiu tavimi, tu man 
patinki, klausau tavęs, ką apie tai manai, man patinka būti su tavimi, noriu išklausyti tave, pasakyk, 
kada jautiesi nelaimingas, man patinki toks, koks esi, mums gera būti kartu, atsiprašau, pasakyk, jei 
suklvdau, atleisk. 

Marius Stalionis nupiešė negyvenamą salą. 

Patarlės, priežodžiai, 
posakiai 

Be Dievo nė iki slenksčio. 
Be Dievo rėdos nė pėdos. 
Dievas davė dantis, duos ir duonos. 
Dievas duoda, kai reikia, ir atima, kai nereikia. 
Dievas duoda mylėdamas, velnias stveria pavydėdamas. 
Dievas duoda nežiūrėdamas į aruodą. 
Dievas duoda vaiką, duoda jam ir saiką. 
Dievas, gėrybes dalindamas, tinginius aplenkia. 
Dievas duoda vargšams, turtuoliai patys ima. 
Dievas kantrus, bet nepamaršus. 
Dievas padeda tam, kas padeda kitam. 
Dievas tinginių privengia. 
Dievas žino, kas ko negrąžino. 
Dievui ir valdžiai į akis nelįsk - kai reiks, pašauks. 
Dievui malda, o karaliui talka veltui nedingsta. 
Dievui visi žmonės lygūs. 

Parengta pagal Jono Mingirdo knygelę 
„Patarlės, priežodžiai , posakiai" 

Nykštukų 
mokyklėlė 

ŠA, TYLOS! 
BET KAS TEN ŠLAMA? 
NEIŠDUOKIME. 
ŠIUKŠTU. 
ŠA: ŠARŪNAS 
TRAUKIA ŠAMĄ. 
ŠERNAS SLEPIAS NUO 
ŠRATŲ. 

Suskaičiuokite ir langely
je įrašykite, kiek eilėraštyje 
yra raidelių Š. 

ŠLUOTA 

ŠUO 
Nuspalvinkite raidelę Š. 

Prirašykite pilną eilutę Š. 

V7 

Nuspalvinkite paveikslė
lius su žodžiais, prasidedan
čiais raidele Š Nupieškite ką 
nors patys su Š. 
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Būrelis šventes dalyvių. Visos nuotraukos Algimanto Žižiūno. 

TEN, KUR ŠVENTOJI TEKA 
ALGIMANTAS ZIZIUNAS 

Į Anykščius, į tą nuosta
biais gamtos vaizdais ir litera
tūrinėmis tradicijomis, vynais, 
nuo seno garsėjantį kraštą 
buvo suvažiavę iš viso pasaulio 
anykštėnai. Nemaža dalis šio 
krašto žmonių, artėjant antra
jai sovietų okupacijai, anuomet 
pasitraukė į Vakarus. Dabar, 
atgavus Nepriklausomybę, ket
virtąjį kartą kas ketveri metai į 
Anykščius iš viso pasaulio su
sirenka kraštiečiai. Šiemet į 
suvažiavimą atvyko ilgametis 
Baltimorės užsienio laidų radi
jo valandėlių vedėjas Kęstutis 
Laskauskas, iš Kanados — 
Juozas Miškinis, iš JAV — Ona 
Rušėnienė, iš Vokietijos — 
dailininkas Bronislovas Pa
jarskas ir daugelis kitų- Taip 
pat atvyko gerbiamų žemiečių 
ir iš Latvijos, Lenkijos, Aust-
ialijos, Naujosios Zelandijos. 

Suvažiavimo data kiek
vieną kartą parenkama taip, 
kad sutaptų dar dvi šventės — 
tai Šv. Onos atlaidai Šv. Mato 
bažnyčioje ir miesto gimtadie
nis . Šiemet miestas švenčia 
564-ąsias metines. 

Anykštėnų pasididžiavimas 
— miesto pakraštyje esantis 
Šeimyniškėlių arba dar kitaip 
vadinamas Vorutos piliakalnis. 
Ant jo. pirmąją šventės dieną 
gausiai susirinkusiems buvo 
paruoštas renginys „Iš praei
ties iškyla ateitis". Čia kalbą 
pasakė Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Po to vakare, prie koplyčios įvy
ko gražus rimtosios muzikos 
koncertas pačiame tylios ir 
nuostabios gamtos prieglobsty
je. 

Antrąją dieną A. Bara
nausko aikštėje įvyko oficiali 
šventės atidarymo ceremonija. 
Prie A. Baranausko ir A. Vie-
nuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus įvyko trijų knygų, 
kurias parengė keturi anykštė
nai , pristatymas. Tai — M. 
Telksnytės ir V. Račkaičio bio
grafinė apybraiža „Kaip lašas 
mariose", R. Vanago — „Žmo
nės mylėjo žmones" ir J. Ju
nevičiaus fotoalbumas „Anykš
čių idilės". Miesto koplyčioje 
įvyko skulptoriaus A Žukausko 
ansambliažo parodos atidary
mas ir jo kūrybos albumo pris
tatymas. Tą dieną iki išnaktų 
vyko dar daug įvairių ir įdomių 

Vatikano nuncijus Lietuvoje Peters Stephen Zurbriggen. 

renginių. 
O trečiąją šventės dieną 

miesto bažnyčioje vyko iškil
mingi atlaidai, kuriuose daly
vavo Vatikano nuncijus Lietu
voje Peters Stephen Zurbrig
gen. Po šv. Mišių miestą įspū
dingais būgnų garsais drebino 
Romos legionieriai. 

Buvo paskelbtas Pasaulio 
anykštėnų bendrijos tarybos 
posėdžio viena iš naujienų — į 
kitą šventę bus renkamasi ne 
po ketverių, bet po trejų metų. 
Bendrijos prezidentu vėl išrink
tas istorikas dr. prof. Antanas 
Tyla. 

Netrukus iš miesto aikštės 
pajudėjo didžiausias pasaulyje 

paspirtukas. Jo maršruto t iks
las — pasiekti už 10 km esantį' 
Andrioniškio bažnytkaimį. Di
džiulis žmonių būrys lydėjo šį 
nuostabų ir žaismingą reginį. 
Pakelėje buvo išsirikiavusi Ro
mos legionierių sargyba. Tiks
las buvo sėkmingai pasiektas. 
Daugelis su paspirtuku atrie
dėję į Andrioniškį, buvo iškil
mingai sutikti Žaliajame slėny
je. Čia įvyko Romos legionierių 
ir Barbarų parodomosios kau
tynės, piliavietės š turmas. Taip 
pat čia įvyko iškilmingas šven
tės vėliavos išnešimas, smagi 
vakaronė ir ta ip Pasaul io 
anykštėnų šventė baigėsi. 

Paspirtukas ..Europa" rieda link Andrioniškio... 
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Lietuvos švietimas statistikos veidrodyje 

Knvi:ų įku vel išrinktas prof A Tyla 

ANATOLIIUS LAPINSKAS 

Vis dar įsižiebia ginčai dėl 
Lietuvos švietimo sistemos re
formos, nors iš esmės ji beveik 
nesiskir ia nuo kaimyninių 
šalių — Latvijos ar Lenkijos, 
taigi europietiškų reformų. 
Šiaip ar taip prieš ką nors tobu
linant ar nors keičiant, ar ir be 
šių priežasčių, visada pravartu 
įvert inti esamą situaciją. 
Objektyviausią vaizdą, kaip vi
sada, teikia statistika. Neseniai 
išėjęs Statistikos departamento 
rinkinys „Švietimas 2003" 
atspindi Lietuvos švietimo 
padėtį visais požiūriais ir 
aspektais. 

Vis d a u g i a u L i e tuvos 
j a u n i m o e i n a į m o k s l u s 

Besimokančio jaunimo skai
čiaus grafinė linija nuo 1970 
metų sudaro beveik taisyk
lingą, tačiau vis ilgėjančią sinu
soidę. 1970 m. Lietuvoje mokėsi 
722,000 jaunuolių, o 1975 m. 
pasiektas to laikotarpio rekor
das — 794,000. Nuo šio viršu
tinio taško beveik dvi dešimtis 
metų ėjo kritimas žemyn iki 
1993 m. rodiklio — 633,000 
besimokančiųjų. Nuo tų metų 
iki šiol kasmet besimokančio 
jaunimo kreivė kyla. 2001 m. 
mokėsi 797,000 jaunuolių, 
beveik tiek pat, kiek tolimais 
1975 metais , 2002 m. — 
807,000, 2003 m. — 810,000. 
Pernai mokėsi arba studijavo 
82 procentai 7-24 metų am
žiaus jaunimo. 

Daugiausia jaunimo mo
kosi bendrojo lavinimo mokyk
lose, tačiau nuo 2000 m. jo vis 
mažėja: 2000 m. tokiose mo
kyklose mokėsi 604,000, 2002 
m. — 594,000, pernai 583,000 
jaunuolių. Užtat universitetuo
se besimokančiųjų daugėja: jei 
2000 m. turėjome 96,000 stu
dentų, tai 2003 m. — 130,000, 
profesinėse mokyklose — 
45,000, aukštesniosiose mokyk
lose — 12,000 (2000 m. — 
37,000), kolegijose — 41,000, 
(2000 m. — tik 3,000). 

Stebėtinai keitėsi moks
leivių, įgijusių vidurinį išsila
vinimą, skaičius per pasku
tinius 40 metų. 1960 m. bran
dos atestatą gavo 16,000 jau
nuolių, o 1980 m. — net 74,000. 
Tačiau po šio pakilimo ates
tuotų moksleivių kreivė 13 me
tų leidos tik žemyn iki 23,000 
1993 m. Nuo tol brandos ates
ta tas vėl pradėjo įgauti popu
liarumą, jo gavėjų skaičius po 
truputį kyla. 2003 m. vidurinį 
išsilavinimą įgijo 44,000 jau
nuolių (2000 m. — 33,000). 

Akivaizdų j aun imo siekį 
mokytis parodo mokslo tęsimo 
rodikliai. Po vidurinės mokyk
los nenu t rauk ia mokslo 80 
proc. abi turientų: 68.8 proc. 
tampa aukštųjų mokyklų stu
dentais, 0.3 proc. — aukštes
niųjų, 11.5 proc. — mokosi pro
fesijos profesinėse mokyklose. 

100-ui vaikinų bendrojo 
lavinimo mokyklose tenka 114 
merginų, bet profesinėse mo
kyklose — tik 67, aukštesnio
siose mokyklose — priešingas 
polinkis, ten 100-ui vaikinų 
tenka 166 merginos, o univer
sitetuose 149, taigi beveik 60 
proc. aukštųjų mokyklų stu
dentų sudaro merginos. 

Šv ie t imo f inansa i 
Lietuvos išlaidos švietimui, 

palyginti su bendranacionalmio 
biudžeto išlaidų suma, 1995 m 
nudarė 22 proc . 2001 m. šis 
rodiklis pakilo iki 29 proc bet 
2003 m. sumažėjo iki 26 proc 

Tačiau absoliučiais skaičiais per 
šį laikotarpį išlaidos švietimui 
padidėjo beveik trigubai: nuo 
1,3 mlrd. litų — 1995 m. iki 2,9 
mlrd. litų — 2001 m. i r 3,7 
mlrd. litų — 2003 m. Didžiausia 
išlaidų suma skiriama bendro 
lavinimo mokykloms. 2003 m. ji 
sudarė 1,5 mlrd. litų, aukšto
sioms mokykloms — 562 mln. 
litų, ikimokykliniam ugdymui 
— 412 mln. litų. Palyginti su 
bendruoju vidaus produktu, 
1999 m. švietimo išlaidos 
sudarė 6.5 proc , 2001 m. — 6.1 
proc., 2003 m. — 5.9 proc. 

Valstybės sektoriaus švieti
mo įstaigų tarnautojų vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis 
2004 m. I ketvirtį sudarė: vyrų 
— 1,313 litų, moterų — 1,119 
litų. Universitetuose vyrai irgi 
uždirba daugiau — 1,872 litus, 
kai moterys — 1,303 litus. 
Tačiau bendrojo lavinimo mo
kyklose pagal atlyginimus jau 
pirmauja moterys, jų vidutinis 
atlyginimas — 1,122 litų, vyrų 
— 1,065 litai. 

Da r n e i š n y k o pamaininės 
mokyklos 

2000 m. Lietuvoje buvo 
2,354 bendrojo lavinimo mokyk
los, 2003—2004 mokslo metais 
— 1932. Moksleivių jose suma
žėjo atitinkamai nuo 604,000 iki 
583,000. Nuo 1993 m., kai veikė 
tik 3 gimnazijos, jų skaičius 
praėjusiais mokslo metais paki
lo iki 91, moksleivių skaičius 
atitinkamai nuo 0,8 iki 74,000. 
Neigiama aplinkybė: 9.2 proc. 
Lietuvos mokyklų vis dar dirba 
dviem pamainomis (2002—2003 
m. — 8.8 proc.), tokiomis sąly
gomis mokėsi 26,000 moks
leivių. 

Iš 1,834 Lietuvos mokyklų 
lietuviškų yra 1,631, bet kartu 
su mišriomis jų būtų 1,672. 
Rusų mokyklų kartu su mišri
omis Lietuvoje yra 103, lenkų — 

123. Lietuviškose mokyklose 
mokosi 90.8 proc. šalies moks
leivių (1996 m. — 85.9), rusų 
mokyklose — 5.5 proc. (1996 m. 
— 10.6), lenkų — 3.7 proc. (1996 
m. — 3.5). 

Iš užsienio kalbų — 77 proc. 
moksleivių mokosi anglų, 20 
proc. — vokiečių, 4 proc. — 
prancūzų, 37 proc. — rusų, kaip 
užsienio kalbos. Didesnė moks
leivių pusė mokosi dviejų arba 
trijų užsienio kalbų. 

Per paskutinius 15 metų 
moksleivių aprūpinimas kom
piuteriais pagerėjo 17 kar tų , 
nuo vieno kompiuterio 546 moks
leiviams — 1987 m. iki vieno — 
26 moksleiviams 2003 m. 
Vyresnėse klasėse kompiuterių 
j au užtenka bemaž visiems 
moksleiviams, nemažai moks
leivių naudojasi kompiuteriais 
namie. 

Univers i t e tų a p g u l t i s 
Šalyje nesikeičia valsty

binių universitetų skaičius — 
15, greta jų veikia ir 6 privatūs. 
2001—2002 mokslo metais 
visose studijų pakopose mokėsi 
130,000 studentų, 1995—1996 
m. buvo dvigubai mažiau — 
54,000. Per šį laikotarpį dvi
gubai padidėjo ir studentų pri
ėmimas: 1995 m. — 19,000, 
2003 m. — 44,000. Pernai aukš
tojo mokslo siekė kas trečias 
19-24 metų amžiaus jaunuolis. 

Didžiausiu Lietuvos univer
sitetu lieka Vilniaus universite
tas, čia praėjusiais mokslo 
metais mokėsi 21,000 studentų. 
Kauno technologijos universi
tete — apie 17,000; Lietuvos 
teisės — per 13,000; Vilniaus 
Gedimino technikos — beveik 
13,000; Vilniaus pedagoginiame 
— 9,500; Šiaulių — beveik 
8,000; Klaipėdos universitete — 
per 7,000 studentų. 46 proc. stu
dentų gauna stipendijas, 41 
proc. studijuoja savo lėšomis 

(2001 m. — 34 proc.). 
Populiariausios studijų sri

tys yra: verslas ir administravi
mas — 20,200 studentų, moky
tojų rengimas ir pedagogika — 
17,800, inžinerija ir inžinerinės 
profesijos — 13,300, teisė — 
10,000, humanitariniai mokslai 
— 6,500 studentų. 

Kaip a t rodo L i e t u v a 
Europoje 

Leidinyje palyginami Lietu
vos švietimo rodikliai su kitų 
Europos šalių švietimo rodik
liais. Eurostato duomenimis 
Lietuvos darbingo amžiaus gy
ventojai (25-64 m.) kur kas ge
riau išsilavinę už savo kai
mynus Europos Sąjungoje. 
Vidurinį ir aukštesnį už viduri
nį išsilavinimą 2002 m. Lie
tuvoje turėjo 85 procentai dar
bingo amžiaus gyventojų, o ES 
vidurkis siekė 65 procentus. 
Pagal šį rodiklį Lietuva buvo 
penktoji Europos Sąjungos 
sąraše. 

Deja, pagal tęstinį moky
mąsi — suaugusių gyventojų, 
2003 m. dalyvavusių įvairiuose 
kursuose, seminaruose, mūsų 
šalies rodiklis tesiekė 4.5 pro
cento ir buvo mažesnis ne tik už 
Europos Sąjungos šalių vidurkį 
(9.6 proc.), bet taip pat Latvijos 
(8.1 proc.) ir Estijos (6.2 proc). 

Leidinyje pateikti Europos 
šalių statist ikos tarnybų 
duomenys apie lietuvius, studi
juojančius šių šalių aukštosiose 
mokyklose. 2000—2001 mokslo 
metais tuometinės Europos 
Sąjungos ir į ją stojančiose šal
yse studijavo beveik 3,000 jaun
uolių iš Lietuvos. Daugiausia, 
955, trečdalis išvykusiųjų, 
studijavo Vokietijoje, 634 (22 
proc) Lenkijoje, 325 (12 proc.) 
Latvijoje, 216 (8 proc) , Estijoje, 
172 (6 proc) Švedijoje. 
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PAL JURGIO MATULAIČIO 
ATLAIDAI MARIJAMPOLĖJE 

DRAUGAS, 2004 m. rugpjūčio 24 d., a n t r a d i e n i s 

EUROPA 

TALINAS 
Estijai atstovaujantis Euro

pos parlamento deputatas, opo
zicinės partijos Tėvynės sąjun
gos pirmininkas Tunne Kelam 
mano, kad būtina klausimą dėl 
komunizmo pasmerkimo pa
teikti svarstyti į Europos Sąjun
gos (ES) asamblėją. Kalbėda
mas pirmadienį Tartu konferen
cijoje, skirtoje „Baltijos apelia
cijos" 25-mečiui, T. Kelam pri
minė, jog šių metų pradžioje di
džiausia Europos parlamento 
frakcija — Europos liaudies 
partija — priėmė pareiškimą, 
smerkianti komunizmą. Pareiš
kime pažymima, jog Europos 
liaudies partija siūlo apsvars
tyti klausimą dėl komunizmo 
pasmerkimo ir naujos sudėties 
Europos parlamente. Anot T. 
Kelam, kadangi pareiškimui 
pritarė ES naujųjų narių deši
niosios partijos, manoma, kad 
jos įgyvendins šį pareiškimo 
punktą. 

ROMA 
Sekmadienį popiežius Jonas 

Paulius II pasmerkė žmonių 
klonavimą ir pavadino jį aro
gantišku mėginimu patobulinti 
Dievo kūrinį. „Galios jausmas, 
kurį kiekviename žmoguje su
žadina technikos pažanga, gerai 
žinomas", teigiama popiežiaus 
kreipimesi, kuris nusiųstas Ita
lijos Rimini mieste vykstančios 
konferencijos dalyviams — iški
liems katalikų kultūros veikė
jams, politikams ir verslinin
kams. Šis popiežiaus kreipima
sis paskelbtas nepraėjus nė 
dviem savaitėms, kai Didžiosios 
Britanijos mokslininkai pirmą 
kartą gavo leidimą klonuoti 
žmogaus embrioną terapijos tik
slais. Pasak popiežiaus, del me
dicinos tyrimų neturėtų būti 
manipuliuojama žmonėmis. 

MANHEIM 
Vienas dėl nederamo elgesio 

su irakiečių kaliniais kaltina
mas JAV karys pirmadienį Vo
kietijoje stojo prieš amerikiečių 
karo teisėją, siekdamas perkelti 
jam gresiantį karinį tribunolą iš 
Baghdad. Charles Graner ir da r 
trims kariams yra pateikti kal
tinimai dėl kalinių seksualinio 
žeminimo ir sumušimo liūdai 
pagarsėjusiame I rako Abu 
Ghraib kalėjime. JAV bazėje Vo
kietijos pietvakariuose dvi die
nas vyksiančiuose parengia
muosiuose karo teismo posė
džiuose dalyvaus kaltinamieji 
Ch. Graner ir Megan Ambuhl, 
štabo seržantas Ivan Frederick 
ir seržantas Javai Davis. Bazė 
Vokietijoje pasirinkta siekiant 
užtikrinti lengvesnį kalt inamų
jų susisiekimą su advokatais. 

JAV i 

WASHINGTON, D.C. 
JAV prezidento George W. 

Bush rinkimų štabui priklausęs 
Vietnamo karo veteranas Ken 
Cordier buvo priverstas atsista
tydinti paaiškėjus, jog jis daly
vavo propagandinėje akcijoje 
prieš kandidatą į prezidentus 
John Kerry. Prieš J . Kerry nu
kreiptą propagandinę akciją 
„Jūreiviai veteranai už teisy
bę" pradėjo grupė Vietnamo ka
ro veteranų, kurie tvirt ina, kad 
būsimas G. W. Bush varžovas 
vyksiančiuose rinkimuose gero
kai perdėjo savo karinius nuo
pelnus. J. Kerry apkaltino Viet
namo karo veteranų grupę ne
teisėtais ryšiais su G. W. Bush 
rinkimų štabu. Kand ida ta s į 
prezidentus surašė oficialų 
skundą, kuriame tvirt ina, kad 
televizijos reklama yra netiksli 
ir pažeidžia rinkimų įstatymą. 
Baltieji rūmai neigia ryšį su ve
teranais ir teigia neabejoja J. 
Kerry- karine tarnvba. 

Kovotojų t inklas ,,al Qaeda" 
turi slaptą kelionių agentūrą, 
kuri veikiausiai bendradarbiau
ja su žmones per pietinę JAV 
sieną gabenančiais kontraban
dininkais ir padeda teroristams 
keliauti po visą pasaulį, rodo 
JAV paskelbta tyr imo ataskai
ta. JAV pasienio patruliavimo 
tarnyba jau pradėjo naudoti ne
pilotuojamus lėktuvus „Preda-
tor", kurie stebi JAV ir Meksi
kos pasienį Arizonos valstijoje. 
Čia jau kelis dešimtmečius sun
kiai sekasi pažaboti nelegalių 
migrantų srautą. Iki šiol pateik
ti kalt inimus i r nuteis t i pavyko 
tik vieną žmonių kontrabandi
ninką — restorano Tijuana sa
vininką, vadinamą Šalim Bou-
ghader-Mucharafille. Kaip tei
giama Rugsėjo 11-osios komisi
jos ataskaitoje, visame pasauly
je savo agentų tu r in t i ,,al Qae-
da" skyrė didelį dėmesį padirb
tų kelionės dokumentų ir tapa
tybės kortelių gamybai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

N A J A F 
Iš JAV lėktuvų pirmadienį 

bombarduotos didelį plotą uži
mančios Najaf kapinės, kur įsi
tvirtinę šiitų kovotojai, o aplink 
pagrindinę miesto šventovę tę
sėsi pavieniai susirėmimai. Ko
respondentai praneša , kad virš 
kapinių į dangų kilo tiršti juodi 
dūmai ir kad kelios minutes po 
2 vai. po pietų vietos laiku, virš 
miesto sk rendan t amerikiečių 
lėktuvui, pasigirdo kurt inamas 
sprogimas. Pirmadienį Moąta-
da ai Sadr pareiškė, kad už šiitų 
šventovę Najaf, kuri atsidūrė 
kruvino sukilimo centre, nuo 
šiol bus a tsakinga religinė val
džia. M. ai Sad r ta ip pat sakė, 
kad jei amerikiečių kariai pasi
t rauktų į savo bazes, kovotojai 
taptų „normaliais piliečiais". 

ATĖNAI 2004 
Lietuvos krepšininkai parklupdė NBA žvaigždes... 

Atkelta iš 1 psl. 
momentais aukštaūgių atkovo
tus kamuolius. 

„Svarbiausia buvo mūsų 
šaltas protas per paskutiniąsias 
tris minutes", teigė snaiperis. 

Komentuodamas amerikie
čių rinktinės pasirodymą. S. Ja-
sikevičius sakė, kad jie turi su
prasti, jog per pastaruosius me
tus tarptautinis krepšinis labai 
patobulėjo, todėl žaidžiant ne 
geriausiai galima pralaimėti. 

,Nepaisant to, labiausiai ti
kėtina, kad jie laimės auksą, 
nes jų komanda labiausiai ta
lentinga. Jei jie žais taip. kaip 
moka, nugalės bet ką", sakė lie
tuvis. 

Tačiau nėra taip, kaip Bar
selonoje ir Atlantoje, kur jie lai
mėdavo viską. Dabar jie jau nė
ra neįveikiami". 

JAV rinktinės treneris Lar-
ry Brown guodėsi tuo. kad jo va
dovaujama komanda žaidžia vis 
geriau. 

,,Be abejo, tai nuviliantis 
pralaimėjimas, tačiau mes žai
džiame vis geriau", teigė jis. 
„Mes nepataikėme net 11 bau
dų ir praleidome per 90 taškų — 
per daug, kad įveiktume tokią 
gerą komandą". 

Apie S. Jasikevičių jis sakė, 
jog tai „puikus žaidėjas, tačiau 

NBA jis to nepadarytų". 
„Esu tarptautinio krepšinio 

gerbėjas, tačiau, manau , kad 
net geriausiems žaidėjams mū
sų lygoje kyla problemų", sakė 
JAV komandos treneris. 

Jis kaltino savo žaidėjus už 
paliktą laisvę lietuviams mesti į 
krepšį ir prašė, kad jie žaistų 
taip, kaip NBA. 

„Sunki nakt is . Buvo 
nelengva gintis prieš lietuvius, 
nes visi jų žaidėjai gali patai
kyti iš įvairių padėčių, ką jie ir 
įrodė", teigė Carmelo Anthony. 

„Kontroliavome 98 proc. 
rungtynių, bet tada pradėjome 
klysti, o lietuviai įrodė, kad mo
ka pataikyti tritaškius", teigė 
Richard Jefferson. 

Sėkmingai mūsiškiai sužai
dė ir pirmadienį — nieko nebe-
lemiančiose B grupės rungty
nėse jie triuškinamai įveikė 
Australijos komandą 100:85. 

Rezultatyviausias lietuvių 
gretose buvo Robertas Javtokas. 
Jis pelne 23 taškus ir atkovojo 9 
kamuolius. 18 taškų įmetė Kšiš
tofas Lavrinovičius. pataikęs 4 
tritaškius metimus iš 7 mėgini
mų. 12 taškų pridėjo komandos 
kapitonas Saulius Štombergas, 
11 — Šarūnas Jasikevičius. 10 
— Darius Songaila. 

Nors rungtynės jau nieko 

nebelėmė abiem ekipoms, ta
čiau pirmajame kėlinyje vyko 
apylygė kova. Per pirmąsias 10 
min. nė vienai komandai nepa
vyko įgyti žymesnio pranašumo. 
Nuaidėjus sirenai, lietuviai pir
mavo 20:19. 

Antrajame ketvirtyje domi
navo Lietuvos krepšininkai, pa
ta ikę beveik visus met imus. 
Puikiai sužaidė K. Lavrinovi
čius. pataikęs t r i s tr i taškius, du 
tol imus m e t i m u s įmetė Min
daugas Žukauskas , po varžovų 
krepšiu nesulaikomas buvo R. 
Javtokas. 

Lietuvių p ranašumas galėjo 
būti dar didesnis, tačiau fantas
tišką tritaškį nuo aikštės vidu
rio kar tu su sirena, skelbiančia 
didžiosios per t raukos pradžią, 
pa ta ikė Austral i jos žaidėjas 
Matthew Nielsen. 

Antrojoje susitikimo pusėje 
aus t ra la i sugebėjo pasivyti 
Europos čempionus, ir po trečio
jo kėlinio Lietuvos krepšininkų 
pranašumas siekė tik 9 taškus 
— 75:66. 

Žaliojo žemyno atstovai, 
nors ir praradę teisę rungty
niauti ketvirtfinalyje, kovojo iki 
pat rungtynių pabaigos, tačiau 
ir l ietuviai neket ino paleisti 
pergalės iš rankų net ir nieko 
nebelemiančiose rungtynėse. 

Vietoj išsvajoto pusfinalio — pragaištingas teisėjų sprendimas 
Atėnai, rugpjūčio 23 d. 

(ELTA) — Lietuvos dviratininke 
Simona Krupeckaitė pirmadienį 
pusvalandį gyveno svajonėmis 
apie olimpinį medalį, tačiau pa
vėluotai sužinotas teisėjų spren
dimas atėmė šią viltį. 

Moterų sprinto ketvirtfina
lyje lietuvė tik po keturių va
žiavimų 1-2 pralaimėjo rusei 
Tamilai Abasovai ir antradienį 
varžysis dėl 5-8 vietų. 

Ruse laimėjo pirmąjį važia
vimą, o antrajame sportininkės 
finišavo kartu, tačiau po fotofi-
nišo laimėjimas įskaitytas lietu
vei. Trečiajame važiavime jau 
Simona Krupeckaitė šventė ne
abejotiną pergalę, ir išskubėjo į 
persirengimo kambarius. 

Apie tai, kad S. Krupeckaitė 
vėl kviečiama į treką, pranešė 
baltarusių komandos atstovai. 
Dviratininkė jau nespėjo iki 

s tar to pakankamai „prasivaži-
nėti" ir finišuodama išoriniu ta
ku nepavijo varžovės. 

Po tokio teisėjų sprendimo 
lietuviai nebuvo linkę ginčytis. 
„Iš fotofinišo t ikrai neįmanoma 
įžvelgti jokio pranašumo", sakė 
sportininkės treneris . Nebuvo 
linkusi ginčytis ir pati dvirati
ninke: ..teisėjai teisūs, tačiau jie 
kalti, kad nepranešė apie 2-o 
važiavimo panaikinimą iškart". 

Liepos 11 d. Marijampolės 
bazilikoje prasidėjo iškilmingas 
pal. Jurgio Matulaičio beati
fikacijos metinių minėjimas ir 
atlaidai. Votyvos Mišioms va
dovavo kun. Vaclovas Aliulis, 
MIC, kuris per pamokslą pa
laimintojo asmenybę sugretino 
su sekmadienio evangelijoje 
minimu gailestinguoju samarie
čiu. Jėzaus palyginime, pasako-
janč iame, kad pro nelaimės 
ištiktą žmogų nesustodami pra
ėjo kunigas ir levitas, atkreipia
mas dėmesys į tai, jog išoriškai 
pamaldžiausi žmonės ne visuo
met būna nuoširdžiausi. Tik sa
marietis, kuris žydų akyse buvo 
pusiau pagonis, svetimas, paro
dė tikrą artimo meilę, nuken
tėjusiam nepagailėdamas dė
mesio, laiko ir lėšų. Panašiai ir 
Ju rg i s Matulait is , pask i r tas 
Vilniaus arkivyskupu, dalies 
susipriešinusios visuomenės 
buvo laikomas „svetimu", tačiau 
nuolat stengėsi likti gailestin
gas, maloningas ir te is ingas 
visiems. Tokią nuostatą jam 
padėjo išlaikyti gilus dvasinis 
gyvenimas. Kun. Vaclovas Aliu
lis, MIC, priminė, kad Jurgio 
Matulaičio kanonizacijos pro
cese esminė žmogiškojo darbo 
dalis jau atlikta: ištirti visi pa
laimintojo raštai, apklausti liu
dytojai. Šiuo klausimu labai 
daug rūpinosi ir rūpinasi Len
kijos katalikai. Lenkijoje yra 
apgintos dvi daktarinės diser
tacijos apie palaimintojo asme
nybę ir jo dvasingumą. Norint, 
kad Jurg is Matulai t is būtų 
paskelbtas šventuoju, būt ina 
ištirti ir patvirtinti kokį nors 
stebuklą, jo užtarimu įvykusį po 
1987 m. beatifikacijos. 

Netrukus po votyvos Mišių 
bazilika priėmė apie 400 lenkų 
piligrimų, kurie jau ne pirmi 
meta i keliauja pėsčiomis iš 
Varmijos metropolijos į Vil
niaus Aušros vartų šventovę ir 
pakeliui sustoja čia pasimelsti. 
Grupę sudarė aštuoni kunigai, 
kuriems vadovavo kun. Janas 
Szymko. Šv. Mišių metu svečiai 
prašė Dievo malonės ne tik sau, 
bet ir vietiniams tikintiesiems. 
Bičiulystės ženklan jie pado
vanojo vyskupijai Mišių taurę, 
komuninę ir monstranciją. Už 
maldą ir gražų tikėjimo liudi
jimą lenkų piligrimams nuošir
džiai padėkojo Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvilą. 

Po to Vilkaviškio ganytojas 
vadovavo pagrindinėms sekma
dienio Mišioms. Pirmoji iškil
mių diena buvo skirta maldai 
už žemdirbius, darbininkus ir 
versl ininkus, tad vyskupas, 
sakydamas pamokslą, prisimi
nė ir šiuos visuomenės narius, 
bendru triūsu kuriančius tai, 
kas reikalinga visų gerovei. Jis 
pabrėžė būtinybę puoselėti mei
le ir teisingumu pagrįstus tar
pusavio santykius. Pasak gany
tojo, būtų neteisinga dėl paste
bimo susipriešinimo ir įtampų 
kaltinti vien ekonominius sun
k u m u s ar panašius dalykus. 
T inkamus žmogiškus ryšius 
pirmiausia kuria aiškus apsi
sprendimas gyventi pagal Dievo 
žodį. Vyskupas kvietė tokio 
nusiteikimo mokytis ir iš pal. 
Jurgio Matulaičio, kuris sten
gėsi, kad darbų ir siekių centre 
visada butų Viešpats. 

Pirmadienį, liepos 12 d., 
melstasi už žmones, kenčian
čius nuo priklausomybių. Kartu 
su tikinčiaisiais iš Alytaus 
dekanato vidurdienio Mišiose 
gausiai dalyvavo Marijos legio
no nariai. Netoli altoriaus gel
tonavo valančiukų kaklaraiš
čiai. Nors jų grupele — galbūt 
dėl vasaros atostogų — nebuvo 
labai didelė, tačiau jaunuoliai 
dalyvavo organizuotai ir dar
niai. Po Mišių agapėje giedrai 
nuteikė skambios ir linksmos 
valančiukų skanduotes už blai
vų ir sveiką gyvenimą. Jomis 
tarsi atsiliepta \ Alytaus Šv. 

Kazimiero parapijos vikaro 
kun. Mindaugo Martinaičio pa
mokslo žodžius, kad šventumas 
gali būti džiugus ir nebūtinai 
vilki vien dvasininko ar vienuo
lio drabužius. 

Liepos 13 d. maldininkai 
prisiminė socialinius darbuoto
jus ir karitiečius. Sumos metu 
pamokslą pasakė vyskupijos 
„Caritas" direktorius ir Alekso
to dekanas kun. Deimantas 
Brogys, linkėdamas, kad širdys 
nebūtų sustingusios ir drumzli
nos, bet sraunaus upelio tėkmė 
nuplukdytų negandas, įvairius 
iššūkius, su kuriais susiduria
me mes patys ar greta esantys 
žmonės. Kartu su visais šia 
proga Mišiose meldėsi ir agapė
je bendravo socialiniai darbuo
tojai iš Marijampolės savivaldy
bės: Socialinių reikalų departa
mento direktorė Daiva Pan-
kauskienė, Vaikų teisių apsau
gos skyriaus vedėja Nijolė Po-
pierienė ir kiti. 

Liepos 14 d. buvo meldžia
masi už dvasininkus, vienuoles 
ir vienuolius, taip pat melsta 
dvasinių pašaukimų. Per sumą 
mintimis apie kunigiškosios 
tarnystės prasmę pasidalijo 
Gelgaudiškio klebonas kun. 
Alfredas Nėnius. Į Mišias susi
rinkę įvairių vyskupijoje vei
kiančių vienuolijų atstovai mel
dė Dievo palaimos savo misijai 
ir naujų širdžių, kurios išgirstų 
Viešpaties kvietimą ir į jį atsi
lieptų. Kilnių jaunuolių, pasi
ryžusių darbuotis Kristaus vy
nuogyne, tikisi ir šalimais įsi
kūrusi Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio kunigų seminarija, 
šiais metais kandidatų lau
kianti iki liepos 22 d. 

Liepos 15 d. sumos Mišioms 
vadovavo Šiaulių vyskupas 
Eugenijus Bartulis. Maldininkų 
dėmesys labiausiai krypo į ligo
nius ir neįgaliuosius bei jų 
gydytojus ir slaugytojus. Bazi
likos priekyje buvo išrikiuoti ve
žimėliai su neįgaliais žmonė
mis, kurie, pasak pamoksli
ninko Šventežerio klebono kun. 
Juozo Fakėjavo, turi ypatingą 
galią — būti visuomenės vei
drodžiu, parodyti jos pajėgumą 
rūpintis mažutėliais, mylėti 
nesavanaudiškai ir pasiauko
jančiai. Mišių metu įvairias 
giesmes atliko „Armonikos" va
dovas Stasys Liupkevičius kar
tu su Metelių parapijos choris
tėmis. Agapėje linksmai skam
bėjo Danutės Jančienės vado
vaujamo Lietuvos invalidų 
draugijos Marijampolės sky
riaus folkloro ansamblio „Gija" 
dainos. 

Liepos 16 d. pagrindinė 
maldų intensija buvo parapijų 
dvasinis atsinaujinimas. Sumos 
metu pamokslą pasakė Alvito 
klebonas kun. Vytautas Kajo
kas, priminęs „Atgaivink" pro
gramą kaip vieną iš labai veiks
mingų priemonių, skirtų su
stiprinti bendruomenės tikėji
mą ir jį įdiegti į kasdienį gy
venimą. Alvite ši programa vyk
doma jau antrus metus ir yra 
įtraukusi nemažai parapijiečių. 
Maldininkai prašė Viešpatį, 
kad visos parapijos būtų gyvo 
tikėjimo bendruomenės, uoliai 
klausytų Dievo žodžio, Eucha
ristijoje vienytųsi su Kristumi 
ir neštų gausius artimo meilės 
vaisius. 

Šeštadienį, liepos 17 d., Ma
rijampolės bazilikoje melstasi 
už jaunimą ir švietimo darbuo
tojus. Vidurdienio Mišioms va
dovavo ir pamokslą pa-sakė Vil
niaus arkivyskupas kard. Aud
rys Juozas Bačkis. Sekmadie
nis, liepos 18-oji — paskutinė ir 
pagrindine iškilmių diena. 12 
vai. Mišiose kalbėjo Telšių vys
kupas Jonas Boruta, SJ. Po Mi
šių ir procesijos agapėje grojo 
Jungėnų kaimo kapela. 

„Bažnyčios žinios". 2004 m. 
Nr. 13-14 

A.fA 
GALINDA ŠILINGAITĖ 

Mirė 2004 m. rugpjūčio 17 d. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Čikagoje, Marąuet te P a r k 

apylinkėje. 
Nuliūdę liko: svainis Mykolas Vansauskas , seserys 

Vingra Rupinskienė, Rusnė Kubilienė ir Saulė Pusdeš-
rienė su šeimomis Australijoje bei sesutė Danguolė 
Radzevičienė Kanadoje, liūdi daug dukterėčių ir sūnė
nų bei jų šeimos Australijoje, Kanadoje ir Amerikoje. 

Velionė buvo a.a. Daivos Šilingaitės ir a.a. Laimos 
Šilingaitės-Vansauskienės sesuo. 

A."i"A. Galinda bus pašarvota ketvirtadienį, rugpjū
čio 26 d. nuo 8:30 iki 10:30 v.r. Brady — Gili laidojimo 
namuose, 2929 W 87th St„ Evergreen Park , IL, iš kur 
velionė bus palydėta į Švč. Mergeles Marijos Gimimo 
bažnyčią, kur 11:00 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po 
šv. Mišių a.a. Galinda bus palaidota Šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse. 

Kviečiame visus ar t imuosius, gimines ir d r augus 
dalyvauti laidotuvėse. 

N u l i ū d ę ar t imie j i 

Laidotuvių direktorius Donald M. Pe tkus . 
Tel. 1800-994-7600; www.petkusfuneralhomes.com 

A.tA. 
JUOZAS 

M. BALTRAMONAITIS 
Su dideliu liūdesiu pranešu, kad 2004 m. rugsėjo 22 d. 

4:45 vai. po pietų mirė mano mylimas vyras. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 55 

metus. 
Nuliūdę liko: žmona Danutė Kundrotaitė, sesuo Vero

nika Švabienė su vyru Jeronimu ir šeima, brolis Povilas 
Baltys ir šeima bei kiti giminės, draugai Amerikoje ir Lie
tuvoje. 

Velionis buvo Korėjos karo veteranas. 
A.a. Juozas bus pašarvotas antradienį, rugpjūčio 24 d. 

nuo 4 po pietų iki 8 vai. vakaro Petkus Lemont laidojimo 
namuose, 12401 S. Archer Ave., Lemont (arti Derby Rd). 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčio 25 d. 9:30 vai. r. 
Petkus Lemont laidojimo namų koplyčioje, iš kur velionis 
bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio Misijos bažnyčią, 
kur 10 vai. ryte bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
a.a. Juozas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se. 

Vietoj gėlių prašom aukoti „Saulutei" ir Lietuvos par
tizanų fondui. 

Kviečiame visus artimuosius, gimines ir draugus da
lyvauti laidotuvėse. 

Liūdinti žmona, sesuo i r b ro l i s 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus. 
Tel. 1800-994-7600;wwwpetkusfuneralhomes.com 

PADĖKA 
A.tA. 

VYTAUTAS P. JANUŠONIS 
Širdingai dėkojame visiems draugams ir gimi
nėms, kurie mus visaip rėmė Vytauto kovoj su 
leukemija ir jį lankė ligoninėj. 
Nuoširdžiai dėkojame draugams, giminėms, ir 
pažįstamiems iš toli atkeliavusiems dalyvauti 
atsisveikinime, šv. Mišiose, ir palydėjime į kapi
nes. 
Taip pat dėkojame už pareikštą mums užuojau
tą, už gėles, užprašytas šv. Mišias ir pagerbti 
Vytauto atminimui aukas, kurios parems labda
ros ir mokslo darbus. 

Nuliūdusi Janušoniu šeima 

Amžinos atminties fil. 

AfA. 
VALENTINUI VARNUI 

mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukrą VALENTINĄ, 
sūnų ANDRIŲ, gimines ir artimuosius, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

FSS Čikagos skyriaus valdyba, 
sesės ir broliai 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2004 rugpjūčio 2 4 d., an t r ad i en i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE Gausus derlius Lietuviu fonde 
„DRAUGO" JUBILIEJINIS POKYUS 
įvyks spalio 10 d., 4 v.p.p. nau
jojoje Martiniąue pokylių salėje, 
8200 S. Cicero Ave., Burbank. 
Vieta lengvai pasiekiama Čika
gos ir apylinkių lietuviams. Di
delė aikštė mašinoms pastatyti. 
Puikus maistas ir patarnavimas. 
Nemokamas baras veiks 4 vai. Į 
pokyų apsilankys ypatingas sve
čias, apie kurį pranešime vė
liau. Stalus ir pavienius bilietus 
galima įsigyti „Draugo" admi
nistracijoje nuo rugsėjo 1 d. 

JAV LB KULTŪROS TARYBA pra
neša, kad sudaryta žurnalisto 
premijai skirti komisija, kurią 
sudaro: Danutė Bindokienė, Ri-
tonė Rudaitienė ir Stasė Semė
nienė. Kandidatus žurnalisto, 
menininko, aktoriaus, radijo 
darbuotojo, muziko ir tautinių 
šokių mokytojos premijoms 
gauti prašoma siūlyti iki rug
sėjo 15 d. ir siųsti LB Kultūros 
tarybai, 2841 Denton Ct., West-
chester, IL 60154. 

JAV LB KULTŪROS TARYBOS 
pirmas rudens renginys įvyks 
rugsėjo 19 d., 12:30 v.p.p., PLC , 
Lemonte, po šv. Mišių prof. Ka
zio Pakšto knygos „Kultūra. 
Civilizacija. Geopolitika." sutik
tuvės. Su knyga supažindins 
akademikas dr. Silvestras Gai
žiūnas iš Lietuvos. Šios knygos 
išėjimas Lietuvoje tapo reikš
mingu kultūros įvykiu, įprasmi
nančiu vieno garsiausio ir gar
bingiausio lietuvių kultūros vei
kėjo atminimą. 

CICERO, SV. ANTANO PARAPIJOS 
lietuviškoms šv. Mišioms 9 v.r. 
reikalingas vargonininkas. Su
interesuoti prašomi skambinti 
tel. 708-749-8447. 

ILLINOIS LIETUVIAI RESPUBLI
KONAI kviečia į metinę geguži
nę rugpjūčio 29 d., sekmadienį, 
Pasaulio lietuvių centro sodely
je, Lemonte. Pradžia 12 v.p.p. 
Bus skanūs lietuviški pietūs, 
baras, turtingas laimės šulinys, 
Antano Andrekaus muzika ir 
įdomūs svečiai. Kviečiame pra
leisti besibaigiančios vasaros 
popietę gamtoje su savo drau
gais ir lietuviais respublikonais. 
Visi laukiami. 

ATEITININKŲ NAMŲ 25 METŲ 
sukakties pokylis įvyks rugsėjo 
25 d., šeštadienį, šv. Mišios 26 
d., sekmadienį, PLC, Palaimin
tojo. Jurgio Matulaičio misijoje 
9 vai. ryto. 

DĖMESIO! PRASIDEDA NEMOKA 
Ml anglų kalbos kursai Daley 
Public Library, 3400 S. Halsted. 
Rytais: pirmadienį, trečiadienį 
ir penktadienį nuo 9 v.r. iki 
12:30 v.p.p. - vidutinis ir aukš
tesnysis lygiai. Dienomis: pir
madienį ir trečiadienį 1-3 v.p.p. 
- pradedantiesiems. Vakarais: 
antradienį ir ketvirtadienį nuo 
5 iki 8:30 v.v. — vidutinis ir 
aukštesnysis lygiai. Registruo
tis galima minėtomis valando
mis nuo rugpjūčio 23 d. iki 27 d. 
Mokytojas S tan Smith, tel. 773-
376-7521. 

Organizuojamas VAJUS! 

A N T R A L A I D A „ G y v e n i m a s i r š v i e s a " 

Vajus dėl lėšų išleisti a n t r ą laidą k u n . Vytauto 
Pikturnos knygos „Gyvenimas i r šviesa" baig

sis šių me tų gruodžio mėnesį. Dar y r a la iko j u m s 
prisidėti prie įgyvendinimo šio projekto. Kaip j a u 
buvo sen iau m i n ė t a , ši dvasinio pas i ska i tymo 
knyga švenčia š ia i s metais savo 20 sukakt į , ka i 
kun. P ik tu rna jos turinį perdavė pe r Va t ikano ra
diją į tuomet da r Sovietų okupuotą m ū s ų tėvynę. 
Tais la ikais Lietuvos žmonėms buvo labai svarbu 
išgirsti s t ipr inančius dvasinius žodžius. Nemažiau 
ir šiais laikais, s u didelėm problemom ir pasaul ie
tiškom pagundom, l ie tuviams Lietuvoje ir išeivijo
je būtų labai naud inga tu rė t i kun. P i k t u r n o s kny
gą, kuri y r a suskirs tyta į s ekmadien in ius pas iskai 
tymus. 

Kad antra l a ida pasirodytų re ik ia lėšų. J ina i 
bus spausdinama Lietuvoje. Kad i š spausd in t i 500 
egz. t iražą su laminuotais viršeliais ka inuoja 6,500 
dol. Raginam v i sus susipratusius l i e tuv ius Ame
rikoj ir Kanadoj s iųst i savo aukas į specialų Kun. 
Pikturnos knygos fondą: č e k i u s r a š y t i I r e n a Že
m a i t a i t i s , 140 H i g h l a w n R o a d , F a i r f l e l d , C t 
06824. Je igu nebus sur inkta p a k a n k a m a i lėšų, iki 
š. m. gruodžio pabaigos, knyga n e b u s spausd ina
ma, o visos aukos bus sugrąžintos g e r a d a r i a m s . 

NELAIMĖ ŠKOTIJOJE 

Jauna, 22 metų lietuvaite 
Inga Dainauskaitė, rug

pjūčio 18 d. žuvo Škotijoje, 
Aberdeen miestelyje. 

Kartu su ja gyvenusi, jos 
kambarioke papasakojo tele
fonu, kad Inga Dainauskaitė 
augo Šiauliuose, paskutiniu 
metu studijavo mediciną 
Kauno medicinos universi
tete. Prieš prasidedant mok
slo metams merginos nus
prendė padirbėti Škotijoje. 
Tą lemtingą rugpjūčio 18 d. 
rytą mergina skubėjo ir jos, 
bėgančios per kelią, ne
pastebėjo antra gatvės juos
ta važiavusi mašina. Smūgis 
buvo stiprus, mergina tuo
jau išvežta į ligoninę, tačiau 
galvos sužalojimai pasirodė 
mirtini 

Prieš du metus, draugės 

O* 
įų metų rugpjūčio 11 d. 
Lietuvių fondo vadovybė 

'suruošė pirmąją spaudos 
konferenciją PLC posėdžių salė
je . Konferencijoje dalyvavo LF 
tarybos ir valdybos pirminin
kai , dalis pelno skirstymo ko
misijos narių, kiti LF darbuoto
jai ir būrys lietuvių spaudos 
darbuotojų bei ALTV vadovas. 

Spaudos konferenciją pra
dėjo LF tarybos pirm. dr. An
t anas Razma, visus pasveikin
damas , dėkodamas už atvy
kimą, dėkodamas PSK pirm. 
Kęstučiui Ječiui už konferenci
jos programos sudarymą, ka
dangi konferencijos uždavinys 
buvo pasidalinti su spauda, su 
visuomene apie Lietuvių fondo 
šių metų pelno paskirstymą, 
apie 2004 m. gausų LF derlių. 
Konferenciją sveikindamas nauja
sis LF valdybes pirm. Arvydas 
Tamul i s pabrėžė, kad darbo 
įvert inimą geriausiai parodo 
rezultatai . Žodį tarė ir naujasis 
LF valdybos spaudos vedėjas 
Edvardas Šulaitis, perimdamas 
pareigas iš 4 metus pareigas 
ėjusio, pasitraukusio spaudos 
vedėjo Stasio Džiugo, jam dėko
jo ir pakvietė konferencijos pro
gramą pravesti PSK pirm. 
Kęstut į Ječių. Atsisveikinda
mas St. Džiugas dėkojo LF va
dovybei už glaudų bendradar
biavimą per tuos 4 metus ir už 
fondo paramą, išleidžiant du 
stambius tomus „Lietuvių eg
zodo vaikų ir jaunimo literatū
ra". 

L ė š ų d a l i n i m a s s u n k u s 
d a r b a s 

Lietuvių fondo 2004 m. pel
no skirstymo komisijos pirmojo 
skirstymo posėdžio rapor tas 
sudaro keturis puslapius. Su
t rumpinan t minėsime t ik jo 
svarbiausius aspektus. 

LF 2004 m. pelno skirsty
mo komisiją sudarė LFT pa
skirti: Kęstutis Ječius — pir
mininkas, Algirdas Ostis, Ar
vydas Tamulis, Ramoną Žemai
tienė ir dr. Kazys Ambrozaitis 
(antrininkas). JAV LB deleguo
ti: dr. Ona Daugirdienė — sek
retorė, Almis Kuolas, dr. Ma-

laimingai dirbo Six Flags par
ke, New Jersey. 

Zita Petkus, Seattle, WA 

rius Laniauskas ir Vytautas 
Janušonis (antrininkas), miręs 
š. m. liepos 3 d., dėl ligos nega
lėjęs būti posėdžiuose. Stipen
dijų pakomisiją sudarė pirm. 
Kęstutis Ječius, Sigita Balze-
kienė, Vaclovas Kleiza, Tadas 
Kulbis, Juozas Polikaitis ir prof. 
Andrius Tamulis. 

LF taryba 2004 m. pavedė 
paskirstyti vieną milijoną do
lerių. Pavasario skirstymo po
sėdžiui — gegužės 22 d. — buvo 
pavesta paskirs tyt i 750,000 
dolerių. Rudens skirstymo po
sėdžiui pavesta 250,000 dolerių. 
Pavasario posėdyje buvo pa
skirstyta 655,402 doleriai. Ru
dens skirstymui liko 326,598 
doleriai. 

Buvo gauti 249 prašymai 
projektų" paramai iš 152 skir
tingų prašytojų, 3,236,000 dol. 
sumai. 97 prašymai buvo pa
tenkinti. 13 prašymų buvo ati
dėti dėl įvairių priežasčių. 11 
prašymų buvo sujungti. 3 pra
šymai buvo atsiimti. Patenkinti 
122 prašymai. 

Stipendijoms buvo gauti 
142 prašymai. 52 prašymai ne
buvo patenkinti. 90 studentų 
buvo suteikta finansinė parama 
110,650 dolerių sumos. Išeivijos 
studentams paskirta 64,000 do
lerių. Lietuvos studentams — 
46,650 dol. 

P r a š y m u k a t e g o r i j o s 

Darbo palengvinimui, pra
šymai paramai skirstomi į 10 
kategorijų: lituanistinis švieti
mas, kultūra, JAV Lietuvių 
Bendruomenė, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Lietuvių 
fondas, knygos, organizacijos, 
patalpos, asmeniški, užsienio 
išeivijos ir Lietuvos. 

Stipendijų prašymai svars
tomi eilės tvarka, pradedant: 
JAV gimusių ar JAV piliečių 
prašymais. Toliau — turinčių 
„žalią kortelę". Tada Lietuvos 
studentų, nukentėjusių šeimų 
vaikams, studijuojantiems 
Lietuvoje. Toliau Lietuvos stu
dentų Lietuvoje siekiančių 
aukštesnių mokslo laipsnių bei 
kituose kraštuose. Fondas ne
remia bakalauro laipsnio sie-

Lietuvių fondo stipendijų pakomisiją. Iš kairės: Vaclovas Kleiza, Tadas Kulbis, Kęstutis Ječius, 
Balzekienė, Juozas Polikaitis ir Antanas Razma. Pakomisijai da r priklauso prof. Andrius Tamulis. 

kiančių studentų iš Lietuvos 
su JAV studento viza (ar kituo
se kraštuose). 

Stipendijų prašymų įteiki
mo data yra kovo 15 d. Para
mos prašymų įteikimo data yra 
balandžio 15 d. Prašymų an
ketos yra keičiamos. Naujos 
anketos bus fondo tinklapyje š. 
m. gruodžio mėnesį, o gal ir 
anksčiau. Stipendijos bus duo
damos tik studijuojantiems vi
su laiku (12 vai. semestre). Sti
pendijų dydis, pagal 2004 m. 
paskirstymą: iki 500 dol. — 33 
proc; 500 —1,000 dol. — 49 
proc; 1,000 — 2,000 dol. — 15 
proc; per 2,000 dol. — 3 proc. 

Pa sk i r s t ymų duomenys 

Šių metų pirmojo pelno pa
skirstymo duomenys su statis
t ika vaizdžiai parodytomis 
grafomis buvo išdalintos vi
siems konferencijos dalyviams. 
Visas 2004 m. LF derliaus pa
skirstymas bus tik rudenį ir 
tik antroje spaudos konferenci
joje bus visi metiniai duome
nys. Tačiau „liūto" dalis jau 
išdalinta pirmajame posėdyje 
ir jo duomenys jau patvirtinti 
LF tarybos parodo, kiek daug 
Lietuvių fodas parėmė lietuvy
bės išlaikymo ir jos darbų atli
kimo projektus. 

— Žinote, kad Lietuvių fon-

Sigita 

2004 m. Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisija. Iš kairės sėdi: dr. Ona 
Daugirdienė, dr. Kazys Ambrozaitis, Kęstutis Ječius (pirm.); stovi: Marius 
Laniauskas, Algirdas Ostis, Ramoną Žemaitienė, Arvydas Tamulis ir Al
mis Kuolas. 

Sėdi iš kairės: dr. Kazys Ambrozaitis, Vytautas Radzius, dr. Gediminas Balukas. LF valdybos pirm. Arvydas 
Tamulis, Kęstutis Ječius; stovi: Aleksas Vitkus, Laima Petroliūnienė, Daina Kojelytė, Bronius Juodelis, LF tary
bos pirm. dr. Antanas Razma, Aldona Šmulkštienė, Stasys Džiugas, Edvardas Šulaitis. Arvydas Reneckis. 

D. Ruževič iaus nuotr. 

das nėra vien JAV lietuvių lėšų 
telkinys. Turime aukų ir pa
likimų iš Vokietijos, Australi
jos, Kanados ir kitur. Mūsų pa
reiga remti ir ten esančių tau
tiečių veiklą bei projektus, — 
priminė dr. Antanas Razma. 

Pagal duotą statistiką, pir
majame skirstyme pask i r t a : 
JAV Lietuvių Bendruomenei (iš 
viso) 171,500 dolerių. J ie su
daro: 83,000 dol. Švietimo ta
rybai, 2,000 dol. Religinių rei
kalų tarybai, 26,500 dol., — 
Kultūros tarybai, 18,000 dol. 
Socialinių reikalų ta ryba i , 
37,000 dol. Visuomeninių rei
kalų tarybai , 5,000 dol. — 
dviem apylinkėms. 

Pasaulio Liet. Bendruome
nė gauna 48,650 dolerių. 

Pagal projektų veiklos po
būdį, paskirstyta iš viso: Lietu
vos jaunimo organizacijoms — 
24,500 dol.; Švietimui ('bendrai) 
225,900 dol.; Kultūrinei veiklai 
(bendrai) 124,300 dol.; Visuo-
menininei veiklai (bendrai) 
231,000 dol., Lituanistikos tyri
mų ir studijų centrui — 36,000 
dol., Vasario 16—osios gim
nazijai — 20,000 dol. 

Diskusi jos 

Iškilus keletui klausimų 
dėl vieno ar kito paskirstymo 
buvo priminta, kad pa rama lie

tuviškai išeivijos spaudai dar 
nebuvo skirta. J i bus valdybos 
paskirta rudens metu. 

Dr. Gediminas Balukas kėlė 
reikalą labiau paremti Vilni
jos krašto lietuviškas mokyklas 
bei mokytojus, nes ten Lenkijos 
parama lenkų mokykloms la
bai trukdo vaikams lankyti lie
tuviškas mokyklas. Jis minėjo 
ir gražų Tautos fondo pavyz
dį, tęsiamą jau eilę metų. 

Dr. Kazys Ambrozaitis siūlė 
spaudos darbuotojams bei kul
tūrininkams talkininkauti pel
no skirstymo komitetui savo 
sugestijomis, pastabomis, tuo 
palengvinant komisijos darbą. 

Naujas valdybos pirm. A. 
Tamulis kvietė spaudos dar
buotojus aktyviai prisidėti prie 
LF 20 milijonų sutelkimo. 

Naujas spaudos vadovas 
kvietė visus daugiau rašyti apie 
Lietuvių fondo veiklą, siekimus 
padidinti kapitalą, nes Lietuvių 
fondo parama mūsų lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje yra be galo 
svarbi ir nepaprastai reikalin
ga-

Tas Lietuvių fondo svarbu
mas buvo ypač ryškus spaudos 
konferencijoje, matant rezulta
tus, suprantant Lietuvių fonde 
dirbančiųjų didelį pasišven
timą. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

,DRAUGO" rėmėjai 

MARIJA PRANCKEVIČIUS, gyv. Dovvners Grove, IL, pas i rūpino 
laiku grąžinti „Draugo" laimėjimų bilietėlių šakneles ir pridėjo 
51 dol. auką dienraščio leidybai paremt i . Labai dėkui! 
ONA STRIMAITIS iš Putnam, CT, grąžino laimėjimų bilietėlių šakneles 
ir atsiuntė 40 dol. auką „Draugui". Širdingai dėkojame. 
ROMA MURPHY, gyv. Indianapolis, IN, atnaujindama „Draugo" 
prenumeratą, padovanojo dar 50 dol. auką. Labai ačiū! 
FIRST PERSONAL BANK, Orland Pa rk , IL, „Draugo" gegužinės 
rengimo išlaidoms sumažinti a t s iun t ė 250 dol. auką. Šio banko 
viceprezidentė yra Rūta Staniul ienė, kuri visuomet remia lietu
viškus re ikalus , o banke mūsų taut iečiai randa malonų pa ta r 
navimą. Nemaža dalis tarnautojų kalba lietuviškai. Dėkojame 
už auką ir l inkime sėkmės! 
DR MEILUTĖ INDREIKA-BISKIS, Dovvners Grove, IL, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimų bilietėlių šakne les ir pridėjo 50 dol. auką. 
Didžiai dėkui! 

KAZYS KUŠELIAUSKAS, gyv. Hickory Hills, IL, siųsdamas prenu
meratos mokesti, padovanojo „Draugui" 50 dol. auką. Už dos
numą esame dėkingi ir džiaugiamės, kad K. Kušeliauskas pa
silieka mūsų skaitytojų tarpe. 
URSULA SABRINSKAS iš Cicero, IL, atnaujino „Draugo" prenu
meratą dar vieniems metams ir kar tu atsiuntė 70 dol. auką. Tik 
mūsų skaitytojų dosnumu lietuviška spauda gali išsilaikyti. 
E s a m e širdingai dėkingi. 
ALEKSANDRAS R. DOMANSKIS, gyv. Western Springs, IL, grą
žindamas „Draugo" laimėjimų bilietėlių šakneles, atsiuntė ir 
40 dol. auką. Ačiū! 

Visus skaitytojus prašome nepamiršti , kad laimingųjų bilietų 
t r auk imas bus š.m. s p a l i o 10 d., Martinique pokylių salė

je, „Draugo" sukaktuvinio pokylio metu. Tad kviečiame, nedel
siant grąžinti laimėjimų bilietėlių šakneles. Kiekviena auka 
yra labai ver t inama . „Draugas" šiemet švenčia 95-ąjį gimta
dienį, laukia gimtadienio dovanėlės (juk visi mėgstame gauti 
dovanas), o lietuviškai spaudai jos reiškia tikrą gyvybės šaltinį. 

SKELBIMAI 

Skelbimų skyrius. Reklamuokitės 
Tel. 1-773-585 9 5 0 0 

Drauge 

• PIGLAUSIA — NE PATTKIMIAUSLA! Kortelės dažnai 
nesuveikia. Paskut inės minutės nutrupa. O kaip su ben
drovėmis, kurių centrinės net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai ta i prastas internetinio tipo, o ne tele
foninis ryšys. Prot ingas vartotojas renkasi amerikiečių firmą 
(įst. 1993 m.) LITCOM. Į Lietuvą iš namų ar mobilaus telefono 
TIK 11,9 ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę gaunate su savo vietine sąskaita. 
Registruokitės lietuviškai 708-386-0556. Taupykite šiandien su 
LITCOM! Dėmesio! Jkainis galioja tik naujiems klientams! 


