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JAV džiaugiasi Lietuvos-Rusijos 
sienos sutartimi 

Vašingtonas-Vilnius, lap
kričio 3 d. (BNS) — JAV Val
stybės departamentas pasvei
kino Lietuvos ir Rusijos val
stybės sienos sutarties pasi
rašymą ir pareiškė, kad remia 
trijų Baltijos valstybių siekius 
tapti NATO narėmis. 

Pasak Valstybės departa
mento atstovo spaudai James 
Rubin pareiškimo, Jungtinės 
Valstijos sveikina Lietuvos ir 
Karaliaučiaus srities sienos 
pažymėjimo sutartį, kuri su
teiks galimybę „Lietuvai ir 
Rusijai pereiti į kitas bendra
darbiavimo sritis, kuriose to
liau bus normalizuojami jų 
santykiai". 

„Tikimės, kad Rusija pasi
rašys panašius susitarimus ir 
su Estija bei Latvija", sakoma 
pareiškime. 

J. Rubin, užsimindamas 
apie Baltijos valstybėms Rusi
jos pasiūlytas saugumo garan
tijas, priminė ESBO principų 
apibrėžtą jų teisę pačioms pa
sirinkti savo saugumo orienta
ciją ir NATO viršūnių Ma
dride priimtą sprendimą lai
kyti Lietuvą, Latviją ir Estiją 
„narystės siekiančiomis" val

stybėmis. 
„JAV sveikina ir remia šių 

trijų valstybių pastangas įgy
vendinti savo siekius", sako
ma Valstybės departamento 
pareiškime. 
Jame taip pat reiškiama 

JAV parama ir noras aktyviai 
dalyvauti, įgyvendinant Rusi
jos pasiūlymus stiprinti to
lesnį Šiaurės Europos valsty
bių bendradarbiavimą ekono
minėje, socialinėje ir aplinko
saugos srityse. 

„Mes sveikiname pareiš
kimą, kuris dar kartą parodo, 
kad JAV ir Lietuva turi 
bendrą viziją saugumo Euro
pos žemyne klausimais", pa
sakė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas. 

Gruodį Vašingtone JAV pre
zidentas Bill Clinton ir jo kole
gos iš Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos Algirdas Brazauskas, 
Guntis Ulmanis ir Lennart 
Meri pasirašys JAV ir Baltijos 
šalių chartiją. Joje, Lietuvos 
diplomatų nuomone, bus pa
reikšta parama Baltijos val
stybių siekiui tapti NATO 
narėmis. 

Gedimino Svitojaus (Elta) nuotr.: Lapkričio 3 d. Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis (kairėje) 
susitiko su Europos Komisijos prezidentu Jacues Santer. 

Lietuvoje viešėjo 
Europos Komisijos prezidentas 

Rusijos Dūma žada paramą savo 
kariškiams Pabaltijyje 

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(BNS) — Seimo valdančiosios 
partijos ir opozicijos nuo
monės sutampa dėl praėjusią 
savaitę Rusijos Dūmoje pri
imto įstatymo, numatančio pa
pildomas garantijas bei kom
pensacijas kariškiams, tar
naujantiems Užkaukazėje, Pa
baltijyje ir Tadžikistane. 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir LDDP vadovas 
Česlovas Juršėnas pirmadienį 
pažymėjo, kad Lietuvos politi
kai turi tuo susidomėti. 

„Kažkieno laikrodis sustojo 
prieš keleris metus", sakė 
Landsbergis, aiškindamas įsta
tymą. Jį stebina, kad tokia 
rimta institucija, kaip Rusijos 
Dūma, pasirodė taip nerimtai. 

Pasak V. Landsbergio, Lie

tuva privalo į tai reaguoti ir, 
jei to nepadarys prezidentas 
ar Užsienio reikalų ministeri
ja, to imsis Seimas. 

„Tai vis dėlto parlamento 
priimtas įstatymas", sakė Sei
mo pirmininkas. Jis pažymėjo 
nemanąs, kad Rusija yra 
grėsminga, tačiau pridūrė, jog 
„yra keistų dalykų". „Lyg pla
nuojami kariniai veiksmai ir 
avansu užtikrinamos karių so
cialinės garantijos", pastebėjo 
V. Landsbergis. 

„Matyt dauguma Durnos de
putatų mus laiko savo įtakos 
zonoje", taip šį įstatymą verti
no opozicijos atstovas Č. 
Juršėnas, pridurdamas, kad 
šiuo klausimu pozicijos ir opo-
cijos nuomonės sutmpa. 

Lietuvoje tvyro baimės 
atmosfera 

Vilnius, lapkričio 3 d. pasakytą žodį ar kritiką pra-
(BNS) — Opozicinės LDDP 
vadovas Česlovas Juršėnas 
teigia, kad, įsitvirtinus deši
niųjų valdžiai, Lietuvoje tvyro 
seniai užmirštas dalykas — 
baimės atmosfera. 

„Tai realybė, kurioje mes gy
vename ir ruošiamės rinkti 
prezidentą", spaudos konfe
rencijoje pirmadienį sakė jis. 

Pasak jo, savo „istorinėje 
kalboje", kuomet paskelbė ne
sieksiąs tapti prezidentu an
trai kadencija, Algiras Bra
zauskas kalbėjo apie tai, kad 
Lietuvos žmonės gyvena 
baimėje. Pirmasis iš dabarti
nių kandidatų į Lietuvos vado
vo postą apie Šį reiškinį 
prašneko teisininkas Artūras 
Paulauskas. „Visame ' krašte 
stiprėja baimės atmosfera, 
skatinama iki šiol vykdomos 
kadrų „valymo politikos", sa
koma A. Paulausko pa
reiškime, kurį citavo Č. Jur
šėnas. 

Jis sakė, kad apie baimę 
kalba ir Kazys Bobelis, tei
giantis, kad .dabar Lietuvoje 
daugiau baimės nei komuniz
mo laikais", ir Valdas Adam
kus, kuris sakė, kad „tokios 
baimės kaip pirmiau ne
jaučiąs, tačiau baimė už viešai 

rasti darbą jau pastebima". 
„Amerikonas, kuris ne taip 

dažnai būna Lietuvoje, dabar 
— jau dažniau, irgi jau pas
tebėjo šį reiškinį", kalbėjo Č. 
Juršėnas. 

Jis pridūrė, kad jei tai paste
bi daug įtakingų žmonių, ne
reikia manyti, kad tai opozici
jos prasimanymas. 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis Spaudos 
konferencijoje pirmadienį 
sakė, jog tikisi, kad teisė
tvarkos pareigūnai visgi 
išaiškins žiaurų Valdo Adam
kaus fondo tarybos pirmininko 
Raimundo Mieželio sumu
šimą, kurį, jei jis būtų sieja
mas su rinkimų kampanija, o 
ne su eiliniu banditizmo atve
ju, galima būtų pavadinti tero
rizmu. V. Landsbergis tikisi, 
kad teisėsaugos institucijos 
išsiaiškins šį nusikaltimą, ta
čiau pridūrė, kad tai gana 
sunku, nes R. Mieželis iš kar
to neteko sąmonės ir nepri
simena įvykio detalių. V. 
Landsbergis aplankė R. 
Mieželį ligoninėje ir teigė, kad 
jis yra „žvalus, tvirtas, nepa
laužiamos dvasios". „Malonu 
matyti tokį tvirtą ir optimis-

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(BNS) — Vienos dienos vizitą 
Lietuvoje pradėjo Europos 
Komisijos prezidentas Jacues 
Santer. 

Pirmadienio rytą Vilniaus 
oro uoste nusileidęs itin bran
gus verslo klasės lėktuvas, at
skraidino J. Santer ir jį lydin
čius asmenis. Delegacija iš 
karto nuvyko susitikti su Lie
tuvos prezidentu Algirdu Bra
zausku. 

Vėliau įvykusioje bendroje 
spaudos konferencijoje su EK 
prezidentu Jacąues Santer 
Lietuvos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius pa
reiškė, jog Europos Komisijos 
įvertinimai nepradėti derybų 
su Lietuva dėl narystės ES ne
atspindi valstybės pasiekimų 
pastariasiais metais. G. Vag
norius pranešė jau įteikęs 
jam vyriausybės praėjusią sa
vaitę patvirtintą kitų metų 
Lietuvos pastangų suartėti su 
ES planą. 

„Padarėme tai anksčiau, 
nei gavome oficialių prašymą 
iš Briuselio", pabrėžė jis. 

J. Santer pripažino, kad lie
pos mėnesį rengdama reko
mendacijas dėl derybų pra
džios, EK rėmėsi 1995-1996 
metų duomenimis apie kandi

dates, o 1997 metų pasiekimai 
vertinami tik dabar. „Tačiau 
Europos Komisija įsipareigojo 
kiekvienais metais peržiūrėti 
tiek pakviestų derėtis, tiek 
dar tam tik besirengiančių 
valstybių pasiekimus ir teikti 
naujas rekomendacijas Euro
pos Sąjungai. Artimiausia tok
ia peržiūra įvyks 1998 me
tais", sakė Santer. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
pagal demokratijos pasieki
mus ir ekonomikos rodiklius 
Lietuva lenkia kai kurias iš 
rekomenduotųjų derybų pra
džiai valstybių. „Lietuva sup
ranta, kad derybų pradžia 
priklausys ne tik nuo pasiren
gimo įvertinimo, bet ir nuo po
litinės ES valios", sakė jis. 

Jei ekonominės reformos 
Lietuvoje vyks sėkmingai, ji 
gali būti rekomenduota pra
dėti derybas dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje po 1998 metų, 
teigė Europos Komisijos vado
vas. 

Interviu dienraščiui „Lie
tuvos rytas" jis sakė, kad pir
masis pranešimas apie refor
mų eigą bus parengtas 1998 
metų pabaigoje. „Jei tuo metu 
prieisime prie išvados, kad 
Lietuvoje reformos davė vai
sių, nebus jokių kliūčių, kad 

Kandidatai į prezidentus 
rinkimams „kloja" milijonus 
Vilnius, lapkričio 3 d. 

(BNS) — Pagrindiniai kandi
datai į Lietuvos prezidentus 
rinkimų kampanijai ketina 
išleisti bent po milijoną litų, 
tik Valdas Adamkus mano 
„tilpsiąs" į 750,000. 

Artūras Paulauskas dien
raščiui „Kauno diena" sakė, 
kad jam rinkimai atsieis 
„maždaug iki milijono litų". 

Vytautas Landsbergio rin
kimų štabo vadovas Rimantas 
Pleikys sakė, kad tikslių 
skaičiavimų dar neturi, bet 
pasak jo, konservatorių kandi
dato priešrinkiminė kampani-
tišką žmogų", sakė Seimo pir
mininkas. R. Mieželis buvo 
sumuštas (smarkiai sumuštas 
krūtinkaulis, sutrenktos sme
genys, sulaužyta nosis, labai 
smarkiai sudaužytas veidas) 
praėjusį ketvirtadienį prie 
savo namų. Šis artimas V. 
Adamkaus draugas yra ir jo 
rinkimų štabo narys. 

ja kainuos ne mažiau milijono. 
Milijoninę sumą viešuose 

pasisakymuose yra nurodęs ir 
Kazys Bobelis. 

Vienintelis iš skelbusių 
planuojamas išlaidas Valdas 
Adamkus yra pasiryžęs neiš
leisti milijono, Kaune yra 
viešai sakęs, kad ketina įsi-
tekti į 750,000 litų sumą. 

Lietuvos įstatymai neriboja 
lėšų, kurias kandidatai gali 
išleisti savo rinkimų kampani
jai ir agitacijai finansuoti. Val
stybė visiems po lygiai sutei
kia laiko agitacinėms kalboms 
per valstybinį radiją ir televi
ziją bei apmoka informacinių 
plakatų, kurie kabinami rin
kimų apylinkėse, spausdi
nimą. 

Kandidatai patys moka už 
reklaminius plakatus, rekla
minius skelbimus spaudoje, 
pasisakymus komerciniame 
radijuje ir TV bei kitokią re
klamą. 

Lietuvą rekomenduotumėm 
pradėti derybas", teigė Jacues 
Santer. 

Pasak jo, Komisijos išvados 
remiasi ne plika statistika, o 
struktūriniais rodikliais, ir 
1998 m. pranešimas nebus pa
remtas politiniais sumetimais, 
išskyrus valstybės politinių 
institucijų įvertinimą, tvirtina 
jis. 

J. Santer pripažino, kad 
Lietuva padarė didelę pažan
gą, kurdama rinkos ekono
miką, tačiau mano, kad netoli
moje ateityje jai bus labai ne
lengva pasipriešinti konku
renciniam ir rinkos spaudimui 
ES viduje. 

Tačiau interviu dienraščiui 
jis pabrėžė didelius skirtumus 
tarp Lietuvos ir Estijos, kuri 
jau yra rekomenduota derėtis 
dėl nartystės ES. Estija, pa
sak jo, jau beveik privatizavo 
visą valstybinį ūkį, 1992 m. 
bankų krizės rezultatai buvo 
visiškai panaikinti. Estija turi 
pakankamai svarią finansinę 
struktūrą, be to, Estijoje už
sienio investicijos yra du kar
tus didesnės, nei Lietuvoje, 
teigė EK vadovas. 

J. Santer paneigė nuomonę, 
kad sprendimas rekomenduoti 
deryboms tik Estiją, gali tu
rėti neigiamų pasekmių užsie
nio investicijoms Lietuvoje. 

Europos Komisijos prezi
dentas susitikimais su Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu ir Lietuvoje akredituo
tais ES valstybių ambasado
riais baigė vienos dienos vizitą 
Vilniuje. 

Pokalbyje su V. Landsber
giu EK prezidentas pabrėžė 
abipusę — kandidačių ir pa
čios ES — atsakomybę už sėk
mingą organizacijos plėtrą, 
kurią jis pavadino svarbiausiu 
20 amžiaus Europos architek
tūros projektu. 

V. Landsbergis padėkojo J. 
Santer už išsamią kiekvienos 
kandidatės į ES analizę, kuri 
padės prisitaikyti prie na
rystės reikalavimų. 

* Seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis nėra pa
tenkintas būtinybe padidinti 
atlyginimus teisėjams ir pro
kurorams. Tai, pasak jo, „su
erzino žmones", tačiau yra ne
išvengiama. Seimo pirminin
kas sakė iš pokalbių Teisingu
mo ministerijoje sužinojęs, 
kad dėl mažų atlyginimų tei
sėjai išeina į privačias institu
cijas ir gali likti dirbti „pras-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BelaPAN, 
RIA ir ELTA žiruų agentūrų pranešimais) 

Vašingtonas. JAV valstybės sekretorė Madeleine Albright 
spalio 31d. paskelbė, kad Jungtines Valstijos turi naują planą, 
kaip iki 2010 metų pasaulį išvalyti nuo žemes minų. ..Esame 
įsitikinę, jog geriausias būdas civiliams apsaugoti nuo žemėje 
slypinčių minų, būtų imti jas ir išrauti it kokias kenksmingas 
piktžoles", sakė M. Albright. JAV prezidento Bill Clinton ad
ministracija praėjusį mėnesį atsisakė pasirašyti naująją pasau
linio žemės minų draudimo sutartį, teisindamasi jų reikalingu
mu Korėjos pusiasalyje. M. Albright teigė, kad nauja iniciatyva 
siekiama iki 1 milijardo dolerių padidinti visuomenines bei pri
vačias lėšas minų pašalinimui. Tokių būdu lėšos šiam projek
tui padidėtų penkis kartus. 

Beįįing. Kinija pirmadienį kritikavo JAV vyriausybes 
sprendimą paskirti politikos patarėją Tibeto klausimais ir pa
reiškė, kad užsieniečiai neturėtų trukdyti Kinijos valdžiai šia
me Himalajų regione. Kinijos Užsienio reikalų ministerijos ats
tovas Tang Guoąiang sakė, kad Kinija pareiškusi Vašingtonui. 
jog ji „ryžtingai priešinasi" naujai pareigybei, įkurtai koordi
nuoti JAV politiką Tibeto klausimu. ,.Tibetas yra nedaloma Ki
nijos dalis, ir šį faktą pripažįsta tarptautinė bendruomenė. Ti
beto reikalai yfa dalis Kinijos vidaus politikos. Nei viena užsie
nio valstybė neturi teisės kištis ar trukdyti", sakoma ministeri
jos atstovo pranešime, kurį išplatino valstybinė naujienų agen
tūra Xinhua. 

Vašingtonas. JT pareigūnai sekmadienį bandė sustabdyti 
gilėjančią krizę su Iraku, kuris neleido Amerikos inspekto
riams dalyvauti JT atliekamuose karinių objektų patikrini
muose. Tuo tarpu JAV Kongreso atstovai jau tarėsi dėl galimo 
greito jėgos panaudojimo prieš Bagdadą. JT vadovas Kofi An-
nan sekmadienį pranešė pirmadienį nusiusiąs \ Bagdadą trijų 
asmenų misiją, kuri bandys sureguliuoti padėtį. Tiesa, pasak 
Reuters, dar neaišku, ar Irakas šią misiją priims. Sekmadienį 
Irakas išsiuntė atgal tris Amerikos tikrintojus, dalyvavusius 
JT komisijoje, kuri atvyko atnaujinti ginkluotės apžiūrą. Atsa
kydamas Vašingtonas apkaltino Bagdadą JT Saugumo Tarybos 
negerbimu. 

Minskas. Baltarusijos prezidentas Aieksandr Lukašenko iš
leido potvarkį, kad poilsio ir švenčių dienomis darbuotojai išti
są parą budėtų valstybės įstaigose. Valstybės institucijų vado
vai privalo informuoti budėtojus, kur jie yra, ir pranešti jiems 
operatyvinio ryšio telefonų numerius. Šis potvarkis, kaip pa
brėžiama dokumente, išleistas, „s.ekiant, kad efektyviau dirb
tų Baltarusijos respublikinės ir vietos valstybinės institucijos". 

Krasnojarsk, Rusija. Japonijos ministras pirmininkas 
Ryutaro Hashimoto sekmadienį pareiškė, kad jis ir Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin susitarė stengtis, kad iki 2000 metų būtų 
pasirašyta taikos sutartis, baigianti antrąjį pasaulinį karą. 
Japonijos noras atsiimti Rusijos kontroliuojamą nedidelį saly
ną į šiaurę nuo didžiausios Japonijos salos Hokaido abiem vals
tybėms trukdo pasirašyti antrąjį pasaulinį karą baigiančią su
tartį. Salyną, Rusijoje vadinamą Pietų Kurilais, o Japonijoje 
— Siaurinėmis teritorijomis, sovietų armija užgrobė paskuti
nėmis II pasaulinio karo dienomis. Derybose sekmadienį Japo
nijos ministras pirmininkas dar kartą pareiškė remias Rusijos 
narystę Azijos Ramiojo vandenyno Ekonominio bendradarbia
vimo forume, kuris vienija 18 Ramiojo vandenyno valstybių, 
pranešė Japonijos pareigūnai. 

Dublinas. Teisės profesorė Mary McAleese, spalio 31 d. lai
mėjusi Airijos prezidento rinkimus, tuoj pat išreiškė draugiš
kumą britų valdžios Šiaurės Airijoje rėmėjams. Katalikė nacio
naliste, pasisakanti už dviejų Airijų susijungimą, išreiškė dide
lę pagarbą savo vaikystės draugams „darbiečiams" ir pažadėjo 
jautriai reaguoti į jų problemas. 46 metų M. McAleese lapkričio 
11 d. taps aštuntąja Airijos prezidente. Ji bus pirmąja vals
tybės vadove, kilusia iš Šiaurės Airijos, kur ji iki šiol gyvena su 
savo šeima. 

Kuala Lumpur. Trijų 15 valstybių grupės (G-15) susitikimą 
pirmadienį pradėjo Malaisia premjeras Mahathir Mohamad. 
kuris paragino priimti pasaulines taisykles prieš neetišką va
liutų prekybą ir prieš „naująjį imperializmą", kuris esąs blo
gesnis už senąjį. Kalbėdamas trijų dienų susitikimo atidarymo 
ceremonijoje, Mohamad aštriai užsipuolė valiutų ir biržų suk
čius kurie, pasak jo, per kelis mėnesius nuskurdino Pietryčių 
Aziją. Užsienio investuotojai pakėlė regionines akcijų kainas 
tik tam, kad susišluotų didelį pelną, teigė jis ir ragino besivys
tančias valstybes investuoti į savo pačių pramonės pajėgumus. 

Varšuva. Didžiausias Lenkijos dienraštis „Gazeta VVybor-
cza" pirmadienį išspausdino naujo Europos integracijos minis
tro interviu, kuriame jis pareiškė, kad Lenkija prie Europos 
Sąjungos (ES) greičiausiai prisijungs laikotarpyje tarp 2004 ir 
2005 metų. Ministras Ryszard Czarnecki, naujoje vyriausybes 
koalicijoje atstovaujantis dešiniojo sparno krikščionių frakcijai. 
pareiškė, kad, siekiant užsitikrinti palankias priėmimo sąly
gas, derybos su ES bus sunkios. J laikraščio klausimą, kada 
Lenkija galės prisijungti prie ES, ministras atsake: ..Bijau, kad 
po Kipro. Tai turėtų įvykti 2004-2005 metais, tikiuosi, ne vė
liau". Derybas dėl narystės Lenkija ruošiasi pradėti 1998 metų 
pradžioje. 

tesni teisėjai". Todėl atlygini
mus buvo būtina padidinti, sa
kė V. Landsbergis. Spaudos 
konferencijoje jis sakė. kad 
prokuratūros darbuotojų dar
bo užmokesčiui didinti bus 
skirtos lėšos, gautos už atim
tas prekes, o teisėjų atlygini
mai didės iš vyriausybės lėšų. 

KALENDORIUS 
Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis 

Borromeo 11538-1584); Karoli
na. Vitalis. 

Lapkričio 5 d.: Šv. Elzbieta 
ir Zacharijas, šv. Jono Krikš
tytojo tėvai: Elzbieta. Zachari
jas. Judre. Asvydas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KOL SVEIKAS, 

SVEIKATĄ TAUPYK 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Kai jaunose dienose sveika- k o d e l Jos t a i P žiauriai elgiasi, 
tos bosi. ji tave džiugins se
natvėje, nes net ir tada jos 
nestokosi. Balanų gadynėje 
buvo laikai, kada visokį senat-
viškumą — tas visas pensi
ninko negeroves vertėme ant 
senatvės. Tu savo žmonos 
vardą užmiršai — tai senatvė, 
tu neatsimeni, ką pusryčiams 
valgei — tai irgi ne jaunyste. 
Tavo pilvas pirmyn pasidavęs 
— į alaus statinę panašus — 
tai irgi amžiaus padarinys. 
Tas ant sprando riebalinių pa- • 
dangų apsiraitymas — tai irgi 
ne kas kitas, kaip senat-
viškumas. Dar ir daug kitų 
blogybių priskaitėme senėji
mui, kas dabar žinoma kaip 
didelė neteisybė. Tai tik nuo 
sveikatos užlaikymo nukrypi
mo pasiteisinimas. 

Tą netiesą dabartiniai svei
katos žinovai nusviedė šalin, 
nes susekė, jog gyvastingu
mas — ta žėrinčiai gera svei
kata, yra pasekmė kaip 
žmonės gyvena, o ne kiek il
gai jie ant žemės trepsi. 

Duokim tokias visų nemėgs
tamas ant rankų bei veido se-
natviškumu laikomas dėmes, 
kada jos ne nuo senatvės, o 
nuo saulėje persikaitinimo at
siranda ir prašalinamos varto
jant „Ebs age spof formulę— 
gaunamą kosmetiniame Sears 
skyriuje. 

Arba tos veide raukšlės, ku
riomis puošiasi vargų varge
lius ant savo pečių nešančios 
mūsų motinėlės, yra ne am-
2iau*r o vargano gyvenimo 
padarinys, šalinamas „EBS 
Wrinkle Cream". O tas pensi
ninko apkurtimas, tas dabar
tinio šio krašto prezidento į 
abi ausis klausos aparatų 
įsidėjimas irgi yra ne se
natvės, o stipriais garsais 
ausų varginimo jaunystėje pa
sekmė. Ne kitaip bus ir dabar
tinių kišeninio radijo klausy
tojų ausims, taip tiesioginiai 
jas varginant. 

O tas rūkorių širdies silpnu
mas, tas girtuoklių kepenų-
kasos nesveikumas, tas še
šiasdešimties trynių raguolio 
abiem žandais „Seklyčios" 
išvykoje ryjant kūno žalojimas 
irgi nėra senatviškumo pada
rinys, o nuo mažens įgyto nes
veiko valgio pasekmė. 

Tas pats yra su „gegutėmis" 
Lietuvoje: jos išleidusios į pa
saulį mažylį, toliau girtauja, 
savo kūnu prekiauja, valka
tauja ir vėl gimdo, o Vilniaus 
gydytojas sakosi nežinąs, 

kada dabar visiems aišku, jog 
jų toks elgesys yra nuo jau
nystės neišauklėjimo į nor
malų žmogų rezultatas. Todėl 
visą mūsų gyvenimo gerinimą 
pradėkime nuo vaiko — savo 
pavyzdžiu jį iki 18 metų ugdy
kime normaliu — tai yra 
pajėgiančiu nekenkti sau, ki
tam ir aplinkai. Dangau, išlyk 
mums daugiau pavyzdingų 
tėvų, mokytojų, dvasininkų ir 
valdininkų bei politikų, ko
kius mes turime — Lands
bergį, Dainauską, Prunskį, 
Meškauską, Sidrį, Rasutį, Po-
likaitį, Bindokienę, Šomkaitę, 
Petersonienę... 

Visų trokštamas jaunatvės 
šaltinis gali būti prie kiekvie
no ir kiekvienos taip arti, 
kaip valgio lėkštė ar pasi
vaikščiojimo' takas. Tas jau
nystės šaltinis priklauso nuo 
mūsų darbo, žaidimo, miego, 
judesio, galvojimo, veikimo, 
reagavimo ir valgio ar gėrimo 
bei nuo mažens įsigytų nor
maliam žmogui būtinų įpro
čių, kurie sveikais užlaiko 
mūsų ne tik odą, galvoseną, 
bet ir visą kūną. Sėkmės. 

APIE MOTERŲ IR VYRŲ 
SMEGENŲ KALBOS 

CENTRUS 

Moterų smegenų kalbos 
centrai gerokai didesni negu 
vyrų. Kaip teigia Sydnėjaus 
universiteto profesorė Jenny 
Harasty, tuo galima paaiš
kinti, kad moterys gabesnės 
kalboms, negu vyrai ir kad 
mergaitės anksčiau išmoksta 
skaityti nei berniukai. Moksli
ninkės dešimties metų tyrimų 
rezultatai penktadienį pas
kelbti žurnale „Archives of 
Neurology". 

Moksliniais eksperimentais 
kalbos terapeute nustatė, kad 
moterų smegenų dalys, atlie
kančios garsų „dešifravimo" 
funkciją, maždaug trisdešim-
čia procentų didesnės už vyrų, 
o priešakiniai smegenų pusru
tulių vingiai, susiję su rišlia 
bei išraiškinga kalba, didesni 
dvidešimčia procentų. Šio eks
perimento rezultatai įdomūs 
dar ir todėl, kad bendra mote
rų smegenų apimtis maždaug 
penkiolika procentų mažesnė 
už vyrų. 

Žinodamas šiuos tyrimų 
duomenis, moterys neturėtų 
priekaištauti vyrams esą šie 
nesugeba bendrauti. „Vyrų ne
galima kaltinti, kad jie šioje 

Angelų Sa rgų švente — policijos d i e n a — šį rudenį švenčiama N Daugėliškio bažnyčioje. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

LIETUVOS ATEITIS 
PRIKLAUSO NUO ŠEIMOS 

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius 

Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II knygoje „Dovana ir pas
laptis " rašo: „Mano pasirengi
mas kunigystei seminarijoje 
buvo iš anksto nulemtas. Tam 
tikra prasme prie to prisidėjo 
mano tėvai gimtuosiuose na
muose (...). Kartais naktį pa
busdavau ir užtikdavau tėvą 
beklūpantį taip, kaip visada 
matydavau parapijos bažny
čioje. Apie kunigo pašaukimą 
nekalbėdavome, tačiau tėvo 
pavyzdys man buvo pirmoji 
seminarija, savotiška namų 
seminarija" (p. 25). 

„Žmonijos ateitis ateina per 
šeimą" (FC 86), — kalba da
bartinis popiežius. Šioje vie
toje noriu pridurti, kad Lietu
vos ateitis ateis per šeimą. 
Jeigu turėsime tvirtas ir dar
nias šeimas, sugebančias pa
rengti gyvenimui savo vaikus, 
tai sugebėsime įveikti visus 
dabarties ir ateities sunku
mus; jei to neturėsime, mūsų 
neišgelbės nė Europa. Jėzus 
Kristus atėjo į žemę per šeimą 
— joje gimė, augo ir brendo: 
„Jėzus augo išmintimi, metais 
ir malone Dievo ir žmonių 
akyse" (LK 2,52), — rašo 
evangelistas Lukas. Mes, lie
tuviai, gerai žinome, kokia 
didelė Dievo dovana yra gera 
šeima. Mūsų šeimos sugebėjo 
perduoti tikėjimą ir meilę 
savo tautai pačiais sunkiau
siais Lietuvos istorijos laiko
tarpiais. Lietuvos motinos 
prie ratelio išmokė vaikus lie
tuviškai skaityti ir mylėti Lie
tuvą. Sovietiniais metais, kai 
buvo draudžiama katekizacija, 
šeimos gebėjo '"perduoti vai
kams tikėjimą ir Tėvynės mei
lę. Geros šeimos net Sibiro 
tremtyje, apsuptos nepalankių 
žmonių ir priešiškos ideologi
jos, perdavė vaikams krikš
čioniškąjį ir tautinį paveldą. 

Šiandien šeima išgyvena 
didelę krizę, nes griaunami jos 
pamatai. Dabartiniame pasau
lyje visuomenė pažymėta uti
litarizmo ir hedonizmo ženklu 
— nauda ir malonumai iškelti 
aukščiau visko. Šiame verty
bių babelyje žmogaus asmuo 
ir normali šeima yra praradę 
vertę. „Moteris gali tapti vyrui 
daiktu, vaikai — tėvams 
našta, šeima — ją sudarančių 

Cerebral iniu paralyžium serganti mergyte džiaugiasi per „Saulutę". Lie
tuvos vaikų globos būrelį, gautu „Mikas" firmos vežimėliu, gaminamu 
pačioje Lietuvoje. 

srityje nėra labai tobuli", — 
mano mokslininkė. Tačiau 
Harasti sako, jog kalbinių su
gebėjimų nereikėtų kildinti 
vien iŠ fizinių vyrų ir moterų 
skirtumų. Mokslo įrodyta, kad 
šeimose dukterys dažniau 
skatinamos mokytis kalbų ne
gu sūnūs. 

Arkivysk . S i g i t a Tamkevič ius 

asmenų laisvei trukdančia in
stitucija", — rašo popiežius 
Jonas Paulius II. 

Šeimos griovėjai dažnai yra 
uolesni už jos statytojus. 
Norėčiau paminėti tik kai ku
riuos faktus. Prieš keletą 
metų valdžios žmonės į Lie
tuvą įsileido Trečiojo pasaulio 
šalims skirtą Planuotos tė
vystės organizaciją. Jos ideolo
gijos pagrindai antikrikščio-
niški ir be galo pavojingi net 
didelei valstybei. Ji propaguo
ja seksą ir apsaugos prie
mones, kuriomis bando iš
spręsti visas problemas, pa
vyzdžiui, gyventojų gausėjimo, 
apsisaugojimo nuo AIDS ir t.t. 
Užsispyrus nekreipiant dėme
sio į tėvų nuomonę, mokyk
lose skleidžiamas antikrikš-
čioniškas lytinis auklėjimas, 
mokantis ne susivaldymo, tik
rosios meiles ir pagarbos kitai 
lyčiai, bet vadinamojo „sau
gaus sekso" technikos. Labai 
gaila, kad katalikai tėvai su
trinka ir neprotestuoja prieš 
šią pavojingą tendenciją, ga
linčią sužaloti jų vaikus. Kai 
kurie TV kanalai yra virtę pa
mazgų upe ir, apsikarstę sep
tintojo dešimtmečio seksu
alinės revoliucijos lozunguis, 
demoralizuoja jaunus žmones, 
nes iš sąmonės ištrina supra
timą, kas yra tikroji meilė ir 
šeima. N'et komunistai pasku
tiniaisiais dešimtmečiais taip 
atvirai nepažeidinėjo žmo
gaus teisių, kaip tai daro de
mokratija ir besidangstančios 
visuomenės informavimo prie
monės, nes jų dievas yra pini
gai. Reikia tik stebėtis aiški
nimais, kad tėvai turi kontro
liuoti vaikus, ką šiems žiūrėti 
per TV. Kiekvienas tėvas turi 
teisę paklausti: kas duoda tei
sę mano šeimai pilti po kojo
mis pamazgas, kad mes. tėvai, 
būtume priversti saugoti save 
ir savo vaikus nuo susipurvi
nimo'' Kaip lavina paauglių 
sąmonę užgriūnantys tvirtini

mai, kad seksas ir meilė yra 
tas pat, kad Bažnyčia neverti
na sekso ir t.t. Tai melas, ku
riuo alsuoja pragaras. Kur ra
site, kad Šventasis Raštas ar 
Bažnyčia nuvertina normalų 
žmonių gyvenimą? Seksas pa
gal Dievo planą yra šventas, 
tačiau žmogus ji gali naudoti 
iškreiptai. Peiliu galima atsi
riekti duonos, bet juo galima 
nužudyti ir žmogų. Taip ir 
seksas gali šeimoje puoselėti 
meilę ir kurti gyvybe, bet — 
elgiantis neatsakingai — gali 
sunaikinti žmogaus kūną bei 
dvasią. 

Šia proga negaliu nepa
sidžiaugti poslinkiais, kuriuos 
matau Lietuvoje ir Bažnyčioje. 
Didesniuose miestuose jau yra 
įsikūrę Šeimos centrai, besi
vadovaujantys krikščioniška 
mintimi. Lietuvoje jau yra 
nemažai žmonių, organizuo
jančių ne „sargių" šventes, bet 
vykdančių nuostabiai gražias 
programas, kuriomis norima 
parengti jaunimą brandžiam 
ir laimingam šeimos gyveni
mui. Šiandien galime turėti 
vilties, kad valdžios žmonės 
supras, kokios šeimos ugdymo 
programos dabar reikalingos 
Lietuvai — tos, kurios žudo 
šeimas ir vaikus, ar tos, ku
rios kuria gyvybės ir meilės 
civilizaciją. 

Šeimos autorių yra Dievas. 
Vatikano II Susirinkimo kon
stitucijoje „Bažnyčia šiuolai
kiniame pasaulyje" skaitome: 
„Dievas sukūrė žmogų ne 
vieną, nes nuo pradžių kaip 
vyrą ir moterį sukūrė juos (Pr 
1,27), ir ši sąjunga sudarė 
pirmąją asmenų bendravimo 
formą" (GS 12). Abipusis as
menų atsidavimas ir vaikų pa
laima šeimoje reikalauja vedu
siųjų ištikimybės ir šios 
vienybės neišardomumo. Jė
zus, gindamas santuokos ne
išardomumą, primena: „Ką 
Dievas sujungė, žmogus tene-
perskiria" (Mt 19,6). Tik mir
tis gali nutraukti šį dievišką 
ryšį atsiradusį priimant Santuo
kos sakramentą: Deja, visuome
nės informavimo priemonės nori 
padaryti šeimos neištikimybę 
norma. Dar sugebame piktin
tis, kai TV ekranuose liejasi 
kraujas, bet jau apsipratome, 
kad TV serialai kasdien pro
paguoja šeimos neištikimybę. 
IŠ tikrųjų neištikimybė yra 
sunki nuodėmė, nes pažei
džiamas Dekalogas, sulau
žoma priesaika, ir šeimos na
riai, ypač moteris ir vaikai, 
netenka saugumo. Kiek vaikų 
Lietuvoje šiandien kenčia dėl 
tėvų neištikimybės! 

Matydami labai sunkią lie
tuviškos šeimos padėtį, Lietu
vos vyskupai šiais metais nu
tarė pagerinti jaunavedžių 
rengimą šeimos gyvenimui. 
Sovietiniais laikais jo beveik 
nebuvo; atrodė pakanka, kad 
jaunas žmogus pasikartojo 
katekizmą ir nori priimti San
tuokos sakramentą. Kadangi 
krikščioniška santuoka neiš
ardoma, o šeimos gyvenimas 
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yra sunkus, uždedantis atsa
kingas pareigas, santuokai 
reikia labai rimtai pasirengti. 
Vyskupai nutarė iš pradžių 
skirti pasirengimui tik tris 
mėnesius, nors daug kur 
užsienyje šiam tikslui skiria
ma pusė metų. Prieš tokį at
sakingą žingsnį — šeimos 
sukūrimą — trijų mėnesių 
pasirengimo laikotarpis yra 
labai trumpas. Būtų gerai, jei 
ir civilinė metrikacija reika
lautų ne mėnesio, bet trijų 
mėnesių laikotarpio nuo doku
mentų įteikimo iki santuokos 
įregistravimo, nes tada būtų 
galima sėkmingiau įgyven
dinti jaunavedžių rengimo 
programą. Pats gyvenimas 
reikalauja, kad valstybė ir 
Bažnyčia glaudžiai bendradar
biautų, kai sprendžiami tokie 
svarbūs tautos dvasinio pri
kėlimo uždaviniai. 

Baigdamas labai noriu para
ginti tėvus melstis šeimose. 
Vaikai patirs krikščioniškos 
šeimos palaimą tik tada, kai 
matys savo tėvus maldos vie
nybėje su Dievu. 

„Bažnyčios žinios", 1997, Nr. 
17 

MIŠIOS LENKŲ KALBA 

Vilniaus arkivyskupas Au
drys Juozas Bačkis ir jo pagal
bininkai vyskupai Juozas Tu
naitis bei Jonas Boruta, rem
damiesi 1993 m. sausio 20 d. 
arkivyskupijos konsultorių po
sėdžio nutarimu, 1997 m. 
rugpjūčio 29 d. pritarė Pal. 
Jurgio Matulaičio parapijos 
klebono kun. Medardo Čepo
nio 1997 m. rugpjūčio 2 d. 
rašte Nr. 280 pateiktam 
siūlymui įvesti Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčioje 
šv. Mišias lenkų kalba sekma
dieniais 14 vai. 

Vilniaus ganytojai tikisi, 
„kad šioje parapijoje dirbantys 
kunigai seks Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio, garbingų 
arkivyskupų Mečislovo Reinio 
ir Julijono Steponavičiaus pa
vyzdžiu, t.y. stengsis visiems 
parapijos teritorijoje gyvenan
tiems tikintiesiems — tiek lie
tuviams, tiek lenkams — 
skelbti Dievo žodį ir teikti reli
ginius patarnavimus jų gim
tąją kalba". BŽ, 1997, Nr. 17 

SENELIŲ NAMAI 
ŠVENTĖ 10 METŲ 

JUBILIEJŲ 

Rugsėjo 4 dieną Kauno Mal
tos ordino pagalbos tarnybos 
senelių namai (iki šio vardo 
suteikimo prieš kelerius me
tus — Panemunės senelių na
mai) švente savo 10 metų jubi
liejų. Renginys prasidėjo šv. 
Mišiomis senelių namų ko
plyčioje, kurias aukojo Aukš
tosios Panemunės Švč. Mer
gelės Marijos parapijos klebo-
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nas kan. P. Liutvinas. Seneliu 
namų gyventojus bei darbuo 
tojus sveikino Kauno 13-osios 
vidurinės ir JŠilo" pradinei 
mokyklų moksleiviai bei pėda 
gogai, rėmėjai AB Jlegoda" 
AB „Litarga" ir kiti. Renginyje 
taip pat dalyvavo ir žodį tari 
Kauno savivaldybės socialinių 
reikalų skyriaus, socialinėj 
apsaugos ir darbo ministeri
jos, Panemunės Caritas atsto
vai. Pasak direktorės A. Kri-
nickienės, senelių namuose 
šiuo metu gyvena 77 seneliai 
dirba per 40 darbuotojų. 
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LIETUVA KELIASI IR 
SVEIKSTA 

Pasikalbėjimas su Lietuvos Seimo 
pirmininku Vytautu Landsbergiu 

— Gerbiamas Profeso
riau, ką šiandien būtų gali
ma pasakyti apie Lietuvos 
pasiryžimą stoti \ Europos 
Sąjungą ir NATO? 

— Lietuvos pasiryžimas 
aiškus, apibrėžtas, t.y. ne šios 
dienos, o iš paties mūsų iš
sivadavimo ateinantis pa
siryžimas, kad Lietuva turi 
boti Vakarų pasaulio dalis, 
tuo pačiu įnešdama savo 
indėlį į šio pasaulio saugumą 
bei gerovę, ir gaudama tam 
tikrą apsaugą, kad galėtų ra
miai, normaliai vystytis. 

— Ar užsienio lietuviai, 
ypač Amerikoje gyvenan
tys, gali padėti Lietuvai, ei
nant i iuo keliu? 

— Gali padėti, ir, aš manau, 
kad padeda. Ypač pastaruoju 
metu aktyvi Amerikos lietuvių 
ir kitų baltiečių veikla pri
sidėjo, kad Amerikos Kon
grese buvo priimti labai 
svarbus dokumentai remian
tys mūsų nepriklausomybę, 
sustiprinantys saugumą ir at
veriantys kelius Lietuvai 
jungtis į NATO. 

— Vis dažniau keliamas 
ir gan jautrus Kara
liaučiaus klausimas. Kaip 
žinote, Amerikos Kongre
sas priėmė Rezoliuciją 
HCR 51 dėl Karaliaučiaus 
srities problemos, kurios 
eigą kaip tik man teko 
koordinuoti. Pirmas punk
tas Rezoliucijoje buvo, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
turi teisę formuoti ir nu
statyti savo vidaus bei 
užsienio politiką, įskaitant 
ir dalyvavimą — narystę 
NATO. Ar manote, kad šita 
Rezoliucija buvo Lietuvai 
naudinga? 

— Taip, ji buvo labai nau
dinga. Aš jau ja rėmiausi savo 
tarptautiniuose pasisakymuo
se, nors jos nebuvo suspėta 
patvirtinti Senate ir liko tik
rai Atstovų Rūmų rezoliucija, 
tačiau vis liek tai yra faktas, 
teisinis ir Amerikos politiką 
išreiškiantis tas faktas, kuris 
sustiprino mūsų padėtį. Žino
ma, ta tema galėtų būti pra
tęsta, siekiama, kad būtų 
priimta panaši rezoliucija taip 
pat ir Senate, kad ji taptų 
Amerikos galutinai rekomen
duojančiu, galbūt įparei
gojančiu, dokumentu. Aš labai 
norėčiau, kad Amerikos įsta
tymuose atsirastų toks princi
pas, kuris dar sykį pakartotų, 
kad Amerika niekada nepri
pažino Lietuvos okupacijos ir 
Lietuvos priverstinio įjungimo 
į Sovietų Sąjungą, todėl nega
lima ir šiandien kalbėti apie 
Lietuvą, kaip apie buvusią So-

Vytautaa Landsbergis 

vietų Sąjungos respubliką. Tai 
visiškai nuoseklu pagal Ame
rikos politiką ir jos įstatymus. 
Bet iki galo apie tai niekur 
nėra pasakyta ir mes matome, 
kaip atsiranda kliūčių, kai 
pradedame kalbėti, kad buvu
sių sovietų Respublikų negali
ma priimti, ar kad čia Rusija 
ypatingai turi pagrindo prie
šintis. Tai štai būtų labai ge
ras toks patikslinimas, jog 
Amerikos politikoje būtų iki 
galo pasakyta, kad neatrodytų 
taip keistai ir juokingai, lyg 
anuomet nepripažino, o dabar 
jau pripažįsta. 

— Jūs aiškiai pasakėte, 
kad mums reikia vėl dirbti 
ne vienu dar klausiniu, ku
ris LietuVai svarbus. Vi
siems mums rūpi ir Lietu
vos vidaus reikalai. Aš 
drįsiu truputi pakeisti te
mą. Paskutinėje Seimo se
sijoje daug diskusijų 
sukėlė visiems užsienyje ir 
Lietuvoje rūpimas klausi
mas dėl nekilnojamo turto 
grąžinimo įstatymas. Ma
lonėkite šiek tiek apie tai 
pasakyti. 

— Tai svarbus įstatymas, 
kuris pratęsia mūsų, jau 1991 
metų priimtą, įstatymą dėl ne
kilnojamo turto restitucijos. 
Jis tada turėjo tam tikrų kom
promisinių bruožų, nes buvo 
labai didelis kairiosios pusės 
pasipriešinimas. Bet vis dėlto 
mes jį buvome priėmę su svar
biais principais ir pagal jį da
lykai buvo pajudėję. Paskui, 
įvykus aniems Seimo rinki
mams, tas įstatymas buvo ga
dinamas, iškraipomas, įveda
ma tokių papildymų, kurie 
buvo kliūtys, kad tiktai kuo 
mažiau žmonių galėtų atsiimti 
savo turtą. O per tą laiką jis 
buvo dalinamas, privatizuoja
mas ir panašiai. Buvo tokia 
politika, kad žmonės susi
pyktų tarpusavyje dėl turto ir 
galbūt tikėjosi tuo metu val
danti LDDP, kad jų šalininkų 
dėl to supriešinimo turės pa

ramos ateities rinkimuose. 
Mes matom, kad taip neatsiti
ko. Jų šalininkų skaičius labai 
nukrito, bet žalos visa tai pri
darė daug ir dabar reikėjo tą 
taisyti. Todėl buvo ruošiamas 
naujas įstatymas arba naujas 
pavidalas to seno įstatymo, at
metant visus tuos LDDP truk
dymus, kliūtis, sudarant dau
giau galimybių ir apibrėžiant 
daugiau teisių buvusiems sa
vininkams tikrai jaustis savi
ninkais ir atgauti arba turtą, 
arba kompensaciją už tą tur
tą. 

— Visi lietuviai susi
rūpinę Lietuvoje klestinčia 
korupcija. Apie tai yra la
bai daug rašoma ir kalba
ma, nes tai vyksta įvai
riuose lygiuose, net ir pa
čiuose aukščiausiuose val
džios sluoksniuose. Prašau 
pasakyti, kas daroma jai 
sutramdyti? 

— Dabar yra daroma labai 
daug, pirmiausia priimant tik
rus rimtus antikorupcinius 
įstatymus, kokių anksčiau ne
buvo ir tas laikas buvo pra
leistas. Korupcija tikrai iš
sikerojo, išsiplėtė ir pati val
stybė pasidarė kaip koks kol
chozas, iš kurio kiekvienas 
tempia, kas tiktai nori. O, 
žinoma, įpročiai ir buvo tokie, 
tai ir prasidėjo nuo kolchozo 
išvogimo 1991-1992 m., kai 
Aukščiausioji Taryba kai ku
riais klausimais nebeturėjo 
daugumos, kad būtų galėjusi 
paremti vyriausybės pastan
gas sustabdyti tą vogimą. Ge
neralinė prokuratūra tada į tą 
sritį nesikišo ir leido vogti. Ir 
štai susidarė toks įprotis ir 
požiūris, kuris ir suklestėjo 
per LDDP valdžios laikotarpį. 
O dabar mes ėmėmės tramdy
ti, bausti, ir, žinoma, turėjome 
pakeisti generalinės proku
ratūros vadovybę, kad jinai 
dirbtų, ir turėjome priimti 
daug specialių įstatymų. Val
dininkai neturi teisės daly
vauti, priimant sprendimus, 
kuriems arba jų artimiesiems 
iš to kokia nauda gali būti. To
kio įstatymo nebuvo niekada. 
Jis yra reikalingas toliau tur
to ir pajamų deklaravimui. 
Jau jis buvo įvedamas taip 
vangiai, atsargiai, ne visiems. 
Ir dabar jis turi veikti, ir da
bar yra papildomas, suregu
liuotas. Yra priimtas ir toks 
gan griežtas baudžiamasis 
įstatymas, kuris numato pa
tikrinti ne tiktai korupciškai 
nusikaltusių valdininkų turtą, 
ar galima atgauti ką nors, jei 
yra dalyvavę bankų išvogime, 
arba įmonių subankrutavime. 
Dėl tyčinio bankroto dabar 
irgi yra priimtas įstatymas, 
kad tai yra nusikaltimas, jei
gu įmonė yra žlugdoma, darbi
ninkai išmetami į gatvę tam, 
kad paskui kas nors pigiai nu
sipirktų. O dar pradėjau mi
nėti, tai yra galimybė pareika
lauti atsakomybės ne tiktai už 

nusikaltusio žmogaus, pai
mant jo turtą nuostoliams at
lyginti, bet patikrinant ir jo 
artimų giminių turtą, ką per 
tą laiką jie įsigijo ir kaip pra
turtėjo. Tai mes priėmėme ir 
tokį įstatymą, kuris, supran
tama, daug kam nepatinka, 
bet turime eiti labai griežtų 
priemonių keliu. 

— Kas daroma siekiant 
sumažinti nusikalstamu
mą? 

— Čia taip pat yra priimti 
griežti įstatymai prieš organi
zuotus nusikaltėlius. Yra pre
vencinis darbas apie tuos, ku
riuos žinome, kad jie tarnauja 
kaip kokie reketininkai, gąs
dintojai, neteisėtų mokesčių 
rinkėjai, nors ne jie patys yra 
mafijos vadai, bet jie yra ma
tomi ir jie gali būti iškviečiami 
į policiją, jie yra registruoja
mi, perspėjami, kad jų darbai 
matomi ir kad jie liautųsi. 
Vadinasi, atsiras toksai regis
tras žmonių, kurie dar nėra 
apkaltinti ar nuteisti, kaip nu
sikaltėliai, jog jie patys žinotų,' 
kad gavo perspėjimą. 

— Šių metų pabaigoje 
rinksime Lietuvos prezi
dentą, tarp kandidatų esa
te ir Jūs. Lietuvos ekono
minė būklė nėra lengva. 
Vėl keliamos kai kurių pas
laugų kainos. Ar tai nepa
kenks dabartinės Seimo 
daugumos, vyriausybės ir 
asmeniškai Jūsų autorite
tui? 

— Visaip gali atsitikti. Kon
kurentų propaganda, žinoma, 
naudosis kiekviena mažiausia 
tokia aplinkybę, bet jie patys 
nieko kito negalėtų daryti. 
Daugelis kainų pakeitimų, ku
rie atėjo po Naujų metų, jau 
išrinkus naują Seimo dau
gumą ir sudarius naują vy
riausybę, buvo priimtos anos 
valdžios, ano Seimo, tik atidė
tos būsimai valdžiai įgyven
dinti, kad ji gautų visą kri
tiką. Tai mes turėjome tik 
pasirinkti: ar įvesti pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymą, 
kaip jau yra nutarta pagal 
įstatymą buvusio Seimo ar 
keisti įstatymą, ar atidėti, ar 
šiek tiek vėliau. Mūsų vyriau
sybė nutarė neprašyti keisti 
įstatymo ir neatidėti, nes vis 
tiek tą padaryti reikia, kitaip 
mes negalėtume net algų 
išmokėti mokytojams, gydyto
jams, pensininkams pensijų. 
Dabar biudžeto padėtis pa
gerėjo ir dėl to, kad yra di
desnė tvarka mokesčių surin
kime. Taip pat muitinės yra 
patvarkytos. Šimtai nesąži
ningų valdininkų iš ten yra 
pašalinta ir iš karto muitinė 
pradėjo duoti šimtus milijonų 
litų daugiau, negu anksčiau. 
Vadinasi tuos visus pinigus 
anksčiau vogė, o dabar jie 
ateina į valstybės biudžetą ir 
valstybė laiku sumoka atly
ginimus, ir už vasarą sumokės 

laiku mokytojams, padidino 
gydytojams atlyginimus. 

Bet iškilo klausimų, ar mes 
dar galime atidėti kainų regu
liavimą, nes yra pavojų, kad 
gali žlugti šilumos įmonės, ku
rios dabar atiduodamos sa
vivaldybėms, o savivaldybes 
turi iš anų laikų paveldėjusios 
daug skolų. Tada jos iš biu
džeto negaudavo savo dalies ir 
yra tokioje skoloje, kuri iš 
tikrųjų yra valstybės vidaus 
problema ir skola, todėl vy
riausybė ir svarsto. 

Galbūt galima dar palaikyti 
tokias kainas šilumos arba tik 
truputį jas keisti, žmonėms 
duodant kompensacijas subsi
dijas, ar reikės daryti spren
dimą net ir dabar, nors. 
žinoma, tai yra nenaudinga 
grynai rinkiminiu požiūriu. 
Tačiau valstybės reikalus rei
kia spręsti ir ne visada gali
ma aplinkybes tiktai atidėlioti 
ar paspartinti. 

— Iš pokalbio akivaizdu, 
kad Jū s paveldėjote labai 
daug ir labai didelių pro
blemų ir, aišku, kad Jūs 
jau padarėt daug teigiamu 
pakeitimų bei įstatymų, 
kurie t ikrai atsilieps ir 
kiekvieno lietuvio, gyve
nančio čia, kasdieniniame 
gyvenime. Atsisveikinant 
malonėkite t a r t i baigiamą
jį žodį, kurių visi užsie
nio lietuviai visada iš Jūsų 
laukia. 

— Aš noriu užtikrinti Jus, 
mieli tautiečiai, kad Lietuva 
keliasi. Lietuva sveiksta, Lie
tuva darosi ir darbinga, ir 
užsidirbanti, ir galinti tvarky
ti savo reikalus viduje. įstaty
miškai įsivesdama geresnę 
tvarką. Turime darbščią vy
riausybę, turime Seimą, kuris 
gali priimti svarbius sprendi
mus. Todėl kviečiu pasitikėti 
Lietuva, dalyvauti jos reika
luose. Mus labai džiugina vis 
daugiau Jūsų, čia atvažiuo
jančių, ne tiktai į svečius, bet 
apsidairančių, kur įsikurti 
bent dalį laiko gyventi Lietu
voje, jaunimą atsiųsti arba 
dalyvauti investuojant į Lietu
vos verslą, įliejant naujų va
karietiškų požiūrių, kapitalo, 
prisidedant, kad Lietuva grei
čiau pakiltų. 

— Labai dėkoju jums už 
pokalbį. 

Kalbėjosi Angelė Nelsienė 

Klaipėda. Įteikti pirmieji 
keturi Didieji gintaro garbės 
ordinai, kuriuos įsteigė ir 
sukūrė Klaipėdos universiteto 
dėstytojas P. Bielskis už kloji
mo teatrų veiklą ir jos propa
gavimą. Jais apdovanoti Lie
tuvos teatro istorikas V. 
Maknys, Kretingos liaudies 
teatro režisierius E. Radžius, 
Klaipėdos universiteto rekto
rius S. Vaitekūnas ir universi
teto teatrą parėmęs „Val
stiečių laikraščio" redaktorius 
J. Švoba. (LR) 

Danutė Bindokienė 

Kitokia okupacija 
„Mes tik norime jūsų pi

nigų, bet ne jūsų pačių", — 
tokia nuomone ne kartą buvo 
išreikšta komunistines Kini
jos žiniasklaidoje prezidento 
Jiang Zemin pirmojo vizito į 
JAV pradžioje, o vėliau daž
nai pakartota. 

Amerikiečiams tai ne nau
jiena: ne viena valstybė, mie
lai priimanti dolerius, ypač 
ekonomines ar gamtines kri
zės metu, po to ..atsilygina" 
priešišku Amerikai nusistaty
mu ar net neapykanta. Kai n 
šiame krašte sakoma: 
.,Kanda ranką, kuriją glosto". 

Šūkis „Yankee go home" 
buvo taikoma ne tik Amerikos 
okupacinei kariuomenei, kai 
po Antrojo pasaulinio karo pa
baigos Europos bei kitų že
mynų valstybės — tiek nuga
lėtosios, tiek ir išlaisvinto-
siosios — troško pradėti sava
rankišką gyvenimą be sveti
mos įtakos, nepaisant, su ko
kiu džiaugsmu dar neseniai 
buvo sutikę JAV karines 
pajėgas. 

Šiandien galbūt ne tiek Eu
ropa, kiek Azijos valstybės 
kratosi Amerikos globos, tvir-
tindamos, kad amerikietiškas 
— ir apskritai vakariečių — 
gyvenimo būdas bei idėjos, ne 
tik labai svetimos, bet ir pavo
jingos, vietiniams papročiams 
bei kultūrai. Tos svetimybes 
skverbiasi į visas kasdienybes 
sritis ir palieka neišdildomus 
pėdsakus, su kuriais labai 
sunku kovoti. Ypač vakarie-
tiškumo manija yra užsi
krėtusi jaunuomenė, tad atei
ties kartoms gresia pavojus 
prarasti savo tikrąją tautinę 
tapatybę. 

Šią Amerikos įtaką, 
plečiamą daugiausia komerci
jos pagalba, galima beveik 
pavadinti savotiška okupaci
ja, atliekama taikiu būdu. 
Amerikos įtakos potvynis da
bar jaučiamas kone kiekvie
name pasaulio krašte, nuolat 
slenkantis pirmyn su kasdie
ninio vartojimo produktais, 
kartu nešantis ir jiems pava
dinimus, ir krašto, kuris juos 
eksportuoja, kultūrą. Kai Pie
tų Amerikos džiuglių gyvento
jas didžiuojasi „Levi" džin
sais, Kinijos provincijoje jau
nuolis geria „Coca Colą", už
sirūkydamas Marlboro cigare
tę, Maskvoje eilutės stovi prie 
McDonalds valgyklos, o Pran
cūzijoje gyventojams taikomos 
baudos už angliškų žodžių 
maišymą \ prancūzų kalbą, 
galima sakyti, kad ši „oku
pacija" jau yra apėmusi visą 
mūsų planetą. 

Ji taip pat labai ryški ir Lie
tuvoje, no. s dažnas teisintų, 
kad tai tik noras kuo greičiau 

nusigręžti nuo Rytų įtakos ir 
įsilieti į vakarietiško gyveni
mo srautą. Po nepriklauso
mybes atkūrimo manija kuo 
greičiau įsigyti bet ką, kas 
amerikietiška. įgavo tiesiog 
epidemijos proporcijas. Net, 
praėjus daugiau kaip septyne
riems metams, atoslūgio ne
matyti. 

Galbūt didžiausia žala yra 
daroma lietuviu kalbai, beato
dairiškai teršiamai angliškais 
barbarizmais. Tiesiog neįma
noma patikėti, kad eilinis Lie
tuvos pilietis, ypač gyvenantis 
toliau nuo didžiųjų pramonės 
ir prekybos centrų, turinčių 
glaudžius ryšius su Vakarais, 
o ypač Amerika, spėja susi
gaudyti, ką visi tie keisti sko
liniai, taip gausiai benami 
televizijos bei radijo laidose, 
mirgėte mirgantyj spaudoje, 
reiškia. Nejaugi ir lietuviai, 
kaip tos Anderseno pasakos 
žmonės, bijoję pasirodyti kvai
liais ir pasakyti .tad karalius 
nuogas, nedrįsta prisipažinti 
nesuprantą tų svetimžodžių? 
Ar jie bijo būti apšaukti atsi
likėliais, nemoderniais? 

O kaip su muzika? Atrodo, 
kad Lietuvoje jau kitokios 
populiarios muzikos nebeliko, 
tik „kantri", rokas, džiazas ir 
kita, pasisavinta iš Amerikos. 
Ją, skaudžiai laužydami ang
liškų žodžių tarimą, dainuoja 
vietiniai dainininkai, ji aidi 
visur, kur tik pasisuksi. Net 
ir šiame krašte prekybininkai 
nedrįstų publikos ausis nuo
lat daužyti tuo, ką šiandien 
girdi Lietuva. Argi tai ne tam 
tikra okupacija? 

Praėjusią savaitę Indonezi
joje vyko Rytų ir Vakarų 
kultūros susitikimas: Rytus 
reprezentuojant Singapūrui, 
Japonijai, Malaizijai, o Vaka
rus — Tarptautiniam valiutos 
fondui, kuris, kartu su Pasau
lio banku ir Azijos Plėtros 
banku stengiasi padėti Jakar-
tai išsikapstyti iš finansinių 
painiavų. Kai pastaraisiais 
mėnesiais ji prarado apie 30 
procentų savo valiutos vertės, 
pasekmės atsiliepė ir Ameri
kos biržoje, tad svarbu suteik
ti finansinį užnugarį, kad tų 
problemų būtų išvengta atei
tyje. 

Vienok vėl iškilo ta pati di
lema: nors parama būtina, 
bet su ja ateina ir didesnė 
vakariečių Įtaka. Vienok šį 
kartą labai greitai atsirado 
kita išeitis: į pagalbą ats
kubėjo kaimyninės Azijos val
stybes, kad Vakarams neatsi
rastų dar viena galimybe 
„kištis" į Rytų reikalus. Tiesa, 
stambi parama iš Tarptau
tines valiutos fondo vis dėlto 
buvo priimta... 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

Padėtis atrodė beviltiška. 
Nutariau su draugais traukti 
ti vakarų link. Stepas buvo ki
tame būryje, kartu su jaunes
niu broliu Aleksandru-Olium 
(taip jį vadinome). Jie nutarė 
likti ir kovoti... Kova tęsėsi 
pusantrų metų po įvairius 
Žemaitijos miškus, kol jie 
buvo suimti. 

Olis, tada vos 16 metų, po 6 
metų kalėjimo, grįžo į Telšius. 
Atgavęs sveikatą, jis netrukus 
tapo vienu iš geriausių Že
maitijos sportininkų, žaisda
mas už Telšių „Masčio" futbolo 
ir stalo teniso komandas. 

Stepas, iškankintas Klaipė
dos ir Kauno kalėjimuose, 
buvo pasiųstas į Sibirą 15-kai 
metų. Iškentėjęs daugiau 10 
metų, jis grįžo ir, pagaliau, gi

minių ir draugų tarpe jis pa
sakojo savo baisius pergyveni
mus be sustojimo, tik retkar
čiais įterpdamas humoro ar 
sarkazmo. Klausėme žado 
netekę, dažnai su ašaromis 
akyse. Tiek baisių momentų 
pergyvenęs, jis kelis kartus 
galvojo nusižudyti, kol, paga
liau, neįtikėtinas ir neužmirš
tamas įvykis jį išgelbėjo ir su
trumpino bausmės laiką. 

Lagerio sargybiniai sudarė 
futbolo komandą rungtynėms 
prieš kito lagerio sargybinius. 
Trūko kelių žaidėjų, tai pa
šaukė norinčius pabandyti. 
JSpyriau iš visų jėgų ir nu
griuvau, — pasakojo Stepas, 
— kitą dieną jau skutau bul
ves virtuvėje. Matė, esu buvęs 
žaidėjas". Netrukus jis tapo 

komandos pažiba, o po metų 
atsidarė vartai į laisvę... Šiuo 
metu jis su šeima gyvena 
Klaipėdoje ir yra Lietuvos par
tizanų sąjungos Žemaitijos 
skyriaus vadovas. Su jauniau
siu broliu, gyvenančiu Čika
goje, pasistengėme jam paro
dyti didžiulę dalį Amerikos. 

Bene didžiausias įspūdis 
jam buvo Washingtone, kur 
laisvai vaikščiojom po prezi
dento rūmus, fotografavome ir 
filmavome. Tą pačią dieną ten 
pat matėme juodųjų riaušes 
prieš Klu-Klux-Klan demonst
rantus. Vos spėjome pafilmuo
ti, kai policija visus išsklaidė 
su ašarinėmis dujomis. Gal to 
filmo rodymas ir pasakojimai, 
kaip juodieji skriaudžiami" 
Amerikoje, padėjo jam gauti 
vizą antrą kartą aplankyti 
mus. Šį kartą net su broliu 
Oliu. Po jų iškvietėme Joanos 
sesers dukterį Danguolę, o 
kiek vėliau ir mano pusbrolį 
Vytą Mickų ir jo žmoną Al
doną. Stengėmės jiems vi

siems parodyti kuo daugiau 
lietuviško išeivijos gyvenimo, 
supažindinti su draugais, pa
rodyti kuo daugiau Amerikos, 
apdovanoti. 

To laikotarpio pradžioje ma
tėme Sovietų Sąjungos krep
šinio rinktinę ir turėjome pro
gos susipažinti su Lietuvos 
krepšinio žvaigždėmis A. Sa
boniu ir V. Chomičiumi. Net
rukus po to Lietuvos „Žalgirio" 
s-gos pirmininkas V. Nėnius 
atvežė jaunių futbolo koman
dą. Ją šiltai priėmė ir paglobo
jo Čikagos J^ituanicos" futbolo 
klubas. Ta jaunių futbolo ko
manda dalyvavo tarptauti
niame turnyre Dalias mieste 
ir iš daugiau negu 100 ko
mandų laimėjo antrąją vietą. 
O su jos vadovu V. Nėniumi 
pabendravome ir padiskuta
vome sportinėmis temomis. 

(Bus daugiau) 1990 metais ŠALFAS s-gos centro valdyba u/mezga pnzmtį ir ryšius su Čikagoje apsilankiusiu Lietuvos sporto 
departamento direktorium Z Motekaičiu Iš k R Dirvoms, ŠALFAS s-gos CV pirm V Adamkus. R 
Zilioniene. Z. Motekaitis, A Lauraitis. V. Grybauskas ir R Puodžiūnas 
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SEPTINTA VASARA 
LIETUVOJ 
JULIUS VEBLAITIS 

(.Tęsinys) 

Patikėjome jo žodžiais, nu
kulniavome į „Alitos" resto
raną Vilniaus gatvėje. Valgy
tojus ten linksmino kelių 
žmonių muzika. Viena mūsų 
mokytoja padainavo net porą 
dainų angliškai. Prie manęs 
priėjęs nepažįstamas žmogus 
pabėrė dainininkei nuošir
džiai gražių žodžių puokštę. 
Pasisakė kad jis yra Jonas La-
mauskas, Šiaulių konservato
rijos direktorius. Užsimezgė 
dar daugiau draugiškų pokal
bių, bet mums buvo jau me
tas eiti į autobusą ir važiuoti į 
Tauragę. 

Pajudėjus, autobusui, vie
nas pažįstamas paprašė pada
ryti mūsų keliauninkų nuo
trauką. Nueinu pasiimti savo 
balto audinio maišiuko, bet jo 
niekur nėra. Po savo sėdynė
mis bando ieškoti ir mano ko
legos, bet veltui, jo niekur 
nėra. Prieinu prie vairuotojo. 
Tas irgi sako nežinąs, kaip čia 
viskas atsitiko. Sako minutei 
— kitai jis buvęs iš autobuso 
išėjęs parūkyti, tai gal tuomet 
ir dingo... Blogiausia, kad dar 
tik mūsų darbams įpusėjus, 
praradau savo neblogą foto 
aparatą, magnetofoną, su pa
reigūnais padarytų įvairių 
pasikalbėjimų kasečių įrašus 
ir savo užrašų knygutes su 
adresais. 

Kitą rytą mūsų valgyklos 
savininkas apie vagystę jau 
žinojo. Jis man patarė apie tai 
būtinai pranešti policijai. Jis 
pats ją ir iškvietė. Pasirodo, 
kad ir jo automobilio ratai su 
padangomis jo kieme tą naktį 
buvo pavogti. Atvykę du 
gražiai nuaugę kriminalinės 
policijos inspektoriai mane 
apklausinėjo, surašė ilgą ke
lių lapų protokolą ir sakė, kad 
darys viską tą vagišių surasti. 
Manau, kad jie jo dar ir dabar 
tebeieško, tik, deja be pasek
mių. 

Keliaujam \ 
Druskininkus 

Kursai čia vyko nuo liepos 
21 iki rugpjūčio 1 d. J mate
matikos paskaitas buvo kvie
čiami 7-12 klasių mokytojai. 
Buvo dirbama kooperatinio 
mokymosi pagrindais, naudo
jami grafiniai skaičiuotuvai ir 
kompiuteriai. Susidomėjimas 
jais labai gyvas. Paskaitų 
dėstytojai čia buvo Aldona 
Miškienė. Amanda Mulio-
lienė. Vilija Tarnavičiūtė ir 
dr. Algirdas Zabulionis. Rei
kia pastebėti, kad daug 
nuoširdaus darbo įdėjo ir Al
girdas Muliolis. Abu, Amanda 
ir Algirdas Mulioliai, jau yra 
atvežę į Lietuvą ir jai pado
vanoję septynius kompiute
rius ir tris spaustuves. Aman
da planuoja vėl nuvykti į Lie
tuvą ir keliose mokyklose il
giau padirbėti su kompiuterių 
pritaikymu matematikos pa
mokose. 

Muzikos klasėse buvo rodo
mas dėmesys jos integravimui 
bendroje mokyklos progra
moje, o taip pat ir aran-
žiravimui. improvizavimui bei 
akompanavimui muzikos pa
mokose. Visi dalyviai buvo 
prašomi atsivežti savo pamo
kos mokymo medžiagą ir paro
dyti, kaip ji yra klasėje vykdo
ma. Dėstytojai čia buvo Arū
nas Dikčius. dr. Roger 
Flstrom. Kate Hoyle ir Emili
ja Sakadolskienė. Beje. tie 
patys dėstytojai su kelių nau
jų kolegų pagalba dar dėstė 
įvairias meno šakas: muzikos, 
vaizduojamojo meno. dramos 
ir šokio judesio pritaikymą 
grupiniuose užsiėmimuose. 
Pradinių klasių metodikos 

kursų konceptualiam dalykų 
integravimui ir pamokų kū
rimui klases vedė Irena Gie
drienė, Nancy Andvik, Vida 
Anton, Virginia Hastings, Ka-
tie Hoyle ir Emilija Sakadol
skienė. Katalikiškų mokyklų 
darbo specifiką čia mokė ketu
ri specialistai iš New Yorko. 
Daug dėmesio susilaukė ir 
paauglystės psichologijos kur
sai. Čia buvo nagrinėjami 
būdai, kaip sumažinti moky
tojų ir mokinių įtampą, kuri 
žemina produktyvumą, maži
na nelankomumą ir dažnai 
veda prie alkoholizmo bei nar
komanijos. Dėmesys buvo 
kreipiamas į psichologiškai 
trapius ir jautrius vaikus. 
Šiuos kursus dėstė dr. Ruth 
Kelly, dr. Robert Lasky ir dr. 
Carol Toris. Kursų dalyvių 
Druskininkuose buvo apie 
200. 

Druskininkai — tai klimato 
ir įvairių gydymo terapijų ku
rortas, kurį supa plati pušynų 
juosta, gaivinanti žmogaus 
sielą ir kūną. Mineraliniai 
šaltiniai čia trykšta nuo se
niausių laikų. Cia veikia bent 
10 įvairių gydyklų — sanato
rijų, kuriose gydosi daugybė 
poilsiautojų. Druskininkai — 
tai M. K Čiurlionio vaikystės 
ir jaunystės miestas. Jo vardo 
muziejuje yra rengiami kon
certai. iŠ čia vyksta ekskursi
jos garlaiviu. Plaukiant Ne
munu, atsiveria nuostabių 
apylinkių panorama. Vieną 
vakarą ir mes plaukėme į 
senąjį Liškiavos piliakalnį, 
kur dar tebėra pilies bokšto 
liekanos. Druskininkuose yra 
ir niujorkiečio dailininko V. 
K Jonyno galerija. 

Visą kursų eigą Druskinin
kuose pavyzdingai ir suma
niai tvarkė Emilija Sakadols
kienė. Emija buvo ir nepa
mainomai profesionali vertė
ja. Jos padėjėjas, ir įvairių 
kliūčių šalintojas, buvo nuolat 
optimistiškai nusiteikęs Juo
zas Karmūza. Kai tik mums 
atsirasdavo kokia problema, 
jis tuoj ateidavo į pagalbą. 
Galbūt todėl jam viskas neblo
gai ir sekėsi: praradęs savo 
širdį, jis sumainė aukso žiedus 
su žavia vilniete, fizikos mo
kytoja. 

Kursai Alantoje 
Šis. 500 gyventojų tur įs , 

mies tukas y ra 15 k m nuo 
Molėtų, ka r ta i s vietinių žmo
nių da r vadinamas ir A lun ta . 
Ant kalvos puikuojasi įspū
dingai atrodanti balta baž
nyčia. Netoli nuo jos y r a 30 
lovų ligoninė ir vargšų se
nukų prieglauda. Šią var
gingą prieglaudą aplankiau i r 
direktorei Birutei Zigelienei 
į teikiau nemažą butelį ant i 
biotikų vaistų. 

Mūsų A.P.P.L.E. grupė čia 
atvyko liepos 21 ir dirbo iki 
rugpjūčid 1 d. Pirmenybė pa
tekti į šios sesijos kursus buvo 
teikiama mokytojams iš Piet
ryčių Lietuvos. Visą ku r sų 
eigą pradžioje stropiai admi
nistravo generalinė d i rek torė 
Vaiva Vėbraitė, o po t o Ilona 
Laučienė i r dr. Wende l l 
Mayo. Mokslas vyko Žemės 
ūkio ir miškininkystės moky
kloje. Mūsų dėstytojų buvo 
per 30, o į kursus klausytojų 
suvažiavo 200 iš įvairių apy
linkių. 

Mokyklų administravimo 
arba vadybos paskaitos čia su
silaukė reikiamo dėmesio. Bu
vo nagr inėjama direktoriaus 
rolė, mokyklos „kaitos planų" 
kūrimas, atskaitomybė, moky
tojų darbo vertinimas, veik
smingų posėdžių p lanavimas 
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CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI—PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
• — v • — — 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS, 
VIRYKLAS, ORO VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Po mokytojų talentų vakaro Vilniuje. Iš kairės: Aldona Miškiniene, Regina Pupkienė, Emilija Sakadolskienė, 
Julius Veblaitis, Giedrė Pupkytė. 

ir t.t. Su pradinių klasių dar
bo metodika supažindino Vida 
Anton, Janine Kašte ir dr. Ra
munė Račkauskienė. Apie 
komunikacinius kūrybinių 

havajiečių. Visiems visko pa
kako. 

Kursam baigiantis, bendrom 
klausytojų ir dėstytojų jėgom 
buvo ruošiami talentų vakarai 

įspūdžius skaitymo būdus ir visose pagrindinėse vietovėse. 
kalbos mokymo metodus 
kalbėjo anglų kalbos mokyto
jai Pat ir John Sullivan iš 
Hawajų, Steve Bergen ir dr. 
Wendell Mayo. Buvo ir paau
glystės psichologijos ir vi
suomeninių mokslų paskaitos. 
Čia dalyvavo istorijos, geogra
fijos ir politinio ugdymo mo
kytojai. Buvo gvildenamos gy
ventojų skaičiaus didėjimo, 
gamtosaugos, piliečių atsako
mybės, Jungtinių Tautų, Eu
ropos sąjungos, NATO ir Lie
tuvos saugumo temos. Jas 
aiškino profesoriai Ginny Ber
gen, Michael Raja, ir dr. Sau
lius Sužiedėlis. 

Šioje mokykloje dėsto 30 vie
tinių pedagogų. Jiems vado
vauja Vladas Pusvaškis. Yra 
nebloga biblioteka, pratybų 
laboratorijos ir kraštotyros 

Alantoje į šį vakarą prigūžėjo 
pilnutėlė mokyklos salė: mo
kytojų ir vietinių žmonių iš 
įvairių apylinkių. Čia buvo 
tikrai tvirtų talentų. Tokios 
bendros pastangos besiruo
šiant visus labiau suveda ir 
suartina. 

Rytojaus dieną buvo pasku
tinė darbo diena. A.P.P.L.E. 
administratoriai srautų kla
sėse visiems kursų dalyviams 
išdalino po 100 litų „mini" sti
pendijas, kurios buvo suauko
tos Amerikos lietuvių. Di
džiausios aukos mokytojams 
buvo gautos iš Tautos ir Lie
tuvių fondų. Šią vasarą sti
pendijom Lietuvoje buvo išda
linta 30,000 dolerių. Visi kur
santai iš A.P.P.L.E. gavo taip 
pat darbo ir kursų įvertinimo 
pažymėjimus. Už juos mokyto-

muziejus. Mokiniai gyvena jai gauna nedidelę profesinio 
čia pat, bendrabutyje. Yra čia darbo užskaitą ir tai prisideda 
ruošiami zootechnikai, vete
rinarijos felčeriai, matininkai, 
miškininkai. Mokykla su savo 
turto dalimi dalyvauja ak
cinės bendrovės „Alantos ag
roservisas" veikloje. Mokoma
sis ūkis apima 300 ha žemės. 
Kadangi yra auginami ir gy
vuliai, tai išsiplečia ir prakti
nis mokymas bei jo galimybės. 
Mokyklos valgykloje ir bufete 
mokiniai gauna sveiką ir ne
brangų maistą. Merginos, bai
gusios mokyklos 9 klases, prii
mamos mokytis namų ūkio ir 
ruošos specialybės. Per 4 me
tus galima išmokti taip pat ir 
mezgimo, modeliavimo, rūbų 
siuvimo. Daug dėmesio skiria
ma maisto paruošimui, ku
linarijai, konditerijai ir t.t. 
Reikia pasakyti, kad niekur 
kitur Lietuvoj mus taip įvai
riai ir gardžiai nemaitino, 
kaip Alantos mokykloje. Mer
ginų patarnavimas buvo grei
tas, mandagus ir su šypsena. 

Trumpesni, siauresnės 
apimties seminarai dar buvo 
Jurbarke ir Švenčionyse, ž a 
dinių klasių metodiką dėstė 
Vida Anton, Irena Giedrienė, 
ir Mona Leavitt. Specialiosios 
pedagogikos kursai buvo pra
vesti taip pat Y.~une, specia
liosios pedagogi m mokytojų 
centre. Kursą dė: cė prof. Kari 
Janowitz iš Temple universi
teto, dr. J->r>nnr.' ne Rickman 
iš Čikagos, ir dr. Algirdas 
Grigonis i- Kau o. Sie kursai 
turėjo nep pras- j pasisekimą, 
nes į juos suvaž avo net 1,600 
klausytoju 

Vieną vakarą Molėtų mo
kyklos n k.mat atvykę mus 
pradžiugino su puikiai pa
ruoštų trumpų vaizdelių pro
grama. Tais vaikais ir jų lai
kysena mes buvom sužavėti. 
Atsidėkodami mes juos pa
kvietėme į mūsų A.P.P.L.E. 
dėstytojų paruoštą valgių ra-
gavimo puotą. Čia buvo ska
numynų iš įvairių Amerikoj 
pamėgtų virtuvių, įskaitant ir 

prie jų algų pakėlimo. 
Po to mokyklos didžiojoje 

salėje vyko iškilmingas atsis
veikinimas. Meninę dalį atli
ko mišrus 16 asmenų choras. 
Įdomi buvo vyro ir moters 
melodeklamacija apie Lietu
vių tautą (ištrauka iš Konrado 
Valenrodo). Kalbėjo Molėtų 
švietimo centro pareigūnai, 
Molėtų meras Valentinas 
Stundys ir parapijos klebonas 
Algimantas Petkūnas. Srautų 
seniūnėm, vertėjom ir vir
tuvės personalui buvo įteiktos 
dovanėlės. Trumpai atsisvei
kino ir kursų administratoriai 
dr. VVendell Mayo, Ilona Lau
čiene ir kai kurie mūsų 
dėstytojai. Po pietų dar 
reikėjo šį tą perpakuoti, bet 
jau nedaug, nes bevažinėdami 
po įvairias mokyklas savo 
įvairias mokslo priemones jau 
buvom išdalinę Lietuvos mo
kytojams. Taip mes užbaigėm 
savo vasaros darbus ketu
riuose miestuose su viltimi, 
kad įdėtos pastangos nors 
kiek prisidės prie Lietuvos 
švietimo reformos. 

Rugpjūčio 5 d. vykome į Be-
brusų vasaros stovyklavietę, 
kur buvo mūsų darbų suves
tinė ir įvertinimas. Buvo ke
liami ir filosofiniai švietimo 
klausimai, pvz., egzaminai — 
kas tai yra? Ką byloja pažy
mys? Į šį pasitarimą atvyko ir 
Švietimo ministras dr. Zigmas 
Zinkevičius, jis visus pasvei
kinęs, išskubėjo vėl į Vilnių. 
Kruopščiai pasiruošęs, kalbėjo 
prof. Zabulionis, po jo Molėtų 
meras Valentinas Stundys, 
muzikas ^njn;n Dikčius, dr. 
Bagdonas- Emilija Sakadols
kienė ir generalinė A.P.P.L.E. 
direktore Vaiva Vėbraitė-
Gust. Beje. ji ir ministras Zin
kevičius, visiems stebint, pa
sirašė naują A.P.P.L.E. ir 
švietimo ministerijos sutartį 
1998 metams. Molėtų meras 
Stundys, pats pedagogas ir 
buvęs mokyklų direktorius. 

pasakė: „Jūs, A.P.P.L.E. žmo
nės, sugebėjote įkvėpti naujos 
gyvybės į Lietuvos švietimo 
sistemą, nes jūs ėjot koja ko
jon priekin su švietimo kaita". 

Pabaiga 

E S LIETUVOS 
S T U D E N T A M S SKIRIA 

S T I P E N D I J A S 
Trečius metus Lietuvos au

kštųjų mokyklų studentai da
lyvauja Europos Sąjungos fi
nansuojamoje „Tempus Jet 
9502" programoje. Užsienio 
universitetuose žinias jau to
bulino 50 studentų iš Kauno, 
Vilniaus bei Klaipėdos univer
sitetų. 

Rugsėjo 19 d. Klaipėdos uni
versitete susirinkę 8 užsienio 
universitetų atstovai skirstė 
stipendijas Šiems mokslo me
tams. Iš 64 konkurse dalyvau
jančių studentų buvo atrinkti 
45. 

Šios Tempus programos įga
liotasis atstovas, Prancūzijos 
Artua universiteto prorekto
rius prof. Jacųues Lesenne su
sitikime teigė, kad ši Europos 
Sąjungos finansuojama pro
grama skirta būsimiesiems in
žinieriams, vadybininkams, 
studentams, studijuojantiems 
marketingą, turizmą. 

Lingvistinę, akademinę bei 
psichologinę atranką įveikę 
studentai gauna 3,100 ECU 
stipendiją, skirtą vienam se
mestrui. Tiek trunka studijos 
užsienio universitete pagal šią 
Tempus programą. Stipendi
jos dydį nustatė Europos Są
jungos pareigūnai. 

Sav. parduoda 23 m. "ranch" 
namą ant 1/2 akro; 4 mieg., 

2-1/2 vonios. Hinsdale-
Timberiake Estate. 
Tel. 630-966-5214 

Apt for rent near 44 St. 
& WMtem Ava. 

2bedrms, $475 a mo. incld. gas 
Aelectric. 

First Rata Reti Estate, 
M 773-767-2400 

^ ^ RE/ 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Parkam* ir parduodama namus 
• Pensininkams nuotakia 

MISCELLANEOUS 

BrigNon Partc 
Radacoratod apt for raut 

4 rms., 1 H, to Archer, 
stovą & refrig. 

Tai. 630-988-1454 

PoTOc 
Permanant posrtion available with 
small manuf acturer in city. Mušt have 
experience on brass castings and 
forgings. Excellent starting rate pJus 
piece work and aH benefits. 
Call 312-942-0730 

KOMPIUTERIŲ 
KONSULTANTAI 

Remontas, įvedimas, "net-
work", Internet, Web puslapiai, 

lietuviški šriftai, "graphfcal 
design". Skambinti: 

9 v.r.-9v.v., tel. 773-330-0794. 
KODĄ SERVICE 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos j Lietuvą, e\59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.-
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel.: d. (813)360-9881, n. (813)360-1364. 

TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 
Telefonas: (773) 838-1050 

Atstovybė Lietuvoje: Vi lnius , 2 6 - 2 4 - 2 7 , 26-28-27 

PaineWebber 
kompanija įkurta 1879 metais 

Atmintas Povilait is , Investment Ezecutive siūlo finansines-investicines paslaugas: 
- finansinis planavimas 

- pensijų planavimas 
- aukštojo mokslo išlaidų padengimo planavimas 

- depozitiniai sertifikatai 
- akcijos ir obligacijos 

- bendrieji fondai 
- investicijų rizikos valdymas ir kitos paslaugos. 

Jei turite klausimų, norėtumėte daugiau sužinoti apie tai, Almintas Povilaitis ir 
PaineWebber kompanija galėtų būti Jums naudingi, ar paprasčiausiai pageidautumėte 

aptarti savo situaciją, nedvejodami kreipkitės (lietuviškai arba angliškai) telefonu: 

1-800-462-2515 

PaineWebber kompanija siūlo platų paslaugų ir produktų pasirinkimą daugiau nei 2 milijonams klientų 
visame pasaulyje, iškaitant individualius asmenis, institucijas, įmones, valstijų bei vietines vyriausybes ir 

visuomenines agentūras. 

BALTIJA EXPRESS CO LTD 
PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

?\ KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

SU PRISTATYMU | NAMUS BE MUITO 
NEMAŽAS IR VERTINGAS AMERIKIETIŠKO MAISTO SIUNTINYS TIK 44.00 

VISA TAI PER BALTIJA EXPRESS - VIENINTELE KOMPANIJĄ LAIKU PRISTATANČIĄ 
ŠVENTINIUS SIUNTINIUS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI TURI BŪTI PRISTATYTI IKI LAPKRIČIO S D. 
ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 

•327 S. PULASKI RO., CHICAGO, IL 60052 
SKAMBINKITE NEMOKAMAI: 1-800-SPARNAI /1-800-772-7624 



' 

LAIŠKAI 
AR NEATSIRAS KITAS 

VALANČIUS? 

Pasidaro liūdna, kai laikraš
ty randi, jog degtinės „suvar
tojimu" Lietuva pasauly stovi 
šeštoje vietoje: kiekvienam gy
ventojui tenka 1,8 galiono per 
metus išgertos degtinės. Gali
ma gal tik pasiguosti, kad Lat
vija šiose „varžybose" rikiuoja
si antroje vietoje. Ten išgeria
ma beveik dvigubai daugiau, 
3,56 galiono. Latviją, maždaug 
galionu atsilikus, seka Rusija, 
bet prie jos išgertų galionų 
skaičiaus išnašoj pažymėta, 
jog į tą sumą neįeina išgertas 
konjakas (brandy)! Hmm? Tik
riausia neįtraukta ir „nami
nė". Rusijos duomenys kelia 
įtarimo. (Pirmoj vietoj išger
tos degtinės sąraše yra Japo
nija, kur kiekvienam gyvento
jui tenka 3,60 galiono.) Alaus 
daugiausia išgeriama Čekų 
Respublikoje ir ji pirmauja vi
sų alkoholinių gėrimų suvar
tojimo sąraše. Lietuviai, ta
čiau, mieliau maukia degtinę. 
Estijos, nei degtinės, nei bend
ro gėrimų sąrašo pirmajam 
dešimtuke nėra. („Washington 
Post", 1997 spalio 25) 

Ar neatsiras Lietuvoje nau
jas vyskupas Valančius, kuris 
stos į kovą prieš girtuoklystę? 
Niekas turbūt žmonėms nepa
daro tiek žalos, kaip alkoholis. 
Gal todėl ir ekonominė, ir val
stybės santvarkos pažanga 
Lietuvoj tokia lėta — ne tik 
daug išteklių degtinei nueina, 
bet neblaivūs gyventojai nei 
planuoti, nei dirbti kaip rei
kiant neišgali. (Sunku pasaky
ti, kaip reikėtų paaiškinti gir
tuoklių japonų ekonominę 
sėkmę. Gal reikėtų sužinoti, 
ką japonai geria ir pradėt tą 
patį gerti lietuviams). Tačiau 

vis tik, ir valdžia, ir ypač Ka
talikų Bažnyčios vadovai, mo
kyklos ir jaunimo organizaci
jos rimtai ir greitai turėtų šia 
neganda susirūpinti. 

Nors statistinių duomenų 
neteko užtikti, bet lengva pas
tebėti, kad Lietuvos žmones 
taip pat labai rūko. Retas yra 
nerūkantis. Rūko jauni, bet 
ypač vyresnieji. Pats laikas 
būtų pradėt ir šio nelemto 
įpročio kratytis. Ypač dabar, 
kada Amerikos tabako pro
duktų gamintojams namuose 
tą piktžolę pardavinėti darosi 
vis sunkiau ir išlaidžiau, ir 
kada sąžinės neturinčios Ame
rikos tabako bendrovės savo 
prekėmis — su dideliu pa
trauklumu ir pasisekimu — 
intensyviai pradeda pulti ir 
teršti kitus kraštus, tarp jų 
ypač naujai atsikuriančias 
valstybes, kaip Lietuva. Tokių 
„investicijų" Lietuva tikrai 
turėtų neįsileisti, nes žmonių 
sveikatos nuostoliai ir kaina, 
kurią atneša tabako naudoji
mas, neverta bet kokios grei-
talaikės ekonominės naudos. 
Valstybės vadovai turėtų im
tis priemonių apie tokį sa
vižudišką tabako naudojimo 
pavojų įspėti bent jaunimą, 
nes senesniems pagalba gal ir 
pavėluota. Jau prieš daugelį 
šimtmečių išmintingi pas
tebėjo, kad sveikame kūne 
sveika ir siela. Jos žmonėms 
be perstojo į savo plaučius 
traukiant tabako dūmus ir be 
saiko geriant, Lietuvos siela 
gali niekad nepasveikti. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

APIE PLC KAPELĄ 

Sveikiname Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte, kapelą, 

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. lapkričio men. 4 d 

ATEITIES SAVAITGALIS 
l a p k r i č i o 7 — 9 d i e n o m i s 

A t e i t i n i n k ų n a m u o s e 
L e m o n t , I l l i n o i s 

: t . 

Penktadienis , lapkričio 7 d. 

730 v.v. kūrybos vakaras ir susipažinimas su svečiais iš Lietuvos: 
Ateitininkų federacijos pirmininku Vygantu Malinausku 
ir Lietuvos jaunųjų krikščionių demokratų pirmininku 
Artūru Vazbiu. 

Šeštadienis , lapkričio 8 d. 

ffcOO v.r. kava ir registracija. 

9:30 v.r. svarstybos: "Moksleivių ir jaunučių veiklos problemos 
ir galimybės tinkamai veiklai". Svarstyboms vadovaus 
Alė Lieponienė, dalyvaus dr. Ona Daugirdienė, Saulius 
Kuprys, Dainė Quinn, ir MAS CV atstovas. 

Rugsėjo 21 d. Dievo Motinos parapijos salėje, Cleveland.OH, sėkmingai įvykusios popietes su muzikos kapela 
„Tėviškė" dalyviai. Iš kaires (1 eil.): Vytautas Jagminas, Daiva Kimtytė, vadove Stase Jagminiene, Jūra Bakai-
tienė; II eil.: Leonidas Ragas. Alfonsas Seniūnas, Vytautas Birgiola, Juozas Vencevitius ir Julius Jokimas. 

Nuotr. Vlado Bacevičiaus 

10:30 v.r. Vyganto Malinausko pranešimas: "Ateities vizija ateiti
ninkams Lietuvoje". Diskusijoms vadovaus Laima 
Šalčiuvienė. 

12 v.r. Įspūdžiai iš Palangos konferencijos. Apvalaus stalo dis
kusijoms vadovaus dr. Aloyzas Pakalniškis, o dalyvaus 
Birutė Bublienė, Vygantas Malinauskas ir dr. Vaclovas 
Šaulys. ' 

1 v.p.p. užkandžiai. 

2 v.p.p. dr. Vytautas Vygantas: "Ateitininkų užjūrio veikla dabar 
ir ateityje". Diskusijoms vadovaus Arūnas Liulevičius. 

330 v.p.p. Apvalaus stalo svarstybos: "Kam ir kaip aukojama ateiri-
ninkijos uždaviniams Lietuvoje?" Diskusijoms vadovaus 
dr. Petras Vytenis Kisielius. Dalyvaus: dr. Petras Kisie
lius, sesuo Daiva Kuzmickaitė, Lidija Ringienė 

Vakare: Lietuvių fondo vakarienė Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. 

Sekmadien i s , lapkričio 9 d 

11 v.r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčioje, 

užkandžiai. 

vadovaujamą Stasės Jagmi
nienės, kad buvo atvykusi į 
Clevelandą. Vietiniai lietuviai 
visuomet džiaugsmingai pri
ima svečius menininkus, tad 
ir šį kartą buvo šiltai sutikta 
PLC kapela. 

Ypač puikiai skambėjo lietu
viškos kanklės D. Kimtytės 
rankose. 

Prisimenu, kai lietuviško 
kaimo gegužinėse užteko 
smuikelio ir armonikos, bet S. 
Jagminienės kapeloje gausu 
muzikantų, tad daugiausia 
buvo darnus sąskambis, o 
nesklandumų visiems pasitai
ko. 

Malonu matyti žmones, at
vykusius suteikti mums 
džiaugsmo. 

Bronius Nasvytis 
Toledo, OH 

NUOSTABŪS PETRO 
PETRUČIO POKALBIAI 

Metų metais Petras Petrutis 
buvo „Margutis", kas vakarą 
pranešdamas Čikagos lietu
viams apie lietuviškus reika
lus. Dabar skaitau su dideliu 
susidomėjimu Petro Petručio 
„Tarp mūsų kalbant" skiltį 
„Drauge". J is visuomet tarėjo 
gyslelę žinioms, o dabar jis 
tapo svarbiu komentatorium 
ir žyniu apie kas buvo ir kas 
yra šiandien. „Lietuvos aidas" 
ir kiti Lietuvos laikraščiai tu
rėtų perspausdinti Petručio 
straipsnius, nes tuomet Lietu
vos žmonės suprastų ne vien 
tik raidę, bet ir dvasią lietu
viško gyvenimo Amerikoje. 

Sau l iu s Š imol iūnas 
Detroit, MI 

PADĖKA IŠ ŠIRDIES 

Norėčiau pareikšti 'begalinę 
padėką mieliems daktarams, 
ligoninės personalui ir vi
siems, prisidėjusiems prie 
mano mylimos dukters gydy
mo — už malonų pri
žiūrėjimą, nuoširdų rūpini
mąsi ir pagalbos suteikimą 
sunkesniu metu. 

12 v.r. 

1 v.p.p Artūro Vazbio pranešimas: "Jaunoji karta Lietuvos poli
tiniame gyvenime" Diskusijoms vadovaus Jonas Vazne-
lis 

Iš visos širdies dėkoju ir 
džiaugiuosi pagalba, ne tik aš, 
bet Jolitos tėvelis ir broliukas 
su sesute bei visi artimieji, su 
nerimu mudvi išlydėję į tokią 
tolimą kelionę nepažįstamame 
krašte, su viltimi laukiantys 
sugrįžtant — Jolitos sutvir
tėjusios, o manęs laimingos. 

Mudvi su dukrele džiau
giamės, kad Jūsų visų dėka 
neapvilsime namiškių ir vi-
suoment minėsime Jūsų kilnų 
darbą. Linkime Jums tvir
tybės ir sveikatos, tardamos 
dar kar tą nuoširdžiausius 
padėkos žodžius. 

Jol i ta i r jos mama 

„Lietuvos Vaikų vilties" 
Čikagoje globotinės 

KODĖL PASIRINKOM 
AMERIKĄ VIETON 

SIBIRO 

Mielam Gediminui Balčiū
nui ir visiems kitiems, kurie 
nesupranta tremties laikų pa
dėties, š tai vienos šeimos isto
rija. („Nedrabstykime vienas 
kito purvais" autoriui) 

Tėvas, Augustinas Povilai
tis, Lietuvos Saugumo depar
tamento direktorius 1939 me
tais, ka r tu su Kazimieru Sku
ču, apkaltinti išsigalvotais 
kaltinimais, suimti ir išvežti į 
Maskvos kalėjimą. 1940 me
tais Povilaitis sušaudytas 
Maskvoj. Kur užkastas neži
nom. 20 metų tėvo laukėm, 
nežinojom, kad sušaudytas. 

Motina su dviem vaikais, 7 
ir 14 metų, perbrido per Šven
tosios upelį į Vokietiją. Antrą 
kartą bolševikams okupavus 
Lietuvą, vėl bėgom, vėl bri-
dom per Šventąją. 

Motina pasakojo, kad vaikus 
kankindavo tėvo akyse, kol 
prisipažindavo visus jam mes
tus kaltinimus. Todėl ir bė
gom. Vokietija mus priėmė, 
kaip politinius pabėgėlius. 

Išemigravom į Ameriką. 
Laukėm daug metų, galvojom 
sugrįžti, kai Amerika išvaduos 

2:30 v.p.p. Politinis simpoziumas: "Užjūrio krikščioniškos minties 
politinis požiūris j Lietuvos partijas". Svarstyboms vado
vaus dr. Petras Kisielius 

Ateities savaitgalyje dalyvauti kviečiami visi, kuriems rupi Lietu
vos ir išervikM ateitis. Atvykę pajusime ateitininkų veiklos pulsą 
ir susipažinsime su Jaunais ir energingais Lietuvos veikėjais. 

Jolita ir jos mama. 

Lietuvą iš rusų ir turėsim vėl 
laisvą tėvynę. 

Kaip ir visi naujakuriai, 
Amerikoj daug metų vargom. 
Po 40 metų pasenom ir kaip 
seni medžiai nebetinkam per
sodinimui į tėvų žemę. 

Mūsų tėvai žinojo, ką reiš
kia Stalino Rusija ir kas ten 
dedasi, todėl bėgo kiek kojos 
nešė. 

Bėgom išgelbėti gyvybę, nuo 
smurto, n u o kalėjimo, nuo Si
biro, nuo melo ir visko, kas 
yra nežmoniška, kad galėtu
mėm liudyti laisvam pasauliui 
apie Lietuvos likimą. 

Pagal Gediminą, mes turim 
atsiprašyti savo vaikų, kad 
pabėgom i š Lietuvos ir paken-
kėm likusiems? Nesąmonė! 

Romualdas Povilait is , 
D.D.S. 

Lemont, IL 

KLAD1J ATITAISYMAS IR 
KRITIKA 

„Draugo" spalio 24 dienos 
laiškų skyriuje P. Algis Rauli-
naitis aštriai kritikuoja mano 
straipsnį apie „interregnumo" 
grėsme Lietuvai. J i s turėjo 
pastebėti, kad „interregnu-
mas" buvo kabutėse kas 
reiškia, k a d tai ir perkelta, ir 
sarkastiška prasmė, bet taip 
pat daug ryškesnis išsireiški
m a s už „tarpuvaldį" ir puikiai 
žinomas visiems, kurie yra su
sipažinę s u pasauline istorija. 

Sutinku, kad esu privėlusi 
kai kurių istorinių klaidų, bet 
neklysta tik t a s . kuris nieko 
neveikia. Kartais, sukrėsta 
per mano kompiuterio elektro
ninį tinklą iš Lietuvos plau
kiančių žinių ir Lietuvos 
žurnalistų komentarų pasi
karščiuoju ir skubiai parašau. 
Gal to neturėčiau daryti. 
Antrą vertus, tokia detali kri
t ika man tik įrodo, kad esu 
skaitoma ir kad į mano 
rašymą yra kreipiamas 
dėmesys. Tai beveik maloniai 
pakutena mano savigarbą, bet 
neatbaido nuo rašymo. 

Už klaidas atsiprašau, bet 
ne už „interregnumą", ir dė
koju P. A. Raulinaičiui už 
dėmesį. Šalia to dar noriu pas
tebėti, k a d panašių priekaištų 
j a u gavau ir nuo savo bičiulių 
Clevelande. Mea culpa, mea 
maxima culpa... 

Aurelija M . Ba laša i t i enė 
Richmond Heights. OH 

PRIMINIMAS LIETUVOS 
ŽMONĖMS 

Vyresniajai kartai ir pokario 
Laisvės kovų tyrinėtojams vėl 
privalu prisiminti ir kitiems 
priminti apie pokario metų 
komunistų partijos aktyvistus 
i r jiems pavaldžią KGB. kuri 
samdė liudininkus-išrlavikus, 
kad sukurtų įkalčius neloja
liems okupaciniam režimui as
menims, kad galėtų juos trem

ti į Sibirą, sodinti į kalėjimus 
ir žudyti. 

Istorija savaip pasikartoja, 
prasidėjus prezidentinei rin
kimų kampanijai. Staiga vel 
prabyla lietuvių tautos geno
cidą vykdžiusi KGB. Žinoda
ma, kad jos sąžinę slegia de
šimtys tūkstančių nekaltai 
nužudytų geriausių Lietuvos 
sūnų ir dukrų: žinodama, kad 
ši teroro s t ruktūra dėl savo 
piktadarybių yra tapusi žmo
nijos geda, šiandien ji despe
ratiškai bando diskredituoti 
savo pagrindinius oponentus, 
priešus, bendradarbiavimu su 
KGB. tai yra tuos. kurie lietu
vių išsivadavimo kovoje ne-
suklupo ir lemiamu šios kovos 
metu. Sausio Tryliktosios die
nomis, nepalūžo, ir kurie su
vaidino svarbų vaidmenį 
griaudami KGB valdomą So
vietų Sąjungą, pramintą Blo
gio imperija. 

Pokario Laisvės kovų metais 
KGB mėgindavo Lietuvos lais
vės kovotoją sunaikinti pačių 
laisvės kovotojų rankomis. 
Tuo tikslu KGB sufrabrikuo-
davo verbavimo dokumentą ir 
klasta jį pakišdavo laisvės ko
votojams. Šiandien ji tokias 
klastotes bando pakišti vi
siems Lietuvos Respublikos 
piliečiams, kad pastarieji pra
dėtų įtarinėti Seimo pirminin
ką prof. Vytautą Landsbergį 
arba kitą Lietuvos patriotą ir 
jų nerinktų Lietuvos Respubli
kos prezidentais. 

Šia klasta norima neprileisti 
prie labai svarbaus valstybės 
vairo tų patriotinių jėgų Lie
tuvoje, kurios paskelbė ir pra

dėjo ne žodinę, bet tikrą nuo
seklią kovą prieš ypač pasta
raisiais metais įsišaknijusią 
korupciją ir nusikalstamumą. 
J ie bijo visų tų, kurie nori at
statyti teisingumą Lietuvoje ir 
pasiryžę kurti uemokratišką, 
pasiturinčią valstybę visiems 
Lietuvos piliečiams. 

Vardan Lietuvos žmonių ir 
saugios valstybės ateit ies bū
kime budrūs ir akyli! 

A. K e n t r a 
Lietuvos iaisves kovų — 

Miško Brolių draugijos vardu, 
vadas 

A. P e t r u š e v i č i u s 
Lietuvos kariuomenes 

kūrėjų savanorių sąjungos 
vardu, pirmininkas 

atsargos majoras 
A. B u r o k a s 

Krašto apsaugos bičiulių 
klubo vardu, pirmininkas 

atsargos majoras 

M i n i n t L i e t u v o s b a n k o ir 
lito išleidimo metines. Lietu
vos banko Kauno skyriuje ati
daryta paroda „Lietuvos ban
kui ir litui — 75". Paroda su
daryta iš valstybinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
fondų. Tarp kitų įdomybių joje 
pateikiami 1922 metais Ber
lyne spausdintų Lietuvos ban
ko laikinųjų banknotų bei tais 
pačiais metais A. Hasės spaus
tuvėje, Prahoje, išleistų nuola
tinių Lietuvos banko ban
knotų pavyzdžiai. Tai buvo 
1,2,5,10,50 ir 100 litų bankno
tai, kurių projektus sukūrė 
dailininkas Adomas Varnas. 

(Elta, 

A.tA. 
ANGELĖ ZABLOCKIENĖ 

ŠČIUKAITĖ 
Gyveno Willowbrook, IL , a n k s č i a u Floridoje i r De

troit, MI. 
Mirė 1997 m. l apkr ič io 2 d. 11:45 ry to , s u l a u k u s i 72 

metų. 
Gimė Lietuvoje, M a r i j a m p o l ė j e . 
Nul iūdę liko: v y r a s A n t a n a s , s e se rys O n a Šč iuka i tė , | 

Aldona Mei luvienė ir j o s v y r a s R o m a s be i k i t i g iminės 
Amerikoje ir Lietuvoje . 

Velionė buvo m o t i n a a .a . E d m u n d o . 
Velionė p a š a r v o t a lapkričio*4 d., a n t r a d i e n į n u o 3 iki 

8 v.v. P e t k u s L e m o n t l a ido j imo n a m u o s e , 12401 A r c h e r 
Ave. (ar t i Derby Rd.) . 

L a i d o t u v ė s į v y k s l a p k r i č i o 5 d.; t r e č i a d i e n į . Iš 
laidojimo n a m ų 9:30 va i . r y t o bus a t lydė ta į Pa l . J u r g i o 
Matulaičio misijos bažnyč ią , kurioje bus a u k o j a m o s 10 
vai. ryto šv. Mišios už ve l ionės sielą. Po šv. Mišių vel ionė 
bus pa la ido ta Šv. K a z i m i e r o l ie tuvių k a p i n ė s e . 

Vietoje gėlių p r a š o m e auko t i p a s i r i n k t a i l a b d a r o s 
organizacijai . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines , draugios ir paž į s t amus 
dalyvauti šiose la idotuvėse . 

Nul iūdę : v y r a s , s e s e r y s i r k i t i g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Donald A.Petkus / Donald M.Petkus, 
tel. 800-994-7600 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS 

A.tA. 
Agr. ALEKSANDRAS ŠIMKUS 

„Prabėgo jaunystės dienos 
Tėvynės laukuos... 
Užgesus dienelei, tenka ilsėtis 
Tolimuos kraštuos..." 

Šių me tų lapkr ič io 15 d., 8 vai ryto. Šv. Kaz imie ro 
l ie tuvių bažnyčioje , Los Ange les bus a u k o j a m o s šv. 
M i š i o s už V e l i o n į . P r a š o m e g i m i n e s i r d r a u g u s 
pr is imint i Velionį A l e k s a n d r ą savo maldose . 

Še i m a 

Los Angeles . CA 

m m m m m m m m m m t t m t t m m m m m 



DRAUGAS, antradienis, 1997 m. lapkričio mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
MED. KORP „GAJA" PO VASAROS 

ATOSTOGŲ 

Lietuviai savo kilme ver
tai didžiuojasi ir stengiasi tą 
pasididžiavimą pabrėžti kita
taučiams. Jeigu tik kur gyve
na būrelis lietuvių, nors jiems 
kartais ne visi lietuviški žo
džiai sklandžiai nuo liežuvio 
slysta, bet įvairiais rengi
niais, pokalbiais ir kitais 
būdais atkreipia savo kita
taučių kaimynų dėmesį į Lie
tuvą, lietuvius. Štai St. Daniel 
The Prophet parapijoje, esan
čioje 5332 S. Natoma Avenue, 
Chicago. lietuvės moterys šie
met vėl rengia „Lietuvių 
dieną" lapkričio 16 d., sekma
dienį. Mišios, kurias aukos 
kun. Jonas Kuzinskas, bus 
11:30 vai. r., jose giedos Lie
tuvos Vyčiu choras, vado
vaujamas muz. Fausto Stro-
lios. Nuo 12:30 vai. p.p. bus 
pasivaišinimas lietuviškais 
užkandžiais. Paremkime šią 
gražią tradiciją, kas tik ga
lime, užsukime į St. Daniel 
The Prophet parapiją lapk
ričio 16 d. ir parodykime, kad 
lietuviai yra vieningi. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapija švenčia 70 metų 
įkūrimo sukaktį. Iškilmin
gos Mišios ta proga bus auko
jamos sekmadieni, lapkričio 9 
d., 12:15 vai. p.p. Visuomenė 
maloniai prašoma Mišiose da
lyvauti. 

Daiva Meilienė, Korp! 
Neo-Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkė ir visa valdyba 
įtemptai dirba, besirūpinda
ma, kad korporacijos 75 m. ju
biliejaus minėjimas praeitų 
sėkmingai. Minėjimas rengia
mas lapkričio 28-29 d. Came-
lot pokylių salėje, 8624 W. 
95th Str.. Hickory Hffls, IL. 

Panevėžiečiu klubo na
riu metinis susirinkimas 
kviečiamas lapkričio 9 d., sek
madienį, 11:30 vai. r., Jauni
mo centro apatinėje salėje. 
Prieš susirinkimą, 10 vai. r., t. 
jėzuitų koplyčioje bus aukoja
mos Mišios už mirusius pa
nevėžiečius. Kviečiami visi na
riai ir kiti panevėžiečiai 
susirinkime dalyvauti. Savo 
įspūdžius iš Lietuvos papasa
kos klubo narys Antanas 
Paąžuolis. 

APLANKĖ MIRTIS 

Lapkričio 2 d., 5:45 vai. p.p., 
po ilgos ir sunkios ligos su 
šiuo pasauliu atsiskyrė, dau
geliui čikagiečių gerai pažįs
tama, mokytoja Marija Pėte-
rait ienė, pastaruoju metu gy
venusi Kalifornijoje. Platesnės 
informacijos bus paskelbtos 
vėliau. 

A.a. Eduardas Daniliū-
nas po sunkios ir ilgos ligos 
mirė spalio 29 d. London, On-
tario, Canada Laidojamas 
lapkričio 4 d., London, Ont. 
Hanau stovykloje buvo vienas 
pagrindinių „Dainavos" an
samblio organizatorių. Pirmas 
„Dainavos" ansamblio valdy
bos pirmininkas 1946.01.15-
05.24 ir vėliau — 1946.05.25-
1947.02.05. Buvo plunksnos 
žmogus. Bendradarbiavo ir 
„Dauge". 

Penktadienį, lapkričio 7 
d. 6:30 vai. vak., ruošiama 
vakaronė su viešnia iš Lie
tuvos Gražina Landsber
giene, kuri trumpam atvyk
sta į mūsų tarpą. Lietuvos 
Respublikos Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis nėra labai retas svečias 
pas Amerikos lietuvius, bet 
Gražina Landsbergienė, kuri 
Lietuvoje ypač yra įsijungusi į 
našlaičių paramos darbus, 
užsienyje lankytis neturi tiek 
progų. Visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti. 

JAV LB East Chicago 
apylinkė, per Birutę Vilutie-
nę, Schererville, IN, atsiuntė 
mums malonų laiškutį, lin
kėdami „Draugui" sėkmės ir 
dėkodami už reklamavimą jų 
veiklos, pridėjo 100 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū! 

Zarasiškių klubo Čika
goje pusmetinis nariu susi
rinkimas bus lapkričio 5 d., 
trečiadienį, 1 vai. po pietų, Vy
tauto Didžiojo šaulių namuo
se, 2417 West 43 Str., Chica
go. Nariai prašomi dalyvauti, 
išklausyti valdybos praneši
mų, aptarti tolimesnę veiklą, 
paskirstyti aukas. Laukiame 
ir naujų narių papildyti klubą. 
Po to pasivaišinsime. 

Š. m. spalio 8 d. rinkomės 
dr. A. Razmos namuose valdy
bos posėdžiui. Pradžioje prie 
vaišių pasidalinome vasaros 
atostogų nuotaikomis, gėrėjo
mės Razmų kelionės Alias
koje nuotraukomis. Ilgesnį 
pranešimą atliko dr. V. Šau
lys, dalyvavęs Nepaprastoje 
ateitininkų konferencijoje, Pa-. 
langoje. Kad visi nariai susi
pažintų su tų dienų eiga, nu
tarėme visus narius kviesti į 
susirinkimą spalio 19 d. 

Tą dieną, po 9 vai. šv. Mišių 
Palaiminto Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje rinkomės į Ateiti
ninkų namus, kur Stasiulie-
nės jau buvo paruošti šilti 
priešpiečiai. Po jų pirm. dr. A. 
Razma pradėjo susirinkimą, 
pasimeisdamas už mirusius 
narius, pasveikindamas visus 
susirinkusius ir apgailestau
damas, kad ir pakeitus laiką, 
mums nepavyksta prisivilioti 
jaunesniųjų. Svarbiausi die
nos reikalai buvo dalyvavusių 
Konferencijoje įspūdžiai. Pir
mas kalbėjo J. Polikaitis, bu
vęs Federacijos vadas. Konfe
rencija, anot jo, buvo reikalin
ga, nes jau būtina, kad visas 
ateitininkiškas veikimas ir va
dovybė būtų perkelta į Lie
tuvą. Dėl infiltravimo baimės 
iki šiol jos veikimas buvo be
veik nežinomas. Mes, už Lie
tuvos ribų gyvenantieji, savo 
atlikome, išsaugodami orga
nizacijos gyvavimą. Konferen
cija buvo labai gerai suorga
nizuota, studentai labai gra
žiai viską tvarkė. Dalyvavo 
daug garbingų svečių: vysku
pai, Seimo pirm. prof. V. 

Landsbergis, min. Z. Zinkevi
čius (pasisakė jaunystėje bu
vęs ateitininkų), Seimo nariai, 
miesto meras ir daug kitų. 

J. Baužys truputį kritiškiau 
į viską pažiūrėjo. Vieta pa
rinkta ne visai gera, nes Pa
langa savo triukšmu šiandien 
panaši į Las Vegas. Jaunimas 
labai nedrausmingas, jam 
duota labai daug galios. Visa 
tai labai kliudė rimtai darbo 
nuotaikai. Buvo ryški tenden
cija visą darbo eigą perduoti į 
vieno ar kelių žmonių rankas 
ir net politikuoti. Atgautas 
turtas ir Palangoje, ir Kaune, 
bet visur reikalingas didelis 
remontas, nors vyriausybė ir 
padedanti. 

Iš užsienio dalyvavo 28 as
menys. Dr. V. Vygantas iš
rinktas Ateitininkų federaci
jos Garbės pirmininku. V. Ma
linauskas, jaunas, dar studijų 
nebaigęs, išrinktas federacijos 
pirmininku, jo pavaduotojas 
— V. Rastenis, kuris yra ir 
naujai perrinktas Sendraugių 
pirm. Yra daug esminių pakei
timų, svarbiausias organas 
dabar Taryba valdyba — tik 
administracinis pagalbinis or
ganas. 

Dr. V. Šaulys arčiau susi
pažino su Kauno — vad. prof. 
Purtoku ir Vilniaus — vad. 
prof. L. Mačiūnu. Tarp jų yra 
nedidelis skirtumas, kurį jie 
patys ten vietoje turės išsi
aiškinti. Dar kalbėjo Konfe
rencijoje dalyvavęs dr. P. Ki
sielius ir kiti. Mums čia belie
ka ir toliau juos visokeriopai 
globoti ir pagelbėti. 

Sekretorė 

V m i n k i i * I.K-tuviu d a i l i n i n k i ų draupjos nares. Musinnknsio* pirm.i],m 
••iv.!.n tx»<-<!>im A<ir>s Su tkuv ienės sodyboje Beverlv Shores. I N ''irmoje 
e:I 'š k.nr.-s Kasa S u t k i i t e , Ada Sutkuviene, .Janina Prapuoleniene. Vau 
•l.i V. k. ••!!". I I - i i Indre l .uka i te . V i l i j a Kiv.tit '-St.inei.ii isk.is. I!i <•• 
M u.''l.t.'-:i.-i Stankūniene, Janina Mark * . Marija Ambroza i t i ene ir Aud-
r T . . Ai . l im/.l it .vte 

NUOŠIRDAUS 
SUARTĖJIMO ŠVENTĖ 

Amato sąvoką lietuviškoji 
enciklopedija aiškina taip: 
„bendra prasme verslas, profe
sijos darbas. Technikos pras
me žaliavos apdirbimas. Ver
slo prasme smulki pramonės 
forma". Vajergau, kaip sausa, 
trumpa ir neįdomu! 

Kokia laimė, kad 26-osios 
lietuvių fotografijos parodoje 
savo darbus rodę autoriai-
vietiniai ir iš Lietuvos, — en
ciklopedijos nevartė ir įkvė
pimo ten neieškojo. Nuotrau
kos žaižaravo įvairove, išsau
godamos ir atspindėdamos net 
tai, kas negrįžtamai prarasta 
amatų tematikoje. Ačiū auto
riams, leidusiems įsivaizduoti 
save, minkant duoną, ver
piant, audžiant, mezgant, pi
nant, skaptuojant medinius 
šaukštus, klumpes, drožiant 
švilpynes, marginant mar
gučius, na ir žinoma, ker
mošiau ant Lietuvos turguose! 

Dvi savaites džiuginusi 
nuolatinius Jaunimo centro 
lankytojus ir atsitiktinai Čiur
lionio galerijon patekusius 
svečius paroda bus uždaro
ma... neįprastai. 

Pagal seniai nusistovėjusią 
tradiciją, premijuotinus dar
bus išrinks parodoje apsilan
kiusi visuomenė, per visą pa
rodos laiką balsavusi už įdo
miausias amatų fotografijas. 
Balsavimo rezultatai bus pa
skelbti parodą uždarant lap
kričio 7 d., penktadienį, 8 vai. 
vakare Jaunimo centro ka
vinėje. Tą vakarą ir ten pat, 
kaip įprasta, Budrio Lietuvių 
foto archyvo fondo steigėja ir 
pirmininkė dr. Milda Bu
drienė pagarsins 1999 m. fo
tografijų parodos temą. 

Jaukioje JC kavinėje dar 
pratęsime pokalbį apie ama
tus. Kalbėsime apie rugio 
žiedą ir kvepiančią duonos rie
kę, sužinosime vienos nuota
ko- vestuvinių rūbų istoriją, 
pakeliausime dievdirbio Jono 
Valiaus gyvenimo keliais. 
šypsodamiesi klausysimės is-

Neolituanai, susirinkę pasitarti apie savo korporacijos 75 m. sukakties minėjimą. Iš kairės: Daina lgnatonienė 
su dukrele Vida, Vanda Mažeikienė, Vita Girdvainienė, Algis Modestas, pirm. Daiva Meilienė ir jos dukrelė Ali
na, Valentinas Krumplis, Eduardas Modestas, Eglė Juodvalkė, Algis Augaitis, Vaclovas Mažeika ir Arvydas Ig-
natonis. 

LIETUVAITĖ DIPLOMATĖ — JAV 
KONSULE KROKUVOJE 

torijos apie mūsų tyrinėtoją 
jau 30 metų kuriantį plas-
noklį. Dar — „ant sienos" ma
tysime šimtamečius Lietuvos 
senolius, išgirsime kupinus 
išminties jų pasakojimus. 
Vaišinsimės šiam ypatingam 
vakarui iškepta neregėto didu
mo duona ir sūriu su kmynais. 
Bus ir lietuviškų apynių 
šnekučio! Ir visas Jaunimo 
centras penktadienio vakarą 
kvepės mėtų arbata! 

Belieka pasakyti, kad paro
dos uždarymo programą su
galvojo ir ją praves Aldona 
Jurkutė, o jai talkins nemažas 
būrys įdomių ir labai talen
tingų žmonių: net kietašir
džius suminkštins kankli
ninkės Daivos Kimtytės atlie
kama muzika, įdomią ir ne
girdėtą istoriją apie duonos 
kvapą papasakos Vilniaus 
„Žemynos" gimnazijos direk
torius Algimantas Šventickas, 
o dailininkė Genovaitė Skra-
bulienė paporins apie šventas, 
niekuomet nepailstančias lie
tuvės moters rankas. 

Jaukioji Jaunimo centro ka
vinė pasiilgo tų laikų, kai vi
sos vietos joje būdavo užimtos, 
kai, ir programai pasibaigus, 
niekas neskubėdavo skris-
tytis. 

Gal penktadienio vakarą 
įvyks stebuklas ir, nelikus 
vietų kažkam teks sėdėti ant 
grindų? 

Esate labai visi laukiami, 
mielieji! 

Aldona Jurkutė 

Gražina Landsbergienė, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirm. prof. Vytauto Landsber
gio žmona, lankosi pas Ameri
kos lietuvius. Prieš grįždama į 
Vilnių, žada užsukti ir į 
Čikagą. Lapkričio 9 d., sekma
dienį ji bus Pasaulio lietuvių 
centre, dalyvaus Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje pamaldose ir po to 
JAV LB Lemonto apylinkės 
valdybos ruošiamuose pietuo
se. Stalus ir vietas prašome 
užsisakyti pas G. Kazėną 630-
243-0791 arba A. Urbutj 708-
448-6881. Visi kviečiami. 

Kur tik tų lietuvių nerasi? 
Tokia mintis kyla, žinant, kad 
Krokuvos mieste Lenkijoje vi
zų skyriuje darbuojasi lietu
vaitė iš Čikagos priemiesčių 
— Rūta D. Elvikis (tai jos pro
fesinė pavardė). Ji yra dr. 
Jono Dainausko ir Virginijos 
— Jūratės Elvikytės, gyve
nančių Woodridge, VL, dukra. 
Taip pat reikia pridėti, jog ji 
yra jau 94-sius metus einančio 
mūsų istoriko ir visuomeni
ninko — Jono Dainausko duk
raitė. 

Ši viena iš nedaugelio lietu
vių kilmės diplomačių, tar
naujančių JAV diplomatinėje 
tarnyboje, spalio mėn. antroje 
pusėje buvo parvykusi pas 
savo tėvus į Čikagą, o taip pat 
aplankė kitus šeimos narius 
tolimesniuose JAV miestuose 
ir atliko eilę su savo tarnyba 
surištų darbų Washingtone, 
D.C. 34 metų amžiaus sulau
kusi Rūta, turi dar jaunesnį 
brolį Paulių (32 m.) ir seserį 
Dalią (30 metų). Dalia gyvena 
tolokai nuo Čikagos — Sacra-
mento mieste Kalifornijoje, o 
Paulius — Iowa valstijoje. Tad 
ir su jais Rūta buvo susitikusi 
ir pabendravo. 

Rūta jau spėjo įsigyti pora 
mokslinių laipsnių (yra baigu
si politinius mokslus ir teisę). 
Vienerius metus Sorbonos uni
versitete Prancūzijoje ji dar 
studijavo prancūzų kalbą ir 
kultūrą. Vėliau, kaip užsienio 
prekybos teisės žinovė, dirbo 
advokate vienoje firmoje San 
Francisco mieste Kalifornijoje. 

„Nusprendusi tapti diplo-
mateji atrankos keliu pateko 
JAV Valstybės departamento 
mokyklon, kur yra ruošiami 
diplomatinės tarnybos žmo
nės. Sėkmingai ją baigusi, tre
jus metus Rūta praleido Can-
berros mieste, Australijoje. Po 
to pasitaikė proga išvykti į 
Europą, visai netoli savo tėvų 
krašto — Lietuvos. Ji buvo pa
skirta konsule vizų reikalams 

JAV gen. konsulate Krokuvo
je, Lenkijoje. 

Čia ji jau darbuojasi antri 
metai ir per tą laiką turėjo 
progą nuvažiuoti aplankyti ir 
Lietuvą. Konsulate ji, šalia 
savo tiesioginio darbo, turi pa
skirti nemaža laiko ir repre
zentaciniams reikalams — su
tikti įvairius JAV pareigūnus 
ir kt. Dar anksčiau yra tekę 
matyti nuotrauką, kurioje Rū
ta sveikinasi su į Lenkiją at
vykusia Hillary Clinton, JAV 
prezidento žmona. 

Dirbant Krokuvoje, jai yra 
tekę patirti ir nelabai malonių 
dalykų — išgyventi vagystę 
bei sužeidimą. Tačiau tokie 
dalykai visiems atsitinka; nie
kur niekam nėra garantuota, 
kad jų nebus. Krokuvoje ji jau 
spėjo apsiprasti ir konsulato 
vietiniai tarnautojai lenkai ją 
vadina „lietuvaite Rūta". Ta
čiau jos tarnybos laikas Kro
kuvoje jau baigiasi: ji ten tu
rėtų išbūti iki 1998 m. ge
gužės mėnesio. Tada ji norėtų 
gauti diplomatinį darbą Wa-
shington, D.C. Galimas daik
tas, jai tas pasiekti pasiseks, 
nes, atrodo, kad šiame krašte 
darbuotis yra žymiai lengviau 
negu užsienyje. 

Atgal į savo tarnybos vietą 
— Krokuvą — Rūta išskrido 
spalio 31 d. Linkime jai sėk
mingai darbuotis ir baigti tar
nybą. 

E. Šulaitis 

LITUANISTIKOS 
TYRIMO IR STUDUU 

CENTRAS 
JAUNIMO CENTRE 

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrą yra aplankę daug 
mokslininkų iš Lietuvos. I šį 
centrą atvyksta ir įvairių 
mokslo šakų specialistai, nes 
čia sukaupta daug archyvų ir 
įvairiausių leidinių, išleistų 
išeivijos mokslo žmonių, ra
šytojų bei spaudos darbuotojų. 

Prieš porą savaičių išvyko 

Nuotr. Vytauto Kasniuno 

atgal į Vilnių Aliucija Oren
taitė, dirbanti Vilniaus uni
versitete. Čia ji tvarkė prel. 
Juozo Prunskio archyvinę 
medžiagą. Genutė Jokūbaitytė 
yra Mažvydo bibliotekos isto
rinių knygų tvarkymo specia
listė. Atlikusios joms paskir
tus darbus, abi grįžo į Lietuvą 
prie anksčiau eitų pareigų Vil
niuje. 

Reikia pažymėti, kad dr. 
prof. Jonas Račkauskas, vado
vaująs šiam tyrimų ir studijų 
centrui, neatsisako priimti 
mokslo žmonių iš Lietuvos, 
norinčių pasinaudoti turimais 
archyvais, todėl į išvykusių 
vietas jau atvyko du mokslo 
žmonės iš Vilniaus. 

Algimantas Šventikas, „Že
myno" gimnazijos direktorius, 
gyvendamas Čikagoje, studi
juos moksleivių žinių įvertini
mą egzaminų ir mokslo metu, 
kad gimnazijos moksleiviai 
būtų gerai pasiruošę universi
tetų studijoms. 

Jo pagrindinis siekimas yra 
pasiruošti pedagogikos dokto
ratui. 

Aušrys Matonis, atvyko iš 
Vilniaus Muzikos akademijos 
ir dirba muzikologijos ar
chyve, ruošiasi muzikos ma
gistro laipsniui. 

Abudu mokslo darbuotojai 
taip pat talkins dr. prof. J. 
Račkauskui įvairiems dar
bams, Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. 

A. Paužuolis 

Stasys Milašius, Lake Ge-
neva, WI, pratęsdamas laik
raščio prenumeratą viene
riems metams, atsiuntė 105 
dol. auką. Už palaikymą lietu
viško žodžio tariame nuoširdų 
ačiū. 

SKELBIMAI 
z Karaliaučiaus srities lie
tuviškų mokyklų paramai , 
per Mažosios Lietuvos Lietu
vių dr-ją Čikagoje aukojo: po 
$100 — Šarūnas ir Audronė 
Užgiriai, ir Zelma Noreikienė. 
Po $50 kun. Kęstutis Žemaitis 
ir kun. Jonas Pakalniškis. 
$30 — Victor Shainas. $25 — 
Jonas Dekeris. $15 — Pranas 
Jurkus. $10 — Ramūnas Bra-
kas. Dėkodami visiems rėmė
jams, kviečiame visuomenę 
remti lietuvišką švietimą Maž. 
Lietuvoje, aukas siunčiant: 
„Karaliaučiaus krašto lie
tuvybei", 1394 Middleburg 
Ct., Naperville, IL 60540-
7011. 

(sk.) 
x 50 m. moteris ieško slau

gymo darbo. Skambinti: 773-
436-1360. 

(sk.) 
x Atlantic Express Corp* 

pristatys siuntinius Lietuvoje 
tiesiai į namus. Talpintuvas 
išplaukia lapkričio 8 d. 
Informacijai teh: 800-775-7363. 

(sk.) 
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