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Lietuva pareiškė protestą dėl 
Baltarusijos valdžios veiksmų 

pasakojo D. Vilnius, birželio 22 d. 
(BNS) — Pirmadieni i Lietu
vos Užsienio reikalų ministe
riją buvo iškviestas Baltaru
sijos ambasadorius Lietuvoje 
Jevgenij Voitovič, kuriam 
buvo pareikštas protestas dėl 
Baltarusijos valdžios netinka
mo elgesio su Lietuvos amba
sadoriaus rezidencija Minsko 
rajone J>rozdy". 

Dėl šių Baltarusijos valdžios 
veiksmų Lietuvos ambasado
rius Baltarusijoje Viktoras 
Baublys birželio 19-ąją išvyko 
į Vilnių, nenurodęs sugrįžimo 
datos. Baltarusijos Užsienio 
reikalų ministerija informuo
ta, jog Lietuvos ambasadai 
Minske vadovaus laikinasis 
reikalų patikėtinis Dainius 
Trinkūnas. 

Lietuvos URM informacijos 
skyriaus pranešė, kad susiti
kime su Baltarusijos amba
sadoriumi išreikšta viltis, jog 
Baltarusijos valdžia artimiau
siu laiku sudarys sąlygas Lie
tuvos diplomatinės atstovybės 
vadovui netrukdomai sugrįžti 
ir naudotis rezidencija JDroz-
dy" rajone bei vykdyti savo 
funkcijas. 

Baltarusijos pusė taip pat 
paraginta pradėti derybas dėl 
tinkamų alternatyvių patalpų 
Lietuvos ambasadoriaus rezi
dencijai Minske suteikimo. 

Nuo pirmadienio ryto Balta
rusijoje reziduojantys diplo
matai dėl šios valstybės val
džios sudaromų klūčių negali 
pateikti į savo rezidencijas 
šiame komplekse. Nuo birželio 
19-osios buvo nutrauktas van
dens elektros tiekimas, telefo
no ryšys. 

Lietuvos URM pranešime 
pažymima, kad Baltarusijos 
valdžios veiksmai šiurkščiai 
pažeidžia 1961 m. Vienos kon
vencijos dėl diplomatinių san
tykių nuostatas. 

Pasak Lietuvos URM Po
litikos departamento direkto
riaus Vygaudo Ušacko, „am
basadoriaus sugrįžimas į Vil
nių yra atostogos". „Ambasa
dorius yra sugrįžęs į Vilnių. 
Galite traktuoti, kaip jums pa
tinka", sakė V. Ušackas. 

„Tikslo prasme mūsų pozi
cija sutampa su Europos Są
jungos pozicija, tačiau formos 
prasme, mūsų protestas yra 
švelnesnis negu ES", sakė pa
reigūnas. 

Pasak jo, ir ES, ir Lietuvos 
požiūris į problemą sutampa 
— diplomatinis atstovavimas 
Baltarusijoje yra sumažintas 
iki laikinojo reikalų patikėti
nio. 

V. Ušacko teigimu, kol kas 
nepriimtas sprendimas pasiū
lyti Baltarusijos ambasadoriui 
J. Voitovič išvykti į Minską ir 
„apsiribota protestu". 

Pasak V. Ušacko, diploma
tinėje praktikoje įprasta, kad 
kaimyninės valstybės gali pri
imti švelnesnius sprendimus, 
nei tarptautinė bendruomenė. 

Minske likęs D. Trinkūnas 
sakė pirmadienį dalyvavęs Di
džiosios Britanijos ambasado
rės Minske Jassica Pierce 

ko užmiestyje" 
Trinkūnas. 

Pasak ambasadoriaus V. 
Baublio, jis iki paskutinės mi
nutės buvo savo rezidencijoje, 
o išvykdamas į Vilnių, išgabe
no dalį ambasados turto. 
Tačiau visas asmeninis turtas 
liko užantspauduotoje rezi
dencijoje. 

Ambasadorius teigė esąs 
įsitikinęs, kad Baltarusijos 
valdžios primygtinai siūlomą 
komunikacijų remontą galima 
atlikti, netrukdant diplomati
nėms rezidencijoms. Pasak V. 
Baublio, prieš pOrą metų atlik
dami rezidencijos remontą, in
žinieriai nustatė, kad vanden
tiekio ir kanalizacijos būklė 
buvo gera. 

Pasak jo, sunku diploma
tinėje praktikoje prisiminti at
vejų, kai nekilus karui ar jo 
grėsmei, valstybę iškart pali
ko tiek daug diplomatų. 

Seimo pirmininkas būtų 
likęs ambasadoje Minske 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, jei būtų ambasa
dorius Minske, būtų likęs 
„Drozdy" rezidencijų komplek
se ir važinėjęs dviračiu. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis „visiškai skanda
lingu" pavadino Baltarusijos 
prezidento Aleksandr Luka-

Sekmadienį North Carolina baigėsi birželio 9 dieną prasidėjusios NATO ir bendradarbių pratybos „Cooperative 
Osprey*, kuriose dalyvavo trijų NATO valstybių — JAV, Kanados ir Nyderlandų bei 12-kos „Bendradarbiavi
mas vardan taikos" programos valstybių karinės pajėgos. Lietuvai „Cooperative Osprey" atstovavo Klaipėdos 7-
ojo dragūnų pamario gynybos bataliono būrys. 

Arūno Banionio nuotr.: Lietuvos dragūnai bėga j „CH-53 Sea Stallion* malūnsparnį. 

Briuseli8-Vilniu8, birželio 
22 d. (Elta) — Europos Sąjun
gos plėtros derybų vadovas 
teigia, jog Europos Komisija 
pajėgi į derybas dėl narystės 
vienu metu įtraukti ir dau
giau nei šešias kandidates. 

Tai galėtų pakelti „stiprūs 
mūsų pečiai", atsakydamas į 
Eltos korespondento pateiktą 
klausimą, teigė Europos Są-

šenko elgesį užsienio diplo- jungos plėtros derybų grupės 

Europos Komisija gali į derybas 
įtraukti daugiau kandidačių 

bendruose peržiūrimi bendruose posė
džiuose. 

Pirmieji šios peržiūros re
zultatai turėtų paaiškėti jau 

šių metų pabaigoje, o galuti
niai — kitų metų vasarą. Po 
to turėtų prasidėti derybos su 
tomis kandidatėmis, kurių 
pastangos siekiant narystės 
ES bus įvertintos palankiau
siai. 

Baltijos valstybių vienybė nėra 
tikra 

matų atžvilgiu ir palankiai 
įvertino Vakarų valstybių kri
tiką. 

Tačiau V. Landsbergis ma
no, jog sprendimas atšaukti 
visų Europos Sąjungos valsty
bių ambasadorius iš Minsko 
nebuvo vienintelė išeitis. 

„Jei valstybės būtų vienin
gos ir nesitrauktų iš savo 
teisėtai turimų patalpų, gal
būt būtų priverstas atsitrauk
ti Baltarusijos prezidentas", 
sakė jis. 

Pasak V. Landsbergio, jei jis 
būtų Lietuvos ambasadoriu
mi, būtų likęs „teisėtose patal
pose su Lietuvos vėliava, ap
sirūpinęs maistu, ir vaikš
čiojęs pėstute arba važinėjęs 
dviračiu". „Juk ne tokius lai
kus žmonės yra pergyvenę", 
pastebėjo jis. 

Lietuvos nuostatą ambasa
doriaus atšaukimo klausimu jis 
pavadino „šiek tiek svyruo
jančia", tačiau išreiškė viltį, 
jog „Lietuva elgsis vieningai 
kartu su Vakarų valstybėmis". 

vadovas Nikolaus van der Pas. 
Jis pirmadienį dalyvavo paly
dovu iš Briuselio transliuotoje 
spaudos konferencijoje, per 
kurią klausimus iš savo vals
tybių sostinių galėjo pateikti 
narystės Europos Sąjungoje 
siekiančių valstybių žurnalis
tai. 

EK pareigūnas tvirtino, kad 
derybose dalyvausiančių kan
didačių skaičius gali padidėti 
priklausomai nuo to, kaip val
stybės prisitaikys prie joms 
keliamų reikalavimų. 

Kol kas vyksta visų kandi
dačių peržiūra. Tačiau šešios 
jau sulaukusios kvietimo pra
dėti derybas valstybės — Ven
grija, Slovėnija, Lenkija, Čeki
ja, Estija ir Kipras — šiame 
procese dalyvauja individua
liai: dvišaliuose susitikimuose 
tikrinama, kaip šių valstybių 
įstatymai ir kiti teisės aktai 
atitinka Europos Sąjungos rei
kalavimus. Likusių penkių 
kandidačių, tarp jų ir Lietu
vos, norminiai dokumentai 

Europos bankas finansuos 
Lietuvos žvyrkelių sutvarkymą 

Vilnius, birželio 19 d. 
(BNS) — Penktadienį Vilniuje 
Europos investicijų banko 
(EIB) viceprezidentas VVolf-
gang Roth ir Lietuvos finansų 
ministras Algirdas Šemeta pa
sirašė paskolos sutartį, pagal 
kurią, EIB suteikė Lietuvai 40 
mln. ekiu (177 mln. litų) pa
skolą žvyrkelių projektui. 

Pasak A. Šemetos, EIB ne
reikalauja, kad darbai bei 

suteikė paskolą automagis
tralės „Via Baltica" statybai. 

EIB skolina 18 metų laiko
tarpiui su 3 metų lengvatiniu 
laikotarpiu. Paskolos palūka
nos bus ne didesnės kaip 5.5 
proc. Visas projektas vertina
mas 80 mln. ekiu (apie 354 
mln. litų). Likusius 40 mln. 
ekiu skirs Lietuvos kelių fon
das. 

Varšuva, birželio 22 d. 
(BNS) — Baltijos valstybių 
vienybė tėra fasadas, už kurio 
slypi skirtingos tradicijos ir 
tikslai, pirmadienį rašo Lenki
jos dienraštis „Gazeta Wyborc-
za". 

Dienraštis remiasi prieš ke
lias savaites su nuostaba Lie
tuvoje sutikta ir tikrovės neat-
spindėjusia informacija, kad 
Estijos gyventojai didžiausiais 
savo priešais po Rusijos neva 
laiko Lietuvą ir Latviją. 

Vėliau paaiškėjo, kad tokie 
Estijos gyventojų apklausos 
rezultatai buvo gauti, atlikus 
neprofesionalią ir visų gyven
tojų nuomonės neatspindėju-
sią apklausą. 

Nepaisant to, Lenkijos laik
raštis „Gazeta Wyborcza" re-

' miasi Tartu universiteto so
ciologų nuomone, kad tokį 
estų požiūrį į kaimynus nu
lėmė eurokonkurencija. 

Laikraštis rašo, kad Taline 
dirbantys lietuvių diplomatai 
mano, jog tai estų politikos, 
kuri tradiciškai yra priešiška 
Lietuvai ir Latvijai, padari
nys. „Lietuva jau seniai prie
kaištauja estams, kad rekla
muodami savo reformas, jie 
tai daro Lietuvos sąskaita", 
rašo „Gazeta VVyborcza". 

Kartu laikraštis pastebi, jog 
oficialiai Baltijos valstybių 
santykiai laikomi gerais, o 

politikai kiekviena proga agi
tuoja už didesnę integraciją. 

Straipsnyje rašoma, kad pir
mieji Baltijos valstybių nesu
tarimai prasidėjo, kai Lietuva 
savarankiškai paskelbė ne
priklausomybę, o Latvya ir 
Estija pasirinko dvejų metų 
pereinamąjį laikotarpį. Tai lei
do Maskvai savo nepasitenki
nimą nukreipti prieš Lietuvą 
ir pradėti trijų mėnesių eko
nominę blokadą. 

Latvijos laikraščio „Diena" 
publicistas Aivaras Ozolinis 
mano, kad Baltijos valstybių 
integracija neįmanoma dėl is
torinių priežasčių, religinių 
skirtumų ir mąstysenos. Pa
sak jo, Latvija ir Estija, skir
tingai nuo Lietuvos, iki 1918 
metų savarankiškomis val
stybėmis nebuvo ir buvo glau
džiai susijusios su Vokietija 
bei Skandinavijos valstybė
mis, tuo tarpu Lietuva — su 
Lenkija. Be to, pastebi Latvi
jos apžvalgininkas, lietuviai 
yra katalikai, o estai ir latviai 
— protestantai. 

„Gazeta VVyborcza" taip pat 
remiasi „Lietuvos ryto" ap
žvalgininko Rimvydo Valatkos 
nuomone, kad Estijos pakvie
timas derybų dėl narystės Eu
ropos Sąjungoje galutinai pa
laidojo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos veinybės galimybes ir 
padarė šią idėją beprasmiška. 

Lietuvai trūksta advokatų 
Vilnius, birželio 22 d. 

(Elta) — Seimo pirmininko 
pavaduotojas, Krikščionių de
mokratų partijos valdybos 
narys Feliksas Palubinskas 
kritiškai vertina Seime prii
minėjamą šiuo metu naują 
Advokatūros įstatymo redak-Iki 2000 metų visoje Lietu 

įranga būtų perkama tik iš voje bus išasfaltuota 900 kilo- c į j ą . Pirmadienio spaudos kon-
užsienio, todėl projekto įgy- metrų žvyrkelių, esančių ar- ferencijoje jis apgailestavo, 

„palydose". Pasak D. Trinku- vendinimas leis sukurti darbo čiau gyvenamųjų vietų. Žvyr- kad pagrindinės problemos — 
no, akcijoje dalyvavo ES vals- vietų visoje Lietuvoje, ypač keliai dabar sudaro 49 proc. teisininkų trūkumo šis doku-

kaimo vietovėse. 
W. Roth taip pat teigė, kad 

banko bendradarbiavimas su 
Lietuva yra labai sėkmingas, 
jis pasiryžęs remti ir daugiau 
projektų. Bankas dalyvaus de
rybose dėl smulkaus verslo bei 
kitų projektų finansavimo. 
EIB remia jau antrą kelių pro
jektą Lietuvoje. Anksčiau jis 

tybių bei j Lenkijos, Lietuvos 
ir Estijos diplomatai. 

„Priešais Britanijos amba
sadą buvo keliamos šampano 
taurės. Visa tai susidomėju
sios fiksavo Rusijos televizijos 
kompanijos. Vėliau diplomati
nių automobilių su vėliavėlė
mis kolona lydėjo britų amba
sadorę iki pat oro uosto Mins-

(10,400 km) visų valstybinių mentas neišspręs 
Lietuvos kelių, kurių bendras Įstatymo projekte, pasak F. 
ilgis — daugiau nei 21,000 ki- Palubinsko, siūloma didinti 
lometrų. Maždaug penktada- advokatų skaičių faktiškai 
lio (1,879 km) žvyrkelių pa- naikinant leidimus turinčių 
dėtis yra kritinė, o eismo in- teisininkų kategoriją, 
tensyvumas juose — didelis. F. Palubinsko nuomone, pir-

Manoma, kad investicijos į miausia reikėtų pasirūpinti 
žvyrkelių sutvarkymą atsi- teisės studentų skaičiaus didi-
pirks per 4 metus. nimu, taip pat nenaikinti lei

dimus turinčių teisininkų ka
tegorijos, supaprastinti sąly
gas tapti advokatu ar teisinin
ku. 

F. Palubinsko manymu, Lie
tuva šiuo metu nepajėgia pa
tenkinti piliečių teisinių pas
laugų poreikių. Padėtis Lie
tuvos teisinių paslaugų rin
koje yra, pasak jo, beveik tra
giška. 

Remdamasis Seimo informa
cijos ir analizės skyriaus duo
menimis, F. Palubinskas sakė, 
kad iš visų Europos valstybių 
Lietuva turi mažiausia advo
katų tankumą: tik 10 advo
katų 100,000 gyventojų. 

Jis apgailestavo, kad nema
žai Advokatūros įstaiymo pa
taisų ir toliau išlaiko jaunų 
teisininkų suvaržymus. 

Europos Sąjunga atšaukia 
savo ambasadorius iš Minsko 

Londonas-Minskas. birže
lio 20 d. (Reuters-BNS) — Eu
ropos Sąjunga šeštadienį pra
nešė, kad pirmadienį atšauks 
savo ambasadorius iš Baltaru
sijos ir lieps ES valstybėse re
ziduojantiems Baltarusijos 
ambasadoriams grįžti į Mins
ką. 

Tai sakoma pareiškime, ku
rį išplatino Didžioji Britanija, 
iki liepos 1 d. pirmininkaujan
ti Europos Sąjungoje. 

Anot pareiškimo, šis spren
dimas priimtas, protestuojant 
prieš Baltarusijos valdžios 
„nepriimtiną elgesį" dėl gyve
namojo „Drozdy" komplekso 
Minske, kur įsikūrusios kelių 
ES bei kitų valstybių ambasa
dorių rezidencijos. 

Pasak ES pareiškimo, pro
testuojama konkrečiai dėl 
vandens, elektros ir telefonų 
atjungimo ir atsisakymo į 
kompleksą leisti įvažiuoti am
basadorių automobiliams. 

Pareiškime apgailestauja
ma dėl sprendimo, tačiau sa
koma, kad buvo mažai alter
natyvų, nes Baltarusijos val
džia pažeidė tarptautinę teisę 
ir ankstesnį susitarimą, ga
rantavusį tinkamą elgesį su 
ambasadoriais. 

Minske šeštadienį ES vals
tybių diplomatai oficialiai in
formavo Baltarusijos valdžią, 
kad išvyks pirmadienį po pie
tų. ES nenutraukė diplomati
nių santykių su Minsku ir pa
liks ambasadose savo persona-
Ją-

Pasak Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenko, 
komplekse būtina suremon

tuoti prieš kelis dešimtmečius 
įrengtą kanalizaciją. Tačiau 
ambasadoriai teigia, kad 
sprendimas juos iškeldinti 
prieštarauja Vienos diplomati
nei konvencijai ir yra preteks
tas užimti visą didelę miškin
gą Drozdy teritoriją. 

JAV atšaukia savo 
ambasadorių 

Minskas, birželio 22 d. 
(Reuters-BNS). Jungtinės Val
stijos pirmadienį prisijungė 
prie Europos Sąjungos spren
dimo atšaukti savo ambasado
rių iš Baltarusijos, protestuo
damos prieš prezidento Alek
sandr Lukašenko sprendimą 
išvaryti užsienio diplomatus iš 
jų nuomojamų rezidencijų . 

„JAV ambasadorius Daniel 
Speckhard atšaukiamas iš 
Baltarusijos konsultacijų nea
pibrėžtam laikui", pranešė 
JAV ambasados atstovas 
spaudai. 

Pasak Reuters, į Franfurtą 
iš Minsko išskrido Didžiosios 
Britanijos,-Prancūzijos, Vokie
tijos, Graikijos ir Italijos am
basadoriai. 

JAV ambasados pareigūno 
pranešimu, pirmadienio po
pietę taip pat išvyks Amerikos 
ambasadorius su žmona ir 
trim vaikais. Jo atšaukimas 
„susijęs su Vienos diplomati
nių teisių konvencijos pažeidi
mais". 

Valstybės nenutraukia di
plomatinių ryšių su Baltarusi
ja ir ambasadose Minske pa
lieka kitus diplomatus. 

Rusijos ambasada sutrukdė 
lietuviams vykti į Čečėniją 

Vilnius, birželio 22 d. 
(BNS) — Rusijos ambasada 
neišdavė vizų grupei Lietuvos 
parlamentarų, ketinusių vykti 
į Čečėniją, su kurios vadovais 
būtų apsvarstę verslininko 
Viktoro Grodžio paieškos gali
mybes. 

Vienas grupės narių, Seimo 
vicepirmininkas Romualdas 
Ozolas sakė, jog ambasada 
vizų paprasčiausiai neišdavė, 
savo atsisakymo niekaip ne
motyvavusi. 

Prezidentas 
rūpinsis Valdovų 
rūmų atstatymu 

Vilnius, birželio 17 d. 
(BNS) — Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus paprašė per 
liepos mėnesį parengti ir pa
teikti suderintą sprendimą dėl 
Valdovų rūmų atstatymo pro
jekto. 

Rūmų atstatymo reikalus 
prezidentas dalykiškai ap
svarstė su kultūros ministru 
Sauliumi Šalteniu ir aplinkos 
ministru Algiu Čapliku. Susi
tikime taip pat dalyvavo bu
vęs prezidentas Algirdas Bra
zauskas, daug dėmesio skyręs 
Valdovų rūmų atstatymui per 
savo kadenciją ir buvęs akty
vus šio projekto globėjas. 

A. Brazauskas susitikime 
teigė, kad atstatymo darbai 
yra vilkinami. 

Ministrai kalbėjo apie šių 
darbų problemas. Pasak mi
nistro A. Čapliko, iki šiol 
neaiški pastato funkcinė pa
skirtis, o ministro S. Šaltenio 
nuomone, reikėtų sulaukti 
specialistų išvadų, kaip turėtų 
būti atstatomi Valdovų rūmai. 

Penktadienį į Čečėniją tu
rėjo išvykti Parlamentinės 
ryšių su Čečėnija grupės na
riai R. Ozolas ir Algirdas Pa
tackas bei Tarptautinės parla
mentarų grupės Čečėnijos pro
blemoms spręsti generalinis 
sekretorius Algirdas Endriu
kaitis. 

Seimo vicepirmininkas sakė, 
kad net Rusijos ambasadai at
sisakius išduoti vizas, bus 
stengiamasi jas gauti ir nu
vykti į Čečėniją. 

Parlamentinės grupės posė
dyje ketinama svarstyti gali
mus veiksmus vizoms gauti. 

Anot R. Ozolo, greičiausiai 
bus prašoma Lietuvos Už
sienio reikalų ministerijos 
kreiptis į Rusijos užsienio 
reikalų ministeriją, kad ši įpa
reigotų ambasadą išduoti vi
zas Lietuvos parlamentarams. 

34-erių metų vilnietis versli
ninkas V. Grodis, dėl kurio 
paieškos Seimo nariai ketina 
vykti į Čečėniją, įkaitu toje 
valstybėje laikomas nuo pra
ėjusių metų rugsėjo. Už jį pa
grobėjai reikalauja 100.000 
JAV dolerių išpirkos. 

Pastaruoju metu Lietuvos 
piliečio pagrobimo reikalą ko
mentavo tiek Lietuvos, tiek ir 
Čečėnijos vadovai. Be kita ko. 
Čečėnijos pareigūnai yra pa
reiškę, jog nežino V. Grodžio 
buvimo vietos. 

KALENDORIUS 
Birželio 23 d 

Zenonas, Vanda. 
Vaida. 

Agripina, 
Arvydas. 

Birželio 24 d.: Šv. Jono 
Krikštytojo gimimas; Jonas. 
Simplicijus. Budytė, Eivilte. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ERKĖS PLATINA LIGAS IR LIETUVOJE 

Erkinį encefalitą medikai 
apibūdina taip: labai pavojin
ga liga, smegenų meninginių 
dangalų ir pačių smegenų in
fekcija, kurią platina gamtoje 
gyvenančios erkinio ence
falito virusu užsikrėtusios er
kės. 

Kiekvieną pavasarį, ypač po 
nešaltos žiemos, balandžio 
pradžioje miškuose ir lau
kuose sukrunta ne tik šal-
takraujams gyvūnams, bet ne
retai ir žmonėms pavojingos 
erkės. Ne išimtis ir šie metai. 
Kaip pasakojo Užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro direktoriaus pavaduo
tojas Vytautas Bakasėnas, jau 
ne vienam žmogui šiemet 
teko ištraukti įsisiurbusią 
erkę... Anot jo, 1997 metais 
Lietuvoje įregistruoti 645 erki
nio encefalito atvejai. Tai du 
kartus daugiau nei 1996 me
tais. Beveik pusė užsikrėtusių 
šiuo virusu — kaimo gyvento
jai, 6,5 proc. — vaikai iki 14 
metų. Vienas žmogus nuo šios 
ligos mirė. 

Užsikrėtęs erkiniu encefali
tu, žmogus nebūtinai turi būti 
įkąstas erkės. Pernai šia liga 
susirgo 29 asmenys, gėrę nevi
rintą karvių arba ožkų pieną. 

Užkrečiamųjų ligų profilak
tikos ir kontrolės centro duo
menimis, erkinių encefalitu 
daugiausia sirgo Šiaulių mies
to ir rajono, Panevėžio miesto 
ir rajono, Radviliškio, Jona
vos, Kėdainių, Kelmės, Pa
kruojo, Raseinių rajonų gyven
tojai. 

Erkėms patinka drėgnos vie
tovės ir prieblanda, todėl dau
giausia jų būna lapuočių miš
kuose, tankiuose jaunuoly
nuose, soduose, prie sodybų ir 
net miestų parkuose. 

Dažnai sunku pajusti erkės 
įkandimą, ji dingsta nepas
tebėta, nes iš pradžių būna la
bai maža. Prieš pradėdama 
siurbti kraują, erkė per savo 
čiulptuką į žaizdą išvirkščia 
truputį seilių, kurios malšina 
skausmą. Erkė užsikrečia nuo 
laukinių ir naminių gyvūnų" 
ir perduoda užkratą savo pali
kuonims, todėl erkinio encefa
lito židinių gamtoje yra nuo
lat. 

Pastebėjus į kūną įsisiur
busią erkę, ją reikia nedel
siant pašalinti. Negalima 
žaizdelės tepti aliejumi, svies
tu ar benzinu, nes tai tik su
trikdo erkės kvėpavimą ir ji 
„išspjauna7" virusą į kraują. 
Geriausia replytėmis arba 
pincetu suimti ją kuo arčiau 
galvos ir ištraukti. 

Specialaus gydymo nuo erki
nio encefalito nėra, todėl ne
skiepytiems asmenims, po 
erkės įkandimo pasijutus blo
gai, būtina kuo skubiau kreip
tis į gydytoją. Pirmieji ligos 
požymiai pasireiškia po 5-30 
dienų. Ligos simptomai pana
šūs į gripo: karščiavimas, gal
vos ir sąnarių skausmai. Gali 
kankinti nemiga, nuovargis, 
sutrikti kalba, ligonis gali ne
tekti sąmones. 

Veiksmingiausia ir vienin
telė priemone sauganti nuo er
kinio encefalito — skiepai. 
Imunitetui susidaryti reikia 
laiko, todėl geriausia skiepytis 
žiemą. Geriausi trijų dozių 
skifpai, saugantys nuo ligos 
trejus metus. Dviejų dozių 
skiepas saugos vienerius me
tus Vakcinų nuo erkinio en
cefalito yra beveik kiekvienoje 
medicinos įstaigoje. Užkrečia
mųjų litfu profilaktikos centre 
šiemet pasiskiepijo 362 as
menys Centro direktoriaus 
pavaduotojas V Bakasėnas 
teigia, kad žmones įvertina 
skiepų naudų. Anot jo. pra
ėjusiais metais i centrą skie
pytis buvo atėję trigubai dau
giau gyventojų nei užpernai 

Neretai žmonės kreipiasi į 
gydytoją, jau įkandus erkei. 
Padėti gali tik imunoglobulino 
injekcija. Tai — trumpalaikė, 
labai brangiai kainuojanti, ap
sauga. Sumokėjus už ją 600 
Lt., po mėnesio, norint įgyti il
galaikį imunitetą, vėl reiks 
skiepytis. 

„Lietuvos sveikata", 1998 
m., Nr. 17/233 

KAIP IŠVENGTI ERKĖS 
ĮSISIURBIMO 

Erkinio encefalito galima iš
vengti pasiskiepijus arba tuoj 
po įkandimo suleidus į raume
nis imunoglobulino. Nuo Lai
mo ligos nei skiepų, nei imuni- " 
nio serumo neišrasta. 

Erkės, priklausomai nuo oro 
temperatūros, būna aktyvios 
net lapkritį. Todėl patariama: 

Grybaudami, žvejodami, 
dirbdami sode a*r tiesiog eida
mi į mišką pasivaikščioti tin
kamai apsirenkite: dėvėkite 
šviesius (greičiau pamatysite 
erkę) ir lygius (erkė sunkiau 
išsilaikys) ilgomis rankovė
mis, prigludusius, įkištus į ba
tus ar kojines drabužius. Gal
vą taip pat pridenkite, geriau
siai tiktų striukė su gobtuvu. 
Erkės nemėgsta stiprių kva
pų, todėl rūbus apipurškite 
tam pritaikytais purškalais. 

Ilgai būdami miške, nuolat 
apžiūrėkite drabužius. 

Grįžę iš miško, rūbus būti
nai pakabinkite balkone ar ki
toje negyvenamoje patalpoje. 
Sausame ore erkės gyvena 
trumpai. Rūbuose pasilikusios 
erkės gali įsisiurbti jums ar 
namiškiams. 

Erkių galite parsinešti gry
bų krepšyje arba sausų gėlių 
puokštėje, todėl būkite atidūs. 

Jei pastebėjote įsisiurbusią 
erkę — neišsigąskite, o sten
kitės ją paimti kuo arčiau sa
vo kūno (geriausia žnyplutė-
mis) ir, judinant į šonus, iš
traukti. Stenkitės nesutraiš
kyti erkės, nes į organizmą 
paklius daugiau nuodų. 

įsisiurbimo vietą dezinfe
kuokite spiritiniu ar jodo tir
palu. 

Jei įsisiurbimo vietoje atsi
rado rausva besiplečianti'dė
mė arba pradėjo skaudėti gal
vą, pykinti, pakilo tempera
tūra, nedelsiant kreipkitės į 
gydytoją. 

SKIEPAI NUO 
HEPATITO B — 
VALSTYBINĖS 

PROGRAMOS DALIS 
Lietuvoje pradėta skiepyti 

vaikus nuo hepatito B. Sveika
tos apsaugos ministerijos 
sprendimu šiais skiepais pa
pildyta Nacionalinė valstybinė 
imunoprofilaktikos programa, 
pranešė Eltai Užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro direktoriaus pavaduo-

Panevėžio vyskupijos ordinaras vysk. Juozas Preikšas (kairėje) skaito popiežiaus Jono Paul iaus II Apaštalinio 
palaiminimo raštą Utenos dekanui kun. Petrui Adomoniui, švenčiančiam auksinį kunigystės jubiliejų Utenos 
Kristaus į Dangų žengimo bažnyčioje. (1998 m.) Nuotr. A u d r o n ė s D r i s k i u v i e n ė s 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJAI —90 
Pirmasis Lietuvos Katalikių 

moterų draugijos susirinki
mas įvyko 1908 m. balandžio 
26 d. Kaune. Tada jame daly-

Lietuvos Katalikių moterų 
sąjunga (pirmininkė Gražina 
Paliokienė) kartu su Moterų 
lyga (pirmininkė prof. Ona 
Voverienė), padedant Lietuvos 
Nacionalinei filharmonijai,iš-
kilmingai paminėjo Katalikių 
moterų draugijos 90-ąsias įkū
rimo metines. Neatsitiktinai 
šventė vyko Motinos dienos 
išvakarėse — juk jos metu bu
vo pagerbtos katalikės mote
rys, motinos, kurios sudaro dau
gumą šiandieninėje Lietuvoje. 

tojas Vytautas Bakasėnas. Pa
kankamas kiekis vakcinos En-
gerix B šių metų skiepijimui 
gautas iš Belgijos. Planuoja
ma nuo hepatito B paskiepyti 
ne mažiau kaip 95 procentus 
visų vienerių metų vaikų. 
Vakcina suleidžiama į raume
nis. 

Hepatitas B — labai klastin
ga liga, galinti pakirsti žmo
gaus sveikatą visam gyveni
mui. Yra nustatyta, kad dalis 
hepatitu B persirgusių žmonių 
anksčiau ar vėliau suserga ke
penų ciroze, pirminiu kepenų 
vėžiu. 

Kiekvienais metais Lietuvo
je geltine hepatito B forma 
perserga apie 500 žmonių, ta
čiau iš viso šia liga užsikrečia, 
kaip manoma, net iki 2,000. Iš 
visų infekuotųjų apie 2-10 
proc. suaugusiųjų ir apie 25-
80 proc. vaikų iki penkerių 
metų visiškai neišgyja — liga 
pereina į lėtinę formą. 

Pasaulinės sveikatos orga
nizacija (PSO) rekomendavo 
visoms šalims nuo 1997 metų 
į valstybines planinių skiepi
jimų programas įtraukti ir 
vakcinaciją nuo hepatito B. 

sietuvos sveikata", 
1998 m. Nr. 13(229) 

Lietuvos Respublikos garbes konsule t'levelHiid, Oll, Ingnd.i Bubliene ir 
LK Cžsienio bet K u ropos integracijos skyriaus viršininkas Paulius Bindo-
kas po pasitarimo Sveikatos ministerijoje Ohio valstijos pagalbos Lietuvai 
reikalais 

vavo apie 200 moterų iš visos 
Lietuvos, buvo išrinkta drau
gijos valdyba su pirmininke E. 
Vaitkevičiene priešaky. Tokia 
buvo pradžia. 

1998 m. gegužės 2 d. šventė 
prasidėjo šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, kurias 
aukojo LKMS dvasios tėvas 
mons. Juozapas Antanavičius. 
O Nacionalinėje filharmonijoje 
vos tilpo katalikės, suplauku
sios į šventę beveik iš visos 
Lietuvos kampelių. Susirinku
sios dainomis pasitiko garbin
gus svečius — atvyko Lietu
vos prezidento žmona A. 
Adamkienė, Seimo pirminin
kas prof. Vytautas Landsber
gis, vyskupas Jonas Boruta, 
SJ. 

Visus dalyvius pasveikino 
Kauno katalikiškos mokyklos 
mokinukai, Lietuvos Katali
kių moterų draugijos veiklą 
trumpai priminė sąjungos pir
mininkė Gražina Paliokienė, 
prisiminimais buvo atgaivinti 
gražūs E. Starkienės, buv. 
„Moters" vyr. redaktorės, ir 
St. Ladigienės, aktyvios kata
likės, nuveikti darbai bei 
dvasinis palikimas. Plojimais 
buvo palydėtos gausios sveiki
nimų telegramos iš užsienio. 

Galima pasidžiaugti, kad at
gyja katalikių moterų veikla. 
Išblaškytos sovietmečiu, savo 
veiklą jos tęsė užsienyje, o 
šiandien vėl buriasi į draugi
jas, rūpinasi moterų švietimu, 
kultūrine veikla, stengiasi ge
rais darbais prisidėti prie 
dvasinio tautos atgimimo, pa
dėti vienišiems bei vargstan
tiems ekonomiškai silpnoje 
valstybėje. Po truputį užmez
gami ryšiai su giminingomis 
organizacijomis užsienyje, jų 
pavyzdžiu stengiamasi akty
vinti savo veiklą. Sąjungai pa
deda Amerikos katalikės lie
tuvės, ypač didelę moralinę 
pagalbą jaučiam iš prof. Aldo
no Šlepetytes-Janačienės, stei
giant Laikinosios vaikų globos 
namus materialiai padėjo Lie
tuvos Dukterų draugija. 

Per 90 draugijos gyvavimo 
metų buvo visko — gražių ir 
skaudžių akimirkų. Apie tai 
moterys Kalėjo pakalbėti ir 
pertraukos metu prie puodelio 
kavos, pamąstyti nuostabaus 
koncerto metu. kun suruošė 
Nacionaline filharmonija — 
jubiliejines šventes dalyviams 
koncertavo Lietuvos muzikos 
žvaigždes, M. K. Čiurlionio 
meno mokyklos moksleivių 
ansamblis 

Romualda Geeperaitjrte 
LKMS valdybos narė 

MOTINA TERESE — 
STEBUKLADARĖ? 

Italų sporto žurnalistas Rė
mo Gessi vokiečių žurnalui 
„Frau im Spiegei" (Moteris 
veidrody — 1997.12.17) pa
pasakojo apie savo stebuklin
gą pagijimą nuo vėžio. 

Gessi pasakojimu, vėžys per 
eilę metų sugriovė jo sveikatą 
— palietė plaučius, kepenis ir 
plėtėsi toliau. Gydėsi Italijoje 
ir net Amerikoje. 1988 m. 
Amerikos vėžio specialistai 
tiesiog pasakė: „Gaila, mes 
negalime daugiau nieko pada
ryti. Daugiausia jūs galite gy
venti tris mėnesius". 

Tokiam beviltiškam stovy 
Rėmo vyko Romon, tik nepa
sako — kokiu tikslu. Likimo 
išdaiga buvo, kad lėktuve ša
lia-jo vietą užėmė nežinomas 
keleivis. Ir taip šalia jo sėdėjo 
Motina Teresė! Jiedu turėjo 
daugiau kaip valandą išsi
kalbėti apie viską — ir apie 
sveikatą. Teresė patarė ir to
liau kovoti su vėžio liga, o at
sisveikindama davė Rėmo 
medalikėlį ir kortelę „God 
bless you. Sr. Teresa". Savo 
sveikatos tikrinti Rėmo ir to
liau ėjo pas daktarus. Jie la
bai nustebo ir negalėjo supras
ti, kodėl vėžys toliau nebesi-
plečia. 

Dabar, praėjus keletą i metų 
po pasimatymo su Terese, 
Rėmo papasakojo aukščiau 
minėto vokiečių laikraščio ko
respondentui apie stebuklingą 
pagijimą. 

Kaip jis nugalėjo ligą, Rėmo 
sako: „Aš kuo paprasčiausiai 
pasekiau Motinos Teresės pa
tarimu — nepasiduok ligai. 
Tačiau esu įsitikinęs, kad šitą 
stebuklą padarė mūsų maldų 
verta moteris". 

Gali būti, yra ir daugiau 
panašių pagijimų, bet žmonės 
neskuba garsintis. 

V.V. 

BRITŲ 
AMBASADORIAUS 

DOVANA SEMINARIJAI 
Vasario 20 d. Kauno Tarp-

diecezinėje kunigų seminari
joje lankėsi Jungtinės Kara
lystės ambasadorius Thomas 
Macan, kuris padovanojo se
minarijai anglų kalbos vado
vėlių ir informacinės lite-
tūros. Ambasadorius pasi
džiaugė jau anksčiau užsimez
gusiu bendradarbiavimu su 
seminarijos rektoriumi vysk. 
R. Norvilą. Jungtinės Kara
lystės ambasadorius anksčiau 
buvo susitikęs su Vilniaus ar
kivyskupu ir apaštališkuoju 
nuncijumi. Apsilankęs semi
narijoje, ambasadorius T. Ma
can susitiko su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi, kuris padėkojo 
už padovanotas knygas ir pri
mine keletą vaisingo bendra
darbiavimo pavyzdžių tarp 
Kauno arkivyskupijos ir Di
džiosios Britanijos katalikiš
kųjų institucijų: ryšius su 
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Maryvale ir Craighead institu
tais, paramos Paštuvos kar-
meličių vienuolynui iniciaty
vą. Spalio mėnesį ambasado
rius T. Macan lankėsi Paš
tuvos karmeličių vienuolyne, 
kurio statybą remia jo val
stybės piliečiai. 
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RAGINA 
RŪPESTINGIAU RENGTI 

TIKINČIUOSIUS 
SAKRAMENTAMS 

Vasario 3 d. Kaišiadorių vys
kupijos kurijoje buvo surengta 
tradicinė jaunųjų kunigų die
na. Dvylika vyskupijos kuni
gų, pradėjusių pastoracinį 
darbą prieš penkerius ir dau
giau metų, drauge su savo 
vyskupu J. Matulaičiu aptarė 
problemas bei pastoracinio 
darbo gaires rengiantis didžia-' 
jam krikščionybės 2000 metų 
jubiliejui. 

Šis susitikimas bei jaunų 
kunigų keliamos problemos 
paskatino vyskupą parašyti ir 
išsiuntinėti aplinkraštį „Para
ginimas rūpestingiau ruošti ti
kinčiuosius sakramentams". 
Jame ganytojas akcentuoja: 
„Krikšto sakramentas yra 
mūsų krikščioniškosios būties 
pagrindas, todėl prieš teikiant 
šį sakramentą reikia rimtos 
katechezės kūdikį krikštyti 
besirengiantiems tėvams". 
Vyskupas taip pat primena, 
kad vadinamieji „geri kunigai", 
be jokio parengimo priiman
tys krikštyti kūdikius iš kitų 
parapijų, daro didelę žalą 
krikščionių bendruomenės for
mavimuisi. Tas pat pasakyti
na ir apie Santuokos sakra
mento teikimą. Ganytojas ra
gina kunigus laikytisVyskupų 
Konferencijos dekreto dėl San
tuokos sakramento teikimo ir 
nelaiminti santuokų be tinka
mo parengimo. Kunigai ne
turėtų šio darbo palikti vien 
Šeimos centrams. Vizituojant 
parapijas bus griežtai tikrina
ma, kaip kunigai vykdo šį de
kretą. 
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Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4847 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
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Tel. 708422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd, Hickory HHJs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tel. (708) 5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708422-0101 
Valandos pagal susitanmą 
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Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 
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LIETUVOS BANKŲ GRIŪTIS 

BRONIUS JUODELIS 
Kiekvienos valstybės ir jos 

žmonių finansinė gerovė pir
miausiai priklauso nuo finan
sinių institucijų pajėgumo, 
nuo sveikos finansinės san
tvarkos ir jos tinkamos prie
žiūros. 

Atstačius Lietuvos neprik
lausomybę, įvedus „vagno-
riukus" ir lito valiutą, buvo 
būtina turėti krašto finan
sines institucijas. 1992-1994 
m. prasidėjo komercinių bei 
taupomųjų bankų steigimas, 
vyriausybėje dar neturint ko
mercinių bankų įstatymo, nei 
valstybinės kontrolės. Tuo me
tu prasidėjo ir įvairiausių 
uždarų bei neuždarų akcinių 
bendrovių steigimas, kurioms 
buvo reikalingos bankų pasko
los. Už tas paskolas kontra
bandinės metalo bei naftos 
prekybos „magnatai" mokėjo 
100 proc. palūkanų. Norint 
pritraukti taupytojų indėlius, 
toks „Sekundės" bankas skel
bėsi mokąs 60-70 proc. palū
kanų. Panašiai elgėsi ir kiti 
bankai. Finansinės nuovokos 
neturėdami, tačiau labai no
rėdami greitai pralobti, Lietu
vos žmonės į bankus nešė pa
skutinius litus, ar iš užjūrio 
gautus dolerius. 

Bankai paskolas dalino be 
jokio turto užstato, be garanti
jos arba to užstato dešimte
riopai išpūstomis kainomis. 
Buvo sukurtos fiktyvios įmo
nės (UAB) ir jų vardu paimtos 
milijoninės paskolos. 

Į bankų ar fiktyvių įmonių 
kūrimo s t ruktūras daugiausia 
įsijungė buvusi nomenklatūra 
ir nesąžiningi prekeiviai, įvai
riais būdais pasinaudodami 
asmeniškai taupytojų bei įmo
nių sutelktomis bankų lė
šomis, kurios galėjo patogiai 
„nutekėti" į užsienį. 

Ieškojimai, paimtų kreditų 
negrąžinimas, bankrotai 1994-
1996 m. sužlugdė apie septy
niolika didžiųjų bei mažesnių 
Lietuvos bankų. Skaičiuoja
ma, kad dėl to nukentėjo kas 
trečias žn ogus Lietuvoje, 

Kęstutis Betingis. 

kraštui sudarant apie 983 mi
lijonus litų ir 1,858 milijonus 
dolerių nuostolių, privertusių 
skęsti užsienio skolose. 

Apie Lietuvos bankų griūtį 
žinome iš laiškų, iš mūsų 
pačių patirties „investuojant" 
Lietuvos bankuose ir iš Lietu
vos spaudos. Šią bankų griūtį 
ryškiausiai aprašė „Lietuvos 
aidas" šių metų gegeužes mėn. 
26 ir 27 dienos laidose, duo
menis gavęs iš Lietuvos gene
ralinio prokuroro pavaduotojo 
Kęstučio Betingio, kuris vado
vauja bankinių bylų tyrimui. 

Nedaug šiapus Atlanto yra 
skaitančių „Lietuvos aidą". 
Todėl „Draugo" skaitytojams 
gal bus įdomu plačiau sužinoti 
apie tą didžiąją Lietuvos ban
kų griūtį, nuo kurios žmonės 
nebuvo apsaugoti. 

Pagal Lietuvos generalinio 
pavaduotojo Kęstučio Betin
gio pareiškimus „Lietuvos ai
de" ir ten duotą iš prokura
tūros gautą baudžiamųjų by
lų dėl neteisėtos bankų veik
los ir svetimo turto iššvaistymo 
1994-1996 metais suvestinę, 
šiandien yra iškeltos ir tiria
mos 29 baudžiamosiois bylos 
dėl svetimo turto iššvaistymo 
bei pasisavinimo iš 17 bankų. 
Tik viena byla baigta — „Se
kundės" banko, kur už 43 mi
lijonų litų iššvaistymą buvęs 
banko valdybos ir tarybos pir
mininkas G. Dilys nubaustas 
7 meta. s laisvės atėmimo. 

Didieji bankų „rykliai" 

„Bylų nagrinėjimą labai ap
sunkina iki 1996 metų netu
rėti bankų veiklai reglamen
tuoti įstatymai ir Baudžia
mojo kodekso straipsniai, pa
gal kuriuos banko darbuotojų, 
paskolų gavėjų veiksmus gali
ma būtų kvalifikuoti kaip nu
sikaltimus. Be to, daugelis 
paskolų gavėjų pinigus panau
dojo tose valstybėse, su kurio
mis nesudarytos teisinės pa
galbos sutartys (tai NVS, 
Vakarų Europos kraštai, JAV, 
Azija). Interpolo Lietuvos val
stybinis biuras irgi neteikia 
informacijos apie verslo part
nerių tarpusavio piniginius at
siskaitymus". 

Lietuvos banko vadovai ne
vykdė komercinių bankų prie
žiūros ir šie, niekieno nekon
troliuojami, dalino paskolas 
nemokiems kreditoriams (daž
nai savai grupuotei), savaran
kiškai disponavo svetimu tur
tu, švaistė ir pasisavino milijo
nines sumas. Didžiausias ban
kų „ryklys" yra Jonas Urka, 
sovietmečiu buvęs žymus 
komjaunimo veikėjas, tapęs 
Lietuvos banko valdybos na
riu, dešimties UAB pagrin
diniu akcininku ir Lietuvos 

Gegužės 21d. Vašingtone, Baltųjų rūmų rožių sodelyje, vyko iškilmingos istorines apeigos — prez. Bill Clinton 
pasirašė Senato balandžio 30 dienos lemiamą balsavimą, kuriuo į NATO priimama Lenkija, Vengrija ir Čekų 
Respublika. Nuotr. Audronės Pakštienės 

akcinio inovacinio banko tary
bos nariu, sugebėjo iš 13 Lie
tuvos bankų pasiskolinti 350 
mln. litų. V e n iš LAIB jis pa
siskolino 110 mln. litų. Šiuo 
metu jis laikomas tardymo 
izoliatoriuje iki jo bylos. 

Didžiausi išeikvojimai — 
apie 350 mln. litų yra Akci
niame inovaciniam^ banke, 
už ką atsakingas banko prezi
dentas ir valdybos pirminin
kas A. Balkevičius. 

AB „Litimpeks" banke ne
grąžintos skolos yra apie 56 
mln. litų. Už tai atsakingas 
banko valdybos pirm. G. Prei
dys. 

AB „Vakarų" bankas turi 64 
mln. litų neišieškomų skolų. 
Už tai atsakingi valdybos 
pirm. P. Kravtas ir pavad. R. 
Taraškus. 

„Tauro" banke padaryta 
žala siekia 140-150 mln. litų. 
Kaltinamas valdybos pirm. G. 
Terleckas ir pavad. R. Šerė-
nienė. 

KB „Kredito" bankas — 
iššvaistyta apie 50.3 mln. litų. 
Atsakingas tarybos pirm. V. 
Klinkovskis, valdybos pirm. S. 
Gečys ir pavad. L. Grigonienė. 

KB „Balticbank" — išduotos 
nieku nepagrįstos 45 mln. litų 
paskolos. Atsakingas buvęs 
valdybos pirm. R. Juška. 

Lietuvos valstybinis komer
cinis bankas — negrąžintos 
išduotos 7.5 mln. JAV dolerių 
ir apie 14 mln. litų paskolos. 
Atsakingi tarybos pirm. Gin
taras Petrikas (slapstosi, pa
ieškomas) ir valdybos pirm. 
pavad. K Dabašinskaitė. • 

Komercinis „Ekspres" ban
kas. Atsakingi valdybos pirm. 
J. Žaptorius ir prezidentai: V. 
Naidūnas ir I. Žukovskis iš 
kitų bankų gavę ir pasisavinę 
apie 6 mln. JAV dolerių, 9 
mln. litų ir suklastoję „Eks
pres" banko 1 bilijono 850 
mln. dolerių vertės vertybinių 
popierių. 

Lietuvos taupomojo banko 
buvęs tarybos narys pirm. R. 
Preikšą ir kiti pasisavino 3.3 
mln. litų vertės svetimo turto 
ir apie 4 8 9 , 0 0 0 Vokietijos 
markių. 

KB , Ateitis" banko valdybos 
pirm. R.Kildišienė iššvaistė 
24.181,409 litų. 

KB „Aurabankas", kurį val
dė UAB „Luokė" savininkai, 
išdavė apie 42 mln. litų negrą
žinamų paskolų ir pati „Luo
kė" negrąžino 44.6 mln. litų. 
Atsakingi yra V. Kudaraus-
kas, R. Kiauleikis ir A. Kudir
ka. 

KAB „Lietūkio" bankas iš
švaistė apie 3 mln. litų pas
kolų. 

Kauno KB „Žemės bankas" 
iššvaistė iš Senamiesčio banko 
gautus apie 2 mln. litų kredi
tus, kitiems paskolintus pini
gus be garanto. 

Kooperacijos bankas, per 
valdybos pirm. B. Zaikauską, 
prarado 15:7 mln. litų. 

AB „Lietuvos verslas", per 
banko valdybos pirm. R. Kve-
selaitį ir kitus, prarado apie 
10 mln. litų. 

AKB „Nida" banko valdybos 
pirm. V. Januškevičienė ir ki
ti pasisavino apie 2 mln. litų. 

Čia duoti Lietuvos bankų 
griūties nuostoliai Lietuvos 
žmonėms bei pačiai valstybei 
nėra tikslūs. Pagal K. Betingį, 
dar iškils nauji dalykai, kurie 
susiję su Lietuvos banku, Fi
nansų ministerija ir buvusia 
vyriausybe, t iriant kaip buvo 
skirstomos užsienio paskolos 
ir kur jos nukeliavo. 

Veik ian t ie j i b a n k a i 

Pagal dabar „Lietuvos aide" 
duodamus bankų skelbimus 
valiutos kursui, Lietuvoje vei
kia bent 10 bankų, su savo 
skyriais provincijoje. Tai Lie
tuvos taupomasis bankas, Vil

niaus bankas, Lietuvos žemės 
ūkio bankas, Industrijos ban
kas , bankas „Hermis", „Litim
peks" bankas, Medicinos ban
kas . Ūkio bankas Kaune, 
Šiaulių bankas ir bankas 
„Snoras". Vilniuje veikia ir 4 
užsienio bankų skyriai (Vokie
tijos, Lenkijos, Rusijos ir Aus
trijos. Greit bus ir Prancū
zijos) 

Nuostabu, kad nepriklau
somą valstybę atstatanti vy
riausybė bei Seimas nuo 1992 
metų nesugebėjo įstatymais ir 
teisėtvarka apsaugoti savo 
žmonių nuo finansinio apiplė
šimo. Jei žmonių turto ir gy
vybės apsaugai buvo sudaryta 
policija su sovietinės kilmės 
viršininkais, jei krašto apsau
gai tuoj buvo sudaryta Sava
noriškos krašto apsaugos tar
nyba, žmonių santaupų bei 
įmonių ir valstybės finansų 
apsauga buvo palikta bankų 
„ryklių", išnaudotojų valiai. 
Nebuvo perimtas iš griuvusios 
Sovietų Sąjungos ir „Vnešeko-
nombanko" Lietuvos filialo 
lėšos, ką atliko Latvija ir Esti
ja. Kai valstybės atkūrimo 
metu į Lietuvą nuvyko išei
vijos bankų specialistai, jiems 
buvo pasakyta, kad „mes ge
riau žinome, kaip tvarkytis". 

Nėra abejonės, kad stambi 
Lietuvos bankų griūties kapi
talo dalis nusėdo JAV bei ki
tu r vakarų pasaulyje. Jo nie
kas nebeatgaus. 

Bankų rolė, jų santvarka ir 
patikimumas yra labai svar
bus Lietuvos ekonominei gero
vei, ypač beieškant užsienio 
kapitalo investavimų. Ameri
koje turima valstybinė ban
kų veiklos kontrolė ir indėlių 
apsaugos garantija nemažiau 
reikalinga ir Lietuvos žmo
nėms. To nevykdant, Lietuvo
je bankų griūtis gali vėl karto
tis, tol, kol išnyks paliktas so
vietinis tvaikas. 

Danutė Bindokienė 

Gudijos prezidentas 
.99 „mėgina" savo sparnus 

Atrodo, kad kone kiekvie
noje tautoje atsiranda vy
riausybės galva, kurio svei
kais smegenų veikimo proce
sais galima abejoti... Ypač be
sibaigiant šiam šimtmečiui, 
pasitaikė ne vien Europoje, 
bet kone kiekviename žemyne. 
keletas tokių, galybės manija 
užsikrėtusių vadų, dėl kurių 
siekiai atneša nemažai kan
čių bei vargo savo krašto gy
ventojams, o kartais išsilieja 
ir už savos valstybės sienų. 

Vienas tų, savo diktato
riškus sparnus nuolat ban
dančių, yra Gudijos preziden
tas Lukašenka. Jo neracio
nalus ir despotiškas elgesys 
nuo pat prezidentavimo pra
džios atkreipė į save užsienio 
dėmesį, bet kol kas didesnio 
tarptautinio spaudimo nesusi
laukė. Žinoma, tai gali pasi
keisti po praėjusios savaitės 
penktadienio, kai, prez. Luka
šenkos įsakymu, iš „ambasa
dų kaimelio" Minske mėginta 
išgyvendinti 22 valstybių (jų 
tarpe ir Lietuvos) ambasado
rius. 

Šios savaitės pirmadienį iš 
Minsko jau išvyko Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, Itali
jos, Graikijos ir Vokietijos am
basadoriai. Vokietija taip pat 
išvijo iš Bonnos Gudijos am
basadorių. Britų ambasado
rius „išvyko į Londoną pasi
tarti", bet nepasakyta, ar jis 
grįš atgal. Iki šiol tik penkios 
Europos Sąjungos valstybės 
turi savo ambasadas Minske, 
o kitos dar į Gudijos „demo
kratiškumą" žiūri labai skep
tiškai — ir ne be reikalo! 

JAV jau anksčiau buvo at
šaukusi savo ambasadorių iš 
Minsko ir išvariusi Gudijos 
ambasadorių iš Vašingtono. 
Pirmąkart 1995 metais, kai 
gudų. kariniai lėktuvai numu
šė karšto oro balioną, skri
dusi per Guduos teritoriją „be 
reikiamų vizų". Žuvo du ame
rikiečiai lakūnai. 

Kad Lukašenka „neturi 
akies ant amerikiečių", parodė 
ir pernykštis konfliktas, kuo
met JAV diplomatui buvo 
įsakyta bematant apleisti Gu
diją, esą jis dalyvavęs opozici
jos ruoštose demonstracijose ir 
buvęs Amerikos šnipas. Va
šingtonas atsilygino Gudijai, 
sulaikytas 40 mln. dol. kas
metinę paramą, ir laikinai at
šaukęs savo ambasadorių iš 
Minsko. 

Tačiau Gudijos prezidentui 
užsienio, ypač Amerikos, nuo
monė nedaug tereiškia. Atro
do, kad jis mėgaujasi net nei
giamu dėmesiu, didžiuojasi 
galįs „pašokdinti" užsienio ga
lybes, savo modeliais laiko 

Staliną ir Hitlerį, atvirai gai
lėdamasis Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo J is atvirai varžo 
pilietines savo gyventųjų tei
ses. Yra uždraudęs laisvą 
spaudą, susibūręs apie save 
parlamentarus, kurie yra jam 
palankūs ir skuba pildyti vi
sas užgaidas, sudarė savi
tarpes pagalbos ir draugystes 
sutartį su Boris Jelcin. nors 
pastarasis tai draugystei dide
lio entuziazmo nerodo. Bėdos 
atveju, Maskva vargiai galėtų 
finansiškai remti ar kitaip su
šelpti Gudiją, nes pati ruo
šiasi prašyti Tarptautinio pi
nigų fondo iki 15 milijardų 
dol. papildomos paramos, kad 
galėtų išsikapstyti iš užgulu
sių bėdų. 

Nuostabu, kad Gudija, tu
rinti apie 10 mln. gyventoją, 
toleruoja savo keisuolio prezi
dento elgesį. Tiesa, yra ne
didelis disidentų skaičius, ku
rie kartas nuo karto stengiasi 
suruošti demonstracijas, ta
čiau jas policija nesunkiai iš
vaiko, o kiekvienas toks ..lai
mėjimas", kaip ambasadorių 
išgyvendinimas iš j iems ofi
cialiai valstybes skirtų pa
talpų, prideda naują plunksna 
prez. Lukašenkai prie skry
bėlės. Galima įsivaizduoti, kas 
atsitiktų, jeigu kurios kitos 
valstybės vyriausybe įsakytų 
aklinai uždaryti vartus, ve
dančius įjos ambasados patal
pas. Tai padare Gudija bir
želio 8 d., kai buvo užkalti 
vartai, vedantys į Amerikos 
ambasadą. Tačiau Gudija ne
laikoma nei strategiškai, nei 
ekonomiškai svarbi valstybe, 
todėl Lukašenkos elgesio ne
nuoseklumai yra daugiausia 
ignoruojami: nors nemalonūs, 
bet nepavojingi... 

Perėjimas iš ; r"tbtalitarinio 
režimo į demokratinę valdy-
mosi sistemą ne visose. So
vietų Sąjungos okupaciją iš
gyvenusiose, valstybėse vieno
dai vyksta: vienos senuoju 
tvaiku atsikrato palyginti ne
sunkiai, kitos jokiu būdu ne
gali pabusti iš rausvų sapnų. 
Nenuostabu, kad po nepri
klausomybės atkūrimo pir
muose demokratiniuose rin
kimuose nemažai buvusių so
vietų imperijom valstybių į 
savo valdžią vėl susigrąžino 
komunistus. Tik pastaruoju 
metu. praėjus kiek ilgesniam 
laiko tarpui po didžiojo 
sumišimo, pradedama atsik
vošėti. Kai kur. pvz.. Lenki
joje, jau priimta rezoliucija, 
smerkianti komunizmą. Lietu
voje dar vyksta svarstybos. 
bet Gudija, atrodo, visai pa
tenkinta savo prezidentu, pa
sirinkusiu eiti Stalino keliu. 

TRAKAI 
PETRAS MATEKUNAS 

Nr.10 Tęsinys 

Nors pusiasalio pily buvo 
daromi archeologiniai tyrinė
jimai, kurie labai daug atiden
gė pilies teritorijoje buvusių 
pastatų ir bokštų pamatų lie
kanas, bei toli gražu, kaip ra
šo A. Tautavičius savo straip
sny „Pusiasalio pilis" („Lietu
vos pilys", psl. 22), kad „toli
mesni tyrimai nustatė, kur 
buvo vartai ir tiltas iš prie
kinės pilies dalies į žemutinę 
pilį, taip pat, kur buvo kelias į 
aukštutinę pilį ir jos vartai . 
Reikėtų paieškoti dar vieno 
žemutinės pilies bokšto Gal
vės ežero krante, kur turėjo 
būti vartai į Galvės ežerą, į sa
los pilį. J šiuos ir daugelį kitų 
neaiškumų atsakymą turi 
duoti pilies teritorijos archeo
loginiai kasinėjimai, pilies 
mūrų architektūriniai tyrinė
jimai, archyvinės medžiagos 
studijos. Visą tai leistų patiks

linti dabartinės apytikrės pi
lies statybos datas, pagrįsti 
arba atmesti kai kuriuos tei
ginius". 

Salos pil is 

Karai su kryžiuočiais paro
dė, kad pusiasalio pilis, karo 
technikai tobulėjant, nebuvo 
pakankamai stipri. Ši priežas
tis privertė Kęstutį ieškoti 
saugensės gynimosi vietos. 
Buvo parinkta viena Galvės 
ežero sala. Joje Kęstutis pas
tatė pilį, kuri net ligi šių die
nų išliko. 

iŠ tolo salos pilis atrodo di
dinga, stipri ir priešui sunkiai 
prieinama, įveikiama. Ypač 
gražiai atrodo aukštai iškilęs 
jos centrinis bokštas. Pilį pas
tatė vietos meistrai, nugalė
dami visas esamas gamtines 
sąlygas. Kęstutis prie tos sa
los dar prijungė dvi nedideles 
salas, kurios stovėjo visai art i , 
atskirtos nuo tos salos tik dur
pynu. Iš tų trijų salų sukūrė 
vieną salą, kurioje tinkamai 

išdėstė pilies dalis. 
Salos pilis statyta, kaip ma

no archeologai, ne vienu metu, 
bet dviem pagrindiniais pe
riodais. Prie pirmojo periodo 
priklauso kunigaikščių rūmai, 
o antrajam — donžonas, gyny
binės sienos su bokštais ir kiti 
įrengimai. 

Salos pilį pastatė Kęstutis, o 
Vytautas ją atnaujino. Pasta
tymo pilies data nežinoma, bet 
manoma, kad 14 šimtm. ant
roje pusėje. Pilies architektū
ra yra gotinė. J i užima net tris 
salas, kurios sudarė 1,8 ha 
plotą. Didžiausioje saloje stovi 
kunigaikščių rūmai su donžo-
nu, priešpilio šiaurės vakarų 
bokštas ir kalkių deginimo 
plotas. Tai aukščiausia salos 
pilies vieta. Jos vakarinis, 
šiaurinis ir rytinis krantas 
statesnis, o pietinis — žemes
nis. Antros salelės krantai gan 
statūs, o trečiosios salos — 
šiaurės ir vakarų krantai sta
tesni, o rytinis krantas su iš
kyšuliu, kuris eina gana toli į 
Galvės ežerą. 

Visas tris salas jungia dur
pynas. Ant durpyno ir dviejų 
mažų salų įrengtas priešpilis. 
Durpių sluoksnis, kaip ištyrė 
archeologai, yra nevienodo 
storio. Storiausias durpių 
sluoksnis yra prie rytinio ka
zemato pietvakariniame kam
pe. Visas durpynas buvo užpil
tas storu žvyro sluoksniu. 

Dar prieš pilies statybą Tra
kų ežerų vandens lygis buvo 
žymiai aukštesnis kaip dabar. 
Inž. Girdvainis, kuris atliko 
pilies salos matavimus ir kai 
kurių Galvės ežero vietų nive
liacijos darbus, tvirtina, kad 
Trakų ežerai nuseko 1,8 m Jo 
duomenis dar patvirtino salos 
pilies restauracijos projekto 
autorius F. Krūminis, nes 
1957 m. radęs prie supančios 
šiaurvakarų gynybinės sienos 
bangų suplautų akmenukų ir 
apšlifuotų plytgalių, kurie gu
lėjo 1,8 m aukščiau dabartinio 
ežero lygio. 

Kaip archeologiniai tyrimai 
parodė, statyba buvo pradėta 
didžiojoje salėje. Čia buvo pas

tatyti kunigaikščių rūmai, ku
riuose gyveno kunigaikštis su 
šeima, o vėliau statytas prieš
pilis, kuris užėmė abi mažes
nes salas su durpynu, jį užpi
lant žvyru, s ta tant priešpilį. 

R e z i d e n c i n ė sa los pi l ies 
dal is 

Kunigaikščių rūmus, kurie 
stovi didžioje salos šiaurinėje 
daly, iš trijų pusių supa gyny
binės mūro sienos, o iš pietų 
pusės — barbakonas ir fosas. 
kuris buvo prileistas vandens. 
Gynybinės sienos turi apie 7 
m aukščio, bet nevienodo sto
rio — 1,5 m - 2,4 m. Jos staty
tos iš lauko akmenų ir plytų. 
Šiaurės vakarų ir pietryčių 
sienas dar remia nedideli kon
traforsai. Tos sienos, kai Tra
kų ežerų vandens paviršius 
buvo 1,8 aukštesnis, kilo tie
siai iš vandens, apsaugodamos 
rūmus ne tik nuo Galvės ežero 
bangų, bet ir nuo nelauktų 
priešų. Bet vėliau, ežerų pa
viršiui nukritus 1,8 m, prie 

kunigaikščių rūmų gynybinių 
sienų ir ties priešpiliu kai ku
riose vietose pasidarė sausu
ma, vietomis pradėjo augti 
medžiai. Vasaros metu me
džiai savo žalumu paslepia 
net gynybines sienas bei bokš
tus. 

Kunigaikščių rūmai suside
da iš dviejų, lygiagrečiai sto
vinčių pastatų, skiriamų ne
didelio kiemelio. Įeinama pro 
vartus, kurie yra po aukščiau
siu pilies bokštu, vadinamu 
donžono vardu. 

Kunigaikščių rūmai yra 
trijų aukštų su šaudymo pas
togėmis, pastatyti vienodo sti
liaus ir beveik vienodo dydžio 
Jų išorinės sienos iki antrojo 
aukšto viršaus buvo pastaty
tos pirmajame statybos perio
de, nes pirmoji pilis, kaip ma
noma, neturėjo nei gynybinių 
mūro sienų, nei bokštų. Tar
pas tarp pirmojo ir antrojo pe
riodo galėjo būti, kaip archeo
logai tvirtina, ne daugiau kaip 
50 metų. I rūmus įeinama tie
siai iš kiemelio pusės per me

dines galerijas. įrengtas pne 
rūmų ir donžono sienų. Rūmų 
sienų aukštis yra apie 14 m. 
bet jų plotis nevienodas — 
kairysis sparnas turi apie 11 
m. o dešinysis apie 15 m. Pus
rūsio sienos pastatytos iš ak
menų. Apie 3 m pusrūsio sie
nos išeina į lauka Virš pusrū
sio yra antrasis aukštas, kūno 
sienos pastatytos iš akmenų ir 
plytų. Virš plytų, kurių storis 
apie 60 cm vel pastatyta siena 
iš akmenų, o virš jos vėl plytų. 
Taip eina pakaitomis net iki 
stogo. Kad sienos atrodytu ly
gios akmenų plokščiop puse 
buvo dedama Į lauko puse 
Rūmų sienas da r remia nuo 
terasos puses masyvus iš ak
menų pastatyti kontraforsai 
Jie siekia tik trečia rūmų 
aukštą. Langai tiek rūsio, tiek 
pirmam ir antram aukšte yra 
keturkampio išvaizdos su ar
komis, o pastogėje — nedideli 
langeliai, iš kurių, matyt, ap
šaudydavo priešą, kai jis pri
siartindavo prie gynybinių sie
nų. (Bus daugiau) 
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Šviesuliai iš Tėvynės 
„VILNIAUS 

FESTIVALYJE '98" — 
PASAULIO SCENŲ 

ŽVAIGŽDĖS 
Birželio 16 d. vakarą publi

kos užtvindytame Vilniaus 
universiteto Didžiajame — Pe
tro Skargos kieme skambėjo 
vienas garsiausių ir didingiau
sių pasaulio klasikos kūrinių 
— Giuseppe Verdi JReąuiem". 
„Vilniaus festivalio '98" kon
certe griežė Lietuvos nacio
nalinis simfoninis orkestras, dai
navo Kauno valstybinis choras 
bei garsiausiose pasaulio sce
nose koncertuojantys solistai: 
Anglijoje gyvenanti rusų dai
nininkė sopranas Nina Rau-
tio, Vokietijoje gyvenanti vie
na garsiausių lietuvių operos 
dainininkių mecosopranas 
Violeta Urmanavičiūtė, šiuo 
metu Prancūzijoje gyvenantis 
Lietuvoje gerai pažįstamas 
armėnų tenoras Geham Grigo-
rian ir bosas iš Didžiosios 
Britanijos Peter Rose. G. Ver
di „Reųuiem" dirigavo Lietu
vos nacionalinio simfoninio or
kestro meno vadovas ir vy
riausiasis dirigentas maestro 
Juozas Domarkas. 

Didingo kūrinio muzikinį 
dramatizmą sustiprino kelioli
ka minučių pliaupęs smarkus 
ir šaltas lietus, beje, „išbaidęs" 
tik dalį po atviru dangumi sė
dėjusios publikos. 

G. Verdi „Reųuiem" Lietuvos 
nacionalinio simfoninio orkes
tro ir Kauno valstybinio choro 
repertuare yra jau daugiau 
kaip du dešimtmečius, šis 
kūrinys pelnė Lietuvos atlikė
jams tarptautinį pripažinimą. 

„Vilniaus festivalį '98" bir
želio 18 dieną pratęs kitas 
Giuseppe Verdi šedevras — 
opera „Trubadūras". Pagrin
dines partijas šiame Lietuvos 
operos i r baleto teatro spek
taklyje atliks Irena Milke
vičiūtė, pirmąkart Lietuvos 
operos scenoje dainuosianti 
Violeta Urmanavičiūtė, buvęs 
šio teatro solistas Geham Gri-
gorian ir svečias iš Italijos ba
ritonas Mario di Marco. (Elta) 

AUDRIAUS P U I P O S 
KŪRYBOS 

RETROSPEKTYVA 

Sostines „Vartai" dailės ga
lerijoje birželio 10 d. atidary
ta retrospektyvinė dailininko 
Audriaus Puipos '1960-1997) 
kūrybos paroda. Nors ši paro
da primena apie artėjančias 
liūdnas metines, — Audrius 
Puipa mirė praėjusių metų 
liepą, tesulaukęs vos tris
dešimt septynerių. — visų at
mintyje jis išlieka kaip ne
išsenkantis humoristas, pašai
p ū n e . Koistų ir smagių gyve
nimo be: meno ..istorijų" kū
rėjas. Savo parodose, šalia pa
veikslų, dailininkas ekspona
vo -.a viai aiv;ra rr.okvkl.r,; 

rašinėli apie Iljičių ar žiurkes 
iškamšą, o savo „skriau
dėjams" atsilygindavo, ..bjau
riai" juos nuplėšdamas gar
siose spalvotose litografijos* 
su šmaikščiais užrašais — ko
mentarais. 

Pasak ..Vartų" galerijos me
notyrininkės Nijolės Adomo
nytės, surengti šią parodą bu
vo ir lengva, ir sunku. Lengva 
dėl to, jog niekas- neatsisakė 
paskolinti privačiose kolekci
jose saugomų Audriaus Puipos 
darbų. Sunku, nes parodyti vi
są kūrybinį palikimą pritrūko 
net pirmąkart galerijos istori
joje vienam dailininkui skirtų 
visų keturių galerijos salių. 

Didžiausią parodos dalį su
daro žmonos Lilijos Puipienės 
saugomi rinkiniai. Pasak jos 
pačios, Audrius Puipa buvo 
ypač vientisa asmenybė, kū
ryba jam buvo visas gyveni
mas, vienodai pamišėliškai su
sikaupęs jis darydavo viską: 
piešė paveikslus, kalė gnnd-
juostę ar statė dukrai Marijai 
lėlių namelį. 

Audrius Puipa niekuomet 
neturėjo dirbtuvės, gyveno ir 
kūrė savo mediniame name 
šalia Fabijoniškių. Rengdama 
šią parodą, Lilija Puipiene 
pirmąkart po vyro mirties 
įstengusi peržiūrėt', „papur
tyti" namuose likusius jo stal
čius, aplankus, ryšulėlius 
„Visas šis palikimas savo
tiškai slegia mano pečius, jis 
turi tapti Lietuvos kultūra.-
dalimrV — sakė dailininko 
žmona. 

CLASSIFIED GUIDE 

.Vilniaus festivalio DS" koncerte birželio 17 d. groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, vadovaujamas 
maestro Juozo Domarko. 

MALŪNUI DAR STINGA 
GALINGU SPARNU 

restauravimo lankvto-

Nuotr. Eltos 

bar ligonius džiugins ir dailė. 
Ligoninės vadovybė dėkoja ta
pytojams už gražią iniciatyvą, 
už puikius paveikslus su seno-Po 

įams duris atvėrė Šiaulių jo Vilniaus, kitų Lietuvos vieto-
..Aušros" muziejaus padalinys vių vaizdais. 

Lilija Puipiene. 

Draugai, kolegos, artimieji 
yra jau sumanę parengti kny 
gą apie Audrių Puipą, kuri, jų 
įsitikinimu, būtų įdomi ne tik 
meno gerbėjams. Dailininke* 
brolis kino režisierius Algi
mantas Pu'pa prisipažino gal
vojęs sukurti filmą apie jį. 
tačiau dar nežino, „kaip prie 
to pnsiiiesti". Režisieriaus ma
nymu, geriausiai apie kadaise 
su jais gyvenusį keistuolį daili
ninką gali papą.- ikoti paprasti 
Šešuolių kaimo žmonės. 

Retrospektyvinė Audriaus 
Puipos kūrybos paroda ..Var
tuose" veiks iki birželio 27 die
nos. 

šimtmetinis Žaliūkų ma
lūnas, iš Šiaulių pranešė El
tos korespondentė. 

Praėjusio amžiaus pabai
goje šis malūnas stovėjo tolo
kai nuo Šiaulių, o dabar tapo 
senovės salele prie šiuolai
kinio miesto rajonus jungian
čios gatvės 

Žaliūkų malūnas veikė iki 
1957 metų. 1970-aisiais j is 
buvo perduotas .Aušros" mu
ziejui, tuomet čia įrengta pir
moji Lietuvoje malimo istori
jos ekspozicija. Po septynerių 
metų negausiai lankomas 
malūnas uždarytas, statinį 
pradėjo niokoti chuliganai. 

Dabar Žaliūkų malūnas at
gimė po praėjusiais metais 
pradėtos restauracijos. Čia iš
liko senoji autentiška įranga, 
o štai sparnai kol kas — buta
foriniai, vėjo nesukami ir pa
tys nesukantys girnų. 

NUOLATINĖ 
PAVEIKSLU 

EKSPOZICIJA 
LIGONINĖJE 

Gydymo paslaugas Sapie
gos ligoninėje papildė ir vaiz
duojamoji dailė. Ši sename 
Vilniaus parke esanti medici
nos įstaiga nuo šiol bus ir savo
tiška dviejų dailininkų — Aloy
zo Stasiulevičiaus ir Svajūno 
Armop.o paveikslų gr rija. Pir
mieji aštuoni tapybos darbai 
jau papuošė ligoninės korido
rius ir palatas. 

Sapiegos ligoninėje gydomi 
įvairias agresijas patyrę žmo
nės, tarp jų — ir karo dalyviai, 
cernobyliečiai. Tai ypač jautrūs 
aplinkai, lengvai pažeidžiami 
žmones, jų ligas dažnai lydi ir 
pergyventų baisumų pėdsa
kas. Jiems, kaip sakė Eltai li
goninės direktorius Gediminas 
Rimdeika. reikia ypatingo dė
mesio — dvasines atgaivos. Ją 
teikia gražiai prižiūrimas ūks-

Dailininkai pažadėjo laikas 
nuo laiko savo ekspoziciją Sa
piegos ligoninėje papildyti, at
naujinti, vienus paveikslus pa
keisti kitais, naujesniais. 

Tai — jau antras šios ligo
ninės kontaktas su vaizduo
jamąja daile. Gedimino pros
pekte esančią Sapiegos ligo
ninės pirmąją polikliniką 
puošia dailininkės Genovaitės 
Narkevičienės ir jos šeimos na
rių dovanoti paveikslai. 

Mūsų sveikatos priežiūros 
įstaigos dabar gyvena nege-
riausias dienas, tikrai neturi 
lėšų, už kurias galėtų nusi
pirkti meno kūrinių. Tad daili
ninkų dovanos ar jų gera valia 
nuolatos eksponuoti ligoninėje 
savo kūrinius yra neįkainc*-
jama parama medicinai, — tei
gia Sapiegos ligoninės direkto
rius. 

(Elta) 

PUODŽIŲ PUODŽIAUS 
SUKAKTIS 

Lietuvos puodžių puodžius 
Bronius Radeckas, karūnuo
tas šiuo titulu dar 1987 me
tais, ruošiasi jubiliejui: birže
lio 20-ąją jam sukaks 80 metų. 

' . . I r . i , • ' • • - • . ' . I , . . . ' ' I * K O h O ' T l i -
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griežė >.;••• "vos n įcionalin;- simfoninis, dainavo Vokietijoje gyvenanti Lietu
ti.i- Violeta U manaviciutė 'viduryje) Birželio 16 d '-oncertas vyko Vilniaus 
AdtktM Giuseppe Verdi „Requiem". Nuotr Eltos 

Bronius Radeckas. 

Puodžių puodžius B. Radec-
mingas parkas, apimantis visą kas ir jo žmona, vyro gaminių 
ligonines teritoriją, apie pa- dekoratorė, gyvena netoli 
lanktį emocinį poveikį galvota Šiaulių — Kuršėnų miestelyje, 
ir remontuojant patalpas, pa- Minkyti molį būsimasis meist-
renkant interjero spalvas. Da- ras pradėjo dvylikos metų pas 

puodžių Mykolą Vijūną, vėliau 
šio amato mokėsi ir įgūdžius 
tobulino kitų meistrų dirb
tuvėse, o po Antrojo pasauli
nio karo pradėjo dirbti sava
rankiškai. 

Puodžių puodžius prisipaži
no, kad savo nužiestų puody
nių, vazų-vazelių, lėkščių jau 
nebebando suskaičiuoti. B. 
Radecko keraminių dirbinių 
yra Amerikoje, Kinijoje, Alžy
re, Kuboje, jau nekalbant apie 
artimesnes šalis. 

J keramiko kūrybinį darbą 
meistras pamažu įtraukė ir 
žmoną, sūnų. Radeckų šeima 
ypač didžiuojasi po visą Lie
tuvą pasklidusiomis didžiu
lėmis dekoratyvinėmis nesi-
kartojančių formų ir dekoro 
vazomis. 

Puodžių šeimos kūrybingu
mą, darbštumą, išmonę at
spindi Radeckų sodyboje 
įrengto keramikos muziejaus 
ekspozicija. (Elta) 

NĖRA TO BLOGO, KAD 
NEIŠEITU l GERA 

Tarsi burtininko lazdelei 
mostelėjus. neatpažįstamai 
pasikeitė Vilniaus autobusų 
stoties aplinka. Vietoj šiukš
lyną primenančių, apšiurusių, 
bjauriausiom dėžėm apstatytų 
kioskų, nė kiek negeresnės iš
vaizdos prekyl s vežimėlių, 
dabar stovi modernus kom
pleksas. Jį sudaro 47 paviljo
nai, turintys 1,266 kvadrati
nius metrus bendro ploto. Pre
kybos oaviljonų komplekso 
projekte sukūrė žinomas ar
chitektas Vytautas Čekanaus
kas, pastatė UAB „Lakaja". 
Statyba ir aplinkos sutvarky
mas savivaldybei nekainavo 
nė vieno cento. Tai — pri
vačios iniciatyvos produktas, 
praneša Elta. 

Penktadienį, birželio 12 d:e-
ną, naujasis prekybos pavil
jonų kompleksas buvo oficia
liai atidarytas — tradicinę 
juostelę perkirpo Vilniaus me
ras Rolandas Paksas ir archi
tektas Vytautas Čekanauskas. 
Merą ypač džiugina tai, kad 
tris milijonus litų kainavęs 
kompleksas pastatytas už pri
vačias lėšas. Tai, jo nuomone, 
pamokantis pavyzdys, kaip 
telkiant privačias lėšas galima 
ne tik pakelti prekybos kultū
rą, sudaryti geresnes darbo 
sąlygas prekybininkams, bet 
ir pagerinti bendrą miesto 
vaizdą. 

Kalbant apie šią paviljonų 
priešistoriją, dera prisiminti 
populiarų posakį, esą nėra to 
blogo, kad neišeitų į gera. Kai 
išmušė paskutinės senų kios
kų valandos ir atvažiavusi ga
linga technika pradėjo jų nu
kėlimo akciją, stočių teritori
joje prekiaujantys asmenys 
kuo skubiausiai susivienijo į 
profesinę asociaciją, pasivadi
nusią „Remono" vardu. Aso
ciacijos pirmasis tikslas, pa
sak pačių narių, buvo apginti 
savo vietą po saule. Taip kilo 
modernių paviljonų statybos 
idėja. Savivaldybei pritarus, 
buvo sukauptos lėšos ir prasi
dėjo darbai. 

Naujuose paviljonuose, kaip 
ir anksčiau prie autobusų sto
ties, bus pardavinėjamos įvai
riausios smulkmenos, kondite
rija, vaisiai, gėlės. Paviljonų 
— mažyčių parduotuvyčių — 
vidaus erdvę kiekvienas savi
ninkas tvarkys savo nuožiūra. 
Sujungus du paviljonus, bus 
įrengta nedidelė kavinė su to
kioms įstaigoms privalomu sa
nitariniu mazgu. (Elta; 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

[VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

LIETUVIS, lauko priežiūros 
darbų (landscaping/mainte-
nance) bendroves savininkas, 
Washington, D.C., ieško dar
bininko, kuris galėtų atlikti 
lauko priežiūros darbus. 
Galime padėti gauti darbo 
leidimą. Suteikiamas pigus 
butas - $130 mėnesiu i . 
Kreiptis tel. (202) 244-2373. 

AUTOMOOUO. NAMLį SVEKATOS. 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frar* Zapotis ir Ofl. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba hetuviikai. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 We*t95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
f/73) 581-8654 

HELP WANTED 
Seamstresses & driver part time 

& full time: drapery & valances. 
Vertidrapes Mfg. Inc. . 

TeL 773-478-9272. 

G R E I T P A R D U O D A 

RE/M«X 
^ R E A L T O R S 

(773) 58S-5959 
(708)425-7160 

R I M A S L .STANKUS 
* Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
»Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

SEMI DRIVERS 
Needed with CDL. No Haz. Mat. to 

travel in the MidVest. Mušt be able to 
speak & write English. 

708-343-0125 
Ask for Charlie 

7 a.m. to 5 p.m. Mon. thru Fri. 

Vilniaus universiteto bibliotekos direktorė BiruU- Butkevičienė birželio 
11 pristatė kompaktinį diską „Vilniaus universiteto bibliotekos istoriniai 
rinkiniai". Nuotr Eltos 

ŽIEDŲ PASAULIS 
ATKELIA VARTUS 

Vilniaus universiteto botani
kos sodas, veikiantis kaip už
dara mokslo įstaiga, birželio 7 
dieną, nuo 11 iki 17 valandos 
plačiai atvėrė var tus vilnie
čiams ir sostinės svečiams. Vi
si, kas myli gamtą, kas su
pranta žydintį žaliuojantį ap
linkos grožį, kviečiami sekma
dienius praleisti Kairėnuose. 
Buvusio Kairėnų dvaro teri
torijoje dabar ir įsikūręs Vil
niaus universiteto botanikos 
sodas. Kairėnus galima pa
siekti iš Antakalnio transpor
to žiedo 18, 38 ir 47 autobu
sais. Atvirų vartų šventę ren
gia Botanikos sodo draugų 
klubas ir Vilniaus savivaldy
bės Turizmo skyrius. 

Botanikos sodo svečiai sek
madienį turėjo retą galimybę 
pasivaikščioti ūksmingomis 
seno parko alėjomis, pasigro
žėti vilkdalgių, viendienių, bi
jūnų ir kitų žydinčių gėlių ko
lekcijomis, apžiūrėti visą šio 

augalų pasaulio turtą, pasik
lausyti koncerto. Šiuo rengi
niu siekiama atkreipti visuo
menės ir pareigūnų dėmesį į 
sunkią Botanikos sodo mate
rialinę būklę ir dideles jo gali
mybes. 

Vilniaus universiteto Bota
nikos sodas įkurtas 1781 me
tais. Pirmoji jo vieta buvo Pi
lies gatvės 22 namo kieme, 
300 kvadratinių metrų plote. 
1799 metais — sodas perkel
tas į Sereikiškes, o 1919 m. — 
į Neries slėnį vakarinėje Vin
gio parko pusėje. Nuo 1974 
metų Vilniaus universiteto 
Botanikos sodas jau karaliau
ja Kairėnuose. č ia veikia ke
turi skyriai — dendrologijos, 
gėlininkystės, augalų geneti
kos, p^mologijos ir biotechno
logijos laboratorija, kur auga
lai dauginami mėgintuvėliuo
se. Sode sukauptos milžiniš
kos gėlių, vaismedžių ir kito
kių medžių bei krūmų kolekci
jos. Keičiamasi sėklomis su 
450 pasaulio botanikos sodų. 

Vilniaus universiteto botanikos -todr Kairėnuose 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
. KODĖL TAIP? 

Perskaičius „Draugo* dien
raštyje birželio 10 d. straips
nį, parašytą Vytauto Kasniū-
no apie Sv. Kazimiero bažny
čią Gary, IN, apie jos graudų 
likimą, pasidarė labai skaudu: 
ir ko mes susilaukėme? 

Tai ir vėl lietuvių statyta 
bažnyčia susilaukė tokio pat 
likimo, kaip šv. Jurgio. Jos 
abidvi buvo nepaprastai gra
žios. Tai buvo lietuvių pasi
didžiavimas. Čia mūsų vaikai 
baigė mokyklą, čia tuokėsi. O 
dabar nugriautos, kaip nerei
kalingas daiktas. 

Mano dėdė, Jonas Andrišiū-
nas atvažiavo į šį kraštą, bū
damas 18 m. (bėgo nuo caro 
kariuomenės). Sunkiai dirbo 
skerdykloje už pora centų. 
Tuos centus sunkiai taupė ir 
prisidėjo prie Šv. Jurgio baž
nyčios tvarkymo. Ji stovėjo to
kia išdidi, o jos vidaus grožis 
maloniai glostė kiekvieno lie
tuvio širdį. 

Pagaliau, pasikeitus atmos
ferai, tapo nugriauta — tary
tum niekam nereikalinga. 
Plytos ir tos sunkiai krito į 
amžinybe. O paskutinės šv. 
Mišios, tikrai buvo ašarų Mi
šios — verkėm visi. 

Tai, va, Šv. Kazimiero baž
nyčia susilaukė tokio pat liki
mo. Prel. dr. Ignas Urbonas 
su ašaromis aukojo pasku
tines Mišias. O, kad tos plytos 
galėtų kalbėti, jos daug ką 
mums pasakytų. 

Nesuprantu! Lietuvoje baž
nyčias remontuoja. Net į Ame
riką Lietuvos kunigai atva
žiavę prašo mūsų pagalbos. 
Prašo padėti remontuoti jų 
parapijų bažnyčias. O ką mes 
darome? — Griauname! 

Tikrai skaudu matyti, kad 
mūsų senųjų lietuvių, iš sun
kiai uždirbtų pinigėlių, pasta
tytos, tokios gražios bažny
čios, savo didingumu 
glosčiusios kiekvieno lietuvio 
širdį — dabar griaunamos. 

Ir vis dėlto, mes nesugebė
jome, tų mūsų protėvių darbų 
įvertinti. Mes bėgame kažkur 
toli nuo jų ir paliekame viso 
to darbo derlių negailestin
gam likimui. 

Stasė ViSčiuvienė 
Chicago, IL 

NACIONALINIS AR 
VALSTYBINIS 

Gal nedaugelis pastebėjo 
„Draugo" birželio 12 d. pasku
tiniam puslapy išspausdintą 
atitaisymą, esą, „ne Lietuvos 
Valstybinis", bet sietuvos 
Nacionalinis simfoninis orkes
tras, diriguojamas maestro 
Juozo Domarko", gros Dainų 
šventėje Vilniuje. 

Ar šis orkestras „valstybi
nis" ar „nacionalinis", tai pri
klauso grynai nuo to, kas mo
ka maestro Domarko ir orkes
tro muzikantų algas. Jei jų at
lyginimai išmokami Lietuvos 
valstybės iždo, tai, aišku, or

kestras, be jokios abejonės, 
yra „valstybinis". Jeigu, ta
čiau, orkestras — kaip, pavyz
džiui, daugelis Amerikos sim
foninių orkestrų — išsilaiko iš 
„savo kišenės", t.y., iš to, ką 
surenka už parduotus bilietus 
ir iš privačių aukų, tai tada 
orkestras gali vadintis taip, 
kaip jam patinka. Tokiu atve
ju jis gali būti ir Lietuvos „na
cionalinis" orkestras, ar pasi-
vadintis dar kaip nors kitaip. 

Aišku, kol Lietuva buvo oku
puota šis orkestras tikrai buvo 
„valstybinis" ir „nacionaliniu" 
vadinosi tik todėl, kad tada 
„valstybė" buvo „sąjunga" ir 
Lietuva savos valstybės ne
turėjo. Lietuvių kalbos žody
nas žodžius nacionalinis" ir 
„tautinis" apibrėžia vienodai 
(žodis „valstybinis" turi kitą, 
labai aiškų apibrėžimą, nieko 
bendra neturintį su žodžiu 
nacionalinis"), tačiau okupa
cijos metais žodis „tautinis" 
valdantiems buvo nepriimti
nas ir, be to, jo prasmė visai 
netinka simfoniniam orkestrui 
pavadinti. Vargu ar kur nors 
yra „tautinis" simfoninis or
kestras. 

Tačiau žodžio nacionalinis" 
tikslia, žodynine reikšme nie
kas tada nesirūpino, nes tai 
buvo žodis, kuriuo „sovieti
nėms tautoms" buvo leista vie
nai nuo kitos „išsiskirti". Tuo
laikiniam žodyne net duotas 
pavyzdys, esą, „Tarybinė kul
tūra nacionalinė savo forma ir 
socialistinė savo turiniu". 
(Urą! Bada-bada-būm, būg
nais ir cimbolais sugaudžia 
nacionalinis" orkestras!) 

Nors, „sąjungai" subyrėjus, 
raidės „LTSR" iš visų turėtų 
pavadinimų buvo išskaptuo
tos, žodis nacionalinis" dau
gely jų tebekabo ir, net kalbi
ninkų tarpe, dar tebėra jo už
tarėjų. Taip tebeturime „Mar
tyno Mažvydo nacionalinę bib
lioteką", nors, atrodo, užtektų 
„Martyno Mažvydo bibliote
kos", valstybės lėšomis dali
name nacionalines" premijas, 
ir t.t. Taigi tikriausia tik todėl 
ir orkestras dar nacionalinis", 
nes neteko girdėti, kad, ne
priklausomybę Lietuvai atga
vus, orkestras būtų buvęs 
„privatizuotas". 

Ne mums, išeivijoj, lietuvių 
kalba retai kalbantiems ir ją 
gerokai primiršusiems, nuro
dinėti, kaip lietuviai Lietuvoje 
turėtų kalbėti ir kaip savus 
orkestrus vadinti. Visgi ma
nau, kad, gimtąjį kraštą mylė
dami ir jo likimu tiek metų 
rūpinęsi, turime šiokią tokią 
teisę liūdėti, kad Lietuvoje dar 
vis taip sunku į lietuvių kalbą 
įbrautu sovietiniu palikimu 
atsikratyti. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

VIRTINIAI 
Man yra labai keista, kodėl 

iš viso lietuvių kalboje taip 
dažnai minimas žodis koldū

nai. Manau, dabar jau vsiems 
turėtų būti aišku, kad jis yra 
tikrai nelietuviškas. 

Juk dar prieš Antrą pasau
linį karą neprikl. Lietuvoje 
jau buvo vartojamas žodis vir
tiniai. Sakyčiau, kad jis ir yra 
tinkamiausias, nes padengia 
visus — nesvarbu, kokie be
būtų — mėsiniai, varškėtiniai, 
bulviniai... 

Kostas Mačiulis 
Reno.NV 

NORĖČIAU ŠI TĄ 
PATIKSLINTI 

1998 m. gegužės 23 dienos 
„Drauge" išspausdintas Rum
šiškių Jono Aisčio muziejaus 
direktorės Gražinos Meilutie
nės straipsnis „Į Lietuvą grįž
ta poetas", tai yra — Jonas 
Aistis. 

Norėčiau šį tą patikslinti ir 
papildyti. 

Straipsnio pradžioje cituoja
mas J. Aisčio eilėraščio „Mano 
gimtinė" vienas posmas, ku
riame yra net trys klaidos. Ra
šoma nenašūs šaltiniai", o 
turi būti nenašūs šaltžemiai". 
Toliau — „uolienos kietos" — 
turi būti „molienos kietos". Ir 
pagaliau — „ilgesio kantraus" 
— turi būti „ilgesio kartaus". 
Ar tai būtų „Draugo" korek
tūros klaidos, ar gal ir autorės 
cituota iš atminties, nepasitik
rinus Aisčio „Poezijos" knygo
je, vis tiek — trys klaidos vie
name posme, tai gana daug. 

Straipsnis baigiamas dviem 
Aisčio sakiniais iš jo laiško 
sūnėnui Justinui Aleksandra
vičiui apie jo palaikų palaido
jimą tėviškėje, Rumšiškių ka
pinėse. Vilčiai greitai grįžti tė
vynėn blėstant, Aistis, kaip 
gal ir ne vienas iš mūsų, sva
jojo bent kaulus paguldyti tė
viškėje. Vienu laikotarpiu gal
vojo ir apie savo palaikų su
deginimą. Vėliau jis tos min
ties atsisakė ir maždaug po 
pusmečio tam pačiam sūnėnui 
rašė: „...norėčiau ilsėtis kur 
nors netoli savo tėvų. Bet ir 
tai, manau, liks tiktai poetiš
ka svajonė" (1972.10.21). Ne
berašo nei apie sudeginimą, 
nei palaidojimą šalia tėvų. 
Šio, mašinėle rašyto, laiško 
nuorašas yra Aisčio archyve. 

Aldona Aistienė 
Temple Hills, MD 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. birželio 23 d. 

Jaunųjų dailininkų vitražistų grupė „Šviesos styga" kartu su psicholo
gais ir psichiatrais pradėjo akciją „Savižudybė — tai ne išeitis". Renkami 
parašai po peticija Lietuvos valstybei, kad būtų pradėta rengti ir 
įgyvendinti savižudybių sustabdymo programa. Nuotr. Eltos 

Tautiška kapela „Sutaras" dalyvaus Smithsoman ruoAiamame folkloro 
festivalyje Washinjrton, DC. Tai profesionali folklorinė grupė, kurios re
pertuaras yra lietuvių liaudies instrumentinė muzika. 

KORESPONDENCIJOS 
PATIKSLINIMAS 

Gegužės 2 d. „Drauge" iš
spausdinta įdomiai parašyta 
Jurgio Janušaičio korespon
dencija apie Viliaus Bražėno 
(toliau — VB) 85-mečio mi
nėjimą ir jo veiklos suvenyrų 
parodą Ormond Beach, Flori
doje. Apie VB nepažįstan
tiems, kai kas įvykio aprašyme 
galėjo sudaryti klaidingą įspū
dį. 

Galėjusiems spėlioti, kad pa
keičiau savo vardą, ar VB pa
keitė žmoną, pranešu, kad te
besu Eda, o ne „Ema". Kadan
gi daug asmenų buvo pami
nėta, nurodau, kad soleni-
zantą sveikinusi Lietuvių klu
bo „valdybos vicepirmininkė" 
vadinasi Aniceta Mažeikienė, 
o programai vadovavusi „Bra
žėnų dukra" yra Lyvia Gar-
sienė. Pabrėžtas VB dalyvavi
mas skautiškoje veikloje, ku
ris daugiausia vyko jo jaunys
tėje, nustelbia nepaminėtą jo 
susikaupimą Lietuvos bylos 
garsinimui amerikiečiuose 
veik 50 pastarųjų jo gyvenimo 
metų. Todėl didžiausią paro
dos dalį sudaro suvenyrai iš 
VB prieškomunistinės, prieš-
sovietinės Lietuvai laisvinti 
veiklos. Matomai dėl tokios 
veiklos net toli esąs „Lietuvos 
aidas" (1998.04.07), sveikinda
mas jubiliatą, pavadino jį 
„Lietuvos bylos skelbėju, o 
1979 m. Birželio minėjime, 
Clevelande, muzikas Alfonsas 
Mikulskis VB pavadino „Lie

tuvos ambasadorium". Net 
„Kauno diena" (1997 m. rug
sėjo 15 d.) straipsnio antraš
tėje apie VB paskaitą, panau
dojo išsireiškimą „Kovingasis 
antikomunistas". Anksčiau 
„Gimtasis kraštas" VB apibū
dino kaip „birčininkų-gestapo 
filosofą..." 

Man asmeniškai užkliuvo 
priskyrimas VB ne visai už
tarnautų nuopelnų sakinyje: 
„... nuostabus žmogaus dar
bas, kantrybė surinkti tokią 
asmeninės veiklos medžiagą". 
Deja, tai dažniausiai būna 
žmonų ar sekretorių „kant
rybės" pasekmė, ką šiuo atve
ju pabrėžė ir parodą apibū
dinusi dukra Lyvia. VB nuo
pelnas buvo veikla, o ne jos 
suvenyrų (dalies!) išsaugoji
mas. O, jeigu tikrai būtų bu
vusi „sukaupta visa medžiaga" 
apie VB veiklą arba surinktos 
visos „spaudos iškarpos apie 
kiekvieną" VB pasirodymą, 
reikėtų keleriopai daugiau 
erdvės tokiai parodai. 

VB ne vien „mėgo dainas", 
bet, kaip vieno parodos sky
riaus suvenyrai rodė, daug 
metų pasireiškė, kaip solistas 
(tenoras) lietuvių ir amerikie
čių scenoje. Išskirtinai buvo 
parodyta jo dainavimas Lietu
vių tremtinių operoje, „Sevi
lijos kirpėjo" spektakliuose 
Vokietijoje ir su simfoniniu or
kestru miesto parko koncer
tuose bei kantatoje „Septyni 
paskutiniai Kristaus žodžiai" 
Connecticut valstijoje. 

Kadangi buvau atsakinga už 
parodos paruošimą, norėčiau, 
kad jos nemačiusieji ir Viliaus 
Bražėno veiklos nežinantieji 
„Draugo" skaitytojai susida
rytų apie parodą ir jo veiklą 
kiek galima tikslesnį vaizdą. 

Eda Bražėnienė 
DaLand, Florida 

VHJttAUS RADIJO 
BĖDOS 

„Draugo" Nr. 111, 1998.06.-
09. d., paskelbtas radijo klau
sytojos iš Kanados O. Gir-
dauskaitės labai kritiškas 
laiSkas apie Vilniaus radijo 
laidas užsieniui (lietuvių kal
ba). Straipsny pagrįstai pei
kiamos dar Sniečkaus laikų 
radijo laidos, garbinančios 
tarybinius veikėjus ir jų nuo
pelnus „tarybinei liaudžiai". 
Taip pat smerkiamas komu
nistų įžūlumas niekinti jų po
litinius priešus, net nesivar
žant melo ir atviro keršto. 

Deja, autorė, tokiais pat kri
terijais vadovaudamasi, verti
na ir visas radijo laidas, per
duodamas dabar — atgimimo 
Jaikotarpiu. Tiesa, buvę ko
munistai, turėdami išimtinę 
politinę padėtį, labai vikriai 
ją išnaudojo savo labui, no
rėdami užtikrinti saugesnę 
ateitį: „prichvatizavo" milijo
nines nuosavybes, kontroliavo 
visas gyvenimo sritis, ne
aplenkė, žinoma, ir radijo. 
Komunistų valdymo metais 
Vilniaus radijas užsieniui tik

rai daug laiko skyrė valdžios 
darbo liaupsinimui, nuslėpda
mas gyvenimo realybę; pras
kolino kraštą, apvogė bankus 
(su draugais), labai nusk
riaudė taupytojus ir pensi
ninkus. Gaila, kad kai parti
jos vienminčiai vogė, Lietuvos 
prezidentas tylėjo... Vilniaus 
radijas garsino, tik kas tinka 
valdantiesiems — buvo val
džios „triūba". Tą propagandą 
„praskiesdavo" tik žinios iš 
kultūrinio gyvenimo. 

Papūtus naujiems vėjams, 
Vilniaus radijas pradėjo keis
tis; daugiau faktų, o mažiau 
propagandos. Programų for
matas liko beveik toks pat, 
tik pasikeitė turinys. Klau
sant kitų trumpų bangų 
stočių (ypač vokiečių ir rusų), 
galima pastebėti, kad žinių 
tarnybų sandara visur labai 
panaši — svarbiausios poli
tinės žinios, spaudos apžval
ga, komentarai, sporto žinios 
ir pan. Vilniaus radijo laidų 
redaktoriai, atrodo, mano, kad 
tokia tvarka tinka ir Lietuvos 
radijui. 

Nereikia tikėtis, kad kas
dien programose bus kokių 
pritrenkiančių žinių. Geri ir 
landūs korespondentai jų ieš
ko ir pateikia spaudai, o Vil
niaus radijas perduoda savo 
spaudos apžvalgose. Tai labai 
paįvairina programas. Turiu 
pripažinti, kad nesu taip drau
giškas , kaip O. G. Vilniaus 
radijo atžvilgiu. Suprantu jo 
darbo sąlygas ir norus kuo 
geriausiai patarnauti klausy
tojams. Tų pastangų vaisius 
galima pastebėti jau dabar. 

Labai gaila, kad O. Girdaus-
kaitė nieko neužsimena apie 
didžiausią Vilniaus radijo blo
gybę — techniškus trūkumus. 
Porą mėnesių kasdien regis
travau programas, kaip antai: 
garso stiprumas, jo kokybė ir 
pan. Savo „raportuose" Vil
niaus radijui turėjau tik neigia
mas žinias: apie pusė laiko 
nueidavo „šuniui ant uode
gos"... Tai buvo kažkokie cypi
mai, lyg Morzės signalas ir ki
tokia kakofonija... Jsitikinau, 
kad tai nebuvo atmosferiniai 
ar lokaliniai trukdymai — at
rodė, jie ėjo arba iš studijos, 
arba iš pačios stoties. Pajuo
kavau Vilniaus radijui, kad 
gal tai kokie sabotažnikai. 

Labai vertinu Vilniaus radi
jo pastangas ieškoti, „kur šuo 
pakastas". Dabar, suradus 
naują siųstuvą Vokietijoje 
(kHz 9855), programos, nors 
ir su nedideliais trūkumais, 
kasdien girdimos gana gerai. 

Vilniaus radijo darbuotojai, 
atrodo, supranta savo darbo 
netobulumus. Užtat kiekvieną 
dieną kreipiasi į klausytojus ir 
prašo savo pageidavimus pra
nešti jiems faksu, telefonu ar
ba laiškais. Nurodo, kaip pri
sidėti prie programų pagerini-
no ir paįvairinimo. O mūsų 
technika ir moralinė pagalba 
jiems tikrai reikalinga. 

Vytau tas Valys 
Detroit, MI 

Pranešame giminėms draugams ir pažįstamiems, kad š.m. 
birželio 21 d., Warren, Michigan, mirė mūsų mylima Mamyte, 
Močiutė, Sesutė, Uošvė ir Teta 

A.tA. 
STASĖ ŽALNIERAITYTĖ 

BULGARIENĖ 
Velionė gimė 1913 m. rugsėjo 22 d., Veiveriuose. I Detroit'ą 

atvyko 1949 m. 
Baigusi Kauno „Aušros" mergaičių gimnaziją ir akušerių 

mokyklą. 
Nuliūdę liko: dukra Dalia; dukra Rūta Faja ir žentas 

Robert Chekaluk; anūkai Gregg ir Adam Faja; brolis Kostas 
ir Nijolė Žalnieraičiai. Sesuo Vlada Gružauskienė su šeima 
gyvenanti Lietuvoje. 

Velionė pašarvota GR & RG Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington, Livonia, MI. 

Laidotuvės įvyks birželio 24 d., 9:00 vai. ryto su šv. 
Mišiomis 10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių, 
velionė bus nulydėta ir palaidota Holy Sepulchre kapinėse 
šalia vyro a.a. Leono. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose a.a. 
Stasę Bulgarienę ir kartu dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: dukros, brolis, sesuo ir jų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M.Zaparackienė, tel. 313-554-1275. 

Už tuos, kurie jau baigė žemės kelią, 
Už tuos, kurie prašyti nebegali -
Atmindami berybę Tavo meilę, 
Mes meldžiame Tave, o Visagali.' 

Šermeninė giesmė iš Lietuvos 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ZITA LEVICKAITĖ 

JUŠKIENĖ 
1998 m. kovo 18 d. sukako vieneri metai, kai mūsų brangi 

Žmona, Mama ir brangi Močiutė per anksti išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo. 

Užjos sielą bus atnašaujamos šv. Mišios birželio 27 d., 11 vai. 
ryto Pal. J.Matulaičio misijos bažnyčoje, Lemont, IL. Po mišių -
paminklo šventinimas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse (sec. 70). 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti 
kartu su mimuis už a.a. Zitą. 

Giliai liūdintys: vyras Vilius, dukros: Virginija i r 
Silvija, sūnus Viktoras ir sesuo Regina su šeimomis. 

A.tA. 
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiu žmonai REGINAI 
ir visai šeimai. 

Irena Veleckytė 

1 

A.tA. 
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI 

po sunkios ligos mirus, jo žmonai REGINAI, vaikams 
DARIUI, ARŪNUI, GINTARUI, GAILEI ir TAURUI, broliui 
ALGIUI ir LILEI OŠLAPAMS bei kitiems giminėms 
reiškiame gilią užuojautą. 

Jurgis ir Nijolė Valaičiai 

A.tA. 
FRIDAI VILKIENEI 

mirus, sūnų EUGENUU, dukrą ALEKSANDRĄ su šeimomis 
ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Angelė ir Albinas Karniai 

A.tA. 
Dr. RAIMUNDUI OŠLAPUI 

mirus, velionio šeimą, brolį ALGIMANTĄ su šeima bei 
gimines ir artimuosius užjaučiame ir kartu liūdime. 

Danutė ir Liutaveras Siemaškos 

' 



DRAUGAS, antradienis, 1998 m. birželio 23 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Mok. Juozas Plačas, ČLM spaudos koordinatorius ir mokyklos laik
raštėlio redaktorius, ir Daina Dumbrienė, ČLM metraščio redaktore 
ČLM mokslo metų užbaigimo iškilmėse. Nuotr. Vlado Žukausko 

Mokytojui Juozui Plačui, 
lietuviškų vadovėlių autoriui, 
buv. „Švietimo gairių" redak
toriui ir 38 metus „Draugo" 
dienraštyje redaguojančiam 
savaitinį „Tėvynės žvaigždu
tės" skyrių vaikams, už jo di
delius nuopelnus lietuviškam 
švietimui, Pedagoginio litua
nistikos instituto lektorių ta
ryba pagerbė Garbės diplomu. 
Diplomas jam buvo įteiktas 
š.m. birželio 13 d. Jaunimo 
centre vykusiame Pedagoginio 
lituanistikos instituto absol
ventams diplomų įteikimo va
kare. Diplomą įteikė PLI rek
torius prof. dr. Jonas Rač
kauskas. 

Joninės! „Kranto" apy
linkė, kartu su Pasaulio lietu
vių centru Lemonte, gamtos 
prieglobstyje rengia Jonines 
birželio 27 d., šeštadienį, nuo 
3 vai. popiet iki išnaktų. Visus 
pasitiks ir linksmins Stasės 
Jagminienės kapela, kvies 
šokti Artūro estrada, o Tado ir 
Mindaugo diskoteka neduos 
niekam nuobodžiauti. Alkti ir 
trokšti taip pat neteks — bus 
karšto ir šalto maisto, saldu
mynų ir kt. atgaivos. Laukia
mi entuziastai tinklinio aikš
telėje, virvės traukimui, mara
tono bėgimui, rankos lenki
mui. Nenuobodžiaus nei vai
kai, nei suaugusieji, o darbš
čiosios lietuvaitės visiems pins 
žolynų vainikus ir dainuos, 
dainuos... Saulei nusileidus, 
suliepsnos didelis Joninių 
laužas. Kviečiami ir laukiami 
seniai šiame krašte gyvenan
tys ir neseniai atvykę! 

Dr. Jonas Adomavičius, 
nuoširdus lietuvišku rei
kalų rėmėjas, paaukojo Lietu
vos katalikiškų mokyklų mo
kiniams ir skurdžiausių Vil
niaus krašto mokyklų vai
kams 8,000 tušinukų su įrašu 
„Lietuva". Tušinukai persiųsti 
LKRŠ gegužės mėn. talpin-
tuve ir rudenį, prasidėjus 
mokslo metams, pateks į kiek
vieno moksleivio rankas Di
dele padėka dr. J. Adomavičiui 
už tokį šaunų sumanymą ir jo 
įgyvendinimą. 

Visuomenės susitikimas 
su Lietuvos Respublikos Kul
tūros ministru Saulium Šal-
teniu ruošiamas šį sekma
dienį, birželio 28 d.. 5 vai. p.p.. 
Jaunimo centro kavinėje. Ruo
šia JAV LB Kultūros taryba. 
Visi kviečiami. 

Etnografinis ansamblis 
„Delčia* pasirodys Joninių 
renginyje trečiadienį, birželio 
24 d. Jaunimo centre. Žada
mas visų Jonų „krikštas", pa
parčio žiedo ieškojimas 'pasi
rodo, kad ir Jaunimo centre 
papartis žydi, jeigu sudaromos 
tinkamos sąlygos) ir labai 
gera nuotaika, pradedant 7 
. .1! vakaro 

Pedagoginio lit. instituto baigimo diplomą Karinai Turnerytei įteikia 
rektorius prof. dr. Jonas Račkauskas. Iškilmes vyko birželio 13 d. 

Adolfas Baliūnas, švęs
damas savo 90-tąjį gimtadienį 
birželio 17 d., buvo ypatingai 
nudžiugintas, kai Lituanisti
kos tyrimo ir studijų centras 
jam pristatė centro ką tik 
išleistą jo knygą, „Mano at
siminimai ir straipsniai." Ši 
žymiojo ekonomisto knyga 
turi per 50 puslapių atsimi
nimų iš jo nuotykingo gyveni
mo, nuo vaikystės Gruzijoje, 
studijų, kariuomenės tarnybos 
ir ekonominės veiklos Lietu
voje, slaptos misijos pas lietu
vius studentus lenkų okupuo
tame Vilniuje ir išgyvenimų 
Austrijoje iki persikėlimo ir 
įdomių patirčių JAV. Šis sky
rius yra ypač gausiai ilius
truotas nuotraukomis iš auto
riaus asmeniško archyvo. 
Spaudos darbų skyrius atspin
di A. Baliūno dideles pastan
gas skatinti lietuvių veiklą 
įvairiose verslo srityse. Šioje 
130 psl. knygoje skaitytojas 
ras daugelio nežinotų ar pri
mirštų dalykų, kaip Ekono
minė karių bendrovė, Ginkla
vimo valdyba, Artilerijos dirb
tuvės ir Vilniaus miesto savi
valdybė bei jos Lombardas. 
Visuomeninės veiklos skyriuje 
ypač įdomus pasakojimas apie 
autoriaus, pvz. Lietuvos stu
dentų atstovo, dalyvavimą Pa
saulinėje studentų konferenci
joje Bukarešte ir ten bendros 
pastangos su ukrainiečiais dėl 
Vilniaus ir ukrainietiškų teri
torijų Lenkijos ribose. Stebino 
baltarusių studentų katego
riškas atsiribojimas nuo tų 
pastangų, mat „Vilnius esą? 
baltarusių miestas". 

Visai ne per anksti pas
kelbti, kad „Draugo" pobūvis 
po žaliomis eglėmis ir pavė
singais uosiais ruošiamas rug
pjūčio 2 d. Malonėkite, rezer
vuoti tą sekmadienį savo dien
raščiui ir savo malonumui. 

L.K.V. s-gos „Ramovė" 
Čikagos skyriaus narių susi
rinkimas vyks sekmadienį, 
birželio 28 d.. 12 vai., Jaunimo 
centro patalpose. Kviečiami 
visi skyriaus nariai susirin
kime dalyvauti. 

Dienos išvyka ruošia Vy
resniųjų lietuvių centras bir
želio 26 d., penktadienį. Iš
vyksime nuo „Seklyčios" auto
busu iki Michigan ežero 
(Čikagos vidurmiestyje). tuo
met „Wendella" laivu plauk
sime ežeru ir Čikagos upe. 
Išvykstama 10:30 vai. r., o 
sugrįšime apie 2 vai. popiet 
Prašoma registruotis ..Sekly
čioje" arba tel. 773-476-2655. 

SU ARTŪRU BLAŽT TE
SUSITIKSIME 

JONINĖSE 

Jaunimo centro Joninėse 
klausysimės Artūro Blažuko 
Kas tas sodraus balso jaunai 
vyras? Savo gyvenimą jis pa«-

Jaunimo centre. 

kyrė muzikai nuo ankstyviau
sios jaunystės. Po Stasio Šim
kaus muzikos mokyklos Klai
pėdoje, pabaigęs Muzikos aka
demiją Vilniuje, A. Blažukas 
darbą pradėjo Kauno Valsty
biniame muzikiniame teatre. 
Tačiau operetės „Marica" ar 
„Grafas Liuksemburgas" ne
patenkino roko žanro atlikėjo, 
todėl susibūrė grupė „Medi-
jum", su kuria A. Blažukas 2 
metus „maišė" Lietuvą. Vė
liau sėkmingai koncertavo Ru
sijoje. 

Visada žinantis ko nori, Ar
tūras Blažukas ieškojo dirvos 
savo talentams, kas ir atvedė 
jį į Ameriką. Čia praleisto 
pusmečio įvykis — koncertas 
Čikagos širdy — turi didžiulę 
reikšmę ne tik autoriui kaip 
asmenybei, bet ir kaip Lietu
vos dainininkui. Šis savos kū
rybos pristatymas prilygsta 
1991 m. tarptautiniam pop 
dainų ir pop atlikėjų konkur
sui Vilniaus Sporto rūmuose, 
kuriuose pirmą kartą Artūras 
Blažukas tapo laureatu. 

„Kuriu dainas roko stiliumi, 
bet galiu dainuoti įvairaus 
žanro kūrinius", — sako jis ir 
būtent tai mes girdėsime per 
Jonines birželio 24 d. (tre
čiadienį), 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. 

U. Juškytė 

TA MJSLĖ NETRUKUS 
IŠRYŠKĖS 

Įvairiuose lietuvių susibū
rimo vietose žvilgsnį patrau
kia spalvingas skelbimas, 
kviečiantis į diskoteką Jauni
mo centro mažojoje salėje bir
želio 27 dieną 9 v.v. 

Šiandien kalbinu diskotekos 
rengėjus Audrą ir Rytį Ja
nuškas. Manau, kad Rytį dau
gelis Čikagoje gyvenančių lie
tuvių pažįsta iš „Margučio" 
radijo ir Amerikos Lietuvių 
televizijos laidų. Ta veikla 
pramogų srityje jam tikrai 
nėra naujiena. 

— Ryti, diskotekos, a r tai 
nauja tavo veiklos kryptis? 

— Pirmą kartą Čikagoje 
tenka atsakinėti į užduoda
mus klausimus, o ne pačiam 
klausti. Diskotekos man nėra 
naujiena. Pradžia buvo kaip ir 
daugelio žmonių, kurie dirba 
šioje srityje — mokykla, kuo
met į salę nešdavom savo ga
mybos stiprintuvus ar pačių 

Nuotr. Zigmo Degučio 

sumontuotas šviesas. Po to 
diskotekos Kauno „Tresto" 
klube, kol vieną gražią vėlyvo 
rudens dieną buvau išsiųstas 
„plačiosios tėvynės" saugoti. 

— Ar ir armijoje karei
vėlius linksminai? 
— Ne, ten linksmino mus. 

Bet tas turbūt išėjo į naudą. 
Grįžęs įsidarbinau radijo stoty 
„Tau", kuri ir dabar dirba 
Kaune, ir linksmybės tęsėsi 
iki išvažiavau į Ameriką lai
mės ieškoti. O birželio 27 d. 
Jaunimo centre norėčiau jos 
garsais, šviesa ir maistu su
teikti ateisiantiems į disko
teką žmonėms. 

— Kokia muzika skambės 
diskotekos metu? 

— Nors aš teikiu pirmenybę 
europinei muzikai, kuri skam
bėjo 8-ojo dešimtmečio pabai
goje, 9-ojo pradžioje, taip pat 
„rockenroll", tačiau grosiu 
daug įvairios kitos muzikos. 
Pirmosios diskotekos, tai ste
bėjimai, kokie žmonės renka
si, ko jie nori ir ko reikia, kad 
būtų linksma. Beje, diskote
kos metu bus apsauga, tad 
visi galės jaustis ramūs ir dėl 
savęs, ir dėl savo automobi
lio. 

— Birželio mėnuo gau
sus pramoginiais rengi
niais, ar tavęs ta i nestab
do? 

— Ne. Kiekvienas turi savo 
žanrą ir savo auditoriją. Sena 
šabloniška mintis sako, kad 
niekas neapdraustas nuo ne
sėkmės, o. esant konkurenci
jai, laimi tik žiūrovas. 

— Kuo prie diskotekos 
rengimo prisideda Audra? 

— Muzikos srity tikrai ne
daug kuo galiu padėti Ryčiui. 
Mano teritorija — atgaiva, 
bus galima ir užkąsti. 

— Žinau, kad esi puiki 
šeimininkė. Kuo žadi nus
tebinti savo svečius? 

— Nenorėčiau išduoti visų 
paslapčių. Galiu pasakyti, 
kad be įvairių užkandžių pa
ruošiu ir keletą desertų, ku
rie padės atsigaivinti po 
šokių maratono. 

— Pabaigai norėčiau pa
linkėti daug šokėjų ir pa
klausti. Ką reiškia pava
dinimas 6/9? 

— Tegul tai lieka mįslė iki 
birželio 27 dienos. 

Kalbėjosi 
Emilija Andriulytė 

PEDAGOGINIAM LITUANISTIKOS 
INSTITUTUI — 40 METŲ 

1997 1998 mokslo metų Pedagoginio lit. instituto absolventai. Iš kaires: Tomas Šataa, Bronislovas Kvietkus, 
Mindaugas Markauskas, Kipras Daknys, Karina Turnerytė, Andrius Paulius, Miletą Klimavičiūte, Vytas Jurjo-
nas ir Hedvina Dainiene Nuotr. Marijos Plačienės 

kad Mažoji Lietuva taptų Lie
tuvos valstybės dalimi ir už jo 
didelį rūpestį lietuviškų tradi
cijų išlaikymui lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse. Juozas 
Plačas, 38 metus redaguojan
tis „Drauge" „Tėvynės žvaigž
dutę", buvęs ilgametis „Švie
timo gairių" redaktorius ir lit. 
mokyklos mokytojas. 

PLI vadovybę, lektorius bei 
šio vakaro rengėjas absolven
tai apdovanojo gėlių puokštė
mis, parodant dėkingumą už 
gautas žinias ir už tradicines 
išleistuves. 

Pirmiausiai baigusius ir vi
sus dalyvius PLI 40 metų su
kakties proga pasveikino rek
torius dr. Jonas Račkauskas, 
linkėdamas absolventams per
duoti gautas žinias šeštadie
ninėse lituanistinėse mokyk
lose, o jų abiturientus kviesda
mas įstoti į Pedagoginį litua
nistikos institutą rudenį. 

— Ir aš lankiau PL institutą 
prieš 38 metus. Tas dienas la
bai maloniai prisimenu, o gau
tas žinias ir šiandien panau
doju visuomeninėje veikloje, 
— baigė rektorius. PLI absol
ventus sveikino liekančių stu
dentų vardu Dalia Šataitė. 
Lektorių vardu sveikino direk
torė Stasė Petersonienė. Svei
kino ir svečiai: LB Švietimo 
tarybos pirm. Regina Kučienė, 
mecenatų vardu — Zuzana 
Juškevičienė, įteikdama auką 
ir Algis Regis. Buvo ir dau
giau gauta aukų, už kurias 
padėkojo S. Petersonienė. In-
vokaciją sukalbėjo kun. Juo
zas Vaišnys. Po jo valgio palai
minimo buvo vaišės. Dar prieš 
vaišes meninę programą dek
lamacijomis atliko ankstyves
nė PLI absolventė Jūratė Jan
kauskaitė, jau senokai atvy
kusi iš Lietuvos. 

— Sveikinu! — Spaudžiau 
dešinę jos mamai, šį vakarą 
gavusiai diplomą. — Bet Jū
ratė jus pralenkė. 

— Jaunimas turi pralenkti 
senimą, — šypsojosi H. Dai
nienė. 

Br. Juodelis 

Mūsų spaudoje retai rašoma 
apie Pedagoginio lituanistikos 
instituto veiklą Čikagoje, ku
ris šiais metais švenčia 40 me
tų veiklos sukaktį ir 15-tąsias 
absolventų išleistuves. 

Pedagoginis lituanistikos in
stitutas „gimė" 1958 metais pe
dagogo Domo Veličkos ir jo 
bendraminčių pastangomis. 
Per 40 metų institutą lankė 
690 studentų ir jame dėstė 61 
bendrųjų ir pridėtinių kursų 
lektoriai. Tarp jų, ir šių eilu
čių autoriui teko dėstyti 17 
metų pedagogiką ir metodolo
giją. Tarp visų yra penki lek
toriai emeritai: rektorius kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
lektorius prel. dr. Juozas 
Prunskis, lektorė dr. Albina 
Dumbrienė ir direktorius Ig
nas Serapinas, kaip skelbia 
PLI sukaktuvinis leidinys. Per 
40 metų PLI vadovavo penki 
rektoriai; prof. dr. Albinas 
Liaugminas (1958-1963), kun. 
Vytautas Bagdanavičius (1963-
1969), prof. dr. Petras Jonikas 
(1969-1977) prof. dr. Jonas 
Puzinas (1978) ir prof. dr. Jo
nas Račkauskas (1979 iki da
bar). PLI direktoriais buvo: 
Domas Velička (1958-1972), 
Aleksandras Dundulis (1972-
1980), Pranas Razminas (1980-
1972), Ramutė Plioplytė (1983-
1987) ir Stasė Petersonienė 
(1987 m. — iki dabar). Tik 
neakivaizdinio skyriaus direk
toriais buvo: Ignas Serapinas 
(1962-1966 ir 1972-1978), Juo
zas Masilionis (1978-1981) ir 
Mykolas Drunga (1981-1983). 
Kitu metu neakivaizdinio sky
riaus direktoriais buvo aki
vaizdinio skyriaus direktoriai. 

Didžiausias PLI studentų 
skaičius buvo maždaug prieš 
20 metų. Paskutiniais metais 
jis sumažėjo. Dabar PLI papil
do neseniai iš Lietuvos atvy
kusių šeimų jaunimas, suda
rantis pusę studentų. Maž
daug tiek jų buvo ir šių metų 
tos 15-tosios laidos absolventų 
diplomų įteikimo vakare. 

Vakaras su naujais 
absolventais 

— Kviečiame į PLI diplomų 
įteikimo vakarą, šį šeštadienį, 
— skambėjo telefone malonus 
direktorės S. Petersonienės 
balsas. 

— Kad aš jau pensininkas. 
Negi tokie ten reikalingi? 

— Reikalingi. Visi buvę ir 
dabartiniai lektoriai reikalingi, 
— nenusileido direktorė tol, 
kol prižadėjau, kad būsiu. 

Kartu su'Antanines šven
čiančiais birželio 13 d. vakare, 
į apatinę Jaunimo centro salę 
susirinko PL institutą baigusi 
15 laida, jų tėveliai ir močiu
tės, draugai, lektoriai ir vado
vybė. Su maršo muzika į salės 
prieki atžygiavo 11 absolven
tų, maža grupelė lektorių ir, 
su Pedagoginio Vilniaus uni
versiteto toga, PLI rektorius 
prof. dr. Jonas Račkauskas. 
Vadovybė ir lektoriai užėmė 
vietas ant scenos, prie diplo
mais ir dovanomis bei rožėmis 
apkrauto stalo, ir vakaro ve
dėja Jūratė Jankauskaitė pra
dėjo programą. Pašauktieji, 
visą trijų metų kursą baigę 
absolventai, po vieną lipo ant 
scenos ir iš rektoriaus priėmė 
diplomus. Prie jų PLI valdžios 
sekretorius Juozas Masilionis 
kiekvienam įteikė dr. Alfonso 
Šešplaukio poezijos knygą 
„Aukso lyra". Kiekvienas gavo 
ir po didžiausią rožę, ją įtei
kiant šio pokylio rengimo na
rei, lektorei Mildai Šatienei. 
PLI trejų metų programą iš
klausę, egzaminus ir praktiką 
atlikę, diplominius darbus 
parašę buvo šie absolventai: 
Hedvina Dainienė, Vytas Jur-
jonas, Miletą Klimavičiūtė, 
Andrius Paulius ir Karina 
Turnerytė, vėliau gražia lietu
vių kalba ir gražia šypsena vi
siems padėkojusi ir baigusiųjų 
vardu atsisveikinusi. 

Diplomai su knyga ir gėlė
mis buvo įteikti ir 2 metų kur
są baigusiems. Juos gavo: Kip
ras Daknys, Nerijus Čepro-
nas. Mindaugas Markauskas, 
Audra Kazlauskaitė, Bronislo
vas Kvietkus ir Tomas Šatas. 
Jų diplomai nesuteikė teisės 
mokytojauti aukštesnėse litu
anistinėse mokyklose. 

Po to vyko PL instituto gar
bės diplomų įteikimas. Juos 
gavo: JDraugo" redaktorė Ire
na Regienė, už ilgametį darbą 
su jaunimu ir už jos spaudos 
darbą. Algis Regis, už jo kovą, 

• Union Pier, MI, skersai 
kelio nuo ežero išnuomojama 
vasarvietė. TeL 773-776-4755 
arba 616-469-4347. 

tiy^m^^m//im,J^m^^^m,^^,X}J^^^mA 
lovienė (paaukojusi jau $600 
per 3 metus); $100 Lietuvių 
Bendruomenė (Lemonto apy
linkė) Vasario 16-tosios proga. 
Lietuvių Bendruomenės nariai 
aukoja partizanų Šalpai. Iki 
dabar daugiausiai paaukojo Los 
Angeles LB apylinkė ($1000). 
$25 aukojo Kasis John. Lietu
vių Partizanų globos fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams. Rašyti ir aukas 
siųsti: L.P.G. Fund c/o Lit-
b u a n i a n H u m a n Services 
Council, 2711 W. 71 St. Chi-
cago, IL 60629. 

(sk.) 

Rf»t,tiui<.<» ialp-;* valgykl 
žmor.iu p^nkiust dienai 

'•• V 'tuiijf Sia \ altrykla stipr.-ii remia BALFas ir pateikia pietus apie 600 vargstančių 
-::va:if|c II t;<i|' pat dar ma/daug 100 studentų maistas nuvežamas į bendrabutį 

Šeštadieniais ir si'kn• :*•»•=. r, :us \ dtfvkU i f veikia, bet penktadieni duodama maisto parsinešti namo. Lankytojai 
aukia eilėje pasiimti savaitgalio davmį '.V-n tik 4K viena* labdaros dar!>as — o ki»*k jų dar daugiau yra — pa-
rodo. !p t-fMk'iliru'-i ;>->- i ' ; . | " i i Kiir i-H.i ' ig v.irĮ", s u m a u n a l i f t i i v i ams 

• Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui reikia t a rnau
tojo. Būtina kalbėti angliškai 
ir naudoti rašomąją mašinėlę. 
Tel. 773-582-6500. 

(sk.) 
• Dar nepavėlavote! „Vėt

rų Ainiai* siūlo užsisakyti 
aukščiausiosios kokybės rūky
tos mėsos siuntini, kad nuvy
kus Lietuvon į Pasaulio Lie
tuvių dainų šventę, jūs ir jūsų 
giminės galėtumėt gardžiuotis, 
valgydami vasaros naudojimui, 
EXTRA ilgiau parūkytus mėsos 
produktus. Speciali vasaros 
kaina: 12 kg — $80.00. Pri
s tatymas skubus ir garan
tuotas. Užsakant skambinkite: 
DS ENGTNEERING, INC. TeL 
630-257-2034. Faz 630-257-6882. 

(sk) 
• Par t izanu globos fon

dui aukojo: $200 - Irene Vinc-

ARAS ROOFING 


