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Amerika susipažįsta su tyrimu 
apie prezidento sekso skandalą

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Parlamentaras Ra
mūnas Karbauskis paprašė 
prezidento ir premjero „asme
ninio dėmesio” žemės ūkio fi
nansavimui iš valstybės biu
džeto.

Seimo Kaimo reikalų komi
teto narys R. Karbauskis pir
madienį paskelbė kreipimąsi į 
prezidentą ir premjerą, ku
riame teigia, kad „sunkus 
1998 metų žemdirbystės sezo
nas, kritusios ženlės ūkio pro
dukcijos kainos, brangstančios 
gamybos priemonės, mažas 
gamintojų subsidijavimo ek
vivalentas neigiamai veikia 
žemės ūkio plėtrą”.Pasak par
lamentaro, Žemės ūkio mini
sterijos pastangos normalizuo
ti ar pagerinti padėtį „at
simuša” į finansavimo lėšų 
trūkumą.

R. Karbauskis ragina per
žiūrėti dabartinį finansų mi
nisterijos pateiktą biudžeto 
išlaidų projektą 1999 metams, 
o naujoje jo redakcijoje įver
tinti Žemės ūkio ministerijos 
pateiktą programų finansavi
mo projektą.

Pasak Seimo nario, Žemės 
ūkio ministerija kitų metų 
valstybinei žemės ūkio plė
tojimo programai ir kitoms

Ignalinos atominės elektrinės
i

saugumas — nepriekaištingas
Vilnius, rugsėjų 11d. (BNS) 

— Tarptautinis Lietuvos bran
duolinės saugos konsultacinis 
komitetas „protinga ir pa
grįsta” pavadino Lietuvos poli
tiką dėl Ignalinos atominės 
elektrinės (IAE) dabartinio 
naudojimo ir jėgainės už
darymo ateityje.

„Ignalinos elektrinė anks
čiau ar vėliau neišvengiamai 
bus uždaryta, tačiau kol kas 
nėra jokių faktų, kad tai rei
kėtų padaryti nedelsiant”, po 
susitikimo su prezidentu Val
du Adamkumi žurnalistams 
sakė šio komiteto pirmininkas 
Jurgis Vilemas.

Pasak šio pareigūno, už
sieniečiai komiteto nariai Lie
tuvos prezidentui pabrėžė, 
kad Lietuva „efektyviausiai 
tvarkosi su sovietinio projek
tavimo reaktoriais iš visų to
kio tipo mechanizmus naudo
jančių valstybių”.

Prezidentas buvo informuo
tas apie dabar pirmajame IAE 
reaktoriuje įrengiamas papil
domas saugumo priemones, 
siekiant gauti Valstybinės ato
minės energetikos saugos in
spekcijos (VATESI) leidimą 
šio reaktoriaus tolesniam nau-

* Pirmadienį Vilniuje tur
gaviečių prekeiviai reika
lavo panaikinti naują tvarką, 
kad smulkieji prekiautojai 
turėtų prekių įsigijimo doku
mentus. Apie 2,000 turgavie
čių prekeivių iš visos Lietuvos 
11 valandą patraukė nuo Sei
mo prie vyriausybės rūmų, 
kur įvyko mitingas. Mitinguo
tojai piktinosi tuo, kad, jų tei
gimu, naujoji tvarka naikins 
darbo vietas ir skurdins žmo
nes. Jie sūkė, kad prekiauti 
turguose juos privertė sunkus 
gyvenimas. „Jeigu valstybė 
nekuria darbo vietų, tai mes 
privalome jas kurti patys”, sa
kė Seimo narys socialdemok
ratas Vytenis Andriukaitis. 
Mitinguotojai savo reikalavi
mus nunešė j vyriausybės rū
mus, kur juos priėmė finansų 
viceministrė Violeta Latvienė.

(BNS)

priemonėms finansuoti pa
prašė skirti 8 proc. biudžeto 
išlaidų, tačiau Finansų mi
nisterijos pristatyme biudžeto 
išlaidų plano projekte žemės 
ūkiui finansuoti tik 5.29 proc. 
biudžeto išlaidų.

R. Karbauskis, atsižvelg
damas į „labai nepalankias 
derliaus nuėmimo sąlygas, 
sunkią rudens sėjos eigą”, taip 
pat paragino žemės ūkio mi
nistrą skubiai sudaryti specia
lią darbo grupę, kuri įvertintų 
žemdirbių patirtus nuostolius 
bei paruoštų veiksmų pro
gramą, kaip pagerinti žem
dirbių ekonominę būklę bei in
tensyvinti žiemkenčių sėją.

Parlamentaras siūlo ap
svarstyti, ar Lietuvai ne
derėtų paskelbti „nepapras
tosios padėties” žemės ūkyje.

Pasak Žemės ūkio ministeri
jos pranešimo spaudai, mi
nistras Edvardas Makelis sa
vaitgalį lankėsi nuo liūčių 
ypač nukentėjusios Klaipėdos 
apskrities ūkininkų laukuose.

Ministrui buvo pranešta, 
kad jei oro sąlygos nepasikeis, 
Klaipėdos apskrities ūkinin
kai gali patirti iki 8 mln. litų 
nuostolių, nes liko nesudorota 
dar trečdalis javų.

dojimui.
Prieš penkerius metus 

įkurto komiteto nariai yra la
biausiai IAE saugumu sudo
mintų ir daugiausiai paramos 
šioje srityje teikiančių valsty
bių — Švedijos, JAV, Suomi
jos, Prancūzijos bei kitų Va
karų valstybių — atominės 
energetikos specialistai.

Kelis kartus per metus susi
renkanti komisija ruošia reko
mendacijas VATESI, Ūkio 
ministerijai ir kitoms institu
cijoms, priimančioms sprendi
mus dėl Lietuvos energetinių 
išteklių vartojimo.

V. Adamkus susitikime su 
komiteto nariais buvo užti
krintas, kad dabar IAE neke
lia jokio pavojaus nei Lietuvai, 
nei kitoms valstybėms.

J. Vilemas sakė, kad per 
pastaruosius metus į Ignali
nos jėgainės saugumo stipri
nimą buvo investuota per 400 
milijonų litų, ateityje saugu
mo investijos sudarys dar 
maždaug 900 mln. litų.

Didelę paramą IAE saugu
mui suteikęs Europos rekon
strukcijos ir plėtros bankas 
(ERPB) ragina jėgainę už
daryti, kai ateis laikas keisti 
kuro kanalus. Panašios nuos
tatos laikosi ir Europos Komi
sija.

* Generalinis prokuro
ras Kazys Pėdnyčia paragi
no vyriausiuosius prokurorus 
užtikrinti efektyvesnį įstaty
mo numatytų priemonių tai
kymą, spartinant turtinių nu
sikaltimų baudžiamųjų bylų 
tyrimą, pareikalavo informuo
ti apie bylų vilkinimą teis
muose, o savo pavaduotojui 
Kęstučiui Betingiui nurodė 
veiksmingiau kontroliuoti, 
„kaip vykdomas baudžiamasis 
persekiojimas bankinėse ir fi
nansinėse bylose”. Pernai Ge
neraliniu prokuroru skiriant 
K. Pėdnyčią, jis žadėjo ypač 
daug dėmesio skirti didžio
sioms finansinėms byloms ir 
labai paspartinti jų tyrimą. 
Praėjus metams, žymių poky
čių šioje srityje nematyti.

Klaipėdos rajone, ties Birbinčių pervaža, rugsėjo 11-osios laktį nuo bėgių nuvažiavo ir nuvirto trys vagonai su 
nafta. Iš vagonų, kurių vienas buvo užsidegęs, ištekėjo api< vienų toną naftos, kuri sekančios dienos vakare jau 
buvo surinkta. Žmonių aukų, laimei, nėra. Klaipėdos rajont apylinkės prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą dėl 
įvykio. Už 20 metrų nuo nelaimės vietos, krūmuose, buvo nstos bėgių sutvirtinimo dalys. Nustatyta, kad prieš 
pravažiuojant traukiniui, buvo išardytos nedaug naudojame® geležinkelio atšakos bėgių sandūros. Anot policijos 
pareigūnų, greičiausiai kelią išardė metalų vagys, kurių pėdsakų kol kas neaptikta. įvykį tirianti bendrovės 
„Lietuvos geležinkeliai”, Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros bei kitų institucijų atstovų komisija atmetė 
prieš tai skelbtą diversijos prielaidą. Komisijos, kuri savo išvadų kol kas nepateikia, nuomone, bėgius galėjo nu
ardyti tiek profesionalūs vagys, tiek valkatos, kurie norėjo juos parduoti kaip metalo laužą.

Nuotr.: Taip atrodė įvykio vieta po avarijos. (Elta)

Neslepiama priešprieša 
sutarčiai su „Williams 

International”
Vilnius, rugsėjo 14 d. 

(BNS) — Seimo pirmininko 
pirmasis pavaduotojas An
drius Kubilius mano, kad an
tradienį Seime prasidėsiantis 
Lietuvos vyriausybės ir JAV 
bendrovės „Williams Interna
tional” sutarties svarstymas ir 
kai kurių įstatymų pakeitimas 
bei naujų priėmimas truks 
apie porą savaičių.

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis numatė, kad 
svarstymas bus „pakankamai 
karštas”. A. Kubilius spėjo,* 
kad siekiant „sustabdyti ar 
pristabdyti „Williams” reikalų 
svarstymą, bus rengiamos ir 
interpeliacijos”.

Dalies Lietuvos naftos pra
monės komplekso pardavimui

Karaliaučiui reikia ne pinigų, o 
Lietuvos draugiškumo

Vilnius, rugsėjo 14 d. 
(BNS) — Rusijos ambasado
riaus Lietuvoje vertinimu, 
Karaliaučiaus sričiai oficialios 
Lietuvos vyriausybės finansi
nės paramos nereikia.

„Susidaro įspūdis, kad kaž-

* Kauno advokatai pir
madienį nenutraukė savai
tę tebesitęsiančio boikoto. Jie 
iki savaitės vidurio ketina nei
ti į Kauno miesto apylinkės 
teismo posėdžius, kuriuose gy
nėjais yra paskirti valstybės. 
Teisingumo ministerija penk
tadienį pervedė Kauno advo
katų įstaigai 50,000 litų už 
anksčiau nesumokėtą daubą, 
tačiau, pasak Kauno advokatų 
įstaigos seniūno Vytauto Gi- 
neikos, „kalbama ne tik apie 
finansus, bet ir apie princi
pus”.

* Artūras Paulauskas at
sisakė ketinimų varžytis dėl 
laisvos Seimo nario vietos, vi
sas jėgas nusprendęs skirti jo 
vadovaujamos Naujosios są
jungos (socialliberalų) stiprini
mui. Aukštas A. Paulausko 
populiarumas liudija,'kad jis 
turėjo neblogų galimybių rin
kimuose, tačiau tapęs Seimo 
nariu, jis nebebūtų turėjęs lai
ko tinkamai vadovauti sąjun
gai. (BNS)

bendrovei „Williams” neprita
ria socialdemokratai ir LDDP, 
ketinanti siūlyti nepasitikė
jimo vyriausybe svarstymą.

LDDP nuomone, Lietuvos 
neturėtų tenkinti „Williams 
International” siūloma kaina 
už 33 proc. „Būtingės naftos 
terminalo”, „Mažeikių naftos” 
ir „Naftotiekio” akcijų.

„Williams International” už 
33 proc. trijų naftos įmonių 
akcijų ketina dalimis su
mokėti 150 mln. JAV dolerių 
(600 mln. litų). Dar tiek pat 
amerikiečiai žada perinves- 
tuoti į šias įmones.

A. Kubiliaus nuomone, „ne 
kaina yra pagrindinis daly
kas”. Anot jo, „žymiai svar
biau strateginio partnerio bu-

kokios specialios pagalbos sri
čiai nereikia, padėti galite ne
bent kaip kaimynas kaimynui, 
bičiulis bičiuliui”, po susitiki
mo su Lietuvos premjeru Ge
diminu Vagnoriumi pirma
dienį žurnalistams sakė am
basadorius Konstantinas Mo- 
zelis.

Anot jo, pačiame Karaliau
čiuje dar yra vidinių neiš
naudotų rezervų, „tereikia tik 
ūkį geriau tvarkyti”.

„Kas kita — draugiška hu
manitarinė pagalba iš kaimy
ninių Kaliningradui Lietuvos 
regionų”, sako Rusijos amba
sadorius. Pasak jo, „paramos 
brukimas gali įžeisti Kalinin
gradą”.

Lietuvos ministro pirminin
ko atstovas spaudai Albinas 
Pilipauskas sakė žurnalis
tams, kad premjeras informa
vo ambasadorių apie Lietuvos 
vyriausybės pasirengimą skir
ti paramos Karaliaučiaus sri
čiai už maždaug 5. milijonus 
litų.
. „Rusijos ambasadorius infor
muotas, kad dėl humanita
rinės pagalbos suteikimo sri
ties ligoninėms ir vaikų dar
želiams derasi atskiros suinte
resuotos Lietuvos ir Kalinin
grado institucijos”, sakė atsto
vas spaudai.

vimas ir viso naftos komplek
so ateitis”.

Kitoje spaudos konferenci
joje LDDP vadas Česlovas 
Juršėnas teigė, kad po susiti
kimų su „Williams” atstovais 
„abejonės ne susilpnėjo, o su
stiprėjo”.

Jo nuomone, Seimas privalo 
įsigilinti „į problemas ir sąmo
ningai, su visa atsakomybe 
balsuoti”. „Turime įrodyti, kad 
Seimas nėra priedas prie vy
riausybės”, sakė jis.

Rusijos pastovumas — 
svarbiausias vyriausybės tikslas
Maskva, rugsėjo 14 d. (Reu- 

ters-BNS) — Rusijos vienybė 
ir pastovumas yra didžiausi 
siekiai šiuo gilios ekonominės 
krizės laikotarpiu, pirmadienį 
sakė naujai patvirtintas prem
jeras Jevgenij Primakov per 
pirmąjį savo kabineto posėdį.

Jis patvirtino, kad ekono
minės politikos akcentas per
keliamas nuo griežto moneta- 
rizmo prie socialinio aprūpi
nimo ir pramonės augimo.

„Tai nacionalinė vyriausy
bė, patriotinė vyriausybė, kuri 
turi rūpintis Rusijos ir jos 
žmonių siekiais”, sakė per 22 
minučių posėdį J. Primakov, 
kurio žodžius pfacitavo naujie
nų agentūra ITAR-TASS.

Pasak Reuters, šio buvusio 
UR ministro patvirtinimas 
premjeru byloja, jog komu
nistų opozicijai atitenka dides
nis vaidmuo naujojoje vyriau
sybėje.

Vis dėl to J. Primakov at
metė valstybės ir užsienio ži- 
niasklaidos prielaidas, kad 
naujoji vyriausybė laikysis ko
munistinės politikos. Tuo pat 
metu jis pakartojo, jog refor
mos turi turėti „didelę sociali
nę reikšmę”.

J. Primakov perėmė val
džios vairą gilėjančio ekonomi
nio chaoso laikotarpiu. Rublis 
pastarosiomis savaitėmis 
smuko, kainos staigiai kilo, 
bankininkystės sistema lieka 
įšaldyta, o užsienio investuo
tojai būriais pabėgo iš Rusijos.

Per Rusijos ir JAV prezi
dentų pokalbį telefonu, kuris 
vyko šeštadienį amerikiečių 
prašymu, B. Jelcin „informavo 
apie naujausius įvykius Rusi
joje ir vyriausybės formavimo 
eigą”, pranešė Rusijos vadovo

Vašingtonas, rugsėjo 14 d. 
(Reuters-BNS) Sekmadienį 
JAV prezidento Bill Clinton 
advokatai bandė sušvelninti 
nepriklausomo prokuroro 
Kenneth Starr parengto pra
nešimo poveikį, tačiau respub
likonų politikai pareiškė, kad 
juridinių smulkmenų gvildeni
mas neišspręs didžiausios pre
zidentūros krizės nuo pat 
1974 metų „Watergate” skan
dalo laikų.

Praėjus dviems dienoms, 
kai K. Starr tyrimo ataskaita 
buvo paskelbta per „Inter- 
net’ą”, Amerika toliau tyrinėjo 
pusantrų metų trukusio prezi
dento romano su buvusia Bal
tųjų Rūmų stažuotoja Monica 
Lewinsky vaizdingas smulk
menas. Šioje ataskaitoje K. 
Starr pateikė 11 punktų, ku
rie gali tapti pagrindu pradėti 
apkaltą prieš B. Clinton.

B. Clinton teisininkai pasi
skirstę po televizijos progra
mas, įrodinėjo, jog prezidentas 
padarė asmeninę klaidą, ta
čiau nepadarė nieko, kas vers
tų jį palikti savo postą.

Tačiau Kongreso respubli
konai, kurie vadovaus bet ko
kiam apkaltos tyrimui, klau
sė, kaip B. Clinton galėjo pri
sipažinti turėjęs romaną su M. 
Levvinsky ir tuo pat metu teig
ti, kad ankstesni jo parody
mai, kai jis teigė neturėjęs su 
ja seksualinių santykių, buvo 
„teisiškai korektiški”.

Šis „knaisiojimasis” po juri
dines smulkmenas „labai blo
gai pasitarnauja” pačiam B. 
Clinton, pareiškė Senato tei
sinės komisijos pirmininkas,

spaudos tarnyba.
Pokalbio metu Rusijos pre

zidentas „pabrėžė dabartinės 
vidaus politikos tęstinumą, 
abiems pusėms naudingą ir ly
giateisį bendradarbiavimą su 
JAV bei tolesnį reformų vyk
dymą”.

„Akivaizdus šios linijos pa
tvirtinimas — Jevgenij Prima
kov paskyrimas vyriausybės 
vadovu”, pabrėžiama praneši
me.

Spaudos tarnybos prane
šimu, Bill Clinton pažymėjo, 
kad „JAV, kaip ir anksčiau, 
palaiko Rusiją, einančią re
formų keliu”. Jis pareiškė, kad 
„Jungtinės Valstijos pasiren
gusios tęsti patį aktyviausią 
bendradarbiavimą su nauja 
Rusijos vyriausybe” bei toliau 
rengti komisijos, kuriai vado
vauja JAV viceprezidentas Al 
Gore ir J. Primakov, susitiki
mus.

Rusijos komunistai 
atsiribojo nuo naujosiom

vyriausybės
Rusijos Komunistų partija 

ir jos sąjungininkai pirmadie
nį . pareiškė, jog neplanuoja 
siūlyti savo kandidatų nauja
jam kabinetui.

„Partijos, sudarančios Na
cionalinę patriotinę sąjungą, 
dalyvavimą vyriausybėje laiko 
netikslingu”, sakoma sąjun
gos, jungiančios komunistų, 
agrarininkų ir Liaudies val
džios partijas, pareiškime, ku
riame partijos ir judėjimai ra
ginami pradėti ruoštis visuoti
niam protesto renginiui spalio 
7 dieną, reikalaujant prezi
dento Boris Jelcin atsistatydi
nimo ir pirmalaikių preziden
to rinkimų.

respublikonas Orrin Hatch. Jo 
žodžiais, „niekas tuo netiki. 
Niekas nenori to girdėti”.

Pasak O. Hatch, jeigu B. 
Clinton liautųsi žaidęs šį tei
sinį žaidimą ir tiesiog prisi
pažintų „padaręs šį tą tikrai 
bloga”, jis galėtų išsikapstyti.

„Jis pradeda pralaimėti”, 
sakė senatorius. Vėliau jis 
žurnalistams pareiškė, kad vi
siškas B. Clinton atsivėrimas 
gali. išgelbėti jį nuo apkaltos 
svarstymo, nors jam vis tiek 
grėstų kokia nors Kongreso 
pasmerkimo forma.

„Laikas tiesiog tai prisipa
žinti. Eiti nuo tos vietos, pasa
kyti, kad nenorėjo melagingai 
liudyti. Niekas neketina pa
reikšti jam kaltinimų, nei per 
jo prezidentavimą, nei po to. 
Amerikiečiai nori, kad viskas 
liktų praeityje”, sakė O. 
Hatch, kuris jau daug savaičių 
ragino B. Clinton pasakyti vi
są tiesą.

Be melagingo liudijimo, K. 
Starr taip pat kaltina prezi
dentą trukdymu teisingumui, 
neteisėtu poveikiu liudinin
kams bei piktnaudžiavimu 
valdžia.

B. Clinton, kuris, pasak pa
dėjėjų, nebuvo skaitęs K. 
Starr pranešimo, sekmadienį 
lankėsi bažhyčioje ir liko Bal
tuosiuose Rūmuose.

Sekmadienį Kongreso na
riai vengė tvirtai pareikšti, 
kad prieš B. Clinton bus pra
dėta apkalta, tačiau, pasak 
Reuters, bendra nuotaika aiš
kiai krypo šia linkme. Taip 
pat buvo minimos Kongreso 
papeikimo bei atsistatydinimo 
galimybės.

Dviejose sekmadienį pa
skelbtose apklausose daugu
ma apklaustųjų pirmą kartą 
pasisakė už kokią nors papei
kimo formą. Aplamai apklau
sos rodo, kad visuomenė vis 
dar aukštai vertina B. Clinton 
darbą prezidento poste ir ne
pageidauja nei apkaltos, nei jo 
atsistatydinimo.

K. Starr, deja, susilaukė 
kritikos, kad savo ataskaitoje 
nušvietė seksualines detales. 
CBS tyrime 64 proc. apklaus
tųjų pareiškė, kad šios detalės 
nederamos, ir 60 proc. teigė, 
kad jas pateikiant, siekta pa
kenkti B. Clinton.

Ginčo centre atsidūrė K. 
Starr pateikti vaizdingi apra
šymai, kaip B. Clinton ir M. 
Levvinski susitikinėjo netoli 
Baltųjų Rūmų "Ovalinio kabi
neto.

* Rusijos ambasadorius 
Lietuvoje Konstantinas Mo- 
zelis teigia, kad įveikus Rusi
jos vyriausybės krizę, vėl bus 
tęsiami pasirengimai Lietuvos 
premjero Gedimino Vagno
riaus vizitui į Maskvą. Rusijos 
ambasadorius su G. Vagnoriu
mi svarstė jo vizitą į Maskvą 
bei gavo perduoti G. Vagno
riaus sveikinimo laišką darbą 
pradėjusiam naujajam Rusijos 
premjerui Jevgenij Primakov. 
Praėjusią savaitę K. Mozelis 
sakė, kad dėl padėties Rusijoje 
lapkričio pabaigoje planuotas 
vizitas į Maskvą gali būti nu
keltas. (BNSi

KALENDORIUS ~
Rugsėjo 15 d.: Švč. Mer

gelė Sopulingoji; Nikodemas, 
Eugenija, Rolandas, Visman
tas.

Rugsėjo 16 d.: Šv. Kor
nelijus ir Kiprijonas; Eufemi- 
ja, Liudmila.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
TREJOPI ŽINGSNIAI SVEIKATON 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Pirmas žingsnis — tegul žu
vis saugo mūsų širdis. Wa- 
shingtono universitete dirbą 
tyrinėtojai surado daugiau įro
dymų, kaip riebi žuvis saugo 
mūsų širdis. Vien per savaitę 
suvalgymas trijų uncijų van
denyje virtos žuvies (salmon) 
pusiau sumažina širdies plaki
mo sustojimą — jos ataką. Vi
sos žuvys yra naudingos, bet 
lašiša (salmon) ir makrelė 
(mackerel) geriausios, nes 
daug turi naudingo riebalo (n- 
3 fatty acid), kuris mažina šir
dimi susirgimo pavojų. Kitos 
rūšies žuvų reikia suvalgyti 
dvigubai daugiau, idant su
lauktume lygiai geros širdies 
apsaugos. Aišku, tas saugo ir 
smegenis. Čia mūsų pamėgtų 
silkių įvairiopame pavidale 
rijimas yra širdžiai ir smege
nims išganymas.

Todėl mūsų įmantriosios šei
mininkės, praneškite spaudoje 
žuvies-silkės įvairiausius pa
ruošimo būdus ir mes visi ir 
visos taip skanią žuvį-silkę ne
valgysime, o abįem žandais ry
sime kasdien ar padieniui ir 
taip savas' širdis su smegeni
mis geriausiai užlaikysime 
kuo ilgiausiai.

Moteriškas hormonas 
veja vėžį iš

storosios žarnos

Antras žingsnis sveikaton — 
tai moteriško hormono estro
geno priėmimas. Jis jau seniai

GELBSTI NAUJAGIMIU 
GYVYBES

Universitetinėje Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje buvo pris
tatyta Vytauto Landsbergio 
fondo dovana Naujagimių sky
riui — Didžiojoje Britanijoje 
pagamintas dirbtinio kvėpa
vimo aparatas, kainavęs 
52,000 litų.

Šis, liepos mėnesį pradėtas 
naudoti aparatas, jau išgel
bėjo dviejų naujagimių gyvy
bes. „Pagelbėti tam, kuris ne
gali pats sau padėti, yra mūsų 
pareiga”, pasakė Vytauto 
Landsbergio fondo pirmininkės 
Gražinos Ručytės-Landsber- 
gienės pavaduotoja, gydytoja 
Vanda Vainauskienė, globo
janti fondo remiamas progra
mas.

Naujojo dirbtinio kvėpavimo 
aparato pristatyme dalyvavo 
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis su žmona G. Ručyte- 
Landsbergiene.

Kaip papasakojo ligoninės 
direktorius Gediminas Degu
tis, iš 1,500 naujagimių, kas
met pasaulį išvystančių šioje 
ligoninėje, beveik šimtui pri
reikia vadinamųjų „dirbtinių 
plaučių”.

Skyriaus vedėja Nijolė Am- 
šiejūtė parodė 22-ejų ir dau
giau metų senumo dažnai gen
dantį aparatą bei mechanines 
priemones, kuriomis gydytojai 
padėdavo naujajam Lietuvos 
gyventojui kvėpuoti, taip gel
bėdami nuo mirties.

Pasak Seimo pirmininko at
stovės spaudai, susitikime da
lyvavę gydytojai pareiškė pas
tabų ir dėl kai kurių sveika
tos reformų naujovių, jie infor
mavo Seimo pirmininką apie 
keistokus, netgi abejotinus, li
gonių kasų žingsnius.

„Pasirodo, naujagimis — ne 
žmogus, nes jo priežiūrai ligo
ninėje neskiriama nė cento”, 
kalbėjo Akušerinio skyriaus 
vedėja Nijolė Raguckienė, dir
banti jau 35 metai. Ji ste
bėjosi, kad gimdymas, pagal 
naujus įkainius, įvertintas 
dvigubai pigiau nei paprasta 
apendicito operacija. (Elta)

žinomas kaip geras vaistas 
nuo minkštų kaulų ir širdies 
ligos. Dabar šio krašto kovai 
su vėžiu draugija (The Ameri
can Cancer Society) susekė, 
kad ir nuo storosios žarnos 
vėžio tas hormonas yra geras 
sargas. Jį priiminėjant kurį 
laiką, net 29% rečiau susilau
kiame mirtino vėžio storojoje 
žarnoje.

Nutukimas savu 
pakasynų greitinimas

Trečias žingsnis sveikaton
— tai nepersivalgymas. Šio 
krašto gydytojų kovai su cuk
ralige draugija praneša, kad 
per paskutinį tuzipą metų čia 
cukralige-diabetu sergančių 
nuo vienuolikos milijonų pa
gausėja iki 16-kos milijonų. 
Kaltinamas nutukimas nuo 
persivalgymo. Kas dar blo
giau: nors cukraligė yra labai 
sunki liga — ji artina širdies 
ataką, smegeninį paralyžių 
(stroką), apakimą ir inkstų ne
veikią, tik pusei čia cukralige 
sergančių esti atpažįstama- 
diagnozuojama dėl pačių žmo
nių apsileidimo — nesikreipi- 
mo pas gydytoją, ėmus gau
siau troškulį jausti ir dažniau 
gausiau šlapintis.

Todėl neverta mums minė
tai trejopai apsileidus, skubėti
— nelaiku kapų duobėn slink
ti, kada galime dar ilgai svei
ku gyvenimu džiaugtis. Sėk
mės.

DEGALINĖS NORI
PARDAVINĖTI VAISTUS

Lietuvos Sveikatos apsau
gos ministerĮja neskuba nu
spręsti, ar leis pardavinėti 
vaistus degalinėse. Išsamiai 
narginėjama Europos Sąjun
gos valstybių patirtis ir situa
cija vietos vaistų rinkoje, o po 
to bus padarytas sprendimas.

Degalinių savininkai reika
lauja, kad prekyba vaistais 
degalinėse būtų įteisinta, ta
čiau Valstybinė vaistų kont
rolės tarnyba, Lietuvos farma
cijos sąjunga ir Vaistinių aso
ciacija kategoriškai su tuo ne
sutinka.

Sveikatos apsaugos minis
terijos vadovų nuomone, pra
dedant diskusiją dėl galimy
bės prekiauti vaistais degali
nėse, pirmiausia derėtų išsi
aiškinti, ar tai iš tiesų yra bū
tina, ar dabartinė prekybos 
vaistais vaistinėse sistema yra 
negera, ar nepakankamas yra 
vaistinių tinklas.

Lietuvoje, skirtingai nuo 
daugelio Europos valstybių, 
vaistinių steigimas nėra ribo
jamas teritoriniu principu, nė
ra siejamas su miesto gyven
tojų skaičiumi. Dėl to vaisti
nių Lietuvoje yra net keletą 
kartą daugiau negu kitose Eu
ropos valstybėse.

G. Viskaitis pabrėžia, kad 
prekyba vaistais degalinėse 
pagal patvirtintą sąrašą yra 
įteisinta tik kai kuriose vals
tybėse, turinčiose didelę savi- 
gydos patirtį ir tradicijas, 
pvz., Amerikoje.

Daugumoje Europos vals
tybių prekiauti vaistais dega
linėse neleidžiama. Tačiau 
specialiuose prekybos centrų 
skyriuose leidžiama pardavi
nėti vaistus, kuriems nereikia 
gydytojo receptų, bet čia dir
bantys asmenys, jeigu jie ne
turi farmacinio išsilavinimo, 
privalo išklausyti specialų mo
kymo kursą ir išlaikyti egza
miną.

Besidomintiems šia proble
ma G. Viskaitis nori priminti 
galiojantį griežtą reikalavimą

♦

Vasario 16-sios gimnazijos tautinių šokių grupė psaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje š.m. liepos mėn. 
pradžioje Vilniuje. Nuotr. V. Tarasonio

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
UŽ LIETUVOS RIBŲ 

KASDIENYBĖ IR RYTDIENA
Taip pavadinta buvo konfe

rencija, kuri įvyko Vasario 16 
gimnazijoje balandžio 20-25 d. 
Gimnazijos mokytojams tai 
buvo didelis įvykis. Reikėjo 
priimti ir apgyvendinti 26 
konferencijos dalyvius, globoti 
juos ir kartu dalyvauti konfe
rencijoje. Tai buvo malonus 
uždavinys, nes jis davė gali
mybę geriau susipažinti su 
savo kolegų džiaugsmais ir 
vargais, dirbant tą patį darbą, 
kaip ir mes, ne tėvynėjė.

Į konferenciją atvyko peda
gogai iš Rygos, Rimdžiūnų bei 
Pelesos (Gudija), Černia
chovskio, liet. Įsruties, (Kara
liaučiaus kraštas), Punsko ir 
Seinų krašto (Lenkija), taipgi 
pedagogai iš gerai mums pa
žįstamų Lietuvių namų Vil
niuje. Jie jau anksčiau yra 
lankęsi pas mus su sąvo mo
kiniais. Su delegacija atvyko 
ir tiesioginiai šių, ne Lietuvoje 
esančių, mokyklų globėjai: 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos švietimo organizavimo sky
riaus vyr. specialistė Danguo
lė Bukauskienė bei Regioninių 
problemų ir tautinių mažumų 
departamento direktoriaus 
pavaduotojas Steponas Kul
bauskas, Alf. Kairys bei sky
riaus darbuotoja Aldona Ro
dyte.

Pirmąją dieną supažindi
nome su savo gimnazija: di
rektorius papasakojo apie mo
kymo programas, mokinių 
laisvalaikį, parodėme klases, 
biblioteką, parką. Su bendra
bučiais, jų gyventojais ir tai
syklėmis svečiai susipažino 
patys, kadangi dauguma jų 
ten nakvojo.

Kitą rytą Romuvos pilies 
salėje S. Kulbauskas atidarė 
konferenciją, nušviesdamas 
lietuviškos mokyklos kelią iki 
šių dienų. S. Kulbauskas to
liau vadovavo konferencijai. 
Švietimo ir mokslo ministeri
jos atstovė* D. Bukauskienė 
savo paskaitoje kalbėjo apie 
lietuviškos mokyklos paskirtį, 
jos veiklą grindžiančias ver
tybes ir principus.

Toliau vyko mokyklų at
stovų pranešimai. Jie buvo 
skaitomi kelias dienas. Puns
ko Kovo 11-osios licėjaus di
rektorė M. Černelienė papasa
kojo apie lietuvišką auklėjimą 
ir mokymą šioje mokykloje. 
Pasirodo, ten mokoma dau
giausia iš lenkiškų vadovėlių, 
tačiau lietuviškai. Betgi jau 
yra išskirta pinigų leisti kai 
kuriems lietuviškiems vado
vėliams. Jie atitinka Lenkijos 
mokyklų reikalavimus. Kar
tais tai yra tiesiog lenkiško 
vadovėlio vertimas į lietuvių

automobilių vairuotojams tu
rėti automobilio vaistinėles. 
Yra patvirtintas šių vaistinė
lių būtiniausių vaistų sąrašas.

kalbą. Taip išverstas yra eko
logijos vad»vėlis pradinėms 
klasėms. Ntseniai išleista B. 
Makausko „Lietuvos istorija”, 
kurios kehtą egzempliorių 
atvežė dovinų Vasario 16- 
osios gimiazijai. Jaunimą 
auklėjant tdkininkauja ir vie
tinė šio krašto lietuvių spau
da. Mėnraštis „Aušra” leidžia 
vaikams i/ jaunimui skirtą 
.Aušrelę”. Iš pranešimų aiškė
jo, kad lietuviška veikla pati
ria nemaža sunkumų, ypač iš 
nedraugiškai lietuvių atžvil
giu nusiteikusių Seinų krašto 
administraeijos valdininkų. 
Tačiau, kad ir sunkiai įveik
dami diskrihiinavimą bei psi
chologinį spaudimą, lietuviai 
pradeda atgaivinti tautinę 
drąsą ir savimonę ir Seinų 
krašte.

Labai sunkiai verčiasi lietu
viai surusintuose Gudijos lie
tuvių kaimuose. Pasiauko
jančių lietuvių mokytojų dė
ka Pelesos ir Rimdžiūnų mo
kyklėlėse atgyja lietuvių kal
ba, lietuviški papročiai, šven
tės. Mokytojai gyvena na
meliuose, kuriuos pastatė Lie
tuvos vyriausybė. Nuolat jie 
turi atnaujinti vizas, kad ga
lėtų atvažiuoti dirbti į Gudiją. 
Savų mokytojų šis kraštas 
neišsiaugino, nes lietuviams, 
kaip specialistams, šiame 
krašte niekuomet neleisdavo 
įsikurti. Todėl, paklausti, kuo 
norėtų užaugę būti, mokinu
kai atsako, jog norėtų būti 
traktoristais arba vairuoto
jais. Nes tai vienintelė žmo
niškesnė specialybė, su kuria 
jie galėjo šiame krašte likti. 
Lietuviška mokykla šiame 
krašte keičia vaikų savimonę, 
skatina juos siekti aukštesnio 
išsilavinimo ir ateityje kelti 
savo krašto kultūrą.

Rygos lietuvių mokyklos di
rektorė B. Treija papasakojo 
apie mokyklos įsikūrimą, or
ganizacinius ir juridinius sun
kumus, mat, latviai nenori 
įteisinti juridiškai jokių sve
timų mokyklų. Tačiau ir to
kioje neaiškioje padėtyje mo
kykla plečiasi, kelia mokymo 
lykį, sukūrė nemenką mate
rialinę bazę ir išvystė intensy
vią kultūrinę veiklą. Bendrau
ja su Lietuvos mokyklų moki
niais, palaiko gerus santykius 
su Lietuvos ambasada Rygoje. 
Sportinė veikla taip pat gerai 
išvystyta: mokiniai dalyvauja 
vaikų sporto šventėse ir laimi 
medalių.

Lietuvių namai yra mokyk- 
la-bendrabutis Vilniuje, skir
tas lietuvių vaikams iš už
sienio. Dažniausiai tai yra 
mokiniai iš rytų: Sibiro, Kau
kazo, Altajaus ir kt. Ji įsikūrė 
tuoj po nepriklausomybės at
statymo ir jau smarkiai 
išsiplėtė. Mokiniai gana grei
tai pripranta prie lietuviškos

aplinkos, nes čia pat teatrai, 
kinai, o taip pat giminės, nau
ji draugai — lietuviai. Mokyk
la jau turi savo vėliavą, him
ną, turi savo šventes. Žodžiu, 
susitikimas su savo tėvų žeme 
jiems paruošiamas kuo malo
nesnis.

Tarp paskaitų mokytojai 
dalijosi savo patyrimu įvai
riuose darbo baruose. Antai, 
kitiems buvo įdomu, kaip su
tramdomos naujaturtuolių at
žalos, kurios itin smarkiai 
ardo mokyklos tvarką. Dar 
kiti domėjosi, kaip numaldyti 
mažiukus, labai pasiilgusius 
namų. Temų kalboms buvo 
neišsenkamai daug. Vakarais 
visi sėdėdavo iki vėlumos.

Konferencija buvo „paska-. 
tinta” ir dviem ekskursijomis. 
Tokį kelią atvažiavę, nejau 
visi pamatys tik Vasario 16- 
osios gimnaziją ir Hiuten- 
feldą, nors tai labai įžymi vie
ta — niekas to neužginčys. 
Oras pasitaikė nuostabus, tad 
buvo nuspręsta svečiams paro
dyti gražias Reino pakrantes 
nuo Bingeno link Koblenco. 
Ten vynuogynais apaugintos 
uolėtos Reino pakrantės džiu
gino konferencijos dalyvių 
akis. Ankstyvas pavasaris žie
dais dabino jaukius, šviesius 
pareinio miestelius. Nelaukta, 
netikėta pavasario žaluma ir 
gėlės buvo lyg ir kokia dova
na. ilgą kelionę vargusiems 
mokytojams (namie jie su
lauks dar vieno pavasario). 
Lygiai toks pat ilgas kelia's 
laukė atgal, užtat dabar visi 
džiaugėsi bendryste, • o mes, 
Vasario 16 g-jos mokytojai, 
rodėme jiems Bacharachą, 
Riudesheimą, Loreley uolą, 
Germanuos paminklą, Reino 
ir Nahės santaką, giliai širdy 
suvokdami, kad štai visa tai 
įmanoma tik dėl to, kad Lietu
va vėl išmeldė ir iškovojo sau 
nepriklausomybę. Parodėme ir 
netoliese esantį garsųjį Hei
delbergą. Gražus ir senas tai 
yra miestas su įspūdinga pili
mi ant kalno, su parkais, 
išsidėsčiusiomis terasomis. 
Nuo jų atsiveria Heidelbergo 
senamiesčio vaizdas.

Paskutinį vakarą susirin
kome valgykloje prie bendro 
stalo. Konferencija jau buvo 
prieš tai užbaigta — prie šio 
stalo liko išsakyti linkėjimus 
vieni kitiems, pasidžiaugti su
sitikimu, padainuoti, pasi
vaišinti, nes gimnazijos vi
rėjos nepagailėjo jėgų ir 
išmonės, kad stalas būtų gau
siais ir skaniais patiekalais 
apkrautas, taurėse netrūktų 
vokiško vyno, bokaluose alaus. 
Skambėjo lietuviškos dainos, 
kalbose ir tostuose netrūko op
timizmo. Užtat rytojaus rytą 
apsiblausęs dangus, atsisvei
kinimo žodžiai, žydinčių alyvų 
ir pakalnučių puokštelės lauk
tuvių Lietuvoje- laukiantiems 
— visa tai buvo šio puikaus 
prasmingo renginio natūrali 
pabaiga.

Bronė Lipšienė
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GAUS VIENODUS 
STUDENTU

PAŽYMĖJIMUS
I

Veterinarijos akademijos, 
Kūno kultūros instituto, Kau
no medicinos universiteto, 
Šiaulių universiteto, Dailės 
akademijos, Vilniaus universi
teto bei Teisės akademijos 
pirmakursiai rugsėjį jau turės 
vienodus plastikinius studen
tų pažymėjimus. Lietuvos 
studentų sąjungos viceprezi
dentas akademiniams reika
lams Audrius Bendinskas sa
kė, kad pažymėjimai bus iš
duoti maždaug septyniems 
tūkstančiams studentų.

Plastikiniai studentų pažy
mėjimai pakeis senuosius, 
greitai nusidėvinčius, pažymė
jimus. Naujieji pažymėjimai 
yra europinio standarto, su 
duomenų saugojimo laikmena. 
Juos panaudoti tikimasi bib
liotekose, bendrabučiuose bei 
visur, kur gali būti įdiegta au
tomatizuota apskaita. Be to, 
mūsų šalyje jie suteiks dau
giau kaip du šimtus nuolaidų: 
ne tik keliaujant traukiniu, 
važiuojant visuomeniniu tran
sportu, bet ir kanceliarijos 
parduotuvėse, valgyklose ir ki
tur.

A. Bendinskas sakė, kad už 
pažymėjimo išdavimą studen
tas turi sumokėti 20 litų mo
kestį. Pažymėjimo savikainą 
sudaro 6-7 litai, o likusi suma 
yra skiriama studentų savi
valdų išlaikymui, pažymėjimų 
sistemos plėtrai ir nuolaidų 
kūrimui, pažymėjimo adminis
travimui bei Lietuvos stu
dentų sąjungos projektams 
remti, teigė Lietuvos studentų 
sąjungos viceprezidentas. Pa
žymėjimai bus pratęsiami kas
met, renkamas metinis mo
kestis. Jis bus mažesnis negu 
dvidešimt litų, bet koks tiks
liai — dar nenuspręsta.

Aukštesnių kursų studentai 
šiuos pažymėjimus gaus vė
liau — tai priklausys nuo 
aukštųjų mokyklų pasiruo
šimo ir noro, sakė A. Bendins
kas. (Elta)

• Seredžius. Birželio 28 d. 
čia vyko tituliniai šv. Jono 
Krikštytojo Atlaidai. Votyvos 
šv. Mišias aukojo kun. Min
daugas Pūkštys, pamokslą 
pasakė klebonas Gintautas 
Jankauskas, giedojo Raseinių 
parapijos jaunimo choras. 55 
parapijos vaikai priėmė pir
mąją šv. Komuniją. Sumos 
šv. Mišias aukojo kun. Anta
nas Jurgutis, pamokslą pasa
kė kun. Mindaugas Pūkštys, 
giedojo Didysis Vilniaus ar
kikatedros choras. Atlaiduose 
dalyvavo ne tik aplinkinių 
parapijų tikintieji, bet ir 
svečiai iš Kanados.

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - SlRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
8525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

ARASŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tel. 708-636-6622
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12;30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p.

penktad. iršefitad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755
______ Valandos pagal susitarimą______

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6

i VVestmont, IL 60559
630-852-5353

Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

* Iki rugsėjo 15 dienos 
„Sodra” numačiusi parengti 
teisės aktų projektus, kuriuo
se būtų numatyta galimybė 
atidėti draudimo įmokų įsi
skolinimą bei atleisti nuo bau
dų įmones, nukentėjusias dėl 
krizės Rusijoje. Kad nesutrik
tų pensijų mokėjimas, vyriau
sybės bus prašoma garantijos 
papildomiems bankų kredi
tams gauti. (Elta)



RUSIJOS SIEKIAI 
AFGANISTANE

ZENONAS PRŪSAS

Danutė Bindokienė

Malonus netikėtumas
Nafta Rusiją masina, kaip 

medus mešką, kuri nepaiso 
net skaudžių bičių įgėlimo. 
Rusijos atveju yra viena svar
bi priežastis: tik nafta kol kas 
gelbėjo jos ekonomiją nuo vi
siško bankroto. O ekonomija 
yra labai blogame stovyje. 
Mat, Rusijos kolūkinė žemdir
bystė užaugina tik mažiau 
negu pusę vidinės maisto pro
duktų paklausos, o jos kari
niam sektoriui sukurta ir nu
gyventa pramonė pagamina 
tik mažiau, negu pusę reika
lingų kasdieninio vartojimo 
produktų. Trūkstamą maistą 
ir kitus produktus tenka im
portuoti, už tai užmokant už
sienio valiuta, ją arba pasis
kolinant, arba gaunant už 
užsieniui parduotą naftą ir 
gamtines degamąsias dujas. 
Paskutiniu laiku labai nukri
tus naftos kainoms, Rusija 
išgyvena gilią ekonominę kri
zę. Jei pardavimui neturėtų 
naftos, jos ekonominis lygis 
būtų gal dar žemesnis, negu 
Gudijos.

Atsiskyrus Azerbaidžanui, 
Kazachstanui ir kitoms Cen
trinės Azijos respublikoms, 
Rusija prarado nemažai gam
tos turtų. Bet ji tebėra turtin
ga nafta. Yra sakoma, kad kas 
daug turi, tas dar daugiau no
ri. Tas posakis labai tinka Ru
sijai, kuri visuomet pasižy
mėjo teritoriniu ir kitokiu gob
šumu. Todėl ji ir dabar tebe- 
kreipia didelį dėmesį į Centri
nės Azijos respublikas, ypač į 
turinčias daug naftos: Kazach
staną, Kirgiziją ir Turkmeni- 
staną. Pavyzdžiui, Tadžikista
ne tebelaiko nemažas savo ka
riuomenės įgulas, per kurias 
gali diktuoti to krašto val
džiai. Sunkiau vyksta su Azer
baidžanu, kuris jau nebeturi 
Rusijos kariuomenės ir Rusi
jos nebeklauso.

Paskutiniu laiku Rusija 
ypač atkreipė dėmesį į Afga
nistaną, turintį nemažus dar 
neeksploatuotus naftos ištek
lius. Afganistanas Rusijai yra 
svarbus ir strategiškai, norint 
išsiurbtą naftą gabenti į pa
saulines rinkas per Arabų 
jūrą ir Indijos vandenyną. 
Atrodo, kad Rusija nepamiršo 
apie nelaimingųjų „ekspedi
ciją” į Afganistaną 1979 me
tais, pasibaigusią Sovietų Są
jungos sugriuvimu ir didelės 
dalies imperijos praradimu. 
Todėl dabar ji yra atsargesnė 
ir nebenaudoja atviros agresi
jos, tik bando ten įsitvirtinti 
netiesiogiškai, įjungdama šį 
kraštą į savo įtakos sferą. 
Tam naudoja karines įgulas 
Tadžikistane. Tik bėda, kad

dabar beveik visą Afganistaną 
valdo talibanai, kurie rusų 
nemėgsta. Tai yra labai fana
tiška musulmonų sekta, pasi
žyminti ypatingu griežtumu 
ir žiaurumu. Pavyzdžiui, vy
rams visai neleidžia ne tik 
skustis, bet ir trumpinti barz
dų. Moterys gatvėje gali pasi
rodyti, tik prisidengusios kiek
vieną kūno dalelę. Po gatves 
vaikšto „moralės policija”: jau
ni vyrai su botagais. Jei tik 
gatvėje pamato moterį su ne 
visiškai uždengtu kojos kulne
liu, tuoj paleidžia į darbą bizū
nus. Moterims neleidžiama 
mokytis ir dirbti profesijoje, 
išskyrus gailestingosios se
sers darbą. Žmonės turi mels
tis penkis kartus į dieną. Už 
vogimą yra viešai nukertamos 
rankos. Svetimavimas bau
džiamas užmušimu akmeni
mis. Dėl šių talibanų primestų 
taisyklių žiaurumo jau keletą 
metų Afganistane vyksta pi
lietinis karas tarp Talibano ir 
nuosaikiųjų musulmonų pa
sekėjų.

Rusija per savo karines įgu
las Tadžikistane stropiai re
mia anti-talibano grupes. Gal 
tikisi, kad, joms laimėjus, bus 
atlyginti priėjimu prie naftos 
rezervų. Rusai yra taip pat la
bai susirūpinę ir galima Tali
bano įtaka nuosaikesniems 
musulmonams Centrinėje Azi
joje. Ten įsigalėjus taliba- 
nams, galėtų sumažėti naftos 
eksploatavimas. Taip pat šiuo
se kraštuose galėtų išsivysty
ti antirusiškas nacionalizmas. 
Rusai norėtų Afganistane ne 
tik rasti naujus naftos ištek
lius ateičiai, bet ir užblokuoti 
talibanų įtaką į Tadžikistaną, 
Uzbekistaną, Kirgiziją, Turk- 
menistaną ir Kazachstaną, at
seit, į anksčiau buvusias Azi
jos Sovietų Sąjungos respub
likas, dabar esančias Rusijos 
įtakos sferoje. Todėl Rusija 
fiziškai remia anti - talibanų 
grupes Afganistane. Juk anks
čiau ar vėliau ten žmonės 
pradės nebepakęsti talibanų 
teroro.

Amerikai nebesidomint Af
ganistanu, Maskva yra pasi
dariusi pagrindine sukilėlių 
rėmėja. Rusija ten dar ne
siunčia savo dalinių, bet ten 
pristato ne tik lengvuosius, 
bet ir sunkiuosius ginklus ir 
apmoko sukilėlius. Įdomu, 
kad Rusija daugiausia remia 
Ahmad Šah Massoud sukilėlių 
grupę. Tai tas pats Massdud, 
kuris per Sovietų Sąjungos — 
Afganistano karą 1979-1988 
metų laikotarpį buvo bene 
pats agresyviausiais ir veiks
mingiausias muhadinų va-

Simpoziumo apie Lietuvos Krikščionių demokratų ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių veiklų dalyviai 
Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavoje. Iš kairės: V. Volertas, A. Stepaitis, A Raulinaitis, J. Vazne- 
lis, V. Naudžius ir dr. K. Ambrozaitis. Nuotr. J. Baužio

VISŲ PAGALBA BŪTINA
Organizuojant „Baltic Cau- 

cus” (Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai remti komitetą) JAV At
stovų rūmuose, Angelė Nelsie- 
nė, Amerikos Baltų Laisvės ly
gos (B.A.F.L.) vykdomoji vice- 
pirm., JAV LB Tarybos narė ir 
Vakarų apygardos vicepirm. 
visuomeniniams reikalams, 
buvo susitikusi su daugumos 
vadu Atstovų rūmuose Kon
greso atstovu Diek Armey ap
tarti šio komiteto steigimą. 
Daugumos vadas atsiprašė, 
kad negali pats aktyviai daly
vauti šiame komitete dėl dau
gybės įsipareigojimų, bet pri
tarė tokiam projektui, suteikė 
praktiškų patarimų ir priža
dėjo savo ir štabo pagalbą ar 
paramą, jei to reikėtų.

Kol kas Atstovų daugumos 
vado Diek Armey ypatingos 
pagalbos nereikėjo, nors jo pri
tarimas yra tikrai reikalingas 
ir svarbus. Šiuo metu daugiau 
reikalinga jūsų pagalba: ra
ginkite savo Kongreso atstovą 
tapti „Baltic Caucus” nariu- 
nare ir remti (Co-sponsor) 
H.C.R. 320 — (Rezoliucija

das, rusams pridaręs daugiau
sia žalos. Dabar jis yra rusų 
sąjungininkas, tik nežinia, 
kaip ilgai. Jis tvirtinąs, kad 
ginklus gaunąs ne iš Rusijos 
valdžios, bet iš rusų mafijos. 
Jis turi šimtus T-54 ir T-62 
rusų tankų, raketų iššovėjų ir 
MIG-21 bei SU-17 naikintu
vų. Šie visi ginklai yra rusų 
pristatomi iš Tadžikistano 
lėktuvų bazės, kur yra apie 
20,000 rusų karių. Rusija ir 
Uzbekistanas taip pat remia 
kitą sukilėlių grupę, vadovau
jamą buvusio Afganistano ge
nerolo Abdul Rašig Dostum, 
kuris praeityje yra keletą kar
tų keitęs savo lojalumą. Taigi, 
Rusija turi reikalų su nepas
tovaus charakterio afganista
niečiais vadais. Dėl to ji Afga
nistane ir vėl gali nudegti 
nagus.

įnešta „Baltic Caucus” ko- 
pirmininko John Shimkus ir 
Dennis Kucinich, pasmerkian
ti Molotovo-Ribbentropo pak
tą).

Teksto anglų kalba pavyz
dys: „Plęase join the Baltic 
Caucus co-chaired by Congr. 
John Shimkus and Congr. 
Dennis Kucinich and co- 
sponsor H.C.R. 320-condem- 
ning the Molotov-Ribbentrop 
Pact (or Nazi-Soviet Pact).

Angelė Nelsienė
» t ’ ' > •

BIRŽOJE — 
NUOSMUKIS IR

VASAROS SĄSTINGIS

Liepos pradžioje Nacionali
nės vertybinių popierių biržos 
indeksai nukrito iki rekor
diškai žemos ribos. Makleriai 
ir specialistai teigia, kad di
desnio sujudimo artimiausioje 
"ateityje tikėtis neverta, rašo 
„Respublikos” priedas „Pini
gai”.

Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavoje simpoziumo 
„Užsienio lietuvių veiklos galimybės” metu. Kalba JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė. Sėdi iš kairės: Antanas Dundzila, dr. Vytau
tas Bieliauskas. Nuotr. J. Baužio

Pasak Biržos valdybos pir
mininko Rimanto Busilos, rin
ka jau kuris laikas yra labai 
vangi ir tai lemia keletas 
priežasčių. Viena jų — vasa
ra, astostogų metas. Tačiau 
daugiausia lemia kitos prie 
žastys, kurios verčia užsienio 
investuotojus riboti savo veik
lą besivystančiose rinkose - 
tai Rusijos, Azijos finansinių 
rinkų krizė.

Birželį vertybinių popierių 
pasiūla Nacionalinėje biržoje 
beveik 13 kartų viršijo pa
klausą. Akcijų kainų smuki
mas liepos pradžioje pasiekė 
rekordą. Ypač krito Oficialiojo 
prekybos sąrašo įmonių akcijų 
indeksas. Šio indekso kritimą 
daugiausia lėmė Vilniaus ban
ko ir banko „Hermis” akcijų 
kainų mažėjimas. Makleriai 
teigia, kad šių akcijų kainų 
mažėjimą lėmė pasikeitę Vil
niaus planai „Hermio” at
žvilgiu. Vilniaus bankas atsi
sakė ketinimų įsigyti kontro
linį „Hermio” banko akcijų pa
ketą.

Šiuo metu Amerikos ži- 
niasklaidai — tikra šiena
pjūtė. Spaudos, televizijos, ra
dijo žurnalistai vieni per kitus 
stengiasi paskelbti dar ne
girdėtą (arba tą pačią, tik ki
tais žodžiais) sensaciją, išla- 
siotą iš kilometrinių duome
nų, praėjusį savaitgalį mus 
užgriuvusių, lyg aštriausių 
uolų lavina: Clinton ir Lewin- 
sky; kaltintojai ir gynėjai; pa
sipiktinimas ir atlaidumas; 
puodas katilą juodu vadina...

Nedaug geresnės žinios ir iš 
kitos Atlanto pusės. Ir ten 
tamsūs debesys kaupiasi Rytų 
padangėje, nors Vašingtonas 
jau pasiskubino patapšnoti 
naujai patvirtintam ministrui 
pirmininkui per petį ir už
tikrinti, kad „Primakov yra 
OK — Amerikai pažįstamas, 
demokratiniams pokyčiams 
palankus...”

O ir Viduriniuose Rytuose 
problemos toli gražu neiš
spręstos. Jos — kaip tie miškų 
gaisrai, neseniai nusiaubę 
Floridą (ar Kaliforniją): apge
sinami, bet vėl kažkaip įsi
liepsnoja. Žydai ir palesti
niečiai tebežaidžia pavojingą 
žaidimą, kurio tikroji auka 
yra taikos derybos. Neatrodo, 
kad taika prie širdies nei Iz
raelio premjerui, nei palesti
niečių vadui, kitaip jau būtų 
bent kiek pasistūmėta jos 
link. Vos tik konfliktai kiek 
aprimsta, tai vieni, tai kiti 
išeina su naujais smurto veik
smais ir viskas grįžta į „akis 
už akį, dantis už dantį” tradi
ciją, kuri daugeliui priimti
nesnė už taikų tarpusavį su
gyvenimą.

Ir staiga pro visą tą nema
lonų vietinių bei pasaulinių
rūpesčių alasą prasiveržia ki
tas garsas: skardžiai kaukš
teli medinė lazda į baltą svie
dinį, kuris zvimbdamas iškyla 
aukštyn ir kaip raketa nu
švilpia virš džiūgaujančios mi- 
nios galvų, toli už stadiono ri
bos. Rungtynių pranešėjas tie
siog kvapo neatgauna, be
šaukdamas džiaugsmingą ži
nią — rekordas!

Čikagoje jau seniai beisbolo 
mėgėjai turėjo progą taip pasi
džiaugti. Paprastai toks entu
ziazmas skiriamas tik „Chi
cago Bulis” krepšinio koman
dai, skinančiai pačius ža- 
liausius laurus. O čia — Sem- 
my Sosa pasivijo (ir dar tose 
pačiose rungtynėse) iki šiol 
geriausią beisbolo žaidėjo re
kordą, pasiektą vos prieš sa
vaitę Mark McGwire St. Louis 
mieste. Dabar abu jau turi po 
62, bet dar sezonas nepasi
baigė, dar galimybių yra kilti į 
naujas aukštumas.

Gal kas $akys: tai tik beis: 
bolas, kurio nemažai mūsų vy
resniųjų nemėgsta, nesupran
ta. Kokios čia rungtynės, kai 
žaidėjai stovi išsimėtę aikš
tėje, laukia, spjaudosi, kol pa
galiau atsiranda proga pa
bėgėti arba sviedinį pagauti... 
Visgi tai amerikiečių žaidimas 
— šiame krašte gimęs, bren
dęs ir pasklidęs po pasaulį 
(pvz., japonai yra ne mažesni, 
o gal dar didesni beisbolo 
mėgėjai, kaip amerikiečiai).

Jeigu tas rekordinis 62 pa
taikymų skaičius atrodo nela
bai įspūdingas, verta atsimin
ti, kad prieš Mark McGvvire 
(jis žaidžia St. Louis „Car- 
dinals” komandoje) panašų re
kordą buvo pasiekę tik du 
žaidėjai: legendinis Babe
Ruth, 1927 m. per sezoną pa
taikęs 60 kartų; Roger Maris, 
1961 metais — 61 kartą. Iki 
praėjusio sekmadienio į šią 
grupę buvo įrikiuotas ir 
„Chicago Cubs” komandos 
žaidėjas Saminy Sosa su 60 
taškų. Nors jis dar neseniai 
švystelėjo Wrigley stadione, 
bet jau spėjo pagauti beisbolo 
mėgėjų simpatijas, nes, kaip 
amerikiečiai sakytų, yra „nice 
guy”. Į kokias -aukštumas tie 
rekordiniai skaičiai dar pa
kils, pamatysime — ir Sosa, ir 
McGvvire, sekmadienį atsisto
ję ant 62-trojo rekordinio laip
to, turi žaisti bent po tuziną 
kitų rungtynių. Įdomu, kad 
paskutinis 60 atmušimų re
kordas pasiektas prieš dau
giau kaip 30 metų, o šįmet — 
du pagrečiui!

Po ilgai užsitęsusio žaidėjų 
streiko beisbolo populiarumas 
buvo smarkiai kritęs. Koman
dų savininkai ėmėsi įvairių 
priemonių, kad įviliotų žiū
rovus į pustuščius. stadionus. 
Nėra abejonės, kad dabar rei
kalai pasikeis: Sosa ir Mc
Gvvire laimėjimas įkvėps nau
jo susidomėjimo beisbolu, juo 
labiau, kad abu šie žaidėjai 
yra gan patrauklios asme
nybės: mandagūs su žurna
listais ir publika, tvarkingai 
elgiasi, padoriai kalba. Tai ge
ras pavyzdys vaikams ir jau
nuoliams, o tokių pavyzdžių 
šiuo metu labai reikia, kai mo
ralės nuosmūkis iš Vašing
tono, tarsi nešvarumai iš pra
kiurusių kanalizacijos vamz
džių, pliaupia per visą kraštą.

Galbūt kitą kartą, kai tuš
čiame sklype (ar gatvėje) susi
rinks būrelis vaikų ir pradės 
lazda daužyti sviedinį, į jų 
smagų žaidimą bus žiūrima 
palankiau, net jeigu sviedinys 
netyčia barkštelės į garažo 
sieną (ar langą). Kas žino, gal 
kaip tik tame būryje bręsta ki
tas McGvvire ar Sosa.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr.21 (Tęsinys)
Viską užgulė vienodas tamsus šešėlis, lyg ir 

saulė būtų nugrimzdusi į drumstą vandenį, tik tolu
moje ‘ vienišas debesėlis dar švietė šviesiu linksmu 
rausvumu, lyg norėdamas pasišaipyti iš kalno šešėlyje 
tirpstančių slėnio grožybių. Pasiėmiau aparatą, iš
ėmiau dumples, pradėjau viską dėlioti į nešmenę. Jis 
net ir dabar nepasuko akių į mane, nepašidomėjo, ką 
veikiu.

— Žinai, kad karas, ypač toks globalinis, koks 
buvo praeitas, yra visiškai kas kita, negu žmonės gal
voja. Visada bėgdavo nuo karo. Ne taip bėgdavo, kaip 
slėpdavosi, ėmė šnekėti staiga pakėlęs akis į mane. — 
Bėgdavo į miškus, į kalnus, į pelkes, kad karas pro 
šalį praeitų. Net į žemę kasdavosi, kad per galvas 
perriedėtų, o paskum vėl grįždavo namo ir vėl gyven
davo. Ne viską savo vietose rasdavo, kai ko ir visai 
neberasdavo, bet vėl nuo pradžios gyvendavo, nors ka
ras dar ir nebuvo pasibaigęs. Tada kariaudavo kariau
tojai, o žmonės turėdavo jiems tik iš kelio pasitraukti. 
Laikinai. Nesimaišyti po kojų, kai jie eina. Mes dar te- 
bekariavom taip pat. Ir anglai ir prancūzai kariavo 
taip pat. Ėjom, nuėjom. Užėmėm kraštą, teritoriją. Ne 
žmones. Žmonės tegu sau būna kaip buvę. Pergale pa

sigėrę patriukšmavom. Vieni buvom labiau pasigėrę, 
kiti mažiau. Pasigėrę gal vieną kitą ir negražų pokštą 
padarėm. Bet kas tai prieš visą karą ir ypač prieš per
galę. Niekis. O paskum visi namo. Kur gali rasti tokį, 
kuris nenorėtų grįžti namo? Bet radom. Radom tūks
tančius nenorinčių grįžti namo. Visi kiti nori, tik rusai 
nenori. Nenori grįžti į kraštą, kuris padėjo mums su
mušti Hitlerį. Dabar galvoju kitaip, bet Rusija mums 
buvo toks kraštas, kur žmogui geriausiai gyventi. Kito 
tokio krašto pasauly nebu’ o. Daugumas nenori net 
prisipažinti, kad jie yra rusai. Kokie ukrainiečiai, lat
viai, lietuviai ir dar dievažin kokie, tik ne rusai. Mūsų 
čia irgi visokių: kaliforniečiai, teksasiečiai, kokie tik 
nori, bet pirmiausia amerikiečiai. Ir negalėtum rasti 
nė vieno, kuris nenorėtų tuoj grįžti į Ameriką. Nebent 
būtų namie kokią šunybę padaręs. Vokiečiai juk toli 
buvo įlindę į Rusiją, bet kai galų gale turėjo bėgti at
gal, su jais bėgo ir visi tie, kurie vokiečiams padėjo, 
kurie kartu su jais žudė savo brolius, plėšė, išdavinėjo. 
Argi mes turime tokius šerti? Tegu važiuoja namo. 
Tegu žinosi. Tegu atsiima ko nusipelnė. Ne aš vienas 
taip galvojau. Gal ir buvo vienas kitas, kuris galvojo 
ne taip, bet tiems tikrai ne visi bebuvo namie. Juos 
vadinom trenktais. Dabar ir aš pats galiu vadintis 
trenktu. Bet tada. Tada buvau tik amerikietis. Ir Eu
ropoje būdamas, gyvenau Amerikoj. Man užteko Ame
rikos. Rusija, Afrika, Azija, Japonija. Japonija taip. 
Jai reikėjo kelnes numauti. Jeigu ne už ką kitą, tai už 
tai, kaip pradėjo karą. Dabar galvoju kitaip. Gal ne 
visiškai taip, kaip tada galvojote jūs, bet jau gerokai į 
tą pusę, Taip pat, manau, ir jūs mus galite suprasti.

Bet kiek tam reikėjo laiko? Dvidešimt metų neuž
tenka, kad dviejų pasauli!? galvojimas suartėtų. Ar 
ne? Apie patį nežinau, bet Jonas neprigijo. Bent ne 
visiškai. Jis tebegalvoja savo kategorijomis. Jis tebe
galvoja, kad karas neturėjo baigtis prie Elbės. Ameri
kiečiai turėjo eiti išlaisvinti visas rusų pavergtas tau
tas. Reikėjo tada išlaisvinti iš komunizmo kvailystės ir 
pačią rusų tautą. Tada tai karas tikrai būtų pasibai
gęs. O dabar”. Čia jis teisus. Su rusais Amerika tebesi- 
tąso ir, Dievas žino, kaip ilgai dar tąsysis. Ir kuo tas 
tąsymasis pasibaigs. Kai pagalvoji, tai verčiau tos die
nos nesulaukti. Bet tada mūsų galvojimai skyrėsi taip, 
kaip diena nuo nakties. Mes norėjoin greičiau namo. 
Visi ir mažiukai ir dideli. Mes padarėm stebuklą: su- 
trynėm Hitlerį. Ne vieni, kartu su rusais, o jūs laukėt 
stebuklo, kad per vieną akimirksnį persiverstų vakarų 
pasaulio galvojimas, ir eitų sutrinti rusų galybę. Jūsų 
stebuklo laukimas ėjo iš baimės. Kai esi bejėgis ir ko 
nors bijai, visada lauki stebuklo. Daug sykių ir aš bu
vau pavojuje ir šaukiausi stebuklo. Turbūt ir buvo ste
buklai, kad čia sėdžiu ir šneku. Kai buvau vaikas su 
kitu tokiu, kaip aš, išplaukdavom pameškerioti. Upe
lis sraunus. Jeigu turėsi laiko ir nori, galėsiu parodyti. 
Teka tiesiai, o toliau kriokliukas. Toks apie dešimt 
pėdų, o paskum akmenys ir akmenys. Aukščiau kriok
lio galima buvo pagauti upėtakių. Jie per slenksčius ir 
per kriokliuką kažin kaip užlipdavo į viršų. Reikėdavo 
saugotis, kad srovė neprineštų per arti. Nė sykį abu 
turėjom gerai sukibti, kad užsivarytumėm atgal į Sie
tuvą. Čia vanduo kelis ratus jamiai apsisukdavo, kol 
pasileisdavo toliau į pakalnę. Kartą išplaukiau vienas.

Sietuvoj niekas nekibo, pasileidau žemyn Sietuvos 
pakraščiu. Čia tuoj pagavau gražų upėtakį. Be- 
ruošdamas meškerę kitam, pajutau, lyg srovė per toli 
buvo nunešusi į pakalnę. Pasiėmiau irklus, kaip 
plušau, kaip neplušau, valtis vis tiek ėjo pasroviui. Ir 
vis greityn. Nors ir žinojau, kad ištikšiu į akmenis, bet 
yriausi iš visų jėgų ir šaukiausi angelo sargo, kad 
ištiestų man savo ranką. Augau šeimoje, kuri tikėjo, 
kad žmogus vienas niekur neina, visada angelas sar
gas jį lydi. Rydėjo, matyti, ir mane: prieš pat krioklį 
srovė valtį panešė po į upelį nulinkusiu medžiu. Įsi
kibau į šakas. Kojomis įsispyręs norėjau išlaikyti ir 
valtį, bet net gerai nepajutau, kai srovė ištraukė ją 
man iš po kojų ir nusinešė žemyn, o aš šiaip taip 
išsikrapščiau į krantą. Kelios valandos truko, kol pa
rėjau namo. Ar ne stebuklas? Antra vertus, ar ne ste
buklas, kad jūs esate čia? Ne tik pats, ne tik Jonas, ne 
tik Aldona, bet ir tūkstančiai kitų. Nė vienas nenusi- 
pirkot lėktuvo bilietą Lietuvoj ir nenusileidot čia Ame
rikoj. Kiekvieno kely buvo gal ne po vieną akimirksnį, 
kad visas gyvenimas galėjo nusisukti kur kitur, tiktai 
ne į geresnę, ne į lengvesnę pusę ir kad nenusisuko, 
atsitiko kas nors. Iš tolo .žiūrint, gal tik menkas atsi
tikimas, bet iš esmės buvo stebuklas. Dabar žinau. Ne 
viską. Visko joks vienas žmogus' negali žinoti. Bet 
žinau tiek, kad, viską sudėjus, kas vyko tam dideliam 
kataklizme, nebegalėtumėm aprėpti to stebuklo didu
mo. Aš pats gerai žinau, kad manęs daug sykių turėjo 
nebebūti, Jono kelis sykius turėjo nebebūti, Aldonos, 
jeigu ji ta pati, kuri iš galvos neišeina, bent vieną sykį 
turėjo nebebūti. (B.d.)



DRĄUGAS, 1998 m. rugsėjo 15 d., antradienis

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

AR ŠV. TĖVAS PLANUOJA LANKYTIS 
LIETUVOJE?

Pokalbis su Vatikano Ra
dijo techniniu direktoriumi 
T.E. Matis S. J.

Didžiųjų pasaulio katalikiš
kų radijo stočių vadovai ir jų 
atstovai kas treji metai apta
ria svarbiausius komunikaci
jos — kino, radijo ir kitų vi
suomeninio bendravimo prie
monių uždavinius, kurių, di
dėjant ir intensyvėjant rekla
mos, išorinės ir garsinės pro
pagandos politiniam, ekonomi
niam, religiniam, prekybiniam 
ir visuomeniniam planetos gy
venimui, nemažai prisirenka. 
Šiemet rugpjūčio 1-8 diena 
Montrealyje įvyko neeilinis, 
vadinamasis generalinis UN- 
DRA-OCIC pasaulio radijo sto
čių vadovų susitikimas, į kurį 
su kitais romiečiais atvažiavo 
ir Vatikano Radijo techninis 
direktorius jėzuitas T. Eugeni
jus Matis. Jis po kongreso vie
tinio klebono kvietimu atvy
kęs į Aušros Vartų parapiją 
paaukojo dvejas šventas Mi
šias, pasakė pamokslus, pas
veikino susirinkusius lietuvius 
ir su kai kuriais M.P. Bar- 
teškų šeimoje papietavo ir 
pasišnekėjo, o paskui svetingo 
šeimininko buvo nugabentas į 
Dorvalio oro uostą, iš kur 
išskrido į Vinipegą. Kadangi 
Vatikano Radijuje ir šiandien 
tebeturime savo skyrių, trans
liuojantį radijo laidas Lietu
von, gerbiamas svetys sutiko 
pasikalbėti ir savo atsakymais 
supažindinti laikraščio skaity
tojus su svarbiausiais mums 
rūpimais klausimais:

— Gerb. T. Eugenijau, gal 
galėtumėte pasakyti, kaip 
laikosi Šventasis Tėvas Jo
nas Paulius II?

Jis šiuo metu laikosi gerai.
— Kas šiuo metu rengia ir 

kokios numatomos busimo
sios Popiežiaus kelionės?

— Vietines šv. Tėvo keliones 
po Italiją organizuoja Apaš
tališkųjų rūmų prefektas, o po 
užsienio šalis — jėzuitas T. 
Roberto Tucci. Jeigu nebus es
minių pakeitimų, vietinio po
būdžio artimiausios kelionės 
gali būti rugsėjo mėn. į Chia- 
vari ir Brerscia, o užsienin — 
spalio mėn.. į Zagrebą, kur 
turėtų būti paskelbtas palai
mintuoju kard. Stepinač. Atei
nančių 1999 metų pradžioje — 
sausio mėn. — šv. Tėvas 
turėtų keliauti į Meksiką į 
St. Louis, kur turėtų apiben
drinti Amerikos žemyno po- 
vatikaninio sinodo dokumen
tus ir nutarimus.

— Ar Vatikano Radijuje 
buvo svarstyta galima po
piežiaus kelionė Lietuvon, 
o galbūt spaudoje kur nors 
buvo užsiminta apie šį su
manymą?

— Kiek žinau, jokios gali
mybės apie kelionę Lietuvon 
dar nebuvo svarstytos, tad 
nieko apie tokį sumanymą ne
galiu pasakyti, o spaudoje to
kių užuominų neužtikau.

— Kada buvo įkurta 
UNDA-OCIC (International 
Catholic Association for 
Radio and Television — Or- 
ganisation C a toli qu e Inter
nationale du Cinema et de 
1‘Audovisuel)?

— UNDA, kad vienytų ir 
koordinuotų pasaulio katali
kiškąsias radijo ir televizijos 
jėgas, buvo įkurta 1928 m. 
Tais pačiais metais nepriklau
somai nuo pirmosios organiza
cijos atsirado ir tarptauti
nėms katalikų kino ir audovi- 
zualinių priemonių darbuotojų 
veiklos gairėms suderinti 
OCIC. Prieš daugiau nei ket
virtį amžiaus šios dvi organi
zacijos, susitikusios Montrea
lyje, susįjungė ir veikia tarsi 
viena dvigubu pavadinimu. Š. 
m. rugpjūčio 5 d. buvo bal
suojama dėl dar didesnio orga
nizacijų suartėjimo. Rezulta
tai palankūs — 91 dalyvis bal
savo už visapusišką šių orga
nizacijų susijungimą. Prieš su
sijungimą tebuvo 4 asmenys. 
Taigi jau XXI amžiuje — 2001 
m. — vėl susirinkęs šios srities 
darbuotojų kongresas jau 
turės naują statusą, organiza
cinius pamatus ir bendrą jung
tinės tarptautinės organizaci
jos veiklos programą.

— Kokia dabartinė Vati
kano Radijo veiklos kryp
tis?

— Mūsų radijas stengiasi 
kuo daugiau techniniu ir daly
kiniu požiūriu vis labiau plėsti 
vadinamąją „Intelsat” (Inter
national Telecommunication 
Satelite) programą ir kuo 
greičiau internetu perduoti vi
sas laidas balsu.

— Kiek kalbų dabar Vati
kano Radijas transliuoja 
programas?

— Apie 37, tarp kurių yra 
vokiečių, baltarusių, ukrainie
čių, lietuvių, lenkų ir kitų 
tautų kalbos.

Redakcijos ir asmeniškai 
savo vardu dėkodami T. 
Eugenijui Matis už atsaky
mus, linkine visam Vati
kano Radijui kuo išradin
giau, įtaigiau, rūpestin
giau perduoti Gerąją Nau
jieną ir šv. Tėvo žodį vi
siems planetos gyvento
jams, ypač sėkmės ir vai
singos veiklos linkime 
Vatikano Radijo lietuviš
kųjų laidų redakcijai ir jų 
kaimynams, kad jų žodis 
pasiektų kuo daugiau klau
sytojų gimtuosiuose kraš
tuose, kad evangelizacija
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Vatikano radijo techninis direktorius t. E. Matis. Nuotr. K. Ambraso

apimtų kuo platesnius gy
ventojų sluoksnius, kad 
Kristuje atgimtų mūsų tau
tos ir viso pasaulio dvasia.

Kalbėjosi kun. 
K. Ambrasas

PAL. J. MATULAIČIO 
„UŽRAŠAI”

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio dienoraščiai, kuriuos jis 
rašė pirmaisiais mūsų am
žiaus dešimtmečiais, yra labai 
aktualūs ir šiandien. Tai buvo 
pabrėžta ketvirtadienį, rug
sėjo 3 dieną, Vilniuje „Aidų” 
leidykloje pristatant knygą 
„Užrašai” — pirmą mokslinį 
šių dienoraščių leidimą.

Knygą sudaro kelios dalys
— dienoraštis, kuriame apra
šytas Marijonų vienuolijos or
ganizavimas 1911-1914 me
tais, vyskupavimas Vilniuje 
1918-1921 metais, taip pat 
1925 metų dienoraštis. Dau
giau kaip šimtą puslapių 
užima rengėjo — dr. Pauliaus 
Subačiaus sudarytos rodyklės 
bei paaiškinimai. Knyga pagal 
archyve surastą rankraščio 
originalą, spaudai buvo ren
giama ketverius metus.

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio „Užrašai” — nepilni ir 
be paaiškinimų — jau anks
čiau buvo išleisti užsienyje, 
yra išversti į lenkų, italų, ki
tas užsienio kalbas.

„Tai buvo mano dvasinis 
skaitymas nuo jaunystės, kai 
dar buvau klieriku Romoje”,
— pristatydamas naująjį 
„Užrašų” leidimą, pasakė Vil
niaus arkivyskupas Audrys 
Juozas Bačkis. Tai užrašai 
žmogaus, kuris buvo įsimy
lėjęs bažnyčią. Jurgis Matulai
tis, septynerius metus vadova
vęs Vilniaus bažnyčiai ir daug 
kentėjęs, yra ne tik mano 
pirmtakas, bet ir pavyzdys, 
mokytojas. „Norėčiau, — sakė 
Jo Ekscelencija, — kad šią 
knygą visi paskaitytų ir su
prastų, kaip vyskupas, kuni
gas, katalikas inteligentas 
evangelijos šviesoje turi žvelg
ti į politines, visuomenines 
problemas. Knyga ypač turėtų 
būti įdomi istorikams, vi
siems, kurie nori žinoti, koks 
buvo Vilnius tuo sunkiu metu”.

„Jurgio Matulaičio dvasinis 
dienoraštis yra tarsi gyvenimo 
programa sau ir atnaujinamai 
vienuolijai, — pristatant kny
gą sakė Marijonų vienuolijos 
generalinis vikaras kunigas 
Vaclovas Aliulis, — o Vilniaus 
laikų dienoraštis liudija, kaip 
praktiškai buvo įgyvendinama 
toji programa”.

Knygos parengėjas dr. Pau
lius Subačius pabrėžė, kad Pa
laimintojo Jurgio Matulaičio 
dienoraščius galime vadinti ir 
lietuvių kalbos paminklu — 
jie parašyti labai gražia, tai
syklinga, išpuoselėta bendrine 
lietuvių kalba.

Mokslinį „Užrašų” leidimą 
parėmė Marijonų vienuolija ir 
Lietuvos kultūros ministerija. 
(Elta)

BRANGIAUSIAS ŽURNALAS LIETUVOJE
Viešint Lietuvoje ir ieškant 

ten naujai išėjusių leidinių 
gausiai laikraščiais bei žurna
lais prikrautose lentynose, te
ko užtikti naujai pradėtą leis
ti žurnalą, kuris vadinasi 
„Spaudos, pasaulis”. Jis šiaip 
išviršiniai nieku ypatingu ne
pasižymi, gal tik aukšta savo 
kaina. Pardavėjos paklausus, 
kiek jis kainuoja, susilaukta 
atsakymo: 20 litų. Čia reikia 
pasakyti, jog tai daugiau negu 
du kartus tiek,negu bet kada 
yra tekę mokėti už Lietuvoje 
leidžiamą žurnalą.

„Spaudos pasaūlis” — 42 
puslapius turintis- žurnalas, 
kaip ir galima iš pavadinimo 
spėti, turi daug bendra su 
spauda. Konkrečiai sakant, jis 
skirtas spaudos verslui, polig
rafijai, leidybiniam procesui 
aprašyti.

Redakcijos kolegija pirmame 
šio žurnalo numeryje rašo:

„Mums seniai visiems rei
kėjo tokio leidinio. Pastarųjų 
metų Lietuvos poligrafijos 
vystymasis: primena tigro šuo
lį. Tai parodė ir neseniai įvy
kusi reklamos ir poligrafijos 
paroda Vilniuje. Teturėję vos 
keletą spaustuvių ir leidyklų, 
šiandien jas skaičiuojame 
šimtais. Vargu ar kuri kita 
pramonės šaka prilygsta po
ligrafijai veržlumu ir kūrybiš
kumu”.

Toliau dar pridedame:
„Mūsų žurnalas padės susi

gaudyti subtiliame spaudos 
pasaulyje ir, nereikalaudamas 
didelių išlaidų, atskleis spau
dos parengiamojo proceso pas
laptis, naujausias spaudos 
formų gamybos, dažų paden
gimo ir spausdinimo technolo
gijas. Būtina pripažinti, kad 
rytdienos spaudinio kokybę 
lems ne vien poligrafijos dar
buotojų profesiniai sugebėji
mai, bet ir jų išprusimas”.

Žurnale apie Lietuvos 
spaustuves, į jų istoriją žvel
gia vienas redakcijos kolegijos 
narių, žurnalistas, docentas, 
humanitarinių mokslo dakta
ras Vilius Užtupas. Čia reikia 
pridėti, kad netrukus pasiro
dys jo parengta knyga — „Lie
tuvos spaustuvės (1552- 
1977)”. Tai bus istoriniais do
kumentais paremtas leidinys 
(gausiai iliustruotas) apie po
ligrafijos pradžią ir jos.plėto
jimąsi nuo 1522 metų, kuomet 
Pranciškus Skorina savo įkur
toje spaustuvėje Vilniuje iš
spausdino savo pirmąją „Ma
žąją kelionių knygelę”.

Tas pats V. Užtupas šiame 
numeryje duoda ir kitą rašinį 
— „Poligrafijos pramonė Lie
tuvoje mūsų dienomis”. Kitų 
rašinių autoriai: Alfredas Do- 
minauskas (žurnalo redakto
rius), Audrius Klimas, Lolita 
Varanavičienė, Domas Linas, 
Alpis Šiaulys, Ričardas Venc
kus (jis rašo apie Kaune ku
riamą poligrafijos muziejų). 
Įdėtas pasikalbėjimas su vie
nos stambiausiųjų Lietuvos 
poligrafijos įmonių — „Grafo-

bal Vilnius” generaliniu di
rektoriumi Stanislovu Jurku- 
vėnu (su juo kalbasi žurna
listas Vytautas Būtėnas).

Yra įdomus rašinys apie 
„Tyto albo” leidyklą, kurios 
leidžiamų knygų viršeliai pel
no tarptautinius apdovanoji
mus. Šio straipsnio pabaigoje 
teigiama:

„Knygų leidyba tebelieka 
didelės meilės ir atsidavimo 
reikalaujantis užsiėmimas, 
bet teikiantis didžiulį malo
numą ir palaikantis viltį: gal 
kada nors lietuviai autoriai 
garsins Lietuvos vardą taip, 
kaip šiandien daro Lietuvos 
teatralai, muzikai, dailinin
kai. Juk gėra knyga suartina 
tautas kur kas greičiau nei 
politikų vizitai”.

Žurnalas spausdinamas ant 
labai gero popieriaus, turi 
puikių iliustracinių ir rekla
minių nuotraukų ir yra tikrai 
įdomi poligrafinė retenybė 
mūsų krašte.
_________________Ed. Šulaitis

GINČAI DĖL KATEDROS 
AIKŠTĖS

Iki šios vasaros pabaigos turi 
būti galutinai apsispręsti, ko
kia danga bus grįsta sostinės 
Katedros aikštė — iš betono 
plytelių, smiltainio ar natūra
laus akmens. Diskusijos dėl 
aikštės grindinio užvirė ne tik 
tarp sostinės specialistų ir gy
ventojų. Atsiliepimus apie 
aikštės rekonstrukciją jau pa
reiškė ir užsienio lietuviai, 
miesto valdininkus pavadinę 
snobais. Ši etiketė valdžiai kli
juojama dėl ketinimo Kate
dros aikštę kloti iš Anglijos at
sivežtu smiltainiu, rašo „Lie
tuvos ryto” priedas „Sostinė”.

Statybinėms medžiagoms 
grindiniui atrinkti konkurse 
dalyvavusios bendrovės „Lit- 
hun asfaltbetonis” direktorius 
Paulius Girčys sako nesupran
tąs, kokie argumentai nulė
mė, jog aikštės dangai staiga 
pasirenkamas smiltainis. 
Anksčiau nuostata buvo aiški, 
jog Vilniaus senamiesčiui tin
ka tik betoninės plytelės. Ben
drovės vadovui neaišku, kodėl 
skubama priimti sprendimą, 
miestui galintį kainuoti labai 
brangiai. Ir kalbama ne tik 
apie pinigus, kurie iškeliaus į 
užsienį. Jis tvirtino, kad vie-' 
nas kvadratinis metras Vokie
tijoje pagamintų betoninių 
plytelių miestui kainuotų 150 
litų. Tuo tarpu iš Anglijos at
sivežto smiltainio kaina būtų 
iki 600 litų už kvadratą. „Tai 
yra paslėptas pirkimas iš vie
nintelio šaltinio. Juk niekas 
nei mūsų, nei kitų bendrovių 
nesiteiravo, ar negalėtume 
pristatyti pigesnio smiltainio” 
— sakė P. Girčys.

Šiuo metu gauti nurodymai 
Katedros aikštėje pakloti ,ir 
smiltainio, ir betono pavyz-. 
džius, kad visuomenė ir spe
cialistai galutinai apsispręstų.

Apie vilniečių ketinimą iš 
Anglijos atsivežti smiltainio

TAISOME
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Baby sitter wanted
5 days a wlc, 8:30 a.m.-5:3O p.m. in Hyde 

Pk neighborhood for newbom and 3 year 
old. Some English, references, drivers li- 
cense and own transportation retjuired. Sal- 
ary negotiable, based on experience. Call 
Jullc 773-536-6371.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD.

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Moteris ieško darbo.
Gali slaugyti ligonius, 

prižiūrėti vaikus ir gyventi 
kartu. Tel. 773-434-6164.

Realmart jg 
Realty Group Ine.

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Ii us. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

Lietuvoje galėčiau rūpintis 1
ar 2 asmenimis norinčiais 

gyventi kaip šeima. Jie gali 
būti žmonės su negalia.

Kreiptis 1-708-499-2909

Vid. amžiaus moteris ieško 
darbo. Gali slaugyti ligonius, 
prižiūrėti vyr. amiaus žmones. 

Vairuoja savo auto.
Tel. 773-918-1679

Experienced person needed to 
take care of Alzheimer’s patient 

$95-$l00 per day.
Call: 1-414-763-2615

„SAULUTĖ” DĖKOJA
A.a. Janinai žengiant pirmuosius savistovaus gyvenimo 

žingsnius, netikėtai perėjus į Amžinąją Viešpaties Globą, 
jos tėveliai Laima ir David Braune bei sesutė Erika 
skyrė aukas „Saulutei”, Lietuvos vaikų globos būreliui, padėti 
vargingai gyvenantiems vaikučiams Lietuvoje.

A.a. Janinos prisiminimui $2,560 suaukojo šie asmenys: 
Pijus ir Danguolė 
Bielskus, Brook- 
field Congrega- 
tion, Joseph ir 
Vicki Grosses- 
treuer, dr. Grace 
Shramek, Vanda 
Alekna, Mr. ir 
Mrs. Ron Hein,
Frank ir Alice 
O’Donnell, Jurgis 
ir Rita Riškai.Mr. 
ir Mrs. V.Ruzgą,
Mr. ir Mrs.
M.Hall, Kay ir John O’Gara, Mr. ir Mrs. A.Rozylovvicz, Martin 
and Theresa Biemat, Antanas ir Vida Gilvydis, Mindaugas ir 
Austė Vygantas, Edvvard and Diane Jandacek, Edward ir 
Regina Modestas, Jeri ir Casmir Bolek, Dorinime ir Nancy, 
Palazzolo, Donald and Mary Balster, Onutė ir Rene Fielding, 
Brian ir Nancy Kors, Vytautas ir Gražina Kamantas, Michael 
ir Denise Hansen, Laima Ardickas, Joyce Cox, Ihor ir Cathy 
Hlohowskyj, Mr. ir Mrs. J.Henes, Tom ir Ginny Baldini, Algis 
ir Jolanda Mockaitis, Amy Caveney, Mr. ir Mrs. L.Volodka, 
Ramunė Račkauskas, Nijolė Gražulis, Romas ir Jūra 
Slivinskas, Catherine McManamey, Emilijos Platerytės 
būrelis c/o Otilija Kasparaitis, Colleran Family, Benet 
Academy, Greg ir Debra Macaluso, Bill ir Mary Castellano 
Indrė ir Donatas Tijūnėlis, Bunny ir Desiree Phillips, Friends 
at Midvvest University, William Vollrath, Madelline Garvey, 
Laura Phelps, Visual Insights Mont R. Wickham, John ir 
Carla Cox.

„Saulutė” dėkoja už aukas, nuoširdžiai užjaučia a.a. 
Janinos šeimą bei artimuosius ir tiki, kad a.a. Janinos 
gyvenime parodytas gėris skleisis ir toliau, prasmingai 
paliesdamas daugelio gyvenimą.

sužinojusi Londone gyvenanti 
Virginija Paukštienė sostinės 
valdininkus pavadino pasku
tiniais snobais. „Faktas, jog 
Lietuva negali savo medžia
gomis išsiversti grindžiant 
aikštes, yra daugiau nei grau
du. Esam paskutiniai snobai, 
kad keli valdininkėliai nus
prendžia leisti milijonus svarų

sterlingų aikštės grindiniui”, 
— mano tautietė.

Iki šiol smiltainis Lietuvoje 
naudotas tik fasadams — Šv. 
Kazimiero koplyčiai ir Pažais
lio vienuolyne.

Katedros aikštės rekon
strukciją planuojama baigti 
per dvejus metus.

Rima Jakutytė



LAIŠKAI IR NUOMONĖS
DŽIAUGIAMĖS,
DIDŽIUOJAMĖS!

Tai Lietuvių Skautų Sąjun
gos suruoštos VIII Tautinės 
stovyklos sekmadienio, rug
pjūčio 16 d., tema.

Š.m. rugpjūčio 9-20 d. di
džiulę amerikiečių skautų sto
vyklavietę Paxton, MA užplū
do lietuviai skautai ir skautės. 
Čia suskrido apie 600 mūsų 
skautiško jaunimo ir skauty- 
bei atsidavusių vyresnių va- 
dovų-veteranų, dar vis tebetę- 
siančių savo skautišką veiklą. 
Šiame erdviame, miškingame 
plote vienuolika dienų vyko 
VIII Tautinė stovykla. Gra
žaus ir prasmingo tai būta 
renginio! Prasmingo jau vien 
tuo, kad net po 53 metų skau- 
tavimo įvairiose pasaulio šaly
se lietuviai skautai ir juos 
aplankę garbieji svečiai susi
rinko čia atšvęsti Lietuvių 
Skautų Sąjungos 80-tąją su
kaktį. Įdomu, kad į tokias sto
vyklas „atrieda” su vaikų veži
mėliais ir jaunos lietuviškos 
šeimos su savo prieaugliu, ku
ris gražiai lietuviškai čiauška, 
ypač iš šeimų, neseniai atvy
kusių iš Lietuvos. Su šypsniu 
juos akimis nulydi ir džiau
giesi, kad mūsų jaunosios kar
tos ateitis išeivijoje anaiptol 
nėra niūri.

Pabuvojus šiame lietuviška- 
me-skąutiškame skruzdėlyne 
vos vieną savaitgalį, prisimi
nimais perbėgus visą išeivijoje 
klestėjusią ir vis dar gražiai 
besireiškiančią mūsų lietuviš
kąją skautybę, kartojant II 
taut. stovyklos dainos žodžius, 
kad ji — „geriausia skautiška 
mokykla”, dabar dar tenka 
pridėti, kad tai ir — „geriau
sia skautiška-lietuviška mo
kykla”. Tuo teko įsitikinti, iš
girdus jaunimą kalbantis lie- 
’tuviškai (gal net daugiau negu 
prieš dešimtmetį). Štai jaunas 
brolis iš Australuos, net ne
įterpiantis angliškų žodžių 
arba broliai ir sesės iš Brazili
jos, Anglijos, jų tarpe mielas 
vadovas airis — laisvai lietu
viškai kalbantis, lietuviškas 
dainas kitus mokantis. Pagar
ba skautų,-čių tėveliams ir va
dovams. Jų pastangų dėka ir 
laužo metu pasirodymai buvo 
atliekami gan žodinga lietuvių 
kalba; net ir vertimai iš anglų 
kalbos — šmaikštūs ir juokin
gi! Be abejo, tam tikra dalimi 
tai vyksta ir todėl, kad Lietu
va jau laisva ir kelionės į ją — 
gana dažnos.

Dar daug malonių šios sto
vyklos įspūdžių čia būtų gali
ma suminėti, pvz., kad ir 
nuostabiai šiltą, tėvišką Wor- 
cesterio vyskupo Riley pa
mokslą šv. Mišių metu, jo 
prielankumą lietuviams. Ma
lonu prisiminti sutiktus man
dagius ir paslaugius jaunuo
sius brolius, seses, stebėtis 
virtuvėje ir ūkio skyriuje iš
tvermingai besidarbuojančiais 
vadovais bei talkininkais, ne
skaičiavusiais darbo valandų, 
nelaukiančiais atlyginimo.

Visa tai, kas vyksta visose 
mūsų jaunimo organizacįjose, 
o taip pat ir lietuviškose mo
kyklose, kur tenka matyti tiek 
geros valios ir pasiaukojimo iš 
vadovų bei mokytojų, turėtų 
labiau atkreipti įvairių mūsų 
fondų dėmesį. Juk čia rusena 
lietuvybės išeivijoje liepsnelės 
ar bent kibirkškėlės! Būtina 
jas stipriau paremti, paskatin
ti skiriant daugiau lėšų veik
lai. Nemažai tėvų, senelių ar 
šiaip išeivįjos geravalių rėmė
jų savo aukomis ar palikimais 
tuos fondus didino, tad ir jų 
parama turėtų būti efektin
gesnė. Ypač, kad sparčiai bė
gantys metai ir dešimtmečiai 
palaipsniui tą lietuvybės lieps
nelę gesina... Išeivįjos jaunimo 
organizacįjoms reikia didesnio 
dėmesio ir paramos! Niekas iš 
niekur neateis mūsų išeiviško 
lauželio svečiuose kraštuose 
pakurstyti.

Sofija Jelionienė, 
Darien, IL

APIE VAIKUČIŲ* 
NUOTRAUKĄ

1998.09.02 „Draugo” laidoje 
3-čiam puslapyje yra graži, 
didelė vaikučių nuotrauka, 
prisiglaudusi prie redaktorės 
Danutės Bindokienės straips
nio. Ši nuotrauka yra labai se
niai daryta — 1966 m. — 
„Vaikų nameliuose”. Mokyto
jams yra didelė dovana matyti 
savo buvusių auklėtinių nuo
traukas. Ji forografuota Vlado 
Juknevičiaus, nors to nepažy
mėta.

Mano vyras a.a. Vladas Juk
nevičius dar labiau pasi
džiaugtų, išvydęs laikraštyje 
savo pavardę. Čikagiečiai jį 
dauguma gerai pažinojo. Daž
nai buvo kviečiamas fotogra
fuoti operas, koncertus, dainų 
bei šokių šventes ir t.t.

Šioje mokykloje dirbau nuo 
1963 m. iki 1979 m. Kojos su
streikavo, turėjau pasitraukti 
iš darbo. Per tą laikotarpį, jei 
mokyklai reikdavo pasirekla
muoti, mano vyras padėdavo. 
Fotografuodavo tėvai, svečiai, 
įvairių mokyklų mokytojai.

„Vaikų nameliai” buvo vie
nintelė mokykla, kurią vaikas 
lankė penkias dienas per sa
vaitę. Jis gaudavo pirmuosius 
lietuvių kalbos pradus, susi
pažindavo su papročiais, bei 
pagarbą tėvų šaliai. Klasėje 
vaizdingumo priemonės, kal
binė medžiaga, pačių auklėto
jų rankomis pagaminta, todėl 
lankytojų netrūko. Mes buvom 
ne tik fotografuojami, bet ir 
filmuojami. 1975 m. per lietu
vių televizįjos programą, ku
riai tuo metu vadovavo Ana
tolijus Siutas, rodė mūsų kla
sėje užsiėmimus. Vaikams ne
išpasakytas džiaugsmas buvo 
pamatyti save ekrane.

1977.02.13 W.M.A.Q. Televi
zijos kanalas 5 „Small World” 
rodė mūsų klasę, švenčiant 

. Vasario 16-tą. Antrąkart vasa
rio 20 d. „Kaip yra dirbama 
mokykloj”. Tai buvo mūsų pa
sididžiavimas. Mes visi esam 
dėkingi tik dr. Leonui ir jo

žmonai Irenai Kriaučeliū- 
nams. Irenai Kriaučeliūnienė 
buvo Montessori draugijos 
sėkminga pirmininkė net' aš
tuonerius metus, nors ir vė
liau niekad neatsisakė padėti 
savo patarimais bei darbais.

Dr. L. ir I. Kriaučeliūnai au
kodavo ir kitoms organizaci
joms, bet finansiškai mus šel
pė daugiausia. Vien tik už mo
kyklos nuomos neėmimą (nuo 
pirmųjų iki paskutiniųjų me
tų) kiek tūkstančių draugijai 
paaukota. Jų tikslas buvo su
daryti tam jaunam daigeliui 
sąlygas lietuviškoje aplinkoje, 
kad subrendęs, kaip ąžuolas 
atlaikytų įvairias audras, to
liau tęstų mūsų pradėtus už
simojimus.

Gerai prisimenu dr. Leono 
pasakytus žodžius: „Nors ir 
vienas lietuviukas lankys, mo
kykla veiks”. Jis savo žodį iš
laikė.

Pagarba Kriaučeliūnų šei
mai, kad jie, lyg būtų nųjautę 
Marųuette Parko likimą, pa
dėjo Lemonte įsikurti ir suor
ganizuoti „Žiburėlį”, kuris sėk
mingai tęsia savo darbą.

Janina Juknevičienė 
Chicago, IL

Redakcijos pastaba. Savo 
archyvuose turime nemažai 
nuotraukų, „paveldėtų” iš bu
vusių redaktorių. Deja, jos ne
turį jokių parašų (kaip puiku, 
kad anie redaktoriai visus 
pažinojo ir viską žinojo, tai 
jiems nereikėjo užrašyti ant 
nuotraukų). Įdomesnes nuo
traukas, ypač kai galima pa
naudoti pagal reikiamas te
mas (kaip šiame laiške mini
ma), pasilikome archyve.

DŽIAUKIMĖS 
VIENI KITAIS

Norėčiau trumpai pasidalin
ti savo mintimis apie rugsėjo 
pradžioje Dainavoje įvykusį 
ateitininkų seminarą, į kurį 
buvo pakviesta ir mano šeima. 
Esame prieš beveik penketą 
metų į šį kraštą atvykusi šei
ma. Labai norėjosi susitikti ir 
pabendrauti su lietuviais iš vi
sos Amerikos.

Pirmiausia, pasinaudodama 
didžiule Jūsų laikraščio audi- 
torįja, norėčiau tarti nuoširdų 
ačiū šio seminaro organizato
riui prof. Algiui Norvilai už 
pakvietimą, o visiems ateiti
ninkams — už nepaprastą šil
tą priėmimą.

Prisipažinsiu, vykstant į šį 
seminarą, širdyje buvo neri
mas, žinojau, jog reikės kal
bėti ir prisiliesti prie labai 
svarbių ir skaudžių mums 
klausimų — išlikimo lietuviu 
Amerikoje, bandymo įsitvir
tinti šiame didžiuliame kraš
te. Mūsų nerimas išsisklaidė 
labai greitai. Jau po pirmųjų 
pokalbių supratau, jog žmonės 
labai geranoriški — tik eik 
pas juos atvira širdimi. Ati
džiai buvome išklausyti ir su
prasti. Nepaprastai gera šir
dyje, ačiū Jums visiems už 
padrąsinantį žodį, ačiū už la
bai šiltą priėmimą, džiauki
mės vieni kitais, džiaukimės 
kartu, kad esame lietuviai.

Dalia Badarienė 
Burbank, IL

The Joint Baltic American National Committee, Ine. (JBANC) announces 
the opening of the following position:
Director of Public Information

*Qualified candidate sought for public Information work in Washington, D.C. Posi
tion involves strengthening ties with Congress and the Administration, tracking legisla- 
tion, distributing Information on Baltic issues and maintaining ties with Baltic Ameri
can communities.

Candidate should have a background in International relations or govemment; strong 
writing skills and the ability to work independently. Proficiency of one of the Baltic 
languages preferred. Mušt be U.S. Citizen. Salary low $20k.

Please send cover letter and resume to:
. JBANC

(Attn. Algis Rimas, Chairman)
400 Hurley Avė.
Rockville, MD 20850

Fax: (301) 309-1406
E-mail: jbanc@jbanc.org
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DVIDEŠIMTIES METŲ MIRTIES 
SUKAKTIS

AJA.
VLADAS SELENIS

Žurnalistas, Detroito Lietuvių Bendruomenės pir- , 
mininkas, BALFo direktorius, veiklus daugelio organi
zacijų narys ir „Draugo” nuolatinis bendradarbis.

Su liūdesiu žmona ir sūnus mini šią sukaktį ir pra
šo, prisiminti jį maldose.

Šv. Mišios bus atnašaujamos Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, Southfield, MI rugsėjo 20 d., 10:30 vai. ryto.

Taip pat paliko liūdesyje seseris Jadvygą Baltuo- 
nienę su šeima Montreal, Canada, Bronę Kaušienę su 
šeima Kaune ir brolį Liudą Selenį su šeima Ann Arbor, 
MI.

Žmona Bronė, sūnus adv. Robertas Selenis su 
žmona Rita

AJA.
INA JURKŠTIENĖ- 

KURAUSKIENĖ 
BUKAVECKAITĖ

Gyveno Oak Lawn apylinkėje, mirė 1998 metų rug
sėjo 11 dieną, sulaukusi 77 metų.

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 
49 metus.

Nuliūdę liko: duktė Laura ir žentas Michael Follen- 
weider, sesuo Aldona Mackevičienė New York’e, brolis 
Tadas Bukaveckas su šeima Čikagoje, ir kiti giminės ir 
draugai.

Buvo motina a.a. Tomo Jurkšto.
Velionė pašarvota Petkus Marųuette laidojimo na

muose, pirmadienį ir antradienį, rugsėjo 14 d. ir 15 d. 
nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
rugsėjo 16 d. 10 vai. ryto, velionė bus išlydėta iš laidoji
mo namų į Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią Marųuette 
Parke, kur 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jos sielą. Po Mišių a.a. Ina bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse.

Nuliūdę: duktė, sesuo, brolis ir kiti giminės.
Laidotuvių dir. Donald M. Petkus, tel. 1-800-994- 

7600.

A.tA.

Mielam kolegai ir draugui
A. f A.

JONUI ŽUKAUSKUI
iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame žmonai IRENAI, sūnums LINUI ir TOMUI, 
tėveliams KLEMENSUI ir ANELEI, broliams BRO
NIUI ir VLADUI su šeimomis bei visiems giminėms.

„Antras Kaimas”

Mielai JANINAI ŠALNIENEI ir šeimai, mirus jos 
mylimai seseriai

A.fA.
GENOVAITEI DOMEIKAITEI 

ŠUKIENEI
I.

gilią užuojautą reiškia

Maria ir Antanas Rudžiai

ALBINAI KULPAVIČIENEI
mirus, giliame liūdesyje likusiam jos sūnui VYTAU
TUI KULPAI su šeima ar visiems artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Algis ir Dalia Augimai 
Pranas Baltakis 
Regina Duobienė

• Jonas Garla
Juozas ir Valerija Ližaičiai 
Vytautas ir Vanda Majauskai 
Irena Manomaitienė 
Jonas ir Roma Mildažiai 
Marius ir Katrina Sodomai 
Henrikas ir Alicija Soliai 
Vincas ir Ona Šalčiūnai 
Jonas ir Janina Šalnos 
Jonas Štaras
Vytautas ir Aldona Urbai 
Vladas ir Ona Vaitkai

Juno Beach—Jupiter, Florida

A.tA.
JONUI ŽUKAUSKUI

mirus, žmoną — IRENĄ, sūnus — LINĄ ir TOMĄ,
tėvus — KLEMENSĄ ir ANELIUKĘ ŽUKAUSKUS,
brolius — BRONIŲ, VLADĄ ir jų šeimas, skausmo 
valandoje užjaučiame.

O. Adomaitienė V. ir O. Mamaičiai
V. ir L. Adomavičiai J. Mamaitytė
A. ir D. Arlauskai B. Motuzienė
J. ir A. Bagužiai L. Mikutytė

' V. ir G. Beleckai V. Mikutis
F. ir B. Bočiūnai A. ir B. Nakai

A. ir G. Čekauskai A. ir J. Nakai

B. ir J. Čepukai M. Naruševičienė
M. Okienė

V. Dėdinas A. Pečkaitienė
V. Dėdinienė J. ir O. Peleckiai
D. ir A. Dulaičiai Dr. M. ir E. Poulik
S. Estkienė D. ir S. Pranckevičiai
V. ir G. Gečai J. ir K. Ratnikai
Kun. I. Gedvilą E. ir J. Sadauskai
P. Grigalauskas J. ir L. Savaičiai
A. ir J. Janoniai A. ir D. Savickai
S. Kačinskienė G. Shatas
M. Kardauskaitė A. ir R. Strazdžiai

• A. ir L. Kvečai J. ir D. Sūdžiai
V. ir B. Labučiai L. ir D. Vaitkevičiai

E. Lukienė A. ir D. Vėlavičiai

V. ir S. Maciai J. ir A.. Vyšniauskai
H. ir V. Zitikai

J. ir J. Macijauskai J. ir V. Zubavičiai
P. ir D. Mackai V. ir E. Žebertavičiai
J. ir S. Mačiulaičiai

Sunny Hills, Florida.

B. ir A. Žemaičiai

A.fA.
ONUTEI

BRIEDIENEI
staiga iškeliavus Amžinybėn, jos vyrą 
JUOZĄ BRIEDĮ ir dukrą DALIĄ su šei
ma nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

9
.Genutė Arminienė
Rūta Baublytė-Teschker
Stasė Bliūdžiuvienė
Onutė ir Bernardas Brizgiai
Elena Jokšienė
Elena ir Kazys Karveliai
Jonas ir Janinas Mikulioniai
Dr. Dana Naikauskienė
Valė ir Antanas Osteikai
Elena Rašytinienė
Stasė ir Antanas Zaparackai

A.tA.
JONUI ŽUKAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu jo žmonai IRE
NAI ir vaikams, tėveliams ANELEI ir KLEMENSUI 
ŽUKAUSKAMS, broliams BRONIUI IR VLADUI, su 
šeimomis, uošviams NAPOLEONUI ir REGINAI SA
BALIŪNAMS.

Antanas Kovera

mailto:jbanc%40jbanc.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

APIE širdį ir gerą kaimyną

PRASIDEDA NAUJI MOKSLO METAI

Pirmas rugsėjo trečiadienis 
(09.02), kaip paaiškino mūsų 
mieloji renginių vadovė E. Si
rutienė, yra taip vadinama 
Gerojo kaimyno diena. Iš es
mės tokia turėtų būti kiekvie
na diena arba turėtumėm kas
dien būti gerais kaimynais. 
Tokiu mums buvo pristatytas 
daugumai susirinkusių (kurių 
buvo tikrai gausu) gerai pa
žįstamas ir mėgiamas dr. Vi
das Nemickas, kuris pasakė 
kalbėsiąs apie arteriosklero- 
zę. Arteriosklerozė, vyresnio 
amžiaus sulaukusiems žmo
nėms, labai svarbi ir įdomi 
tema, nes senstant arterijos 
sukietėja ir kiekvienas žmo
gus yra paliestas arterijų 
sklerozės.

Arterijos yra kraujo indai, 
kuriais kraujas išnešiojamas 
po visą žmogaus kūną. Žmo
gui esant sveikam, arterijos 
yra elastiškos ir atlaiko bei 
pasiduoda bet kokiam kraujo 
spaudimui. Deja, riebalinės 
nuosėdos susimeta ir nusėda į 
arterijų vidines sieneles — 
dažniausia kur arterija išsiša
koja arba buvo pažeista. Nuo
sėdos, kurios nusėda ir „auga” 
palengva, susiplaka į kietą 
masę, kuri gadina arterijų sie
neles, sumažina arterijų elas
tingumą, susiaurina ir trukdo 
arterinio kraujo tekėjimui. 
Nuosėdų atplaišos, iš kurių 
pasidaro krešuliai, užblokuoja 
arterijas sukeldami: širdies 
smūgį (infarktą), stroką (in
sultą) ar gangreną kojose. Rie
balų nuosėdos sukelia arteri
jose susiaurėjimą vad. „athe- 
rosclerosis”, kuris prisideda 
prie arteriosclerozės. „Athe- 
rosclerosis” kartais atsiranda 
ir didelėj arterijoj, bet daž
niausiai susiformuoja mažes
nėse, kurios neša kraują į 
smegenis ir kojas.

Pirmiausia dr. V. Nemickas 
supažindino su širdies ligo
mis, kurios sukeliamos nuo 
koronarinių (širdies) arterijų 
pažeidimų. Širdies raumuo 
turi būti maitinamas krauju 
pilnu deguonies ir kitų rei
kiamų medžiagų. Kraujas pa
siekia širdį per dvi korona
rines arterijas, o šias maitina 
mažų kraujo indų tinklas 
esantis širdies paviršiuje. 
Nuo „atherosclerosis” galima 
gauti „angina pectoris” (kai 
cirkuliacija sumažėja 50%), 
kuri sukelia didelį spaudimą 
— skausmą kakle, rankose, 
krūtinėje. Ligos pradžioje tą 
visą problemą galima kontro
liuoti vaistais — nitroglyceri- 
nu. Nitroglycerinas dedamas 
po liežuviu, kur palengva iš
tirpsta. Taip pat naudojami 
lipinukai sumažinti simpto
mus arba vaistai vadinami 
„beta bloker’s” (astmatikai fu
rijų vengti).

Per širdies smūgį (myocar- 
dial infarctim) yra sužaloja
mas širdies raumuo. Sulauku
siems 80-ties metų tas yra la
bai pavojinga. Krešulį pašali
na vaistais TPA. Sužalotoje 
širdy pasidaro randas, kuris 
trukdo cirkuliaciją per plau
čius. Sumažinti galimybę to
limesnių krešulių dažnai re
komenduojama viena aspirino 
tablete, kasdien ar kas antrą 
dieną, skystinti kraują. Ta
čiau jeigu arterijos būna be
veik visiškai užblokuotos, gali 
būti rekomenduojama operaci
ja-

Įdomu buvo taip pat išgirsti, 
kad moterų arterijos mažes
nės negu vyrų ir kad jos ma
žesnės pas filipiniečius ir in
dus.

Mityba sumažinti artioskle- 
rozinį procesą esant virš 75 
m. amžiaus nebegalima. Taip 
pat ir vaistai padeda tik iki 
70-ties metų ir jaunesniems, o

po 75 — ne.
Taip pat sergantiems koro

narine širdies liga reikia lai
kytis dietos. Be to, svorio nu
metimas palengvina ligos 
simptomus. Ar badavimas pa
šalina arterijų užsiblokavi
mus (toks buvo klausimas „iš 
publikos”), kol kas nėra aišku. 
Diabetas yra pavojinga prob
lema, sergant koronarinėmis 
ligomis.

Dr. V. Nemickas patarė būt 
aktyviems, daug vaikščioti, 
bet nepradėti aktyviai reikštis 
kokiam naujam sporte. Kandi
datų į krepšininkus ar boksi
ninkus susirinkusių tarpe 
nepastebėjau. Taip pat dakta
ras sakė, kad senjorams taurė 
raudono vyno į dieną — tikri 
vaistai, nes pataiso nuotaiką. 
Tą gerą žinią sutikome gau
siais plojimais. Daktaras kal
bėjo taip nuoširdžiai ir pa
prastai — tikrai kaip tas E. 
Sirutienės subuvimo pradžio
je minėtas geras kaimynas, 
nors ir prisipažino (žinoma su 
šypsena), kad „Daktaro dar
bas — gąsdint pacientą”. To
kių paskaitų pasiklausius ir 
senatvė neatrodo baisi. Ačiū 
dr. V. Nemickui už paskaitą 
ir E. Sirutienei, kad tokį pre
legentą mums pakvietė.

Emilija J. Valantinienė

Ketvirtadieni, rugsėjo 17 
d., 6:30 vai. vakare, Pasaulio 
lietuvių centre vyks Meno mo
kyklėlės mokslo metų atidary
mas. Į šią mažą, bet reikš
mingą šventę kviečiami visi 
užsiregistravusieji ir dar ne
užsiregistravusieji. Atidaryme 
dalyvaus JAV LB Švietimo ta
rybos pirm. Regina Kučienė, o 
mokyklos mokytojai surengs 
koncertėlį. Taip pat vyks pir
moji pamoka. Į mokyklėlę 
priėmimas tebetęsiamas.

„Šypsenų popietė” Pasau
lio lietuvių centro didžiojoje 
salėje bus rugsėjo 27 d., 12 
vai. Šypsena palengvina mūsų 
kasdieninius rūpesčius, nu
šviečia gyvenimą. PLC rengi
nių komitetas kviečia visus at
vykti ir žada daug šypsenų, 
kai save ir savo rūpesčius pa
matysime kitoje šviesoje.

Dešimt metų Pasaulio 
lietuvių centro gyvavimo 
šventė bus rugsėjo 26 d., 
šeštadienį, 6 vai. vak., PLC 
didžiojoje salėje. Ateikite, pa
bendraukite, pasidžiaukite sa
vais, lietuviškais namais. Sta
lus ar vietas reikia užsisakyti 
iš anksto. Skambinkite te. 
708-448-7436.

Bronė Nainienė, Pasaulio 
lietuvių centro renginių komi
teto pirmininkė, prašo patiks
linti parašą po nuotrauka, 
išspausdinta „Draugo” pasku
tiniame puslapyje rugsėjo 10 
d. Pasirodo, kad „Tėviškės” 
kapeloje, linksminusioje sve
čius PLC gegužinėje akordeo
ną „tampė” ne Alfonsas Se
niūnas, o Vytautas Birgiola.

JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Birutė 
Jasaitienė sukvietė bendruo- 
menininkus į „Draugo” metinį 
pokylį, kuris bus rugsėjo 20 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., Marti- 
niąue salėje. Bilietų dar gali
ma įsigyti „Draugo” adminis
tracijoje.

Partizanų dainos viene
tas „Girių aidas” koncertuos 
Čikagoje šia tvarka: spalio 
9 d., 7 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte; 
spalio 10 d. lituanistinėse mo
kyklose — Jaunimo centre ir 
„Maironio” Lemonte; spalio 11 
d., 3 vai. p.p., Jaunimo centre. 
Bilietai gaunami „Seklyčioje”.

Prabėgo vasara ir liko tik 
atostogų, stovyklų ir kelionių 
prisiminimai. Pradedame nau
juosius mokslo metus. Linkiu

Laikas ruošti kalėdinius 
siuntinius — taip primena 
siuntinių į Lietuvą siuntimo 
agentūros. Kodėl jau dabar? O 
dėl to, kad šiuo metu Lietu
voje stipriai jaučiama Rusijos 
ekonominė krizė, tad prekių ir 
paslaugų kainos pamažu kyla 
ir Lietuvoje. Šios permainos 
atsiliepia ir JAV bendrovėms, 
kurios tiesiogiai susijusios su 
Lietuva, su jos politiniais bei 
ekonominiais pokyčiais. Pa
grindinės siuntinių persiunti
mo bendrovės stengiasi išlai
kyti aukštą patarnavimo lygį, 
o svarbiausia, greitą siuntinių 
pristatymą gavėjams Lietu
voje. Tačiau dėl kainų didė
jimo (benzino, mašinų taisy
mo, sandėliavimo ir t.t.), teks 
3 centais padidinti persiunti
mo kainas už svarą ir 3 dol. už 
siuntinio pristatymą. Jau nėra 
per anksti ruošti kalėdinius 
siuntinius giminėms ir arti
miesiems Lietuvoje. Užsienio 
lietuvių pagalba vis dar labai 
laukiama.

Rugsėjo 19 d., šeštadie
nio vakare, Pasaulio lietuvių 
centre vyksta keli renginiai. 
Kad nesusidarytų problemų su 
mašinų pastatymu svečiams, 
atvykstantiems į dr. Antano 
Lipskio meno parodą, pra
šoma savo automobilius palik
ti prie kondominijų. Jokių mo
kesčių už mašinų pastatymą 
nemokama.

Alina Vadeišienė, nuola
tinė „Draugo” renginių talki
ninkė, sudarė 12 asmenų stalą į 
mūsų dienraščio pokylį. Ta
čiau galima įsigyti ir pavienių 
bilietų (kurių dar yra „Drau
go” administracijoje). Tik dėl 
to, kad negalite surinkti dide
lio būrio svečių prie stalo, ne
pasilikite namie sekmacĮienį, 
rugsėjo 20 d. Įsigykite pavie
nius bilietus — rengėjai mie
lai sutiks, pasodins, priims.

Rašytojas Paulius Jur
kus kalbės apie dr. Antano 
Lipskio meną šeštadienį, rug
sėjo 19 d., 7 vai. vak., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte, 
kur vyks naujausios A. Lips
kio poezijos knygos sutiktuvės 
ir parodos „Svajonių žmogus” 
atidarymas. Visi kviečiami.

JAV LB Kultūros taryba
savo posėdyje nutarė ruošti 
jaunųjų talentų vakarą. Jis 
numatytas 1999 m. birželio 6 
d. Jaunimo centre, Čikagoje. 
Dalyvauti galės ne jaunesni, 
kaip 17 m. amžiaus vokalistai, 
instrumentalistai, dainų vie
netai. Dalyviams nebus apmo
kamos kelionių išlaidos. Smul
kesnę informaciją skelbsime 
vėliau.

Pasaulio lietuvių centro gegužinėje bendrauja ir poilsiauja linksmai nusiteikę svečiai. Arčiau sėdintieji (iš 
kairės): Irena Kriaučeliūnienė, Oskaras Kremeris, Ona Budėjienė, Bronė Kremerienė, Aldona Čepėnienė, Vy
tautas Čepėnas ir daug kitų... Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

mokytojams sėkmės, stipry
bės, auklėjant mokinius lietu
viškoje dvasioje. Per skaiti
nius apie Lietuvą, padavimus, 
dainas ir tautinius šokius mo
kiniuose įsitvirtina savosios 
(lietuvių) tautybės prasmė.

Daug mokinių šįmet lankėsi 
Lietuvoje. Klasėje pasidalinki
te įspūdžiais su tais, kurie ne
turėjo progos apsilankyti, da
lyvauti Dainų šventėje ar ki
tuose renginiuose. Prašau mo
kinių, kad besimokydami su
rastų laiko parašyti savo vasa
ros įspūdžius, apie mokyklą 
draugus, siųstų piešinių, eilė
raščius „Eglutei”. Neleiskime 
„Eglutei” nustoti „žaliuoti”. 
Mūsų pareiga yra išlaikyti 
vienintelį vaikų žurnalą užsie
nyje. Lietuva, įvertindama 
„Eglutę”, užsakė 70 prenume
ratų lietuviškoms mokykloms 
už Lietuvos ribų. Švietimo ta
ryba dėkoja Regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų de
partamentui prie LR Vyriau
sybės už „Eglutės” įvertinimą.

Registracijos metu prašau 
vedėjų skatinti tėvus užsakyti 
„Eglutę”. Prenumeratos kaina 
tik 15 dol. Norintiems užsaky
ti savo giminaičiams į Lietu
vą, kaina 20 dol.

Laukiame mokinių kūrybos 
ir piešinių „Eglutei”. Kiekvie
nam mokiniui bus malonu ma
tyti savo kūrybą „Eglutės” 
puslapiuose.

LB Švietimo taryba taip pat 
prašo prisiųsti mokyklų veik
los aprašymus, nuotraukas, 
kurias spausdinsime „Švieti
mo gairėse”, „Drauge”. Lau
kiame jūsų laikraštėlių, met
raščių bei biuletenių!

LB Švietimo tarybai yra 
svarbu, kad būtų pranešti ve
dėjų ir mokytojų adresų bei
telefonų pasikeitimai.

Šiais metais neįvyko moky
tojų studijų savaitė Dainavoje 
dėl gausos renginių Lietuvoje, 
vykstančios Tautinės skautų 
stovyklos ir netinkamo laiko 
Dainavos stovyklavietėje.

Atsverti prarastą progą, lie
pos 24-26 d. Lemonte buvo su
ruošti mokytojų lavinimo kur
sai. Kursų komitetas, suside
dantis iš prof. Jūratės Harris, 
Eglės Novak, Audronės Elvi- 
kienės, Jūratės Dovilienės ir 
Irenos Senkevičienės, įdėjo 
daug darbo, todėl kursai buvo 
sėkmingi.

Tradicinė mokytojų konfe
rencija įvyks 1999 m. vasario 
28 d., Lemonte.

Švietimo taryba džiaugiasi, 
kad Clevelande pradeda veikti 
aukštesniosios mokyklos 5-ji 
klasė, kurios organizatorė yra 
Vida Augulytė Bučmien'ė. 
Nors šiais metais klasę lankys 
tik 4 mokiniai, bet tikimės 
gražių rezultatų.

LB Švietimo tarybos rūpes
tis mokykloms padėti finan
siškai išsilaikyti, ruošti nau
jus 'vadovėlius bei kitas mo
kyklines priemones, pritaiky
tas šių dienų mokinių pajėgu

„Žiburėlio" mokyklėlės auklėtiniai atlieka programą tėveliams ir svečiams.
mui.

Keletą metų neturėjome geo
grafijos vadovėlio. Lit. mokyk
lose buvo naudojamas Ašoklio 
geografijos vadovėlis, išleistas 
prieš 1940 metus. Laida išsi
baigė prieš trejus metus ir 
pastangos gauti naujai pa
ruoštą vadovėlį buvo nesėk
mingos. Šią vasarą išspren
dėme problemą. Lietuvoje su
radome Arūno Aleknavičiaus 
„Geografija IX kl.” Prie va
dovėlio pritaikėme Vaidoto 
Januškio „Lietuvos gamtinė ir 
socialinė geografija. Užduočių 
sąsiuvinis IX kl.” ir „Lietuvos 
geografijos atlasą IX kl.” šiais 
mokslo metais daug mokyklų 
jau naudosis šiuo nauju komp
lektu.

Aukštesniojoje mokykloje 
buvo naudojama dr. Vandos

Sruogienės „Lietuvos istorija”. 
Laida išsibaigė. Perspausdinti 
yra nepraktiška, nes knygoje 
trūksta paskutiniųjų 50-ties 
metų duomenų ir iliustracįjų. 
kokybė per dažną perspausdi
nimą žymiai pablogėjusi. 
Taip pat kai kurios nuotrau
kos neatitinka šiųlaikinių fak
tų.

Pereitais metais Lenkijoje 
išleista prof. Broniaus Ma
kausko „Lietuvos istorija” ten 
veikiančioms lietuviškoms mo
kykloms. Pratęstas istorinis 
laikotarpis: randame žinias 
apie dvi sovietines okupacijas, 
vokiečių okupaciją, Sąjūdžio 
laikotarpį ir užbaigiama su 
prez. Algirdo Brazausko ka
dencija.

Šiuo reikalu kreipiausi į 
Punsko Kovo II gimnazijos va
dovybę, „Šviesos” leidyklą 
Kaune, Regioninių problemų 
ir tautinių mažumų departa
mentą prie LR Vyriausybės ir 
į Kultūros ministeriją. Gautas 
atsakymas: pritariame, kad 
vadovėlis reikalingas užsieny
je veikiančioms lietuviškoms 
mokykloms, bet vadovėlių fon
duose nėra. „Šviesos” leidykla 
tariasi su prof. B. Makausku jį 
išleisti Lietuvoje. Tikimasi tai 
atlikti 1999 m.

Prasidėjus 1998 mokslo me
tams, Švietimo taryba išleido 
naujai sukurtą vadovėlį „Skai
tiniai aštuntam skyriui”. Pa
ruošė Vida Brazaitytė. Būtina 
mūsų mokinius supažindinti 
su Lietuvos rašytojais. Vado
vėlyje pateikti vaikų rašytojų

kūriniai: Bitės Vilimaitės, Ra
mutės Skučaitės, Vytautės Ži
linskaitės, Justino Marcinke
vičiaus ir kt.

Švietimo tarybos knygyne 
yra gausus pasirinkimas lietu
viškų knygų įvairaus amžiaus 
vaikams, žodynų (pradinukų, 
paauglių, trumpas anglų/lie- 
tuvių ir lietuvių/an^lų kalbų 
žodynas). Kai kurioms mokyk
loms esu išsiuntusi „Knygų iš 
Lietuvos” katalogą.

Supažindinimui su Lietuvos 
gamta turime 2 spalvingas 
knygutes: „Gyvūnų pasaulyje” 
ir „Augalų pasaulyje”. Taip 
pat vadovėlį „Lietuvos gamta”.

Ypač didelis pasirinkimas 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams; įvairios abėcėlės, spal
vinimo sąsiuviniai ir t.t.

Pereitais metais siuntinėjo- 
me atskiromis pamokomis mo
kytojoms vadovėlį, dirban
čioms su 5-7 m. vaikais, no
rinčiais išmokti lietuviškai. 
Autorės Dalilė Polikaitienė ir 
Loretta Kuliwat Donhart.

Per Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departa-

• Baritono Vytauto Juo- 
zapaičio koncertas, akom
panuojant Nijolei Ralytei, bus 
sekmadienį, rugsėjo 27 d., 
3:00 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Bilietai iš anksto gau
nami Čikagoje „Seklyčioje” ir 
Pasaulio lietuvių centro krau
tuvėlėje, Lemont, IL. Visus 
maloniai kviečia „Saulutė”, 
Lietuvos vaikų globos būrelis.

(sk)
• „Draugo” administra

cija ieško asmens, mokančio 
naudoti kompiuterį, „Page
Maker”, „Photoshop” ir „Mac” 
ir patyrusio maketavime. Taip 
pat reikalingas asmuo ekspedi
cijoje, 2 vai. į dieną, 5 dienas 
savaitėje. Susidomėję prašome 
kreiptis į „Draugo” adminis
tratorių, tel. 773-585-9500.

• Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja šiems as- 
meims už dosnias aukas tu
berkuliozės vaistų pirkimui: 
TCF bankui — $3,5OO; Šv. 
Kryžiaus ligoninei — $1,000; 
dr. Jorge ir Sofija Galante — 
$300; dr. M. ir L. Griauzdėms 
— $200; Martin Kalin — 
$200; William P. Durbin — 
$200. Jūsų dosnumas suteiks 
galimybę sunkiai džiova ser
gantiems gydytis ir pasveikti.

(sk)

• Robert Bulchis, Cornval- 
lis, OR. atsiuntė $300 — tai 
vienam Lietuvos našlaičiui 
dvejų metų parama. Dėkoja
me! „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas, 2711 W. 
71 St., Chicago, IL 60629.

(sk)
• Dr. Albinas Prunskienė, 

Indianhad Pk, IL, Jonas 
Gudėnas, Euclid OH, Anta
nas Valaitis, Eastlike OH, 
Fred Daniel, Maspeth NY, 
visi globoja našlaičius Lietu
voje, visi atsiuntė po $150 — 
tai globos pratęsimas kitiems 
metams. Dėkojame! „Lietu
vos Našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chica
go, IL 60629.

(sk)

mentą prie LR vyriausybės ga
vome video juostas. Pirmoje 
juostoje 1. Vilniaus bažnyčios, 
trukmė 41 min. 2. Medinis 
Lietuvos barokas 30 min. 
Antroje juostoje: 1. Lietuvos 
pąjūrys — 27 min. 2. Aisčiai 
35 min. 3. Tokia žemė 19 min. 
4. Atvertos durys 29 min. 
Trečioje — 1. Partizanės 59 
min. 2. Medininkai. Nebaigta 
byla 43 min. Ketvirtoje juos- 
tqje 1. Partizanai 60 min. 2. 
Gyvenimo rate 60 min. Penk
toje juostoje 1. Agimimo kroni
ka 65 min. 2. Sausio 13-ji 34 
min. Šeštoje juostoje 1. Siau
rės Golgota 56 min. Monsiųjo- 
ras 25 min. Septintoje — 1. Si
biro Lietuva 29 min. 2. Karlo- 
ga8 — Mirties žemė 60 min. 
Aštuntoje juostoje 1. Vardan 
tiesos 56 min. ir 2. Mylėti ar
timą 46 min.

Siūlome mokykloms užsisa
kyti.

Linkiu visiems sveikų, našių 
ir sėkmingų mokslo metų!

Regina Kučienė 
JAV LB Švietimo tarybos 

pirmininkė

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už au
kas padėti našlaičiams, invali
dams vaikams bei daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje. Au
kojo: Vaiva Vygantaitė ir Da- 
vid Bihm $100 savo vestuvių 
proga, dr. Paul Mileris $200, 
Viskase Corporation (Ed. Gus- 
tafson) $100, Jane Bode $60, 
dr. Aras ir Lina Žliobai $50, 
Lydia ir Mindaugas Griauzdės 
$100, Daiva ir Paulius Ma
jauskai $100, Rima ir Donald 
Hoak $25, dr. Vida Kašubaitė 
$50, Voras Internet Services 
(Pranas Pranckevičius) $50, 
Gražina ir Jim Liautaud 
$500. Labai ačiū! „Saulutė”, 
419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Tel. (8471) 
537-7949, TAX ID #36- 
3003339.

(sk)
A. a. Algimanto Mila

šiaus atminimui, jo žmona 
Milita Milašienė skyrė „Saulu
tei”, Lietuvos vaikų globos 
būreliui, $660, kuriuos suau
kojo: R. ir A. Marchertas, R. ir 
J. Spurgis, M. Černius, J. 
Gaižutis, I. ir A. Draugelis, L. 
ir G. Vėžys, A. ir R. Meilus, J. 
ir D. Gvidas, J. Galinis, S. ir 
V. Prialgauskas, A. ir V. Reit- 
neris, J. Galinis, J. ir A. Vosy
lius, G. ir G. Penčyla, L. ir R. 
J. Vedegys, B. ir I. Navickas, 
V. Kizlaitis, A. ir E. Kamins
kas, A. ir V. Šoliūnas, Z. Dap
kienė. „Saulutė” dėkoja auko
jusiems ir nuoširdžiai užjaučia 
velionio žmoną bei kitus arti
muosius.

(sk)
• A. a. Onos Simonai- 

tienės atminimui J. ir I. Van- 
dermeersch paaukojo $20 
Lithuanian Mercy Lift. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
ką.

(sk)
ARAS ROOFING

Arvydas Kieta 
Dengiame ir taisome 

visų rūšių stogus 
Tel. 630-257-0746 
Skambinti po 6 v.v.




