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Ministras neabejoja dėl Lietuvos 
ambasadoriaus JAV 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas gerai ver
tina Lietuvos ambasadoriaus 
JAV Stasio Sakalausko darbą 
ir „nė kiek" neabejoja, kad am
basada „puikiai" pasirengs 
Lietuvos prezidento ir premje
ro vizitams Amerikoje. 

„Sitai ministerija tikrai už
tikrins", BNS sakė A. Saudar
gas. 

Jis komentavo „Lietuvos 
ryto" pirmadienio straipsnį, 
kad ministerija gavo vieno 
ambasados JAV diplomato 
skundą dėl neva autoritarinių 
S. Sakalausko darbo metodų 
ir todėl atstovybėje esančios 
įtampos. 

„Tokių problemų tarp am
basadorių ir kolektyvo iškyla 
daug kur, juk diplomatai irgi 
žmonės", sakė ministras A. 
Saudargas. 

Jis pabrėžė, kad ministerija 
tiria kiekvieną tarnybinį do
kumentą, įskaitant šį skundą, 
tačiau tai yra tik vidinis di
plomatinės tarnybos reikalas. 

„Nežinau, kodėl šį kartą 
skundas iškilo į viešumą", 
sakė A. Saudargas. 

Jis teigė nenorįs ambasado
riaus S. Sakalausko veiklos 
vertinimų dėstyti pavaldinio 
skundo kontekste. 

„O apskritai, ambasadorius 
dirba gerai", pabrėžė minis
tras. 

Diplomatų vadovas pažy
mėjo, kad „nebuvo net kalbos" 
keisti S. Sakalausko, kuris 
Vašingtone dirba vienerius 
metus. 

„Lietuvos ryto" paklaustas 
apie ambasados darbuotojų 
kaltinimus dėl darbo stiliaus 
ir autoritarinių valdymo me
todų, ambasadorius S. Saka
lauskas atsakė, jog „tikriau
siai visose ambasadose darbas 
nėra lengvas. Čia dirbti, gal
būt, sunkiausia, o jei ne sun
kiausia, tai tikrai nelengva". 

„Pirmiausia mus nuo Lie
tuvos skiria vandenynas, sun
ku bendrauti arba keliauti į 
Vilnių. Ta prasme nuo Lietu
vos mes esame izoliuoti. Gali
ma būtų pasakyti, jog kartais 
jaučiamės kaip povandeninia
me laive, kai komanda užda
ryta, o reikia kartu dirbti, kad 
laivas plauktų į priekį. Visada 
yra psichologinių faktorių, ku
rie gali daugiau ar mažiau 
lemti. Tikriausiai turi įtakos 
ir darbo įtampa. Negalėčiau 
sakyti, jog darbą ambasadoje, 
santykius tarp žmonių galiu 
piešti rožinėmis spalvomis", 
kalbėjo Lietuvos ambasado
rius JAV Stasys Sakalauskas. 

Nuotr (Iš kairės) Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutie
nė ir Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. (Eltai 

Užsipuldama kaimynus, Rusija 
dangsto vidaus problemas 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis stebisi dėl 
pastaruoju metu Rusijos vyk
domos „gąsdinančios" politikos 
kaimynų atžvilgiu ir teigia, 
jog Lietuva nereaguos į tokius 
Rusijos viršūnių išpuolius. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis sakė, kad Rusijoje 
„ryškėja ir gilėja" atotrūkis 
tarp žmonių reikmių ir vir
šūnių vykdomos politikos. 

„Viršūnėms dabar ypač neti
kęs laikas pyktis su aplinki
niu pasauliu, kam nors gra
sinti arba gąsdinti, tačiau tai 
vyksta, pavyzdžių turime pa
kankamai, kai kur minima ir 
Lietuva", sakė V. Landsbergis. 

Rusijos Valstybės Dūma 
praėjusią savaitę priėmė krei
pimąsi į Lietuvos Seimą, ku
riame teigiama, jog Lietuvoje 
neva diskriminuojami tie II 
pasaulinio karo dalyviai, kurie 
kariavo antihitlerinės koalici
jos valstybių pusėje. 

Dūmos kreipimasis grei
čiausiai susijęs su dalies so

vietų represinių struktūrų ve
teranų nepasitenkinimu, ne
tekus nukentėjusiųjų asmenų 
valstybinės pensijos. 

V. Landsbergis spėja, kad 
šiuo pareiškimu Rusijos Dūma 
siekia propagandinių tikslų ir 
tikisi nukreipti žmonių, ku
riems stringa pensijų persiun
timas iš Rusijos, dėmesį. Pa
sak Seimo pirmininko, tokiu 
būdu šių žmonių nepasiten
kinimas nukreipiamas „prieš 
jų pasirinktą naują tėvynę". 

Jis žadėjo „laiškais ir asme
niniais kontaktais" Dūmos 
nariams „išaiškinti skirtu
mus", tačiau teigė nemanąs, 
kad dėl tokių pareiškimų Lie
tuva turi reikšti „ypatingus 
protestus". 

J Rusijos valdžios išpuolius 
tegul reaguoja Vakarų val
stybės, kai mato kokius nors 
grasinimus ar bandymus pri
mesti savo valią", sakė Seimo 
pirmininkas. Jis priminė, kad 
Lietuva pasiryžusi teikti vi
sokeriopą pagalbą Rusijos 
žmonėms. 

Opozicija apskundė teismui 
KGB darbuotojų įstatymą 

Lietuvos tikslas — beglobių 
vaikų priežiūra ir švietimas 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) Bačkį, V 

Vilnius, spalio 5 d. (BNS) 
— Seimo Centro, socialdemo
kratų bei LDDP frakcijų at
stovai kreipėsi į Konstitucinį 
teismą (KT) dėl Seimo pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
pasiūlyto ir vėliau prezidento 
nepasirašyto įstatymo, ribo
jančio buvusių KGB darbuo
tojų darbinę veiklą. 

Konstitucinio teismo prašo
ma nustatyti, ar Seimo priim
tas įstatymas dėl SSRS val
stybės darbinės veiklos nesi
kerta su 11 Konstitucijos 
straipsnių. Kreipimąsi į KT 
pasirašė 31 Seimo narys. 

Vasarą prezidentas nepasi
rašė buvusių KGB darbuotojų 
veiklos ribojimo įstatymo ir 
grąžino jį Seimui pakartotinai 
svarstyti, pasiūlęs iki 1999 m. 
sausio 1 d. nukelti šio įsta
tymo įsigaliojimą. 

Seimas pritarė prezidento 
teikimui, tačiau nesvarstė V. 
Adamkaus siūlymo kreiptis į 
KT dėl kai kurių įstatymo 
nuostatų atitikimo Konstituci
jai. 

„Atrodo, kad mūsų viltys, 
jog galėsime eiti susitarimo 
keliu, neišsipildo, valdančioji 
koalicija nekreipia jokio dė
mesio į šį klausimą", spaudos 
konferencijoje sakė Seimo na
rys, socialdemokratas Vytenis 
Andriukaitis. 

Prieštaringai vertinamas 
įstatymas numato, kad buvę 
kadriniai sovietų KGB dar
buotojai 10 metų negalės dirb
ti pareigūnais arba tarnauto
jais valstybės valdžios ir val
dymo, savivaldos institucijose, 
krašto apsaugoje, valstybės 
saugume, policijoje, diploma
tinėje ir kitose tarnybose, taip 

— Prezidentas Valdas Adam
kus pirmadienį su socialinės 
apsaugos ir darbo ministre 
Irena Degutiene bei Vilniaus 
arkivyskupu Audriu Juozu 
Bačkiu apsvarstė beglobių vai
kų problemas ir galimybes 
jiems padėti. 

Po dvi valandas trukusių 
darbo pietų prezidento atstovė 
spaudai Violeta Gaižauskaitė 
sakė žurnalistams, kad V. 
Adamkus vienu savo veiklos 
pagrindinių tikslų yra paskel
bęs švietimą, o „švietimas — 
tai vaikai". 

Ji pažymėjo, kad, prasidė
jus valstybės biudžeto rengi
mui, gali atsitikti taip, kad 
kai kurios socialinės progra
mos bus menkai finansuoja
mos, tai gali lemti ir vyriausy
bės ketinimai sudaryti nede
ficitinį biudžetą. 

„Prezidentas norėjo iš pir
mų lūpų išgirsti, kas yra daro
ma, kokios programos, koks jų 
finansavimas, kad žinotų tik
rąją padėtį", sakė atstovė 
spaudai. 

Socialinės apsaugos ir dar
bo ministrė sakė, kad Finansų 
ministerijoje yra „užstrigęs" 
septintasis Labdaros ir para
mos įstatymo projektas, ku
riame numatyta mokesčių 
lengvatų vaikus remiantiems 
verslininkams. Netrukus pre
zidento patarėjai susipažins 
su šiuo projektu, ir jei jis pa
rengtas, V. Adamkus įsiparei
gos teikti jį Seimui skubos 
tvarka. 

Komentuodama prezidento 
pakvietimą kartu su ministre 
pietauti ir Vilniaus arkivys
kupą metropolitą Audrį Juozą 

pat užsiimti kai kuria kita 
veikla. 

Įstatymas, be kita ko, numa
to, jog prezidentas turėtų su
daryti specialią komisiją, kuri 
spręs, kaip taikyti įstatymo 
apribojimus konretiems asme
nims, tačiau prezidentas ma
no, kad teisingumą vykdyti 
gali teismai ir tik jie gali nu
statyti kiekvieno asmens kaltę 
ir skirti atitinkamą bausmę. 

Tačiau prezidento V. Adam
kaus sudaryta speciali komisi
ja praėjusią savaitę pabrėžė, 
kad buvusių KGB darbuotojų 
darbinės veiklos apribojimo 
klausimus gali spręsti tik teis
mas, o tokios veiklos ribojimas 
kelia abejonių dėl atitikimo 
Konstitucijai bei tarptauti
nėms normoms. 

Gaižauskaitė sakė, 
kad „kartais labaį primityviai 
suprantamas vftt^bės ir Baž
nyčios atskyrimas (Konstituci
joje), tarsi šios institucijos ne
galėtų bendradarbiauti, spręs-
damos visuomenei svarbias 
problemas". 

Pasak ministrės I. Degutie
nės, per pastaruosius dvejus 
metus priimta „pakankamai 

svarbių įstatymų" — Vaikų 
globos, Vaikų teisių apsaugos 
įstatymai, didėja valstybės lė
šos vaikų išlaikymui. 

Arkivyskupas A. J. Bačkis 
pabrėžė, kad kiekviena Baž
nyčios parapija turėtų rūpin
tis beglobiais vaikais. Pasak 
jo, Bažnyčia negali jų išlaiky
mui skirti daug lėšų. 

Lietuvoje dabar gyvena 
930,000 vaikų, iš kurių 4 proc. 
nelanko mokyklų, o 10,000 
yra globojami valstybės. 

A. Butkevičiui liudininkų 
reikėtų pasikviesti iš 

Madagaskaro 
Vilnius, spalio 5 d. (BNS) sugaišta", ironizavo Seimo pir-

— Seimo pirmininkas Vytau- mininkas, darydamas užuomi-
tas Landsbergis mano, kad ną apie netikėtą Madagaskaro 
parlamentaro Audriaus But
kevičiaus apkaltos Seime su
manytojai siekia visiškai po
litizuoti teismo procesą ir 
visiškai diskredituoti Seimą. 

„Mūsų kai kurie politiniai 
kolegos Seime, nuėję labai 
abejotinais keliais, abiem ko
jomis įmynę į vieną daiktą, 
dabar nori įmurkdyti visą 
Seimą", V. Landsbergis sakė 
spaudos konferencijoje pirma
dienį. 

Kalbėdamas apie A. But
kevičiaus „politinės gynybos 
spazmuojančią veiklą", Seimo 
pirmininkas teigė, kad jai pa
vyko šią bylą politizuoti. 

V. Landsbergis ironizavo, 
kad „koordinuojančios kyši
ninko gynybą Centro ir Naujo
ji sąjungos", matyt, yra nuta
rusios naudoti bylos vilkinimo 
metodus, siekdamos jį pa
versti kankiniu. 

Seimo pirmininkas mano, 
kad apkaltos procedūra Seime 
visiškai suparalyžiuotų But
kevičiaus teismo procesą, ir 
ragino bylos vilkinimo prie
žasčių ieškoti kitur. Anot jo, 
jei bylos nagrinėjimas vilkina
mas dėl prasto advokatų dar
bo. Spalio pabaigoje bus me
tai, kai parlamentaras kalina
mas be nuosprendžio. 

Pasikėsinti sukčiavimu 
stambiu mastu kaltinamas A. 
Butkevičius teigia, kad šią 
bylą inicijavo jo politiniai opo
nentai konservatorių vadovai 
ir kad teismas jiems paklūsta. 

V. Landsbergio nuomone, 
teismo proceso vilkinimą įta
koja ir gynybos pasirinktoji 
taktika. 

„Be abejo, čia dalyvauja kal
tinamasis su kažkokiais jo liu
dininkais iš Briuselio, galėjo 
kviesti ir iš Madagaskaro ką 
nors — dar pusę metų būtų 

prezidento atvykimą į Kauną 
rugsėjo pabaigoje. 

Teisės ir teisėtvarkos 
komitetas atmetė apkaltos 

galimybe 
Seimo Teisės ir teisėtvarkos 

komitetas pažymėjo, kad ka
linamojo parlamentaro A. But
kevičiaus apkaltos procedūra 
Seime neįmanoma, kol vyksta 
teismas. 

Pirmadienį posėdžiavę ko
miteto nariai nusprendė, kad 
pagal Seimo statutą, Seimas, 
išklausęs Generalinio proku
roro pranešimo dėl parlamen
taro padaryto nusikaltimo, ga
li priimti tik vieną iš dviejų 
sprendimų — leisti parlamen
tarą patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn arba pradėti ap
kaltos procesą. 

Komitetas dar pernai davė 
sutikimą patraukti Seimo narį 
baudžiamojon atsakomybėn. 
Komiteto išvadoje pažymima, 
kad apkaltos veiksmų Seimas 
gali imtis tik tada, kai bau
džiamąją bylą nutrauks tardy
mo organai ar įsigalios teismo 
nuosprendis, nepriklausomai 
nuo to, ar kalinys bus apkal
tintas, ar išteisintas. 

Latvijos Seimo rinkimus laimėjo 
Liaudies partija 

Vilnius-Ryga-Maskva-Ta-
linas, spalio 5 d. (BNS-In-
terfax; — Latvijos ambasado
rius Lietuvoje Atis Sjanitis ti
kisi, kad Latvijos parlamento 
rinkimų rezultatai turės tei
giamos įtakos dvišaliams san
tykiams su Lietuva. 

„Ramiai ir su viltimi 
žvelgiu į parlamentą, kuris 
ves Latviją į kitą šimtmetį". 
pirmadienį spaudos konferen
cijoje Vilniuje sakė ambasa
dorius ir pažymėjo, kad prieš 
rinkimus buvo domėtasi pag
rindinių politinių partijų 
nuostatomis dėl Lietuvos ir 
Latvijos jūrų sienos proble
mos. 

Diplomato nuomone, Seimo 
rinkimai yra svarbesnis įvykis 
Latvijos politiniame gyvenime 
nei referendumas dėl Piliety
bės įstatymo pataisų. 

Pirmą kartą Latvijos parla
mentas dirbs ketverius, o ne 
trejus metus. 

Ambasadoriaus nuomone, 
už dešiniosios pakraipos poli
tines jėgas balsavo du treč
daliai rinkėjų. „Tai galėtume 
pavadinti Baltijos fenomenu", 
sakė diplomatas, pridūręs, 
kad dabar daugumoje Europos 
valstybių valdo kairieji. 

Naujajame Latvijos Seime 
24 vietas gaus Liaudies parti
ja, 21 — „Latvijos kelio" parti
ja, 17 — „Tėvynei ir laisvei" ir 
Judėjimo už Latvijos naciona
linę nepriklausomybę susivie
nijimas, 8 — Naujoji partija, 
16 — Liaudies santarvės par
tija ir 14 — socialdemokratai. 

A. Sjaničio teigimu, Latvijos 
vyriausybė vėl bus koalicinė, 
todėl buvęs ministras pirmi
ninkas ir Liaudies partijos va
das Andris Škelė gali ir netap
ti premjeru, nors jo partija ga
vo daugiausiai balsų. 

„Tikimės, kad iki lapkričio 
18 dienos — Latvijos valsty
bės 80-mečio — jau bus pat
virtinta nauja vyriausybė", sa
kė jis. 

Pasak A. Sjaničio, referen
dumo dėl Pilietybės įstatymo 
pataisų rezultatai padės Lat
vijos diplomatams lengviau 
ginti valstybės tikslus, gauti 
Vakarų paramos bei pagerinti 

santykius su Rusija. 
Ir Lietuvos valdančiosios 

daugumos, ir opozicijos atsto
vai buvo patenkinti Latvijos 
Seimo rinkimų bei referendu
mo rezultatais. 

Spaudos konferencijoje pir
madieni Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis „poli
tiškai naudinga" pavadino 
Latvijos žmonių valią referen
dumu pritarti pilietybės įsta
tymo pataisoms. 

Opozicinės LDDP vadas 
Česlovas Juršėnas sakė, kad 
būsimasis Latvijos parlamen
tas bus neabejotinai mažiau 
susiskaldęs į partijas ir gru
pes nei dabartinis. Jo nuo
mone, pagrindinis rezultatas, 
lemsiantis ir vyriausybės for
mavimą, yra centro dešiniųjų 
jėgų pergalė, taip pat kraštu
tinių jėgų pralaimėjimas. 

„Tiek Vokietijos socialde
mokratų pergalė, tiek Latvijos 
socialdemokratų labai geras 
pasirodymas dar kartą liudija, 
kad socialdemokratines idėjos 
į XXI amžių įžengs labai stip
riai", pabrėžė Seimo socialde
mokratų frakcijos narys Vyte
nis Andriukaitis. 

Rusijos Užsieno reikalų mi
nisterijos pranešime Maskvoje 
teigiamai vertinami referen
dumo rezultatai ir pažymima, 
jog „naujajam Seimui ir būsi
majai vyriausybei duotas aiš
kus signalas, kad Latvijos tau
ta ilgalaikius savo valstybės 
siekius sieja su tautų tarpusa
vio santarve, visuomenės in
tegracija ir žmogaus teisių lai
kymusi pagal tarptautines 
normas". 

„Tik eidama šiuo keliu. Lat
vija gali užsitikrinti sau tarp
tautinį autoritetą ir normali
zuoti santykius su Rusija", pa
brėžiama pranešime. 

Estijos reformų partijos pir
mininkas, buvęs užsienio rei
kalų ministras Siim Kalias 
mano, kad referendumo rezul
tatai negali atspindėti Latvi
jos visuomenės nuotaikų. Jo 
nuomone, referendumas neiš
spręs Latvijai iškilusių proble
mų, be to, gali sukelti naujų, 
ir ne tik Latvijai, bet ir Esti
jai. 

Jugoslavija žada gintis nuo 
galimų NATO karinių smūgių 

* Vilnietis dainininkas ir 
kompozitorius Algirdas Mo
tuzas savaitgalį įteikė Nevėžio 
rinkimų apygardos komisijai 
daugiau nei 1,000 šios apygar
dos rinkėjų parašų, remiančių 
jo ketinimą tapti nepriklauso
mu kandidatu rinkimuose į 
laisvą Seimo nario vietą. Iki 
šios savaitės pabaigos apygar
dos komisija patikrins para
šus ir pateiks savo išvadą Vy
riausiajai rinkimų k< nisijai 
(VRK) — ar gali būti A. Motu
zas registruojamas kandidatu 
į parlamentarus. MM 

Belgradas-Jungtinės 
Tautos-Briuselis. spalio 5 d. 
(Reuters-BNS) — „Jeigu būsi
me puolami, mes ginsime val
stybę visomis turimomis prie
monėmis", sakoma Jugoslavi
jos Aukščiausiosios gynybos 
tarybos (AGT) pareiškime, iš
platintame sekmadienį, likus 
dienai, kai Jungtinių Tautų 
vadovas Kofi Annan turėjo pa
teikti svarbų pranešimą dėl 
Kosovo, kuris gali ..duoti žalią 
šviesą" NATO kariniams smū
giams. 

Jugoslavijos pareiškimas 
paskelbtas, po to. kai Rusija 
griežtai įspėjo, kad Vakarų 
karinis įsikišimas Kosovo kon
flikte sukels Rytų ir Vakarų 
santykių krizę. Prieš sušauk
damas AGT posėdį. Jugoslavi
jos prezidentas Slobodan Milo-
ševič vedė skubias derybas su 
Belgrade viešinčiais Rusijos 
vyriausybės pasiuntiniais 

JT generalinis sekretorius 
pirmadienį pareiškė, jog pra
nešimai iš Kosovo provincijos 
rodo. kad iš ten dar nepasi
traukė Jugoslavijos pajėgos, o 
pavojus, kad civiliai toliau 
bėgs, neišnyko. 

Raštiškame pranešime Sau

gumo Tarybai K. .Annan tei
gia, kad skirtingai nuo situa
cijų, kuriose tiesiogiai 
dalyvauja JT. jis neturėjęs 
galimybės nepriklausomai 
įvertinti Kosove susidariusios 
padėties ir pasiūlė, kad ST 
sprendimą priimtų pati. 

Anot jo, daugeliui iš gyve
namos vietos pasitraukusių 
pabėgėlių turi būti sudarytos 
sąlygos grįžti, tokios kaip ..ra
dikalus politikos ir elgesio pa
keitimas, priemonės pasitikė
jimui kurti — policijos daliniu 
išvedimas, amnestijos paskel
bimas ir belaisvių paleidi
mas". 

NATO generalinis sekreto
rius Javier Solana pirmadienį 
pareiškė, kad Jugoslavijos 
prezidentas S. Miioševič neį
vykdė JT ST nutarimo dėl Ko
sovo ir jei jis to nepadarys. 
NATO imsis karinių veiksmų. 

KALENDORJUST 
Spal io 6 d Brunonas. 

Adalbertas. Filadelija. Budvy-
das. 

Spalio 7 d.; švč. M. Marija 
Rožančiaus: Morkus. Renatas, 
Eivenė. Gruodą 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 

VIRSTA SAVIŽUDŽIŲ 
VALSTYBE 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS -

Tokia antrašte mane sutiko 
1998 m. rugsėjo 26 d. elektro
ninės laidos „Lietuvos rytas". 
Lina Lileikienė, dienraščio ko
respondentė, savo straipsnyje 
ieško priežasčių, kodėl kasmet 
1,700 Lietuvos žmonių ryžtasi 
nusižudyti. Su straipsniu ver
ta susipažinti kuo plačiau. 

Straipsnyje rašoma, kad 
kasdien Lietuvoje maždaug 
nusižudo po penkis. Dar de
šimt kartų daugiau bando nu
sižudyti. Lietuvos savižudybių 
rodiklis — 100,000 gyventojų 
tenka 46 savižudybės per me
tus — šiuo metu yra pats 
aukščiausias Europoje. Panaši 
padėtis pasaulyje — tik Sri 
Lankoje. Lietuva savižudžių 
skaičiumi aplenkė Vengriją, 
kuri anksčiau pagarsėjo kaip 
savižudžių kraštas. 

Straipsnyje detalizuojama 
keletas savižudybės atvejų. 
Minimos aplinkybės, gyvena
mosios vietovės, pavardės, 
darbovietės. Cituojami likusie
ji šeimos nariai, draugai, kai
mynai. Gale straipsnio yra ke
letas apibendrinimų, kurie 
verti dėmesio. 

^Ciekviena visuomenė turi 
tam tikrą polinkį į savižudy
bes. Savižudybių rodiklis at
spindi visuomenės moralinę 
sveikatą, jis laikomas šalies 
gyvenimo kokybės išraiška, 
— teigė Vilniaus universiteto 
docentė Danutė Gailienė. Ji 
yra knygos apie savižudybes 
,įjie neturėjo mirti" autorė. 
Jos-manymu, itin ryškus ryšys 
tarp savižudybių ir socialinių 
bei politinių pokyčių. Tad 
kiekvienos savižudybės nega
lima paaiškinti tik individua
liomis priežastimis. 

Savižudybių Lietuvoje ėmė 
daugėti nepriklausomybės me
tais. Nuo 1989-ųjų iki 1996-
ųjų metų padaugėjo beveik 74 
nuošimčiais. Psichiatrai ir psi
chologai aiškina tuo, kad eko
nominių reformų persitvarky
mo laikais nemažai žmonių 
pasijuto nepastoviai. Nesuge
bėjimas ir negalėjimas įsitvir
tinti bendruomenėje, reikalin
gumo pojūčio stoka, šeimos ir 
visuomenės gyvenimo nepas
tovumas jautresnį žmogų gali 
pastūmėti savižudybėn. Savi
žudybės riziką labai padidina 
psichikos sutrikimai, ypač 
depresija, sunkios lėtinės li
gos, piktnaudžiavimas alkoho
liu ir narkotikais, sukrėtimai 

šeimoje, artimųjų savižudy
bės. Savižudybės grėsmė ypač 
padidėja, kai susideda keletas 
rizikos faktorių. Ne mažiau 
svarbios ir visuomenės nuo
statos dėl savižudybių. Danu
tė Gailienė pastebi, kad Lietu
voje formuojasi savižudiška 
kultūra — visuomenė vis la
biau pratinasi prie minties, 
kad galimas ir toks problemų 
sprendimas. 

Psichikos sveikatos specia
listai jau kelerius metus skel
bia pavojų ir ragina valstybės 
mastu imtis savižudybių apsi
saugojimo. Iki šiol savižudy
bių problema, nors ir buvo ke
liama, nesulaukdavo jokio at
garsio. To rezultatas — Lietu
voje savižudybės kasmet pa
liečia vis daugiau šeimų. 
Straipsnyje sakoma, kad kitų 
šalių patyrimas rodo, kad 
ėmusis atitinkamų priemonių, 
savižudybių sumažėja. Lietu
voj kol kas nieko nedaroma, 
kad žmonės nesitrauktų iš gy
venimo savo noru. 

Besižudantieji nenori mirti, 
tačiau savižudybe mato kaip 
vienintelę galimybe pabėgti 
nuo problemų ir skausmo. 
Psichiatrų teigimu, noras nu
sižudyti yra laikina būsena. 
Įveikę krizę, žmonės vėl įgau
na naujų jėgų susidoroti su gy
venimo sunkumais. Straipsny
je pakartotinai pabrėžiama, 
kad Lietuvoje neteikiama jo
kia reali pagalba bandžiu
siems nusižudyti ar krizę išgy
venantiems žmonėms. Maž
daug kas trečias mėginęs nu
sižudyti žmogus šį poelgį pa
kartoja. 

Lietuvoje dažniausiai pasi
renkamas savižudybės būdas 
— kilpa. Pasikaria apie 80 
nuošimčių visų savižudžių. 
Savižudybėms vis dažniau 
naudojami šaunamieji ginklai. 
Visuomenę ypač skaudžiai pa
liečia vaikų savižudybės 1990 
metais nusižudė 26 jaunuoliai 
— nemaža vidurinės mokyklos 
klasė. Nuo 1994-ųjų metų kas
met nusižudo jau maždaug dvi 
klasės. Vilnietis vaikų psi
chiatras Marijus Žukauskas 
mano, kad dažniausios vaikų 
savižudybių priežastys slypi 
šeimose. „Dažniausiai tai kon
fliktiški santykiai su tėvais. 
Jeigu rudenį padidės nedar
bas, pablogės ekonominė pa
dėtis, tai atsilieps ir šeimoms. 
Gali padidėti trintis tarp tėvų 

Regina Švobienė, ..Kaimo Vaikai" fondo vedėja, ir jos dukra Miglė. Miglė 
Lietuvos Vaiku vilties" komiteto dėka gydosi Čikagos Shnner ligoninėje 

ir vaikų, paaštrėti jų santy
kiai". 

Šią vasarą Seimas priėmė 
sveikatos programą, kurioje 
numatyta iki 2010 metų sa
vižudžių skaičių sumažinti iki 
vidutinio Europos valstybių 
skaičiaus — beveik dvigubai. 
„Politikai sako, kad reikia 
spręsti savižudybių problemą, 
tačiau vykdomoji grandis el
giasi priešingai", — sakė JAV 
farmacijos bendrovės „Eli Lil
ly" atstovybės Lietuvoje vado
vas Arnoldas Doviltis. Valsty
binė ligonių kasa pasiūlė 
apriboti modernių antidepresi-
nių vaistų vartojimą. „Negali
ma sakyti, kad žmonės, kurie 
žudosi, yra psichikos ligoniai, 
tačiau didelė jų dalis serga 
sunkesne ar lengvesne depre
sijos forma", — sakė Arnoldas 
Doviltis. 

„Eli Lilly" atstovybė nuo 
1996-ųjų metų kartu su lietu-
vos suicidologų sąjunga vykdė 
programą „Partnerystė var
dan gyvybės". Buvo rengiami 
mokomieji seminarai tam tik
roms žmonių grupėms — mo
kytojams, policininkams, ku
nigams, žurnalistams, gydyto
jams — žmonėms, tiesioginiai 
susiduriantiems su savižudy
bėmis arba formuojantiems 
tam tikrą nuomonę visuome
nėje. 

Nors, pagal priimtus įstaty
mus, numatyta steigti psichi
kos sveikatos centrus, kurių 
turėtų būti apie šimtą, dabar 
Lietuvoje jų" veikia tik keli. 
Nėra savižudybių apsaugos 
centrų. Vienintelė paramos 
forma Lietuvoje krizę išgyve
nantiems žmonėms — psicho
loginė pagalba telefonu. 
Straipsnis baigiamas taip: 
„Visą dieną žurnalistės bandy
mai prisiskambinti psichologi
nei pagalbai baigėsi nesėk
mingai — telefonas nuolat 
buvo užimtas". 

Prieš man išjungiant elekt
roninę žiniasklaidą, dėmesį 
patraukė „Kauno dienos" rug
sėjo 23 d. laida. Ten rašoma, 
kad KTU Moters studijų cen
tre, šį rudenį pažyminčiam 
penkerių metų veiklos sukak
tį, jau prasidėjo mokslo metai. 
Šiame trumpame rašinyje ra
šoma: „Bene didžiausią psi
chologinį nepatogumą šiuo 
metu išgyvena šeimos, kuriose 
vienas iš sutuoktinių liko be 
darbo. Ten, kur trūksta pini
gų, nepatenkinami esminiai 
žmogaus poreikiai ir praside
da įtampa. Labiausiai nuo so
cialinio pobūdžio negandų 
kenčia lengviausiai pažeidžia
ma visuomenės ląstelė — šei
ma. Skurdas, nedarbas, nepri
tekliai ypač sunkina moterų 
— motinų misiją šeimoje. Dva
sios stiprybės jos gali pasisem
ti bažnyčioje, artimųjų supra
time, bet būtini ir kvalifikuoto 
psichologo patarimai. Taigi, ar 
nevertėtų visą semestrą pra
leisti universitetinėje aplin
koje psichologo draugijoje? J 
KTU psichologijos dėstytojos 
A. Antinienes kurso 'Moteris 
ir šeima' paskaitas vertėtų 
ateiti abiems šeimos 'galvoms'. 
Tegul negalvoja vyrai, kad vi
sas bedas ir nesėkmes galima 
suversti ant gležnų moters 
pečių, gana dažnai pavarto
jant smurtą ir prievartą. Mie
los moterys, ar dar ilgai leisi-
tės mušamos, gąsdinamos, te
rorizuojamos, apgaudinėja
mos ir žeminamos savo vyrų? 
Kaip šio išvengti, kaip pasiek
ti psichologinę pusiausvyrą 
šeimoje, jums padės sužinoti 
kursas Moteris ir šeima' ". 

Kaip šiuos du rašinius būtų 
galima apibendrinti? Lietu
voje problemų yra ir vis lau
kiama sprendimo iš viršaus. 
Tuo tarpu yra vietos ir sveikai 
privačiai iniciatyvai, kaip pa
rodo KTU siūlomas kursas. 
Idealiai, reikia artimos part
nerystes tarp valdžios, visuo
menės ir moralinį auklėjimą 
atliekančiųjų sluoksnių. 

Dr. Edmundas Ringus (kairėje; laukia, kol dr Antanas Lipskis autogra
fuos savo naująjį poezijos rinkinį „Rausvo dagio žiedas", rugsėjo 19 d. tos 
knygos sutiktuvėse Lietuvių dailės muziejuje, Lemonte. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

LIETUVIŲ FONDAS DĖKOJA IR KVIEČIA 
Kaip kiekvienais metais, 

spalio mėnesį, Lietuvių fondas 
skelbia savo metinį naujų na
rių verbavimo ir pagrindinio 
kapitalo kaupimo vajų. Vajaus 
metu, norima atkreipti visuo
menės dėmesį į tai, ką iki šiol 
Lietuvių fondas yra pasiekęs 
ir kokie uždaviniai jo laukia 
ateityje. Pasiekta per 36 Lie
tuvių fondo gyvavimo metus 
gan daug: pagrindinis kapita
las artėja prie dešimties mili
jonų dolerių, o per tą laiką lie
tuvybės palaikymo bei ugdy
mo darbams — švietimui, kul
tūrai, socialiniams reikalams 
bei studentų stipendijoms bu
vo paskirstyta arti 7 mln. do
lerių. Visa tai buvo pasiekta 
dosniųjų aukotojų dėka. 

Prieš keletą dienų LF vado
vybė su gausiu būriu talkinin
kų savo nariams išsiuntinėjo 
LF tarybos ir valdybos pirmi
ninkų Algirdo Osčio ir Povilo 
Kiliaus laišką, kuriame jie 
prašo narius padėti, kaip gali
ma greičiau, sutelkti užsi
brėžtą 10 milijonų kapitalą, 
kad būtų galima kasmet lietu
vybės išlaikymo reikalams pa
skirstyti vieną milijoną dole
rių ar daugiau. „Prašome pa
dėti šį tikslą įgyvendinti, pa
didinant savo turimus įnašus 
ir paraginant tuos draugus bei 
artimuosius, kurie dar nėra to 
padarę, tapti Lietuvių fondo 
nariais". 

Prie minėto laiško buvo pri
dėtas ir LF pelno skirstymo 
komisijos pirmininko dr. An
tano Razmos kruopščiai pa
ruoštas pranešimas: kam ir 
kokiam tikslui pinigai buvo 
paskirti. „Didžiausios sumos 
buvo paskirtos švietimo reika
lams: išeivijoje — lituanisti
nėms mokykloms, o Lietuvoje 

— vargstantiems Vilnijos mo
kytojams. Pagrindinis paskirs
tymas: švietimui — 315,025 
dol. (52.65%), kultūriniams 
reikalams 119,765 dol. (20.02%), 
visuomeniniams reikalams — 
163,535 dol. (27.33%); iš viso 
paskirstyta 598,325 dol. Buvo 
prašymų, kurie atidėti dėl 
daugiau informacijos ir jie bus 
svarstomi gale šių metų, pa
naudojant LF tarybos leistą, 
bet nepaskirstytą sumą". 

LF vajaus metu bus keletas 
renginių, į kuriuos norima at
kreipti visuomenės dėmesį. 
Pirmiausia, reikėtų paminėti, 
kad vajus šiais metais jau pra
sidėjo rugsėjo 27 dieną Liepo-
nių šeimos Old Oak Club, Or-
land Parke, golfo žaidynėmis, 
kurių metu buvo sutelkta 
3,500 dol. ir į Lietuvių fondą 
įstojo 5 nauji jauni nariai. 
Klubo šeimininkai, Lieponių 
šeima, ne tik Lietuvių fondui 
sudarė labai palankias golfa-
vimo sąlygas, bet dar paauko
jo ir 500 dolerių. 

Spalio mėn. 25 dieną, sek
madienį, vienuoliktos valan
dos Mišiose, Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje, Lemonte, bus pri
siminti į amžinybę iškeliavę 
Lietuvių fondo nariai, kurie 
kūrė ir savo įnašais brandino 
Lietuvių fondą, kad lietuvybė 
išeivijoje neišblėstų. Prisimin
kime juos savo maldose. Po 
Mišių ir kavutės didžiojoje sa
lėje įvyks Lietuvių fondo vado
vybės su visuomene susitiki
mas, kuriame pasikalbėsime 
apie Lietuvių fondo dabartinį 
stovį, jo darbus bei užmojus. 

Lapkričio 7 d., šeštadienio 
vakare, įvyks metinis Lietuvių 
fondo vajaus pokylis. Kasmet Į 
jį gausiai atsilanko Lietuvių 
fondo rėmėjai iš Čikagos ir 
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apylinkių. Visi yra kviečiami 
ir šiais metais. Tikėkime, kad 
šis kvietimas bus palankiai vi
sų priimtas ir kad vėl užpil
dysime Pasaulio lietuvių cent
ro pokylių salę. Smulkesnei 
informacijai prašoma skam
binti savaitės dienomis nuo 9 
v.r. iki 5 v.v. į Lietuvių fondo 
raštinę (630) 257-1616. 

Baigiant šį aprašymą, dar 
reikėtų paminėti ir tuos uo
liuosius Lietuvių fondo talki
ninkus, kurie padėjo ir šį kar
tą išsiuntinėti LF nariams 
gan gausią laiškų siuntą. J 
talką atvyko Antanas ir Vikto
rija Valavičiai, Algirdas Čepė
nas, Vacys Jokovickas, Alek
sas Pabrėža, Stasys Žilevičius, 
Stasys ir Elena Barai, Povilas 
ir Rūta Kiliai, Juozas Končius, 
Vaclovas Momkus, Algirdas ir 
Regina Osčiai, dr. Antanas ir 
Alė Razmai. Darbą užbaigus, 
talkininkus pavaišino LF rei
kalų tvarkytoja Alė Razmienė 
ir jos padėjėja Irena Ginti-
lienė, o taip pat vardinių pro
ga buvo pagerbti ir pasveikin
ti du dalyvavę Vaclovai — V. 
Momkus ir V. Jakovickas. 
Juos pasveikinome sudainuo
dami „Ilgiausių metų!" 

Ačiū! 
J . Končius 

* Konservatorių valdy
bos pirmininko pavaduoto
jas Alfonsas Bartkus teigia, 
kad per dvejus konservatorių 
valdymo metus reprezentaci
nės išlaidos valstybėje suma
žėjo dukart, nes konservato
riai bei visa valdančioji koali
cija sugeba taupyti, ir apskri
tai valstybės valdymo išlaidos 
kasmet mažėja. Pasak A Bar
tkaus, 1995 m. reprezetaci-
nėms reikmėms išleista 
585,000 litų, 1996 metais — 
605,000, 1997 m. — 521,000, o 
šiais metais — 295,000 litų. 

(BNS) 
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Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 96 St Tet 706-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7V.v., artr. 12:30-3v.p.p. 
trst uždaryta, katvirt 1-3v.p.p. 
panktad. ir iestad. 9v.r.-12v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - vidaus ligų gydytojas 

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

Tai. 773-586-7756 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 
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Trys Lietuvių fondo Aulai, atskubėję su parama Pasaulio lietuviu centrui. I^emonte ' čekis įteiktas PLC 10 metų 
sukakties šventėje. Su LF pagalba Šiuo metu galima užsisakyti dienraštį „Draugą" pigesne kaina — metams 
tik 60 dol Nuolaida taikoma tik naujiems skaitytojam* ir tik JAV s<\ £ia galimybe suteikė JAV LB Kultūros ta
ryba, o finansavo Lietuvių fondas 

* Nacional inė parti ja 
„Jaunoj i Lietuva", vadovau
jama Stanislovo Buškevičiaus, 
rinkimuose į laisvą Seimo na
rio vietą Nevėžio apygardoje 
kelia humanitarinių mokslų 
daktaro, Vilniaus pedagoginio 
universiteto dėstytojo Edvardo 
Kriščiūno kandidatūrą. <EIU> 

http://HfcfcoryHste.IL
http://4149W.63rd.St
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JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS 
DARBAI 

REGINA KUČIENĖ 

Lituanistinės mokyklos auk
lėja lietuviškoje dvasioje mūsų 
pagrindines bendruomenės 
ląsteles — priaugantį jauni
mą. Laikai keičiasi ir mes tu
rime keistis, persiorganizuo
jant . 

1997-1998 mokslo metų duo
menimis, JAV veikė 18 mo
kyklų, kurias lankė 948 moki
niai, juos mokė 172 mokytojai. 
Gary, IN, užsidarius lietuviš
kai parapijai, užsidarė ilgus 
metus veikusi šv . Kazimiero 
lit. mokykla. Nors praradome 
vieną mokyklą, tačiau mokyk
lų skaičius vėl išsilygino, nes 
St. Petersburgo, FL, apylinkės 
vicepirmininkės Vidos Meilu-
vienės rūpesčiu, pradėjo vėl 
veikti „Saulės" lit. mokykla su 
18 moksleivių. Daugelyje mo
kyklų veikia priešmokykliniai 
skyriai (vienus metus prieš 
darželį), kuriuos lanko 4-5 me
tų vaikai. Pereitais metais Či
kagoje įsikūrė dar jaunesnių 
amžiumi (nuo 2 m.) „Pipirų" 
būrelis. LB Švietimo tarybos 
rūpesčiu buvo gauta klasė PL 
centre ir finansiškai tiek Švie
timo taryba, tiek Lietuvių fon
das remia. Būrelį lankė 18 
vaikų, juos mokė profesionali 
mokytoja. Švietimo taryba ra
gina apylinkes prie lit. mokyk
lų telkti kuo jaunesnius vai
kus į mažąją lietuvišką bend
ruomenę. 

Džiugu, kad Clevelande ku
riasi aukštesnioji mokykla — 
penkta klasė, kurios organiza
torė yra pedagogė Vida Augu
lytė Bučmienė. Nors šiais me
tais ją lankys tik 4 mokslei
viai, bet tikimės gražių rezul
ta tų ateityje. Kiekviena įsi
steigusi mokykla rodo jauno
sios kartos gyvastingumą. 

LB Švietimo taryba kreipia-
" stf apylinkių valdybas skirti 

dėmesį į lit. mokyklų svarbą, 
užtikrinant galimybę finansiš
kai nepajėgių šeimų vaikams 

lankyti lituanistines mokyk
las. 

Vadovėliai 

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
mui. 

Vasaros metu Švietimo tary
ba peržiūri ir išleidžia naujas 
vadovėlių laidas. Šią vasarą 
a t ' aujinome ir išleidome gau
sų naujų vadovėlių skaičių: 

Lietuvių kalbos pratimus 
darželio; 

Lietuvių kalbos šešto sky
riaus; 

Lietuvių kalbos septinto 
skyriaus mokiniams; 

Lietuvos pažinimo pratimus; 
Lietuvos istorijos klausimus; 
prat imus pritaikytus knygai 

„Senojo bokšto paslaptis"; 
„Skaitinius penktam sky

riui" (vieton ankstyvesnio va
dovėlio); 

Nauji sukurti pratimai, pri
taikyti 8 sk. vadovėliui, skaiti
niai aštuntajam skyriui"; 

Skaitiniai trečiam sk. ir pra
timai pritaikyti naujam va
dovėliui; 

Parengiamo skyriaus prati
mai; 

Lietuvių literatūros kon
spektai I dalis; 

Lietuvių literatūros kons
pektai II dalis. 

Keletą metų neturime geo
grafijos vadovėlio. Lit. mokyk
lose buvo naudojamas Ašoklio 
geografijos vadovėlis, išleistas 
prieš 1940 metus. Laida išsi
baigė prieš 4 metus ir pastan
gos gauti naujai paruoštą va
dovėlį buvo nesėkmingas. Šią 
vasarą problema išsisprendė, 
Lietuvoje suradome Arūno 
Aleknavičiaus „Geografija K 
klasei". Prie vadovėlio pritai
kėme Vaidoto Januškio „Lie-

Lietuvių kalbos mokosi ir nelietuviai. Kairėje — VV'ilfred Frisby, pamilęs 
lietuvių kalbą ir lietuvius. Jis yra muzikantas orkestre ir dažnai nustebi
na lietuvius, juos užkalbindamas lietuviškai. Dešinėje — M. Jocyte-Cox, 
akordeonistė, dažnai su akordeono muzika pasireiškianti Philadelphijos 
lietuvių telkinyje. 

Intensyviai mokosi lietuvių kalbos... (Mokytojų studijų savaitės Dainavoje metu.) Mokytojas — Bronius Krokys. 

tuvos gamtinė ir socialinė geo
grafija. Užduočių sąsiuvinis 
K kl." ir "Lietuvos geografijos 
atlasą IX kl." Šiais mokslo 
metais mūsų mokyklos jau 
naudosis šiuo nauju komplek
tu. 

Trūksta istorijos vadovėlio. 
Aukštesniosiose lit. mokyklose 
buvo naudojama dr. Vandos 
Sruogienės „Lietuvos istorija". 
Laida išsibaigė. Perspausdinti 
yra nepraktiška, nes knygoje 
trūksta paskutiniųjų 50 metų 
duomenų ir iliustracijų koky
bė per dažną perspausdinimą 
žymiai pablogėjus. Taip pat 
kai kurios nuotraukos neati
tinka šiųlaikinių faktų. 

Pereitais metais Lenkijoje 
išleista prof. Broniaus Ma
kausko „Lietuvos istorija", 
Lenkijoje veikiančioms lietu
viškoms mokykloms. Pratęs
tas istorinis laikotarpis: ran
dame žinias apie abi sovie
tines okupacijas, vokiečių oku
paciją, Sąjūdžio laikotarpį ir 
užbaigiama su prezidento Bra
zausko kadencija. 

Šiuo reikalu kalbėta su 
Punsko Kovo 11-tosios gimna
zijos vadovybe, „Šviesos" lei
dykla Kaune, Regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų 
dept. prie LR vyriausybės ir 
Kultūros ministerija. Iš visų 
šių šaltinių gautas vienodas 
atsakymas; pritariama, kad 
vadovėlis reikalingas užsieny
je veikiančioms mokykloms, 
bet vadovėlių fonduose nėra. 
Tariamasi su prof. B. Makaus
ku jį išleisti Lietuvoje. Tiki
masi tai atlikti 1999 metais. 

Labai trūksta Bendruome
nės mokslo konspekto. Lit. 
mokyklų programose mokiniai 
turi žinoti apie Lietuvos vals
tybės santvarką, prezidentą, 
Seimą, Lietuvos valstybės 
konstituciją, apie žymiuosius 
išeivijos veikėjus, disidentų 
veiklą, Sąjūdžio vadus ir LR 
atkūrimą. Ne kiekviena jauna 
mokytoja sugeba susirasti me

džiagą ir ją perduoti moki
niams. 

Knygos iš Lietuvos 

JAV LB Švietimo tarybos 
knygyne yra gausus pasirinki
mas lietuviškų knygų įvairaus 
amžiaus vaikams, žodynų, 
garsajuosčių ir vaizdajuosčių. 
Paruoštas knygų iš Lietuvos 
katalogas ir išsiuntinėtas mo
kykloms. Kreipiausi į Regioni
nių problemų ir tautinių ma
žumų dept., prašydama pa
ruošti vaizdajuostes mokyk
loms, supažindinant su Lietu
va. Šią vasarą gavome pen
kias juostas, 13 valandų truk
mės. Perrašytos į JAV sistemą 
ir atrinktos mokyklų naudoji
mui. Jos gaunamos Švietimo 
tarybos knygyne. 

Konkursai 

Dešimtasis Švietimo tarybos 
mokiniams skelbtas piešinių 
ir rašinių konkursas praėjo 
sėkmingai. Konkursas baigėsi 
kovo 31 d. Jame dalyvavo 219 
mokinių. Laimėtojams įteikti 
pažymėjimai ir premijos. Pre
mijų mecenatas prel. Juozas 
Prunskis. Nuoširdi padėka 
mecenatui. 

Mokytojų lavinimosi 
kursai 

Šiais metais neįvyko 33-oji 
mokytojų studijų savaitė Dai
navoje dėl gausos renginių 
Lietuvoje, vykstančios skautų 
Tautinės stovyklos ir netinka
mo laiko, skirto Dainavos sto
vykloje. 

Atsverti prarastą progą Dai
navoje, liepos 24-26 d. Lemon-
te buvo suruošti mokytojų la
vinimo kursai. Kursai buvo 
sėkmingi, puikūs prelegentai. 
Dalyvavo mokytojos iš Los An
geles, Omahos, Detroito, Čika
gos ir Lemonto. 

Tradicine mokytojų konfe
renciją Švietimo taryba ruošia 

kitų metų vasario 28 d. Le-
monte. 

Vajus šv i e t imo r e i k a l a m s 

Rugsėjo mėnuo skirtas vajui 
švietimo reikalams. Išsiųsta 
1,300 laiškų. Vajaus metu su
rinkti pinigai yra išdalinami 
lit. mokykloms. Mokyklų išlai
kymas nėra vien tėvų reika
las, bet visos visuomenės, jei 
norime matyti priaugančią 
kartą, nenubyrėjusią nuo lie
tuviško kamieno. Tėvai, leis
dami vaikus į kelias mokyk
las, susiduria su finansiško
mis problemomis. Daugelyje 
mokslapinigiai siekia 300 dol., 
neįskaitant vadovėlius. 

„Eglutė" 

LB Švietimo taryba leidžia 
žurnalą vaikams „Eglutę". Dėl 
menko prenumeratų skai
čiaus, žurnalas susiduria su fi
nansinėmis problemomis. Be 
LF ir Švietimo tarybos para
mos sunkiai išsilaikytų. Žur
nalas yra naudingas mokyk
loms kaip pagalbinė medžia
ga. Jame yra istorijos tautosa
kos, religijos skyriai. Čia 
spausdinama vaikų kūryba, 
pateikiamos žinios iš gamtos 
mokslo, kryžiažodžiai, galvo
sūkiai bei juokų skyrius. Jau
nų tėvų dėmesys menkas. „Eg
lutė" mėgstama Lietuvoje ir 
už jos ribų. Regioninių prob
lemų ir tautinių mažumų 
dept. prie LR vyriausybės, 
įvertindamas „Eglutę", užsakė 
70 prenumeratų Rytų lietu
viškoms mokykloms. 

Taip pat „Saulutė" kas me
tai užsako 25 prenumeratas į 
Lietuvą našlaičiams. 

JAV LB Švietimo taryba 
reiškia padėką Lietuvių fon
dui, be kurio nuolatinės para
mos nepajėgtų išsilaikyti lit. 
mokyklos, neišleistumėm tiek 
vadovėlių, pratybų sąsiuvinių 
bei vaizdinių priemonių. 

Danutė Bindokienė 

Džiaugsmo nesuteikia 
JAV LB XV tarybos antroji 

sesija nebetoli, tad informaci
jos lašeliukai, iki šiol labai 
skūpiai kritę, pradeda plačiau 
sruvėti. Čia dar kartą pasi
tvirt ina taisyklė, kad labiau
siai užsiėmę asmenys dau
giausia padaro. „Drauge" j au 
skaitėme Socialinių reikalų 
tarybos metinės veiklos apy
skaitą, savo pareigą, kaip pa
prastai , atliko Kultūros tary
bos pirmininkė, o šiandieni
nėje laidoje galime pasi
džiaugti, skaitydami Švieti
mo tarybos darbų sąvadą. 

Artimoje ateityje spausdin
sime ir JAV LB Kraš to valdy
bos pirmininkės pranešimą, 
tad iš tų a taskai t inių s t ra ips
nių galime susidaryt i vaizdą, 
ką veikia, kuo labiausiai rūpi
nasi ir ko siekia mus visus 
jungiant i organizacija — Lie
tuvių Bendruomenė. 

Verta pastebėti, kad Kraš to 
valdybos pirmininkė yra pa
ruošusi ir gražiai į viršel ius 
įsegusi visų valdybos nar ių 
pranešimus. Iš jų sus idarė 79 
puslapiai. Nemažai vietos už
ima LR Seimo ir JAV LB ko
misijos pranešimas, paruoš tas 
Liudos Rugienienės, kurios iš
samūs reportažai apie šios 
komisijos darbus buvo spaus
dinti mūsų dienraštyje. 

Apskritai stebina JAV LB 
Krašto valdybos darbų bei 
užmojų gausa bei apimt is . Su 
nemaža dalimi tų projektų 
tenka susipažinti pirmą kar
tą, nes metų eigoje mažai ži
nių tepasirodė. Čia galbūt ir 
glūdi pati didžioji proble
ma — informacijos stoka. Vi
suomenė, nesulaukdama tik
slių žinių, „kuria tautosaką". 
Kai gandai ir pr iekaiš ta i įsi
siūbuoja kaip uragano sukel
tos vandenyno bangos, tuomet 
prasideda nus iskundimai , 
kad, girdi, žmonės LB darbų 
neįvertina, nepri tar ia , nere
mia. Kaipgi rems, jeigu mažai 
arba visai nieko apie tai 
nežino? 

Krašto valdybos sąstate yra 
asmuo informacijos reika
lams. Minėtame aplanke įseg
ta ir šio skyriaus a taskai ta , 
bet lietuviškos spaudos dar
buotojams ji džiaugsmo nesu
teikia. Iš pranešimo susidaro 
įspūdis, kad LB j a u skir iama 
ne lietuviškai, o angliškai kal
bantiems. Mat, didžiausias 
dėmesys skiriamas kaip t ik 
informacijai anglų kalba: 
„Bridges", „Li tuanus" žurna
lams bei JAV LB ,,web site" 
arba „internetui". 

Turime sutikti, kad nemažai 
jaunesnių lietuvių j au nekal
ba lietuviškai. Je igu norime 
juos pasiekti, įjungti į savo 

bendruomenę ir bent kiek il
giau išlaikyti prie savo tautoj 
kamieno, būtina kreiptis ta 
kalba, kurią jie supranta. 
Tačiau vis dėlto labai stambią 
JAV Lietuvių Bendruomenes 
narių dalį dar sudaro žmonės, 
kurie ir supranta , ir skaito 
lietuviškai. Kai reikia aukoti, 
dalyvauti minėjimuose, šven
tėse, kreiptis į JAV vyriau
sybės narius, ieškant paramos 
Lietuvai, prisimenami ir vy
resnieji, o kai reikia pateikti 
žinių (nuolatinių ir tikslių) 
apie LB veiklą, tiesiog neįma
noma jų iškrapštyti, tarytum 
tai didžiausia paslaptis.. . . Vis 
tik, kaip vicepirmininkės in
formacijos reikalams repor
taže rašoma skyrelyje „atei
ties užmojai", dėmesys ir vėl 
sukamas į anglišką pusę: 
„Suteikti 'Bridges' redaktorei 
reikiamą pagalbą, ne tik ra
šant arba suieškant straips
nius, bet ir, galbūt svarbiau
sia, garsinant patį žurnalą 
lietuviškoje spaudoje, skati
nant lietuviškąją visuomenę 
prenumeruoti žurnalą šeimos 
nariams, draugams ir pažįs
tamiems..." 

O kažin kad ta ip būtų siū
lyta prenumeruoti lietuvišką 
spaudą —juk tur ime ir dien
raštį, ir savaitraščių, kuriems 
labai labai reikia naujų skai
tytojų. O kad taip būtų pasis
tengta pasiekti neseniai į šį 
kraštą atvykusius mūsų tau
tiečius ir paraginti (gal net su 
finansine parama, kaip dabar 
darbo Kultūros taryba, pade
dant Lietuvių fondui) užsi
prenumeruoti „Draugą" ar 
kurį kitą lietuvišką laikraštį? 

Jeigu siekiama, kad „mūsų 
visuomenė iš naujo susi
pažintų su šiuo mūsų gyvas
t ingumui svarbiu junginiu" 
(t.y. JAV LB), reikia padėti 
pastangų. Informacijos nie
kuomet nebus per daug — jos 
gali būti tik per mažai. Ne
daug vyresnio amžiaus lietu
vių turi kompiuter ius ir gali 
įsijungti į „tinklus", bet jie 
skaito ir remia lietuvišką 
spaudą. Ar tikrai tikime, kad 
jaunesnieji, paskaitę vieną ki
tą žinutę kompiuterio ekrane 
arba pavartę anglų kalba 
žurnaliuką lietuviškomis te
momis, jau užsidegs Lietuvos 
meile ir būriais įsijungs į LB 
veiklą? O gal geriau pasiūlyti 
tėvams ir seneliams, kad savo 
atžalynui užprenumeruotų 
lietuvišką laikraštį? Vienaip 
ar kitaip — Lietuva, nepai
sant pasitaikančių angliciz-
mų, dar nesiruošia atsisakyti 
savo senosios kalbos ir pereiti 
į anglų (ar kurią kitą), tad lie
tuvių kalba vis tik lietuviui 
yra ir bus svarbi. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.37 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 
(Tęsinys) 

Aš tik graibiausi, bet šalia jo, bu
vau tik taip sau. Kai ieškojom kur prisiglausti mane 
pavadino seserim. Sakė, kad taip geriau, nors man 
butų buvę labiau prie širdies, jeigu būtų pasakęs, kad 
esu sužadėtinė ar net žmona, nes taip jau buvau 
pradėjusi jaustis, kai pasisodinęs ant dviračio mane 
vetdavo. Atsirėmusi į jo krūtinę jausdavausi taip sau
giai, lyg būčiau sugrįžusi namo. Mačiau, kad ir aš jam 
nebuvau tik sesuo. Mačiau ir akis, ir jutau prisilieti
mus, tai pavertimas seserimi ne taip nuliūdino, kaip 
supykino. Kam apsimesti? Dingtelėjo, kad galiu apsi
mesti ir aš. Buvau jaunutė ir ne tokia bjauri. Ir gyvu
mo užteko. Ir sumetimo pabadyti tariamą brolį. Buvo 
ir su kuo. Buvo toks belgas Lemens. Gal nedaug vyres
nis už mane, aukštas, gražus, geltonplaukis. Smagus 
pajuokauti. J is mane mokė prancūziškai, aš jį lietu
viškai. Kitas tamsus, visada labai rimtas olandas. Tas 
neslėpdamas rodė, kad jam labai patinku, o aš parody
davau dantis ir jam. Mačiau, kad Kaziui tai ėjo per 
širdį. Net apibarti mėgino, bet tai mane dar labiau 
kurstė. Buvau tik nesuvaldoma sesuo. „Vaizduokis, 

kad Dievas nesuvaldomą seserį davė!" — atsakyda
vau. Bet dabar nerimas smaugė ir dėl vieno, ir dėl 
kito. Ką Lemens apie mane tikrai galvoja, ne man pa
sakyti, bet man jis tebuvo tik smagus kartu pabūti Ne 
toks kaip Kazys. Jeigu tas būtų vokiečiams pasakęs, 
kad esu sužadėtinė, nė į vieną nebūčiau net akim me
tusi, bet seserimi atsitverė kaip aukščiausia tvora. Da
bar Lemens jau kelintą savaitę gulėjo ligoninėje. Ligo
ninė buvo pačiam mieste, o miestas, sakė, tebelieps-
nojo. Niekas negalėjo pasakya, ir kas iš mus priglau
dusios įstaigos beliko. Kazys tą dieną turėjo kažin ką 
padėti seselei Šarlotei. Kai užsigeidžiau su Leonu 
išlėkti, labai nenorėjo leisti, bijojo, kad gali kas nors 
atsitikti. Ir galėjo, bet neatsitiko. Leonui atsitiko, o 
man ne. O kaip jam, ir šiandien nežinau. Sakė, kad 
padėjęs Šarlotei, eis aplankyti Lemens'o, bet ar spėjo? 
Jeigu abu būtų pasilikę ligoninės griuvėsiuose, nieka
da negalėčiau sau atleisti nei už vieną, nei už kitą. 
Lemens'ui gal ir geriau. Toks šaunus vyras ir turėtų 
pasilikti visą gyvenimą be gyvenimo. Kai sužinojau, 
kad kojų niekada nebevaldys, Kazys į mane pažiūrėjo 
tokiom akim, kad jų visą gyvenimą neužmiršiu. Nieko 
nepasakė. Nė žodžio. Kad būtų ką pasakęs, kad ir ap-
skaldęs, būtų lengviau. Bet tos priekaišto... Ne prie
kaišto, bet bausmės pilnos akys. Ne vien bausmės, bet 
ir meilės. Tokios, nuo kurių nori kartu ir pabėgti ir 
visam paskęsti. 

Vėl nutilo ir įsmigo į tolumą. Šį kartą nebenorėjau 
nieko sakyti, tik jutau, kad tas pačias akis ji tebemato 
ir matys ligi karsto lentos. Ir keista mintis atėjo, kad 

aš atsitrenkiau čia gal tik todėl, kad savo buvimu 
uždengčiau nuo jos tas žudančias akis, bet kaip? 

— Vis tiek negaliu atsikratyti minties, kad dėl Le
mens'o nelaimės tik aš kalta. Ne olandas ir ne atsitik
tinumas. Kaip keista. Tą olandą įsivaizduoju, matyte 
matau, o nei vardo, nei pavardės neatsimenu. Net 
neatsimenu, ar žinojau. Nors, kai galvoju, turėjau 
žinoti. Žmogus ne dvasia, negalėjo visą žiemą aplink 
sukiotis be vardo. Juk buvo net tokių akimirkų, kai 
save įžūliai siūlė. Tą lemtingą dieną daržininkystės 
vyrai, belgai ir olandai, sterilizavo inspektams kom
postą. Tam ant dviračių buvo padarytos tam tikros 
statinės. Kad darbas greičiau eitų tokie dviračiai su 
pritaisytom statinėm buvo du. Pripildavo statinę kom
posto, du darbininkai atveždavo prie katilinės, kur 
buvo kaitinamas garas visiems įstaigos pastatams, 
prijungdavo statinę, paleisdavo garą į pilną statinę 
komposto, jį perkaitindavo, atjungdavo ir veždavo at
gal į inspektus. Jau buvo girdėti prie Berlyno artė
jančio fronto dundėjimas. } prievartos darbus atvary
tiems darbininkams tas dundėjimas skambėjo muzika, 
ir jie dirbo ne tik atžagariom rankom, bet stengėsi ir 
ko daugiau ką sužaloti. Tą rytą ligi pietų jie jau suža
lojo ar nutraukė net tris vamzdžius, kuriais buvo lei
džiami garai į statinę, tai po pietų paprašė, kad Kazys 
nueitų tą vamzdį prie statinės junginėti. Jam dirbant 
vamzdis liko sveikas, bet atsitiko tikra nelaimė. Tuo 
metu statinę vežiojo Lemens'as ir olandas. Lemensas 
traukė ir vairavo, olandas stūmė. Vairuotojas per petį 
užsimaudavo tokią plėškę traukti, o dviračio rodiklį 

paimdavo po pažastim ir dar ranką perkišdavo per 
kilpą. Kiek toji komposto pilna statinė galėjo sverti 
kas žino, bet turėjo sverti nemažai. Kaip atsitiko, 
nemačiau, bet Kazys matė. Tik ir jo matymas nebuvo 
aiškus. Kol s ta t inė perkaisdavo buvo kiek laiko, tai jis 
pasiėmė knygą. Atsimenu net ir kokią — Hans Falla-
da „Altes herzgeht auf die Reise". Sakė, statines kei
čiant olandas buvo labai piktas, o Lemensas ramus, 
šypsojosi, lyg j a m būtų buvę smagu, kad draugas 
širsta. Kazys perjungęs statines vėl pasiėmė knygą, ir 
tuo kartu Lemenso kojos švystelėjo į viršų. Kai pa
šoko. Lemensas ir s tat inė jau gulėjo žemai ant gele
žinkelio bėgių. Tuo geležinkeliu atveždavo katilinei 
anglis. Gulėjo ir tik gargaliavo. Olandas stovėjo su
stingęs, lyg druskos stulpas. Kazys nubėgo žemyn, iš
nėrė Lemensą iš pakinktų, mėginęs pakelti nuo bėgių, 
bet vel pabijojęs, kad blogiau nepadarytų. Tuo tarpu 
atbėgę iš katilinės kūrikai. Tada visi trys pakišę ran
kas ir atsargiai pakėlę nuo bėgių Paskum atlėkė grei
toji pagalba, nuvežė į ligoninę ir ten rado net keliose 
vietose sulaužytą nugarkaulį. Tada. kai Kazys grįžo 
pirmą sykį jį aplankęs, atsiėmiau tiek. kad praėjo no
ras net jį erzinti. Ypač taip, kaip erzinau su Lemensu. 
Nors olandas teisinosi, kad sukant dviratį į taką, jam 
tik kojos susipainiojusios. J is paprasčiausiai virtęs ir 
virsdamas statinę į save patraukęs. Kazys tvirtino, 
kad nevirtęs, kad tyčia taip padaręs Tik. kad norėjo 
sudoroti Lemens'ą. Iš pavyduliavimo Kad per gra
žuolį Lemens'a negalėjo prie manęs prieiti. I 'ž tai kliu
vo ir man. ( B d , 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

UŽSIDARYS BENEDIKTINIŲ 
VIENUOLYNAS „REGINA PACIS" 

Šių metų rudenį užsidarys 
.Regina Paeis" vienuolynas, 
kuriame esančios vienuolės 
keturiasdešimt vienerius me
tus ištikimai ta rnavo Man-
chester N.H vyskupijai. Šis 
Benediktinių vienuolynas įsi
kūręs \Vallace Road Bedforde, 
New Hampshire. 

1957 m. vienuolyną įsteigė 
seseles Rafaelė Šimonyte. 
OSB, ir Alfonsą Eidimtytė. 
OSB. norėdamos priglausti iš 
Kauno Seserų Benediktinių 
Kongregacijos 1944 m. turė
jusias pasitraukti vienuoles, 
sovietams okupavus Lietuvą. 

Šių metų gegužės mėn. mirė 
sesele Alfonsą, o birželio mėn. 
seselė Agnietė. Seselė Rafaelė. 
pablogėjus sveikatai, paguldy
ta į slaugos namus. Taigi, vie
nuolyne beliko tik dvi seselės. 
Reikia vienuolyną uždaryti. 
Oficialiame uždarymo dekre
te. Motina Regina Petkevičiū
tė, OSB. Kauno Benediktinių 
Seserų generaline vyresnioji, 
atšaukė į Lietuvą 82-jų metų 
amžiaus seselę Laurenciją ir 
89 m. seselę Kazimierą, o 90 
m. seselę Rafaelę prirašė slau
gymo namuose" „Mount Car-
m e r . Manchester. 

Seselės daug metų vedė ma
žų vaikučių darželius ir buvo 
ištikimos vienuolių gyveni
mui, ilgą eilę metų seselė Ra
faelė vadovavo ir dirbo, steng
damasi išlaikyti Kauno Bene
diktinių vienuolijos atmintį ne 
tik laisvame pasaulyje, bet ir 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje. 
Lietuvos vienuolyne, įkurtame 
1624 m , jo vienuolės slapta 
išlaikė Benediktinių religinį 
gyvenimą. Seselė Rafaelė 
daug pasakodavo apie pabėgi
mo iš Lietuvos aplinkybes ir 
kitus įvairius įvykius. Ji 1972 
m. išleido savo atsiminimus 
..Deo Gratias et Mariae". 

Motina Regina savo laiške 
vyskupui Francis Christianui, 
Manchester vyskupijos admi
nistratoriui, rašė: „Seselės jau 
paseno ir mes tikėjomės, kad 
liga ar mirtis netrukus ateis. 
Tačiau nesitikėjome, kad se
selės Alfonsą ir Agnės taip 
staigiai numirs. 'Regina Paeis' 
liko tik dvi iš penkių seselių, 
kadaise atvykusių iš Lietuvos, 
tai laikas uždaryti vienuoly
ną. Bendruomenėje nebuvo 
pašaukimų, o, be to, nėra lėšų 
išlaikvti abu namus. Aš esu 

dėkinga visiems, kurie padėjo 
tokį ilgą laiką 'Regina Paeis' 
seselėms". 

Vyskupas Christian laiške 
Motinai Reginai rašė: „Mes 
jautėme tikrą palaimą kai. 
„Regina Paeis" seselės įsikūrė 
Manchester vyskupijoje ir gra
žiai dirbo visus keturiasde
šimt vienerius metus. Esame 
dėkingi už didelį pasišventimą 
ir meilę bažnyčiai. Būkite už
tikrinta, kad mes melsimės už 
Jus ir jūsų bendruomenę Kau
ne". 

Seselė Gertrūda Lukšaite, 
OSB, dabartinė 'Regina Paeis' 
viršininkė, spalio mėn. grįš iš 
Lietuvos vienuoliją uždaryti ir 
atsisveikinti. Benediktinas tė
vas Samuelis Russell, OSB. iš 
Conception Abbey Missouri 
valstijos ir Šv. sosto Benedik
tinų vienuolių Kaune atsto
vas taip pat dalyvaus užda
rant vienuolyną. ^ — 

LKMA TELŠIŲ 
SKYRIAUS 

KREIPIMASIS l 
KUNIGUS IR 

PASAULIEČIUS 

Lietuvių Katalikų Mokslų 
Akademijos Telšių skyrius, 
apibendrindamas konferenci
ją „Parapija —pagrindinė pa
sauliečių apaštalavimo sri
tis", vykusią 1998.06.18. Tel
šiuose, dalyvaujant Telšių 
vyskupui A. Vaičiui, general
vikarui J. Gedgaudui, Telšių 
kunigų seminarijos rektoriui 
A.Genučiui, dėstytojams, pro
fesūrai bei kitiems dvasinin
kams iš visos vyskupijos, pa
rengė šį kreipimąsi į visus 
kunigus, katechetus, katali
kiškųjų jaunimo organizacijų 
vadovus ir parapijų bendruo
menių aktyviuosius narius. 

.Atsiliepdami į Vatikano II 
Susirinkimo kvietimą pasau
liečiams imtis apaštalavimo 
ir matydami, kaip menkai 
daugelyje Lietuvos parapijų 
tikintieji įtraukiami į pasto
racinę ir kitokią veiklą, ragi
name: 

1. atgaivinti kiekvienoje pa
rapijoje pastoracijos tarybų 
darbą: 

2. susipažinti su geriausiai 
dirbančių ki.ritatyvinių gru
pių patirtimi ir taikyti tą pa
tirtį, kiek įmanoma, savo pa
rapijoje; 

CLASSIFIED GUIDE 

Benediktinių vienuolynas „Regina Paeis", Bedforde, NH. 

3. labiau rūpintis jaunimo 
rengimu šeimai, jaunų šeimų 
dvasiniu ugdymu; 

4. katalikiškųjų jaunimo or
ganizacijų vadovus kuo glau
džiau bendradarbiauti su ku
nigais; 
5. prie parapijų steigti jauni
mo klubus, kad po pamaldų 
jaunimas turėtų kur susirink
ti ir pabendrauti vienas su 
kitu; 

6. parapijų klebonus la
biau domėtis katechetų dar
bu mokyklose, padėti jiems 
kuo daugiau mokinių pa
traukti į tikybos pamokas ir 
katalikiškąsias moksleivių or
ganizacijas: 

7. katalikus tėvus brandinti 
savo vaikų meilę Dievui ir Tė
vynei, padėti jiems atrasti 
pašaukimą tarnauti Bažny
čiai ir Tėvynei: 

8. niekada neužmiršti, kad 
parapija yra Bažnyčios ląste
lė, kuri gyva tik tada, kai jos 
dvasios gyvastimi rūpina
si kunigai ir pasauliečiai. 
Įprasminti kiekvieno krikščio
nio pašaukimą apaštalauti at-
sleidžiant tokios veiklos vertę 
ir grožį". 

LKMA Telšių skyriaus 
pirmininkas St. Vitkus 
LKMA Telšių skyriaus 
sekretorė A. Raudienė 
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ŠV. ARKANGELO 
MYKOLO SENFLIŲ 
GLOBOS NAMAI 

Birželio 23 d. Marijampolėje 
buvo atidaryti Šv. Arkangelo 
Mykolo senelių globos namai. 
Iškilmės prasidėjo šv. Mišio-

dejusių pas ta ty t i šiuos namus. 
Šv. Mišias su kitais kunigais 
aukojo vysk. J . Žemaitis, MIC. 
Pamokslą Liangferdeno mies
to Šv. Laurencijaus parapijos 
klebonas kun. Henrikas Ryzel-
manas pradėjo šv. Augustino 
žodžiais: „Kad pas Dievą nuei
tume, būt ina i reikia turėt i dvi 
kojas, t.y. meilę Dievui ir ar t i 
mui". Anot pamokslą sakiusio 
svečio, tik perduodami tą mei
lę ki t iems nesijausime vieniši 
ir nesuprast i . 

Po šv. Mišių kun. H. Ryzel-
manas senelių globos namų 
kieme at idengė iš Vokietijos 
atvežtą kryžių ir pasodino 
ąžuolą. Po to vysk. J . Žemai
tis, MIC, t a rė trumpą padėkos 
žodį daug prisidėjusiems prie 
šių namų pastatymo svečiams 
iš Vokietijos. Baigdamas gany
tojas pabrėžė maldos ir aukos 
galią. „Dievas padeda per ge
rus žmones, todėl savo mal
dose juos tu r ime prisiminti", 
— sakė vyskupas. Per oficia
liąją dalį naujųjų namų direk
torė S tasė Požarskienė Mari
jampolės teatre susirinku
siems pr is ta tė kleboną H. Ry-
zelmaną, Oldenburgo Caritas 

Nuotr. K. Daugėlos 

vadovą Klemensą Rotinhauzą, 
Moterų katalikių draugijos 
pirmininkę Teresia Lampeng 
ir dar 11 garbingų svečių iš 
Vokietijos. J i akcentavo, kad 
apie bendruomenę galima 
spręsti iš to, kaip j i elgiasi su 
nuskriaustaisiais. Senelių glo
bos namų direktorė pranešė, 
kad dabar namuose gyvena 21 
senelis. Parapijos Caritas or
ganizacija, padedama Maltos 
pagalbos tarnybos parapijos 
skyriaus, mai t inta 150 žmo
nių, iš jų 30 vaikų. S. Po
žarskienė padėkojo buvusiam 
parapijos klebonui kun. K 
Briliui, MIC, kun. R. Gaidžiui, 
MIC, miesto merui ir kitiems 
valdžios atstovams bei įvai
riausių įstaigų vadovams. Šia 
proga kalbėjo svečiai iš Vokie
tijos bei kiti iškilmių dalyviai. 
Visus maloniai nuteikė Sasna
vos ir Kalvarijos dainininkų 
koncertas ir agapė. 

Birželio 24 d. svečiai ir mari
jampoliečiai lankėsi Kryžių 
kalne, kur nuo Šv. Laurenci
j aus ir Šv. Arkangelo Mykolo 
parapijų pastatė kryžių. 
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NETURINTI ŽEMES ŪKIO 
STRATEGIJOS LIETUVA BRANGIAI 

MOKĖS 
Nemažai Lietuvos maisto 

pramonės įmonių dėl krizės 
Rusijoje gamina produkciją ir 
k r auna į sandėlius. Vyriau
sybė savo ruožtu žada paremti 
produkcijos gamybą į sandė
lius. 

Lietuvos prezidento ekono-
mis marijonų Šv. Arkangelo m i k « s patarėjos referentas 
Mykolo prokatedroje bazili
koje. Į senelių globos namų 
atidarymo šventę iš Vokieti
jos, Liangferdeno miesto, atvy
ko nemažas būrys svečių, pa-

Prel Juozapas Antanavičius, atvykęs iš Panevėžio, apsilankė seselių kazimieriečių motiniškame name 
Čikagoje. Čia kartu su svečiu iiš kaires): seselės Angele. Mercedes irTarcisia. 

žemės ūkio klausimais Rai
mundas Dužinskas „Respubli
kai" sakė, jog tuomet iš karto 
kyla klausimas, kas bus daro
ma su t a sandėliuose sukaup
t a produkcija po kelių mėne
sių. R. Dužinskas mano, kad 
tokį vyriausybės pažadą pa
diktavo kai kurie socialiniai 
aspekta i . 

Pasak R. Dužinsko, priėmus 
sprendimą finansuoti gamybą 
į sandėl ius, po kelių mėnesių 
neišvengiamai turi būti priim
tas k i tas sprendimas — sub
sidijuoti eksportą. Ir subsidi
jos tokiu atveju bus daug di
desnės nei iki šiol. 

R. Dužinskas sako, kad nuo 
pa t Lietuvos nepriklausomy
bės a tkūr imo neturėjome pa
kankamai liberalių pažiūrų 
vyriausybės, kuri būtų išdrį
susi pasakyti žemdirbiams, 
kad reikia auginti tiek, kiek 
realiai reikia vidaus ir užsie
nio r inkoms. Pasak jo, tai, kad 
žemės ūkyje radikalios refor
mos iki šiol nevyko, Lietuvai 
daug kainuos. 

Mūsų gyvuliu ir paukščių 
augintojai reikalauja uždraus
ti visų maisto produktų im
portą į Lietuva R. Dužinskas 
įsitikinęs, kad tokie reikala
vimai visiškai nesuderinami 
su Lietuvos planais stoti į Eu
ropos Sąjungą Tačiau jis pri
sipažįsta, kad importą reikia 
reguliuoti. Kita vertus, gyven

dami ekonomine prasme lais-
vėjančiame pasaulyje, norime 
to, ar ne, tačiau sienos ir bar
jerai mažės. 

Paklaustas, ar Lietuvai 
šiandien tebėra naudinga lais
vosios prekybos sutartis su 
Latvija ir Estija, R. Dužinskas 
sakė: „Iš pradžių buvo many
ta, kad Lietuva, įsigaliojus tai 
sutarčiai, smarkiai išloš , nes 
maisto kainos Latvijoje ir Es
tijoje buvo didesnės nei Lietu-
voje.Tačiau. įsigaliojus laisvos 
prekybos sutarčiai, maisto 
produktų kainos išsilygino. 
(...) To laukto laimėjimo, kad 
Lietuva eksportuos į Latviją ir 
Estiją daug daugiau nei pasta
rosios šalys į Lietuvą, neį
vyko". 

Pasak prezidento ekonomi
kos patarėjos referento, Lietu
va nepasinaudojo galimybe iš
vežti savo perteklių ir dar pa
sipelnyti. Dabar vyksta net 

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
ALrrOMOaUO.NAMa SVEIKATOS, 

IR GYVYBES DRAUDIMAS. 
Agentas Frank Zapolts ir Off. Mgr. Auksė 

S. Kane kaba lietuviškai. 
PRANKZAPOUS 

32081/2 mm 95tti Street 
Tei. (708) 424-8654 

(773) 581-8854 

Realty Group Inc. 
Realmart 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pagcr 312-308-0307 
Fax 773-585-3997 

GREIT PARDUODA 

R£/MAX 
REALT0RS 

' (773)586-5959 
(708)425-7160 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.CECKYS 

TEL 773-585-6624 

Skambinantiems \ Lietuvą ir 
kitas šalis $0.39 ui minute!!! 

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna"! BŪNA!!! 

GLOBAL KEY telefono kor
teles $5, $10, $20, ir $50 vertės. 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!! 
Teiraukitės teL (773) 419-3595; 
(773) 230-0138; (773) 251-5822. 

•mmv^m 

DĖMESIO! 
1-800-SPARNAl — 

tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės 

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį. 

Jūsų patogumui dirbame: 
nuo pirm. iki šeštd. 9 v.r-4:30 v. p.p. 

o ketvd. nuo 3 v. p.p.—10 v.v. ir 
šeštd. 9 v.r.-3 v. p.p. 

Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. Harlem, 
Bridgeview, IL 60465 

Moteris i eško darbo 
Gali rūpintis senais arba suluošin
tais žmonėmis ir gyventi kartu. 
TeL: 315-353 6126 

Reikalingi darbininkai 
statybos darbams — 

„siding* 
TeL 708-728-0208 

PAGERBTAS KARALIAUS MINDAUGO 
SRITIES PARTIZANŲ ATMINIMAS 

Rugsėjo 5 d. Utenoje įvyko 
Karaliaus Mindaugo srities 
Algimanto, Didžiosios Kovos, 
Vyčio ir Vytauto partizanų, 
ryšininkų ir rėmėjų sąskry
dis. Prie įspūdingos Kankinių 
koplytėlės, pastatytos Alek
sandro Žemaičio (1911-1993) 
lėšomis žuvusio brolio partiza
no ir kitų kovotojų atmini
mui, monsinjoras Alfonsas 
Svarinskas laikė šv. Mišias. 
Architektas Algimantas Ku
ras, nereikalaudamas jokio at
lyginimo, parengė koplyčios 
projektą. Jrengiant šį memo
rialą, aktyviai talkino pa
minklosaugininkas Jonas 
Marma. Ant žuvusiųjų parti
zanų kapų buvo padėti vaini
kai ir gėlės. Žuvusių karių 
savanorių (partizanų) atmini
mas buvo pagerbtas vietos 
Savanorių Pajėgų būrio trimis 
salvėmis. 

Sąskrydžio dalyviai susirin
ko į Utenos Taurapilio centrą, 
kur kalbas pasakė LPKTS val
dybos pirmininkas Antanas 
Lukša, Utenos apskrities vir
šininkas Rimantas Dijokas, 

priešingi procesai — Estijos 
mėsininkai aktyviai veržiasi į 
Lietuvos rinką. 

Rima J a k u t y t ė 

Seimo narys Kazimieras Kry
ževičius, Krašto apsaugos vi
ceministras Edmundas Sima
naitis, Vytauto apygardos va
das Bronius Zabulis — „Vie
sulas", kiti laisvės kovotojai. 

Renginiuose dalyvavo rajono 
meras Edmundas Pupinis ir 
Teritorinės gynybos viršinin
kas pik. ltn. Vytas Kelevišius. 
Sąskrydžio dalyviai pasveiki
no B. Zabulį 70-ties metų su
kakties proga. Renginį organi
zavo LPKTS Utenos skyriaus 
pirmininkas Vincas Bliznikas. 
Renginį rėmė ir apskrities 
valdžia, o taip Savanorių Pajė
gų kariai. 

Paul ius Demikis 
Vilnius 

* Prez identas Valdas 
Adamkus vyresniosios Lietu
vos gyventojų kartos atstovus 
pasveikino su spalio 1-ąją 
minima Tarptautine pagyve
nusių žmonių diena. „Jūs — 
vyresnioji mūsų piliečių karta 
— esate žmonės, kurie Lietu
vos istoriją pažįsta ne iš kny
gų ir pasakojimų. Jūsų patirti 
išgyvenimai ir laiko patvirtin
tos žmogiškosios vertybės yra 
tas pagrindas, ant kurio stato
ma ateities Lietuva", rašoma 
prezidento sveikinime. 'Eitai 

I* kaires ( dešine Antanas I.ukSa . 
Lietuvos valstybines operos solistas 
Vytautas Balsys ,,Uosis", partizanas 

Artinas", partizanas: Melita Kupriene, akompaniatorc, Vincentas Kuprys, 
. politinis kalinys, Vladas SmkAta, partizanų ryšininkas, politinis kalinys; 
, Antanas Paulavičius, meno vadovas, tremtinys Nuotr A. Kairio 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
DĖL PARAMOS 

KRAŽIŲ PARAPIJAI 

Kražių parapija — viena se
niausių Žemaitijoje ir naujoje 
Šiaulių vyskupijoje, turinti la
bai garbingą istoriją, siekian
čią krikščionybės įvedimą Lie
tuvoje. Tai ir buvęs XVI-XIX 
a. Žemaitijos akademinis ir 
kultūrinis centras, anot vys
kupo M. Valančiaus, vieta, „iš 
kurios sklido šviesa į Žemai
čius". XIX a. pabaigoje, tautos 
nacionalinio išsivadavimo epo
choje, išgarsėjo pasipriešini
mu caro valdžiai, siekusiai už
daryti ir sunaikinti didingąją 
Kražių šventovę, todėl ir so
vietmečiu Kražiai buvo ypa
tingai „globojami" ateistinių, 
kagėbistinių ir komunistinių 
jėgų. 

Šiandien Kražių parapijos, 
jau teturinčios virš 2,000 pa
rapijiečių, tikslas — tapti gy
va krikščioniška bendruome
ne, sutelkti jaunimą, vykdyti 
socialinę karitatyvinę veiklą, 
daryti visa, kad garbingoje is
torinėje šventovėje būtų susi
telkusi sąmoninga bendruo
menė. 

Bažnyčia — garsus architek
tūros paminklas, gausiai lan
komas svečių, turistų, yra 
įtraukta į Europos Tarybos 
kultūrinių kelių programos 
„Baroko kelias" maršrutą. 
Nuo seno Kražių šventovėje 
vyksta garsūs Šv. Roko atlai
dai, į kuriuos suplaukia mi
nios maldininkų. Vyskupo J. 
Borutos, SJ, raginimu ir Šiau
lių vyskupo E. Bartulio prita
rimu- ir laiminimu pradedame 
kasmet minėti garsiųjų Kra
žių skerdynių sukaktis. 

Liūdna, bet negausių para
pijiečių jėgomis ir aukomis de
ramai prižiūrėti ir tvarkyti 
šventovę neįmanoma, o jos 
būkle šiandien yra labai blo
ga: susidėvėjusi stogo danga, 
dėl blogo apskardinimo yra 
sienų mūras, krinta bokštų 
plytos. Dėl tvarkymo darbų fi
nansavimo buvo kreiptasi į 
Kelmės rajono savivaldybę bei 
Kultūros vertybių apsaugos 
departamentą, tačiau para
mos negavome. Kražių parapi
jos klebono kun. A. Budriaus 
pastangomis, nuolat lankant 
JAV išeivijos bendruomenes, 
pavieniams aukotojams re
miant, restauruoti Kryžiaus 
kelių paveikslai, bažnyčios pa
state įrengta moderni įgarsi
nimo įranga, klebonijos pas
tate sudėti plastikiniai paketi
niai langai, naujos durys ir 
kt., bet šio gyvenamojo pasta
to būklė yra labai bloga — 
avarinis stogas, patalpos ne
šildomos, mediena pažeista 
grybo, dėl avarinės elektros 
instaliacijos būklės uždrausta 
ją eksploatuoti. Tokios sąlygos 
netinkamos ne tik gyvenimui, 

bet ir parapijos administravi
mui, kultūrinių renginių, 
švenčių organizavimui. Todėl 
būtina neatidėliojant pastatą 
kapitaliai remontuoti. Tam 
tikslui 1996 metų pabaigoje 
buvome parengę Kražių para
pijos gyvenamojo ir administ
racinio pastato, bažnyčios fa
sado ir stogo remonto-restau-
ravimo darbų sąmatą. Ir todėl 
prašome Jūsų finansinės pa
ramos parapijos gyvenamajam 
administraciniam pastatui su
tvarkyti ir garbingai istorinei 
šventovei prikelti. 

Paramą Kražių parapijai ga
lima siųsti per Lietuvių Ro
mos Katalikų religinę šalpą: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. 

Kun. Alionidas Budrius 
Kražių parapijos klebonas 

JONIŠKIO LAIŠKAS 
JONIŠKIEČIAMS 

Spalio antroji — Angelų 
Sargų diena, Joniškio parapi
jos atlaidų šventė. Kaip ir kas
met, per ilgus šimtmečius, 
nuo 1522 metų, kada vysku
pas Jonas įkūrė parapiją, per 
karo ir bado metus, per lai
mingas ir net komunistų žvė
riškas nuožmumo dienas, nie
kas nesustabdė atlaidų šven
tės, Angelų Sargų globojamos. 
Visame žemės rutulyje, kur 
tik saulės ar laikrodžių ro
dyklės suksis, kur joniškietis 
begyventų, ten per 24 valan
das skambės tėvynainio 
žodžiai: 

"Jonišky Jonišky — Angelų 
Sargų mieste, 

Sidabras tvirtovė Žiemgalių 
krašte, 

Nusėta kviečių žemė, miežių 
alum kvepianti, 

Lygumų miškais, 
įvairiaspalvėm laukų 

gėlėms. 
Angeliška meile tu mums — 

mes tau, 
Dangiška priesaika mus 

surišai, 
Tėviškės ilgesį Angelai 

vainikuoja. 
Mūsų visų dienų palydovai 

šventi!" 
Atsiuntė Joniškis sveikini

mus joniškiečiams Stankai-
čiams, Ripskiams, Vainei
kiams, Kasnickams, Butvi
lams, Leparskams ir visiems 
visiems! 

Vyt. Karaliūnas 
Beverly Shores, IN 

TESDDŽIAUGIA 
RŪKORIAI ŠVIEŽIU 

ORU 

„Draugo" rugsėjo 16 dienos 
laidoje rašoma, kad inaugu-
ruoti naujieji Vilniaus kunigų 
seminarijos rūmai. Statyba 
kainavo apie 17 mln. litų. Ją 
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Vilniaus arkivyskupijai grąžintas pastatas Visų Šventųjų g. Nr. 5, iki lapkričio 10 d. bus perduotas Visų 
Šventųjų bažnyčios parapijai. Pastate bus Įrengti vaikų globos namai. Nors pastatas buvo grąžintas 1997 m. 
kovo 3 d., iki šiol dar nepalaisvintas — šiuo metu jį yra užėmusi policijos įstaiga. Nuotr. El tos 

parėmė Šv. Sostas, Vokietijos, 
JAV, Olandijos, Prancūzijos 
katalikai, Amerikos lietuviai. 
Puiku! 

Elektroniniu paštu gautame 
rugsėjo 12 d. „Lietuvos aide" 
paduodama daugiau informa
cijos. Porą ištraukų. Ten rašo
ma, kad didžiulis pastatas su 
koplyčia, auditorijomis, aktų 
bei sporto salėmis, balkonais, 
miegamaisiais, valgykla, už
daru kiemu išaugo per labai 
trumpą laiką — metus. Toliau 
rašoma, kad seminaristai gy
vena asketiškuose, bet jau
kiuose ir moderniuose kam
barėliuose, šalia kiekvieno jų 
— tualetas, dušas. Kamba
riuose, koridoriuose, auditori
jose rūkyti draudžiama. Mano 
įrengti rūkymo kambarį, kad 
žiemą nereikėtų šalti lauke. 

Paskutinį sakinį perskaičius 
ir kilo noras šį laiškutį rašyti. 
Tokio kambario rūkoriams tai 
tikrai nereikia. Tai ne tik lėšų 
eikvojimas, bet ir tarsi skati
nimas rūkyti. Tesidžiaugia rū
koriai šviežiu oru. Iš tikrųjų, 
seminarijos vadovybei reiktų 
veikti į priešingą pusę: skatin
ti mesti rūkyti. Tai būtų svei
kas žingsnis, ne tik rūkan
tiems seminaristams, bet ir 
Lietuvos jaunimui, kurį skati
na sektini pavyzdžiai. 

Romualdas Kr iauč iūnas 
Lansing, MI 

KEISTI TIE LIETUVIAI... 

Norėčiau padėkoti Aleksui 
Vitkui už tokį išsamų ir taik
liai išdėstytą laišką „Drauge", 
rūgs. 25 d. 

Dažnai mane užplūsdavo to
kios mintys, seniai ruošiausi 
panašiai pasisakyti. Ačiū, jis 
parašė geriau negu aš pati bū
čiau sugebėjusi. Tikrai, ar mes 
esame tokie mielaširdingi, 
gailestingi, ar tik bandom prie 
visų taikytis (baudžiavos lie
kana)? Globokim okupantą! 
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Siųskim pagalbą! Ar ne keis
tas tas Rusijos ambasadoriaus 
pareiškimas, kad Karaliau
čiaus žmonės gali įsižeisti už 
pasiūlytą pagalbą (paskutinė
mis žiniomis, tos pagalbos jau 
gavo ir niekas neįsižeidė!). 
Dar vis tas komunistinis gal
vojimo būdas: viską užtušuoti, 
viską užslėpti. 

Kaip teisingai Aleksas Vit
kus pastebėjo, šelpiam Čečė
nijos vaikus, rengiam stovyk
las ukrainiečių vaikams, o 
pačių vaikai gatvėse valkatau
ja, net 23,000 vaikų nelanko 
mokyklų ir, atrodo, niekas ne
sistengia jų suvaryti į mokyk

las. Tikrai keisti tie lietuviai! 
Dana Stankaitytė 

Oak Lawn, II 

DAR APIE 
TARPTAUTINIUS 

ŽODŽIUS 

1950 metais, savo humoris
tinėje knygelėje („Šilkai ir vil
kai"), rašytojas Leonardas Žit
kevičius ta tema yra parašęs 
du labai taiklius eiėrasčius. 
Kadangi jie tebėra taiklūs ir 
dabartiniais laikais, po 48 me
tų gal verta juos prisiminti. Jų 
viename („Iš didelio rašto išei

nam iš krašto") jis taip suei
liuoja: 

Koks aš mokytas esu prieš 
visą minią, 

Kai imu vartoti kalbą 
„atominę!" 

Mirga schemos, teoremos ir 
dilemos 

Internatuos, rezervatuos ir 
haremuos. 

Demonstruoju erudicija 
fiktyvią, 

Ignoruoju aš doktriną 
pozityvią. 

Laviruot imu tarp Scilės ir 
Charibdės 

Koks aš mokytas, šį sakinį 
sulipdęs! 

Tik nemoku pasakyti: saulė 
šildo. 

O sakau: ji atmosferą mums 
pripildo. 

Tik tikėti negaliu, kad 
šluota šluoja. 

0 manau —ji žemės dulkes 
anuliuoja. 

Kitame eilėraštyje („Sveti
mos pupos ir nuosavos lūpos") 
jis taip rašo: 

Gražiai mes lietuviškai 
mokam: 

Visokius galvočius 
prašokam. 

Anglišką žodį pagaunam— 
Lietuviškus marškinius 

maunam. 

1 gatvę išėję kas rytą, 
Žygiuojam, kaip lordai per 

strytą. 
Batai šiušiais patampa, 

A.tA. 
ANTANUI ADOMĖNUI 

mirus, giliausią užuojautą jo sūnui ANTANUI su 
šeima ir kitiems artimiesiems reiškia 

Vygintas ir Gražina Griniai 
Eugenijus ir Irena Vilkai 

Šv. Mišias Nekalto M. Marijos Prasidėjimo parapijos bažnyčioje Kražiuose koncelebruoja (iš kairės) klebonas 
kun. Alionidas Budrius, t. marijonų provincijolas kun. Donaldas Petraitis, MIC, ir kun. Alfonsas Gurklys, MIC. 
Pastarieji šią vasarą j Lietuvą buvo atvykę iš JAV. 

AUKOS LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
LAVORIŠKĖSE STATYBAI TAUTOS FONDE 

GAUTOS IKI 1998 M. RUGSĖJO 15 D. 

$5,000: Valaičiai, Jurgis ir Nijolė. 
$1,100: Sakalas, Albinas. 
$1,000: Balsiai, Adelė ir Julius; Banaitis, Donatas; Dovy

daičiai, Janina ir Vincas; Karkliai, Benius ir Akvilė; 
Klivečkos, Jonas ir Malvina; Kriščiūnai, Feliksas ir Marija; 
Maželis, Vytautas; Pačkauskienė, Leokadija (savo vyro Sta
sio atm.); Plikaitis, dr. J. J.; Šalna, Jonas dr.; Sirutienė 
Gražutė; Steponiai, Vacys ir Anelė; Užupiai, Juozas ir Si
gutė; Valaitis, dr., Jonas; Vašiai, Bronė ir Jonas; Vilgaliai, 
Jonas ir Irena; X. 

$500: Bražėnas, dr. Nijolė; Vaičiulis, Vytautas; Varnelis, 
Apolinaras. 

$400: Aleksos, Joseph ir Rosemary. 
$300: Dovydaitienė, Ona; Lukai, Alfonsas ir Inge. 
$250: Vasys, Dalius. 
$200: Balsiai, Adelė ir Julius; Birutis, Stasys V.; Dau

nys, Aleksandras; Gruodžiai, Jadvyga ir Petras; Jonikas, 
Vincas; Katinai, Vitas ir Aldona: Martinoniai, Virgilijus ir 
Regina; Ošlapai, Algimantas ir Elvira; Pakulis, Eugenia; 
Paulionienė, Vera; Simučiai, Amb. Anicetas ir Janina (Regi
nos Kašūbaitės-Budrienės atm.); Švelnis, Longinas. 

100: Almenas, L.; Bartkus, Eugenijus; Bogušienė, Teklė; 
Bortkevičiai, Jonas ir Ariane; Budnikas, Vaclovas; Butvy
das, Vincas; Česnavičiai, Ramutė ir Algirdas; Čižikaitė, 
Bronė; Gelažienė, Marija; Graužinis, Juozas; Gvildys, Pra
nas; Jagučiai, Amalia ir Vytautas; Krajauskas, Leonas; 
Markevičiai, Albinas ir Vita; Mikailos, Jurgis ir Regina; Mil
dažiai, Jonas ir Roma; Morkūnas, Leonas; Nakoneczna, Re
gina; Natkevičienė, Gražina; Navickaitė-Sarka, Aldona, J.; 
Palionis, Tadas (Algirdo Palionio atm.); Sabaitis, Adolfas; 
Šipailas, Kazys; Špakauskienė, Antanina, Sutkuvienė, Ada; 
Taunienė, Regina; Tauragės lietuvių klubas Čikagoje; 
Valionienė, Elena; Wysocki, Mary; X. 

$75: Vaškiai, Stasys ir Sofija. 
50: Bukaveckas, Tadas; Draugeliai, Irena ir Arūnas; 

Dundzila, A. V.; Idzelienė, Salomėja; Lukas, Jonas; Naujo
kaitis, Mykolas; Palys, Petras ir Marta; Shalins, Marytė; 
Varneckai, Adelė ir Vladas; Vilkas, Eugenija; Zenkus, Algir
das. 

$30: Botyrius, Julius. 
$25: Baranauskas, Edward; Kasauskas, Jonas; Krasaus-

kas.kun. Rapolas; Petrauskis, Aleksandras; Prišmantas, Ka
zys; Račiukaitis, Petras; Račius, Juozas; Raulinaičiai, Zig
mas ir Marina; Valiukėnai, Eleonora ir Mečys. 

$24.40: Gustaitis, Algirdas. 
$20. Bublienė, Stasė; Čampienė, Kazimiera. 
$10: Barčas, Antanas; Degesienė, Roma; Venckai, Stasys 

ir Ona 
Iš viso suaukota $32,224.40. Dar trūksta $42,775.60. 

Korneriu krikštijam kampą. 
Leidę vačina kiceną. 
Tyčeris boisą tyčina. 
Draiveris draivina karą. 
Liandorius grinorių bara. 

Vakar pentinom fliorą, 
Šiandien klyninam storą. 
Džionkus iš jardo 

mūvinam — 
Taip mes kalbą lietuvinam. 
Šie abu eilėraščiai 1950 me

tais buvo taikyti Amerikos lie
tuviams. Dabar jie taip pat 
tiktų ir kai kuriems Lietuvos 
kosmopolitams žurnalistams. 

Zenonas P rūsas 
Chillicothe. OH 

KODĖL NEPAMINĖJO? 

Keista, atrodo, kad aprašant 
įkūrimą ir PL centro veiklą, 
Lemonte, š.m. 24 d. J)rauge", 
senesnio amžiaus žmonės liko 
lyg nebereikalingi, užmiršti. 
Paminėti visi įsikūrę PL cent
re būstai (organizacijų), įstai
gos ir suėjimų būreliai bei cho
rai, kurie tik repetuoja (labai 
gražu), bet vietos straipsnyje 
neliko LB Lemonto apylinkei, 
nei Lemonto apylinkės Sociali
nių reikalų skyriui, kuris iki 
šiol atrodo, yra gana reikalin
gas. Žmonės kreipiasi su įvai
riomis problemomis, o mes 
stengiamės jiems padėti. B. 
Juodelis, gal nebuvo tinkamai 
informuotas ir apie tai visiš
kai užmiršo. 

Gediminas Kazėnas 
Lemont, IL 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde a r esi? 

UETUV1Ų FONDAS 

14911 127th STREET 
LEMONT, IL 60439 
Tai.: 709-257-1916 
Fax. : 709-257-1947 

LTHUANIAN FOUNDATION 

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po 
pavardės = įnašų iš viso. 

1998 m. liepos mėn. 

1 x $45 Paužuolis Antanas ir Emilija, $145. 
1 x $50 Kisielienė Enna, atm. įn.: Grybauskas Vytautas 

ir Joana, $4,605. 
1 x $75 Meškauskienė Emilija, Testamentinis palikimas, 

$75. 
1 x $100 Bulgarienė Stasė, atm. įn.: Šimoliūnas Saulius, 

$600. 
1 x $1,000 Dr. Tomas Kisielius, atm. įn.: Midvvest Reha-

bilitation Association, $9,255. 
1 x $7375 Stasiūnas Vincas ir Aldona, Testamentinis 

palikimas, $8,300. 
1 x $1,908 Kačinskas Leonas ir Elena, Testamentinis pa

likimas, $17,697. 

Iš viso $11,053. 

1998 m. rugpjūčio mėn. 

2 x $50 Juodvalkis Antanas ir Ona (mirus), Onos atm.: 
p.p. Stasys J. Baras, $350, Puzinas Povilas, atm. įn.: Puzi-
nas Austrą, $1,600. 

1 x $65 Asminas Jonas (miręs) ir Genovaitė, Jono atm.: 
p.p. A. Butkūnas, $30, Černis Kęstutis ir Izolda. $25 ir 1 kt. 
asm., $165. 

2 x $100 Guobužis Paulius: įm. Guobužienė Marija, 
$100; Landsbergytė-Veillon Irena, $1,500. 

1 x $200 Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora (mirus), 
$11,300. 

1 x $655 Dr. Mickevičius-Mikonis Bronius (miręs) ir Ge
nė, dr. Broniaus atm.: Jansonas Irena, $50, Januškos Anta
nas ir Aniceta, $50, Navickai Juozas ir Aldona, $50, Šležai 
Romas ir Birutė, $50, Ambraziejai Petras ir Janina, $35, 
Adomavičius-Adams Ona, $25, Bederiai Rostislavas ir Regi
na, $25, Cibienė Stasė, $25, Dačienė Aldona, $25, Galinienė 
Irena, $25, Girniai Antanas ir Valerija, $25, Kubiliai Vikto
ras ir Bronė, $25, Lendraitis Jadvyga, $25, LB Cape Cod ap
ylinkė, $25, Mickūnai Česlovas ir Irena. $25, Vengriai Jonas 
ir Ona, $25 ir 8 kt. asm. 

1 x $1,000 X, $25,000 
I i viso $2,220. 
Stasės Vosylienės atminimui gegužės mėn. Birutė Trin-

kienė paaukojo $115. 
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 

1998.VIII.31 — 8,989,960 dol. Palikimais gauta 4,366,634 
dol. 

Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
kultūrą, jaunimą 5,705,421 dol. Padarykime testamentus ir 
bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui: 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC., NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. 
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia 
lietuvybę. 



DRAUGAS, 1998 m. spalio 6 d. antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

A P I E LIETUVOS 
GENERALINIO 

KONSULATO DARBĄ 

Lietuvos generalinis konsu
latas Čikagoje norėtų malo
niai pr imint i apie pasikeiti
mus konsulato darbe. Mes dir
bame nuo pirmadienio iki ket
virtadienio nuo 8 vai.r. iki 4 
vai.p.p., o penktadienį - nuo 8 
vai.r. iki 2:45 vai.p.p. Lanky
tojai kviečiami atsilankyti 
naujose konsulato patalpose 
a n t r a d i e n i a i s ir k e t v i r t a 
d i e n i a i s - n u o 2 iki 4 va i .p . 
p . , o t r e č i a d i e n i a i s - n u o 10 
val.r. ik i 4 va l . p . p . 

Konsulato patalpose, esan
čiose Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje. 6500 S. Pulaski 
Rd. Suite#219, Chicago, IL 
60629, tel. (773) 582-5478, pri
imame a n t r a d i e n i a i s ir ket
v i r t a d i e n i a i s - n u o 10 vaLr. 
iki 12 va i . 

Itin skubia is atvejais ir iš 
anksto sus i ta rus telefonu 
(312)397-0382, lankytojus pri
imsime konsulato darbo va
landomis, t.y. nuo pirmadienio 
iki ketvir tadienio nuo 8 vai. r. 
iki 4 val.p.p., o penktadienį -
nuo 8 val.r. iki 2:45 val.p.p. 

Taip pa t norėtume infor
muoti , kad Lietuvos Respubli
kos prezidento vizito Čikagoje 
metu spalio 19-20 d. Generali
nis konsu la t a s lankytojų ne
pri ims ir informacijos neteiks. 
Iš anks to atsiprašome už ne
pa togumus . 

Kaip j a u ž inome, Lietuvos 
Respublikos prezidentas Val
das Adamkus lankysis Čika
goje š.m. spalio 17-20 d. Lietu
viškų organizacijų atstovai ir 
atstovės, lituanistinių mo
kyklų atstovai , kviečiami da
lyvauti pasitarime, kad 
iškilmingiau ir gražiau sutik
t u m ė m visų mūsų prezidentą. 
Tuo reikalu pasi tar imas įvyks 
trečiadienį, spalio 7 d., 6:30 
vai. vak., „Seklyčioje", 2711 
West 71st Street, Chicago. 
Kviečia Lietuvos Respublikos 
general inis konsulas ir Prezi
dento Adamkaus komitetas. 

A t s i p r a š o m e dr. Lore tos 
V e n c l a u s k i e n ė s , kurios pa
vardė buvo netyčia praleista 
(šeštadieniniame priede, spa
lio 3 d.), spausdinant žinutę 
apie JAV LB Kultūros tarybos 
komisiją, paskyrusią premiją 
pianistui Manigirdui Mote-
kaičiui. 

Š a k i e č i u k lubas Čikagoje 
r u o š i a s i Der l iaus švente i , 
kuri bus spalio 11 d., sekma
dienį, 12 valandą. Elytė ir Os
valdas Schneideriai pranešė, 
kad tu rė s daugiau kaip vieną 
stalą svečių. Tikima, kad ir 
daugiau a ts i ras tokių gerada
rių. 

M e s v is i e s a m e L i e t u v i u 
B e n d r u o m e n ė s nariai , todėl 
kiekvienam turėtų rūpėti ne 
tik šios ypatingos jungties da
bart is , bet ypač jos atei t is . 
JAV LB ateit is bus svars toma 
JAV LB XV Tarybos prezidiu
mo pirmininko Donato Skučo 
ir JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkės Reginos Narušie-
nės ruošiamoje „JAV LB 21-
jame šimtmetyje" konferenci
joje, kuri įvyks spalio 8-9 d. 
Cleveland South Hilton, 6200 
Quarry Lane, Independence, 
OH. Konferencijoje dalyvauti 
kviečiama plačioji visuomene. 
JAV LB dabarties rūpesčiai, 
darbai ir siekiai bus aptar iami 
JAV LB XV Tarybos antrojoje 
sesijoje, kuri įvyks ten pat, 
Cleveland South Hilton. spalio 
10 ir 11 d. Platesnę informaci
ją j u m s suteiks Donatas Sku
čas, 4407 Majestic Lane, Fair-
fax. VA 22033, tel. (703)378-
0919. 

Į a m ž i n k i m e žuvus iu s už 
L i e t u v o s l a i svę , Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje. Le-
monte. pastatykime jiems pa
minklą, kuris kiekvienam pra
eiviui, j aunam ir vyresniam, 
primintų lietuvių tautos labai 
skaudų laikotarpį. Paminklo 
projektą, pavadintą ..Partiza
no motina" paruošė visiems 
gerai pažįstamas skulptorius 
Ramojus Mozoliauskas. Pa
minklo modelis dabar stovi 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje. PLC renginių ko
mitetas prašo visuomenę savo 
auka paremti šį projektą. Par
tizanai žuvo už šviesesnį Lie
tuvos rytojų, prisiminkime ir 
pagerbkime juos. Čekius rašy
ti: Li thuanian World Center 
vardu ir pasiųsti šio projekto 
ižd.: Vytautas Čepėnas, 3181 
Grandvievv Place, Darien, IL, 
60561. Aukos nurašomos nuo 
mokesčių. 

JAV LB K u l t ū r o s t a r y b o s 
r ad i j o p r e m i j a i skirti komi
sija, susidedanti iš pirm. Leo
no Narbučio, Jūra tės Jan
kauskaitės, Eglės Juodvalkės, 
Edvardo Tuskenio ir Danutės 
Bindokienės, pasiruošusi ver
tinti JAV veikiančių lietu
viškų radijo valandėlių pro
gramas, išrinkti geriausią ir ją 
premijuoti. Premija bus įteik
ta lapkričio mėn. Clevelande, 
Kultūros tarybos ruošiamoje 
Premijų šventėje. Konkurse 
gali dalyvauti tik aktyviai vei
kiančios radijo valandėlės, at
siuntusios bent du radijo 
laidų, transliuotų pastarųjų 3 
mėn. laikotarpyje, įrašus. Jie 
turi pirmininką pasiekti iki 
spalio 20 d. Siųsti šiuo adresu: 
Leonas Narbutis , Lion Frame 
Gallery, 216 Main Str., Le-
mont, IL 60439. 

N e g a l i m e pamiršti tų, ku
rie nešiojo savo širdyse kil
niausius idealus, kurie norėjo 
matyti savo tėvynę, švytinčią 
gėrio spinduliais. Mūsų atsi
lankymas į „Girių aido" kon
certus suteiks galimybę pa
remti part izanus jų saulė
lydžio dienose. „Girių aido" 
koncertas Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte — Lietuvių 
dailės muziejuje — bus spalio 
9 d., penktadienį, 7 vai. va
kare, o spalio 11 d., sekma
dienį, „Girių aidas" koncertuos 
Jaunimo centre. Bilietai gau
nami „Seklyčioje". 

Ar v i suomet norėjote už
s iprenumeruot i „Draugą", 
vienintelį lietuvių dienraštį, 
leidžiamą užsienyje, bet me
tinės prenumeratos kaina at
rodė kiek per didelė Jūsų 
biudžetui9 Pranešame gerą 
naujieną: ribotam naujų 
skaitytoju skaičiui mūsų 
dienraštis dabar tekainuoja 60 
dol. metams! Tai Kultūros ta
rybos nuopelnas su Lietuvių 
fondo parama. Jsijunkite į 
mūsų skaitytojų šeimą, neap-
sivilsite. 

V a k a r ą su kun . dr. Vy
t a u t u Bagdanav ič ium š.m. 
lapkričio 20 d. Čikagoje, Jau
nimo centro Čiurlionio galeri
joje ruošia Lietuvių rašytojų 
draugija. Pasižymėkite datą 
savo kalendoriuose ir pasis
tenkite vakare dalyvauti. Bus 
įdomu. 

Studentė Gaja Bublytė iš 
Clevelando jau antri metai la
bai sėkmingai studijuoja Ped. 
lit. institute ir yra labai rimta 
kandidatė į PLI absolventus 
1999 m. 

Dr. A n t a n o Lipskio dailės 
paroda atidaryta iki spalio 18 
d. Ją galima aplankyti Lietu
vių dailės muziejuje, Lemonte 
(Pasaulio lietuvių centre). 
Visuomenė kviečiama parodos 
pratęsimu pasinaudoti ir ją 
pamatyti. 

ČIKAGOJE LANKĖSI 
DALIA BOBELIENĖ 

Daug čikagiečių ir apskritai 
Amerikos lietuvių gerai pažįs
ta Dalią Bobelienę, anksčiau 
veikusio VLIKo pirmininko 
dr. Kazio Bobelio žmoną. Da
bar, kaip žinome, dr. K. Bobe
lis jau ne pirmi metai yra Lie
tuvos Respublikos Seimo na
rys ir gyvena Vilniuje. Todėl ir 
Dalia dabar daugiausia laiko 
praleidžia Lietuvoje. Čikagoje 
ji labai retai matoma. 

Kuomet ji rugsėjo 18-20 d. 
viešėjo Čikagoje, daugelis vie
tinių lietuvių, ją pamatę, nela
bai norėjo tikėti, kad čia yra 
ta pati Dalia Bobelienė. Jos vi
zito tikslas buvo dalyvavimas 
Lietuvių ev. liuteronų Bažny
čios Sinode ir Devenių Kultū
ros fondo valdybos posėdyje. 

Reikia pažymėti, kad Dalia 
yra aktyvi Lietuvių ev. refor
matų veikėja, o taip pat Deve
nių Kultūros fondo pirmi
ninkė. J i yra kilusi iš garsios 
Devenių-Vileišių giminės, kuri 
buvo plačiai žinoma Lietuvoje. 
Jos motina Alena Vileišytė yra 
visuomenės veikėjo, teisininko 
Jono Vileišio dukra. Tėvas — 
Mykolas Devenis irgi buvo vi
suomenės veikėjas, medicinos 
gydytojas. 

Kuomet rusai okupavo Lie
tuvą, jis buvo suimtas ir iš
vežtas į Vorkutą. Daliai su sa
vo mama ir kitais šeimos na
riais tada buvo proga pas
prukti į Vakarus ir atvykti į 
JAV. Laimingu būdu dar My
kolas Devenis 1942 metais 
buvo išleistas iš kalinimo lage
rio ir galėjo atvykti pas savo 
šeimą Amerikon. Jis buvo vie
nas pirmųjų lietuvių, kurie 
davė parodymus Kersteino 
komisijai apie Vorkutos lage
rius. 

Dalios tėvo Mykolo pastan
gomis, buvo įkurtas Devenių 
Kultūros fondas, kuris yra iš
leidęs ne vieną vertingą kny
gą. Rugsėjo 19 d. Čikagoje 
įvykusiame šio fondo valdybos 
posėdyje buvo nuspręsta iš
leisti komp. Vlado Jakubėno 
monografiją. 

Dalia Bobelienė kiek ilgiau 
pabuvojo St. Petersburge, Flo
ridoje, kur gyvena jos šeimos 
nariai, o rugsėjo 20 d. ji iš 
Čikagos išskrido atgal į Vil
nių. E.Š. 

IŠ ARTI IR TOLI 

LANKĖSI ILLINOIS 
GUBERNATORIUS 

Rugsėjo 25 d., penktadienį 
vakare, į Vilnių atvyko senas 
prezidento Valdo Adamkaus 
bičiulis, Illinois valstijos gu
bernatorius Jim Edgar. Jis 
čia viešėjo visą savaitgalį. 

Su J. Edgar V. Adamkus 
pažįstamas dar nuo tų laikų, 
kai pastarasis buvo aukštas 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
agentūros pareigūnas. 

Šeštadienį gubernatorius 
prezidentūroje susitiko su V. 
Adamkumi. Tą pačią dieną 
buvo jo susitikimai su Užsie
nio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu, Žemės ūkio mini
stru Edvardu Makeliu. 

Susitikimuose aptartos kul
tūrinių Illinois valstijos ir 
Lietuvos ryšių stiprinimas, 
galimybės prekiauti žemės 
ūkio produkcija. 

Padėjęs gėlių Antakalnio 
kapinėse prie žuvusiųjų už 
Lietuvos nepriklausomybę 
kapų, J . Edgar restorane 
„Pas Juozapą" pietavo su ver
slininku Juozapu Budrikiu. 

Gubernatoriui buvo sureng
ta ekskursija po Vilniaus se
namiestį, „Stiklių" restorane 
jis vakarieniavo su Seimo pir
mininku Vytautu Landsber
giu. 

Sekmadienį, prieš išvykda
mas iš Lietuvos, J. Edgar ap
silankė Trakuose. (Elta) 

Lietuvių Respublikonų gegužinėje: Rima Sell, Irena GarunkStienė, Danutė Milūnienė, Nijolė Maskoliūnienė, 
Anne Žitkus, 48-osios apygardos Spnngfield, IL atstove Birutė A. Vindašienė, Regina Andrijauskienė ir Sigutė 

Visiems pa?.ist;tmas veiklusis visuomenininkas Stasys Baras kalbasi su 
Dalia Bobelienė dr Antano Lipskio parodos atidaryme ir jo poezijos kny-
Hns -ut iktuvoe Lietuviu dailės muziejuje, Ix'monte. ni£S''jo 19 d 

Nuotr Edvardo šulaičio 

BUS DKURTA 
STIPENDIJA 

Lietuvos ambasadoriaus 
JAV ir Italijoje Stasio Lozo
raičio našlė Daniela Lozorai
tienė apie savo vyro vardinės 
stipendijos steigimą spalio 2 
d. kalbėjosi su Lietuvos Seimo 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. 

Rūpindamasi tokios stipen
dijos įsteigimu, 15. Lozoraitie
nė taip pat buvo susitikusi su 
Kauno Vytauto Didžiojo uni
versiteto vadovais. „Labai no
riu padėti Kaunui, — sakė D. 
Lozoraitienė, — nes tai Stasio 
Lozoraičio miestas". 

Po dvejų metų pertraukos 
vėl atvykusi į Lietuvą, Stasio 
Lozoraičio našlė neatmetė ga
limybės, kad jos velionio vyro 
palaikai bus perkelti iš JAV į 
amžino poilsio vietą Lietuvoje. 
„Galvoju apie tai ir, kai bus 
laikas, pranešiu", — sakė Da
niela Lozoraitienė. (Elta) 

ANGLIJOS LIETUVIU 
SĄSKRYDIS 

Didžiosios Britanijos lietu
vių metinis sąskrydis, rugsėjo 
26 d. surengtas Notinghame, 
sutraukė daugiausia vyresnio 
amžiaus žmones, apsigyvenu
sius Anglijoje po Antrojo pa
saulinio karo. Jaunesnės kar
tos žmonės, gimę jau Anglijoje 
lietuviškose a r mišriose šei
mose, Didžiosios Britanijos 
lietuvių sąjungos veikloje be
veik nedalyvauja, retai kada 
apsilanko šventėse, minėji
muose. Mažai lietuviška veik
la domisi ir jaunimas, atvykęs 
čia po 1990-ųjų metų, nors 
ieškančių laimės Anglijoje 
naujųjų imigrantų iš Lietuvos 
yra nemažai. 

Didžiosios Britanijos lietu
vių sąskrydžio dalyviams 
daug džiaugsmo suteikė gerai 
Lietuvoje ir užsienyje žinoma 
estrados dainininkė Nelė Pal-
tinienė, po oficialių kalbų ir 
sveikinimų kartu su savo vyru 
Arvydu Paltinu atlikusi kon
certinę programą. Anglijos lie
tuviams ji padainavo daug lie
tuviškų dainų. Pasak. K. Ta
mošiūno, žavėjo klausytojus 
jos malonus ir skambus bal
sas, grakštūs judesiai, romėnų 
klasikinius drabužius prime
nanti melsva, laisvo kirpimo 
suknelė. Paklausus, kas tokią 
įdomią suknelę jai pasiūdino, 
ponia Paltinienė atsakė: „Aš 

Užupienė. 
pati". Sąskrydžio dalyviams 
buvo malonu sužinoti, kad jų 
tautietės talentas — ne vien 
tik daina. 

Po koncerto visi buvo pa
kviesti pasivaišinti arbata, su
muštiniais ir viena kita taure 
vyno. Kai kurie, grojant muzi
kai, šoko, kiti susėdę prie sta
liukų šnekučiavosi, dalijosi 
prisiminimais. Sąskrydžiui 
pasibaigus, nelengva buvo 
skirstytis — ne vieną ypač 
garbaus amžiaus žmogų ka
mavo abejonės, ar besulauks 
kitų metų, kai vėl visi Didžio
sios Britanijos lietuviai rink
sis drauge pabūti. (Elta) 

PASKIRTA PREMIJA 

Vertinimo komisija suside
danti iš : kun. A. Diškevičiaus, 
dr. Č. Masaičio ir ses. Marga
ritos Bareikaitės, savo posė
dyje, įvykusiame 1998 m. rug
sėjo 21 d. Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seserų vienuolyne, 
Putnam, Conn., nusprendė 
prel. Juozo Prunskio krikščio
niškos kultūros spaudos pre
miją už 1997 metus skirti 
laikraščiui „ XXI-masis am
žius", kaip labiausiai pasitar
navusiam, puoselėjant krik
ščioniškus katalikų idealus 
lietuvių tarpe. 

GRĮŽO I TĖVYNE 

Iš Vokietijos į Lietuvą am
žino poilsio pargabenti įžy
maus istoriko, lietuvių kata
likų mokslo akademijos nario, 
profesoriaus Zenono Ivinskio 
(1908-1971) palaikai. J ie buvo 
pašarvoti Vilniaus universite
to Šv. Jonų bažnyčioje. Atsis
veikinimas — spalio ld . Lai
dotuvės — spalio 2 d. An
takalnio kapinėse. Spalio 1 d. 
Šv. Jonų bažnyčioje vyskupas 
Juozas Tunaitis aukojo už Ze
noną Ivinskį Mišias. Laidotu
vių apeigose dalyvavo iš Vokie-
kietijos atvykusi profesoriaus 
našlė Paulina Ivinskienė. 

Gimęs ir mokslus baigęs 
Lietuvoje, Z. Ivinskis čia pra
dėjo ir Lietuvos istorijos tyri
mus, dėstė Vytauto Didžiojo 
universitete, buvo Visuotinės 
istorijos katedros vedėjas. Nuo 
1944 metų gyveno Vokietijoje. 
1957 m. straipsnyje „Tremties 
istorikų uždaviniai" jis rašė: 
„Mums neprieinami tie ar
chyvai ir bibliotekos, bet jokiu 
būdu negalima nuleisti rankų, 
nustoti rašyti ir tyrinėti, vis 
laukiant, kol pačioje tėvynėje 
išauš normalaus mokslinio 
darbo sąlygos". 

Prof. Z. Ivinskis, kaip sakė 
Lietuvos istorijos instituto di
rektorius profesorius Antanas 
Tyla, bene vienintelis iš Lietu
vos istorikų, pasitraukusių į 
Vakarus, paskelbė tiek daug 
autentiškais šaltiniais pa
remtų studijų. Ga ęs kuklią 
stipendiją, jis dirbc Vatikano 
ir Romos archyvuose. Rem
damasis juose surinkta me
džiaga, parašė studijas „Šven
tasis Kazimieras" (1955), 
„Merkelis Giedraitis ir jo lai
kų Lietuva" (1955). ..Lietuvos 

istorija iki Vytauto Didžiojo 
mirties" (1978), daug mažes
nės apimties darbų, kurie 
spausdinami „Lietuvių encik
lopedijoje", Rinktinių raštų 
keturiuose tomuose. Bendrau
damas su VLIKu, jis parengė 
studiją Lietuvos sienų klausi
mu. 

Nuo 1963 metų profesorius 
Z. Ivinskis Vokietijoje, Bonos 
universitete, dėstė Lietuvos is
toriją. 

Tarp Lietuvos istorikų, kaip 
teigia profesorius A. Tyla, Z. 
Ivinskis savo darbštumu ir pa
liktais darbais stovi kaip mil
žinas. Jis buvo toks didelis, 
kad nuolatos jį spaudoje prisi
mindavo ir sovietinės okupa
cijos apologetai, negalėdami 
susitaikyti su tuo, kad nepa
siekė jo čekistinėmis ranko
mis, neištrėmė į koclagerius. 

Atkūrus nepriklausomybę, 
Z. Ivinskis, pasak prof. A. Ty
los, vėl tapo nevaržomu mūsų 
mokslinio gyvenimo bendri
ninku. Leidžiami jo veikalai, 
rengiamos konferencijos jo 
mokslinių tyrinėjimų pažini
mui. Z. Ivinskio mokslinis pa
likimas ir kryptinga Lietuvos 
piliečio veikla yra mums bran
gus ir neužmirštamas pavel
das, didelis indėlis į kultūrą ir 
mokslą, pabrėžė profesorius A. 
Tyla. (Elta) 

PAMINĖTA ŽYDŲ 
GENOCIDO DIENA 

Š. m. rugsėjo 25 d. į Lietu
vos ambasadą Vašingtone pa
minėti Lietuvos žydų genocido 
dienos susirinko JAV žydų 
bendruomenės, JAV žydų or
ganizacijų, JAV valstybinių in
stitucijų atstovai. 

Šių metų minėjimas buvo 
skirtas žydų genocido atmin
ties ir Holokausto švietimo 
Lietuvoje temai. Renginio 
metu buvo pristatyta Lietuvos 
fotomenininko Antano Sut
kaus paroda „Pro Memoria". 
Susirinkusieji galėjo susi
pažinti su žydų genocido temą 
nušviečiančiais istorijos va
dovėliais, skirtais Lietuvos 
vidurinių mokyklų moki
niams. Veikė žydų istorijos ir 
kultūros tema Lietuvoje iš
leistų leidinių parodėlė. 

Minėjimo metu kalbėjęs am
basadorius Stasys Sakalaus
kas pabrėžė Lietuvos vyriau
sybes nusiteikimą siekti isto
rinės tiesos ir teisingumo. Am
basadorius papasakojo apie 
teigiamus poslinkius Holo
kausto ir žydų istorijos mo
kyme Lietuvos vidurinėse ir 
aukštosiose mokyklose, padė
kojo JAV žydų organizacijoms, 
padedančioms ruošti medžia
gą ir rengiančioms mokomuo
sius kursus istorijos mokyto
jams. 

JAV žydų organizacijos B'-
NAI BTUTH ryšių su visuo
mene centro direktorius Da-
niel Mariaschin papasakojo 
apie jo organizacijos ir JAV 
Holokausto atminties muzie
jaus bendradarbiavimą su Lie
tuvos švietimo ir kultūros mi
nisterijomis. D. Mariaschin 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 
pareiškė pasitenkinimą tuo, 
kaip žydų genocido tema buvo 
pateikta Lietuvos vidurinių 
mokyklų istorijos vadovėliuose. 

Šią vasarą Lietuvoje apsi
lankiusi Vašingtono ir apylin
kių išlikusiųjų (survivors) or
ganizacijos pirmininkė, buvusi 
Šiaulių geto kalinė Nesse Go-
din padėkojo Lietuvos vyriau
sybei už gerą žydų kapinių ir 
istorinių vietų priežiūrą. 

Minėjimo dalyviai išreiškė 
viltį, kad jau įsitvirtinusi tra
dicija paminėti Lietuvos žydų 
genocido dieną Lietuvos am
basadoje Vašingtone ir toliau 
bus tęsiama. 

Lietuvos ambasados 
Spaudos ir informacijos 

skyrius 

SKELBIMAI 
^ U K S O GIJA" koncerto 
programą atliks solistai Vir
gilijus Noreika ir Audronė 
Gaižiūnienė. Jiems akom-
ponuos Povi las J a r a m i n a s . 
Koncertą rengia „Saulutė", 
Lietuvos vaikų globos būrelis, 
ir kviečia visus į Jaunimo 
centrą spal io 25d., skmadi-
enį, 3:00 vai. p.p. 

(sk) 
• Spal io lOd.-puiki proga 
maloniai praleisti vakarą 
Jaun imo Centro didžio
joje salėje-ten įvyks Lietu
vos Dukterų draugijos 
ruošiamas linksmas RU
DENS POKYLIS! Pradžia 
6v.v. Programoje-dr. V. Kere-
lytės ir Alg. Barniškio atlie
kamos dainos, gardi vaka
rienė, A. Stelmoko muzika 
šokiams ir dvi loterijos, ku
rioms laimikių dar galima 
atnešti į draugijos „namelius" 
2736 W 71 g-vė, kasdien nuo 
lOv.ryto iki 2v. popietų. 
Vietoms užsisakyti skam
binkite: 773-925-3211. 
Pelnas skiriamas paramos 
reikalingiems čia ir Lietu
voje. Visi laukiami! 

(sk) 

• II-oji Pasaul io l ie tuvių 
dainų šventė-1998. Trys 
vaizdajuostės (aukšta kokybė 
garantuota): 1. Ansamblių 
vakaras Kalnų parke, liepos 
4d. (2 va i ) ; 2. Šokių d iena 
„Žalgirio" stadione, liepos 5d. 
(2 vai.); 3 . Da inų d iena Vin
gio parke, liepos 6d. (4 vai.). 
Jau dabar galite užsisakyti 
pas International Historic 
Filmą, Inc., skambinant tel.: 
773-927-2900, raštu arba as
meniškai atvykdami į mūsų 
raštinę 3633 S. Archer 
Ave., Chicago, DL 60009. 
Vienos vaizdajuostės kaina 
tik $20, arba visų trijų $50 ir 
$5 už persiuntimą. Mes prii
mame čekius ir Visa/ 
Mastercard kredito korteles. 
Sav. Petras Bernotas 
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