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Pakeistas kaltinimas Sausio 
13-tosios byloje

Vilnius, spalio 19 d. (BNS) 
— Vilniaus apygardos teismas 
pirmadienį pusei metų pra
tęsė kardomąjį suėmimą 1991 
metų sausio 13-tosios bylos 
teisiamiesiems Mykolui Buro
kevičiui ir Juozui Jermala
vičiui ir nusprendė juos teisti 
pagal valstybės kaltintojų pa
keistą kaltinimą.

Kaltinimai M. Burokevičiui 
ir J. Jermalavičiui iš kenkimo 
siekiant susilpninti Lietuvos 
valstybę perkvalifikuoti į vie
šus raginimus smurtu pažeisti 
Lietuvos suverenitetą.

Lygiai taip pat kaltinimas 
perkvalifikuotas ir kitam bu
vusiam kompartįjos veikėjui 
Juozui Kuoleliui. Gen. proku
ratūra naują visiems pateikė re
miantis tuo, jog jie, būdami 
LKP/TSKP CK nariais ir dirb
dami LKP/TSKP CK nuo 1990 
iki 1991 metų, veikdami kartu 
su kitais asmenimis, aktyviai 
dalyvavo antivalstybinės orga
nizacijos — kitos valstybės 
TSRS bei užsienio organizaci
jos TSKP ir jos padalinio Lie
tuvoje — LKP/TSKP bei Lie
tuvos nacionalinio gelbėjimo 
komiteto veikloje ir būdami 
jos nariais, per LKP/TSKP CK 
masines informacijos prie
mones — laikraščius „Tarybų 
Lietuva”, „Litva Sovietskaja”, 
„Litwa Radecka”, radiją „Ta
rybų Lietuva” ir televiziją, 
viešai smurtu ragino pažeisti 
Lietuvos Respublikos suvere
nitetą, teritorijos vientisumą, 
nuversti valstybinę valdžią.

Pasak valstybės kaltintojo 
Jono Obolevičiaus, kaltinimas 
pakeistas, nes šių teisiamųjų 
veikla iki šiol buVo nevisiškai 
tiksliai kvalifikuota. Pasak 
prokuroro, kaltinimo pakeiti
mas bausmei reikšmės ne
turės.

Maksimali 67 ir 68 straip
snyje numatyta bausmė ta 
pati — 10 metų kalėjimo.

M. Burokevičius, J. Jermala- 
vičius, J. Kuolelis ir jų gynėjai 
prašė netenkinti prokuratūros 
prašymo ir neteisti jų pagal 
naujai pateiktus kaltinimus.

M. Burokevičius teismui sa
kė, jog laikraščio „Litwa Ra
decka” apskritai nebuvo, o jis 
pats niekada viešai neragino 
nuversti valdžią. „Dvejus me
tus ir 10 dienų vyksta teis
mas, o generalinė prokuratūra 
negali suvokti, kad nėra tokio 
leidinio *LitwaRadecka’ ”, pik
LDDP primena konservatoriams 

j U rinkimų pažadus
Vilnius, spalio 19 d. (BNS) 

— Opozicinė LDDP mano, kad 
lapkritį savo suvažiavime val
dantieji konservatoriai turėtų 
atsiprašyti žmonių už nerea
lius pažadus, kritiškai įver
tinti savo veiklą, valdant val
stybę, ir pakoreguoti veiklos 
programą.

„Nors pasirengimuose suva
žiavimui tokių tendencijų ne
matyti, dar nevėlu pagalvoti 
apie šios partijos demokrati
zavimą ir modernizavimą”, 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė LDDP frakcijos 
seniūno pavaduotojas Juozas 
Bernatonis.

Jo nuomone, konservatorių 
suvažiavime lapkričio 28 die
ną gali būti priimti svarbūs 
sprendimai, kurie įtakos de
mokratuos bei ekonomikos 
raidą bei socialinių problemų 
sprendimą.

„Arba gali būti nepriimta 
jokių svarbių sprendimų, ir tai 
turės neigiamos įtakos”, sakė

tinosi jis.
M. Burokevičius teige, jog 

nieko neturįs bendra su kalti
nime išvardytomis organizaci
jomis, atmetė naujus ir jau 
anksčiau pareikštus kaltini
mus ir bylą pavadino sufabri
kuota generalinės prokura
tūros.

J. Jermalavičius taip ka
tegoriškai atmetė visus kalti
nimus ir teigė, jog jeigu ir teis
mas priims neteisingą spren
dimą, tai „istorija išaiškins”. 
Teisiamasis teigė, jog niekada 
neragino smurtu pažeisti Lie
tuvos suverenitetą, bet prie
šingai — gynė jį, nepriklauso
mai nuo valstybės santvarkos. 
Pasak J. Jermalavičiaus, visi 
jo pasisakymai buvo komenta
ro, apibendrinimo, vertinimo 
pobūdžio, nes tai buvęs jo, is
toriko, pašaukimas.

J. Kuolelis teigė net nesu
gebąs išreikšti pasipiktinimo, 
kad taip nesigilinama į teisin
gumą, „į žmonių likimus”.

Rugsėjo pabaigoje Vilniaus 
apygardos teismas baigė liu
dytojų apklausą Sausio 13- 
tosios byloje ir spalio 19 dieną 
ketino pradėti teisminius gin
čus.

Teisiamųjų gynėjai prašė 
padaryti maždaug 2 mėnesių 
pertrauką, kad jie ir jų gina
mieji galėtų susipažinti su 
naujais kaltinimais ir dar kar
tą susipažintų su bylos me
džiaga.

Sausio 13-tosios bylos tyri
mas užtruko daugiau nei 5 
metus, ir ji Lietuvoje neturėjo 
atitikmens pagal nusikaltimų 
pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Bylą dėl sąmokslo, siekiant 
užgrobti valdžią 1991-ųjų sau
sį ir tyčinių nužudymų orga
nizavimo, sudaro daugiau kaip 
332 tomai. Teismui liudijo 
tūkstančiai liudininkų ir nu
kentėjusių. Parengtinis tardy
mas byloje buvo baigtas 1994 
m. pabaigoje, dar po 2 metų 
byla perduota teismui.

Prieš teismą stojo 6 iš 51 
kaltinamojo, nes kiti Lietuvos 
teisėsaugos institucijoms yra 
nepasiekiami.

Buvusiems Lietuvos kom
partijos vadovai M. Buroke
vičiui ir J. Jermalavičiui 1994 
metų rugsėjį buvo paskirtas 
kardomasis suėmimas. Jau 
daugiau nei 4 metus teismo 
nuosprendžio jie laukia Vil
niaus tardymo izoliatoriuje.

Seimo narys.
Jis teigė, kad LDDP frakci

jai „visiškai nesvarbu, ar su
važiavime vyks lyderių grum
tynės, ar skambės vienybės 
fanfaros”. „Mums svarbu, kaip 
šis suvažiavimas įtakos val
stybės valdymą”, pabrėžė J. 
Bernatonis.

Jis apgailestavo, kad visuo
menė ir politikai artėjančiam 
konservatorių suvažiavimui 
skiria nedaug dėmesio. „Mūsų 
nuomone, tai ypač svarbus fo
rumas, nes vyksta tuomet, kai 
įpusėja jų buvimo valdžioje 
kadencija”, sakė J. Bernato
nis.

Jis citavo konservatorių 
1996 m. rinkimų programą, 
kurioje numatyta per 18-20 
mėnesių vidutinę pensiją pa
didinti iki 350 litų. Pasak J. 
Bernatonio, rugpjūtį ji buvo 
295 litai.

Jis piktinosi, kad konserva
toriai taip pat neišpildė ir kitų 
rinkimų pažadų: neprivatizuo-
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Spalio 18 dieną Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo jo garbei Čikagos priemiestyje, „Willowbrook 
Ballroom” restorane, surengtoje iškilmingoje vakarienėje, į kurią atvyko per 500 svečių.

Eugenijaus Butėno nuotr.: Prezidentas Valdas Adamkus vakarienės metu sako kalbą. Toliau stovi vakaro 
vedančioji Rūta Staniulienė, dešiniau sėdi kunigas Algirdas Paliokas, SJ.

Lietuvos prezidentas tęsia vizitą 
Čikagoje

Čikaga, spalio 19 d. (Elta) 
— Pirmadienį yra numatyti 
Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus susitikimai su Illi
nois valstijos gubernatoriumi 
Jim Edgar, Čikagos arkivys
kupu Francis George, vietos 
lenkų kongreso atstovais.

Prezidentas pietaus Vidurio 
Amerikos komitete (Mid-Ame
rica Commitee). Prieš pietus 
V. Adamkus įteiks Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedi
mino 2-ojo laipsnio ordiną 
JAV senatoriui Richard J. 
Durbin ir Atstovų Rūmų na
riui Henry J. Hyde.

Vakare V. Adamkus Čika
gos universiteto politikos klu
be skaitys paskaitą apie Lie
tuvos integraciją į europines ir 
transatlantines struktūras.

Sekmadienį „Seklyčioje” 
pusryčiaudamas su daugiau 
kaip penkiasdešimties lietu
vių išeivių organizacijų Ameri
koje atstovąis, prezidentas pa
brėžė, kad lietuvybės puose
lėjimas turi tapti svarbiausiu 
užsienio lietuvių tikslu. Jis 
pažadėjo Lietuvos vyriausybės 
paramą šiai veiklai vystyti. 
Prezidentas taip pat prašė už
sienio lietuvių panaudoti savo 
įtaką siekiant Lietuvos narys
tės NATO. Prezidentas sveiki
no užsieno lietuvijos iniciaty
vą rašyti laiškus savo išrink
tiems Kongreso nariams, ku
riuose pabrėžiamas Lietuvos 
siekis integruotis į Šiaurės At
lanto sąjungą.

Vėliau prezidentas dalyva
vo šv. Mišiose Marąuette par
ko bažnyčioje, o vakare — 
,,Willowbrook Ballroom” resto
rane surengtame pokylyje jo ir 
Almos Adamkienės garbei.

Šeštadienį prezidentas atsa
kė į kelių Amerikos žurnalistų 
klausimus. Jis teigė, kad ma
lonu grįžti ten, kur gyventa 
keliasdešimt metų. „Žinoma, 
gaila čia paliktų senų gerų 
draugų, tačiau mes nenutrau
kiame kontaktų, todėl dabar 
pasinaudojau proga susitikti 
su kai kuriais pažįstamais”, 
teigė V. Adamkus.
ti naftos ir dujų vamzdynų, 
sumažinti pridėtinės vertės 
mokestį iki 15 proc. vėliau — 
iki 13 proc., tinkamai finan
suoti švietimo įstaigas.

Todėl LDDP siūlo konserva
toriams pakoreguoti progra
mas, kad Jos objektyviai at
spindėtų šiandieninę valsty
bės raidos būklę”.

Pasak Lietuvos vadovo, jam 
negaila Amerikoje pragyventų 
metų, nes jie buvo praleisti 
neveltui. „Kai pasižiūriu į Di
džiuosius ežerus, kur žmonės 
jau gali laisvai maudytis, sup
rantu, kad kai ko pasiekiau 
savo gyvenime. Tuomet, kai 
atvykau į Čikagą, šie ežerai 
buvo labai užteršti ir juose bu
vo draudžiama maudytis”, sa
kė kelioliką metų JAV aplin
kosaugos agentūros penktojo 
regiono vadovu buvęs V. 
Adamkus.

Numatoma, jog antradienį 
vakare V. Adamkus iš Čikagos 
skris į Vašingtoną, kur vyks 
pagrindinė jo vizito JAV dalis. 
Numatomi Lietuvos vadovo 
susitikimai su Amerikos prezi-

JAV senatoriai susipažins su 
Lietuvos pasiekimais

Vilnius, spalio 15 d. (BNS) 
— Vilniuje kitą mėnesį laukia
ma įtakingų JAV senatorių 
delegacijos, kuri domėsis Lie
tuvos darbais, įgyvendinant 
euroatlantinės integracijos 
siekius.

Dešimties senatorių delega
cija, vadovaujama Šiaurės At
lanto asamblėjos pirmininko 
William V. Roth, viešės Lietu
voje lapkričio 17-19 dienomis.

Pasak Vilniaus diplomatų, 
Lietuva per vizitą nori prista
tyti savo ekonominių, admi
nistracinių bei krašto apsau
gos reformų pažangą, siekiant 
narystės NATO ir Europos 
Sąjungoje (ES).

Senatoriai žada susitikti su 
Lietuvos prezidentu, ministru 
pirmininku, Seimo vadovybe 
ir komitetų atstovais, URM ir 
KAM vadovais.

Senatorių delegacijoje bus 
Finansų komiteto, Užsienio 
reikalų komiteto Europos pa
komitečio, Teisėtvarkos ir kitų 
komitetų atstovai, įskaitant 
Ginkluotųjų tarnybų komiteto 
vadovą John Warner.

Pastarasis senatorius, svars
tant Lenkijos, Čekijos ir Ven
grijos priėmimą į NATO, 
šiemet pavasarį siūlė paskelb
ti trejų metų moratoriumą 
bloko tolesniam plėtimui, bet 
didesnės paramos nesulaukė.

Lapkričio 16 d. į Lietuvą po
rai dienų atvykstant taip pat 
laukiama autoritetingo JAV 
politologo Zbignievv Brzezins- 
ki. Buvęs prezidento Jimmy 
Carter valstybinio saugumo

dentu Bill Clinton, Valstybės 
sekretore Madeleine Albright, 
Gynybos sekretoriumi William 
Cohen, JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų nariais, žinomu polito
logu Zbignievv Brzezinski. V. 
Adamkus skaitys pranešimą 
įtakingame Strateginių ir 
tarptautinių studijų centre, 
lankysis JAV holokausto atmi
nimo muziejuje, bendraus su 
žiniasklaidos atstovais.

Prezidentui bus suteiktas 
Amerikos katalikiškojo uni
versiteto (The Catholic Uni
versity of America) teisės dak
taro garbės titulas. Jam taip 
pat bus įteiktas JAV Aplinkos 
apsaugos teisės instituto ap
dovanojimas už nuopelnus 
ekologijos srityje.

Vizito JAV metu V. Adam
kus įteiks grupei amerikiečių 
aukštus Lietuvos valstybės 
apdovanojimus.

patarėjas skaitys paskaitą Vil
niaus universitete, kuris jam 
suteikė garbės daktaro laips
nį. Taip pat numatomi Z. 
Brzezinski susitikimai su Lie
tuvos administracijos atsto
vais.

* Čikagoje viešintis pre
zidentas Valdas Adamkus 
sekmadienio vakarą paskam
bino Seimo pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui ir pasvei
kino jį su gimtadieniu. Valsty
bės vadovas parlamento vado
vui palinkėjo sveikatos, ištver
mės bei sėkmės visuose jo dar
buose. Spalio 18 d V. Lands
bergiui sukako 66 metai.

* Jungtinių Tautų Euro
pos ekonomikos komisija 
teigiamai įvertino Lietuvos 
aplinkosaugos rezultatyvumo 
apžvalgą. Komisijos posėdyje 
Ženevoje praėjusią savaitę 
aplinkos viceministras Artū
ras Daubaras pristatė 12 
dalių apžvalgą, kuri įvertina 
esamą aplinkosaugos padėtį ir 
pateikia rekomendacijų toles
nei veiklai šioje srityje. Ap
žvalga nagrinėja aplinkosau
gos teisinius ir institucinius 
pagrindus, kaip derinami ap
linkosaugos ir ekonomikos 
sprendimai, įgyvendinamos 
švaresnės pramonės technolo
gijos, kaip vyksta teritorinis 
planavimas, tarptautinis ben
dradarbiavimas, kokia oro 
vandens kokybė, gamtos ir at
liekų valdymas, energetikos ir 
žemės ūkio ryšiai. (Eita)

Austrų žinios apie ES plėtrą 
vertinamos prieštaringai

Vilnius, spalio 19 d. (Elta) 
— Nors Europos komitetas 
prie Lietuvos vyriausybės ne
linkęs manyti, kad atitinka 
tikrovę austrų dienraštyje 
„Die Presse” išspausdinta ži
nia neva į kitą derybų dėl na
rystės Europos Sąjungoje eta
pą bus pakviestos tik Malta, 
Slovakija ir Latvija, politilogai 
neatmeta tokios galimybės.

„Nemanome, kad vertėtų 
kreipti dėmesį į panašaus po
būdžio gandus”, radijo stočiai 
„Radiocentras” sakė Europos 
komiteto atstovas spaudai Ar
vydas Žilinskas, komentuoda
mas „Die Presse” žinias, esą 
Lietuva, kaip ir Rumunija, šių 
metų pabaigoje nebus kviečia
ma derybų dėl narystės ES.

A. Žilinskas pakartojo, kad 
oficialiojo Vilniaus siekis ne
kinta — jis norėtų, kad gruo
džio pradžioje Vienoje įvyk
siančiame ES viršūnių susiti
kime Lietuva būtų pakviesta 
derėtis. „Kol kas nėra jokių 
oficialių sprendimų šiuo klau
simu”, tvirtino pareigūnas, 
pridūręs, kad tik lapkričio 
pradžioje Europos Komisija 
turėtų paskelbti naują atas

Čečėnijos prezidentas neigia 
gandus apie snaiperes iš 

Lietuvos .
Varšuva, spalio 19 d. 

(BNS) — Čečėnijos preziden
tas Aslan Maschadov paneigė 
gandus, kad sukilėlių pusėje 
prieš Rusijos pajėgas kovėsi 
moterys iš Lietuvos, kurias 
rusų žiniasklaida pavadino 
„baltosiomis pėdkelnėmis”.

„Iš Lietuvos mūsų pusėje ko
vojo trys ar keturi savanoriai”, 
interviu Varšuvos laikraščiui 
„Zycie” pareiškė A. Mascha
dov. Praėjusią savaitę jis Var
šuvoje dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje žmogaus teisių 
klausimais.

„Iš Ukrainos kariavo 10 
žmonių, o iš arabų pasaulio — 
50. Viskas, kas kalbama apie 
samdinius mūsų armijoje ir 
apie ‘baltąsias pėdkelnes’, yra

Valstybės „vartai” bus atviri 
ne kiekvienam

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) 
— Vidaus reikalų ministras 
Stasys Šedbaras tikisi, kad 
operacija „Vartai” padės įvai
rioms institucijoms dirbti ko
ordinuotai ir užkirsti kelią 
kontrabandai.

Spalio 1 dieną prasidėjusioje 
operacijoje „Vartai” dalyvauja 
visų policijos rūšių, Muitinės 
ir Valstybės saugumo departa
mentų, Mokesčių inspekcijos 
pareigūnai.

Penktadienį VR ministras 
apsilankė Medininkų pasienio 
poste, kur apžiūrėjo kontrolės 
techniką, susipažino su pasie
nyje atliekamomis keleivių ir 
krovinių patikrinimo procedū
romis.

Policijos departamento Or
ganizuotų nusikaltimų tyrimo 
tarnybos ir kontrabandos, nar
kotikų ir neplatinamų me
džiagų kontrolės valdybos vy
resnysis komisaras Linas Pe
tronis sakė žurnalistams, kad 
šia operacija siekiama su
stabdyti kontrabandos įve-' 
žimą bei pardavimą.

Pradėjus vykdyti operaciją, 
pasienio postuose buvo susti
printas budėjimas, tikrinamos 
beveik visos sieną kertančios 
transporto priemonės, mokes
čių policijos ir inspekcijos pa
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kaitą apie valstybių-kandida- 
čių pasirengimą pradėti dery
bas.

Tačiau politologas, pasiruo
šimo deryboms su ES dėl na
rystės specialiosios delegacijos 
narys Egidijus Vareikis linkęs 
„Die Presse” žinias vertinti at
sargiai. „Mane truputį stebin
tų toks variantas, nes nei Lat
vijos, nei Slovakijos vyriausy
bės po neseniai vykusių parla
mento rinkimų kol kas nesu
formuotos. Vargu ar Europos 
Komisijoje jau guli kažkokie 
užantspauduoti projektai. Bet 
šiaip nenorėčiau jūsų optimis
tiškai nuteikti — viskas yra 
įmanoma”, teigė politologas.

E. Vareikis pastebėjo, kad 
ES plėtimosi procesas, šiai or
ganizacijai pirmininkaujant 
ES naujokei Austrijai, gerokai 
sulėtėjo.

Pirmininkavimą po Naujųjų 
metų perims Vokietija. Pasak 
politologo, kol kas sunku spė
ti, kokią politiką vykdys nau
juoju Vokietijos užsienio rei
kalų ministru tikriausiai tap
siantis Žaliųjų partijos vadas 
Joschka Fischer.

melas”, sakė Čečėnijos prezi
dentas.

1994-1996 metų kare Rusi
jos žiniasklaidoje buvo gausu 
pranešimų apie prezidento 
Džochar Dudajev pusėje kovo
jusius specialius snaiperių da
linius, kuriuose tarnavo sa
vanorėmis atvykusios šaudy
mo čempionės „iš Pabaltijo”.

Šiuos pranešimus ypač su
reikšmino pagarsėjęs Rusijos 
TV žurnalistas ir Valstybės 
Dūmos deputatas Aleksandr 
Nevzorov, pernai sukūręs vai
dybinį filmą apie karą Čečė
nijoje. Jame, be kita ko, pa
vaizduotos merginos „iš Kau
no”, kurios negailestingai ko
voja su rusų desantininkais.

reigūnai atliko kruopštų par
duotuvių patikrinimą.

Pasak L. Petronio, per 
pirmąją „Vartų” savaitę pasie
nyje įregistruoti 97 kontra
bandos atvejai. Didžioji dalis 
sulaikytųjų gabeno nuo 3 iki 
kelių šimtų litrų kontrabandi
nio spirito.

Paregūnai neskelbia opera
cijos „Vartai” pabaigos.

VR ministras pažymėjo, kad 
šiais veiksmais siekiama pa
pildyti valstybės biudžetą ir 
padėti vietinei pramonei, kuri 
„kenčia nuo nelegaliai įveža
mų pigių alkoholinių gami
nių”.

S. Šedbarui buvo parodyta, 
kaip veikia prieš mėnesį su
kurta kompiuterinė sistema, 
kurioje įrašyti duomenys apie 
ieškomus automobilius ir as
menis.

Kol kas į bendrą informaci
nę sistemą yra sujungta Vil
niaus pasienio policijos rink
tinė, tačiau tikimasi, kad kitą
met ji apims visą pasienį.

KALENDORIUS
Spalio 20 d.: Šv. Paulius Kry

žiaus; Vendelinas, Irena, Artemas, 
Gedainis, Saulė.

Spalio 21 d.: Uršulė, Hilarijo- 
nas, Rikantas, Gilanda.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
12-TOJI PASAULIO AIDS

KONFERENCIJA
12-toji Pasaulio AIDS konfe

rencija, kuri baigėsi liepos 3 
dieną Ženevoje, Šveicarijoje, 
jau įrašyta į istorijos lapus. 
Nuo birželio 28 d. pasaulyje 
gyvenantys, kuriems rūpi ir 
kurie prisideda prie sumaži
nimo žiaurios plintančios ly
tinės ligos ŽIV/AIDS, dalyvavo 
seminaruose nuo ryto iki va
karo. Įvairios paskaitos prasi
dėdavo 6 vai. ryte ir tęsėsi iki 
8 vai. vak. Dalyvavo netoli 
15,000 žmonių.

Didžiojoje Palexp arenoje 
buvo farmakologijų firmų rek
lamos, siūlant įvairius AIDS 
gydymui preparatus, ir dideli 
plakatai, raginant lankytojus 
ir primenant praeiviams, kad 
yra tokia ŽIV/AIDS liga.

Paskaitos buvo protingai su
skirstytos į įvairias tos dienos 
temas. Skaitė iš viso pasaulio 
kviesti skaitovai. Stendai, ku
rie buvo išstatyti, apžvelgė tos 
dienos paskaitų temas ir buvo 
lankomi visą dieną. Skirta vie
ta užėmė 100 x 200 cm plotą. 
Mūsų stendas, pavadintas 
„Introducing peer education 
strategies for AIDS prevention 
in Lithuania”, turėjo nemažai 
atsiliepimų iš 10 skirtingų 
kraštų: Portugalijos, Australi
jos, Norvegijos, Brazilijos, 
JAV karinės bazės iš Mary- 
land, Malaizijos, Cameroon 
Respublikos, Indijos, Vokieti
jos ir Latvijos. Vyksta susi
rašinėjimai, dalinamės patyri
mais, ypač su Latvija, nes ji 
yra visai netoli Klaipėdos.

Kasdien beveik , kiekviena 
skaityta paskaita (ar būtų iš 
Amerikos, ar mažiausios, net 
negirdėtos šalies) buvo apie 
prevenciją. Buvo pateikta in
formacija apie infekcijos su
mažėjimus AIDS sergančių 
tarpe, bet buvo ir statistikos, 
kad padaugėjo užkrėtimai. Pa
saulyje užsikrėtusių ŽIV/AIDS 
yra per 31,000,000.

Kodėl kalbama apie preven
ciją? Ji labai mažai kainuoja 
ir ji yra prieinama beveik vi
siems. O vaistai toli gražu 
brangesni — vienų metų lai
kotarpiui kainuoja 10,000 dol., 
o laboratorijoje tyrimas kai
nuoja tiek pat. Jų reikia imti 
bent 30 dozių per vieną parą. 
Dar nėra padaryta pakanka
mai tyrinėjimų, vaistai dar 
tebėra eksperimentiniai, dar 
negalima sakyti, kad tas ir tas 
pagydys. Gydo su ŽIV/AIDS 
susirgimais susijusias kom
plikacijas; plaučių uždegimus, 
tuberkuliozę, žarnyno neveik
smingumą, bet gydymas duo
da nelabai gerus rezultatus. 
Ne kiekvienas turi buvusio 
krepšininko Magic Johnson 
kišenę. Ar yra bent vienas 
kraštas, ypač su sėkmingai 
veikiančia socialinės medici
nos tarnyba, kuris galėtų su
gebėti gydyti šiuos ser

Druskininkų „Lietuvos” sanatorija. Nuotr. O. Rušėnienės

gančiuosius? Tas pats ir 
Lietuvoje. Užregistruotų ser
gančių yra 119.

Vieną dieną per darbo semi
narą, suruoštą Rytų Europos 
kraštų AIDS problemomis 
spręsti, kurį vedė AIDS pre
vencijos darbuotoja iš Austra
luos, rusą paklausė — kaip 
reikalai Rusijoje?” Čia irgi bu
vo kalbama apie narkotikų 
naudojimą. Dalyvavo iš Latvi
jos, Estijos, Slovėnijos, Čeko
slovakijos, Lietuvos ir dar ke- 
letos buvusių okupuotų valsty
bių dalyviai, taip pat Danijos, 
Švedijos, Amerikos persona
las, kuris dirba su tais kraš
tais ŽIV/AIDS reikalais. Nors 
dalyviai buvo nemažai susi
pažinę su situacija Rusijoje, 
rusas išgyrė savo, atseit, be 
problemų kraštą,, didžiausią ir 
turtingiausią visame pasau
lyje. Jis dėl narkotikų vartoji
mo atsakė, kad Maskvoj nėra 
problemų, tik narkotikai nau
dojami savaitgaliais malonu
mui. Ir naudojame gerą heroi
ną. Žmonės Maskvoje turtingi, 
gali nusipirkti ir švirkštų, 
kiek tik nori. Niekas nenaudo
ja adatos antrą kartą. Jo pasi
sakymas palydėtas žinančiais 
žvilgsniais.

Kitą rytą skaitė paskaitą 
Rusijos epidemiologė dr. Irena 
Savchenko. Ji dirba Visuome
nės sveikatos centre. Ji nu
švietė problemą visai kita 
šviesa. Statistika rodo, kad: iš 
150 milijonų gyventojų, įre
gistruota yra 8,507 užkrėstų, 
iš jų 375 vaikai. Gimę užsikrė
tusiom motinom — 73 vaikai. 
Ji kalbėjo apie Karaliaučių, 
pavadindama tą kraštą Rusi
jos rajonu. Ji labai apgailesta
vo, kad nėra jokio politinio 
pritarimo ir nėra įstatymų, 
nėra jo prevencijos programų 
nei narkomanams, nei plin
tančių lytinių ligų ligoniams.

Kodėl aš šiai temai skiriu 
tiek daug vietos? Karaliau
čiuje yra per 1,500 ŽIV/AIDS 
užsikrėtusių, o siena su Lietu
va visiškai atvira. Pasaulio 
sveikatos organizacija vis pri
mena, kad reikia pridėti bent 
10% prie žinomų skaičių, ku
rie dar nežinomi, nenustatytos 
diagnozės, bet užsikrėtę.

Nors didžiulėje, suvažiavi
mui skirtoje, knygoje parašyti 
4 skirtingi abstraktai, visi bu
vome pakviesti Lietuvos AIDS 
reikalais išstatyti stendus ir 
tam reikalui lietuvaičiai gavo 
stipendijas, o buvome tiktai 
du.

1. Tai dr. Aleksandro Slat- 
vickio apie ŽIV/AIDS preven
cijos priemones, dirbant su 
intraveninių narkotikų naudo
tojais Klaipėdoje.

2. Ir mūsų, Lithuanian Mer- 
cy Lift, kartu su University of 
Illinois, College of Nursing (pa-

,Iš kairės į dešinę: Marija Caplinskienė, Aleksandras Slatvickis ir Pranė Šlutienė Ženevoje.

SKAMBĖK, DAINA”
Tokiu vardu šių metų bir

želio pabaigoje ir liepos pra
džioje pasirodė du Pasaulio 
lietuvių dainų šventei skirti 
leidinio numeriai. Jie buvo 
platinami Vilniaus spaudos 
kioskuose ir šventinių rengi
nių vietose.

Šis leidinys leidžiamas jau 
nuo 1955 metais įvykusios 
Dainų šventės ir šiuometiniai 
turi 52-53 eilės numeraciją. 
„Skambėk, daina” laikraštis 
turi 16 puslapių; redaktore 
pasirašo Dalia Rastenienė, o 
pavaduotoju — Aleksandras 
Šidlauskas. Leidėjas -— Lietu
vos Liaudies kultūros centras.

Laikraščio, antrame (53-me) 
numeryje, pažymėtame 1998 
m. liepos 3 d. data, yra daug

vadinimą paminėjau anks
čiau).

Turėjo būti stendas Lietuvos 
AIDS centro ir nebuvo dėl da
lyvių asmeniškų reikalų, nors 
abu buvo Ženevoje.

Dr. Slatvickis yra psichiat
ras, Klaipėdos priklausomybės 
ligų gydymo centro direkto
rius. Jis buvo pakviestas skai
tyti paskaitą apie jo paruoštą 
programą. Jis susilaukė daug 
klausimų apie Klaipėdoje pra
dėtą prevenciją — adatų pasi
keitimą.

Negaliu pasakyti, ar suva
žiavimas pasisekė, ar nepasi
sekė. Žinau, kad jis mane su
jaudino, Tik po dvejų metų 
Londone suvažiavę galėsime 
pasidalinti, pasiklausyti naujų 
rezultatų. Nors apie preven
ciją daug kalbama, bet didė
jantis užsikrėtimų skaičius 
rodo, kad reikia daug daugiau 
švietimo.

Išvažiavome iš suvažiavimo 
sukrėstos, nors daug kas nu
suka galvą į šalį ir sako — ne 
man — bet šita problema ir 
man, ir mano šeimai, ir mano 
krašto broliui, ir seseriai, ir 
mano tautai, ir mano artimie
siems. O pasaulis yra mūsų, ir 
mes priklausome tam pasau
liui. Jei tokie plitimai vyks to
liau, nebebus nei mūsų, nebe
reikės nei pasaulio.

Pranė Šlutienė

Nr. 1 f52) VILNIUS

Sui netnucus prasidėt »ntn> ir daina skrido, lėkė tOknan- 
na pasaulio lietuvių damų tupu čiut kilometrų ii Sibiro lankyti ar- 
vimai i savo »vem< los auti lt k: ūmųjų, įveikt Atlanta pirmiau. ne: 
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Skambėk, daina
Pasaulio lietuvių dainų Šventės leidinys

rašoma apie iš užsienio atvy
kusius šventės dalyvius. Apie 
juos pasakoja ir Dainų šventės 
koordinatorė išeivijoje Vitalija 
Vasaitienė iš Čikagos. Ji, pa
klausta apie pirmą kartą į 
Lietuvą atvykstančius chorus 
ir šokių vienetus, taip abrake:

„Į šią šventė pirmą kartą at
vyksta 'Gimtinės’ choras iš 
Didžiosios Britanijos taip pat 
savo choro atstovus atsiunčia 
Argentinos 'Atminties' choras.
Į choristų gretas rikiuosis ir 
Čikagos Lietuvių operos atsto
vai bei Pal. J. Matulaičio cho
ro nariai iš Lemonto, JAV. • 
Šokėjų rateliai pasipildo 'Šal
tinio' vienetu iš Argentinos. 
Taip pat atvyksta 'Nemuno' 
šokėjai iš Brazilijos. O JAV 
šokėjų ratelius papildo 'Žaibo' 
ir 'Žalgirio' šokėjai. Nors kai 
kurie vienetai dalyvavo 1994 
m. dainų šventėje, tačiau dau
gelis jų narių į Lietuvą at
vyksta pirmą kartą, nes per 
ketverius metus keitėsi šokė- , 
jai, keitėsi choristai, kai ku
riais atvejais ir vadovai”.

Be to, įdomus pasikalbėji
mas yra su Australijos LB 
Krašto valdybos nariu švie
timo reikalams Kęstučiu Pro
tu. Jis pareiškė, kad į Pasau
lio lietuvių dainų šventę iš 
Australijos atvyko 82 žmonės: 
36 šokėjai ir 46 dainininkai. 
Dainininkai surinkti iš 4 
miestų — daugiausia Sidnė
jaus, Melburno, Adelaidės ir 
Geelongo. Šokėjai yra iš „Gin
taro” ansamblio Melburne, 
kurį sudaro net penkios įvai
raus amžiaus šokėjų grupės, 
nors į Lietuvą patys jauniau
sieji nevyko. Tas pasikalbė
jimas pavadintas „Atvedė mei
lė ir pareiga”.

Straipsnyje .Anūkai ilgisi 
senelių tėvynės” rašoma apie 
tris San Paulo (Brazilijoje) 
„Nemuno” šokių ansamblio 
narius — Oną Tatarūnaitę, 
Nadją Girčytę iš Alfredą Girčį. 
Straipsnio autorė Dalia Mie- 
liauskaitė, plačiai nupasakoju-, 
si apie šiuos jaunuolius, tei
gia: „Prisipažinsiu, patiko
man šie jaunuoliai, atviri jų 
žvilgsniai, savita elegancija, 
ryžtas išlaikyti savo lietuviš
ką kilmę. Matyti į Dainų šven
tę važ'uoja patys geriausieji”.

Dėmesio vertos yra datos ir

1998 m. birželio U d.

Susiglauskite, dainos
ir nesasiaika. lodei o 

i udilame.
blausiai pnantiamr vienas t 
kito

Miltų dainose viskas itaau 
u: miisų saulė. žeme. dangus, 
mai. ąžuolai, obelys, varu:, i 
tų iraaluai, javai, žodžiai, m

vo žarna, kalbą. i savo upes. i
Kaip u mūsų žmogus, dama tu. bttti vieningiems, veikti kanu rus, n

buvo žalojama, t ja režimai speau- net ir tada. kai buvome iiblaikyti _________ ______________
datavo žodžius, bei j ikarui tumu- Kai gerai dainuoja, tako: eina- trukus visa ui dar kaną perviro
mts atlaike uioriios n laiko slėgi na. lodei nirime sutartina Tad linkiu sėkmes Antrosios

Ji oeiidavt ir buvo su mumu Daina patvirtindavo bendrumą pasaulio lietuvių dainų Šventas da-
tremnes vagone, partizanų būnat- Šeimos vienybe. w daina aunnka- 
ryit. vargingoje kaimo pirkelėje, nu ir Klydimų ja kalbmami mirų 
Vorkutos narakuote Čikagoje, sreji. nes ji yra tr protėvių bailu.
Melburne... Daina ižikaitona sielų, ižvalc Marcihjia MARTINAITIS

Kai fincr.9 naru

skaičiai iš Dainų švenčių isto
rijos. Čia rašoma apie Lietu
voje ir išeivijoje vykusias dai
nų bei tautinių šokių šventes. 
Apžvalgoje nurodoma, kad 
1991-siais įvyko septintoji JAV 
ir Kanados lietuvių dainų 
šventė. Pirmoji buvo 1956 me
tais. Kitos — 1961, 1966, 
1971,1978, 1983 m.

Kalbant apie tautinių šokių 
šventes, pažymima, kad 1996- 
siais vyko dešimtoji išeivijos 
taut. šokių šventė. Pirmoji bu
vusi 1957 metais, o kitos: 
1962, 1968, 1972, 1976, 1980, 
1984, 1988, 1992 metais.

„MUZIKOS BARAI”
DARO PAŽANGĄ

Didžiausią pažangą Lietu
vos periodinių leidinių tarpe 
yra padaręs „Muzikos barų” 
žurnalas. Šis Lietuvos Muzikų 
draugijos leidinys, kuris prieš
karinėje Lietuvoje buvo pra
dėtas leisti 1931 metais, o po
kario metais atgaivintas prieš 
pat Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimą — 1989- 
siais, dabar stebina savo iš
vaizda ir turiniu.

Pirmasis 1989 m. birželio 14 
d. numeris, redaguotas Vaclo
vo Juodpusio buvo mažutis ir 
kuklus. Ne kartą leidiniui grė
sė uždarymas. Tačiau pats re
daktorius sutiko jį maketuoti 
ir iš Vilniaus vežti į Panevėžį. 
Beveik stebuklingai „Muzikos 
barai” išliko. Ne tik išliko, bet 
paskutiniu metu pagražėjo ir 
padidėjo.

V. Juodpusis, iki 1986 m. 
rūpinęsis šio leidinio redagavi
mu, savo pareigas perdavė į 
geras moteriškąs rankas. Da
bar žurnalą redaguoja Aud
ronė Nekrošienė, o redakcinę 
tarybą dar sudaro R. Žigaitis, 
E. Gedgaudas, V. Gerulaitis, 
R.- Ibelhauptienė, I. Mikšytė.

Šių metų pradžioje žurnalas 
ypač padidėjo — tapo 52 pus
lapius turinčiu leidiniu. Anks
čiau jis pasirodydavo kas dvi 
savaites, o dabar jau yra soli
dus mėnesinis žurnalas. Iki 
šių metų vidurio jis dar buvo 
žymimas dvigubais numeriais, 
o dabar jau atsisakyta šios 
keistos numeracijos ir pasiten
kinta vienu numeriu.

Neseniai mus pasiekė 1998
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m. liepos mėn. Nr. 13. Jame 
yra plačiai aprašoma Pasaulio 
lietuvių dainų šventė. Ją ap
rašo Eglė Černiauskaitė savo 
straipsnyje „Pasaulio lietuvių 
dainų šventės dienoraštis”. 
Yra pateikiama ir nemaža 
nuotraukų iš įvairių šių šven
tes renginių. Viena didele 
šventės nuotrauka yra pa
puoštas ir žurnalo viršelis. 
Numeryje rašoma apie vasa
ros muzikos renginius Tra
kuose, Palangoje, Vilniuje ir 
Zalzburge. Paminimas ir Pa
žaislio muzikos festivalis. 
Aliodija Ruzgaitė rašo apie 
pirmąją Lietuvos baleto solis
tę Jadvygą Jovaišienę-Olekie- 
nę, kuri švenčia savo 95-tąjį 
gimtadienį.

„Muzikos barai” turi platų 
„Panoramos” skyrių, kuriame 
gausu trumpesnių aprašymų 
apie įvairius renginius ir žmo
nes, juos iliustruojant nuot
raukomis. Įdomūs skyriai 
„Kaleidoskopas”, „Tas nuosta
busis pasaulis”, „Prie kavos 
puodelio”.

Šio žurnalo skaitytojai gali 
daug ką sužinoti ir apie Či
kagos Lietuvių Operos kolek
tyvą iš Edvardo Šulaičio 
straipsnio „Pasisekęs 'Čigonų 
barono' pastatymas Čikagoje”.

Kronikos puslapiuose be ki
tų dalykų rašoma apie prezi
dento V. Adamkus apdovano
tuosius muzikos srities dar
buotojus. Jų tarpe yra ir buvęs 
„Muzikos barų” redaktorius 
„Tautiečių balsų” skyriaus 
Lietuvos radijuje vedėjas, mu
zikologas Vaclovas Juodpusis.

Beje, žurnale rašoma, kad 
Lietuvos Muzikų draugijoje 
(Gedimino pr. 32-2, Vilnius) 
„Muzikos barus” galima užsi
sakyti- ir užsienin. Metams, 
siunčiant oro paštu, žurnalas 
kainuoja 40 dol., pusei — 20 
dol.

Žurnale rašoma, kad Muzi
kų draugijos veiklą remia Lie
tuvos Respublikos kultūros 
ministerija, o „Muzikos barus” 
Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas. Tik šiam fon
dui padedant šis leidinys gali 
pasirodyti.

Ed. Šulaitis

* Lietuva pasirašė sutar
tis su JAV dėl oro erdvės kon
trolės įrangos priėmimo bei 
jos neperdavimo trečiosioms 
valstybėms. Pagal dokumen
tus, kuriuos pasirašė Krašto 
apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius, viceministras 
Povilas Malakauskas ir ben
drovė „Lockheed Martin” įga
liotasis vyresnysis pareigūnas 
Gregory L. Boum, dabartinėje 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
bazėje Karmėlavoje bus su
montuota moderni oro erdvės 
kontrolės įranga, skirta kuria
mai bendrai Baltijos valstybių
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Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

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

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

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

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

penktad. ir šeštad. 9v.r.-12v.p.p.

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairvievv, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

oro erdvės stebėjimo sistemai 
BALTNET. Įsigyjamos iš „Lock
heed Martin” įrangos vertė — 
2.5 mln. JAV dolerių. Pinigus 
bendrovei sumokės JAV vy
riausybė pagal paramos Balti
jos valstybėms programą. 
Amerikiečiai taip pat moka už 
įrangos atgabenimą ir sumon
tavimą bei apmokys specialis
tus.



AR BILL CLINTON IŠLIKS 
PREZIDENTU?

ZENONAS PRŪSAS

Amerikos televizįjoje gan po
puliarios diskusijų programos, 
kai yra - diskutuojama kuri 
nors siauresnio pobūdžio tema 
ir bandoma į ją pažvelgti iš 
visų pusių. Todėl diskusijoms 
yra parenkami, skirtingas 
nuomones turintys, „eksper
tai”. Jau keletą mėnesių daž
niausiai buvo diskutuojama 
tema: ar Kongresas leis prezi
dentui Clinton užbaigti savo 
kadenciją? Kokią gi išvadą 
galima padaryti, prisiklausius 
šių kartais gana karštų ginčų?

Sunku įspėti ateitį, bet gali
ma spėlioti, kurios galimybės 
yra didesnės ir kurios yra ma
žesnės. Atrodo, kad, Bill Clin
ton atveju, nieko svarbesnio 
neįvyks prieš šių metų lap
kričio mėnesio rinkimus į JAV 
Kongresą. Neatrodo, kad per 
šiuos rinkimus dramatiškai 
pasikeistų Kongreso atstovų ir 
senatorių sudėtis bei partinis 
pasiskirstymas, nuo kurio 
daug priklausys prez. Clinton 
likimas. Po rinkimų naujas at
stovų juridinis komitetas tu
rės nutarti ar rekomenduoti, 
kad Bill Clinton byla būtų per
duota svarstyti Kongreso 
atstovams, kurie nutar
tų, ar prezidentą reikia ištei
sinti, ar kuo nors apkaltinti. 
Apkaltinimo atveju Clinton 
byla būtų perduota Senatui, 
kad nuspręstų, ar jis turi pasi
traukti iš savo pareigų. Bet 
tai gali įvykti, tik jei už jo pa
šalinimą pabalsuotų du treč
daliai senatorių.

Kokios yra galimybės kiek
vienam šios eigos žingsniui?

Dabar Kongreso (Atstovų 
rūmų) juridiniame komitete 
daugumą sudaro respubliko
nai. Jei lapkričio 3 dieną at- 
SToVųrinkimus laimės respub
likonai, tada tame komitete jie 
ir toliau sudarys daugumą, ir 
tuo atveju greičiausiai reko
menduotų Atstovų rūmų pil
načiai, kad bylą perkeltų į 
Senatą. Jei atstovų rinkimus 
laimės demokratai, byla bus 
greičiausiai numarinta atsto
vų juridiniame komitete. Jei 
byla būtų perkelta į Senatą, 
už Bill Clinton pašalinimą 
irgi gal bus balsuojama dau
giau pagal partinį pasiskirs
tymą, respublikonai už, o de
mokratai prieš pašalinimą. 
Nematyti ženklų, kad po lapk
ričio 3 dienos rinkimų respub
likonai Senate turėtų dau
giau. negu du trečdalius vietų. 
Todėl yra sunku įsivaizduoti 
atvejį, kad Senate už Bill Clin
ton pašalinimą pabalsuotų 
daugiau negu du trečdaliai 
senatorių, ypač kada preziden
tui primetami nusikaltimai

nėra paminėti Amerikos kon
stitucijoje kaip priežastys pa
šalinimui, ir kada Bill Clinton 
tebėra labai populiarus tarp 
balsuotojų, kurie jam priskiria 
nuopelnus už gerą ekonomiką. 
Padėtis galėtų drastiškai pasi
keisti tilęjei 1999 metais Ame
riką užpultų sunki ekonomi
nė krizė, kaip kad 1929 me
tais. Tada prieš Clinton atsi
suktų ir Amerikos visuomenė, 
ir gal. kai kurie senatoriai. 
Bet neatrodo, kad dabartinėse 
sąlygose Amerikos ekonomiko
je galėtų pasikartoti 1929 me
tai. Todėl, bent man asme
niškai atrodo, kad Bill Clinton 
ir šį kartą išsipainios iš savo 
paties susikurtų pinklių, kaip 
kad daugelį kartų praeityje 
išsipainiojo.

Kodėl prez. Clinton taip „su
geba” pakliūti į visokias asme
nines bėdas? Atrodo, kad tai 
yra dėl to, kad jis yra legalis- 
tinės galvosenos ir liberalinio 
auklėjimo produktas ir neturi 
moralinio pajautimo. Gal todėl 
jis, pavyzdžiui, yra už abortus 
ir galvoja, kad ir gimdomo kū
dikio brutalus nužudymas nė
ra žmogžudystė, jei tuo mo
mentu kūdikio kūno dalis dar 
tebėra motinos gimtoje. Gal 
todėl jam atrodo, kad sveti
mavimas ir visokios rūšies pa
leistuvavimas, melavimas bei 
kiti nemoralūs veiksmai yra 
priimtini, jei jie nėra už
drausti įstatymais, arba kai 
galima tuos įstatymus apeiti. 
Atseit, tokio tipo žmonės tik 
rūpinasi — ar yra legalu, ar 
ne — savęs neklausdami, ar 
tai nėra nemoralu. Ir Bill 
Clinton atgailą prieš religijų 
atstovus bei visuomenę kai 
kurie žurnalistai laiko ne
nuoširdžia. Kitaip jis aplinkui 
nebūtų dairęsis, ar visi mato 
tą jo atgailą. Televizijoje rodo
mas Biblijos nešiojimas sek
madieniais po pamaldų irgi 
atrodo surežisuotas. Teisingai 
„Wall Street Journal” viename 
savo vedamųjų Bill Clinton 
pavadino vienu geriausių ak
torių pasaulyje. Prezidentavi
mui pasibaigus 2001 metų 
pradžioje, gal jam vertėtų lai
mę pabandyti Holywoode.

O dėl Lietuvos, būtų geriau, 
kad ši nelemta byla išsispręs
tų kaip galima greičiau. Ne
paisant visų silpnybių, prezi
dentas Clinton yra labai gud
rus ir didelių ambicijų politi
kas. Jis susirūpinęs savo vieta 
Amerikos ir pasaulio istori
joje. Jis žino, kad didžiausius 
pėdsakus paliktų, jei jam pa
vyktų įtvirtinti demokratiją ir 
teisingumą didelėje pasaulio 
dalyje, ypač Rytų Europoje, ir

šv. Tėvas meldžiasi Aušros Vartuose, Vilniuje
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jei teisingumu paremta taika 
išsilaikytų net po jo mirties. 
Todėl jis yra daug pasidarba
vęs, kad Europoje NATO pa
sistūmėtų į rytus, paliekant 
atviras duris ir Baltijos vals
tybėms. 1999 metai bus svar
būs NATO organizacijai: jos 
nariais bus oficialiai priimtos 
Lenkija, Čekija ir Vengrija. 
Svarbu, kad tose iškilmėse ne
būtų tylomis praeita pro Lie
tuvos kandidatūrą, jos net ne
paminint. Tikėkimės, kad tuo 
metu prez. Bill Clinton jau 
bus išsikapstęs iš savo asme
ninių bėdų.

PAGALBA PANAŠAUS 
LIKIMO ŽMONĖMS

Lietuvos onkologijos centro 
konsultacinės poliklinikos ka
binetas ligoniams, turintiems 
dirbtinę išangę (stomą) — 
svarbi onkologinės pagalbos 
grandis. Vienerių metų darbo 
patirtis rodo, kad šiuo kabine
tu labai patenkinti medikai, 
bet dar labiau — pacientai, 
pasakė centro direktoriaus pa
vaduotoja, profesorė Laima 
Griciūtė. Kabinetą įkūrė ir jo 
veiklą remia JAV medicinos 
koncernui „Bristol-Myers 
Sųuib” priklausanti kompani
ja „ConvaTec”.

Dirbtinė išangė (stoma) daž
niausiai suformuojama ligo
niams, sergantiems vėžiu, ta
čiau būna ir kitokių atvejų. 
Stoma visada kelia rimtų hi
gieninių bei psichologinių 
problemų, komplikuoja integ
raciją į visuomenę. Tas proble
mas ir padeda spręsti specia
laus kabineto darbuotojai. Tei
kiamos gydytojo konsultacijos, 
išrašomi receptai nemoka
moms slaugos priemonėms, 
padedančioms įveikti negalią, 
apmokoma, kaip jomis naudo
tis. Ligonius su dirbtine išan

ge Lietuvos onkologijos centro 
konsultacinėje poliklinikoje 
globoja gydytoja Ona Voinič. 
Gali kreiptis ligoniai iš visos 
Lietuvos, jokių siuntimų ne
reikia. Konsultuojama ir tele
fonu pirmadieniais ir penkta
dieniais nuo 14 iki 17 valan
dos. Čia taip pat teikiama ir 
praktinė pagalba ligoniams, 
vargstantiems dėl šlapimo ne
laikymo.

Panašūs kabinetai veikia ir 
Klaipėdos miesto ligoninėje 
taip pat Kauno akademinių 
klinikų konsultacinėje polik
linikoje.

Daug lietuviškų telkinių Amerikoje ir kitur aplankiusią, pagaliau 
grįžusią į laisvą tėvynę Dievo Motinos Marijos statulą Šiluvoje vainikuoja 
popiežius Jonas Paulius, II savo vizito Lietuvoje metu.

Kabinetai ligoniams su dirb
tine išange, kaip sakė „Conva
Tec” kompanijos atstovė Lie
tuvoje Rūta Daunoravičienė, 
ne tik medicinos įstaiga, bet ir 
vieta, kur gali susirinkti žmo
nės, turintys dėl savo sveika
tos būklės panašių psichologi
nių problemų, pabendrauti. 
Kompanijos žiniomis, Lietuvo
je yra nemažai dėl stomos 
vargstančių žmonių, operuotų 
prieš penkerius metus ar dar 
seniau, kurie apie naujuosius 
kabinetus net nėra girdėję. 
(Elta)

Danutė Bindokienė

Meilės našta nesunki
Prieš dvidešimt metų, 1978 

m. spalio 16 d., Vatikane, šv. 
Petro sostan atsisėdo 264- 
tasis popiežius. Jis kukliai 
pasirinko Jono Pauliaus II 
vardą, mirus pirmajam Jonui 
Pauliui po labai trumpo laiko 
šiose atsakingose pareigose.

Bet, jeigu pasirinktasis Jo
no Pauliaus, II vardas žmo
nėms daug nepasakė, tai tik
roji pavardė, kurią nustūmė į 
praeities gyvenimo užmarštį, 
kalbėjo garsiai ir įsakmiai: Jo
nas Paulius II — arba Karol 
Wojtyla — yra pirmasis neita- 
las popiežius po 455 metų. O 
tai jau neeilinis įvykis.

Antra vertus, Jonas Pau
lius, II buvo ir yra neeilinis 
popiežius, sulaužęs daug tra
dicijų, per 20 metų (tai ilgiau
sias popiežiavimo laikas) atli
kęs nepaprastų darbų, kurie 
turi įtakos ne tik Katalikų 
Bažnyčiai, bet ir visai žmo
nijos istorijai.

Jis neužsidarė Vatikano 
rūmuose. Jau po metų — 
1979-siais — išsiruošė pirma
jai kelionei į užsienį, aplanky
damas Meksiką, Airiją, JAV 
(čikagiečiai tebeprisimena jo 
atvykimą į Čikagą, iškilmin
gas šv. Mišias, aukotas Grant 
Parke, kelionę ir per lietu
viškąjį Marąuette Parką, kai 
tūkstančiai mūsų tautiečių, 
pasipuošusių tautiniais dra
bužiais, mojuodami trispalvė
mis, laukė pamatyti bent au
tomobiliu pravažiuojantį po
piežių) Turkiją ir, svarbiausia, 
Lenkiją, savo gimtąjį kraštą.

Tuo laiku Lenkija tebebuvo 
komunistų valdoma (Jonas 
Paulius, II — pirmasis po
piežius bet kuomet apsilankęs 
ateistinio komunizmo krašte). 
Tai buvo tikra pasaulinio mas
to sensacija, kaip ir šv. Tėvo 
apsilankymas Vokietijos nacių 
įkurtoje koncentracijos stovyk
loje Auschwitze.

Toji 1979 m. kelionė buvo 
tik pirmoji išvyka. Per dvide
šimt metų Jonas Paulius, II 
aplankė 117 kraštų, esančių 
kiekviename mūsų planetos 
žemyne. Tarp tų aplankytų 
vietų mums svarbiausioji yra, 
be abejo, Lietuva, kurioje taip 
pat buvo atsistojusi šv. Tėvo 
koja. Savo vizitui į Lietuvą jis 
net pramoko lietuviškai, kad 
galėtų prabilti į tikinčiuosius 
ir netikinčiuosius jų gimtąja 
kalba. Tuo lietuvišku žodžiu, 
pasigirdusiu iš Aukščiausiojo 
Katalikų Bažnyčios kunigo 
lūpų, galbūt bent iš dalies 
buvo atpirkta lenkų kunigų 
kaltė, kai jie ištisus šimtme
čius per bažnyčias stengėsi su
lenkinti lietuvius, nustumti 
lietuvių kalbą į užmarštį, kaip 
„pagonišką, todėl katalikams

nepriimtiną, nevartotiną”, pri
veisė nesuskaitomas gausybes 
lenkiškų barbarizmų ir visaip 
niekino lietuvių tautines ver
tybes.

Šv. Raštas mums perduoda 
Kristaus žodžius: „Palaiminti 
taikdariai...” Ir dėl to popiežių 
Joną Paulių, II galime vadinti 
vienu veiksmingiausių šio 
šimtmečio taikdariu. Kur be- 
nukeliautų, jis visiems kartoja 
tą pačią atlaidumo priešams, 
taikaus sugyvenimo, pagarbos 
net mažiausiam iš mažiausių 
mintį.

Tikima, kad Jonas Paulius, 
II daug prisidėjęs ir priė so
vietų imperijos žlugimo, ypač 
savo pirmuoju vizitu Lenkijon, 
paskatinęs laisvės judėjimą. O 
šių metų pradžioje vizitas į 
komunistinę Kubą taip pat 
atnešė pasikeitimų, galbūt il
gainiui nuvesiančių į to komu
nizmo laidotuves.

Nelengvas buvo Karol Woj- 
tylai 20 metų neštas po
piežiavimo kryžius. Tą gali 
šiandien pastebėti kiekvienas, 
ypač prisiminus tvirtą, jaunat
višką, kažkaip „nepopiežišką” 
vyrą, kuris tą kryžių — iš 
meilės Kristui ir jo Bažnyčiai 
— savo noru užsidėjo ant 
pečių. Šiandieninis virpantis, 
paliegęs, sulinkęs senelis toli 
gražu nuo ano 1978 metų 
įvaizdžio. Tačiau tai tik kūno 
negalios ir nusilpimas — dva
sia išliko tiek pat tvirta, ne
palūžusi per atentatus, ligas, 
operacijas, skausmus, ilgų ke
lionių nuovargį, nuolatinį 
rūpestį daugiau kaip ..vieno 
milijardo katalikų sielovada.

Popiežius Jonas Paulius, II 
šiandien yra gerbiamas ne tik 
katalikų, bet net Bažnyčios 
priešų. Netrūksta jam ir kriti
kos, net priešiško nusistaty
mo, ypač iš kai kurių- katalikų 
dvasininkų (net aukštesnio 
rango) dėl šv. Tėvo nepa
laužiamo ir nepajudinamo tra
diciškumo. Galbūt tas prie
šiškumas skaudesnis seneliui 
popiežiui, kaip nusikaltėlio 
šovinys, pervėręs jį Šv. Petro 
aikštėje, Romoje, 1981 metais.

Nors ligos ir negalios jį vis 
labiau spaudžia, savo taikda- 
riškos misijos popiežius Jonas 
Paulius, Ii dar nežada atsisa
kyti. Jis tikisi dar nuvykti į 
Jeruzalę, taip brangią ne tik 
krikščionims, bet ir žydams, ir 
musulmonams, turėdamas 
mintį, kad galbūt Katalikų 
Bažnyčios galvos apsilanky
mas, jo artimo meilės ir tai
kaus sugyvenimo žinia, taip 
nuoširdžiai skelbiama nuo vie
no Žemės krašto iki kito, 
padės įgyvendinti taiką ir toje 
šventoje vietoje.

Viva, Papai

NEIŠGYVENTU DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 

ROMANAS

Nr.47 (Tęsinys)

Norėjau kažin ką pasakyti, šaukti, bet balsas buvo 
užspringęs, o jis:

— Nereik sakyti, iš akių matau. Pažinai. Pažinai 
ir žinai. Aš tikėjau Nauja Europa ir maniau, kad per 
nekaltą kraują galėsiu patekti į jos viršūnes, bet pa
mačiau, kad aš tesu tik į šalį numetamas budelių 
įrankis. Laimingi, kurie netapo ir netaps savo krašto 
budelių įrankiais, o aš kitaip nebegalėjau. Į kraują ir 
ašaras buvau įbridęs ligi kaklo ir kitaip nebegalėjau. 
Ir ką gavau. Net jų žemė manęs nebepriima. Spjauna 
lauk. Nė pelenų nepriima. Kas dabar prieš tave stovi, 
tėra iš svetimos žemės išspjauti pelenai.

Tai tik trumpai, ką jis pasakė,o jis pasakė daug ir 
labai šiurpulingų atvejų. Per jo išpažintį ir aš atgavau 
amą.

— Bet kam tą sakai? Ką padarei, padarei. Nebepa
keisi. O gyviem reikia gyventi.

— Kad žinotų. Kad netaptų budelių įrankiu. Kad 
ir kitiem pasakytų. O tau sakau, kad įspėtum, nes ma
tau, ir kitiems budeliams dar reikės daug atsidavusių 
pagalbininkų. Pasakau, bet ne veltui. Per gyvenimą 
niekam nieko veltui nedariau, nedarau nė tau. Už tą

žinią turi pergabenti mano pelenus į Lietuvą. Žinau, 
kad tik mano žemė juos priims.

— Bet iš kur tavo pelenus paimsiu. Sakė, kad jie 
išbarstyti.

— Išbarstyti!? — nusikvatojo šiurpą keliančiu bal
su. — Sakiau juk. Aš čia tik pelenai.

Negalėjau suprasti, kaip jis visas tegali būti tik pe
lenai,-bet bijojau klausinėti. Tepasakiau:

— Ten jau anapus fronto, kaip nueisiu.
— Žinau, bet kas nori, nueina, — balsas darėsi 

kietesnis, bet ir aš jau lyg ir apsipratau. Pasiūliau:
— Vokiečiams dirbai, tai galėtų nors tiek atsilygin

ti. Jie žino viską. Gal jiems net per frontą nereikėtų. 
Gal dar yra koks kamputis tėviškės dar neužimtas. 
Pagaliau turi lėktuvus. Gali nuskraidinti ir išbarstyti. 
O ką galiu aš. Mėgindamas eiti per frontą, galiu pa
tekti ir vokiečiams, ir rusams. Gali suprasti, kad ir 
vieni, ir kiti manęs nepasigailėtų. Aš džiaugiausi iš 
bolševikų nagų ištrūkęs, o tu vėl siunti pas juos. Būk 
brolis, šnekink... Ką sakau, šnekink, reikalauk, kad jie 
nors taip kiek atsilygintų už tą, ką jiems padarei.

— Šnekinau, bet jie tik pasijuokė. Jų nebėra, bet 
kas man iš to. Ar tu savo broliui ir to menko patarna
vimo atsisakai?

— Neatsisakau, bet pats matai, kad negaliu. Jeigu 
per frontą kaip ir pralįsčiau, tai nuo anų budelių svei
ko kailio tikrai neišnešiu. Argi tau savo brolio nė kiek 
negaila? Dar kartą pašnekink vokiečius. Jie tikrai 
gali...

— Man patarimų nereikia. Aš sakau!
— Bet suprask, kad aš negaliu, — šokau teisintis,

bet jis nutraukė.
— Turi! Man nerūpi kaip, bet turi!
Per jo ilgą šnekėjimą, galvojau, kaip išsisukti, jei

gu nepavyktų susišnekėti. Pašokti ir pabėgti nebuvo 
kaip — jis taip arti stovėjo. Liko viena — verstis per 
lovą ir su visu langu lėkti į lauką. Ėmė gailestis, kad 
nepaklausiau vokiečių ir nepalikau atvirų.

— Ir pats suprask, — mėginau derėtis. — Juk ne
žinau nei kur, nei kaip. Ir su kuo. Visi bėga į tą pusę, 
kaip aš vienas į ten. Ir pėsčias.

Norėjau dar pasakyti, kad vokiečiai pagaus į apka
sus, bet jis užgriaudė:

— Ir tu toks! Ir tu su vokiečiais! Verčiausi per lovą 
į kitą pusę, bet jis buvo greitesnis. Griebė už krūtinės, 
net aukštyn pakėlė, marškiniai plyšo, maišelio gran
dinėlė kaip ugnim nudegino sprandą. Paleistas kritau 
aukštielninkas ant lovos, nusiverčiau į kitą pusę ir 
nustebau. Jis manęs nesivijo, negriebė, bet stovėjo kur 
stovėjęs ir žiūrinėjo motinos įdėtą šilkinį maišiuką. 
Pakėlė akis į mano pusę.

— Žemė! — tyliu žemu balsu pratarė. Tokiu, lyg jis 
ateitų iš labai toli, bet kartu būtų ir čia pat. Iš kur ji 
čia?

— Motina įdėjo, kad visada būtų kartu su manim.
— Dabar ji bus su manim. Ar pavesi ją man? — la

bai švelniai paklausė, lyg ji tebebūtų mano valioj.
Pajutau staigų palengvėjimą.
— Prašau, jeigu tik ji ką padės?
— Žinoma, kad padės. Aš ją išdaviau, o ji atėjo ir 

susirado mane. Kodėl aš to nežinojau pirma? Kodėl?
Manęs nebematė. Mačiau, kad jam neberūpiu. At

sargiai perplėšė maišelį ir ėmė žemę pilti sau ant gal
vos. Pamačiau nuostabiausi atsitikimą: kartu su by
rančia žeme ir jis pats ėmė byrėti. Pirma galva, vei
das, paskum pečiai, krūtinė. Ir taip visas. Kai sutelkęs 
drąsą perėjau į tą lovos pusę, ant grindų tebuvo krū
velė pelenų, o ant jos pilkas šilkinis maišelis.

Suėmė toks didelis silpnumas, kad nebegalėjau at
silaikyti ant kojų. Atsisėdau ant lovos krašto ir viskas 
išnyko. Gal buvau net sąmonės netekęs, o gal tik už
migęs. Pažadino beldimas. Pašokau. Iš karto nesusi- 
gaudžiau nei iš kur beldimas eina, nei kur pats-esu. 
Kiek atsikvošėjęs supratau, kad beldžia į langą. Pri
ėjęs pakėliau užuolaidą. Už lango stovėjo bent penki 
esesininkai. Atidariau.

— Ar gyvas? — paklausė vienas iš tų, kur vakar į 
namą atvedė.

— Ar manot, kad vaiduoklis? — nusijuokiau.
— Nieko nebuvo?
— Buvo.
— Buvo? — nustebo.
Tik tada susigriebiau: reikėjo sakyti, kad nieko ne

buvo, ir taip būtų viskas pasibaigę. Atsiminiau jo pele
nus. Panorau apsaugoti nors jo pelenus. įsivaizdavau, 
kad jie įleisti ir pasakyti kaip buvo, pelenus tuoj su 
savo batais pažarstys. Jie, kurie padarė paiką naivuolį 
ir žmogžudžiu ir savo krašto išdaviku, o jų rankos pa
liko švarios. Kilo didelis piktų žodžių srautas, bet nu
rijau ir prisėdau ant lango. Man reikėjo laiko susigau
dyti, o tas, kuris stovėjo čia pat pirma pamatė ant 
sprando paliktą grandinėlės nubrozdinimą, o paskum 
ir suplėšytus marškinius. (Bus daueriau)
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ARIOGALOS CLASSIFIED GUIDE
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RIMAS GEDEIKA 1VAI ROS NEKILNOJAMO TURTO
Šeštadieni, rugpjūčio 8 die

ną, apie 30,000 žmonių suva
žiavo, atėjo, atbėgo iš įvairių 
miestų, miestelių ir rajonų į 
Ariogalą prisiminti Sibiro 
tremtinius ir politinius kali
nius. Vienas tų 30,000 dalyvių 
buvau aš.

Ši vasara buvo mano pirma 
kelionė į Lietuvą po šešiolikos 
metų. Praleidau keturiais sa
vaitės Lietuvoje. Keliavau be
velk per visą Lietuvą. Mačiau 
daug įdomių vaizdų, vietovių; 
susitikau su giminėmis; susi
pažinau su krašto gyventojais. 
Grįžau namo pilnas įvairių 
jausmų, įspūdžių ir minčių. 
Nepaisant, kad kiekviena vie
tovė, kiekvienas susitikimas 
su žmonėmis paveikė mano 
galvoseną, Ariogalos šventė 
suklėlė stipriausius, jautriau
sius jausmus.

Ši šventė, jau aštuntoji Ario
galoj, prasidėjo 11 v.ryte eise
na į kapines pagerbti partiza
nų kapus. Ateidami į kapines, 
mis sustojome aplink iš akme
nų sulipdytą Laisvės aukų atmi
nimo paminklą, prie kurio 
prezidentas Valdas Adamkus 
padėjo gėlių vainiką. Po pa
gerbimo mes visi kartu su 
prezidentu grįžome atgal į 
Ariogalos miestelį.

Ariogalos vidurinės mokyk
los salėje prezidentas Valdas 
Adamkus susitiko su šventės 
vadovais, apskričių viršinin
kais, Sibiro tremtiniais ir vi
sais devynių veikusių parti
zanų apygardų atstovais. Po 
trumpo pasveikinimo Valdas 
Adamkus nuėjo prie dalyvių 
ir pradėjo asmeniškai su jais 
kalbėti. Šis momentas davė 
man progos susitikti su prezi
dentu ir trumpai pasikalbėti. 
Per šitą susitikimą buvo 'aiš
kiai matyti, kad žmonės prezi

Minios po Mišių rikiuojasi eisenai į Dubysos slėnį.

Susitikimas Dubysos slėnyje... LR Seimo pirm. Vytautas Landsbergis ir prez. Valdas Adamkus (viduryje).

dentą labai šiltai priėmė ir 
kad jis lengvai prieinamas.

Artėjant pirmai valandai, 
šventės dalyviai kartu su V. 
Adamkumi, pradėjo eiti į Ario
galos bažnyčią, kur pirmą va
landą Kauno vyskupas Ri
mantas Norvilą aukojo Mišias 
už žuvusius didvyrius.

Bažnytėlė buvo maža, dėl to 
aš buvau labai laimingas, kad 
pasisekė įeiti į vidų, nes dau
guma dalyvių turėjo Mišių 
metu stovėti lauke.

Bažnyčioj buvo tiek daug 
žmonių, kad, stovint nugara 
prie nugaros, petys prie pe
ties, buvo sunku pajudėti. To
kio žmonių susigrūdimo baž
nyčioj nesu matęs. Kai galė
jau pasisukti, pastebėjau, kad 
bažnyčia yra pilna įvairių 
vėliavų.

Maldos, giesmės, žmonių 
grūdimasis priimti šv. Komu
niją sukėlė man labai malo
nius dvasinius jausmus. Buvo 
tikrai labai malonu matyti, 
kad tiek daug dalyvių neuž
miršta tų, kurie pasiaukojo už 
mus visus.

Po Mišių įvairių miestų 
sąskrydžių atstovai, nešdami 
savo vėliavas, užtraukė dainą 
ir pradėjo eiseną į Dubysos 
slėnį. Vaizdas buvo įspūdin
gas. Kiek akis galėjo matyti — 
žmonių pilna. Tautiniai dra
bužiai mirgėjo, dainos skam
bėjo.

Pamatęs artėjant Kauno at
stovus (esu gimęs Kaune), 
mane suėmė toks jausmas, 
kad ir aš įšokau į jų tarpą, 
žygiavau su jais į Dubysos 
slėnį.

Maždaug po valandos mes 
priėjom prie gražaus Dubysos 
slėnio. Žiūriu pirmyn — šim
tai dalyvių; žiūriu atgal — dar 
daugiau. Vieni jau aikštėje,

Jėgerių bataliono garbės sargyba Ariogaloje.

kiti dar tik artėja prie slėnio.
Nusileidęs į slėnio aikštę ✓at

sisukau atgal — dar eilės 
žmonių, galo nematyti. O, 
žiūrint į aikštės vidurį, matau 
tikrai netikėtą ir nematytą 
vaizdą. Ten stovi Lietuvos ka
reiviai — iš jėgerių bataliono. 
Jie stovi kaip garbės sargyba 
— priimdami svečius. Šis vaiz
das stipriai paveikė mano pa- 
trijotinius jausmus, sukėlė pa
sididžiavimą savo kilmės 
kraštu.

Norėdamas pamatyti visą 
vaizdą, pajusti jos nuotaiką, 
aš pradėjau pamažu eiti per 
visą aikštę. Taip bevaikščioda
mas, aš priėjau aikštės centrą, 
kur vėl pamačiau prezidentą 
Adamkų, stovint ir kalbant su 
šventės dalyviais. Pora mi
nučių praėjus, pamačiau atei
nant Seimo pirmininką Vy
tautą Landsbergį. Buvo tikrai 
įdomu pamatyti, kaip tie šių 
dienų svarbiausieji Lietuvos 
asmenys susitiko ir pradėjo 
kalbėtis.

Popietės programos dalis

prasidėjo , kai bėgikai (jų buvo 
apie 500) iš visų Lietuvos 
vietų, įbėgo į aikštę, nešdami 
ugnį ir uždegė Laisvės au
kurą.

Kai aukuras pradėjo gražiai 
liepsnoti, kai žmonės nustojo 
ploti, tada garbės sargyba pas
veikino dalyvius šautuvų sal
vėmis.

Po to buvo prezidento Adam
kaus ir Seimo pirmininko pas
veikinimai.

Prezidentas, sveikindamas 
kovų dalyvius, tremtinius ir 
tremtyje gimusius vaikus, 
kvietė visus neužmiršti skau
džios jų gyvenimo aukos. Pri
minė, kad aukų atminimas 
„ragina kuriamą Lietuvos val
stybę statyti ąnt istorinės tie
sos ir teisingumo pamatų. Ta 
tiesa sunki ir skaudi, o teisin
gumas ne visada lengvai pa
siekiamas. Bet be moralinių 
pagrindų nebus tvirta Lietu
vos valstybė, nebus brandi 
Lietuva”.' ' •' gtl

V. Landsbergis pasakė, kad 
„Lėtai skleidžiasi Lietuvos 
laisvės gėlė, bet skleidžiasi.

BUTUS DAŽNIAUSIAI PERKA 
JAUNOS ŠEIMOS

Ekspertų |eigimu, pasta
ruoju metu didžiausią dalį ne
kilnojamojo turto agentūrų 
klientų sudaro butus per
kančios jaunos, šeimos.

Kaip rašo „Sostinė”, prieš 5 
metus žmonės dažniau keisda
vo butus, dabar dažniau juos 
perka. Pensininkai, nebeišga
lėdami susimokėti už brangs- 
tančias komunalines paslau
gas bei asocialios šeimos par
duodavo didesnius ir branges
nius butus, o pirkdavo mažes
nius ir pigesnius. Kita katego
rija perkančiųjų butus buvo 
prekeiviai. Parsivežę prekių iš 
Turkijos ar Kinijos ir jas par
davę, pinigus investuodavo į 
nekilnojamąjį turtą.

Dabar, kaip pastebėjo nekil
nojamojo turto agentūros „Bu
tas tau” direktorius Valdas 
Baronas, pagrindiniai agentū
ros klientai — jaunos šeimos 
iki 30 metų. Tai žmonės, tu
rintys darbą, nuolatines, de
klaruojamas pajamas. V. Ba
rono manymu, jaunos šeimos 
ėmė pirkti butus, nes bankai 
pradėjo teikti kreditus butui 
įsigyti.

Jei jauni žmonės turi nuola
tinį darbą ir pakankamai 
uždirba, reali tikimybė, kad 
jie sugebės kreditą grąžinti. 
Bankas kredituoja iki 70 proc. 
buvo vertės. Kreditai suteikia
mi 5-10 metų su 10-12 proc. 
metinėmis palūkanomis.

Jaunos šeimos dažniausiai 
perka dviejų trijų kambarių 
butus. Prieš prasidedant nau
jiems mokslo metams ir jiems 
prasidėjus, pasiturintys tėvai 
perka vieno kambario butus 
savo vaikams studentams.

Tačiau ta pati „Sostinė” 
išspausdino ir kitą straipsnį 
apie butų pirkėjus, kuriems

Pokyčiai Lietuvoje yra geri, 
žmonės pradeda pasitikėti 
savo galimybėmis”.

Po šių prakalbų virš žmonių 
galvų iššoko parašiutininkai, 
kurie, įdomiai valdydami pa
rašiutus nusileido į aikštę, 
nešdami trispalvę. Po jų nusi
leidimo staiga iš debesų at
švilpė karinis naikintuvas. 
Lakūnas nustebino šventės 
dalyvius su lėktuvo akroba- 
tiškais judesiais.

Nuskrido naikintuvas į 
aukštas padanges, o nuo že
mės pakilo dainos, kurias dai
navo įvairūs jungtiniai tremti
nių chorai ir ansambliai. Jų 
dainos skambėjo iki saulė nu
sileidimo. Vakare buvo sukur
tas laužas, prie kurio jauni
mas dainavo, šoko iki vėlu
mos.

Dabar Ariogalos aštuntoji 
šventė jau nukeliavo į istorijos 
knygą, bet jos dalyviai, jos 
vaizdai, jos jausmai niekada 
nepradings iš mano minčių. 
Nepradings ir tie žmonės, be 
kurių aukiį aš nebūčiau ga
lėjęs stovėti tenai — Dubysos 
slėnyje.

nerūpi... švarus ir gaivus oras. 
Labiausiai užteršta vieta so
stinėje yra Vilniaus centras. 
Todėl gamtosaugininkai stebi
si, kodėl žmonės už butus 
centre negaili tiek daug pi
nigų, kur gyvenant gali pa
blogėti sveikata.

Net apie 90 proc. oro teršalų 
Vilniuje išmeta automobiliai, 
kitą dalį — gamyklos...

Specialistai tvirtina, kad ne 
tik centras labai užterštas. 
Žvėryną vadinti prestižiniu 
rajonu taip pat nederėtų, nes 
jį pasiekia nemažai teršalų. 
Tuo tarpu Vidutiniųjų ir smul
kiųjų nekilnojamojo turto 
agentūrų asociacijos preziden
tas Gediminas Bareika sako, 
kad „daugeliui miestiečių 
nerūpi užterštoje vietoje ar ne 
jo butas. Tačiau turtingieji nu
sipirktus butus Senamiestyje 
išnuomoja įstaigoms, o patys 
statosi namus užmiestyje. Pa
sak jo, dabar ypač madinga 
pirkti sklypus bei sodybas Vil
niaus, Širvintų, Trakų rajo
nuose.

Prekybos nekilnojamuoju 
turtu ekspertai pastebi, kad 
dauguma butų ar namų 
pirkėjų net neklausia apie 
miesto užterštumą. Pastarai
siais mėnesiais butų paklausa 
gerokai viršija pasiūlą. Šiomis 
dienomis nekilnojamojo turto 
Vilniuje panoro įsigyti daug 
žmonių iš kitų Lietuvos mies
tų bei provincijos.

Rima Jakutytė

• Didžiausios istorijos tra
gedijos įvyksta ne kai teisybė 
kovoja su neteisybe, bet kai 
viena teisybė stoja kovon 
prieš kitą.

Henry Kissinger

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis Ir Off. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654
(773)581-8654 

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Reikalinga siuvėja
vyr. ir mot. rūbų taisymui.

Tel. 773-735-5667, 
4412 W. 59 St., Chicago.

Reikalingi darbininkai
statybos darbams - 

„siding”.
Tel. 708-728-0208.

FOR RENT
Evergreen Pk. clean one bedrm. 

apt. available Nov. 1;
sec. dep. reųuired; $525 per mo. 

Tel. 708-424-0470.

IŠNUOMOJAME
„CONDO”

ST. PETE BEACH, FL.
Tel. 1-416-695-0580.

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2-5 dienas (statė licensed).
Knygos siunčiamos su didele nuolaida. 
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL.

Tel. (773) 838-1050.

Mama pamiršo 
užprenumeruoti 
"Draugą"...

IRENOS IR ALBERTO KERELIU 
40 METU VEDYBŲ SUKAKTIES PROGA 

MEDININKU PILIES ATSTATYMUI 
AUKOJO:

$200 - dr. Algis ir Violeta Pauliai, Viktoras ir Dana
Kochanauskai.

$150 - Povilas ir Nijolė Stelmokai, Tony Iuro ir Debra
Brown, Juozas ir Giedrė Končiai.

$100 - Vytasir Janė Peseckai, Joana ir Jonas Krutuliai,
Joel ir Carolyn Rosenbacher, Antanas ir Vanda
Brazdžiūnai, Joseph ir Sonja Dauparai, Dana
Šlenys, Dalia Dundzilienė ir Romas Povilaitis,
Sue ir Bob Rosenbacher, Birutė ir Julius
Lintakai, Ignas ir Elvyra Juzėnai, Leonas ir
Nijolė Maskaliūnai, Dalia ir Liudas Slėniai, Ron 
ir Carol Arnashus, Oreginas ir Anna Rovinskai, 
Robert ir Mayda Block, Vladas ir Valeria Plepiai, 
Bronius ir Ramunė Juodeliai, Domas ir Ada 
Misiuliai, Tadas ir Irena Bukaveckai, Alfonsas 
ir Sofija Jelioniai, John ir Ann Failla.

$75 - Viktorija Karaitienė, Ronald ir Nįjolė Zdaniai.
$70 - Diane Quintos.
$50 — Aldona Šmulkštienė, Nancy Rosenbacher, Joseph

ir Loretta. Simon, Alina ir Regina Vadeiša, Ramojus 
ir Aldona Vaičiai, Benedict ir Vera Mitkai, Vacys 
ir Čile Mitkai, John ir Lori Gilius, Rimatas ir Rita 
Penčylos, Stasys Jokūbauskas, Antanas ir Laima 
Luneckai, Halina Plaušinaitienė, Birutė Jasaitienė, 
Vytautas ir Aldona Andriuliai, Gediminas Bal
čiūnas.

$40 — Valdas ir Rauda Gelažiai.
$25 - Laima ir Andy Grygiel, Nįjolė ir Vladas Užubaliai,

Elena Baltrušaitienė, Philip ir Virginya McGuire. 

Dėkojame!

Medininkų pilies atstatymo fondas

GREIT PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS

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

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

Realmart jgf 
Realty Group Ine. 

6602 S. Pulaski Rd. 
Chicago, IL 60629

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, 

mieste ir priemiesčiuose.
Suinteresuoti skambinkite 
BUDRAIČIUI 

Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
Fax 773-585-3997

DĖMESIO!
1-800-SPARNAI

- tai BALTIA EXPRESS 
siuntinių bendrovės

nemokamas telefonas, lengvai 
įstringantis į atmintį. Jūsų patogumui 

dirbame: nuo pirmd. iki šeštd. 9 v.r.- 
4:30 p.p., o ketvd. nuo 3 p.p.-lO v.v.

ir šeštd. 9 v.r.-3 p.p.
Nemokamai užpildome anketas 

žaliai kortelei;
7269 S.Harlem, Bridgevlew,

IL 60455.

Ieškome protingo, tvarkingo vy
ro dirbti baldų sandėlyje, pri
žiūrėti tvarką, švarą, pakavimą ir 
dirbti kt. įvairius darbus. Turi turėti 
darbo leidimą ir suprasti angliškai. 
Skambinti Anelei, tel. 312-850-0595.



BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
_______PASAULYJE_______

KATALIKŲ BAŽNYČIAI MASKVOJE 
NĖRA LENGVA

Lietuvos Vyskupų konferen
cijos generalinis sekretorius 
vysk. Jonas Boruta, SJ, daly
vavo rugsėjo 4-9 d. Maskvoje 
vykusiame Europos vyskupų 
konferencijų metiniame susi
tikime. Grįžęs iš Maskvos, jis 
sutiko atsakyti į kelis „Bažny
čios žinių” korespondentės Jū
ratės Kuodytės klausimus.

— Kodėl šio generalinių 
sekretorių susitikimo vieta 
buvo pasirinkta Maskva?

— Maskva buvo pasirinkta 
daugumos generalinių sekre
torių pageidavimu. Daugelis 
jų Maskvoje dar nebuvo lan
kęsi, kita vertus, po 1997 me
tų Graco ekumeninio susitiki
mo, kur išryškėjo įtampa tarp 
Romos popiežiaus ir Maskvos 
patriarcho, norėta iš arčiau 
pamatyti konkrečią situaciją, 
t.y. kas trukdo nuoširdžiai 
ekumeniškai bendradarbiauti 
su ortodoksų Bažnyčia.

Nors konferencijos tema bu
vo platesnė, pagrindiniai pra
nešimai buvo skirti ekumeniz
mo temai: „Katalikų Bažny
čios dialogas su įvairiomis 
kultūromis”, „Evangelizacija 
ir kultūra”, „Tarpreliginis dia
logas”, „Konfliktinės situacijos 
ir taikos procesas Šiaurės Ai
rijoje”..

— Ar konferencijoje pri
imta kokių nors sprendi
mų?

•'< —- Generaliniai sekretoriai 
ir sekretoriatai yra tik vykdo
mieji organai, struktūrą bei 
gaires numato ir problemas 
sprendžia Vyskupų konferen
cijų pirmininkų konferencija. 
Žinoma, tai būna suderinama, 
nes kiekviename krašte sek
retoriatams tenka tas gaires 
vienaip ar kitaip įgyvendinti. 
Todėl patiems generaliniams 
sekretoriams buvo aktualu 
pamatyti realią Katalikų Baž
nyčios Rusijoje padėtį ir jos 
santykius su ortodoksų Baž
nyčia.

Ar svečių teisėms buvo 
pakviesti ortodoksų Baž
nyčios atstovai?

— Ne, kadangi susitikimas 
nebuvo sprendžiamasis. Ge
neralinių sekretorių konferen
cija tik prašė susitikimo 
Maskvos patriarchijoje. Aiš
ku, patriarchas nebūtų atvy
kęs, nors tarp sekretorių iš 35

dalyvių buvo 10 vyskupų; ne
panoro susitikti ir patriarchato 
užsienio reikalų tvarkytojas 
metropolitas Kirilas. Susitiko
me su archimandritu, vienuo
lyno viršininku kun. Ilarijonu 
Alfejevu, kuris savo kunigišką 
darbą yra pradėjęs Kaune 
apie 1986 m. Šiuo metu jis at
sakingas už santykių su Kata
likų Bažnyčia raidą iš Mask
vos patriarchijos pusės. Jis iš
dėstė ortodoksų Bažnyčios po
ziciją ekumenizmo klausimu 
ir atsakė į mūsų klausimus. 
Jis pakartojo metropolito Kiri
lo mintis, kad Rusijos orto
doksų Bažnyčia ketina išstoti 
iš Ekumeninės Bažnyčių tary
bos (Gruzijos ir Bulgarijos au
tokefalinės bažnyčios jau yra 
išstojusios). Pagrindinis moty
vas — ši Taryba neprisideda 
prie krikščionių suartėjimo, 
bei jį skaldo svarstydama mo
terų kunigystės ir prozelitiz
mo klausimus,, taip pat homo
seksualizmo temą. Jie siūlo 
kurti ištikimų „tikrajai Evan
gelijai” Bažnyčių tarybą, į ku
rią galėtų įeiti katalikai, kai 
kurios ramesnės liuteronų 
Bažnyčios, atsiribojant nuo 
tų, kurie kelia minėtas proble
mas. Kaip kliūtį, užkertančią 
kelią bendrauti su Katalikų 
Bažnyčia, jis nurodė padėtį 
Vakarų Ukrainoje: atsiėmimą 
bažnyčių, kurios prieš 1946 
metus priklausė unitams. Jų 
nuomone, per 50 metų unitai 
suaugo su ortodoksais ir re
stitucijai nepritaria. Archi
mandritas taip pat išdėstė 
tradicinį Rytų Bažnyčios po
žiūrį į prozelitizmą; jos nuo
mone, krikščionių grupės, no
rinčios veikti krikščionių vys
kupo valdomoje teritorijoje, 
negali registruotis be vietos 
vyskupo pritarimo. Vienoje te
ritorijoje turi būti vienas vys
kupas, kurio jurisdikcijoje bū
tų visų krikščionių tikėjimo 
klausimai. Ortodoksų Bažny
čia neprieštarautų, kad kata
likų kunigai aptarnautų įvai
rių tautybių katalikus, bet 
nesutiktų, kad katalikai apaš
talautų tarp visų.

— Kokia Katalikų Baž
nyčios Maskvoje situacija? 
Ar jai turėjo įtakos politi
niai pokyčiai?

— Katalikų Bažnyčiai

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos inauguracijos iškilmėse: prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, seminarijos rektorius, 
teologijos daktaras Hansas F. Fišeris bei kiti aukšti dvasininkai. Eltos nuotr.
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Naujoji Kaltinėnų bažnyčia. Šioje parapijoje sėkmingai darbuojasi, glo
bodamas Našlaičius ir senelius, klebonas Petras Linkevičius.

Maskvoje nėra lengvi laikai. 
Stengiamasi apie savo veiklą 
visą laiką informuoti patriar- 
chiją, kad nekiltų sunkumų 
ekumeniniam bendravimui. 
Politiniai įvykiai neturėjo di
desnės įtakos nei Katalikų, 
nei ortodoksų Bažnyčiai. Bai
mintasi tik galimo kraujo pra
liejimo. Dabartinio premjero 
Primakovo kandidatūra visiš
kai priimtina ir nekelia nuo
gąstavimų. Lyginant Katalikų 
Bažnyčios Lietuvoje ir orto
doksų Bažnyčios Rusijoje pa
dėtį, galima pasakyti, kad Ru
sijoje stipresnės ortodoksų 
ekumeninės ir visuomeninės 
pozicijos, gal tik prastesnės 
sąlygos jaunimui katechizuoti 
ir tikybai dėstyti mokyklose, 
jaučiamas nerimas dėl plin
tančių krikščioniškų grupių iš 
Vakarų. Todėl per Rusijos 
parlamentą siekiama tokių 
grupių plitimą pristabdyti.
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ŠILUVOJE PRISIMINĖ 

ŠVENTOJI TĖVĄ

Šiais metais rugsėjo 13-oji, 
pagrindinė Šiluvos atlaidų 
diena, buvo skirta Šventojo 
Tėvo apsilankymo Lietuvoje 5- 
osioms metinėms paminėti. Tą 
dieną taip pat buvo meldžia
masi už tinkamą pasirengimą 
Didžiajam jubiliejui. Ta proga 
šv. Mišias Šiluvos bazilikoje 
aukojo kardinolas V. Sladke
vičius, Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, vyskupai J. 
Preikšas, A. Vaičius, J. Žemai
tis, E. Bartulis, J. Matulaitis, 
J. Boruta, SJ, V. Michelevi- 
čius, R. Norvilą, svečiai — ar
kivyskupas Ch. Salatka 
(JAV), vysk. N. Werbs’as (Vo
kietija), mons. G. Šaraųskas 
(JAV), Lietuvos kunigai.

Pradėdamas šv. Mišių auko
jimą kardinolas V. Sladke
vičius pakvietė visus giesmė
mis ir maldomis atsigręžti į 
Šiluvos Švč. Mergelę Mariją ir 
padėkoti už teikiamas ma
lones. „Atsigręžti reikia į dan
gaus Motiną, kad pajustume 
jos gerumą ir meilę, sustiprin
tume tikėjimą ir per ją atsi
prašytume Dievą už neištiki
mybę jam”, — sakė kardino
las.

Arkivyskupas S. Tamkevi
čius per pamokslą priminė 
Šiluvoje pasakytus Šventojo 
Tėvo žodžius: „Kristus tebūna 
jūsų gyvenimo, jūsų demokra
tijos ir ateities uola”. Anot ar
kivyskupo, per šiuos penke
rius metus mes nemažai pa
siekėme, bet nemažai ir prara
dome. Kaip vieną ryškiausių, 
Bažnyčiai didelį susirūpinimą 
keliančių ženklų ganytojas pa
minėjo alkoholizmą. „Šiandien 
reikia neprikaišioti vieni ki
tiems, o vienyti valstybės, mo
kyklos, šeimos, Bažnyčios jė
gas dideliam ir sunkiam dar
bui — prikelti mūsų brolius ir 
seseris, tapusius alkoholio ir 
narkotikų aukomis”, — sakė 
jis. Baigdamas pamokslą, ga
nytojas kvietė trečiąjį tūks

tantmetį sutikti atsinaujinu
siems Šventojoje Dvasioje. Šv. 
Mišių metu kardinolas V. 
Sladkevičius atnaujino Lietu
vos paaukojimą Švč. Mergelei 
Marijai.

Rugsėjo 15-oji, baigiamoji 
Šiluvos atlaidų diena, pirmą
kart buvo skirta maldai už 
žiniasklaidą. Arkivyskupo Si
gito Tamkevičiaus iniciatyva 
joje buvo pakviesti dalyvauti 
žiniasklaidos darbuotojai, at
stovaujantys tiek katalikiš
koms, tiek bendrosioms žinia
sklaidos priemonėms. Žurna
listams buvo surengta spau
dos konferencija bei pažintinė 
programa.

Šiluvos kultūros namuose 
susirinkusiems beveik ketu
riasdešimčiai žurnalistų arki-* 
vyskupas S. Tamkevičius sa
kė, kad Šiluvos atlaidų metu 
kiekvienai dienai skirta ypa
tinga maldos intencija, todėl 
šiemet buvo nutarta vieną 
dieną melstis už žiniasklaidą: 
„Susirinkome ne kritikuoti ži
niasklaidos, bet melstis už ją”. 
Šiluvos seniūnė Birutė Želvie
nė supažindino susirinkusiuo
sius su miestelio bei seniūni
jos gyvenimu bei problemo
mis. Šiluvos parapijos klebo
nas Virginijus Lenktaitis pa
pasakojo parapijos istoriją, su
sijusią su pirmąkart Europoje 
įvykusiu Švč. Mergelės Mari
jos pasirodymu.

Vyskupų konferencijos gene
ralinis sekretorius, Vilniaus 
arkivyskupo augziliaras J. Bo
ruta, SJ, kalbėjo susirinku
siems žurnalistams apie teolo
ginę atlaidų teikšmę bei šian
dieninę prasmę. Vyskupas J. 
Boruta, SJ, atkreipė dėmesį į 
Bažnyčios kaip bendruomenės 
aspektą ir šiuo bendruomeni
niu aspektu siūlė pažvelgti į 
atgailą bei atsiteisimą gerais 
darbais. Anot jo, dabartinėje 
atlaidų sąrangoje galima 
įžvelgti tiek praeito šimtme
čio, tiek sovietinės priespau
dos sąlygoto dvasingumo 
bruožų. Pasak vyskupo, ieško
tinos atlaidų atnaujinimo for
mos, suteikiančios daugiau 
galimybių žmonių tarpusavio 
bendravimui. Sakydamas pa
mokslą per Šiluvos bazilikoje 
aukotąsias šv. Mišias vysku
pas J. Boruta, SJ, ragino ži
niasklaidą liudyti gerąją nau
jieną ir neapsiriboti „tamsių 
žinių bei skandalų duona”.

Po to žiniasklaidos atstovai, 
lydimi vyskupų J. Borutos ir 
S. Tamkevičiaus, nuvyko į Ty
tuvėnus, apžiūrėjo bažnyčią

bei vienuolyną. Čia su jais 
bendravo parapijos klebonas 
Eimutis Marcinkevičius. Sa
mariečių draugijos pirminin
kės bei Tytuvėnų seniūnės 
.Emilijos Barkauskienės inicia
tyva žurnalistai buvo pavai
šinti pietumis.
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KATECHETŲ 

MOKYKLOJE — 130
STUDENTŲ

Rugsėjo 11 d. 10 vai. Kauno 
Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) 
bažnyčioje šv. Mišiomis Lietu
vos katechetikos centro Aukš
tesnioji mokykla pradėjo nau
jus mokslo metus. Šv. Mišias 
aukojo Lietuvos katechetikos 
ir Aukštesniosios katechetų 
mokyklos direktorius kun. A. 
Kasčiukaitis, pamokslą pa
sakė diak. V. Bakaitis. Po šv. 
Mišių mokyklos aktų salėje di
rektorius, pasveikinęs visus 
su naujais mokslo metais, pa
sidžiaugė, kad arkivyskupo S. 
Tamkevičiaus dėka mokykla 
turi savo patalpas, ir pakvietė 
kurti mokyklos bendruomenę 
ant dvasinių pamatų. Jis pris
tatė taip pat naujus mokyklos 
direktoriaus pavaduotojus — 
diak. V. Bakaitį ir L. Trus- 
kauskaitę.

Katechetikos mokyklos stu
dentai buvo supažindinti su 
studijų naujovėmis. Pasak L. 
Truskauskaitės, mokykla nuo 
1998 metų sausio 1 d. pradėjo 
dirbti pagal Švietimo ministe
rijos patvirtintą programą. At
sižvelgiant į šią programą, ku
rioje numatyta daugiau va
landų atskiroms disciplinoms 
ir padaugėjo pačių disciplinų, 
paskaitos vyks du savaitgalius 
per mėnesį. Numatyta dar vie
na — išlyginamoji sesija rug
pjūčio pabaigoje. Naujus mok
slo metus pradėjo 130 stu
dentų, iš kurių 33 yra pirma
kursiai ir 24 dėstytojai.

• Kaunas. Rugsėjo 17 d. 
Kauno apskrities viešojoje bib
liotekoje atidaryta dailininko, 
žurnalisto, visuomenės veikėjo 
V. Žuko tapybos darbų, ko
liažų, piešinių ir autorinių li
turginės tekstilės darbų paro
da. Ši paroda jau buvo sureng
ta Vilniaus „Vartų” galerijoje, 
Telšiuose, Kretingoje, Palan
goje, Plungėje. Lietuvoje ir už
sienyje V. Žukas yra surengęs 
15 personalinių parodų, nema
žai jo darbų įsigiję Lietuvos ir 
užsienio privatūs kolekcionie
riai.

AJA.
KONSTANCIJAI VALIUŠI 

LELEŠIUTEI
NEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame vyrui dr. ANTANUI, 
dukrai GAJAI su šeima, bei visiems giminėms Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Buvę Pabaltijo universiteto profesoriai ir studentai

A. i*A.
HELEN WALSKI 

JURŠĖNAITĖ

Gyveno Čikagoje, Town of Lake, Šv. Kryžiaus parapijoje, 
vėliau 25 m. Palos Hills, IL.

Mirė 1998 m. spalio 17 d., sulaukusi 96 metų.
Gimė Lietuvoje, Palūšės parapijoje, Kalviškių kaime. Į JAV 

atvyko 1926 m. Helen buvo paskutinė iš 10 vaikų šeimos 
gimusi Lietuvoje.

Nuliūdę liko: duktė Geraldine Lozuk, žentas Robert, sūnus 
Stanley Walski, marti Elizabeth; anūkai: Christine Wiltz, 
vyras Pat, Diane Schoneich, vyras Andy, Audrey Lavvless, 
vyras Craig, Susan Johnson, vyras Greg, Vicky Smukula, 
vyras Mike, David Walski; aštuoni proanūkei; dukterėčios: 
Ramutė Diterle, vyras Emest, Anne Healy, Helen Gruenholz 
ir sūnėnas Ray Bovshis, taip pat daug giminių ir draugų.

Priklausė Darius-Girėnas American Legion Atuolliary Post 
271 50 metų ir Šv. Kryžiaus parapijos „Ladies Society”.

A.a. Helen buvo žmona a.a. Stanley, Sr. ir sesuo a.a. Adelės 
Bovshis, Mikalinos Rimska, Salomėjos Mačulienės, John 
Jursheno, Victor Jursheno ir Vytusio Jursheno.

Velionė pašarvota spalio 20 d., antradienį, nuo 1 iki 9 v.v.
Laidotuvės įvyks spalio 21 d., trečiadienį. Iš laidojimo 

namų Velionė bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią, kurioje 
bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą 10 vai. ryto. Po Mišių 
a.a. Helen bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: duktė, sūnus, anūkai, proanūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. David Gaidas, Jr., tel. 708-974-4410.

Brangiai Sesutei
A.IA.

STASEI MAČIUKEVIČIŪTEI
Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos 
broliams ALBINUI, BRONIUI ir VYTUI su šei
momis.

Michiana Shores kaimynai ir pažįstami:
Jūratė ir Romas Gintautai 
Danutė ir Stasys Liepai 
Irena ir Kazys Miecevičiai 
Jadzė ir Jonas Mockaičiai 
Irena ir Antanas Rimavičiai 
Isolda ir Vytas Šimkai

Mylimai Mamai ir Močiutei

AJA.
MARIJAI GUOBUŽIENEI

iškeliavus Amžinybėn, sūnų PAULIŲ, LB apylinkės 
„Krantas” pirmininką, jo dukreles RAMINTĄ Lietuvoje ir 
KRISTINĄ Čikagoje nuoširdžiai užjaučiame skaudžioje 
netektyje ir kartu liūdime.

LB apylinkės „Krantas“ valdyba

1998 m. spalio 26 d., 10 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje 
prie „Draugo” bus atnašaujamos šv. Mišios už 

LIETUVIŲ AGRONOMU SĄJUNGOS 
Čikagoje mirusius narius:

AtA
Julius Grinkevičius 1952
Balys Špokevičius 1956
Matas Šerepka 1957
Motiejus Rutka 1958
Petras Laužikas 1959
Kazimieras Jacevičius 1961
Prof. Vitas Manelis 1965
Prof. Vincas Katelė 1967
Juozas Dauparas 1970
Povilas Šalčius 1971
Juozas Klevaitis 1971
Pranas Čečergis 1972
Jonas Pročkys 1973
Elena Vaičeliunienė 1973
Alfonsas Putna 1973
Juozas Sadūnas 1974
Jonas Bertadius 1975
Alfonsas Indreika 1976
Alfonsas Mūrelis 1977
Juozas Beliūnas 1977
Aleksandras Gaška 1977
Bronius Barcevičius 1979
Aleksandras Šeštokas 1979
Algirdas Rimavičius 1979
Vytautas Aglinskas 1980
Prof. Kazys Alminas 1980
Vilius Žirgulevičius 1981
Vaclovas Tallat-Kelpša 1983
Jonas Dagys 1985
Balys Karazija 1985
Aldona Petravičienė 1986

Prof. Pranas Jucaitis 1986
Prof. Jonas Paltarokas 1987
Kazimieras Brencius 1987
Salomėja Janulaitienė 1987
Natalija Šantarienė 1987
Izabelė Sinkevičiūtė 1988
Jurgis Sklerys 1988
Prof. Balys Vitkus 1988
Stasė Tallat-Kelpšienė 1989
Salomėja Šagamogienė 1990
Juozas Briedis 1991
Ignas Šimkus 1991
Julija Skirmantienė 1991
Antanas Šošė 1992
Elena Jokubkienė 1992
Juozas Lekas 1993
Ignas Andrašiūnas 1993
Faustina Mackevičienė 1994
Bronius Gaižauskas 1994
Sąjungos Geradėja
Constance Rushis 1994
Rachelė Memėnienė 1994
Janina Vasiukevičienė 1994
Jonas Šumskis 1995
Juozas Mockaitis 1995
Viktoras Bačinskas 1995
Juozas Galinis 1995
Juozas Stasiulis 1995
Antanas Kuras 1996
Juozas Lapinskas 1996
Povilas Žumbakis 1997
Juozas Karazija 1998

ir visus kitus agronomus, mirusius Sibire, Lietuvoje ir 
laisvajame pasaulyje. Kviečiame visus kolegas ir 
šeimas dalyvauti.

Lietuvių Agronomų Sąjunga Čikagoje
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Nuotraukoje: dailininkė Liucija Kryževičienė ir Balzeko muziejaus kura
torius Danas Lapkus „Meilės vizijų” parodos atidaryme.

Marijos Nekalto Prasidė
jimo seserų rėmėjų sąskry
dis bus Putname, Connecti- 
cut, seselių vienuolyne, sek
madienį, lapkričio 1 d. Šis 
sąskrydis ypatingas tuo, kad 
paminės vienuolijos 80-ties 
metų sukaktį. Šv. Mišias au
kos ir pamokslą sakys svečias 
iš Lietuvos kun. Sigitas Ži
lys, kuris Romoje baigęs semi
narijos mokslus, š.m. liepos 19 
d. Garždžiuose buvo Telšių 
vyskupo A. Vaičiaus įšventin
tas kunigu, o šiuo metu Kata
likų universitete Washingtone 
ruošia magistro laipsnį iš 
Dvasinio gyvenimo mokslo. 
Paskaitą apie vienuolijos 80- 
ties metų nueitą kelią skaitys 
dr. Elona Marijošiūtė Vaiš- 
nienė, buvusi seselių auklė
tinė ir daugelį metų talkinusi 
jaunimo stovyklose. Po pas
kaitos bus mirusiųjų prisimin
imas: Kapinių lankymas ir 
mišparai už mirusius seselių 
koplyčioje — vadovaus vienuo
lyno kapelionas kun. Anta
nas Diškevičius. Visi kvie
čiami!

Ateitininkų šalnos fondo 
vakarienė šeštadienį, spalio 
31 d. ruošiama Ateitininkų 
namuose, Lemonte. Pasižmo- 
nėjimas 5:30 v.v., vakarienė 
6:30 v.v. Apie dalyvavimą iš 
anksto būtina pranešti Vidai 
Maleiškienei, tel. 630-257- 
8087.

Čikagos Lietuvių operos 
kasmetinis pokylis šįmet 
rengiamas lapkričio 14 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. vak., Jau
nimo centre. Programą atliks 
operos choras ir solistai. Šo
kiams gros Algimanto Bar
niškio orkestras. Valdyba pri
mena, jeigu kas negrąžino 
laimėjimo bilietų šaknelių, pa
skubėkite tai padaryti, nes 
laimingųjų bilietų traukimas 
bus pokylio metu. Rezervaci
jas priima Jurgis Vidžiūnas 
tel. 773-767-5609. ‘

Su Alma Adamkiene „Seklyčioje”.-Iš kairės: Salomėja Januškienė, Janina Gaigalienė, Elena Sirutienė ir Emilija 
Valantinienė.

Filatelistų draugijos „Lietu
va” filatelijos ir numizmatikos 
paroda „LITHPEX XXVH” 
bus spalio 23 - 25 d. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Įėjimas nemokamas. Oficialus 
parodos atidarymas šeštadie
nį, spalio 24 d. 10 vai. ryte. 
Lankymo valandos: penkta
dienį nuo 10 vai. r. iki 9 vai. 
vak. Šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 10 vai. r. iki 6 vai. p.p. Pa
rodos rengimo komitetas kvie
čia lietuvių visuomenę parodą 
aplankyti ir dalyvauti atida
ryme, kurį filmuos Amerikos 
lietuvių televizija. Dėl smul
kesnės informacijos galima 
skambinti Jonui Variakojui 
(773) 585 - 8649.

Lietuvių fondas rengia 
kavutę - pabendravimą su vi
suomene sekmadienį, spalio 
25 d., po Sumos, PLC didžio
joje salėje. LF vadovybė pa
darys trumpus pranešimus 
apie dabartinę LF būklę bei at
eities planus, o taip pat bus 
proga pasikalbėti ir LF rūpi
mais klausimais. Tą pačią die
ną, per Sumą, Pal. Jurgio Ma
tulaičio bažnyčioje, prisimin
sime mirusius LF narius; už 
juos bus laikomos Mišios. Lie
tuvių fondas prašo tą dieną 
savo maldose prisiminti visus 
tuos, kurių nebėra mūsų tarpe 
ir kurie savo darbais bei auko
mis kūrė ir ugdė Lietuvių fon
dą, kad lietuvybė išeivijoje dar 
ilgus metus gyvuotų.

Marąuette Park Neigh- 
bors organizacija šaukia 
visų apylinkės gyventojų susi
rinkimą antradienį, spalio 20 
d., 7 vai. vak., Monument of 
Faith patalpose, 2750 W. Co- 
lumbus Avė. Bus svarstomas 
klausimas: „Ar esate paten
kinti savo apylinke?” Jeigu 
norite daugiau informacijų, 
galite pasiteirauti tel. 773- 
778-7508.

Dailininkės iš Vilniaus 
Liucijos Kryževičienės ta
pybos ir gobelenų paroda bus 
atidaryta Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje penktadie
nį, spalio 30 d. 7 v^l. vakaro, 
dalyvaujant autorei. Parodoje 
eksponuojami 6 didelio forma
to klasikine technika išausti 
gobelenai bei 35 mišrios tech
nikos tapybos darbai - „Kos
minių ženklų” ciklas. Štai ką 
apie Liucijos Kryževičienės ta
pybą rašo meno kritikas Jonas 
Valatkevičius: „Pažvelgus į 
Liucijos Kryževičienės tapybą, 
visų pirma norisi kalbėti apie 
erdvę. Erdvė turi daugybę 
reikšmių. Pačios paprasčiau
sios iš jų - tai atstumas tarp 
kelių objektų ar dvimatis, tri
matis plotas. Tačiau tuo pat 
metu erdvė žymi kosmosą, lai
ko tarpsnį ar išraiškos laisvę. 
Visos šios erdvės reikšmės 
gali būti pasitelkiamos, šif
ruojant Liucijos Kryževičienės 
tapybą, bet jos tepapildo esmi
nį paveikslų supratimo būdą. 
Nesunku pastebėti, kad šios 
dailininkės paveiksluose pir
miausia yra žmogaus sąmonės 
metafora. Jos tapyba byloja 
apie žmogaus proto gelmes. 
Tai žinant, jau galima leistis 
paveiksluose plytinčiu uolėtu 
peizažu. Tačiau tai ne Holivu
do filmas, kuriame gerosios 
jėgos visuomet laimi, ir ne 
kompiuterinis žaidimas, kai 
visus pavojus įveikiate spau
dydami pelę. Liucijos Kryževi
čienės erdvė nežada linksmų 
nuotykių. Ji - pilka, šalta ir 
tuščia. Bet šios tamsios vizijos 
nėra pesimistinės. Tai grei
čiau įspėjimas. Mes retai kada 
susimąstome, kenkdami savo 

lanetai ar vienas kitam, 
mogus neatsirado tam, kad 

sėtų mirtį ir destrukciją, 
tačiau tai mes jau seniai pa
miršome. Būtent meno kūri
niai neretai primena mūsų 
tikrąją misiją. Liucijos Kryže
vičienės tapyba yra puikus 
meno pavyzdys, guodžiantis 
mūsų sielas, parodydamas 
tamsiąsias žmogaus puses. 
Paroda veiks kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 4 vai. po pietų iki
lapkričio 30 d.

Mažosios Lietuvos drau
gijos narių susirinkimas ir
pietūs sekmadienį, lapkričio 1 
d., 12:30 v.p.p. vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
„Kristalo” salėje. Numatyta 
plati ir įdomi programa. Visi 
kviečiami. Dėl dalyvavimo pie
tuose pranešama Ramūnui 
Buntinui tel. 630-969-1316.

Proga susipažinti ir pa
bendrauti su Danute Bin- 
dokiene, „Draugo” dienraščio 
vyr. redaktore, rašytoja ir vi
suomenininke bus šeštadie
nį, spalio 24 d., 12 vai. May- 
field restorane, 6072 S. Archer 
Avė., Chicagoje, Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių moterų 
sąjungos jai ruošiamuose pa
gerbimo pietuose. Visuomenė 
ir visi D. Bindokienės darbus 
vertinantieji kviečiami daly
vauti: Apie dalyvavimą būtina 
iki spalio 18 d. pranešti telefo
nu 773-247-8453, arba 773- 
737-7780 ar 773-582-7452. Vi
si laukiami.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas penktadienį, 
spalio 30 d., 7:30 vai. vak. 
vyks Ateitininkų namuose, 
126-ta ir Archer Avė., Le
monte. Šiame susirinkime bus 
pristatoma 1998-99 m. veik
los programa, todėl visiems 
moksleiviams ir jų tėvams daly
vavimas privalomas. Visuo
met laukiame naujų narių, 
todėl maloniai kviečiame visą 
Čikagos ir apylinkių gimnazi
jas lankantį lietuviškąjį jau
nimą atsilankyti į susirinkimą 
ir susipažinti su mūsų veikla 
ir pabendrauti su esamais ir 
naujais draugais.

Ir šiemet rengiamas tra
dicinis, metinis „Lituanicos” 
klubo pokylis, š.m. lapkričio 
21 d. PLC, Lemonte. Jame bus 
paminėta klubo 48-sios gyva
vimo metinės. Visi kviečiami 
šioje gražioje, neeilinėje spor
tininkų šventėje dalyvauti. 
Prašomi kiek galima greičiau 
užsitikrinti vietas kreipdamie
si į Laimą Glavinskienę, tel. 
(630) 323-6302.

KONKURSAS
JAUNIMUI

Skelbiamas Balio Gaidžiū- 
no kasmetinis lietuviškos pat
riotinės poezijos konkursas 
JAV lietuvių jaunimui. Kon
kursą globoja Lietuvių rašyto
jų draugija ir mecenato a.a. 
Balio Gaidžiūno testamento 
vykdytojas Jonas Kazlauskas.

Konkurso dalyviai: I gr. jau
nuoliai nuo 10-13 m. 1-ma 
premija 175 dol., 2-ra 75 dol.; 
II gr. jaunuoliai nuo 14-18 m.: 
1-ma premija 200 dol.; 2-ra 
premija 100 dol.

Kūrinį, niekur nespausdin
tą, pasirašyti slapyvardžiu,o 
atskirame užklijuotame voke
lyje įdėti autoriaus pavardę, 
adresą, telefoną.

Kūrinius siųsti iki 1998 m. 
gruodžio 1 d. vertinimo komi
sijos narei mokyt. Hedvinai 
Dainienei šiuo adresu: Hedvi- 
na Dainienė, 9613 S. Kil- 
bourn Avė., Oak Lawn, IL 
60453. Telefonas 1-708-425- 
8967.

SVEČIAI IŠ LIETUVOS

Šis, spalio 7 d. trečiadienis 
„Seklyčioje”, renginių vado
vės E. Sirutienės žodžiais ta
riant, buvo ne paprasta po
pietė, bet tikri atlaidai, nes 
turėjome labai brangių sve
čių, atvykusių net iš tėvynės 
Lietuvos. Mus aplankė Alma 
Adamkienė ir partizanų dai
nininkų grupė „Girių aidas”, 
sutikę padainuoti keletą dai
nų ir tuo pagerbti Lietuvos 
prezidento „antrąją pusę”.

JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Ja
saitienė supažindino susirin
kusius su Alma Adamkiene, 
nors mes, čikagiečiai, ją ir as
meniškai, ir „iš matymo” pa
žįstame ir žinome. B. Jasai
tienė taip pat paaiškino, kad 
aukojusiems Almos fondui ( o 
tokių tikrai nemažai) A. 
Adamkienė atvežė labai gra
žias padėkas, kurios bus iš
siuntinėtos visiems aukoto
jams.

Alma Adamkienė su šypse
na prisipažino, kad nebūtų 
patikėjusi, jei jai kas prieš 
metus būtų pasakęs, kad 
turės kalbėti „Seklyčioje”. Ji 
nesanti „kalbėtoja”, ir jai bū
tų lengviau atsakyti į klausi
mus, nei pasakoti.

Lietuvoje gyvenimas esąs 
įdomus. Įsipareigojimai ir 
rūpesčiai daugiausiai — dėl 
vaikų, kurie yra Lietuvos 
ateitis ( kas yra tikra teisybė 
E.J.V.) Prezidentienė, besi
kalbėdama su susirinkusiais 
ir atsakinėdama į klausimus, 
net kelis kartus tą mintį pa
kartojo. Ji taip pat dėkojo vi
siems, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu globoja vaikus. B. 
Jasaitienė paklausė , kaip 
žmonės vertina prezidentienę

Prez. Valdo Adamkaus, Atvykusio į Čikagą spalio 16 d., sutiktuvės O’Hare oro uoste. Iš kairės matomas Lietu
vos Respublikos ambasadorius Washington, DC, Stasys Sakalauskas, LR gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, Alma Adamkienė, prezidentas Adamkus ir kiti. Nuotr. Jono Kuprio

Tautiniais drabužiais pasipuošę lietuviukai, atvykę į O’Hare oro uostą, pasitikti Lietuvos prezidępto, klausosi jo 
kalbos. Nuotr. Jono Kuprio .

„iš kitur?”. Ji taip gražiai at
sakė: „Esu kokia esu — prie
das prie vyro. Manęs niekas 
nerinko ir už mane nebalsa
vo”. Ji neturi jokios asme
ninės apsaugos, pati viena vi
sur važinėja automobiliu. Yra 
labai maloniai priimama, kai 
aplanko mokyklas, prieglau
das. Apleistiems vaikams rei
kia padėti — ypač reikalinga 
meilė ir šiluma. Ir pati ji 
jaučianti šilumą, lankydama 
mokyklas ir bendraudama su 
vaikais. Myli žmonės prezi
dentienę, nes ji tikrai kaip iš 
pasakos: rami, švelni, gera ir 
labai paprasta — nebijo jos ir 
nesivaržo nei suaugusieji, nei 
vaikai. Ponia Alma sakė, kad 
Almos vardo fondą naudos 
kaimo mokykloms gerinti.

Miestuose vaikams yra 
progų pasirodyti — jie dau
giau matomi, kaimo vaikams 
(2

• Aleksas ir Genė Pie
niai pagamino „Girių aido” 
koncerto vaizdajuostes ir pa
skyrė jas „Girių aido” daini
ninkams neimdami jokio 
mokesčio. Lietuvos Partizanų 
globos fondo valdyba ir „Girių 
aido” dainininkai taria aukoto
jams nuoširdžiausią ačiū!

(sk.)
• A.a. Onos Simonaitie- 

nės atminimui „Saulutei”, 
Lietuvos vaikų globos būre
liui,artimieji per J.Bigelį at
siuntė $210 auką. Aukotojai: D. 
ir V.Bazis, V.Bigelienė, S.Bra- 
žonienė, D. ir J.Garetto, A.Ku- 
lienė, A. ir J.Reivytis, G.Vadic- 
ka, A. ir R.Reimer, W.Sokole- 
wicz, A. ir I.Šatas, V.Vasiliaus- 
kienė. „Saulutė” nuoširdžiai 
dėkoja už auką ir reiškia užuo
jautą a.a. Onos Simonai-tienės 
artimiesiems.

(sk.)
• „Saulutė”, Lietuvos vai

kų globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
lidams vaikams bei daugia
vaikėms šeimoms Lietuvoje.

mažiau skiriama dėmesio. 
Ponia Alma norėtų, kad kai
mo mokyklose vaikai galėtų 
pasilikti po pamokų, kad galė
tų pavalgyti pietus, pažaisti ir 
paruošti kitos dienos pamo
kas.

A. Adamkienės klausė, ar 
turtingieji Lietuvos žmonės 
(yra tokių, tikrai yra E.J.V.) 
aukoja Almos fondui, ar pade
da? Ji sakė, kad turtingieji 
daro gerus darbus, bet ne sa
vanoriškai — jų reikia prašy
ti. A. Adamkienė bandys ir 
turtuolius išmokyti ir pratin
ti, kad šie padėtų nelaimingie
siems vargelį vargti.

Almos fondas yra įsikūręs 
prezidentūroje. Ponia Alma 
turi dvi sekretores, ir jos vi
sos trys atsakinėja į begales 
laiškų. IŠ Almos fondo Čika
goje (jame yra 47,000 dol.) 
Alma paėmė 10,000 dol. kai-

Aukojo: Julija Liutikienė - 
$100; Kazimiera Škėrienė $50; 
Josepha Plikaitis $240 metams 
paremti vaikutį; Nijolė Užuba- 
lienė $50; Viktoria Mileris $50, 
a.a. Genės Draugelienės atm.; 
Hallister Ine. $100; Aušrelė 
Liulevičienė $100; Aldona ir 
Rimantas Vaitkai $240, tęsia 
mergaitės metinę paramą; 
Stanley Stončius $480, tęsia 
metinę paramą dviems berniu
kams; Gražina Liautaud $500; 
Juozas Mikelionis $720, tęsia 
vaikučių paramą; Nijolė Kers- 
nauskaitė $20; Teklė Bogušas 
$50 Remigijaus ratukams; 
Amailia Jagutienė $10,000 per 
Almos Adamkienės labdarą, 
Klaipėdos universitetui; Arvin 
ir Rita Karas $20; Linas Johan- 
sonas $60; Angelė Poškaitienė 
$50; Juozas Žemaitis $50; John 
ir Emily Thomas $50, a.a. 
Algimanto Milašiaus atm.; 
Marija Ročkuvienė $240 me
tams paremti mergaitę. Labai 
ačiū! „Saulutė”, 419 Weidner 
Rd., Buffalo Grove, IL, 60089.

mo mokyklų vaikams šelpti. 
Neramina tai, kad daug vai
kų išvis nelanko mokyklų. 
Tuo turės pasirūpinti Švietimo 
ministerįja ir policija. Vaikai 
rūpi ir prezidentui. Rūpinda
masi kaimo vaikais, Alma 
jaučiasi padedanti savo vy
rui. Visi karštai plojome mie
lai ir labai humaniškai mūsų 
prezidentienei. Partizanų „Gi
rių aido” dainininkai, po 2 
metų besilankantys Čikagoje 
džiaugėsi, kad galėjo kartu 
pabūti ir padainuoti preziden
to žmonai. Iš prezidento jie 
labai daug ko tikisi. Ir kaip 
pritiko Almai Adamkienei 
dainos „Lietuva — Dievo do
vana” žodžiai:

„Tu mums kaip sesuo,
Tu mums kaip mama. 
kai danguj šviesu, kai širdy

žiema!”
Emilija J. Valantinienė

Tel. (847) 537-7949. Tax ID 
#36-3003339.

(sk.)
• Lietuviu Fondui vajaus 

proga aukojo: $1,000 „X” 
(„matehing funds”), $500 dr. 
Viktoras Dubinskas, $200 Sta
sys Griežė-Jurgelevičius, po 
$100 Zigmas Dabrila, Alfonsas 
Gečas, JAV LB Švietimo Ta
ryba, Eugenijus Vilkas, dr. R. 
ir R.Zukaitis. Nuoširdžiai dėko
jame ir prašoma aukas siųsti ir 
įsigyti bilietus lapkričio 7 d. 
pokyliui LF būstinėje, 14911- 
127th St., Lemont, IL 60439, 
tel. 630-257-1616.

(sk.)
• Išnuomojamas butas 66

St. ir Kedzie Avė. Trys kam
bariai, baldai ir apšildymas; 
$380 į mėn. Tel. 708-425-7160.

(sk.)
ARAS ROOFING

Arvydas Kiela 
Dengiame ir taisome 

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




