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Vilnius raginamas ruoštis 
Ignalinos AE uždarymui

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Europos Parlamento 
(EP) vadovas teigia, kad Igna
linos atominės elektrinės už
darymas nėra esminis klausi
mas, Lietuvai siekiant na
rystės Europos Sąjungoje, ta
čiau prašo Lietuvos vyriausy
bę kuo greičiau nuspręsti, 
kada elektrinė bus uždaryta.

Susitikime su premjeru Ge- 
diminuVagnoriumi antradienį 
Europos Parlamento pirminin
kas jose Maria Goll-Robles 
pasiūlė Lietuvai priimti poli
tinį sprendimą dėl ankstyves
nio Ignalinos atominės elek
trinės uždarymo, nelaukiant 
tarptautinių žinovų išvadų.

Jis nedviprasmiškai pareiš
kė, kad, priešingu atveju, Lie
tuva nesulauks palankios Eu
ropos Komisijos išvados ir re
komendacijos pradėti derybas 
dėl narystės Europos Sąjun
goje.

Tačiau bendroje Europos 
parlamentų pirmininkų spau
dos konferencijoje trečiadienį 
J. M. Gill-Robles teigė, kad 
tokia informacija yra netiksli. 
Pasak jo, pati Lietuvos vyriau
sybė turi nuspręsti, kada ir 
kaip uždaryti atominę jėgainę, 
o ES negali įtakoti Lietuvos 
sprendimų. EP vadovas mano, 
kad Lietuvos vyriausybė turi 
nelaukti 2010 metų ir kuo 
greičiau patvirtinti konkretų 
Ignalinos AE uždarymo „tvar
karaštį”.

J. M. Gill-Robles sakė, jog 
Briuselio politikų požiūris į Ig
nalinos AE problemą sietinas 
su Lietuvos prisiimtais įsipa
reigojimais uždaryti elektrinę.

Užsieniečiai galės pirkti 
„neūkišką” žemę

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(Elta) — Prezidentas Valdas 
Adamkus pasirašė Užsienio 
kapitalo investicijų įstatymo 
pakeitimą, kuriuo užsienio 
įmonėms leidžiama įsigyti ne 
žemės ūkio paskirties žemės 
sklypus. Taip šis įstatymas 
buvo suderintas su jau dau
giau kaip 2 metus galiojančia 
Konstitucijos pataisa dėl že
mės pardavimo užsieniečiams.

„Įmonės turi teisę pagal Lie
tuvos Respublikos įstatymus 
išsinuomoti žemės sklypus 
arba įsigyti nuosavybėn ne 
žemės ūkio paskirties žemės 
sklypus, taip pat turėti nuo
savybę, išsinuomoti arba ki

„Williams” iš Rytą per Lietuvą 
nuties „naftos kelią”

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(Elta) — Į Lietuvos naftos 
įmones investuojanti JAV fir
ma „V/illiams” sieks užtikrin
ti, kad Lietuva taptų „efekty
viausiu ir sėkmingiausiu naf
tos eksporto keliu iš Rytų”, 
tvirtina „Williams Lietuva” 
generalinis direktorius Randy 
Majors.

Pranešime spaudai pažy
mima, jog tokio tikslo firma 
sieks remiama Lietuvos vy
riausybės ir pasinaudodama 
Lietuvoje dirbančių Rusijos 
naftos įmonių patirtimi.

Investuodama Lietuvoje, 
„Williams” turėtų išvengti 
problemų, su kuriomis susi
dūrė kitos Vakarų bendrovės, 
kovojančios dėl naftos ir dujų 
eksporto kelių iš Rusijos, Kas
pijos jūros baseino ir kitų Ne
priklausomų valstybių sand
raugos sričių, tvirtinama pra
nešime spaudai.

Toje pačioje spaudos konfe
rencijoje Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis sutiko, 
kad „paaštrėję svarstymai 
šiuo klausimu” susiję su tuo, 
„kad prieš ketverius metus 
vienas aukštų Lietuvos pa
reigūnų pasirašė tam tikrą 
pažadą tai daryti, nors apie 
tai nebuvo informuota nei vy
riausybė, nei parlamentas”.

LDDP vyriausybė prieš ke
lerius metus su Europos re
konstrukcijos ir plėtros banku 
buvo pasirašęs susitarimą, 
kad mainais už finansinę pa
galbą IAE saugumui padidinti 
Lietuva įsipareigoja nekeisti 
IAE kuro kanalų ir nesiekti 
pratęsti IAE eksploatavimo 
laiko.

V. Landsbergis pabrėžė, kad 
Ignalinos AE uždarymas yra 
„sudėtingas uždavinys ir tech
niškai, ir finansiškai, ir poli
tiškai”, todėl Lietuva šį klau
simą nori spręsti kartu su 
Europos Sąjunga.

Jis išreiškė viltį, kad Euro
pos Parlamento pirmininkas 
Briuselyje pabrėš, jog Lietuva 
linkusi šį klausimą spręsti, 
pasitelkiant tarptautinius spe
cialistus.

V. Landsbergis pabrėžė, kad 
derybų pradžia dėl narystės 
ES nesusijusi su Ignalinos AE 
uždarymu, nes tai „būtų vi
siškai nerealus reikalavimas”.

Lietuva yra apskaičiavusi, 
kad priešlaikinis IAE užda
rymas kainuotų apie 15 mlrd. 
litų. Metinis valstybės biudže
tas yra maždaug 8 milijardai 
litų.

taip naudoti savo veiklai kitą 
nekilnojamąjį turtą”, rašoma 
Užsienio kapitalo investicijų 
įstatymo 10 str. pirmosios 
dalies naujoje redakcijoje.

Dar 1996 m. birželį, vykdant 
susitarimus su Europos Są
junga, buvo priimtas papildy
mas Lietuvos Konstitucijos 47 
str., numatantis galimybę 
ūkinę veiklą Lietuvoje vyk
dantiems užsienio subjektams 
įsigyti nuosavybėn ne žemės 
ūkio paskirties žemės sklypus. 
Lapkričio pradžioje, Seimo pa
tvirtintu pakeitimu, Užsienio 
kapitalo investicijų įstatymas 
buvo suderintas su veikiančia 
konstitucine norma.

„Didelės tarptautinės fir
mos atidėjo savo investicinius 
planus ir rizikavo dėl vidaus 
bei tarptautinių ekonominių ir 
politinių įvykių, nenuspėja
mos mokesčių politikos”, sakė 
„VViIliams Lietuva” vadovas, 
kalbėdamas apie minėtas Ry
tų rinkas.

Jo teigimu, Lietuvoje padė
tis žymiai geresnė. „Vien tai, 
kad naftos eksportas per Bū
tingę turėtų prasidėti jau šią 
žiemą, įrodo, jog Lietuva ir 
‘Mažeikių nafta’ yra pasirengę 
užimti deramą vietą tarptau
tiniame naftos sektoriuje”, sa
ko R. Majors.

Pasak jo, Lietuvos preziden
to, ministro pirmininko ir kon
servatorių vadovaujama Lie
tuva turi palankią progą pa
sinaudoti tuo, kad Rusijos naf
tos firmoms kaip tik dabar — 
dėl finansinės krizės — reikia 
tvirtos valiutos, gaunamos už

Nuotr.: Varšuvoje, prezidentūros rūmuose, lapkričio 11 dieną susitiko į Lenkijos nepriklausomybės 80-mečio 
paminėjimą atvykę kaimyninių valstybių prezidentai (iš kairės) — Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, 
Ukrainos prezidentas Leonid Kučma, svečius priėmęs Lenkijos prezidentas Aleksander Kwasniewski, Latvijos 
prezidentas Guntis Ulmanis, Vengruos prezidentas Arpad Goncz ir Estijos prezidentas Lennart Meri. (EpA >

Lietuvos prezidentas pagerbė 
Lenkijos nepriklausomybę

Varšuva, lapkričio 11 d. 
(Elta) — Lenkijos vadovo 
Aleksander Kwasnewski kvie
timu, Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus kartu su dar 
penkių valstybių vadovais da
lyvavo Varšuvoje surengtose 
Lenkijos nepriklausomybės 
80-mečio paminėjimo iškilmė
se.

Trečiadienį visi į Varšuvą 
atvykę prezidentai dalyvavo 
šv. Mišiose Šv. Jono katedroje.

Po to padėję vainikus prie 
Nežinomojo kareivio kapo ir 
apsilankę prie paminklo Juzef 
Pilsudskį, valstybių vadovai 
dalyvavo Lenkijos prezidento 
rūmuose surengtame priėmime.

Valdas Adamkus, kalbėda
mas per valstybinę Lenkijos 
televiziją pabrėžė, jog amžiaus 
pabaigoje Lietuvai ir Lenkijai 
dar kartą teko svarbus vaid
muo, griaunant sovietų impe
riją. „Lenkijos darbininkų ju
dėjimas ‘Solidarumas’ ir jo 
įkvėptas Lietuvos Sąjūdis da
vė postūmį demokratijos pro
cesui Vidurio ir Rytų Europos 
regione. Mūsų tautoms pavy

Saugumo komiteto nariai siūlo 
,šerti” savo kariuomenę

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(Elta) — „Nenori maitinti sa
vos kariuomenės, šersi sveti
mą”, citavo garsųjį prancūzų 
karvedį Napoleoną Bonapartą 
Seimo narys Stanislovas Buš
kevičius, ragindamas nema
žinti lėšų krašto apsaugai.

Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje Nacionalinio sau
gumo komiteto nariai Stanis
lovas Buškevičius ir Saulius 
Pečeliūnas atkreipė dėmesį, 
kad, tikslinant ir keičiant šių 
metų biudžeto įstatymą bei 
formuojant 1999 m. biudžetą, 
nepaisoma Lietuvos gynybos 
tarybos nutarimo. 2001 me
tais Gynybos tarybos sprendi
mu krašto apsaugos biudžetas

parduodamą naftą, kurią bus 
galima eksportuoti ir per Lie
tuvą. Todėl „Williams” žada 
stengtis, kad naftos eksporto 
kelias iš Rytų į Vakarus nusi
driektų per Lietuvą.

Remiantis pranešimu spau
dai, Lietuvos vyriausybė ir 
„William8” baigia derinti pas
kutines detales, susijusias su 
firmos strateginėmis investi
cijomis į Lietuvos naftos ir du
jų ūkį.

ko dar kartą įrodyti, kad 
žmonių troškimas gyventi 
laisvai ir demokratiškai negali 
būti užgniaužtas prievarta”, 
sakė prezidentas.

„Lietuvos žmonės prisimena 
didžiai prasmingus Lenkijos 
prezidento Aleksander Kwas- 
niewski žodžius, ištartus Lie
tuvoje 1996 metų pavasarį:
‘Nebus saugios Lenkijos be 
saugios Lietuvos ir nebus sau
gios Lietuvos be saugios Len
kijos!’. Džiaugiamės, kad šie 
žodžiai jau tapo mūsų valsty-

Konservatoriai kovos 
su visuotine depresija

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Lietuvos konservato
riai pareiškė susirūpinimą vi
suomenės psichine savijauta 
ir šį mėnesį vyksiančiame par
tijos suvažiavime ketina pri
imti nutarimą dėl kovos su de
presija, nusivylimu ir „savižu
dybes skatinančiais veiks
niais”, trečiadienį spaudos 
konferencijoje pranešė Kon
servatorių partijos Vidaus po-

turi siekti 2 proc. bendrojo vi
daus produkto.

Gynybos tarybos nutarime 
taip pat detaliai išdėstyta, 
kaip kasmet turi augti para
ma krašto apsaugai. Šiais 
metais krašto apsaugai turėjo 
būti skirta 1.5 procento, o 
1999 m. — 1.6 proc. bendrojo 
vidaus produkto. Pasak Sau
liaus Pečeliūno, tokiam planui 
nuosekliai didinti krašto ap
saugos biudžetą pritarė ir Sei
mas, ir vyriausybė. Be to, tai 
buvo geras argumentas sie
kiant narystės NATO.

Tačiau, kaip sakė spaudos 
konferencijoje S. Pečeliūnas, 
tiek tikslinant šių metų biu
džetą, tiek formuojant 1999 
m., darosi aišku, kad mažėja 
lėšos krašto apsaugai.

Pasak S. Pečeliūno, jeigu 
nepavyktų pataisyti tokios pa
dėties ir nebūtų pasiektas 
toks krašto apsaugos sistemos 
biudžeto augimas, koks yra 
numatytas Gynybos tarybos 
sprendime, „mes atiduotume 
argumentus mūsų narystės 
NATO priešininkams, pasi
rodytu me kaip nepatikimas 
partneris, prisiimantis įsipa
reigojimus ir jų nevykdantis”.

bių kaimyninio gyvenimo pa
matu”, sakė V. Adamkus.

Lietuvos prezidentas Varšu
voje susitiko su Vengrijos va
dovu Arpad Goncz ir Rumuni
jos prezidentu Emil Constanti
nescu.

Remiantis paskutiniais El
tos pranešimais, ketvirtadie
nio rytą Lietuvos ir Baltarusi
jos pasienyje planuojamas 
Lietuvos ir Baltarusijos prezi
dentų — Valdo Adamkaus ir 
Aleksandr Lukašenko — susi
tikimas.

Lietuvos prezidentūra pra
nešė, kad susitikimas vyks 
Medininkų-Kamenyj Logo pa
sienio poste, Lietuvos pusėje.

litinių problemų komiteto pir
mininkas ir frakcijos Seime 
seniūno pavaduotojas Sigitas 
Kaktys.

Konservatoriaus nuomone, 
visuomenėje vis labiau paste
bima „negatyvi nuostata gyve
nimo atžvilgiu”, įsivyrauja be
jėgiškumo ir nevilties nuotai
kos, dažnėja depresijos.

Konservatorių partijos Vi
daus politinių problemų komi
teto parengtame pareiškime 
nurodomos šių reiškinių prie
žastys: esminių ekonominių ir 
socialinių reformų pasekmės, 
ilgai ignoruota žmonių psi
chologinė savijauta, atotrūkis 
tarp įstatymo leidybos ir jų 
įgyvendinimo bei žmonių pasi
tikėjimą ir iniciatyvą gniuž
dantis valdininkų pasipūti
mas.

Seimo nario teigimu, artė
jančiame konservatorių suva
žiavime Vidaus politinių prob
lemų komitetas siūlys priimti 
nutarimą, kuriame bus nuro
dytos bendrosios ir konkrečios 
priemonės kovai su minėtais 
neigiamais reiškiniais.

* Prezidentas Valdas 
Adamkus asmeniškai pareiš
kė užuojautą Lenkijos prezi
dentui Aleksander Kwasniew- 
ski dėl aviakatastrofoje žuvu
sių dviejų lenkų lakūnų, kurie 
žuvo trečiadienį, nukritus ka
rinių oro pajėgų lėktuvui, 
skridusiam dalyvauti nepri
klausomybės 80-mečio minėji
mo iškilmėse. Nelaimė įvyko 
tuo metu, kai Lenkijos vado
vai ruošėsi pradėti iškilmingą 
ceremoniją. Lėktuvo pasirody
mas turėjo būti svarbiausias 
prie Nežinomo kareivio kapo 
Varšuvoje vykusių iškilmių 
momentas. <bns>

FBI agentai moko lietuvius 
kovoti su korupcija

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — „Korupcija egzistuo
ja visame pasaulyje, bet tik ją 
pripažįstant ir atvif’ai nagri
nėjant, galima kovoti su šiuo 
nusikaltimu”, sakė amerikie
čių konsultacijas Lietuvoje pa
dėjęs surengti Federalinio ty
rimų biuro (FBI) pareigūnas 
Mark S. Jimerson, kuris nuo
lat dirba JAV ambasadoje Ta
line.

JAV Teisingumo departa
mento pareigūnų ir FBI agen
tų delegacija jau antrą savaitę 
Lietuvos teisėsaugininkus mo
ko antikorupcinių veiksmų.

Pasak M. Jimerson, JAV 
pagalbos kovojant su korupci
ja Lietuvoje paprašė spalį Tei
singumo departamente Vašin
gtone apsilankęs prezidentas 
Valdas Adamkus.

Nuo lapkričio 5 d. Lietuvoje 
vieši departamento atstovas 
Baltijos valstybėms Ivars P. 
Krievans, vyriausiasis proku
roras korupcijos nusikalti
mams tirti Shawn Henry bei 
kriminalinių nusikaltimų- pro
kurorė Laura A. Ingersoll.

Rusijos krizė nesužlugdė 
Lietuvos ūkio

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Naujausi statistikos 
duomenys rodo, kad Lietuvos 
ūkis apskritai ir daugiausia 
su Rusija dirbančios įmonės 
gana neblogai išsisuka iš Ru
sijos krizės įtakos.

Į Rusiją eksportuojančios 
Lietuvos įmonės rugsėjį par
davė produkcijos bei suteikė 
paslaugų tik 15 proc. mažiau 
nei rugpjūtį.

Tai parodė Statistikos de
partamento tyrimas apie Rusi
jos krizės pasekmes Lietuvos 
ūkiui. Buvo tiriamos 436 pra
monės, prekybos, transporto, 
sandėliavimo, ryšių bei staty
bos įmonės.

Pasak statistikų, visos šios 
įmonės, prasidėjus krizei Ru
sijoje, rado kitų rinkų. Jų pro
dukcijos pardavimas bei pa
slaugų tiekimas vidaus rin

Lietuva apribojo elektros 
tiekimą Baltarusijai

Vilnius, lapkričio 11 d. 
(BNS) — Jei per dešimt dienų 
Baltarusija neatsiskaitys už 
elektros energijos tiekimą, 
bendrovės „Lietuvos energijos” 
valdyba antradienį nutarė 
elektros tiekimą apskritai nu
traukti.

„Lietuvos energijos” val
dybos sprendimas priimtas, 
dviejų valstybių diplomatams 
skubiai rengiant Lietuvos ir 
Baltarusijos prezidentų ne
planuotą susitikimą.

Apribojimai bus taikomi ne 
visam energijos eksportui, o 
tik tai jo daliai, už kurią su 
Lietuvos energetikais atsis-

* Naujoji Latvijos vy
riausybė, kai tik bus sufor
muota, tarp pirmųjų klausimų 
aptars jūros sienos derybas su 
Lietuva, pareiškė Latvijos 
parlamento vadovas Janis 
Straumė, įstrigusias sienos 
derybas trečiadienį Vilniuje 
aptardamas su Lietuvos Sei
mo pirmininku Vytautu Lands
bergiu. Derybos su Latvija dėl 
jūros sienos su įvairiomis per
traukomis vyksta jau 5 metus. 
Šiemet jos buvo vėl nutru
kusios dėl Latvijoje vykusių 
rinkimų, popurių Latvija tffti 
sudaryti naują parlamentą bei 
derybų delegaciją. (BNS)

Jie surengė seminarą Lietu
vos teisėjams, konsultuoja 
prokuratūros, policijos parei
gūnus, skaito paskaitas prezi
dentūros, Seimo, vyriausybės 
pareigūnams.

I. P. Krievans vertinimu, 
pareigūnų korupcijos lygis vi
sose trijose Baltijos valstybėse 
yra panašus.

Lietuvą jis gyrė už tai, kad 
Teismų departamentas nese
niai buvo atskirtas nuo Teisin
gumo ministerijos. „Nepri
klausomų teismų sistema yra 
vienas ramsčių, kovojant su 
korupcija, ir labai svarbu, kad 
teisėjus kontroliuotų ir atly
ginimus jiems mokėtų jų ats
kira administracija, o ne mini
sterija”, teigė FBI pareigūnas.

Kitu teigiamu dalyku JAV 
teisėsaugininkai laiko Lietu
vos pareigūnų atvirumą, kurį 
jie spėjo patirti, viešėdami 
Lietuvoje. „Atvirumas ir vie
šumas, rašiniai spaudoje yra 
pirmas ginklas, labiausiai 
kenkiantis korupcijai”, pabrė
žė M. S. Jimerson.

koje rugsėjį padidėjo nuo 49 
iki 56 proc., o eksportas į 
užsienį — nuo 53 iki 66 proc.

Apie 35 proc. tyrime dalyva
vusių įmonių mano, kad Rusi
jos krizė neturės įtakos jų 
veiklai, o 61 proc. mano, kad 
jų padėtis blogės. Kad ekono
minė padėtis gerės, įsitikinę 3 
proc. įmonių.

Apklausoje dalyvavusios įmo
nės dėl Rusijos krizės rugsėjo 
mėnesį atleido 673, o neapmo
kamų atostogų išleido 6,144 
darbuotojus.

Apskritai Lietuvos ekspor
tas į Rusiją rugpjūtį palyginti 
su liepa sumažėjo 30 proc., o 
importas — 14 proc.

Rusija yra svarbiausia Lie
tuvos prekybos bendrininkė, 
tačiau jos reikšmė mažėja, 
Lietuvai vis labiau orientuo
jantis į Vakarų rinkas.

kaito tarpininkaujanti ben
drovė „Baltic-Shem”. Ši įmonė 
atsiskaito už maždaug du treč
dalius į Baltarusiją eksportuo
jamos energijos.

Už likusią dalį atsiskaito 
Rusijos įmonė „Energija”.

Už visą šiemet eksportuotą 
energiją Baltarusija turi su
mokėti 98 min. JAV dolerių, iš 
jų 65 min. dolerių — per 
„Baltic-Shem”, 33 min. dolerių 
— per „Energiją”.

Sutartis leidžia atsiskaityti 
per 60 dienų, ir grynoji Balta
rusijos skola Lietuvai lap
kričio 1 d. buvo 66 min. JAV 
dolerių. Iš jų už 16 min. dole
rių tarpininkai jau yra nupir
kę branduolinio kuro Ignali
nos atominei elektrinei.

Baltarusija su Lietuva pa
prastai atsiskaito prekėmis, 
kurias įmonės-tarpininkėc par
duoda, sumokėdamos „Lie* 
tuvos energijai” grynaisiais pi
nigais arba branduoliniu ku
ru.

KALENDORIUS
Lapkričio 12 d.: Šv. Juozapa

tas; Teodoras, Narvydas, Grožilė. 
1918 m. Švedija pripažino Lietuvą 
de

Lapkričio 13 d.: Pranciška, Di- 
dakas, Taiyda, Daugantas. 1922 m. 
susirinko pirmasis LR Seimas.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
DETROIT, MI

BALFO SEIMAS

BALFo XXIV seimas š.m) 
lapkričio 14-15 d. vyks Šv. 
Antano parapijos patalpose, 
Detroite. Jį globos 76-tas sky
rius. Komitetą sudaro: sky
riaus pirmininkas klebonas 
kun. Alfonsas Babonas, suva
žiavimo komiteto pirmininkas 
Leonas Petronis, direktoriai 
— Regina Juškaitė-Švobienė 
ir Vladas Staškus, valdyba — 
Lidija Mingelienė, Stasys 
Garliauskas, Eugenija Bulo
tienė, Antanina Leparskienė, 
Ona Pusdešrienė, Ona ir Cė
sys Šadeikai ir Albinas Gri
gaitis. Posėdžiai prasidės šeš
tadienį, lapkričio 14 d., 9:30 
v.r. Sekmadienį, lapkričio 15 
d., šv. Mišios aukojamos už 
gyvus ir mirusius BALFo dar
buotojus, rėmėjus ir narius. 
Po Mišių, 12:15 v. p.p. parapi
jos svetainėje vyks seimo 
užbaigimo iškilmingi pietūs. 
Kviečiame visuomenę daly
vauti posėdžiuose, seimo už
baigimo iškilminguose pie
tuose ir paremti BALFo kilnų 
darbą mūsų tautiečiams.

Regina Juškaitė 
Švobienė

PRISIMINSIME
DR. VYTAUTĄ VYGANTĄ

Š.m. lapkričio 14 d., šešta
dienį, 10 vai. r. Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčioje kun. 
Aloyzas Volskis aukos šv. Mi
šias už a.a. dr. Vytautą Vy
gantą. Prieš dvejus metus per 
mūsų ateitininkų Šeimos 
šventę girdėjome jį kalbantį 
apie gyvenimo prasmę, apie 
tikėjimą tobulesniu pasauliu. 
Tas tikėjimas yra mūsų didy
sis ryšys. Malda jungsimės su 
a.a. Vytautu, malda guoskime 
jo žmoną ir dukras, dalyvau
dami šv. Mišių aukoje.

Detroito ateitininkų 
sendraugių valdyba

KNYGOS APIE MEILE 
SUTIKTUVĖS

Š.m. lapkričio 29 d., sekma
dienį, 12 vai. Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje vyks 
dr. Justino Pikūno naujausios 
Lietuvoje išleistos knygos 
„Meilės psichologija” sutiktu
vės. Su šia knyga supažindins 
knygos gerbėja bibliotekinin
kė Lilė Gražulienė. Ištraukų 
paskaitys Taura Underienė.

Artimiau pažinsime ir patį 
autorių profesorių Pikūną,

Ohio Lietuvių komiteto, dėjusio pastangas, kad G. Voinovich būtų 
išrinktas į JAV Senatą, o Bob Taft — į Ohio valstijos gubernatorius, koor
dinatorius dr. Viktoras Stankus (kairėje) sveikina Bob Taft su rinkimų 
laimėjimu. Laimėtoju tapo ir George Voinovich.

jau pusšimtį metų gyvenantį 
Detroite, o paskutinius aštuo
nerius metus po semestrą, ar 
daugiau, dėstantį psichologiją 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. Sutiktuves rengia ir 
jose visuomenę dalyvauti 
kviečia Detroito sendraugiai 
ateitininkai.

Pr. Zaranka
DETROITO SKAUTAI 

RUOŠIA KŪČIAS

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautai ir skautės 
šįmet ruošia Kūčias skautams 
ir Detroito bei apylinkių lietu
viškai visuomenei. Šventė sek
madienį, gruodžio 13 d., 4 vai. 
p.p. vyks Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje.

Pradėsime iškilminga suei
ga, kurioje visi broliai ir sesės 
dalyvauja išeiginėse uniformo
se.

Kviečiame visus. Norintieji 
šventėje dalyvauti prašomi iš 
anksto pranešti Dainai Anu
žienei, tel. 517-545-0925. 
Kviečiame kiekvieną dalyvau
siančią šeimą prie kūčių vaka
rienės prisidėti kokiu nors 
tradiciniu valgiu. Pradėkime 
kalėdinį laikotarpį kartu. 
Lauksime visų.

GARDNER, MA

NAUJA KLUBO 
VALDYBA

Lietuvių klubas išsirinko 
naują valdybą 1999 metams: 
pirmininkas Peter Douckas, 
vicepirm. Juozas Bekeris, iždi
ninkė Patricia Douckas, proto
kolų sekretorius Howard 
Beaudette, finansų sekreto
rius Vilimas Višniauskas.

Direktoriai: Jack Aukšti
kalnis, David Lukas, Petras 
Molis, Antanas Miner, Gedi
minas Penney.

Lietuvių klubas buvo įsteig
tas 1926 m. ir šįmet švęs 73 
metų sukaktį.

VYČIAI IŠSIRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ

Lietuvos Vyčių 10 kuopa 
išsirinko valdybą 1999 me
tams. Pirmininkas — dr. Hen
ry Gailiūnas, vicepirm. Vili
mas Višniauskas, iždininkė 
Nelė Melaika, finansų sekre
torius Howard Beaudette, pro
tokolų sekretorė Pamela 
Bouthlier, tvarkdarys David 
Lukas, pirm. kultūriniams rei
kalams Bronė Višniauskas. 
Dvasios vadas kun. Joseph 
Jurgelionis.

Beverly Shores lietuvių klubo metinis narių susirinkimas vyko spalio 21 d. Michigan City, Fortune House resto
rane.Valdybos nariai skaitė pranešimus, buvo skirstomos klubo sukauptos lėšos ir pelnas,vyko klubo naujos val
dybos ir revizijos komisijos rinkimai, buvo pasakojami klubo narių kelionės po Lietuvą įspūdžiai. Šį visuome
nišką klubą prieš 43 metus įkūrė Beverly Shores lietuviai. Nuo pat įkūrimo dienos klubas finansiškai remia 
paramos reikalingas lietuvių organizacijas ir lietuvių spaudą. Taip pat globoja savo pastangomis Beverly Shores 
įkurtą „Lituanicos” parką, kuriame įrengė simbolinį S. Dariaus ir S. Girėno paminklą. Beverly Shores klubo 
metinio susirinkimo kulminacija buvo naujos valdybos ir revizijos komisijos rinkimas. Nuotraukoje - naujai 
išrinkti valdybos nariai. Iš kairės: Juozas Noreika, Kęstutis Pocius, Izolda Šimkuvienė, Vytautas Šimkus, Jonas 
Kubilius. Paskutinį dešimtmetį klubui vadovavo Jonas Vaznelis, Vytautas Peseckas ir dr. Kazys Ambrozaitis.

10 Vyčių kuopa ruošia ben
dras kūčias š.m. gruodžio 20 
d. Šv. Pranciškaus parapijos 
salėje.

A.A. ANTANINA ŠATAS

94 metų sulaukusi mirė An
tanina Šatas. Velionė į Lietu
vos Vyčių organizaciją įsijun
gė 1914 m. gegužės 30 d. ir 
per ištisus 84 metus buvo ak
tyvi narė. A.a. Antanina buvo 
gražiai palaidota. Liūdinčios 
liko dvi dukterys. Viena jos se
suo — a.a. Margaret Kučins- 
kienė, gyvenusi Detroite, buvo 
vadinama „dipukų” motina. Ji 
padėjo daugeliui karo iš tėvy
nės išblokštų lietuvių sudary
dama jiems garantijas, pasiti
ko juos atvykusius, padėjo su
rasti butus ir darbus. Tai kil
nios lietuvės moterys. Tėilsisi 
ramybėje.

ŠVENTĖ 65 METŲ 
VEDYBŲ SUKAKTĮ

Antanas ir Ona (Lukaševi- 
čiūtė) Krasauskai š.m. spalio 
5 d. gražiame restorane gra
žiai šventė savo vedybų 65 
metų sukaktį. Jų intencija šv. 
Mišiose ir puotoje dalyvavo 
125 asmenys, tarp jų keturi jų 
vaikai, daug vaikaičių ir kitų 
giminių. Sveikinam sukaktu
vininkus ir linkime dar daug 
sukakčių švęsti.

Koresp.

JUNO BEACH, FL

KUN. PIKTURNA JAU 
PUTNAME

Kun. Vytautas Pikturna jau 
apsigyveno Matulaičio slaugos 
namuose, Putname. Jo adre
sas yra: Kun. V. Pikturna, 
Matulaitis Nursing Home, 10 
Thurber Rd., Putnam, CT 
06260. Tel. (860) 928-7976.

Buvę parapijiečiai Irena Ma
nomaitienė, Rožė ir Vladas 
Bariai, Liucija ir Valteris Ber- 
žinskai, Česlava ir Tadas 
Aleksoniai jau aplankė kun. 
Pikturną naujojoje gyvenvie
tėje, perdavė linkėjimus nuo 
visų floridiškių, palinkėjo sėk
mės.

PABENDRAVIMO
PIETUS

Nors ši vasara pietų Flori
doje buvo itin karšta, tačiau 
pietų vietos lietuviai neaplei
do mėnesinių pabendravimo 
pietų „Piccadilly” restorane.

Rugpjūčio 11 d. po pabend
ravimo pietų savo įspūdžiais 
iš Dainų šventės Lietuvoje, 
Vilniuje, pasidalino Vincas 
Salčiūnas. Jis su žmona Onu
te ir Pranu Baltakiu atstovavo

„Dainos” chorui Dainų šven
tėje.

Per Dainų šventę oras buvo 
labai nedėkingas, visą laiką 
lijo ir dėl to labai kentėjo ir 
publika ir choristai, kurių bu
vo net 15,000, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos.

Vincas Salčiūnas džiaugėsi 
Dainų švente, tačiau turėjo ir 
kritiškų pastabų. Jo nuomone, 
programa buvo per ilga, nes 
truko net 5-ias valandas ir 
choristams reikėjo visą laiką 
stovėti. Ateityje programą rei
kėtų trumpinti.

Rugsėjo 8 d. pabendravimo 
pietuose dalyvavo gražus bū
rys žmonių, kai kurie jau grįžę 
iš šiaurės. Vincas Salčiūnas 
toliau tęsė savo pastabas apie 
Lietuvos miesto ir kaimo žmo
nių gyvenimą. Kiekvieną kar
tą apsilankius Lietuvon pas
tebima žymi pažanga, tik ne
aišku, kaip smarkiai Lietuvos 
ekonominį gyvenimą palies 
Rusijos ekonominė suirutė.

Po jo kalbėjo Marius Sodo
ms, kuris su sūnumi keliavo 
po Lietuvą ir Latviją. Jie buvo 
nuvykę ir į Rygą. Skirtumas 
tarp Lietuvos ir Latvijos gana 
didelis: Lietuva atrodo daug 
pažangesnė.

Spalio 13 d. pabendravimo 
pietus pradėjo Marius Sodo
ms. Jis pasidžiaugė, jog jau 
grįžta iš šiauręs apylinkės gy
ventojai, tad apylinkės gyveni
mas smarkiai pagyvės. Marius 
Sodonis pasveikino dr. Vytau
tą Majauską gimimo dienos 
proga ir palinkėjo jam daug 
sveikatos. Po to Marius Sodo
nis susirinkusiems pranešė 
džiugią ir lietuviams labai 
svarbią žinią, jog Boca Raton 
gyvenąs lietuvis kunigas An
thony J. Chepanis, sutiko bent 
kartą per mėnesį lietuviams

Vienas Lietuvių dienų organizatorių Amandas Ragauskas su „Tėviškės1 
etnografinio ansamblio vadove Stase Jagminiene.

aukoti šv. Mišias. Tad nese
niai susidariusiam lietuviškų 
pamaldų klausimą spręsti ko
mitetui telieka surasti patal
pas kur lietuviškos šv. Mišios 
galėtų būti laikomos.

Visi lietuviai yra labai dė
kingi Amerikoje gimusiam, 
lietuviškai labai gerai kal
bančiam kun. Anthony Chepa- 
niui ir laukia lietuviškų šv. 
Mišių. Mes tikime, jog ateityje 
galėsime skaitytojus artimiau 
supažindinti su kun. Chepa- 
niu.

„DAINOS” CHORAS 
PRADĖJO DARBĄ

„Dainos” choras, vadovauja
mas Irenos Manomaitienės, 
pradėjo repeticijas spalio 30 d. 
Repeticijos vyksta kas penkta
dienį, 2 vai. p.p., Oceanview 
Metodistų bažnyčios choro 
kambaryje, 701 Ocean Drive, 
Juno Beach, FL.

„Dainos” choras 1999 m. 
švęs 15-os metų veiklos su
kaktuves ir ta proga bus ruo
šiamas sukaktuvinis koncer
tas. Linkime chorui geros sėk
mės.

PALM BEACH 
ATSTOVAI JAV LB XV 
TARYBOS SESIJOJE

Dalia ir Algis Augūnai atsto
vavo Palm Beach LB telkiniui 
XV Tarybos antrojoje sesijoje, 
spalio 10-11 d., vykusioje Cle
velande, Ohio.

Sprendžiant ir diskutuojant 
įvairias JAV LB problemas, 
Palm Beach telkinio atstovai 
prašė Tarybą atkreipti dėmesį 
į vis didėjančias mažesnių tel
kinių problemas. Jų nuomone, 
Lietuvoje gyvenimui norma- 
lėjant, reikėtų „atsigręžti į 
save”.
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JAV............................................
Metams 

....................$95.00
1/2 metų 
$55.00

3 mėn. 
$35.00

Kanadoje ir kitur.................. .... (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00
Tik Šeštadienio laida:
JAV............................................ ....................$55.00 $40.00 $30.00
Kanadoje ir kitur.................. ...... (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant i Lietuvą:
(Air cargo)............................... .................$100.00 $55.00
Tik šeštadienio laida........... ................... $55.00
Užsakant i užsieni oro paštu....... $500.00 $250.00
Tik šeštadienio laida........... .................$160.00 $85.00

Vyriausia redaktorė - Danutė Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis
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• Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunfiiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti.
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Siunčiant prašome pasilikti kopiją.

LB APYLINKĖS 
GEGUŽINĖ

Palm Beach LB apylinkės
metinė gegužinė gruodžio 3 d. 
kertvirtadienį vyks Carlin 
parke, Jupiter. Pradžia 12 vai.

Šiais metais kelias (AIA) į 
Carlin parką yra labai gražus, 
nes baigti visi darbai, pa
kelėje prisodinta daugybė pal
mių. Palm Beach LB apylin
kės valdyba kviečia visus pie
tų Floridos lietuvius pasižy
mėti datą kalendoriuose ir at
silankyti, susitikti draugus ir 
pažįstamus, pasivaišinti lietu
viškais valgiais, laimėjimuose 
išbandyti savo laimę.

D. A

ST. PETERSBURG, FL

LIETUVIU KLUBO 
VALDYBOS RINKIMAI

Lapkričio 14 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. klubo salėje šaukia
mas Lietuvių klubo narių su
sirinkimas, kurio metu bus 
visų Klubo veiklos šakų pra
nešimai ir renkama nauja val
dyba. Nominacijų komisija: 
Laima Alvarado, Loreta Ky
nienė ir Jonas Mikalauskas 
smarkiai darbuojasi stengda
masi rasti kandidatus į visas 
valdybos pareigūnų vietas, 
kad nereikėtų gaišti jų ieš
kant susirinkimp metu. Klubo 
pirmininkas Antanas Gudonis 
jau per keletą popiečių krei
pėsi į narius, prašydamas ne
atsisakyti bent metus padir
bėti valdyboje. Primename, 
kad balsuoti galės tik nariai, 
užsimokėję nario mokestį už 
1998 metus.

Po susirinkimo bus pabend
ravimas prie kavos.

KLUBO KULTŪRINIS 
BŪRELIS

Klubo kultūrinis būrelis 
sparčiai ruošiasi priimti Cle
velando lietuvių chorą „Exul- 
tate”, vad. R. Kliorienės, kurio 
koncertas rengiamas gruodžio 
5 d., 3 vai. p.p. Šv. Judo kate
dros centro salėje. Koncerto 
salėje vietos bus numeruotos. 
Įėjimo auka — 12 dol. asme
niui; Po koncerto choristams 
rengiama vakarienė klubo 
mažojoje salėje, kur yra 40 
vietų ir norintiems su choris
tais pavakarieniauti. Vaka
rienės kaina 10 dol. asmeniui.

Bilietus koncertui ir vietas 
vakarienei užsisakyti pas Vi
dą Sabienę, tel. (727) 864- 
6621 arba klube sekmadienio 
pietų metu.

Klubo kultūrinių popiečių 
būrelio valdyba spalio 6 d. po
sėdyje nutarė pakeisti dabar
tinį būrelio pavadinimą į Klu
bo kultūrinis būrelis.

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija

9830 S.Rldgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

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. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

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 Seštad. 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

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

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

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

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

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

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

DR. LINA POŠKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4817 W. 83 ST., BURBANK, IL 
Tel. 773-735-1540 

Valandos pagal susitarimą

DR. DEGĖSIO PASKAITA

Klubo kultūrinis būrelis 
kviečia visus į įdomią ir ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms 
naudingą paskaitą .Atsinau
jinimo hormonai ir amžiaus il
gis”, kurią lietuvių klube skai
tys dr. Danielius Degesys lap- J 
kričio 15 d., sekmadienį, po i 
pietų.



POLITINIAI DŪMAI 
ARTIMUOSE RYTUOSE

VYTAUTAS BIELIAUSKAS

Danutė Bindokienė

Iš griuvėsių — naujas 
gyvenimas

Šiuo metu, kai daugelio dė
mesys nukreiptas į Izraelio ir 
Palestinos derybas dėl terito
rijos bei sienų pakeitimo, be
sistengiant įgyvendinti pasto
vesnę taiką, labai mažai dė
mesio kreipiama į kitus, tarsi 
nepastebimus, įvykius Arti
muosiuose Rytuose, kurie gali 
nulemti daugelio tautų ir gal 
net pasaulio ateitį. Dėmesio 
vertas taškas yra palyginti 
nedidelė, Viduržemio jūroje 
esanti, Kipro sala. Jau daug 
metų ši sala pasidalinusi į dvi 
sritis, kurių viena apgyventa 
graikų kilmės gyventojų, o ki
ta — turkų.

Nors daugumą gyventojų su
daro graikai (78%), vis dėlto 
turkai taip pat jaučiasi gana 
tvirtai, nes jie turi stiprią pa
ramą iš Turkijos. Nesusiprati
mai čia vyko ir tada, kada salą 
valdė britai, bet jie nesiliauja 
ir dabar, kai Kipras nuo 1960 
m. yra savarankiška nepri
klausoma valstybė. Nors Kip
re lygiomis naudojamos dvi 
kalbos: graikų ir turkų, vis 
dėlto tebėra jaučiama nemaža 
įtampa tarp abiejų tautinių 
grupių, kurios skiriasi ne tik 
savo kalba, bet ir religija: 
graikai — krikščionys orto
doksai, o turkai — musulmo
nai.

Nors saloje yra tik apie 
640,000 gyventojų, vis dėlto 
tenai vykstantys politiniai ki
virčai išeina ne tik už jos ribų, 
pasiekdami dalį kitų Artimųjų 
Rytų kraštų, bet taip pat 
įjungdami daugelį kitų valsty
bių, tiek Europoje, tiek Š. 
Amerikoje.

Įdomūs įvykiai Kipro 
salos politikoje

Kipro graikai, norėdami su
stiprinti savo pozicijas, yra 
pasiruošę dar šio mėnesio pa
baigoje gauti iš Rusijos 400 
min. dol. vertės naujausių ra
ketų SAM-3U0. Graikai tvirti
na, jog jiems šie ginklai būti
nai reikalingi, kad galėtų išly
ginti turkų persvarą oro erd
vėje. Bet Turkijos vyriausybė 
dėl to reiškia protestą, nes tos 
raketos galės lengvai pasiekti 
ir Turkijos oro teritoriją, tuo 
būdu sudarant pavojų Turki
jos karo aviacijai. Turkija sa
ko sunaikinsianti visas šias 
raketas, jei jos bus į Kiprą at
gabentos. Savo protestui pa
stiprinti, Turkijos vyriausybė 
yra paprašiusi Izraelio prem
jerą Natanyahu sukliudyti 
Rusijai šių raketų pristatymą. 
Tuo pačiu metu Graikijos vy
riausybė iš Atėnų prašo Rusi
jos, kuri parduoda šias rake

tas, nenusileisti ir vydyti su
sitarimą. Turkija laiko Izrae
lio valstybę savo šalininke: 
abu šie kraštai turi labai iš
plėstą tarpusavę prekybą ir 
apskritai — gerus politinius 
santykius. Įdomu, kad Turkija 
taip pat palaiko gerus santy
kius su Jordanu, Egiptu ir 
Armėnija. Tuo tarpu Graikija 
ir Kipro graikai turi gerus 
santykius su visomis Europos 
Sąjungos valstybėmis, taip pat 
su Sirija ir Iranu. Be to, Grai
kija yra išvysčiusi gana stip
rius kontaktus su kurdais, 
gyvenančiais tiek Turkijoje, 
tiek Irake.

Kaip galime matyti, mažos 
Kipro salos problemos jau yra 
įvėlusios nemažai kitų kraštų, 
turinčių daug gyventojų, tvir
tų karinių pajėgų ir taip pat 
savo interesų.

JAV, NATO ir Kipro 
konfliktai

Tiek Graikija, tiek Turkija 
yra NATO narės. Jos abi labai 
svarbios šiai organizacijai. 
JAV yra aiškus Izraelio drau
gas ir rėmėjas. Amerikai svar
bu turėti gerus santykius ir su 
Graikija, ir su Turkija; taip 
pat Amerika stengiasi, kiek 
galint švelniau elgtis su Rusi
ja, nenorėdama jos supykinti.

Rusija, žinoma, naudojasi 
proga ir nori parodyti savo 
svarbą bei įtaką Artimuose 
Rytuose. Dabartinis Rusijos 
vadovas Primakovas, atrodo, 
dar tebesilaiko atgyventos 
brežneviškos aistros sukelti 
nerimą Artimuose Rytuose ir 
tuo būdu skaldyti Vakarų vie
nybę. Vadinasi, Primakovas 
neturi jokio intereso atsisaky
ti savo „biznio” su Kipro grai
kais, nebent jis būtų privers

JAV LB XV Tarybos prezidiumo pirmininkas Donatas Skučas ir PLB pir
mininkas Vytautas Kamantas kalbasi per JAV LB XV Tarybos sesiją, 
Cleveland, OH, š.m. spalio 11 d.

Lietuvos Respublikos prez. V. Adamkaus apsilankymo metu Čikagoje, Amerikos Lietuvių Prekybos romai su
ruošė susitikimą tarp amerikiečių verslininkų ir prekybininkų, atvykusių su prezidentu. Ta proga ir susi
pažino su prez. V. Adamkaus vyriausia ekonomikos patarėja, Elena Leontjeva. Iš kairės: Amerikos Lietuvių Pre
kybos rūmų direktorius ir patarėjas teisės reikalams David J. Shestokas, prez. Adamkaus ekonomikos patarėja 
ir Lietuvių Laisvosios rinkos instituto pirm. Elena Leontjeva, Amerikos Lietuvių Prekybos rūmų iždininkas 
Vincent Samaška.

tas tai daryti. Taigi JAV, ir 
kartu NATO, yra dabar pate
kę į labai painią padėtį, kurią 
išnarplioti sunku. Taip pat 
reikia konstatuoti, kad JAV 
užsienio politika Artimuose 
Rytuose savo dėmesį sukon
centravus tik į Izraelio ir Pa
lestinos problemų sprendimą, 
tuo tarpu palikdama kitas to 
regiono problemas pačioms iš
sispręsti. Atrodo, kad Izraelis 
šią JAV laikyseną gerai su
pranta ir dėl to veda savo Ar
timųjų Rytų politiką, kuri gal
būt net nesiderina su JAV po
litika. Bendradarbiavimas su 
Turkija ir per ją su Iranu yra 
fenomenas, kurį JAV sunkiai 
priimtų, jeigu į jį atkreiptų 
dėmesį.

„Šaltojo karo” atgarsiai

Dviejų blokų organizavima
sis Kipro konflikto skirtingose 
pusėse nesibaigia tik su mi
nėtų valstybių bendradarbia

vimu, tiek vienoje, tiek ir ki
toje pusėje. Šie du blokai pa
mažu didėja ir stiprėja. Atro
do, kad Kipro salos konflikto 
blokai organizuojasi, laikyda
miesi senos logikos principo, 
kad „mano priešo priešas gali 
būti man geras draugas”. Štai, 
pavyzdžiui, Kaukaze — Azer
baidžanas ir Gruzija palaiko 
Turkiją, o Armėnija — Iraną. 
Kai tuo tarpu Balkanuose Ma
kedonija, Bosnija, Slovėnija ir 
Kroatija yra linkusios į Turki
jos pusę, o Serbija, Sirįja ir 
Iranas remia Graikiją. Taip 
pat Azijoje: Kazakstanas, Kir
gizija, Turkmenistanas ir Uz
bekistanas palaiko Turkiją, 
Tadžikistanas — Iraną, o Ru
sija lieka Sirijos ir Irano pu
sėje. Šis pasiskirstymas nesi
remia tų kraštų religijomis, 
bet tik daugiausia tuo, kad jie 
vieni kitus laiko savo priešais.

Žvelkime toliau: Izraelis turi 
labai gerus ryšius Pietų Azi
joje su Indija, kuri paskutiniu 
metu linkusi stipriau suartėti 
su Izraeliu ir Turkija, kai tuo 
tarpu Pakistanas remia Siriją 
ir Iraną. Pakistanas daro tai, 
kad sumažintų Indijos tvir
tumą. Prie jo taip pat jungiasi 
Burma ir Sri Lanka, kurios 
taip pat priešingos Indijai, o 
Kinija palaiko Pakistaną.

Pažvelgus į globalinį žemė
lapį, būtų galima lengvai ma
tyti, kad šitoks grupių pasis
kirstymas galėtų ilgainiui nu
vesti prie ankstesniojo „šaltojo 
karo” situacijos, kai buvo susi
jungę į du blokus Rytai ir Va
karai, kurie vieni prieš kitus 
kovojo ekonomikoje, besiruoš
dami galimam tikrajam karui. 
Tikėkimės, kad dabar tai greit 
neįvyks, nes Rusija, kuri tur
būt būtų pagrindinė tokio 
žaidimo dalyvė, dar tebėra su

žlugusi. Mano nuomone, jos 
nurašyti nereiktų, nes Rusija 
daugeliu atvejų tęsia seną so
vietų politiką, paremtą skal
dymu, kiršinimu ir „kombina- 
vimu”.

Mažas kupstas ir 
didelis vežimas

Lietuviška patarlė, kad „ma
žas kupstas gali didelį vežimą 
apversti”, taip labai tinka Kip
ro situacijai apibūdinti. Ši, 
palyginti nedidelė, valstybė iš
gyvena konfliktus, kurie vei
kia visą pasaulį. Ji tikrai ga
lėtų tapti pasaulinio konflikto 
baze, jei pasaulio politikai, su
sirūpinę savo interesais, ne
kreips pakankamo dėmesio į 
toli už šio krašto ribų besi
plečiančias koalicijas. Reiktų 
laukti, kad JAV politikai su
gebės rimtai pažvelgti į šias 
problemas ir rasti būdų užge
sinti kibirkštis, kurios, palik
tos be priežiūros, ilgainiui ga
lėtų didelį gaisrą sukelti.

Straipsnis paruoštas, pasinaudo
jant: D. Pipes (1998). The Real 
„Nevv Middle East”. Commentary, 
Vol. 106, 5, 25-29.

* Seimo Užsienio reikalų 
komiteto (URK) pirmininko 
pavaduotojas Rimantas Dagys 
pasirengęs „prisiimti dalį at
sakomybės” dėl Lietuvos ne
sėkmingų bandymų su Euro
pos Sąjunga pradėti intensy
vias įstojimo derybas. Jis pri
pažino, kad tai nemažai nulė
mė ir Lietuvos pareigūnų bei 
politikų, įskaitant ir jį patį, 
neprofesionalumas. „Valsty
bės įvertinimas yra mūsų visų 
bendrų pastangų rezultatas. 
Vadinasi, kažko nepadarėme 
arba klydome, pasirinkdami 
taktiką. Nemanau, kad opozi
cija turėtų kratysis dalies at
sakomybės”, sakė R. Dagys.

(BNS)

Amerikiečiai vakar (lapkri-i 
čio 11-tąją) prisiminė ir pa
gerbė savo tautos veteranus, 
tiek gyvus, tiek ir mirusius; 
Tai prasmingas paprotys, bū
dingas kiekvienai kultūringai; 
valstybei, vertinančiai žmo
nes, kurie kovoja ar kovojo 
dėl jos laisvės, teisių ir idealų, 
net jeigu toje kovoje reikėjo 
paaukoti gyvybę. JAV-se, ku
rios kartais kaltinamos savo 
tautos didvyrių nevertinimu, 
iš tikrųjų metuose skiria dvi 
dienas, kai jie iškilmingai pri
simenami: gegužės pabaigoje 
ir lapkričio viduryje. Tiesa, tie 
prisiminimai nėra labai ryš
kūs ar iškilmingi, daugiausia 
atliekami pačių veteranų, bet 
vis tik žiniasklaidoje pasi
girsta viena kita užuomina ir 
tautai neleidžia pamiršti sko
los, priklausančios jos laisvės 
gynėjams.

Verta pažymėti, kad Ameri
kos kariams niekuomet nete
ko su priešais kovoti savoje 
žemėje, nors jų kraujas liejosi 
kone kiekviename mūsų pla
netos kampelyje. Galbūt kaip 
tik dėl to amerikiečiai, nie
kuomet nepatyrę svetimųjų 
priespaudos, mažiau vertina 
savo karių auką. Tačiau, ne
paisant, kur JAV kariai kovo
jo, kova buvo dėl tų pačių 
laisvės principų ir idealų.

Š.m. lapkričio 11 d. beveik 
nepastabėta praslinko kita, 
daug reikšmingesnė, sukaktis: 
Pirmojo pasaulinio karo pra
džia. Karai žmonijos istorijoje
— nenaujiena. Kiekviena tau
ta, kiekviena valstybė, buvusi 
ar esanti, yra pergyvenusi ka
ro siaubą, laimėjimo džiaugs
mą ar pralaimėjimo kartumą. 
Tačiau iki šiol tik du karai 
buvo gavę „pasaulinį” epitetą
— pirmasis, vykęs 1914-1918, 
antrasis — 1939-1945 metais, 
Abu jie atnešė pasaulinio mas
to pasikeitimų. Nebuvo nei 
vienos tautos, valstybės, kraš- 
>to, kur karo audros nebūtų 
palikusios savo pėdsakų.

Kadangi Antrąjį pasaulinį 
karą dar galima vadinti „gy
vąja istorija”, jo padarytos 
žaizdos nėra visiškai užgiju- 
sios, tad jis tebelaikomas di
džiausiu ir nuostolingiausiu, o 
pirmojo įspūdžiai jau laiko 
miglomis apsitraukę, kažkaip 
suromantinti, tarytum netikri. 
Vis tik Pirmasis pasaulinis 
karas iš pagrindų pakeitė pa
saulio, ypač Europos, veidą, 
iškėlė naujas filosofines, ideo
logines sroves, įdiegė tautoms 
ryškesnę savos tapatybės są
voką.

1914-1918 m. karas pakirto 
anuometinių didžiųjų Europos

imperijų — Anglijos, Rusijos, 
Vokietijos — šaknis ir ilgai
niui joms buvo lemta griūti. 
1899 m. Didžiosios Britanijos 
imperija buvo kone vienintelė 
galingiausia iš galingiausių 
Europoje, kurios beveik visi 
karaliai turėjo kraujo gimi
nystės ryšių su anglų valdo
vais, todėl visų Europos vals
tybių santvarkoje buvo galima 
atpažinti Didžiosios Britanijos 
monarchijos įtakas.

Pirmasis pasaulinis karas 
taip pat davė pradžią totalita
rizmui. Jis pasireiškė Rusijoje 
revoliucijos pradžia 1917 m., 
o Vokietijoje, išgyvenusioje 
didįjį pralaimėjimą ir skaudų 
smūgį vokiškajam šovinizmui, 
ilgainiui padėjo įsigalėti Hitle
riui su jo Trečiojo Reicho pra
našumo sąvoka.

Geografinė padėtis, Lietuvą 
įspraudusi ant didžiojo kelio 
tarp Rytų ir Vakarų, pavertė 
ją didelių Pirmojo pas. karo 
mūšių lauku. Nukentėjo ne tik 
didesnieji miestai, bet ir kai
mai, juo labiau, kad Lietuvos 
žemė kelis kartus ėjo iš rankų 
į rankas: rusams išstumiant 
vokiečius, vokiečiams rusus. 
Lietuviai matė ir skurdo, ir 
bado, ir teroro. Daug jų 
pabėgo į Rusijos gilumą, kur 
taip pat buvo ne pyragai, 
ypač, kai užklupo pragai- 
šingoji bolševikų revoliucija.

Tačiau iš karo griuvėsių pa
kilo laisva Lietuva! Tautos pa
triotinė savimonė jau buvo pa
kankamai subrandinta spau
dos draudimo, „Aušros”, „Var
po” ir kitos anuometinės lietu
viškos spaudos, įskiepijusios 
krašto gyventojams, kad jie 
turi teisę laisvai apspręsti 
savo likimą, siekti nepriklau
somo gyvenimo. O tarptauti
niu mastu tą apsisprendimo 
teisę visoms tautoms suteikė 
1919 m. Versalyje pasirašyta 
taika ir JAV prez. Wilson de
kretas.

Nėra abejonės, kad kiekvie
nas karas, o ypač išsiplėtęs po 
visą planetą, yra pragaiš
tingas, nuostolingas ir atneša 
daug kančių visai žmonijai. 
Tačiau karai taip pat yra 
didžiųjų pasikeitimų pradžia. 
Tai tarytum gaivalinga audra, 
palikusi neatpažįstamų griu
vėsių plotus, iš kurių ilgainiui 
vėl kyla naujas gyvenimas, 
nors galbūt jau nebe toks pat, 
kaip prieš sunaikinimą.

Jeigu ne Pirmasis pasauli-1 
nis karas, nuleidęs gerokai 
kraujo didiesiems Lietuvos 
kaimynams, jeigu ne Rusijos 
revoliucija, kiek dar ilgai 
mūsų tėvynė būtų laukusi ne
priklausomybės paskelbimo?

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
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Tą vakarą dar sykį perskaičiau laišką, o rytą pa
skambinau. Atsiliepė Jonas. Nieko nepasakęs padėjau 
ragelį. Kartą paskambinau iš darbo, paskum vakare iš 
namų. Vis atsiliepė Jonas. Trindamasis apie barą, jis 
atrodo vis pirmas paima. Tada parašiau Aldonai trum
pą laiškutį. Paprašiau, kad paskambintų man kai Jo
nas bus kur išėjęs. Vis tiek kur. Gali į darbą, gali į na
mus. Ant voko net savo adreso nerašiau. Ir voką už
rašiau mašinėle. Išsiunčiau ir pasijutau nei šiaip, nei 
taip. Pajutau, kaip neįprasti man tokie vingiai.

Po kokios savaitės Aldona paskambino į darbą.
— Kas atsitiko? Jonas ką tik išvažiavo, baras

tuščias, galim šnekėti, — trumpai, be jokių įžangų pa
sakė.

Susakiau laiško turinį ir savo rūpestį, bet ji ne
sirūpino.

— Jis prašė, kad parašytum. Parašei. Suprantu, 
gal ne taip rašei, kaip jis norėjo, bet vis tiek jo pra
šomas parašei. Norėjo atsakymo, gavo. Ne kelerių me
tų vaikas, užaugęs vyras. Tegu pamato ir nurimsta. 
Gal pamatęs, kaip yra, čia pat savo gyvenimą pamė
gins susikurti.

— Bet jeigu bus priešingai, jeigu dar labiau su
smuks? Man iš to teliks tik neramumas, o pačiai kas
diena.

— Manai, kad toji kasdiena man ir dabar labai sal
di. Jis ne daug šneka, bet iš netyčia, o gal ir tyčia, 
prasitartų žodžių matau, kad jis įsisuko į ratą, kurio 
nebegali nei sulaikyti, nei jo sukimosi tvarkyti. Kai 
sužinos, kad toliau jį sukti nebėra kur, turės sustoti. 
Ypač kai sužinos ir savo dalį visame vyksme, gal net 
žioptelės, nusispjaus ir nusileis į šią dieną. Žinoma, 
tik spėju žinodama, kad žmogus ne visada yra įspė
jamas. Juk beveik visi turime sūkurėlių, kurie kažin 
kada susisukę tebebando tvarkyti ir gana toli nubė
gusias dienas. Tokių, prisipažįstu, turiu aš, nenusteb
čiau, jeigu turėtum ir pats, bet mes gyvenam ir patys, 
bent kitų akims, nesikankindami ir kitų savo svaige- 
nom nevargindami.

— Tai atvežti ir atiduoti?
— Mano galva, būtų blogiau, jeigu mėgintum kaip 

nors nusukti. Tą prakeiktą jo ratelį dar labiau įaud- 
rintumėm. Jeigu būtum iš karto klausęs, gal būčiau 
patarus dėtis, kad ir pats nesulauki atsakymo, bet da
bar ir tą mintį stumiu į šalį. Tik būtum pratęsęs viltį. 
Vis tiek būtų galvojęs, kad ne tas adresas, kad vėl rei
kia ieškoti, ieškoti, ieškoti. Daryk kaip nori. Galim 
būti šiandien ir nešnekėję. Žinok, kad ir moterys ne vi
sada išsiplepa, bet jeigu Jonas būtų mane įprašęs 
parašyti, būčiau atidavusi gal net neskaičiusi.

— Bet aš perskaičiau.
— Tai kas. Matyti taip turėjo būti. Bet atvažiuosi.
— Nebent dangus su žeme susimaišytų.

— O jeigu ir susimaišytų, iš čia į aerodromą tik 
apie penkiasdešimt mylių. Paimsim.

Taip ir palikom.
Tais metais ruduo pasitaikė gana šiltas. Apie Vi

sus Šventus kiek snigtelėjo, po poros savaičių net ir 
žymės, kad būta sniego išnyko. Ėmiau rengtis. Surin
kau praėjusio rudens nuotraukų gana stamboką al
bumėlį ir įrėminau du paveikslus. Jai parinkti buvo 
lengva: paėmiau vieną iš tų, kur abu buvome kalno 
viršūnėje. Tik ne tą šaukiančią, net ne iŠ tų, kurių ke
letą bandžiau ir kuriuose buvo ir ji, bet kiek nudaik- 
tintą akmenų krūvą su žaismingais spinduliuojančiais 
debesimis, kuriuose galima buvo įžiūrėti šviesos su
skaldytą jos veidą. Jam vežti labai norėjau tuos pilku
moje skendinčius du šešėlius, kuriuose galima buvo 
pažinti ir mudu, bet susilaikiau. Nupiešiau beveik rea
listišką peizažą: priekyje jų užeiga, o už jos didelis, 
nuskelta viršūne kalnas. Didelis, rudeniškai smagus, 
savo didumu nustelbiąs apačioje susigūžusią užeigėlę. 
Ano paveikslo pilkumu nenorėjau skaudinti ir šiaip 
pilkos jo nuotaikos.

Kalėdoms pranešinėjo šiltoką orą, net su lietum. 
Pakilau dar su tamsa, su tamsa ir išvažiavau. Norėjau 
į pavakarę juos pasiekti. Ir pasiekiau. Net anksčiau 
negu buvau planavęs. Užeiga Kalėdoms jau buvo už
daryta, tai, kieme pasistatęs mašiną, pasukau per 
priekines duris. Įsileido Jonas su telefonu rankoje. 
Man akimis parodė sėsti, o pats:

— Labai ačiū, bet negalim. Esam jau seniai pa
kviesti pietų, o šiandien, kaip ir kasmet, mūsų tradi
cinė Kalėdų vakarienė — Kūčios. Va ką tik ir svečią

įsileidau. Jis tam tyčia atkeliavo į Kūčias... Tas pats. 
Gerai, gerai. Nors iš kelio dar neatsikvėpęs, bet ma
nau, kad neatsisakys.

Ranka pridengė ragelį: — Čia tas puskarininkis iš 
anapus kalno, su kuriuo susipažinai rudenį. Šnekėsi?

— Jeigu jis turi ką pasakyti...
Paėmiau ragelį. Smagiai pasisveikino, pabarė, 

kam rudenį jo neaplankiau. Pasiteisinau, kad buvau 
pakely, bet kai pusiaukelyje jis pats pasitiko, tai tuo 
tarpu mano planai ir susimaišė.

— Bet vėliau, — spaudė.
— Vėliau vėl viskas nuėjo kitais keliais. Skubėjau 

pamatyti ko daugiausiai jūsų kalnų, paskum užėjo tas 
lietus. O, žinai, — susigriebiau, — dar ne pensininkas, 
mano laikas ne mano valioj. Atėjo laikas į darbą.

— Tu ne dėl Aldonos? Tada be reikalo atsivėriau. 
Paskum gailėjaus. Mačiau, kad nepatiko.

—Ir labai suklydai. Man tai tebuvo ir tebėra ne la
bai jauki karo laimėjimu apsvaigusio jauno vyro istori
ja. Nei daugiau, nei mažiau. Tikiu, kad panašių isto
rijų, jeigu ne apie. save, tai apie kitus, galėtum 
papasakoti ir daugiau.

— Žinoma, kad galėčiau. Nuo Brėtanės ligi Miuni- 
ko buvo visokių. Ir žinai ką? Rytoj juodu eina į sve
čius, atsuk pas mane. Tik pasakyk kada nulėksiu par
sivežti.

Negalėjau sutikti. Pas juos atvažiavau porai die
nų, tai kaip išlėksiu.

— Jeigu jie ką planavo, tai aišku, kad įplanavo ir 
mane.

(Bus daugiau)
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AMERIKIETIŠKA SVEIKATOS 
PROGRAMA — KLAIPĖDOS 

MOKYKLOSE?
Pirminės sveikatos priežiūros vaikų ir jaunimo ugdymo 

įstaigose įgyvendinimo programa Klaipėdos mieste 
1998-2000 metais

CLASSIFIED GUIDE
rr.

ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
ELEKTROS

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

AUTOMOBILIO. NAMŲ, SVEIKATOS,
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. Auksė

GREIT PARDUODA

Visuomenės sveikatos centro visuo
menės analizės skyriaus vedėja 
gyd. Rita Vainauskienė palaiko ry
šius su UIC ir LML, koordinuoja 
programos įgyvendinimo eigą Klai
pėdoje.

Nuotr. Pranės Šlutienės

Įvadas

Sveikatos apsaugos reforma, 
šiuo metu vykstanti Lietuvoje, 
stengiasi kurti Pirminę svei
katos priežiūrą. Tai toks svei
katos priežiūros organizavi
mas, kai visuomenė ir medikai 
yra partneriai, siekiantys 
bendro tikslo, kad pagerintų 
savo pacientų sveikatą. Pag
rindinės šios priežiūros kryp
tys yra tokios: (a) sveikatos 
tarnybos turi būti prieinamos 
visai visuomenei; (b) individas 
ir visa visuomenė planuoja ir 
organizuoja sveikatos priežiū
rą; (c) daugiau dėmesio skiria
ma apsisaugojimui nuo ligų, 
švietimui, o ne gydymui; (d) 
naudojama technologija, pri
taikyta vietiniams ištekliams 
ir išlaikoma valstybės; (e) 
sveikatos vystymas susietas 
su bendru socialiniu-ekono- 
miniu vystymu; (f) sveikatos 
priežiūros veikla nesusikerta 
su kultūrinėmis nuostatomis; 
(g) stengiamasi vykdyti tai, 
kas svarbiausia visuomenei ir 
sveikatos sistemai. Šios kryp
tys yra pagrįstos žmonių savi
švieta, rūpinimusi savimi ir 
kitais,

/Vaikai mūsų ateitis

Kaip rodo moksliniai tyrinė
jimai (Kauno Medicinos Aka
demija), Lietuvos vaikai jau
čiasi labiau nelaimingi, savo 
sveikatą vertina žymiai blo
giau, negu vaikai kitose Euro
pos šalyse. Viena iš priežasčių 
galėtų būti ta, kad nėra siste
mingo sveikatos mokymo dar
želiuose, mokyklose, namuose. 
Klaipėdoje tik viena mokykla 
ir vienas darželis dirba pagal 
Pasaulinės sveikatos organi
zacijos „Sveikos mokyklos” ir 
„Sveiki darželiai” programą. 
Nepakankamai žinių sveika
tos švietimo ir apsisaugojimo 
nuo ligų klausimais turi ir 
mokytojai. Mokyklų medicinos 
darbuotojai galėtų labiau pa
sistengti. Sveikatos mokymo 
spragos — tai faktas, jog Klai
pėda tapo ŽIV/AIDS epidemi
jos centras. ŽIV virusas jau pa
teko į narkomanų bendruo
menę, kurioje neoficialiais 
duomenimis Klaipėdoje yra 
apie 5 tūkstančiai narkomanų 
(vidutiniškai kas 40-as klai
pėdietis yra narkotikų varto
tojas), ir plinta dideliu greičiu. 
Pastebėta, kad kai kurie žmo
nės narkotikus pradeda varto
ti būdami 13-14 metų, ir dar 
anksčiau. Apie 1/3 ŽIV užsi
krėtusiųjų sudaro narkoma
nai. Daugiau ŽIV užsikrėtusių 
yra vyrų, negu moterų. Pag
rindiniai ŽIV infekcijos pliti

mo keliai Klaipėdoje yra intra
veninių narkotikų vartojimas 
ir nesaugūs lytiniai santykiai. 
Tam, kad išvengtume anksty
vo vaikų ir jaunimo rizikingo 
elgesio, išankstinių priemonių 
reikia imtis žymiai anksčiau, 
t.y. dar prieš tai, kai vaikų el
gesiui įtakos turi bendraam
žiai. Jau ankstyvoje paaug
lystėje vaikai pradeda vartoti 
alkoholį, rūkyti cigaretes. 
Toks elgesys — labai rizikin
gas, ypač nesaugūs lytiniai 
santykiai, klijų uostymas, ma- 
rijuanos rūkymas, intravenb 
nių narkotikų vartojimas. Vis 
dažniau jaunimo tarpe pasi
taiko lytiniu keliu plintančių 
ligų, nėštumo, abortų atvejų. 
Visa tai neginčijamai rodo, 
kad būtina diegti sistemingą 
sveikatos švietimą ir mokymą, 
kuris apsaugotų jaunuolius 
nuo rizikingo elgesio. Įgytos 
žinios sustiprintų vaikų pasi
ruošimą gyvenimui.

Norėdami pagerinti vaikų ir 
jaunimo sveikatą ir užtikrinti 
apsisaugojimą nuo ligų, Klai
pėdos vaikų ir jaunimo įstai
gose turėtume pritaikyti ir 
įgyvendinti Čikagos lllinojaus 
universiteto Slaugos fakulteto 
paruoštas pirminės sveikatos 
priežiūros programas, kurios 
būtų skirtos vaikams nuo dar
želio iki aštuntos klasės, jų 
tėvams ir mokytojams. Tai 
programos, apjungiančios 
sveikatos priežiūrą ir socialinę 
pagalbą.

Dviejų savaičių stažuotės 
Čikagos lllinojaus universite
to slaugos fakultete tikslas 
buvo susipažinti su Pirminės 
sveikatos priežiūros progra
momis, kurios yra paruoštos 
mokykloms, visuomenei ir ki
toms rizikos grupėms. Jos api
ma visą sveikatos ugdymo ir 
mokymo kursą, į kurį įeina ir 
apsisaugojimo nuo ŽIV/AIDS 
klausimai. Stažuotę parėmė 
Lithuanian Mercy Lift ir Uni
versity of Illinois at Chicago 
WH0 Collaborating Centre, 
Nursing and Midwifery for 
PHC Research.

Stažuotės metu susipažinau 
kaip organizuojamas bendra
amžių švietimas ir mokymas, 
kaip dirba visuomenės švie
tėjai, kaip suprantamai pa
ruošta informacinė medžiaga 
įvairioms visumenės grupėms, 
kaip vyksta pokalbiai, konsul
tacijos, kaip sukuriamas ir 
išlaikomas paslaugų tinklas, 
kaip pritaikyti s /eikatos mo
kymo programas, atitinkan
čias įvairių visuomenės grupių 
poreikius. Sužinojau, kaip 
svarbu laiku išaiškinti vai
kams fiziologinius organizmo 
vystymąsi etapus, kaip svarbu 
padėti vaikui nugalėti neigia
mą bendraamžių įtaką. Pama
čiau, kokią didelę reikšmę turi 
visuomeninis mokymas, kur 
žmonės gali išmokti naujų el
gesio normų. Aktyvaus moky
mosi strategija labai svarbi 
jaunimui, kai sveikata tampa 
jų dėmesio objektu.

Po ilgų diskusijų ir sampro
tavimų taip pat supratau, 
kad, jei vaikų mokymas apie 
ŽIV/AIDS, bus įvestas į mo
kyklų mokymo programas, tai 
ši mintis bus priimtinesnė tė
vams ir pedagogams. Pirmi
nės sveikatos mokymo progra
ma, skirta mokiniams ir jų 
tėvams (The Primary Health 
Care Curriculum for Urban 
School Children and Their Fa- 
milies, buvo išvystyta ir įgy
vendinta daugelyje Čikagos 
mokyklų. Ši programa galėtų 
būti pritaikyta ir Lietuvos mo
kyklose, pabandžius jį įgyven-

Nuotraukoje iš kairės: UIC prof. dr. Norr; Sue Misner R. N.; dr. G. Davidavičienė, AIDS centro ir Švietimo 
ministerijos atstovė; ir V. Bendoraitienė peržiūrinėja programą. 1998 m. liepos mėnesį ją suderino sveikatos ug
dymo ekspertų komisija. Nuotr. Pranės Šlutienės

dinti keliose Klaipėdos pasi
rinktose mokyklose. Pirminės 
sveikatos priežiūros mokymo 
programos pagrindiniai užda
viniai: (1) visa mokykla turėtų 
stengtis, kad gerintų savo 
sveikatos būklę; (2) paruošti 
tokias sveikatos mokymo pro
gramas, kurios skatintų būti 
sveikiems, išmokytų, kaip rei
kia elgtis įvairių negalavimų 
atvejais; (3) tartis su mokinių 
tėvais, kokie sveikatos klausi
mai yra aktualūs jų vaikams;
(4) bendradarbiauti su visuo
menės organizacijomis, kad 
sukurtume Pirminės sveikatos 
priežiūros tinklą mokyklose;
(5) supažindinti visus mokyklos 
darbuotojus su programa. Pro
gramos temos: apsisaugojimas 
nuo ligų, žmogaus augimas ir 
vystymasis, saugumas ir pir
ma pagalba, vartotojo infor
muotumas, šeimos sveikata, 
lytinis mokymas, visuomenės 
sveikata, dvasinė sveikata, 
mityba.

Tolimieji tikslai: Sustabdyti 
ŽIV/AIDS plitimą jaunimo 
tarpe Klaipėdos mieste ir pa
gerinti bendrą jaunimo svei
katą.

Artimieji tikslai: Paruošti ir 
įgyvendinti pirminės sveika
tos priežiūros pirmąjį bando
mąjį projektą dvejose Klaipė
dos vidurinėse mokyklose.

Uždaviniai

Specialieji uždaviniai:
1. Išvystyti Pirminės sveika

tos priežiūros programos įgy
vendinimo planą mokyklose.

2. Įgyvendinti Pirminės svei
katos priežiūros programos 
pirmąjį projektą dvejose mies
to vidurinėse mokyklose ir šią 
programą įvertinti.

3. Išvystyti bendraamžių 
sveikatos mokymą ŽIV/AIDS 
klausimais, organizuoti pokal
bius mokyklose.

4. Skatinti kitas miesto mo
kyklas, kad tos įkurtų Pirmi
nės sveikatos priežiūros prog
ramą savo mokyklose.

įgyvendinimo terminai ir 
detalus darbų planas:

1. Sukurti Pirminės sveika
tos priežiūros strategiją mo
kyklose (1998 m. vasario-kovo 
mėn.):

a) visuomenės sveikatos 
centre suburti darbo grupę, 
kuri įgyvendintų pirmąjį ban
domąjį projektą;

b) išplatinti Čikagoje įgytą 
patirtį įdiegiant Pirminės 
sveikatos priežiūros mokymo 
programą Klaipėdos mieste;

c) paruošti projekto sant
rauką ir išplatinti mokyklose;

d) paruošti sveikatos moky
mo programos pavyzdį Klai
pėdos mokyklose;

2. Su projektu supažindinti 
miesto savivaldybę, visuome
nės sveikatos centrą ir Klai
pėdos universitetą (1998 m. 
kovo-balandžio mėn.):

a) sudaryti vertinimo grupę;
b) išrinkti tinkamas tiriamą
sias mokyklas;

TARP MUSŲ KALBANT
„KAIP PAVADINSI

Kažkada buvo mėginta ka-' 
liošus pavadinti purvabri- 
džiais, tačiau šiam lietuviš
kam naujadarui nebuvo lemta 
prigyti. Keičiasi laikai, keičia
si ir pomėgiai. Dabar tėviškė
lėje labai mėgaujamasi sve
timžodžiais.

Mūsų gyvenamajame krašte 
daug kalbama ir rašoma apie 
„Beanie Babies”. Kažin, kaip 
tuos „Babies” reikėtų lietu
viškai pavadinti? Gal, sakau, 
„Pupvaikiais” ar dar kažkaip 
panašiai. O gal, bala nemato, 
reikėtų prisiminti seną priežo
dį: „Kaip pavadinsi — nepa
gadinsi”.

Kuriems dar neaišku ar ne
žino, tenka pasakyti, kad

3. Pasirinktas mokyklas su
pažindinti su projektu (1998 
m. balandžio-birželio mėn.):

a) supažindinti mokyklos 
administraciją;

b) supažindinti mokyklos 
medikus;

c) supažindinti mokytojus;
d) supažindinti tėvus;
e) suburti mokytojų ir tėvų 

grupę, kuri stebėtų projekto 
vykdymo laiką;

4. Apmokyti pedagogus (1998 
m. liepos-rugpjūčio mėn.):

a) paruošti mokymo prog
ramą, kuri būtų pritaikyta 
Klaipėdos mokykloms;

b) apmokyti mokyklos medi
cinos personalą, kad jie būtų 
mokytojų pagalbininkai;

c) sukurti mokymo progra
mą mokytojams;

d) organizuoti seminarą mo
kytojams ir mokyklų medi
kams;

5. Pritaikyti Pirminės svei
katos priežiūros mokymo pro
gramą dvejų mokyklų septin- 
tosioms-aštuntosioms klasėms 
(1998 m. rugsėjo - 1999 m. 
birželio mėn.):

a) tobulinti programą tėvų ir 
mokytojų susirinkimų metu;

b) suburti mokinių grupę, 
kuri rūpintųsi apsisaugojimo 
nuo ŽIV/AIDS klausimais mo
kykloje;

c) organizuoti bendraamžių 
švietimą, kaip apsisaugoti nuo 
ŽIV-AIDS;
. d) įvertinti programą, nau
dojant anketinę apklausą 
prieš ir po mokymo;

6. Apmokyti mokytojus 
gruodžio mėnesį ir supažin
dinti juos su penktos ir šeštos 
klasių sveikatos mokymo pro
gramomis 1999 m. sausio - lie
pos mėn.

7. Įdiegti Pirminės sveikatos 
priežiūros mokymo programas 
penktose-aštuntose klasėse 
miesto vidurinėse mokyklose. 
Stengtis, kad ir kitos mokyk
los šiomis programomis susi
domėtų. (1999 m. liepos mėn. - 
2000 m. birželio mėn.).

Projektą paruošė 
dr. Rita Vainauskienė

Visuomenės sveikatos centro 
gydytoja

— NEPAGADINSI”
„Beanie Babies” yra gana pa
trauklūs pliušiniai padarėliai. 
Jų savotiškai iškreipta išvaiz
da, primena tikruosius žvėre
lius, paukštelius, žuveles ir ki
tas būtybes. Pirmiausia rin
koje pasirodė „Chocolate, the 
moose”, „Cubie, the bear”, 
„Spot, the dog” ir keletas kitų. 
Dabar priskaičiuojama apie 
150 įvairiais vardais pavadin
tų padarėlių. Kiekvieno „BB” 
išleidimo data laikoma jo gim
tadieniu. Pavyzdžiui, „Cubbie, 
the bear” „gimė” 1997 m. ge
gužės 18 d.

H. Ty Warner vadinamas 
„BB” tėvu. Jis, keliolika metų 
išdirbęs didelėje žaislų ga
mybos įmonėje, 1964 metais 
ėmėsi savarankiško verslo. 
Nesiverždamas į didžiąją rin
ką, pasitenkino mažesnėmis 
parduotuvėmis. Neapsiriko. 
„BB” kaip mat išpopuliarėjo. 
Yra žmonių, kurių rinkiniai 
dabar vertinami tūkstantinė
mis dolerių sumomis. Žinoma, 
nesnaudė ir „BB” pradininkas. 
Nemažo pasisekimo susilaukė 
jo sumanymas sulaikyti kai 
kurių „BB” gamybą. Taip sa
kant, kai kuriuos „BB” išleisti 
į poilsį. Tokiu būdu padidėjo 
paklausa, o kartu ir pardavi
mo vertė.

Galima sakyti, kad „BB” ta
po pasipelnymo priemone. Pa
sitaiko skelbimų, raginant su
pirkinėti ir didinti savo „BB” 
rinkinius. Girdi, jų pirkimas 
turi didesnę vertę už Wall 
Street siūlomas investicijas.

Vieni sugalvoja, o kiti pasi
naudoja. Nebe pirmi metai 
vykdomas tariamai „BB” gimi
ningų padarėlių gaminimas. 
Atsirado ir mandruolių, kurie 
užsiiminėja klastojimais. To
kie gaminiai atvežami iš 
užsienio, dažniausiai iš Azijos 
valstybių. Štai neseniai viena 
moteriškė pamatė parduotu
vės vitrinoje užrašą „Beanies 
for sale”. Toje parduotuvėje ji 
rado gausų retenybių pasirin
kimą. Paklojusi pora šimtų do
lerių, patenkinta sugrįžo į na
mus. Deja, neilgai teko 
džiaugtis. Netrukus išaiškėjo 
klastotė. Pardavimas ir pir
kimas baigėsi teismu. Par
davėjai buvo nubausti ir pri
versti sugrąžinti pirkėjos 
pinigus.

Sakoma, kad šioje žemėje 
„laikas rinkti akmenukus ir 
laikas juos išbarstyti”. Yra 
manančių, kad susidomėjimas 
„BB” gali sumažėti. Tikriau
siai, kaip įprasta, jų vietą už
ims kitokio „sukirpimo” gami
niai. Amerikoje, kuri laikoma 
neišpasakytų galimybių šali
mi, jau pasirodė naujenybių. 
Tiek „BB”, tiek ir kitų panašių 
gaminių negalima laikyti kuo 
kitu, o tiktai žaisliukais. Ta
čiau tenka pasakyti, kad juos 
beveik iki pamišimo mėgsta 
ne tik maži, bet ir dideli.

S. Kane kalba lietuviškai.
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 VVest 95th Street 
Tel. (708) 424-8654 

(773) 581-8654

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Dėmesio, nagingi vyrai! 
Skubiai parduodamas 2 bt. namas 
Bridgeport apyl. Kaina $49,900.

Namui reikia remonto.
Kreiptis: Aušra Padalino 

First Rate R.E.
Tel. 773-767-2400.

Moteris ieško gerai apmokamo 
darbo. Gali prižiūrėti senelę, mokyti 
vaikus lietuvių k., mergaites megzti 
ir siuvinėti; paruošti pietus. Kreiptis 
tel. 708-636-0562, Angelė. Sekma
dienį nuo 12 vai. arba po 1 v.p.p.

HELP WANTED 
Part time handy man

for southwest Chicago repairs. 
773-434-5201

VVashington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 į vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

SŪDYTOS SILKĖS IŠ KANADOS!
Užsisakykite šventėms jau dabar! 

20 svarų statinaitė - $33.00
8 svarų statinaitė - $19.00 

Skambinkite 708 687-5627. 
Pristatome UPS

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 VVest 63rd Street, Chicago, IL.

Tel. (773) 838-1050.

Beje, „BB” manija jau pa
siekė Kanadą, Britaniją, Aust
raliją ir kitas valstybes. Neži
nia, ar jie spėjo pasirodyti 
Baltijos pakrantėse. Jeigu bū
tų lemta pasirodyti Lietuvoje, 
galbūt tokiu atveju reikėtų lie

Jauniausias Dainavos talkos savaitgalio dalyvis Marius Miliūnas, pasi
stiprindamas rudens obuoliu pertraukos metu, atlieka sargybinį darbą 
prie Andriaus Giedraiėio, kuris stato skalbyklai rūbų džiovinimui rėmelį.

RE/MAX 
Y REALTORS

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

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

Ontuo^i KMIECIK REALTORS 
7922 S.Pulaskl Rd.

• 4365 S.Archer Avė.

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danutę Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. įkainavimas 
veltui.

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO, IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

tuviškai įvardinti. Pavyzdžiui 
„Kiškis piškis”, „Lapė snapė” 
„Šarka tarka” ir panašiai. Na, 
ko gero gal atsirastų vietos ir 
„binibėbiškam” „Meškiukui 
Rudnosiukui”.

Petras Petrutis



Tėvas Stanislovas Kėdainiuose.

KILNI TĖVO STANISLOVO 
MISIJA

Jo 80 metų amžiaus sukakties proga 

EDVARDAS ŠULAITIS

Tėvas Stanislovas yra tur
būt vienas žinomiausiųjų dva
sininkų Lietuvoje. Nors ne vi
si žino jo tikrąjį vardą ar pa
vardę, bet daugumas žmonių 
Lietuvoje yra apie jį girdėję, jį 
matę ar skaitę apie jo darbus, 
kurie tikrai verti dėmesio. Šio 
žmogaus mintys anksčiau bu
vo spausdinamos „Dienos” 
dienraštyje, vėliau— išleistose 
knygose, o dabar plačiai papli
tusios visoje Lietuvoje ir turi 
nemaža pasekėjų.

Aišku, jis turi ir priešų, ku
rie stengiasi bet kokia kaina 
pasiekti populiarumo, turtų, 
garbės bei kitų žemiškų da
lykų.

_Yien tik pasižiūrėti į sukak
tuvininką įdomu: jis ir savo 
išvaizda išsiskiria iš daugu
mos dvasininkų. Jo nepamaty
si gražiais rūbais, o vien tik 
kukliu vienuolišku aprėdu. 
Jeigu pasaulis ir tikintieji 
didžiavosi Motina Terese, tai 
Lietuva ir lietuviai yra lai
mingi, turėdami tėvą Stanis
lovą, kurį ir šių eilučių auto
rius turėjo retą progą susitiki- 
ti, bent trumpai pasikalbėti.

Tėvas Stanislovas, tai kuni
gas Mykolas Dobrovolskis, ka
pucinų vienuolis. Jam rugsėjo 
29 d. suėjo 80 prasmingo gy
venimo metų. 1990 m. buvo 
paskirtas Dotnuvos parapijos 
klebonu. Nors turėdamas 72 
metų amžiaus, pradėjo vienuo
lyno atstatymo darbus ir juos 
vykusiai baigė, nes čia padėjo 
Vokietijos vienuoliai— kapuci
nai. Šiandien jis aptarnauja 
ne vien Dotnuvos, bet ir Pa
beržės parapijas. Jį dažnai 
aplanko svečiai iš visų Lietu
vos kampelių. Svečius priima 
ir apgyvendina Dotnuvos vie
nuolyne bei Paberžės kleboni
joje.

Spauda apie tėvą 
Stanislovą

Paskaitykime, ką rašo apie 
sukaktuvininką Kaune išei
nantis katalikų laikraštis — 
„XXI amžius”. Šio laikraščio 
š.m. rugsėjo 25 d. numeryje 
Juozo Dapšausko straipsnyje 
teigiama:

„Paberžė (Kėdainių raj.) dar 
prieš Lietuvos masinį pabu
dimą skambėjo kaip dvasinės 
atgaivos vieta, nes čia gyveno 
buvęs tremtinys, kapucinų 
vienuolis tėvas Stanislovas — 
kun. Mykolas Dobrovolskis. 
Grįžęs iš tremties, sovietinės 
valdžios nurodymu, kunigas
M. Dobrovolskis nebuvo palik
tas ramybėje.

Dvasininkas apsistojo vie
noje labai mažoje Paberžės 
parapijoje, kur pragyveno dau
giau negu 30 metų. Paberžėje, 
kuri turtinga savo istorija,

1856-1863 metais čia dirbo ku
nigas Antanas Mackevičius, 
vienas sukilimo prieš carinę 
priespaudą vadų. Atkeltas į 
Paberžę, tėvas Stanislovas 
pradėjo rinkti senus liturgi
nius drabužius, indus, taip pat 
etnografinius daiktus.

Po kurio laiko šį kapucinų 
vienuolį, tėvą Stanislovą, vis 
dažniau lankydavo tikėjimo 
vertybių ieškantys žmonės. 
Dvasininkas priimdavo gyven
ti jaunimą, su atvykstančiais 
susigyvendavo, susidraugauda
vo, suteikdavo jiems darbo, bet 
tikėjimo dogmų nebrukdavo. 
Žmonės, matydami jo prasmin
gą gyvenimą, meilę Viešpačiui, 
atsiduodavo Dievui ir Bažny
čiai. Narkomanai bei kiti dva
siškai palaužti jaunuoliai Pa
beržėje atrasdavo dvasinių jė
gų keistis. Studentai, kultū
rininkai ir inteligentija, lanky
damiesi pas tėvą Stanislovą, 
įsijungė į Bažnyčios visuome
ninį gyvenimą”.

Ši ištrauka iš Lietuvos vie
nintelio katalikiško laikraščio 
tikrai parodo, kokį darbą dir
bo ir dar tebedirba sukaktuvi-

DVIDEŠIMT METŲ NUO 
KARDINOLO KAROL WOJTYLA 

IŠRINKIMO POPIEŽIUMI
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš dvidešimt metų spalio 
16 dieną iš Šv. Petro bazilikos 
balkono kardinolas Felici pra
nešė, kad popiežiumi išrinktas 
kardinolas Karol Wojtyla. Šis 
pranešimas nustebino ne tik 
platųjį pasaulį, bet ir pačią 
katalikų Bažnyčią.

Antrąją kardinolų balsavimo 
dieną balti dūmai pasirodė iš 
Sistine koplyčios kamino. Tai 
reiškė, kad jau išrinktas nau
jasis popiežius. Paskubomis 
du šimtai tūkstančių maldi
ninkų, Vatikano tarnautojų,

Nuotr. Viktoro Kapočiaus

ninkas, kurio nepalaužė nei 
komunistų tremtis, nei sun
kios gyvenimo sąlygos, trū
kumai ir didelio amžiaus naš
ta.

Kartais jam būna nesmagu 
klausytis „burnojimų” — ko
dėl jis rašė toje, o ne kitoje 
spaudoje, kodėl jis palaiko ryšį 
su tais, o ne kitais žmonėmis 
ir pan. Jis tiems atsako, kad 
visi žmonės yra Dievo vaikai 
ir visus reikia vienodai vertin
ti, stengtis visiems padėti, 
kiek tik sąlygos leidžia.

Šį trumpą tėvo Stanislovo 
prisiminimą, ryšium su jo 80- 
ju gimtadieniu, norisi baigti 
kiek ilgesne citata iš aukščiau 
minėto katalikų laikraščio. 
Tame leidinyje išspausdintas 
ilgokas pasikalbėjimas su t. 
Stanislovu. Štai, kaip į pasku
tinį klausimą „Šiame pasaulio 
šurmulyje žmonės nesugeba 
susikaupti maldai. Einant 
dvasinės brandos keliu, juk 
būtina ir tyla, jos kalba”, — 
tėvas Stanislovas atsako: 
„Mes lietuviai, turime, du 
žodžius: tylėjimas ir tyla. Ty
lėjimas yra liežuvio sutvarky
mas, tiesiog, kad jis nemaltų 
bet ką. Jokūbo laiške apie 
liežuvį aiškiai pasakyta, kad 
liežuvis gali būti pragaro pa
degtas: jis keikiasi, meluoja, 
apkalba, įžeidinėja. Jeigu aš 
nesuvaldau savo liežuvio, lie
ku vienišas. Tyla — atskiras

žodis. Kai ateina vidinė tyla 
— tuomet išnyksta vienatvė. 
Tylai atėjus, ateina Dievas... 
Jis prabyla.

Bažnyčia visada išgyvena 
apokaliptinius laikus, kovos 
metą ar didžiausias kovas. 

Grumtynės su blogiu per visą 
Bažnyčios istoriją nesibaigia. 
Antrą kartą skaitau bažnytinį 
leksikoną, kuris susideda iš 11 
tomų (viena knyga apie 10 
tūkstančių puslapių), ir ma
tau, kaip ta kova su tamsiomis 
jėgomis vis tęsiasi ir tęsiasi. Is
torijoje šėtonas pasirodydavo 
vis naujais gundymais.

Šiandien, kova vyksta ne su 
ateizmu, bet su sekuliarizacija. 
Visuomenė persunkta posovie
tinės dvasios, jos moralė 
iškreipta. Paskaitykime soviet
mečio ateistinius straipsnius 
ir tai, ką šiandien rašo laik
raščiai. Kad Gagarinas nuskri
do į kosmosą ir nematė Dievo, 
yra per daug banalu, palyginus 
su šiandieųinių laikraščių ap
rašymo būdu. Tai viena. Bet 
tame iškreiptame gyvenimo 
būde matosi ir dvasinio troš
kulio ženklai: galbūt tai para
psichologija ar kiti domėjimosi 
dvasiniai ar pseudodvasiniai 
reiškiniai. Gyvename prieš
taringu laiku — pažangos ir 
nusivylimo, blaškymosi laiku”.

Sunku būtų ką nors pridėti 
prie tėvo Stanislovo minčių. 
Tik norisi jam palinkėti dar 
daug daug sveikų ir darbingų 
metų. Norėtume, kad gerasis 
Dievas dar jam ilgai leistų 
darbuotis mūsų tautiečių tar
pe. ■

italų bei smalsių turistų rin
kosi prie bazilikos. Netrukus 
savo sodriu balsu kardinolas 
Felici susirinkusiems pranešė: 
„Habemus papam... Carolum 
Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinalem.. Wojtyla!” Ten 
dalyvavęs kardinolas Tomko 
prisimena, kad, aplink stovė
ję, jo teiravosi, ar naujai iš
rinktasis popiežius nebuvo af
rikietis. Žinantieji ėmė skleis
ti žinią, kad išrinktasis yra 
užsienietis („Uno straniero!”), 
kad jis yra lenkas („Uno polac- 
co!”).

Po to balkono lange pasirodė 
gražios išvaizdos, penkiąsde- 
šimt aštuntuosius metus einąs 
popiežius ir prabilo itališkai. 
Popiežius savo kalboje prisis
tatė kaip popiežius iš tolimojo 
krašto. Jis prisipažino buvęs 
išsigandęs, priimdamas no
minaciją, bet sutiko, vedamas 
paklusnumo Dievui, ir turė
damas pilną pasitikėjimą Ma
rija. Tai iššaukė susirinkusios 
minios ovacijas. Popiežiaus 
palydovai bandė jam signali
zuoti, kad užtenka kalbėti, bet 
jis vis norėjo kalbėti — apie is
torinį Bažnyčios kelią, jos mi
siją, padedant Dievui ir žmo
nėms. .

Šios informacijos dalis pa
imta iš pranešimo, kurį paruo
šė Katalikų žinių tarnyba 
(CNS). Ta pati tarnyba glaus
tai apibūdino kai kuriuos po 
piežiaus Jono Pauliaus II pa
siekimus per paskutinius dvi
dešimt metų.

Nukeliavęs apie 700,000 
mylių, per 84 keliones Popie
žius aplankė 119 kraštų. Kaip 
visi žinome, vienas tų kraštų 
buvo Lietuva.

Išleido dvylika enciklikų. 
Šventaisiais paskelbė 280 as
menų. Palaimintaisiais pas
kelbė 804 asmenis, tarp jų ir 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

Popiežius sušaukė penkis 
paprastus vyskupų pasitari
mus, vieną nepaprastą ir sep
tynis specialius sinodus.

Paskyrė 160 kardinolų, iš jų 
101 iš 115, kurie turi balsavi
mo teisę naują popiežių rinkti. 
Du kardinolai buvo paskirti 
slapta („in pectore”).

Banking 
the way 

it should be!

MIDLAND BANKE 
galite pasišnekėti su draugais, 

nes mes — jūsų apylinkės 
bankas!

Midland savininkai ir 
tarnautojai yra vietiniai žmonės.

Lv| midland federal
Savings and Loan Association

8929 S. Harlem Avė., Bridgevievv 60455 * (708) 598-9400 
4040 S. Archer Avė., Chicago 60632 * (773) 254-4470 

2657 W. 69th St., Chicago 60629 * (773) 925-7400
www.mldlandfederal.com

FDIC Insured LENDER
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Paskyrė ar paaukštino apie 
devynis dešimtadalius dar te
bedirbančių kardinolų, arki
vyskupų ir vyskupų.

Parengė ir išleido Katalikų 
bažnyčios katekizmą, pirmąjį 
nuo 1566 metų.

1983 metais išleido naują 
Bažnyčios teisių kanoną, skir
tą Romos katalikams. 1990 m. 
išleido Teisių kanoną rytų 
apeigų katalikams.

Įvedė naują popiežiaus raštų 
rašymo stilių. Rašė apie mo
terų orumą, tikinčiųjų medita
ciją, išleido savo asmeninę 
knygą „Crossing the Thresh- 
old of Hope” („Peržengiant vil
ties slenkstį”).

Įsteigė diplomatinius san
tykius su 61 valstybe, tarp jų 
su JAV, Meksika ir Izraeliu. 
Atstatė diplomatinius santy
kius su šešiomis valstybėmis, 
priklausiusiomis sovietų įta
kai ar kontrolei. Šioje katego
rijoje yra ir Lietuva. Daugiau 
negu bet koks kitas popiežius, 
aktyviai skatino katalikų - 
žydų santykius.

Sutvarkė Vatikano finansus 
taip, kad nuo 1993 metų turi
mas metinis likutis, o ne di
džiuliai metiniai nuostoliai.

Yra pirmasis popiežius, pa
sirodęs elektroniniame „Inter
net” pasaulyje.

„Draugo” fondo garbės narei

AJA.
Dr. ALBINAI PRUNSKIENEI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame gilią užuojautą dukroms 
adv. MARIJAI ir dr. TERESEI, sūnui dr. JONUI, jų šeimoms 
ir visiems artimiesiems.

„Draugo” fondo direktorių taryba

Išėjusi iš žemiškojo gyvenimo kelio

A.fA.
DR. ALBINA PRUNSKIENĖ

palieka sunkiai užgydomą žaizdą širdyse dukterų — 
dr. TERESĖS KAZLAUSKIENĖS, MARYTĖS CO- 
LEMAN ir sūnaus dr. JONO, ir jų šeimose. Liūdi jos 
devyni vaikaičiai, jaunoji provaikaitė ir visa PRUNS- 
KIŲ giminės šeima. Reikšdami jiems gilią užuojautą 
liūdime, labai skausmingai liūdime.

Jadvyga ir Adolfas Damušiai 
dukra Gintė ir sūnūs—
Saulius ir dr. Vytenis su Vida

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI AUKOJO 
(nuo 1998 m. vasario 1 d. iki 1998 m. lapkričio 1 d.)

$210 — A., B., I. Lesevičiūtės.
$200 — Lithuanian Mercy Lift.
$100 — Brighton Parko Lietuvių namų savininkų dr-ja, 

dr. L. Ignatonienė, J. Marks, B. Morkūnienė, A. 
Mažeikienė. ■

$50 — E. Barienė, B. Briedienė, A. Lauraitis,
K. Miliūnienė, F. Peleckienė, A. ir D. Vitkai, J. 
Žebrauskienė.

$49 — T. Mišauskienė.
$41 — St. Kavaliūnienė.
$40 — B. Bagdonienė, St. Paulionienė, St. Tiškevičius. 
$30 — A. Rejerienė.
$25 — N. Dumbrytė, O. Gutauskienė, M. Petrošius, M. 

Remienė, Pr. ir M. Skruodžiai, A. Venclovienė, 
E.Wasilievskienė, O. Žolynienė.

$24 — A. Laniauskienė.
$22 — A. Malėlienė.
$21— C. Mitkienė.
$20 — O. Abromaitienė, Č. Bačinskienė, S. Beigienė, V. 

Brazienė, E. Gailevičiūtė, S. Galesienė, A. Jad- 
viršienė, R. Jelionytė, N. Jurkšaitienė, M. 
Kapačinskeinė, O. Kartanienė, O. Kuliešienė, A. L. 
Luneckai, M. Markulienė, V. Mažeikienė, Br. Mi
kulskienė, O. Pažarniukienė, B. Prapuolenienė, N. 
Rauckinienė, D. Sruogaitė.

$17 — V. Čepaitienė, Z. Dapkienė.
$14 — T. Kazlauskienė, J. Krutulienė, O. Norvilienė, K. 

Šimkienė.
$12 — Aid. Sobieskienė.
$11 — St. Didžiulienė.
$10 — G. Juodikienė, G. Padagienė, J. Sims, M. Stoš- 

kienė, Pr. Ščerbienė, M. Katkus.
$8 — Pr. Marcinkienė.
$5-1 — K. Ancerevičienė. Stef. Mikaliukienė, A. Norei

kienė, V. Virbalienė.
Mirusiųjų atminimui aukojo:

A.a. Juzefos Paulauskienės — Aid. Buntinaitė, L. Ja
ras, Z. ir B. Krašauskai, K. ir B. Kreivėnai, N. P. Pau
lauskaitė, G. Skopienė — $310
A.a. Zuzanos Petrauskienės — H. Bagdonienė, St. 
Žilevičius — $50
A.a. Filomenos Tarulienės - Sof. Adomėnienė, H. Bag
donienė, L. Butikienė, J. Cukurienė, dr. J. Jakševičienė,
M. Markulienė, J. ir V. Mikūnai, O. ir St. Nutautai, V. 
Prunskienė, I. ir A. Rimavičiai, M. Ročkuvienė, O. 
Šiaudikienė, J. Vienužienė, J. Zalagėnienė — $420
Mieliems aukotojams nuoširdžiai dėkojame!

Lietuvos Dukterų dr-jos 
centro valdyba

http://www.mldlandfederal.com
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Prel. Juozas Prunskis 
yra įsteigęs fondą, kurį 
tvarkyti pavedė JAV LB So
cialinių reikalų tarybai. Mece
nato pageidavimu ir nurody
mu, gautais procentais apdo
vanojamas ir pagerbiamas 
JAV gyvenantis asmuo, sulau
kęs daugiau kaip 65 m. am
žiaus, už nuopelnus katali- 
kiškoje-labdaros veikloje. Or
ganizacijos ir pavieniai as
menys prašomi siūlyti (būti
nai tik raštu) kandidatus. Jų 
atrinkimui ir vertinimui suda
ryta komisija, į kurią įeina: 
Birutė Jasaitienė, dr. Petras 
Kisielius, Marija Remienė ir 
Juozas Žygas. Siūlant para
šyti trumpą asmens biografiją 
ir apibūdinti veiklą. Pasiū
lymai turi būti gauti iki š.m. 
gruodžio 1 d. Siųsti adresu: J. 
Žygas, 9604 S. Karlov, Oak 
Lawn, IL 60453.

„Rudens simfonija” ma
loniai skambės, ausis ir 
akis pakutens, Pasaulio lie
tuvių centre jau šį sekmadie
nį, lapkričio 15 d., 12 vai. 
Naujos mados, savi, pažįstami 
modeliuotojai (bus ir moterų, 
ir vyrų, ir berniukų), vaišės... 
Visa tai — tikra šeimos 
šventė. Vietas užsisakykite 
tel. 630-257-0153 arba 630- 
852-3204.

Nepamirškite, kad jau šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d., 
Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje vyks nuotaikingasis Lie
tuvių operos pokylis. Dar yra 
proga rezervuoti vietas, skam
binant Jurgiui Vidžiūnui 773- 
767-5609.

Tilžės Akto paskelbimo 
80 metų sukaktis bus iš
kilmingai minima sekma
dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p. Šaulių namuose, Čikago
je. Trumpa iškilmingoji dalis 
su vėliavomis dalyvaujant 
šauliams, jūrų šauliams, ra- 
movėnams, Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugijai ir kitoms or
ganizacijoms. Teisininko Jono 
Dainausko paskaita ir neilga 
meninė programa. Minėjimą 
rengia ir visus dalyvauti kvie
čia Mažosios Lietuvos Rezis
tencinis sąjūdis.

Arvydas ir Nelė Palti-
nai gyvena Vokietijoje, o Nijo
lė Tallat-Kelpšaitė - Lietuvo
je. Jie visi trys atvyksta į JAV 
ir koncertuos Čikagoje, Jauni
mo centre, lapkričio 22 d. 3 
vai. p.p.

Naujasis Illinois valstijos gubernatorius George Ryan ir Beata Jagmi
naitė Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Dar galite užsiprenume
ruoti „Draugą” visiems me
tams tik už 60 dolerių! Kaip 
žinote, paprastai dienraščio 
prenumerata metams yra 95 
dol., tačiau ribotą laiką ir tik 
visiškai naujiems skaityto
jams JAV-se taikoma didelė 
nuolaida, tad pasinaudokite 
proga. Tokią nuolaidą galė
jome padaryti su Lietuvių fon
do dosnia parama ir JAV LB 
Kultūros tarybos talka.

LKVS „Ramovė” Čikagos 
skyrius, talkinant LDK Bi
rutės draugijai, rengia Lie
tuvos kariuomenės atkūrimo 
80 metų sukakties paminė
jimą sekmadienį, lapkričio 22 
d., Šaulių namuose. Minėji
mas prasidės 9:45 vai. ryte, 
pakeliant vėliavas prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Iškilmingos 
pamaldos bus aukojamos 10 
vai. r. jėzuitų koplyčioje. Mi
šias aukos kun. Juozas Vaiš
nys, SJ, giedos solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, var
gonuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui. Po pamaldų — 
apeigos prie Laisvės kovų pa
minklo, pagerbiant kovoju
sius ir žuvusius, ginant Lietu
vos laisvę. Minėjimas šaulių 
salėje bus 12 vai. Pagrindinis 
kalbėtojas — inž. Bronius 
Nainys, meninę programos 
dalį atliks Algimantas Bar- 
niškis. Kviečiamos organizaci
jos su vėliavomis ir visuo
menė. Po minėjimo — kavutė.

Šį sekmadienį, lapkričio 
15 d., LB Brighton Parko 
apylinkės valdyba ruošia 
pietus Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
salėje, 4420 S. Fairfield 
(Brighton Park), tuoj po 10:30 
vai. r. lietuviškų Mišių iki 
12:30 vai. p.p. Bus cepelinų, 
kugelio, dešrų su kopūstais ir 
kitų gardumynų. Kavinė veiks 
tarp 8:30 vai. r. ir 12:30 vai. 
p.p. Valdyba kviečia lietu
viškąją visuomenę paremti jų 
pastangas ir sutelkti lėšų LB 
veiklai.

Suvalkiečių draugijos Či
kagoje metinis narių susi
rinkimas bus lapkričio 20 d., 
penktadienį, 1 vai. popiet, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
salėje, 2417 W. 43rd. Str., Chi
cago. Bus gera proga užsi
mokėti nario mokestį, apsvar
styti- 1999 m. veiklos planus, o 
po to Ramanauskienė visus 
skaniai pavaišins.

Aukojimo metu Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, dalyvaujant Lietuvos 
prez. Valdui Adamkui, Almai Adamkienei ir kupinai bažnyčiai maldi
ninkų. Nuotr. Jono Tamulaičio

NEUŽMIRŠTAMAS 
SEKMADIENIS

Spalio 18 d., sekmadienis, 
„Draugo” kalendoriuje pažy
mėtas kaip 29-tas, eilinis sek
madienis. Bet Čikagos lietu
viams tai buvo tikrai ne eilinė 
diena, o labai didelė šventė. 
Tą sekmadienio rytą Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parap. 
bažnyčios Mišiose kartu su 
mumis dalyvavo ir meldėsi 
Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus su visų tautiečių 
(Lietuvoje ir išeivijoje) labai 
mylima ir gerbiama žmona 
Alma.

Bažnyčia buvo sausakimša, 
kaip kadaise per Bernelių Mi
šias ar Velyknaktyje per Pri
sikėlimą. Ir kokia iškilminga 
ir pakili nuotaika tvyrojo, nes 
vėl buvome visi kartu! Kai 
prezidento sutiktuvių eisenoje 
organizacijos pradėjo nešti sa
vo vėliavas — net užėmė kva
pą, nes už tą vėliavą, kur „gel
tona — tai mūsų saulė, žalia 
— laukų spalva, raudona — 
tai mūsų kraujas, kartu jos — 
tai Lietuva”, buvo daug to rau
dono kraujo pralieta ir ken
tėta.

Pirmiausiai ėjo šauliai. Se
nyvi vyrai, savo gražias uni
formas apsirengę, nešė mišką 
vėliavų, juos lydėjo moterys 
šaulės, irgi šauliškomis uni
formomis ar tautiniais drabu
žiais pasidabinusios. Už jų žy
giavo ateitininkai, taip pat su 
vėliavomis: didieji nešė dide
les, o jaunimėlis mažesnes. Po 
jų įžygiavo skautai — jų gi 
pasirodo, turime daug, nes kai 
per bažnyčią ėmė eiti jūrų 
skautai, takas pasirodė lyg 
upelis, toms mėlynoms unifor
moms susiliejus. Į tą mėlyną 
upelį žiūrėdami, mes, visi su
sirinkusieji, iškilmingai, ga
lingam chorui pritariant, su
giedojome giesmę „Dievas — 
mūsų prieglauda ir stiprybė”. 
Ta giesmė, kaip kadaise ne
priklausomoje Lietuvoje
mums gimnazijos muzikos 
mokytojas, taip pat ir kapelio
nas, aiškino, yra pirmasis mū
sų Lietuvos himnas, kurį lie
tuviai ir žemaičiai giedodavo 
per visus karus, badus, pries- 
paudas ir nelaimes, nes psal
mės žodžiai esą pritaikyti pa
goniškos giesmės melodijai. 
Labai gaila, kad niekas nebe
žino tos „pagoniškosios” gies
mės žodžių.

Prezidentą ir jo žmoną Almą 
atlydėjo nemažas būrelis ku
nigų, draugų, bičiulių ir ger
bėjų — gausi palyda. Bran
gius svečius bei visus susirin
kusius angliškai pasveikino 
parapijos klebonas M. T. Ya- 
kaitis, o šv. Mišias aukojo ir 
labai įdomų pamokslą pasakė

kun. Rimantas Gudelis, nese
niai atvykęs iš Lietuvos.

Pamoksle kunigas pasakojo, 
kaip Senajame Įstatyme rašo
ma, kaip žydai, išvesti iš Egip
to ir atsidūrę nederlingoje dy
kumoje, ėmė priekaištauti Mo
zei, kam jis juos iš Egipto iš
vedė, nes „čia nėra ko valgyti”, 
o ten buvo pakankamai mėsos 
ir 'cibulių’ ” (man net linksma 
pasidarė, tą žodį išgirdus). 
Kunigas sakė, kad kažkas 
panašaus vyksta ir Lietuvoje, 
kur daug kas, atgavus nepri
klausomybę, užmiršo (kaip tie 
žydai, kurie Egipte buvo ver
gais) visus tuos 50 sovietų 
okupacijos metus ir drįso net 
viešai aiškinti, kad „prie ruso 
buvo geriau...” Dabar jau, ačiū 
Dievui, „cibulinių” nuotaikų 
esą mažiau, ir visi jaučia ir 
mato, kad gyvenimas krašte 
gerėja. Ir kodėl žmonės tokie 
skirtingi? Vieni išėjo į mišką, 
bandydami kraštą ginti, kiti 
prisitaikė prie okupantų ir pa
sidarė stribais, išdavinėjo sa
viškius, o dar kiti tik rūpinosi, 
kad būtų mėsos ir „cibulių”. 
Šitas kun. R. Gudelio pa
mokslas tikrai labai prasmin
gas ir pamokantis.

Per pamaldas buvo renka
mos aukos ir Almos fondui 
(surinkta 2,200 dol.). Iškil
mingas šv. Mišias baigėme, 
sugiedodami „Lietuva tėvyne 
mūsų” (mūsų visų laikų him
ną) ir karštais plojimais pa
lydėjome prezidentą ir jo žmo
ną, iš bažnyčios vykstantį Lie
tuvos reikalų su amerikiečiais 
aptarti (tą prezidentas ir pa
darė, net ir su Amerikos pre
zidentu Clinton susitikda
mas). Sėkmės!

Emilija J. Valantinienė V.S,

„Žiburėlio” mokyklos auklėtiniai su vedėja atlieka koncertą. Iš kairės: Andrius Lelis, Milda Savickaitė, Alena 
Pranckevičiūtė, Dovas Lietuvninkas, Vida Slapšienė ir Vitas Jokubauskas.

ŽIBA „ŽIBURĖLIS”

„Žiburėlis” — tai lietuvių 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučių, „Montessori” mokyklė
lė, kuri jau 15-tus metus įsi
kūrusi Lemonte, Pasaulio lietu
vių centre.

Didelėje, jaukioje klasėje, su 
dideliais langais į gražiais 
medžiais ir pušynais apaugusį 
kiemą, penkias dienas į savai
tę renkasi šauni grupė — 3-jų 
iki 6-ių metų amžiaus — lietu
viukų ir lietuvaičių.

Mokyklėlės vedėja, Vida 
Slapšienė, kartu su puikiu 
mokytojų būriu, švelnių, bet 
labai specifiniu Montessori 
metodu auklėja vaikučius. 
Šiais metais rytais, kartu su 
Vida dirba asistentės Dana 
Mikėnienė ir Laima Zavis- 
tauskienė. Laura Lapinskienė 
moko popietinę klasę kartu su 
asistentėmis Žibute Mačiulie
ne ir Jūrate Chaves. Visos mo
kytojos yra patyrusios peda
gogikoje ir labai pasiaukoju
sios mažiesiems. „Žiburėlio” 
tikslas yra duoti vaikučiams 
gražią, lietuvišką, akademišką 
pradžią. Įdiegti savarankišku
mą, gerą savijautą ir meilę 
mokslui bei lietuvybei. Kiek
vienas vaikas, kuris lanko „Ži
burėlį”, žino ir jaučia, kad jis 
yra ypatingas ir svarbus.

Klasė įruošta, kad būtų pat
raukli. Medžiagos mokytojų 
apgalvotos ir skoningai išdė
tos ant žemų (vaikučiams 
lengvai pasiekiamų) lentynų. 
Medžiagos yra labai įvairios 
— klasė suskirstyta į septy
nias dalis.

1. Praktiškas gyvenimas. 
Šioje klasės dalyje vaikučiai 
stiprina pirščiukus rašymui, 
atlikdami įvairius gyvenimiš
kus darbelius. Skuta ir pjaus
to morkas, agurkus ir obuoliu
kus (pavaišina draugus), mer
kia gėlytes, šveičia stalus, 
plauna indus, minko molį, su
ka varžtus, kala vinis ir daug 
daugiau...

2. Menas. Kerpa, piešia, da-' 
žo, klijuoja, kuria.

3. Sensorinė klasės dalis. 
Naudodami juslinę medžiagą, 
vaikučiai susipažįsta su — 
švelnus-šiurkštus, siauras- 
platus, aukštas-žemas, trum- 
pas-ilgas ir t.t.

4. Kalba. Įvairiomis priemo
nėmis vaikučiai pradeda atpa
žinti raides ir jų garsus. Nau
dodami „šiurkščias raides”, 
smėlį, pradeda mokytis rašyti 
ir skaityti. Taip pat mokosi 
lietuviškų eilėraščių, dainelių 
bei žaidimų.

5. Matematika. Pagrindus 
išmoksta, naudodami juslinę 
medžiagą, skaičiuodami karo
liukus, akmenukus, lazdeles, 
kaladėles ir t.t.

6. Geografija. Mokosi apie 
mūsų pasaulį, naudodami gra
žų gaublį ir spalvingus medi
nius žemėlapius, bei kitas

Dail. Eglė Tamašauskienė

UNIKALŪS, MENIŠKI 
DRABUŽIAI IŠ

LIETUVOS 
MADŲ PARODOJE

PLC madų parodoje, kuri 
įvyks Lemonte lapkričio 15 d., 
bus pristatomi kaunietės dai
lininkės Elės Tamašauskienės 
šilkiniai drabužiai. Tamašaus
kienės nuostabūs kūriniai 
mirga žaviom spalvom ir raš
tais, plevėsuoja neįprastais 
sukirpimais. Jos šalikai, ska
ros, palaidinės pagyvina bet 
kurios figūros nuotaiką.

Elė Tamašauskienė gimė ir 
augo Dzūkijoj, nuo vaikystės 
piešė. Pradėjo dailės mokslą, 
būdama 12 m. Kaimo mer
gaitė paliko Dzūkiją su baime, 
bet su didžiuliu smalsumu iš
keliavo į Kauno Meno mo
kyklą. Mokėsi tekstilę Dailės 
institute ir dirbo tekstilės fab
rikuose. Gerai susipažino su 
technologija, dažais, audinių 
tipais. Dabar kuria savaran
kiškai savoj studijoj. Dirba su 
šilku jau 15 metų ir vis jai at
rodo, kad tik pradžia, jaučiasi, 
kad dar daug neišnaudotų ga
limybių. Kūrėjai visad patiko 
akvarelė, tai todėl prisirišo 
prie akvarelės ant šilko tech-

ypatingas, pritaikytas jų am
žiui, medžiagas.

7. Gamta. Vaikučiai mokosi 
apie gyvūnus, augalus ir mi
neralus. Šiuo metu klasėje gy
vena žuvytė .Auksė” kartu su 
buožgalviais (nekantriai lau
kia vaikučiai, kol išsivystys į 
varlytes). Taip pat „Žiburėly
je” gyvena vėžiukas — jo var
das Margutis. Vaikučiai jį 
maudo, mankština, gaudo jam 
muses ir kirminus, juo rūpi
nasi ir jį myli.

Visa tai daroma lietuviškoje 
dvasioje su kantrybe ir meile. 
Džiaugiamės, kad tėveliai su
vežą brangiausią savo turtą į 
„Žiburėlį”.

Šiuo metu „Žiburėlį” jau lan
ko 40 šaunių mokinukų. Yra 
galimybė dar priimti kelis vai
kučius. Informacijas teikia ve
dėja Vida Slapšienė, mokyk
lėlės tel. 630-257-8891, namų 
— 630-968-3057.

nikos. Gal paveldėjo meniško 
įkvėpimo iš motinos, kuri au
džia liaudies motyvais kilimė
lius. Tamašauskienė yra su
brendus dailininkė, pamilus 
Lietuvos gamtą ir miškus. 
Išaugino du sūnus ir dabar 
džiaugiasi vaikaičiu.

Kūrėja Tamašauskienė tapo 
spalvingus šilkinius paveiks
lus, kuriuos taikliai sukerpa į 
stilingus rūbus. Palaidinukės, 
suknelės, palerinos, kostiu
mėliai, liemenės ir šalikai ste
bėtinai unikalūs. Kiekvienas 
darbas yra nepakartotinas. 
Sukasi paukščiai, žmonių vei
dai, medžiai, įspūdinguose ab
straktuose susilieja spalvos. 
Įdomiai suderinti raštai glos
to kūną, gėlės ar veidai guli 
prie peties ar ant nugaros. 
Visi, kurie mato tas medžia
gas ir rūbus, žavisi jų grožiu. 
Moteris apsivelka akvarelę ir 
pati virsta judesių menu.

Elės Tamašauskienės kūri
niai parduodami Kaune Dizai
no studįjoj ir dailės salonuose 
Vilniuje, Klaipėdoj, Alytuj, 
Šiauliuose. Neseniai jos dar
bai pasirodė Vokietijoje, o lap
kričio 15 d., pirmą sykį Ameri
koje.

Viktorija Kašubaitė Matran- 
ga atstovauja Elės Tamašaus
kienės kūriniams Čikagoje.

V.M.

Liudas ir Albina Rama
nauskai, vasarą lankęsi Lie
tuvos skautų stovyklose, apie 
ten švęstą lietuviškos Skauti
jos 80 metų sukaktį, praneš šį 
šeštadienį, lapkričio 14 d. vyk
siančiame Lietuvių Skautų 
sąjungos skautininkų, židinie- 
čių ir skautų vyčių suvažia
vime „Tesėti pažadai”. Suva
žiavimas vyks Argonne Guest 
House, 9700 Cass Avė, Bldg. # 
460, Argonne, IL. Nors regis
tracijos laikas pasibaigęs, no
rintieji dalyvauti prašomi 
kreiptis į Jolandą Kerelienę, 
tel. 630-257-2558.____________

S K E L BIMA f
• Karaliaučiaus srities

lietuviškų mokyklų para
mai, per Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugiją Čikagoje 
aukojo: $300 - Angelika ir Rūta 
Dudėnas. $200 - Adelė
Sakalienė. $100 - Albinas 
Kurkulis. Po $50 - Kornelija 
Bakšys; Ona Girnius, Jonas ir 
Adelė Gumbelevičius; dr. Jurgis 
Lukaitis; Aldona Markelienė; 
$40 - M. ir L. Vansauskas. Po 
$25 - Vytautas ir Natalija Aukš
tuoliai; Leonas ir Ann Marie 
Juraitis; Stasė Pautenienė; 
Paulius ir Aldona Švarcai; dr. 
Daina Variakojis. Po $20 - Greta 
Bražinskas; Sofįja Bražionienė; 
Antanina Klimkaitis; Meilutė 
Kusak; Alfas ir Antanina 
Lauraičiai; Gertrūda Slaby. $15 
- Kostas Stankus. Po $10 - Dr. 
Vitoldas Gruzdys; Algirdas 
Gustaitis; Andrius Naujokas; 
Jonas ir Valeria Juodwalis; 
Juozas Lataitis. Dėkodami 
visiems rėmėjams, kviečiame 
visuomenę remti lietuvišką 
švietimą Maž. Lietuvoje aukas 
siunčiant: „Karaliaučiaus 
krašto lie-tuvybei”, 1394 
Middleburg Ct., Naperville, 
IL. 60540-7011

(sk.)
• Aa. Constance ir John 

Narušis, kurie imigravo į 
Ameriką 1900 metais, jų 
atminimą pagerbdami vai
kaičiai, Gregg ir Mary Kay 
Stratton, San Luis Obispo, CA, 
aukoja Lietuvos našlaičiams 
$25. Našlaičių vardu dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas, 2711 W. 71 St., 
Chicago IL 60629.

(sk.)
• Namams pirkti pasko

los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
Mutual Federal Savings, 2212 
West Cermak Road. Tel. (773) 
847-7747.

(sk.)




