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Pasaulio Bankas suteiks 
Lietuvai dar vieną paskolą 

Viln ius , rugpjūčio 16 d. 
(AGEP) — Pasaulio Bankas su
teiks 80 mln. dolerių vadina
mąją sureguliavimo paskola 
Lietuvos vyriausybės reik
mėms. Tai bus antroji tokia 
paskola — pirmąją 60 mln. dole
rių sureguliavimo paskolą 
Pasaulio Bankas skyrė Lietuvai 
1993 metais. Be šių, bankas yra 
skyręs Lietuvai dar penkias in
vesticines paskolas. 

Pasaulio Banko Rytų Europos 
ir Centrinės Azijos regiono 
departamento direktorius Basil 
Kavalsky penktadieni spaudos 
konferencijoje Vilniuje pranešė, 
kad 80 mln. dolerių paskola bus 
išmokėta Lietuvai dviem dali
mis po 40 mln. dolerių. 

Pirmąją dali numatoma išmo
kėti rugsėjo-spalio mėnesiais, 
antrąją — kitų metų kovo-bir-
želio mėnesiais. Tačiau antroji 
išmoka bus suteikta tik su są
lyga, jei vyriausybė įvykdys kai 
kuriuos įsipareigojimus Pasau
lio Bankui. 

Pavyzdžiui, Pasaulio Bankas 
norėtų, kad iki kovo mėnesio 
būtų atskirtos kai kurios 
Valstybinės mokesčių inspekci
jos ir Sodros (socialinio drau
dimo) funkcijos, kurios dabar 
dubliuojasi. Be to, iki kovo 
mėnesio turi būti paruoštas 
Lietuvos Taupomojo ir Valsty
binio Komercinio bankų priva
tizavimo planas bei pradėtas 
pats tų bankų pardavimas. 

Pasak B. Kavalsky, visa 80 
mln. dolerių paskola skiriama 
bankų pertvarkymui, energeti
kos, žemės ūkio ir socialinės ap
saugos programoms. Tačiau Pa
saulio Bankas nenurodo, kiek 
pinigų kuriai sričiai skirti. Tai 
turės nuspręsti pati vyriausybė. 

Dar šių metų pradžioje kalbė
jęs apie 50 mln. dolerių pasko
los suteikimą vien bankų per
tvarkymui, Pasaulio Bankas 

(PB) dabar šiek tiek pakeitė 
savo ketinimus ir padidino pa
skolą iki 80 mln. dolerių, kartu 
išplėsdamas finansuojamas sri
tis. „Iš tikrųjų tai ta pati 
paskola, tačiau tiesiogiai ban
kams mes nutarėme neskolin
ti", sakė B. Kavalsky. 

Komentuodamas vyriausybės 
sprendimus dėl Valstybinio Ko
mercinio banko, PB atstovas 
teigė pritariąs jiems. „Aš ti
kiuosi, kad Seimas greitai 
priims sprendimus dėl Valsty
binio Komercinio banko", sakė 
B. Kavalsky. 

Vakarų Banko likimą Pasau
lio Bankas spręs kartu su vy
riausybe kitą savaitę. Vy
riausybė, pasak B. Kavalsky, 
ieško būdų atnaujinti banko 
veiklą, nes to jos prašo daug 
Seimo narių. Ministras pirmi
ninkas Mindaugas Stankevičius 
mano, jog pigiau būtų Vakarų 
Bankui leisti bankrutuoti. 

Pasaulio Bankas, remdamas 
socialinės apsaugos sritį, nori, 
kad išmokos pensijoms atitiktų 
realius biudžeto išteklius. „Vy
riausybė turi padaryti tam tik
rus sprendimus, nes taip tęstis 
nebegali", kalbėjo B. Kavalsky. 
Anot jo, kalbėta apie privačių 
pensijų fondų steigimą bei apie 
pensinio amžiaus didinimą. 

Energetikos srityje Pasaulio 
Bankas ir vyriausybė sutarė iki 
šių metų gruodžio mėnesio tam 
tikra suma sumažinti vartotojų 
skolas. Vėliau jos vėl bos ma
žinamos nustatytais terminais 
ir sumomis. 

Būsimoji 80 mln. dolerių pa
skola už 7.4% metinių palūka
nų bus suteikta 22 metams su 
penkerių metų lengvatinių lai
kotarpiu, išmokant ją per 17 
metų. 

Iš viso Pasaulio Bankas Lie
tuvai yra suteikęs apie 150 mln. 
JAV dolerių paskolų. 

Rusija keis savo ambasadorių 
Lietuvoje 

Vilnius , rugpjūčio 16 d. 
(AGEP) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin savo įsaku atleido 
iš pareigų Rusijos ambasadorių 
Lietuvoje Nikolaj Obertyšev dėl 
jo perėjimo į kitą darbą. 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys tre
čiadienį „Lietuvos rytui" sakė, 
kad apie N. Obertyševo atleidi 

Jelcino laukia 
širdies operacija 

Niujorkas, rugpjūčio 18 d. 
(AP) — Rusuos prezidento Boris 
Jelcino sveikata yra daug blo
gesnė, nei iki šiol buvo sakoma. 
Rugpjūčio 18 d. „Time" žurnale 
rašoma, kad Jelcino sveikatos 
būklė tokia bloga, jog Kremliu
je svarstoma, ar siusti jį į 
užsieni širdies apytakos dvigubo 
apėjimo („double bypass") ope
racijai. 

„Time" žurnale rašoma, kad 
birželio mėnesį jis vėl turėjo 
širdies ataką. Anot „patikimo 
šaltinio prezidento apsaugos 
tarnyboje", pakartotinas širdies 
priepuolis įvyko „iš dalies todėl, 
kad Jelcinas nustojo ėmęs pri
rašytus vaistus ir pradėjo smar
kiai gerti, ir tai galėjo pakenkti 
ir jo širdžiai ir jo smegenų kai
riajai pusei". Anot „Time" žur
nalo šaltinio, prezidento sveika
tos būklė taip pavojinga, kad 
„Kremlius svarsto galimybę 
slaptai ji išvežti į klinikas 
Šveicarijoje širdies operacijai". 

mą sužinojęs iš Rusijos Tele
gramų Agentūros ir girdėjęs tik 
neoficialių kalbų. Ketvirtadienį 
Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterija dar nebuvo gavusi ofi
cialaus pranešimo apie ambasa
doriaus atšaukimą. Ambasado
rius Nikolaj Obertyšev, 62 m. 
amžiaus, Rusijos ambasados 
Lietuvoje vadovu buvo paskir
tas 1992 m. rugsėjo 5 dieną. Iki 
tol jis ėjo Rusijos generalinio 
konsulo Miunchene pareigas. 
Karjeros diplomatas Rusijos 
užsienio reikalų sistemoje dirba 
nuo 1964 m., tarnavo Rusijos 
diplomatinėse įstaigose Olandi
joje ir Šveicarijoje, rašo „Lie
tuvos rytas". 

Rusijos laikraščio „Obščiaja 
gazeta" žiniomis, N. Obertyševo 
oponentai pabrėžė jo potraukį ko
mercijai ir rusų kilmės Lietuvos 
komersantams, galintiems am
basadoriaus dėka pretenduoti į 
įvairias Rusijos vyriausybės 
lengvatas. 

Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras P. Gylys, kalbėdamas su 
„Lietuvos ryto" korespondentu 
sakė, kad su ambasadoriumi N. 
Obertyševu susiklostė neblogi 
psichologiniai santykiai, nors 
teko pergyventi dvišalių santy
kių klausimus. 

P Gylys išreiškė viltį, kad pa
skyrus naują ambasadorių, Lie
tuvos ir Rusijos santykių pobū
dis nepasikeis. 

Pasak spaudos pranešimų, 
naujuoju Rusijos ambasado-

Rugpjūcio 18 d. NATO šuliniui krauna i sunkvežimi rastus mokykloje paslėptus Bosnijos serbų 
ginklus ir šovinius. Jie buvo išvežti toli nuo gyvenair.4 vietovių, užkasti į žeme, kad apsaugotų 
žmones nuo sprogimo padarinių, ir susprogdinti. Dėl šių veiksmų NATO daliniams gavus 
grasinimų, pakeltas NATO dalinių parengties stovis. Bosnijos serbų vadovybė NATO vedamą 
ginklų konfiskavimo operacija vadina pavojinga provokacija ir įspėjo, kad įvyks „nenumatytų 
pasekmių" jei NATO pajėgos imsis jėgos. 

AP nuotrauka 

Lietuvos kariai Bosnijoje 
jaučia įtampą 

Vi ln ius , rugpjūčio 16 d. 
(AGEP) - NATO pajėgose Bos
nijoje paskelbus padidintą 
parengtį, Baltijos šalių kariai 
iki pat paskutinių savo misijos 
dienų naudosis NATO ginkluo
te ir amunicija, nors pagal 
ankstesnius planus jie dar 
trečiadienio vakarą turėjo viską 
atiduoti į sandėlius. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kariai taikos įvedimo misiją 
baigia kitą ketvirtadienį. Pusę 
metų jie tarnavo maždaug 150 
km į šiaurės vakarus nuo Tuz 
los. NATO vadovaujamoje tai
kos įvedimo Bosnijoje misijoje 
Baltijos šalių būriai yra Danijos 
bataliono sudėtyje. 

Kaip sakė nuolatinį ryšį su 
kariais Bosnijoje palaikantis 
štabo taikos palaikymo skyriaus 
viršininkas pik. Įeit. Gedimi
nas Dapkevičius, pastaruoju 
metu padėtis ten tapo pastebi
mai įtempta. Padaugėjo konflik
tų tarp serbų ir kroatų, praėju
sią savaitę lietuvių patruliuo

jamoje teritorijoje susprogdintas 
pėsčiųjų tiltelis per Usoros upę, 
buvo apšaudytas Danijos patru
lis. 

Apdovanoti Lietuvos 
kariai Bosnijoje 

Rugpjūčio 16 d. (AGEP) -
Visi misiją baigiantys kariai 
buvo apdovanoti NATO meda
liais. Iš Bosnijos Baltijos šalių 
kariai vyks į Danijos taikos 
palaikymo pajėgų rengimo bazę 
Viborg mieste. Rupjūčio 27 d. 
ten vyks iškilmingas karinis 
paradas, bus atidengtas pa
minklas Bosnijoje šiemet žuvu
siems Danijos bataliono ka
riams. Tarp jų yra ir lietuvis 
Normundas Valteris, žuvęs ba
landžio viduryje, kai patru
liuojantis automobilis užvažiavo 
ant minos. 

Dabar Viborge treniruojasi 
spalio mėnesį į Bosiųją vykstan
ti BALTBAT lietuviškoji 
pėstininkų kuopa 

Rusija Lietuvai mokės už 
paslaugas 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Ketvirtadienį Vilniuje pasi
rašytas susitarimas tarp Rusi
jos Federacijos Gynybos minis
terijos ir Lietuvos Sveikatos 
apsaugos ministerijos dėl 
medicinos pagalbos Lietuvos 
teritorijoje gyvenantiems Rusi
jos kariškiams pensininkams ir 
atlyginimo už ją. 

Susitarime rašoma, kad Rusi
jos kariškiai pensininkai turi 
teisę gauti nemokamas medici
nos paslaugas bet kurioje Lie
tuvos sveikatos priežiūros įstai
goje, turi teisę naudotis reabili
tacija bei sanatoriniu gydymu, 
gauti nemokamai vaistus. 
• 
riumi Vilniuje Kremlius ketina 
skirti 59-rių metų Mečislev 
Sienkevič. kilusį iš Baltarusijos. 
Iki Šiol Rusijos ambasadai Ta
džikistane vadovavęs M. Sien
kevič garsėja kaip imperinės 
politikos šalininkas. Kai kurių 
Rusijos diplomatų nuomone, tai 
labiausiai netinkama kandi
datūra Rusijos interesų požiū
rių, ir jo paskyrimas gali 
sugriauti tai, kas pasiekta 
dvišalių santykiu srityje, rašo 
„Lietuvos rytas". 

Beje, visa tai be jokio atly
ginimo buvo teikiama ir iki 
susitarimo. Dabar Rusija įsi
pareigojo mokėti Lietuvai ati
tinkamą sumą už kiekvieną čia 
gyvenantį Rusijos kariškį pensi
ninką. Abiejų pusių susitarimu 
už kiekvieną Rusijos kariškį 
pensininką numatytos tokios 
sumos: 1994 m. - po 292 Lt, 
1995 m. - po 291 Lt, 1996 - po 
354 litus. Lietuvėje šiuo metu 
gyvena apie 8,000 Rusijos kariš
kių pensininkų. 

Maskva. Rusijc- prezidentas 
Boris Jelcin rugpjūčio 13 d. 
atleido savo atstovą spaudai 
Sergej Medvedev -Jo vieton pa
skirtas buvęs Rusijos ambasado
rius Slovakijoje Sergej Jastr-
žembski. Kremliaus pareiškime 
sakoma, kad S. Medvedev at
leistas jo paties prašymu. 
Manoma, kad pakeitimai spau
dos tarnyboje nėra susiję su 
kritikos banga del praėjusios 
savaitės Rusuos kariuomenės 
pažeminimo Cečenyoje. Grei
čiau tai yra susiję su prezidento 
aparato vadovo Anatohj Čiubais 
noru suburti savo komandą. 

(Reuter) 

Prezidentas vyks į 
Daniją 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas spalio mėnesį vyks 
į Daniją su oficialiu vizitu. Kaip 
pranešė Prezidento spaudos tar
nyba, A. Brazauskas Danijoje 
lankysis spalio 9-11 dienomis. 
Vizito jį pakvietė Danijos kara
lienė ir princas. Šiuo metu deri
nama vizito programa. 

Ozolas apie turto 
grąžinimą 

Viln ius , rugpjūčio 14 d. 
(AGEP-LR) - Seimo narys Ro
mualdas Ozolas pasiūlė prezi
dentui Algirdui Brazauskui, 
kaip būtų galima perskirstyti po 
nepriklausomybės atkūrimo ne
teisėtai privatizuotą ir nenau
dojamą Lietuvos turtą. R. Ozolo 
žiniomis, neteisėtai privatizuoto 
turto vertė skaičiuojama „ne 
milijonais, o daugiau l.tų". 
Ozolas mano, kad šiandien būti
na nešališkai nustatyti Lietuvos 
žmonių nuskurdimą ir atkurti 
pasitikėjimą valdžia. Dėl to jis 
kreipiasi į prezidentą. 

Romualdas Ozolas sakė, kad, 
jei šis sumanymas jam nepa
vyks, jis atsisakys politinės 
veiklos. Artimiausiu metu Ozo
las ketina pateikti prezidentui 
konkrečius pasiūlymus. 

„Būtingės nafta'* 
pasiūlė akcijas 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (DPA) 
— Lietuvos naftos terminalas 
„Būtingės nafta" pakvietė dau
giau kaip 20 kompanijų iš de
šimties užsienio šalių įsigyti ter
minalo akcijų. Šią savaitę Lie
tuvos vyriausybė sutiko, kad 
būtų pradėta trečioji terminalo 
akcijų emisija užsienio investi
toriams. 

Pasirinktos kompanijos iš Vo
kietijos, JAV, Didžiosios Bri
tanijos, Rusijos, Prancūzijos, 
Norvegijos, Danijos, Kuveito, 
Italijos ir Lenkijos iki rugsėjo 15 
d. turi pateikti savo pasiūlymus 
dėl 27.5 mln. dol. vertės akcijų 
įsigijimo. 

Lietuvos energetikos minis
tras Saulius Kutas Vokietijos 
žinių agentūrai DPA pareiškė, 
kad vienas užsienio investito
rius negalės įsigyti daugiau 
kaip 33% „Būtingės naftos" 
akcijų; taip pat užsienio kom 

Lietuva siekia 
J T saugumo 

Vilnius, rugsėjo 16 d. (AGEP) 
— Lietuva padarė politinį spren
dimą 2001-aisiais metais kan
didatuoti į Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos nenuolatines 
nares ir tam yra parengtas 
priemonių planas, sakė Vilniu
je viešintis Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose Os
karas Jusys. 

Žinių agentūros koresponden
tui jis pažymėjo kad dabar 
Lietuvai būtina aktyviai 
dalyvauti bei stengtis tapti kitų 
specializuotų Jungtinių Tautų 
ir komisijų nare ir „nešokti vien 
į aukščiausiąjį organą". 

Penktadienį susitikęs su pre
zidentu, ambasadorius O. Jusys 
aptarė Jungtinių Tautų ir jos 
Saugumo Tarybos reformas, ge
neralinio sekretoriaus Boutros 
Boutros-Ghali perspektyvas bū
ti išrinktu antrajai kadencijai, 
mokesčių Jungtinėms Tautoms 
klausimus, bendradarbiavimą 
su kitomis valstybėmis bei 
rudenį prasidėsiančią 51-ąją 
Generalinės Asamblėjos sesiją. 

Artėjančius JT generalinio 
sekretoriaus rinkimus ambasa
dorius O. Jusys pavadino „labai 
svarbiais", kuriuose reikės 
paremti tą kandidatą, kuris Lie
tuvai galėtų būti naudingas 
ateityje. Paklaustas, ar Lietuva 
rems dabartinį generalinį sek
retorių, O. Jusys sakė dar ne-

2001 m. tapti 
tarybos nare 
gavęs instrukcijų. Kartu jis pa
stebėjo kad kandidatai dar nėra 
iškelti, nors JAV ketina vetuoti 
B. Boutros-Ghali kandidatūrą, 
o Afrikos ir Arabų valstybės yra 
pasirengusios remti jo kandi
datūrą antrajai kadencijai. 

Viskas priklauso nuo alterna
tyvų ir kompromisų, sakė am
basadorius, kartu pastebėjęs, 
kad „trečiojo pasaulio" šalys 
turi daugumą Jungtinėse Tau
tose. 

Ambasadorius taip pat sakė, 
kad laukiama į Jungtinių Tau
tų Generalinės Asamblėjos se
siją atvyksiant kalbėti ko nors 
iš aukščiausiųjų Lietuvos parei
gūnų. Jis taip pat neatmetė 
galimybės, kad sesijoje Rusija 
gali iškelti klausimą dėl žmo
gaus teisių Baltijos šalyse, ypač 
Latvijoje ir Estijoje. 

Paklaustas apie mokesčius 
Jungtinėms Tautoms, O. Jusys 
sakė, kad Lietuva, pataisius 
mokesčių skaičiavimo tvarką, 
juos moka tvarkingai. Šiemet 
dar reikia sumokėti apie 2 mln. 
dolerių. Tačiau dar likusi „uo
dega" nuo Sovietų Sąjungos 
skolos, kuri buvo padalinta po 
lygiai visoms buvusioms sovie
tinėms respublikoms. 

Svarbiausia, sakė ambasado
rius O. Jusys, sumokėti būtiną 
minimumą, kad nebūtų atimta 
iš Lietuvos balso teisė, kaip tai 
atsitiko Latvijai. 

Vyriausybės vadovas žada 
didinti pensijas 

Vilnius, rugpjūčio 15 d. (Elta) 
— „Formulės — specialistų rei
kalas, o žmonės turi aiškiai žino
ti, už ką jie moka pinigus", ver
tindamas naująją suvartotos 
šilumos apskaičiavimo metodi
ką, ketvirtadienį spaudos kon
ferencijoje sakė ministras pir
mininkas Mindaugas Stankevi
čius. Kitą savaitę vyriausybė iš 
naujo ketina svarstyti šį klausi
mą ir, pasak premjero, padary
ti tinkamą sprendimą. 

Energetikai susigalvojo tokią 
sudėtingą apskaičiavimo formu
lę mokėjimo už šilumą, kad, 
kaip buvo ne kartą pareikšta 

spaudoje, net aukštąjį išsilavi
nimą turintys žmonės negali jos 
suprasti. 

Vyriausybės vadovas taip pat 
sakė. jog kompensacijų tvarka 
mažas pajamas turinčioms šei
moms liks tokia, kokią vyriau
sybė yra patvirtinusi: normaty
vinio karšto vandens suvarto
jimo išlaidos neturi viršyti 5% 
šeimos pajamų. Spaudos konfe
rencijoje ministras pirmininkas 
taip pat kalbėjo, kad iki metų 
pabaigos vidutinė pensija padi
dės iki 260 litų. Dabar vidutinė 
pensija — 180 litų. 

I Klaipėdą atplaukė didžiulė 
aprūpinimo eskadra iš 

Vokietijos 
Vi ln ius , rugpjūčio 16 d. 

(AGEP) - Penktadienį iš Vokie
tijos Kylio (Kiel) uosto į Klai
pėdą atvyko pirmoji Vokietijos 
aprūpinimo eskadra. Tai di
džiausias Vokietijos laivų vi
zitas Klaipėdoje. Laivų jungi
nyje yra septyni aprūpinimo 
laivai su 200 žmonių įgula, va
dovaujama jūrų kapitono Karl-
Gerhard John. Didžiuosius tan-
kerius Spessart, Ammersee, 
Walchensee ir Westensee lydi 
jūriniai ir gelbėjimo vilkikai 
Fehmarn, Noerderney ir Spie-
keroog. 

Po vizito Klaipėdoje vyko ben
dros eskadros ir Lietuvos flotilės 
pratybos, kurių metu buvo tobu
linami ryšių veiksmai, aprūpi 
nimas jūroje, vilkimo manevrai 
bei personalo pakeitimas. 

Laivai taip pat atgabeno lab
daros įvairioms Vilniaus ir 
Klaipėdos organizacijoms, sani
tarinių medžiagų Kauno Karo 
medicinos centrui, ryšių prie-

panijoms negalės priklausyti 
daugiau kaip 60.35^ terminalo 
akcijų. 

monių, žiūronų bei gynybinės 
įrangos prieš branduolinį, bio
loginį ir cheminį ginklą Balti
jos batalionui BALTBAT. Šios 
siuntos vertė — apie 125,000 Vo
kietijos markių. 

Įgulos taip pat aplankys Nidą, 
Palangą ir patį uostamiestį, 
vadas susitiks su Klaipėdos 
meru, apskrities valdytoju bei 
karinių jūrų pajėgų vadu ko
mandoru Raimondu Baltuška. 
Penktadienį Spessart laive buvo 
surengtas priėmimas politi
kams, karinių pajėgų atstovams 
bei diplomatiniam korpusui. 

Eskadra, kuri atliko aprūpini
mo manevrus Baltijos jūroje, 
Lietuvos pajūryje lankėsi iki 
rugpjūčio 19 d., pranešė Vokieti
jos ambasada. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar 
das. Bažnyčios mokytojas (1091-
1153); Neringa. Svajūnas, Ber
žas. 

Rugpjūčio 21 d.: Šv. Pijus X, 
popiežius (1835-1914); Joana, 
Bukontas, Žaibonė 

i 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
O KAD TOS KOJOS MANE 

PAVILKTŲ! 
JONAS ADOMAVIČIUS.M.D. 

Kai kiek paėjėjus blauzdų rau
menis ima gelti, skaudėti ir jie 
pavargsta, o esant ramumoje tie 
negerumai dingsta, greičiausiai 
sergi visame pasaulyje žinomu 
negerumu: kojų arterijų choles
teroliu priskretimu. Medicinoje 
ta liga vadinama kartkartėmis 
užeinančiu raumenų mėšlungiu 
(intermittent claudication). Net 
90% ta liga susergama tada. kai 
kojų arterijos cholesteroliu su 
priemaišomis priskrenta larte-
riosclerosis obliterans). Tai kaip 
širdies ataka dažna liga. Ji daž
nesnė už smegeninį paralyžių. 
Amžius ir persivalgymas riebiu 
maistu (raguoliai, taukuose 
skęsta cepelinai, lašinuočiai 
tryniai su spirgučiais ...tie tikri 
arterijų kamšalai) greitina tokią 
ligą. Dar rūkymas, girtavimas, 
tinginystė, nutukimas, padidin
to kraujospūdžio ir cukraligės 
nesukontroliavimas prideda sa
vo trigrašį. Apie 5% suserga ta 
liga 70 metų sulaukusieji ir 
vyresni. Ji dešimčia metų su
trumpina žmogaus amžių. 

Priskretusių arterijų kojose 
gydymui prisirengimas 

Pradedant tokio ligonio kojas 
gydyti, atsižvelgiama į keletą 
dalykų. 

1. Nėra ko delst — atidėt, kai 
apsileidęs būdamas, vis tas arte
rijas riebalais užkamšydamas, 
sulaukei nuolatinio kojose 
skausmo, joje žaizdos ar gangre
nos — tada džetu lėk ligoninėn, 
jei nori koją išgelbėti, jai su
teikiant skubią chirurgišką pa
galbą. Kartais tokia pagalba 
esti reikalinga gyvenimo page
rinimui ar užsiėmimo tęsti
numui. 

2. Iš kitos pusės — apie 75% 
tokių ligonių kojos priskretimas 
laikosi vietoje ar net pagerėja 
per penkerius metus visai be 
chirurginio gydymo, kuris toli 
gražu nėra pyragai. Mat, net ge
riausiuose pasaulyje medicinos 
centruose chirurgiškai gydant, 
penkeriems metams ta liga pa
gerėja nuo 60 iki 80%. Chirur
gai tas užsikimšusias arterijas 
gydo jų valymu, naujų gyslų 
įsodinimu fbypass grafls, endo-
arterctomies ir angioplastics). 

Dar to negana: minėtas chi-
rurgiškas gydymas (laike jo, ar 
po jo) padidina širdies atakos ir 
smegeninio paralyžiaus pavojų 
(net jau trys alvudiečiai taip 
operuojant nesikėlė nuo operaci
jos stalo). Beto, ir po chirur 

giško gydymo daugelis pacientų 
negaluoja toliau taip, kaip ne
galavo prieš operaciją. 

Tik išmintingam yra galimas 
tokios ligos gydymas be 

operacijos 

Už tai tokią kojose ligą — dar 
gangrenai negresiant, dar neuž
leistą turint, kai kiek paėjus 
skausmas blauzdoje atsiranda, 
o sustojus eiti, jis pranyksta — 
yra šitoks be chirurgo pagalbos 
gydymas. 

Kai tik taip kojos negaluoja, 
kad dar netrukdo darbuotis ir 
nekenkia gyvybei, galima jas, 
aišku tik išmintingam, ketve-
riopu būdu tvarkyti. Mat, kitoks 
pats save žudo ir jam jokia pa
galba negalima: toks giriasi 
rūkymu, svaigalais, taukais, 
tinginyste, turimų negalių net-
varkymu, nutukimu ir dar ke-
liariopai kitaip pats sau duobę 
kasa ir dar, o Dieve, kitus taip 
elgtis skatina didžiai pykdamas, 
kad išmintingieji neina jo pėdo
mis. 

1. Tokių kojų gydymo 
bendros priemonės yra 

šešios 

a. Užtikrinimas, kad kojos 
nereikės nupjauti; b. Išmoky-
mas tinkamai prižiūrėti odą ir 
nagus; c. Nešiojimas kojai pri
taikytų batų; d. Išvengimas per 
didelio karščio ir šalčio; e. 
Išvengimas cheminio ir mecha
ninio sužeidimo; f. Reguliari 
kojų priežiūra. 

2. Vaikščiojimu gydymas. 
Stačias gimnastikuokis: vaikš
čiok, kadrilių šok, ristele pa
bėgiok, dviračiu pavažinėk ne 
rečiau kaip kas antrą dieną po 
30-60 minučių. Taip mankštin-
kis per pusvalandį ar valandą: 
kai skausmas atsiranda — sus
tok, pailsėk ir vėl mankštinkis 
toliau per tą laiką. 

3. Susitvarkyk su savęs žu
dymu: rūkymu, riebiu krauju, 
girtavimu, cukraligės ir padi
dinto kraujospūdžio netvarky-
mu. 

4. Vaistais priskretusių ko
jų gydymas yra nesėkmingas. 
Kraujagysles išplečiantieji vais
tai, specialistų tvirtinimu, yra 
neveiklūs, įskaitant ir visų gy
dytojų dabar tokiems ligoniams 
prirašomą Trental (Pentoxi-
fyline), 400 mg. tabletę, imant 
tris kartus per dieną valgant. 
Dažniausiai apturimas negeru-

Lietuvos Vyčių 83-ciojo .*imo atidarymo iv. Mišios Šv Kazimiero bažnyčioje, Brockton, MA, rug
pjūčio 8 d. U kairės, kun. John Prūsaitis, arkivysk. John McCormack, kun Peter ShakaUs ir 
Lietuvos Vyčių dvasios vadas kun. Juozas Anderlonis. Nuotr. Reginos Juškaitės 

mas yra pykinimas, nevirškini-
mas ir vėmimas. Gausūs tyri
mai skelbia, kad tas vaistas 
nieko gero pacientui nesuteikia. 
Tik nekontroliuotos studijos 
praneša, kad pacientų 5% esti 
patenkinti tuo vaistu. 

Neturint veiklių vaistų tai 
ligai, imta naujų vaistų ieškoti. 
Europoje ta liga gydoma Nafti-
drofuryl: 55.1% pagerėja vaikš
čiojimas (palyginus su pagerėji
mu 24.8% imant „duonos" piliu
les (neveiklius vaistus — place 
bo). Kiti vaistai (Chelation the-
rapy, Defibrotide, L-carnitine ir 
L-Propionyl — carnitine, Hemo-
dilution...) irgi neveiklūs. 
Gydytojai neturėdami ko nors 
geresnio, toliau prirašinėja 
minėtą Trental. 

Alvudas ateina saviems 
tokiems l igoniams 

sėkmingon pagalbon 

Jau šimtai tokių ligonių 
džiaugiasi Alvudo tos ligos gy
dymu. Jis yra štai koks: sėk
mingas, nesukeliąs blogumų ir 
pigus, bet, gaila, tik išminti-
giems įmanomas, nes tik tokie 
tokio gydymo prisilaiko. 

Kai prieš keliasdešimt metų 
„Medical Tribūne" žurnalas 
pranešė apie Vietname sėkmin
gą cinku kareivių žaizdų gydy
mą ir minėtos ligos pagerėjimą, 
imant Zink sulfate 225 mg tris 
kart per dieną po tabletę paval
gius, buvo pradėtas toks gydy
mas ir lietuvių. 

Pirmas pacientas buvo toks. 
Visai nebuvo pulso kojose ir pa
cientas nė pusės bloko negalėjo 
paeiti toliau dėl skausmo blauz
dose. Pasiųstas jis buvo į Illinois 
universiteto kraujagyslių sky
rių idant naujas kraujagysles 
įstatytų. Atsakymas gautas, 
kad toks gydymas negalimas 
dėl visur dideles sklerozės. Tada 
jis buvo pradėtas gydyti Zinc 
sulfate, 225 mg kapsulėmis, po 
tris per dieną ir tas ligonis po 
mėnesio ėjo blokus dainuoda
mas — neatsidžiaugdamas. 

Pradėtas gydymas sėkmingai 
tęsiamas. Pacientai nepakelia 
Trental, ima sėkmingai cinką. 
Reikia, žinoma, būti pacientui 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VATIKANAS SMERKIA 
EUTANAZIJA IR 

ABORTUS AMERIKOJE 

Popiežinė Šeimos taryba vėl 
griežtai kritikavo abortus, euta
naziją, lytinį švietimą, ekonomi
nę diskriminaciją ir vaikų iš
naudojimą kaip veiksnius, 
griaunančius žmogaus teises ir 
šeimos vertybes. 

Liepos 2 d. paskelbtame pa
reiškime, kuriame apibendri
nami birželio 6-8 d. Meksikoje 
vykusio Amerikos politikų bei 
įstatymdavių susitikimo rezul
tatai, rekomenduojama kiekvie
noje valstybėje sudaryti gyvybę 
ginančias parlamentines gru
pes, kurios per koordinuojančią 
struktūrą būtų susietos su Po
piežine Šeimos taryba. 

gydytojo žinioje. Idant nereiktų 
cinko kiekio kraujuje tikrinti, 
dabar imama Zinc Sulfate 
tabletę 200 mg. kartą per dieną, 
pradžioje per mėnesį paėmus jų 
po tris per dieną. Pasekmės 
vienodai geros. Pacientai iki šiol 
buvo visi patenkinti pagerė
jimu. 

Aišku, jie turi prisilaikyti 
Alvudo maisto — vegetariškai 
misti, visas turimas negales 
gydytojo žinioje esant tvarkyti 
ir eiti sveikatos keliu, apsiei
nant be rūkalų, svaigalų, riebalų 
pertekliaus ir tinginystės. Dar 
aspirino po ketvirtį reguliarios 
tabletės (325 mg) kas antrą die
ną imti, vitamino E po 400 IU 
kapsulę, vitamino C po 500 mg 
triskart per dieną ir Multivi-
taminų po vieną kapsulę su mi
neralais kasdien naudoti. 

Tai sėkmingiausias, pigiau
sias ir be nemalonumų priskre
tusių gyslų kojose tvarkymas. 
Kas geresni gydymą žino, prašo
me pranešti — jį patalpinsime. 
Gera žinia, kad doktoratas su
teiktas Stončiūtei, parašiusiai 
knygą apie cinko naudą. 

Pasiskaityti: „Hospital Medi-
cine", February 1996 Vol.32 
No.2 

, Abortas yra pirmapradis blo
gis ir viena iš pagrindinių mūsų 
amžiaus problemų. Legalizuoti 
abortai, lydimi tokių nežmoniš
kų praktikų kaip 'abortas per 
dalinį gimdymą', Jungtinėse 
Valstijose pasiekė naujų nuodė
mingumo bei žiaurumo gel
mių", tvirtinama pareiškime. 

Priešabortiniai įstatymai 
Lotynų Amerikos šalyse blogai 
vykdomi, pastangos įteisinti 
abortus stiprėja. Pareiškimo 
autoriai taip pat įspėja, kad 

ingos legalizuoti eutanaziją pastai 
Siauri 

flr.t 

BENDROS PRIEMONĖS 
Dainai net gydytojai nenuteikia pacientus naudotis šiomis papras
tomis priemonėmis piiskicruriss kojų arterijas gydant: 

Brėi. 1 kojos arterijos vidinių sienelių priskretimas susiaurina arterina 
arterijos spindį ar visai ją ulkemsa. 

Brėž 2. žinokime, kad tik retai kada žmogui reikia nupjauti koją — tik 
3% jų amputuojama per kelerius metus augant arterijos priskretimu. Taip 
pat nepamirškime, kad kai kojai grės paėjus, chirurgu gali išgelbėti koja, 
o mes visi irgi savu elgesiu tą pagalbą didinkime. 

Brež 3. užlaikykime sveikas pėdas. Apie 62% kojų nupjaunama, kai jos 
priskrenta ir jas tokias užgaunama chemiškai bei si Iima-salciu sužalojama. 
Uždegimas irgi savo padaro. Todėl visada laikykime kojaa-pedas šiltas, sva
rias ir sausas. O kai oda esti per daug sausa suskilusi, dainai tepkime* odą 
drėkinančiu kremu. 

Brež. 4. venkime pėdos susalojimo ir jon uždegimo įsimetimo Venkime 
ankstų batų, nuospaudų atsiradimo visi, ypač cukralige negaluoją. Nagus 
atsargiai, lygiai kirpkime. Būtinai reikia tuojau pranešti gydytojui susižalo
jus ar nusiskundimams atsiradus. 

Brėž. 5. jpraskime i ramesnį gyvenimą — mažiau judėkime. Priskretusias 
kojų arterijos teikia mažiau kraujo raumenims, todėl jie esti mažiau pajė
gus. Taip pat ir nutukimas (o tos mūsų moterėlės ir tokie pilvūzai vyreliai!) 
ar sunkumų kilnojimas menkina vaikščioti pajėgumą. 
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siaurės Amerikoje kelia pavojų 
milijonams negalinčių apsigin
ti, ypač pagyvenusiems žmo
nėms su negalia. 

Kontracepcijos, sterilizacijos 
bei aborto taikymas gimstamu
mui reguliuoti esąs turtingų 
tarptautinių institucijų „są
mokslas prieš gyvybę". Valsty
bės primetamos lytinio švietimo 
programos, kurioms dažnai va
dovauja gyventojų skaičiaus re
guliavimo organizacijos, pažei
džia tėvų teises auklėti savo 
vaikus ir skatina hedonistines 
gyvenimo formas. 

Istatymdavystė turėtų ginti 
tėvų „laisvą pasirinkimą" 
švietimo srityje. 

Pareiškimo autoriai kritikuo
ja vyraujančią ekonomikos po
litiką Amerikos šalyse, nes 
moterys verčiamos dirbti na
muose, , jų kaip motinų misija 
nesusilaukia paramos". Jie 
drauge pastebi, kad „radikalus 
feminizmas", skleisdamas klai
dingą lyties sampratą, daro žalą 
visų Amerikos šalių moterims. 

Už didėjantį nusikalstamumą 
bei narkomaniją kaltinamos ir 
, ,neteisingos gerovės pro
gramos". Vaikai, pasak Šeimos 
tarybos, vis labiau išnaudojami 
per vaikų darbą, prostituciją bei 
pornografiją. Amerikos gatvių 
vaikų kančios vadinamos skan
dalu. 

Pareiškime nedviprasmiškai 
vėl patvirtinamas Bažnyčios 
mokymas apie žmogaus gyvybės 
orumą nuo prasidėjimo momen
to iki natūralios mirties, san
tuokos tarp vyro ir moters 
neišardomumą ir šeimos kaip 
pagrindinės visuomenės ląste
lės, teises. 

Visas šias sritis būtina ap
saugoti geresnėmis teisinėmis 
priemonėmis. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 13) 

STOVYKLA „ŽVEJO 
BATUOSE" 

Birželio 23-28 d. Kelmės ra
jone prie Kryžbarko ežero vyko 
Kauno arkivyskupijos Evange
lizacijos centro organizuota 
stovykla parapijų jaunimo vado
vams, pavadinta „Žvejo batuo
se". Joje dalyvavo 65 dalyviai iš I 
14 parapijų, iš jų 3 diakonai ir 
3 klierikai. 

Stovyklai vadovavo Evangeli
zacijos centro bendradarbiai: 
referentas Arūnas Kučikas, ses. 
Dalia Verbylaitė ir klierikas 
Kęstutis Kevalas. Stovyklos 
tema (atsispindinti jos pavadini
me) — keturi žvejo, o vėliau 
apaštalo Petro gyvenimo etapai, 
į kuriuos savo patirtimi stengėsi 
įsigyventi stovyklos dalyviai. 

Pirmasis etapas — pašauki
mas ir kelias į Bažnyčią. Ši pir
moji stovyklos diena buvo skir
ta susipažinimui. Tam padėjo 
žaisminga simbolika: dalyviai 
karpė iš tinklo žuvis, mažose 
grupelėse piešė ir aptarė savo 
gyvenimo „upes". Antroji diena 
— Taboro kalno patirtis „Gera 
mums čia būti". Džiaugsmingo 
buvimo kartu, pasitikėjimo vie
nas kitu patirtį pagyvino psicho
loginiai pratimai — žiūrėjimas 
į kito akis, ėjimas per draugų 
pečius (bangas). 

Trečiąją stovyklos d ieną 
dalyvių laukė „nusleidimo 
nuo Taboro ka lno" arba 
„nusigręžimo nuo Dievo" iš
gyvenimas. Iš laikraščių iškar
pų buvo klijuojamas „žmogaus 
s i lpnybių kol iažas", žai
džiamas žaidimas , ,Sa la", 
kurį ses. Dalia Verbylaitė 
perėmė iš Londono jaunimo 
namų programos. Tą „proble
mų" dieną grupelėse aptartos 
pasirinktos temos, pvz., „san
tykis su kunigu parapijoje", 
„tikėjimas ir gyven imas" , 
„draugystė", „ce l iba tas" , 
„vadovavo reikšmė grupėje". 

Liturgijai romantiškuose vie
nuolyno griuvėsiuose buvo 
pasirinkta Rembrandto „Sū
naus palaidūno" paveikslo re
produkcija. Ketvirtadienio tema 
„Petrai, tu esi uola" leido 
įžvelgti savyje ir kituose stiprią
sias asmenybės savybes, kurias 
dalyviai simboliškai dėjo ant 

altoriaus, aukodami Dievui ir 
tarnystei žmonėms. 

Ses. Dalia Verbylaitė sakė, 
kad tarp stovyklos dalyvių buvo 
daug studijavusiųjų teologiją. 
Tačiau visai ne tas pat studi
juoti protu ir išgyventi, pavyz
džiui, pasitikėjimą konkrečioje 
bendruomenėje. 

Parapijų jaunimo vadovai iš 
Šiaulių ir Kelmės netrukus 
ketina surengti panašią stovyk
lą savo rajonų jaunimui. Sto
vyklos organizatoriai ir dalyviai 
labai dėkingi kun. Vytautui 
Grigaravičiui už visokeriopą 
paramą. .;..„... 

(„Bažnyčios iiniošV'St. 13) 
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3315 W 55th St. Chicago. IL 
Tsl. (312)470-2112 

9625 S 79th Ave . Hickory Mrtls. IL 
Tsi. (7at) 000-0101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. D1CKM, DDS, rTČT 
4S47 W. 103 t*. , OS* L—m, H. 

Pirmas apyl su Northvrestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis ui 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai 
(kalbėt angliškai) ta 

SURBNOCR LAL, MD 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 t . Kotais. Ctassąs. K. 00002 
Tsl. 312-444-2123 

Valandos pagal susitarimą 

DB. L. D. PETBEIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

aV tS4pVM*^w rSM.( ^MCsfM^r ^^s^Df IV 

1 mylia Į vakarus nuo Hsrtem Ave 
Tsi. (Tat) 100 1010 

Valandos pagal susitarimą 

DB. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DB. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1 M I . assirlai, tufte 402 
Valandos pagal susitarimą 
Tai. - (1-312) 337-1201 

mmmmm MBBMB, ato., te. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
•100 0. Are*** Avs. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tsl. (312) 000.7700 

Si. (312) 471 . 
VIDAS J. HEMrCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — SlftOtCS LIGOS 

7722 a. Kasate Ave., 

AKIŲ CHIRURGIJA 
AKIŲ LIGOS 

1020 B. 0f>0Sf) Av»., 
K, 

Tsl. 700-027 
pątQatl SUftitąVlfTta) 
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PRAĖJUSIŲ RUSIJOS 
PREZIDENTO RINKIMŲ 

REIKŠMĖ LIETUVAI 
ZENONAS PRŪSAS 

RUSUOS prezidento rinkimai 
y r a praeityje ir jau beveik 
užmiršti. Bent man susidarė 
įspūdis, kad ir prieš Šiuos rin
kimus Amerikos lietuviai ne
buvo jais labai susidomėję. At
seit, ta i rusu, o ne mūsų reika
las, ką jie išsirinks! Tai mažai 
siejasi su Lietu .a, o ypač mu
mis, gyvenančiais Amerikoje. 
B e to, koks gi skirtumas, jei iš
sirinks Jelciną ar Ziuganovą? 
Abu rusai, ultranacionalistai ir 
šovinistai, abu gobšūs u-grobuo
niški imperialistai, abu mela
giai ir visai nesilaiką pažadų 
politikieriai. 

Tai klaidingas galvojimas. 
Pirmiausia, nors ir gyvename 
Amerikoje, Lietuvos likimas 
turėtų mums būti nemažiau 
svarbus, negu lietuvybės ateitis 
Amerikoje. Jei bus išverstas iš 
šaknų Lietuvos medžio kamie
nas, jo amerikietiškoji šaka irgi 
greit nudžius. O Lietuvos liki
mas labai daug priklausys nuo 
jos kaimynų, ypač nuo įvykių 
Rusyoje. O dėl praėjusių Rusijos 
prezidento rinkimų, svarbesnis 
jų aspektas buvo ne kova tarp 
asmenybių — Jelcino prieš 
Ziuganovą, — bet rungtynės 
tarp dviejų RUSUOS žmonių gru
pių: nuo komunizmo tvaiku dar 
apsvaigusių ir komunizmą kaip 
politine bei ekonomine sistemą 
j au atmetusių rusų. Prie pirmo
sios grupės — komunistų — 
glaudėsi ir kietieji stalinistai 
(Anpilovo grupė), ir kiek nuosai
kesni Markso-Lenino pasekėjai. 
Tarp balsuotojų didele dalį 
sudarė indoktrinuoti ir nebesu
gebą galvoti pensininkai, o taip 
pat kaimo gyventojai. I neko-
munistų grupe įsijungė įvairaus 
plauko ir įvairaus laipsnio 
demokratijos bei laisvos rinkos 
salininkai, kai kurie su nacio
nalizmo ir šovinizmo priemaiša. 
Bet kai komunistinėje grupėje 
dauguma tebesvajojo apie Sovie
tų Sąjungos atkūrimą, visos Jei-
ciną remiančios grupės, įskai-
tant ir nacionalistiniam sparnui 
atstovaujantį generolą Lebed, 
kalbėjo tik apie Rusiją esamose 
ribose. Labai svarbus įvykis šių 
rinkimų metu buvo tai, kad 
visos, anksčiau tarp savęs labai 
kastai kovojusios, demokratinės 
grupės, įskaitant ir Gaidaro bei 
Javlinskio šalininkus, rado 
bendrą kalbą ne tik tarp savęs, 
bet ir su centrui atstovaujančio
mis Černomyrdino ir generolo 
Lebed bei Maskvos mero Lužko-
vo grupėmis. Todėl nemažas 
nuopelnas yra priskirtinas Jel
cinui, kuris sugebėjo sudaryti 
koaliciją tarp visų šių grupių. 
Atrodo, kad kol kas ši koalicija 
dar laikosi, nors ir vyksta dau

giau asmeninio pobūdžio kovos 
tarp Černomyrdino ir Lebed. 
Tuo tarpu Ziuganovo sudaryta 
komunistinė koalicija jau prade
da iširti. Pavyzdžiui, iš ko
munistų Centro komiteto turėjo 
ne savo noru pasitraukti stali 
nistas Anpilovas: jam buvo lyg 
ir suversta kaltė dėl rinkimų 
pralaimėjimo, nes jis savo kie
ta laikysena išgąsdinęs daugelį 
balsuotojų. 

Didžiausias šių rinkimų pra
laimėtojas, be abejo, buvo Žiri-
novskis: per pirmąjį rinkimų ra 
tą jis tegavo tik 5.8% balsų. O 
juk jo vadovaujama vadinamo
ji liberalų demokratų partija 
1993 metais gavo 22.8% balsų, 
kurie nukrito iki 11% per 1995 
metų Dūmos rinkimus gruodžio 
mėnesį, iki 5.8% per preziden
tinius rinkimus 6 mėnesiais 
vėliau. Pagal balsuotojų apklau
sinėjimus, per antrąjį šių rin
kimų ratą 1996 m. liepos 3 die
ną beveik pusė Žirinovskio šali
ninkų prabalsavo už Jelciną. 
Nors prieš šiuos rinkimus Ži-
rinovskis ir gyrėsi, kad jo šali
ninkai balsuosią taip, kaip jis 
paliepsiąs, atrodo, kad jie jo 
visai neklausė. Po rinkinių visai 
nebegirdėti apie šį imperialistą, 
kuris dar šį pavasarį estams yra 
pažadėjęs, kad jis darysiąs 
viską, ką tik galėsiąs, kad tik 
panaikintų Baltijos valstybes. 
Todėl vien tik dėl Žirinovskio 
„iškritimo iš balno" reikėtų 
laikyti šiuos rinkimus mums la
bai reikšmingais. 

Kaip gi atrodo ateitis? Tai la
bai priklausys nuo Jelcino svei
katos. Jei jis išgyvens iki 2000 
metų birželio mėnesio, kada 
prezidento terminas pasibaigs ir 
kada turėtų būti nauji rinkimai, 
iki to laiko galimybė, kad Rusįja 
bandytų okupuoti Lietuvą, yra 
labai maža, o gal beveik neeg
zistuojanti. Per tą laiką Rusijoje 
daug kas pasikeis mūsų naudai. 
Išmirs didelė dalis senųjų, ko
munizme užaugusių ir imperia
lizmo liga apkrėstų, rusų, tebe 
svajojančių apie Rusiją, kaip 
pasaulio užkariautoją. Antra 
vertus, — padidės jau poko
munistinėje santvarkoje subren
dusi rusų karta, kuriai bus svar
biau ekonominė gerovė, o ne ko
munizmas ar kitų kraštų užka
riavimas. Dėl to per 2000 metų 
prezidento rinkimus komunistų 
kandidatas nebesurinks 40% 
balsų, o gal tik kokius — 25-30% 
Buvusioms imperialistinėms 
tautoms — vokiečiams, ang
lams, ispanams ir kitiems — jau 
seniai paaiškėjo, kad imperializ
mas yra „blogas biznis", kad 
kolonijų išlaikymas labai bran
giai kainuoja, kad yra daug 

Newt Gingrich (kairėje) su Vytautu Vidugiriu Respublikonų partijos veikėju 
iš Kalifornijos ir XIV JAV LB tarybos vicepirm , respublikonų suvažiavime 
San DieKo, C A 

STINGA HUMANISTINIO 
POŽIŪRIO AUKAI 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Lietuvos prezidentas siūlo 
panaikinti mirties bausmę. Šis 
pasiūlymas sukėlė priešingų at
siliepimų srautą. Kodėl taip 
audringai reaguojama į tokį, 
rodos, kilnų ir humanišką aktą? 
Štai, „Visuotinės žmogaus tei
sių deklaracijos" 3 straipsnis 
sako, kad „kiekvienas žmogus 
turi teisę i gyvybę, laisve ir 
asmens neliečiamybę". Verta 
įsidėmėti konstrukciją — „turi 
teisę į gyvybę". Deklaracija 
nekalba apie tai , kas tą teisę į 
gyvybę garantuoja. Tikriausiai 
šiame dokumente to ir padaryti 
neįmanoma. Kiekvienoje val
stybėje vis kitokia konstitucija, 
vis kitokia teisėsauga ir teisė
tvarka. 

O ką rašo mūsų, 1992 metais 
referendumu priimta, Konstitu
cija apie pagrindinę žmogaus 
teisę — savo valstybėje būti 
gyvam? 19 straipsnyje kirste 
įkirsta — „žmogaus teisę į 
gyvybę saugo įstatymas". Kitas, 
6 s t raipsnis , priduria, kad 
„kiekvienas savo teises gali gin-

lengviau kurti ekonominę gero
vę tik savo tautos ribose. 
Tikėkimės, kad per ateinančius 
4 metus ir rusai tai supras. 

Nieko nekainuoja būti opti
mistu. Taip esu rašęs prieš kele
tą mėnesių, kada ateitis atrodė 
blankesnė, kada Jelciną rėmė 
tik 8%, kada Rusijos demokra
tai buvo visai pasimetę ir komu
nistas Ziuganovas atrodė mums 
pr i imt inesnis , palyginti su 
Žirinovskiu ir jam panašiais. 
Liepos 3 dieną už Jelciną, atsto
vaujantį neimperialistinei Ru
sijai, prabalsavo net 54% rusų, 
todėl peršasi išvada, kad Rusi
jos pavojus Lietuvai mažėja ir 
kad šie rinkimai mums yra la
bai reikšmingi. Jie savo svar
bumu gal beveik gali lygintis su 
Sovietų Sąjungos panaikinimu 
1991 metų rugpjūčio mėnesį. 

ti , remdamasis Konstitucija". 
Taigi ir teisę, ir gyvybę gali 

ginti, jeigu nori ir sugeba tai 
padaryti, kiekvienas žmogus. 
Tik galimybės apsiginti toli 
gražu ne vienodas. Smulkus ar 
vidutinis verslininkas gali, jei 
policijos vadovybė leis, įsigyti 
savigynai šaunamąjį ginklą. Už 
pusę tūkstančio prieinamas 
kiekvienam, kas tokią sumą 
sukrapšto, dujinis pistoletas 
užpuolikui pagąsdinti. 

Naujieji turčiai, pirmaisiais 
nepriklausomybės metais spar
čiai išsilukštenę iš sovietmečio 
partinės ar ūkinės nomenklatū
ros, seniai numojo ranka į poli
ciją, prokuratūrą, teismą. Jokio 
pasitikėjimo teisingumą ir pilie
čio gyvybės apsaugą turinčiomis 
garantuoti valstybės struktūro
mis. Jie nedelsdami susikūrė 
savo apsaugos struktūras, daž
niausiai iš buvusių KGB specia
listų, turinčių, puikią, deja, 
Lietuvos Temidės dar neįvertin
tą represinės veiklos patirtį. Čia 
randa darbo ir KGB informato
rių (skundikų, šnipukų) šiek 
tiek pasikeitęs, bet nesuardytas, 
t inklas ir įspūdingos išvaizdos 
kvadratinių pečių vyrukai — 
„kūnsargiai", kuriuos nesunku 
atpažinti iš kalbos. 

O ką daryti vienkiemyje gyve
nantiems senukams, kai į trobą 
įsilaužia keturi kaukėti žaliūkai 
ir reikalauja atiduoti pinigus, o 
negavę, imasi nelaimėlius kan
kinti, mušdami, degindami, ga
liausiai užmušdami ar pas
maugdami? Palikdami aukas, 
nusikal tėl iai paima ras tus 
grašius ir būtinai — svaigalus. 
Jei tik jų randa. Dažniausiai dėl 
degt inės „iš t roškusiej i" ir 
prievartauja pinigų. 

Tokia juodosios kronikos kla
sika jau tapus: žudynių schema. 

Užpulta senutė neturi jokių 
galimybių pasinaudoti Konsti
tucine teise ginti savo gyvybę. 

įs tatymas kol kas da r neap
saugo jos gyvybės. Asmeninio 
ginklo j i ne tu r i , išskyrus. . . 
rožančių, kuris nė vieno bandito 
neišgąsdino ir nuo piktadarys
tės neatgrasė. 

Nesaugo gyvybės ir įstaty
mas, jei buksnoja visa teisėsau
gos sistema. O ji tokia išklibusi 
ir buvo viena iš bū t inų valsty
bės turto spar taus perėmimo į 
sovietmečio par t inės ir ūkinės 
nomenklatūros r a n k a s sąlygų. 
Jau seniai šis procesas vadina
mas taikl iu t e rminu — „prich-
vatizavimas" (pr ichvat i t , rus. 
nutverti, pagriebti). „Prichvati-
zavimas" buvo ir dabar tebėra 
esminis Seimo valdančios dau
gumos „ekonomijos" procesų tu
rinys. J i s sąlygojo ir lėmė 
atsiradimą daugybės nusikalti
mų: reketo, pseudobankininkys-
tės, valdininkų korupcijos, plė
šikavimo ir žmogžudysčių. 

Beje, šių nusikal t imų tar
pusavio ryšiai — ne žurnalistų, 
o teisėsaugos specialistų — 
pastebėti ir nus ta ty t i . 

Taigi, prezidentas aiškiai ir 
nedviprasmiškai stoja už už
kietėjusių žudikų, recidyvistų 
gyvybės išsaugojimą. Logikos 
čia nestinga, mat . žudikas taip 
pat žmogus. Tik smarkiai nera
mu širdyje. Prezidentas neišlei
do nė vieno dekreto. įpareigojan
čio teisėsaugos ir teisėtvarkos 
institucijas vykdyti tai , kas 
plaukia iš įs tatymų, kas numa
nu iš demokrat inės valstybės 
sampra tos — g i n t i pi l iet į , 
sudaryti saugias sąlygas dar
buotis, kur t i , ilsėtis. 

Kol tokių sąlygų valdžia 
nepajėgia sudaryt i , bet koks 
išskirtinis rūpest is visuomenei 
pavojingų asmenų — plėšikų, 
žudikų — gyvybės išsaugojimu 
pilietine prasme amoralus ir 
nepateisinamas. 

Prezidentas daro ne tai , ką 
privalėtų, t ad kyla klausimas: 
kodėl taip daro? 

Siekdamas pasirodyti huma
nišku? Bet a r nenus ipe lno 
prezidento humanis t in io požiū
rio žudikų aukos? Ar ta ip neiš
niekinamas pa ts humanizmo 
principas? 

Norėdamas pabrėžtinai pasi
rodyti e s ą s k r i k š č i o n i š k a i 
atlaidus savo art imui, šiuo atve
ju — recidyvistui žudikui? 

Bet krikščioniškas atlaidu
mas asmeniniam priešui ar žalą 
padariusiam žmogui niekaip ne-
sietinas ir nelygint inas su tei
singumo vykdymo pareiga. 

Konstitucijos 84 straipsnis 
išvardija 24 prezidento funkci
jas. Nė viena jų nebyloja, kad 
prezidentas t u r i g int i doro 
žmogaus gyvybę ar rūpintis, 
kad gyvybė būtų apginta. Nepa
rašyta taip pat, kad prezidentas 
gina žudikus. Bet labai aiškiai 
— „teikia malonę nuteistie
siems". 

Vertėtų t e i k t i malonę ir 
nenuteistiesiems — užtikrinti 
galimybę saugiai gyventi. 

Danute Bindokienė 

Prasideda darbymetė 
Užsibaigus respublikonų su

važiavimui San Diego mieste, 
Amerikos žurnalistai, vidaus 
polit ikos stebėtojai ir kiek
vienas žinomesnis politikas, 
kurio nuomonė šį tą reiškia, tu
ri maždaug savaitę laiko anali
zuoti kiekvieną suvažiavimo 
momentą — atseit, „skaityti 
t a rp eih'čių". Po to visas „tur
g u s " persikels pas demokratus 
į Čikagą. 

Tuose „perkrat inėj imuose" 
j a u č i a m a s t a r y t u m nusi
vylimas, kad viskas per daug 
sklandžiai vyko, nebuvo ypa
t ingu išsišokimų, staigmenų, 
sąmyšio. Kai kurie žinomi spau 
dos bei televizijos žurnalistai iš
važiavo iš San Diego, nesulaukę 
seimo pabaigos, nes , jame ne
buvo nieko naujo" ir nevertėjo 
laiko gaišti. Dar kiti tvirt ina. 
kad įspūdingiausias momentas 
buvo Elizabeth Dole — kandi 
dato į prezidentus Bob Dole 
žmonos — kalba. Prelegentė su 
gebėjo išeiti iš įprastosios re
t o r i k o s ir įneš t i š i l umos , 
humaniškumobei įtikinamumo 
į savo žodžius. Pasigirsta net 
nuomonių, kad galbūt Eliza
beth, o ne Bob, turėtų kandida
tuoti į prezidentus... 

Tačiau kaip galima tikėtis 
spontaniškumo iš tokio pobū
džio renginių, jei jie rengiami ne 
tiek politiniais, o reklaminiais 
t ikslais . Suvažiavimo savaitę 
kandidatai gauna tiek neapmo
kamos propagandos, kad retas 
įs tengtų ją įsigyti už pinigus. 
Kai 1950-tajame dešimtmetyje 
į konvencijų sales buvo įsileisti 
TV žurnalistai ir filmavimo apa
ratai , kais ketveri metai Ameri
kai pateikiama tarytum „poli
t inė olimpiada", kurioje rung
tyniauja ne atletai , o politikai. 
Viskas, atrodo, yra surežisuota 
specialiai televizijos laidoms lyg 
koks teatro spektaklis. Ir šiame 
suvažiavime buvo susir inkę 
daugiau kaip 14,000 įvairių 
susižinojimo priemonių žur
nalistų. Taigi — kiekvienam 
respublikonų partijos delegatui 
teko maždaug po tris. 

Nepaisant geros dalies bana
lumo, vis dėlto suvažiavimas 
nemažai pasitarnavo respubli
konų kandidatams — Bob Dole 
ir Jack Kemp. Jų kalbos buvo 
ypač gerai paruoštos, entuzias
t iškai , įtikinančiai perduotos. 
Net pažadai, kurių išsipildymo 
niekas per daug nesitiki, skam
bėjo t i ek au t en t i ška i , kad 
galbūt kai kurie balsuotojai pra
dėjo savęs klausti: o gal ir ver
ta respublikoną vėl įsodinti į 
Baltuosius rūmus? 

Ką gi žada balsuotojams res
publikonų programa, kad už ją 
tu rė tų atiduoti savo balsus? 

Didžiausias ir pirmasis dėme

sys skiriamas finansams, ypač 
pajamų mokesčių atvejams 
Pažadėta visiems krašto gy 
ventojams nubraukti 15 pro 
centų federalinių mokesčių, o 
tai sutaupytų nemažai pinigo 
mokėtojams. Iš to išplaukia ir 
įvairūs kiti palengvinimai, tiek 
šeimoms (siūlomas 500 dol kre
ditas už kiekvieną vaikai, tiek 
pensininkams'panaikinti 1993 
m. įvestą „Sočiai Secunty" 
apmokestinimą), o taip pat daug 
lengvatų eiliniams taupytojams 
bei investuotojams. Apskrita; 
žadama suprastinti pajamų mo-
kesčių painiavas, kad galbūt net 
„paprastas mirtingasis" galėtų 
jas suprasti ir pats savo mokes
čių formas užpildyti. 

Su finansais susieti pažadai 
karinėms pajėgoms I geresni 
buta i , a t lyginimai , uždrau 
dimas į kariuomene priimi i 
homoseksualus, moterims ne
būtų leidžiama dalyvauti kau 
tynėse pirmosiose fronto lini
jose). Respublikonai žada sut- n-
pyti daug pinigų, oanaikindami 
kai kurias vyriausybes jstaigas. 
sumažindami valdiškųjų tar 
nautojų etatus. Kai kurie vals
tybiniai biurai būtų atiduodami 
į privačios vadovybės rankas. 
Visus projektus, be abejo, pra
lenkia svarbiausias: valstybinio 
biudžeto subalansavimas Bob 
Dole kadencijos laikotarpiu 

Verta atkreipti dėmesį ir j ki
tus respublikonų programos 
punktus, priimtus šiame suva
žiavime, ypač į pažiūrą dėl ne 
gimusių kūdikių žudymo ir imi
graciją. Nors pastaruoju metu 
Bob Dole, matyt pasidavęs kai 
kurių grupuočių spaudimui, 
pradėjo gerokai svyruoti dėl ne 
gimusių kūdikių žudymo-abor-
to, palikdamas motinai ..pasi
rinkimo teise", suvažiavime 
aiškiai pasisakyta, kad žmogaus 
gyvybė turi būti įstatymais 
apsaugota nuo pat jos pra
sidėjimo mot inos įsčiose. 
Vadinasi, abortai yra nepri 
imtini. 

Gerokai apribojamos laiki
nųjų imigrantų teisės gauti 
paslaugas, net siūloma nesu 
teikti Amerikos pilietybės jų 
vaikams, jeigu jie ir gimtų 
šiame krašte. Dar labiau bus 
varžomi nelegalūs imigrantai — 
jiems pagalba tebus teikiama 
tik ypatingos nelaimes atveju. 
Nemažas dėmesys būtu skiria
mas visų JAV pasienių apsau
gai, kad kuo mažiau nelegalių 
imigrantų patektų į šj kraštą 

Žinoma. Demokratu partija 
jau visus respublikonu pažadus 
gerokai sukritikavo ir į ju vieta 
siūlys savuosius. Turėdami sa 
vaite laiko iki savojo suvažia
vimo dar gali kai ką pakeisti ir 
„pagerinti", kad balsuotojus pa
trauktų j savo pusę. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 

1 
Vėlyvas ruduo. Vėjas gainioja iškritusį pirmąjį bal

tuti sniegą per laukas į slėnius, į daubas, o iš jų vėl į 
laukas, į pušynus... Dangus atrodo paniuręs, kai per jį 
•vyra sunkos, švininiai debesys. Jie kažkodėl neramiai 
dreba. Atrodo, ir vasaros nebuvo, rodos, ir vyšnios ne 
galėjo raudonai sirpti. Lauke jokio juoko — tik liūdesys 
ir pyktis. 

— Bjaurus oras, — sumykė literatūros mokytojas 
Kersitis ir, nusigręžęs nuo lango, atsisėdo į minkštutėle, 
raudoną, kaip saulėje išsirpusią žemuoge, sofą. Jo 
augalotas liemuo pasviro ir pradėjo suptis. Šviesių gar
banų pluoštas uždriko ant aukštos su dideliu randu kak
tos, o mėlynos, kaip lino žiedai, akys pradėjo slidinėti 
po gražų kambarį, i kurį klastingai slinko niūri sutema. 
Mėlynų akių žvilgsnis atsirėmė į paveikslą, kuriame 
sprogsta granatos, raitosi sužaloti karių kūnai, o dangus 
verpetuotais niūriais debesimis aptrauktas. Virš vaiz
do, skirto prisiminti aukoms už Lietuvos laisve, kabojo 
didelė fotogrsiUa, kurioj* šypsojosi du jauni vyrai ka
rininkų uniformose. Giedras mokytojo žvilgsnis suvirpo: 
kaip tik šitokią žvarbią rudens dieną jo gerssis bičiulis 
Jonas Ilgūnas, priešo kulkos pakirstas, žuvo karžygio 
mirtimi. Nusviro mokytojo galva, ir jis nugrimsdo į pra
eitį, prisimindamas šankius išgyvenimus bei daugelio 
gyvybių pareikalavusias kovas už Lietuvos laisve... 

Ir prieš tai buvo vėlyvas, bet gan saulėtas ruduo, nors 
voratinklių balzgani siūlai jau nebesidraikė, klykdamos 
gervės jau senokai buvo išlėkusios į šiltesnius kraštus, 
o beržai, numetė žalialapį apdarą, tarytum vienmarš
kiniai, liūdnai virpino nusvirusias šakas. Laukai, ati
davę vasaros derlių, marguliavo tamsiais arimais. Žie
dais ir bičių spiečiais pasipuošusias pievas pridengė 
niūri šarma. Sunku buvo betikėti, kad, atėjus pava
sariui, čia vėl žydės dobilas, ir prie jo glausis lieknutė 
smilga... 

Tai šitokio rudens dieną septintos klasės mokinys 
Antanas Keraitis, draugų apsuptas, kilstelėdamas kart
kartėmis rankoje laikomą kažkokio laikraščio lapą, 
pakeltu baltu įtikinančiai kalbėjo apie lietuvių ka
riuomenės pulkus, ginančius Lietuvos laisve. Primines 
savo draugams, kad, pasklidus žiniai apie savanorių 
registravimąsi Vilniuje, jis norėjęs irgi įstoti savanoriu 
į kariuomene, tačiau dėl per jauno amžiaus nepriėmė. 
Kiek stabtelėjęs, į kiekvieną žvilgtelėjęs, tęsė; 

— Dabar man jau aštuoniolika, kaip ir jums visiems, 
todėl kviečiu jungtis prie manės! Jau lietuvių tautinis 
susipratimas didėja. Žiūrėkite, jauni kaimo bernai meta 
arklus, palieka žalias lankas, verkiančias senas motinas 
ir eina savanoriais dėl tėvynės laisves kovoti. Jie eina 
ginti Lietuvos, kad galėtų lietuvišku žodžiu raginti va
goje bėrį- Jie eina kautis, kad vėliau laisvėje kvepian
čiose pievose skambėtųjų lietuviškos dainos. Matote — 
tauta ima ginklus ir žengia į laisve... 

Norėdamas savo žodžių reikšme sustiprinti, jis iš
skleidė laikraščio lapą ir perskaitė, ypač pabrėždamas 

keletą sakinių iš ministro p i rmininko Sleževičiaus 
atsišaukimo: 

— Šiandien visi išvydome laisvės rytojų švintant. 
Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę, 
tad ginkime Nepriklausomą Lietuvos valstybę! Net 
dukart jis šūktelėjo: Lietuva pavojuje! Tad ginkime 
Lietuvą! Ir kreipdamasis į kiekvieną vardu — Jonai , 
Petrai, Antanai, Povilai, Zigmai... Drąsiai, be baimės, 
kaip mūsų tėvai ir sentėviai... užstokim priešui kelią 
ir pakelkim žygį už mūsų Motiną tėvynę... 

Ir po to pridėjo: 
— Taigi palikime mokyklos suolus — į juos vėliau 

sugrįšime! Neatidėliodami vėlesniam laikui, neškime 
savo širdis tėvynės Laisvei! 

Šitaip devyni moksleiviai iš gimnazijos klasių išžy
giavo tėvynės labui. Jų tarpe du geri bičiuliai — Antanas 
Keraitis ir Jonas Ilgūnas. 

Abu mokslo draugai — Keraitis su Ilgūnu — buvo 
vienodo ūgio, nuo pirmos klasės sėdėjo tame pačiame 
suole, abu buvo priimti į Karo mokyklą, kurios kursą, 
dėl karo sąlygų sutrumpintą, po pusmečio baigė, ir abu 
leitenantai buvo paskirti į tą patį dalinį, tuo metu 
kovojusį su lenkais. 

Augustavo apylinkėje pelkynai. Žemė pažliugusi 
purvu, o naktis tamsi kaip niekšo sąžinė. Iš tolių aidi 
tankesni ir retesni šūvių garsai. Padangė žaižiruoja de
gančio kaimo kruvinomis liepsnomis, kurios plečiasi ir 
aiškiai matyti, kaip jų didėjančius liežuvius lanksto 
vėjas. 

— Prakeiktieji lenkai padegė lietuvių kaimą, — sako 
savo būrio vyrams leitenantas Keraitis. Jo kakta išar 
ta ryžto bei rūpesčio vagomis. Dar kartą apsvarsto savo 
uždavinį — su būriu susprogdinti tiltą, per kurį galėtu 
keltis lenkų kariuomenė. Uždavinį vykdyti jam pagelbės 
leitenanto Ilgūno būrys, išsidėstęs dešnėje. Žinia apie 
lenkų artėjimą per ryšininką jau pasiekė abu būrius 

Lei tenantas Keraitis įsako būriui j} sekti. Iš tolių 
aidi patrankų dundesys. Mintyse staiga pasirodo motina 
su tėvu. Jie nuo pat vaikystės, išleisdami ji tolėliau. 
palaimindavo kryžiaus ženklu, o dabar regi motiną su 
klupusią prie stalo ir garsiai kalbančią „Sveika. 
Marija"... 

Netolimas žygis iki tilto, tačiau purvas ir vanduo 
stabdo žingsnius. Už tilto jau traška kulkosvaidžiai Lei 
tenanto Ilgūno būrys jau kaunasi. Leitenantas Kerai 
t is slenka pirmasis patiltėn, o paskui ir jo vyrai su pa 
ruoštais sprogmenimis. 

Keraičio vyrai, laimingai įvykdę uždavinj. pradėjo 
skubiai t raukt is atgal. „Ačiū Dievui", — atsiduso jis. 
kai sprogimas perkirto tiltą į dvi dalis, o visi jo vyrai 
buvo šalia jo. 

Debesuotos aušros šviesoje buvo ramu. tik naktines 
kovos vietoje, kur į vandenį nugarmėjo tiltas. Keraitis 
išvydo savo draugą, sukrėtusį prie beržo. Šalmas nukri 
tes. Galva kulkos perverta. Lino mėlynumo atviros akys 
tarytum sakė: „Tėvynės labui pareigą atlikau... 

i Bus daugiaui 

i 
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

GARBINGAS MOKYKLOS 
JUBILIEJUS 

Kauniečiams — žymus jubilie
jus: Salomėjos Neries vidurinei 
mokyklai — 75-eri metai. Tai 
didelis įvykis ne tik miesto, bet 
ir visos Lietuvos visuomenei, 
nes ši mokykla jau išleido 2,679 
abiturientus, pasklidusius po 
Įvairius šalies kampelius. Ne 
vienas jų šiandien gerai žino
mas ir Vakaruose, už Atlanto. 
Tai poetai V. Palčinskaite, E. 
Miežela i t i s , rašytojas A. 
Bieliauskas, dailininkas A. 
Savickas, mokslininkas M. Mar-
tynaitis. Aukso medaliais mo
kyklą baigė 13. sidabro — 73 
abiturientai. 

Gražiai savo mokyklos jubi
liejų pagerbė jos buvę auklėti
niai. Šv. Mykolo Arkangelo baž
nyčioje aukotos Mišios už jau 
Anapilin išėjusius mokyklos va
dovus, mokytojus, mokinius. 

Vėliau įvyko minėjimas erd
vioje salėje, kur galėjai sutikti 
žilagalvę, amžių bebaigiančią 
nugyventi, dar mergaičių gim
naziją lankiusią, senyvą mote
riškę, kupiną energijos, vidur
amžį, bet jau žilstelėjusiais smil
kiniais vyriškį ir neseniai mo
kyklinį suolą palikusį jaunuolį. 
Visi jie susirinko į pirmųjų žinių 
citadelę, atėjo nusilenkti moky
tojui, susitikti klasės draugą. 

Po minėjimo buvę auklėtiniai 
pasklido po klases. Ilgai netilo 
jų šnekos, prisiminimai, dai
nos... 

Prisiminta ir mokyklos isto
rija. O ji tokia: 

1920 m. rugpjūčio 20 diena 
šviet imo ministro jsakymu 
Kaune veikusi šešių klasių 
miesto mokykla, perorganizuo
ta į gimnaziją. Mokykla ne 
kartą keitė pavadinimą: 1924 -
1928 m. vadinosi 2-ąja valsty
bine gimnazija, 1928 — 1936 m. 
— 3-ąja valstybine gimnazija. 

1940 m. spalio 1 d. ji pavadinta 
3-ąja mergaičių vidurine mo
kykla. Po kelių metų atsisaky
ta atskiro berniukų ir mergai
čių mokymo praktikos. Mokyk
lai vėl grąžintas 3-osios vidu
rinės mokyklos pavadinimas. 
1954 m., jamžinant Salomėjos 
Nėries (dėsčiusios mokykloje* 
atminimą, mokyklai suteikia
mas jos vardas. Po metų mokyk
loje įkuriamas poetės muziejus. 

Mokykla ilgą laiką neturėjo 
savo pastato, veikė nuomojamo
se patalpose Prezidento, Mairo
nio. Kęstučio gatvėse. Didėjant 
mokinių skaičiui, patalpos gim
nazijai darėsi per ankštos. 

1937 m. buvo pastatytas spe
cialus pastatas Aukštaičių 52. 
Nuo 1965 m., pakeitus namų 
numeraciją, mokyklos adresas 
yra Aukštaičiu 78. 

Iki 1931 m. dėstyta lenkų 
kalba. Tada ir mokėsi daugiau
sia ier.kų tautybės vaikai. Po 
metų pradėta dėstyti lietuvių 
kalba. Mokslas buvo mokomas 
— per metus 150 litų. Neturtin
giems vaikams buvo tam tikros 
nuolaidos: jie buvo atleidžiam: 
nuo mokesčio, jų šelpimu rūpi
nosi gimnazijos tėvų komitetas. 
Lėšos buvo renkamos, prave
dant mokamus vakarus, lote
rijas. 

Pirmoji 3-osios valstybinės 
gimnazijos laida — 15 mokinių 
išleidžiama 1928 metais. 

Pirmieji pokario meta: gimna
zijoje prasidėjo 1944 m. spalio 
2 d. 

Šeštajame dešimtmetyje S. 
Nėries vidurine mokykla buvo 
politechnizuota. ėmė veikti ra
diotechnikos, darbščiųjų rankų, 
automobilizmo, fotografijos ir 
kiti būreliai. 

Nuo 1990 m. pradedant 3-čiąja 
klase sus t ipr in ta i dėstoma 

CLASSIFIED GUIDE 

Šiuose rūmuose Kaune, Aukštaičių 78, nuo 1937 m. įsikūrė Salomėjos Nėries vidurinė mokykla 

anglų kalba. Nuo 10 klasės pro
filiuojama į t iksl iuosius ir 
humanitarinius mokslus. 

Kauno 3-oje valstybinėje gim
nazijoje nuo senų laikų veikė 
įvairios organizacijos ir būreliai. 
Nuo 1934 m. — mergaičių ir ber
niukų skautų organizacija. 1935 
m. įkurta V. Kudirkos meno 
kuopelė. Kasmet gegužės 1 d. 
Kleboniškyje vykdavo medelių 
sodinimo — Baltijos šalių šven
tė. Ypač iškilmingai ir pakiliai 
minėdavo Nepriklausomybės 
dieną — vasario 16 d. 

Dabar mokykloje plačiai die
giamos S. Šalkauskio, A. Macei-
mos Vladorfo mokyklos idėjos. 
Mokykloje šiandien veikia mer
gaičių ansamblis, pradinių kla
sių mokinių šokių, taut inių 
šokių, dramos, aerobikos būre
liai, pučiamųjų orkestras. Sena 
ir graži tradicija — iškilmingi S. 
Nėries gimimo metinių minėji
mai, kuriuose dalyvauja visų 
Lietuvos mokyklų, ku r iose 
mokėsi ar dirbo poetė, mokiniai 
ir mokytojai, S. Nėries sūnus , 

Salomėjos Neries vardo mokyklos Kaune 44 iaida. is:! :KU ii.i vasara po 30 motų 

r ' ~~' 

Pankutinp meiyaičiu (rimna/ijos laida nu auklėtoja Janina ViAinskaite Vainauskiene 1954 m. 

dukraitės. Mokykloje organi
zuojami įvairūs moksleivių kon
kursai, renginiai , Moki žodį — 
žinai kelią", viktorinos. Ban
doma vėl a tkur t i skautų orga
nizaciją. Grąžinta ir iškilmingai 
minima Motinos diena. 

S. Nėries mokyklai dabartiniu 
metu vadovauja šeštasis jos di
rektorius. Bene ilgiausiai direk
toriavo Eleonora Janušaus
kaitė, dėsčiusi istoriją. J i vado
vavo mokyklai nuo 1944 iki 
1968 metų. Tai buvo išties sun
kūs ir sudėtingi laikai. 

Pirmuosius pokario mokslo 
metus mokykloje pradėjo 24 mo
kytojai. 1956 metais jų skaičius 
padidėjo iki 50. Šiandien moky
tojauja 53 aukštąjį išsilavinimą 
tur intys pedagogai, savo dės
tomo dalyko specialistai. Dau
giau kaip pusė mokytojų ates
tuoti , tur i vyresniojo mokytojo 
a r b a mokytojo metodininko 
kategorijas. 

Mokykloje mokytojavo ir Van
da Sruogienė, istorikė, Lietuvos 
istorijos vadovėlio autorė. 1928 
- 1929 metais ji buvo gimnazi
jos inspektorė. Poetė Salomėja 
Nėries 1937-1940 metais gimna
zijoje dėstė lietuvių ir vokiečių 
kalbą. 

Per 75-erius metus mokykloje 
dėstė daug mokytojų, dalis jų 
pasikeitė, kiti dirbo iki pasku
tiniųjų savo gyvenimo dienų, 
dar kiti — šiandien pensi
ninkai . Buvę auklėtiniai geru 
žodžiu prisimena ir yra dėkingi 
jau išėjusiems iš šio ašarų 
pasaulio mokytojams: Nijolei 
G a s t i l i e n e i , A ldona i Kru-
kauskaitei , Mykolui Kregždei, 
Onai Duobienei, Onai Kuber-
taičienei. Valei Churginaitei, 
Sofijai Kleizienei, Jadvygai 
Malijonienei, Zigmui Rupeikai, 
Juozui Oželiui, Simui Ignato-
niui, Janinai Višinskaitei-Vai-
nauskienei, Juoziui-Urbonui, 
Onai Svetlauskienei... 

Gera buvo susitikti su dar gy
vais tebesančiais, žvaliais ir 
mielais mokytojais — pensi
ninkais Elena Pavalkiene, Re

gina Baužiene, Jonu Čepulių, 
Stase Pacevičiene, Regina 
Andriuškevičiene, Kunigunda 
Česnavičiene ir kitais. 

Jau daugiau kaip dvidešimtį 
metų, nuo 1972-ųjų mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ug
dymui tebedirba Genovaitė Špu-
cienė, dėstanti lietuvių kalbą. 

Garbingas jubiliejus paminė
tas, rudenį į mokyklos klases 
vėl sueis mokiniai, pirmą sykį 
pravers duris pirmokai. Gera, 
kai žinai, kad yra tokie mokslo 
namai, turintys gilias ir senas 
tradicijas, papročius, darnų ir 
kūrybišką pedagogų kolektyvą. 
Čia svarbiausia dėmesys ski
riamas mokiniui, jo lavinimui, 
ugdymui, žinių teikimui. Mo
kyklą paritetiniais pagrindais 
valdo mokyklos taryba, peda
gogų taryba ir mokinių tarybos. 
Užmegzti tamprūs ryšiai su 
Švedijos Vekšio Arabyskui mo
kykla. 

Lik sveika, mieloji mokykla... 
klestėk ir toliau ir lauk grįž
tančių savo mokinių... Jie ir 
ateityje tave aplankys. Pavargę 
nuo nesibaigiančių būties sūku
rių, problemų, negandų, atsi
rems į tavas sunkias duris, 
prisimins nerūpestingas jaunas 
dienas, nepakeičiamus vaikys
tės draugus, nutrintą mokyklos 
suolą. 

Nijolė Andriuškevičiene 

RYŠIO KABELIS SUJUNGS 
LIETUVĄ IR ŠVEDIJĄ 

Valstybinių Lietuvos ir Šve
dijos kompanijų „Lietuvos Tele-
komas" ir „Telia'* vadovai 
susitarė tiesti povandeninį op
tinį ryšio kabelį nuo Klaipėdos 
iki Gotlando salos. Kabelio ilgis 
bus 220 km. Projekto vertė bus 
8-10 mln. USD, jį ketina finan
suoti Švedija. Švedijos kompani
ja „Telia" domisi galimybe per
duoti duomenis tranzitu per Lie
tuvą į Baltarusiją, Rusiją ir 
kitas buvusios Sovietų Sąjungos 
šalis. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais 
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo 

rankas tarp 2-5 dienų. 
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos į JAV. 

TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo Į 
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal Illinois 

valstijos leidimą, 
MAISTO SIUNTINIAI. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 

TRANSPAK, 2638 W. 69th S t 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

°2& fi: 
HEALMART II, Ine 
6602 S. Putoki kd. 
Chkafo.IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Associate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardavime, mieste ir 

priemiesčiuose. Suinteresuoti 
skambinkite 

B U D R A I Č I U I 

Bu». 312-SK-6100 
FU.31MK4M7 Pag*312-3BM307 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. . > 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

w OREtT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312)586-5909 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
« Orėtos Ir sąflning— patarnavimai 
•MLSkompkjtongirFAKpagafca 
• Nuosavybių. įkainavimas veltui 
• Parkams ir parduodama namus 
• Apartmentus ir žarną 
» Pansininkama nuolBidB 

HELP WANTED 

AUTOMOBHJO, NAMU, SVfJKATOS, 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. 
Auksą S Kana kaba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
320aVi Weet 

Tai. (TOa) 424-*M4 
(312) M1 

HelhaHnaa a—tarta padėti vyr. 
amžiaus moteriai lengvoje namų ruo
šoje, priežiūroje, pagamint valgi 
ir gyventi kartu VVestchester, IL 
$600 į man. traed. laisvas. SkaaatJn-
«J tarp 2 v. p.p. • S v. p.p. tai. 
70S-862-SSS3. 

FORSALE 

, J K 8 CONSTRUCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. <i> 
tat. 706-969-26S6. 

MOVIMO 
Ilgametis profesionalus kraustymas 

prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

GEDIMINAS 
312- 925-4331 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILOYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS. * 

H. Decfcya 
Tel. 312-565*6624 

I T S O M H 
Atlieka: Kepurinę, Brolio 

sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rotenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, ( 
šventę, Kadrilis ir polka. Jauni
mo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupes 
vadovė — Daiva čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiska. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dot., IIHnoia 
gyventojams Tax 0.88 et. Per-
siumimo išlaktos: USA — 3doJ.; 
Canada — 4 dol. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4848 W. 83rd Si. 
», M. 

Pranas Zunde 
KAZYS B I Z A U S K A S 

1893-1941 
Dviejų t o m ų monografija. 11. - 323 psl . , II t. - 430 psl . 

Plačiai a p r a š o m a K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla 
d iplomat inėje tarnyboje. G a u n a m a D R A U G E . 

Pap ig in ta i — 6 dol . u ž knygą 
Su pe r s iun t imu — 8 dol . 

Illinois valstijos gyv . p r ideda „State sa les t ax" - 0.53 dol. 

VISIT ISRAEL-LAND OF PROMISE 
A CHRISTIAN TOUR MINISTRY 

$1,895.00 (plūs tax/tips) 
Based on doubte oceupancy 
SI,695.00 children under 12 

Departure: Chicago O'Hare International Airport 

INSPIRATIONALTOUR 
PROPHECY & HEAUNG CONFERENCE 

NOVEMBER 11-20,1996 
WITH DR. SUNIRAU SONS & STEVE MUNSEY 

Cofnmurion at tfta Gerden Totnb 

FarameJ faloaratrip rjnner 
Trensfaj and portaga 
ūmavo acctosni nauranoa 
OpSortftourtoMasada 

Round-trip airfare from Chicago 
O'Hare 
Dehnra Hoteto; 2 bounOrul mąsli daly. 
bniranca TM to major Hoacat saas. 
Comptete comprahaneiva tour vritt 

rtoryLardTaachinoSturJyguirJa 

LESEA CHRISTIAN TOURS 
Tsi 800-605-3732 Tst 012-332-2704 
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LAIŠKAI 
GERA PRISIMINTI 

Vytauto Volerto pabėgėlių 
stovyklinio gyvenimo poka
rinėje Vokietijoje aprašymai 
„Užuominos apie išnykusią pa
dermę", atgaivino jau bebai
giančią išblėsti praeitį. Ypač 
įdomūs prisiminimai apie 1947 
m. YMCA Alpėse surengtą sli
dininkų „stovyklą" Kemptene 
gyvenusiam pabėgėlių jaunimui 
(„Draugas", 1996.08.02). 
Panašų „malonumą" teko patir
ti ir man, begyvenant Memmin-
geno stovykloje. 

Galbūt tais pačiais metais, o 
gal vėliau (tikrai neprisimenu), 
viduržiemį, „labdaringų" val
dančiųjų sluoksnių nutarimu, 
Memmingeno pabėgėlių stovyk
los vaikinams buvo sudaryta 
proga paslidinėti Alpėse. Su
vertė slides ir kitą mantą į ame
rikiečių armijos sunkvežimį ir 
ant jos sugulę, visi „laimingieji" 
— lietuviai, latviai ir estai — 
buvome vingriais keliais išdar-
dinti į kalnus. 

Apie šiam sportui tinkamą 
aprangą nebuvo nė kalbos — 
kiekvienas dėvėjo, ką turėjo. Aš 
vilkėjau žalia lietuviška karine 
miline, o ant galvos buvau užsi
movęs tokios pat spalvos lietu
vio kario pošalmį. Nauji sli
dinėjimo batai buvo tik svajonė 
— avėjau brezentiniais stovyk
liniais batais su guminiais 
padais. Pakako, kad juos buvo 
galima šiaip taip pritvirtinti 
prie slidžių. 

Iš kasdienio slidinėjimo grįž
davome peršlapę ir alkani. 
Jauniems vyrukams tiekiamo 
maisto niekad neužtekdavo. Rū
bus tinkamai išsidžiovinti ne
buvo kur. Kai kurie bandė 
sužliugusius batus džiovinti ant 
koklinės krosnies, net bandy
dami juos nakčiai įkišti į išsikū-
renusios krosnies vidų. Tokie 
ryte rasdavo juos susirietusius 
į ragą ir sunkiai beužmau-
namus. 

Miegojome nešildomoje palė
pėje, lentomis atskirtuose 
gultuose. Keliantis ar gulantis 
reikėjo saugotis, kad neduotum 
galva į lubas (ar geriau — sto
gą). Buvo šalta, nes šiltai apsi
kloti poros atsivežtų antklodžių 

• neužteko, todėl ant viršaus 
susikraudavom visus drabužius. 
Vieną rytą kojūgaliai baltavo 
sniegu, nes naktį siautusi pūga 
atplėšė mažytį palėpės langelį... 

Praustis teko lauke, pirma 
pramušus ledą dideliame skar
diniame dubeny. Nemaža „sto
vyklaujančių" pradėjo sloguoti, 
tačiau sveikata niekas nesi
rūpino, vaistų nebuvo. 

Nors visi šie trūkumai noro 
slidinėti nesumažino ir veržli 
jaunystė juos nesiskųsdama 
nugalėjo, sunku atsikratyti 
minties, ar iš tų „labdaringų 
stovyklų" kas nors gerokai pra
turtėjo... 

Vytautas Matulionis 
Cleveland Heights, OH 

TANKAI, KNYGOS, 
ŠOVINIAI 

Malonu buvo skaityti Vytau
to Šeštoko („Lietuvos kariuome
nė", „Draugas", 96.07.26) atsi
liepimą į mano pokalbį su gene
rolu J. Andriškevičiumi, 25 ir 
26 birželio tame pačiame laik
raštyje. Ypač esu patenkintas V. 
Šeštoko nuomone, kad būtų 
gera nupirkti Lietuvos kareivių 
apmokymui pirmąjį tanką bei 
šovinių ir kad tuo vertėtų susi
domėti Lietuvių fondui bei Tau
tos fondui. Noriu pabrėžti, kad 
tas tankas būtų naudojamas 
tiktai prieštankinės kovos ap
mokymui. Šiaip tai Lietuva 
tankų dar neturi ir neplanuoja 
jų turėti artimoje ateityje. 
Tačiau kareiviai mokosi prieš
tankinės gynybos prieš me
dinius tankų maketus. Tikras 
tankas vietoje maketo tikrai 
būtų pravartus. Tokį, net 
naudota, tanką galima lengvai 
ir pigiai nupirkti atviroje 
pasaulio rinkoje. Mielai tokį 
dalyką galėtume koordinuoti 
per Strateginio vystymo centrą 
Vilniuje, jei tam atsirastų 
mecenatai, š i a proga noriu pa
brėžti, jog girdėjau, kad 
Amerikos čečėnai atsiveža savo 
tankus, kada vyksta pagelbėti 
savo senajai tėvynei. Net iškelia 
amerikiečių vėliavą, važiuo
dami į kautynes. Tai tau tauta! 

Generolas tame pat pokalby
je minėjo, kad ieško Vytenio 
Statkaus knygos „Lietuvos ka
rinės pajėgos 1918-1940". Jos 
niekur nebegalima gauti, nes 
laida išparduota. Joje aprašyta 
daug Lietuvos kariuomenės tra
dicijų, struktūros ir rikiuotės 
pagrindų. Mūsų dabartinė ka
riuomenė daugiausia susideda 
iš gimusių po 1940 metų, kurie 
neturi tiesioginių Lietuvos ka
riuomenės atsiminimų. Ta kny
ga galėtų daug pagelbėti Lietu
vos kariuomenės tradicijų atkū
rimui. Štai atėjo gera naujiena: 
Vincas Juodvalk is iš Los 
Angeles, padėjęs ranką ant savo 
širdies, man pažadėjo gauti iš 
kažkur tą knygą ir per mane 
nusiųsti ją generolui Andriš
kevičiui. Tai kaip mana iš dan
gaus. Esu tikras, kad Lietuvos 
kariuomenės vadovybė jam bus 
labai dėkinga. Matyt pokalbis 
turėjo teigiamų pasekmių. 
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Kartavss Kauno Rotoasa aikstsja. Joa skirtos „blogjosisuM" LDDP aeimona 
riams. Kartuvas Uą vasarą susilaukia oamaio turistų suaidonajimo. 

Nuotr 

Senieji Druskininkai. 

Siūlyčiau tautiečiams siųsti 
profesines ir bendro lavinimo 
knygas Generaliniam štabui, 
arba Karo akademijos biblio
tekoms, Šilo 5A, 2005 Vilnius. 
Jeigu norit, tai galite pažymėti 
mano dėmesiui. Aš padėsiu nu
statyti, kokiai bibliotekai knyga 
geriau tinka. Generalinio štabo 
nariam ir akademijos kariūnam 
labai reikalingi literatūriniai 
šaltiniai moksliniams bei tarny
biniams darbams. 

Algirdas V. Kanauka 
28202 S. Ridgefern Ct. 

Rancho Palos Verdes, CA 
Tel. (310) 541-9041 

Pastaba: kaip jau buvo ra
šyta „Drauge", V. Statkaus 
knygą „Lietuvos ginkluotos pa
jėgos" padovanojo Zelma 
Poderienė ir knyga jau pakeliui 
į Lietuvą gen. J. Andriškevičiui. 

LAIKAS PABUSTI IŠ SAPNU 

Bežiūrint televizijoj respub
likonų konvencijos ir beklau
sant ten sakomų prakalbų, 
sunku atsikratyti įspūdžio, kad 
ten reiškiamos mintys tarytum 
jau buvo kažkur girdėtos. 
Atsiminiau kur, kai atsiverčiau 
Luko 18-tą perskyrimą. Ten vie
nuoliktoj eilutėj evangelistas 
rašo, kad vienas, šventyklos 
priešaky atsistojęs, meldėsi: 
„Dėkoju tau, Dieve, kad nesu 
toks, kaip kiti žmonės — plė
šikai, sukčiai, svetimautojai — 
arba kaip šis va muitininkas". 
Niekur nerasi taip kilniai nusi
teikusių žmonių, kaip toj kon
vencijoj. Visi jie labiausiai susi
rūpinę „muitininkais", t.y. 
„valdžia", atsikratyti. Aišku, jei 
kas atsitinka, jie yra patys 
pirmieji, kurie garsiau šaukia, 
kodėl valdžia dėl to ar dėl ko 
nors kito „nieko nedaro". Jie 
nori kuo mažiau valdžios ir 
mokesčių, bet tuo pačiu kiek
viena proga reikalauja, kad 
valdžia juos apsaugotų nuo por
nografijos ir kitokio „moralinio 
supuvimo", kad visus nusikal
tėlius sugaudytų ir į kalėjimus 
sumestų, kad išvaikytų nele
galius imigrantus, kad privers
tų mokinius mokyklose maldą 
kalbėti, kad visiems įdiegtų „šei
mos vertybes" ir t.t. Ypač daug 
kalbama apie „šeimos verty
bes", lyg jas įgyvendinti kažko
dėl būtų valdžios, ar bent jau 
prezidento, pareiga. Vertybės iš 
tikro pasikeitė nuo tų dienų, kai 
prezidentas kvietė pasvarstyti, 
ką kiekvienas (iš mūsų) gali 
padaryti savo krašto gerovei, iki 
dabartinio suvažiavimo, kur di
džiausių plojimų susilaukė 
šūkis, jog kiekvienas turi teisę 
„pasilaikyti savo pinigus". 

Pažįstu vieną patogiai pasi
turintį pilietį, kuris stačiai or
ganiškai neapkenčia prezidento 
Clintono (ir ypač jo žmonos) ir 
apie juos atsiliepia tokiais žo
džiais, kurie į „šeimos vertybes" 
tikrai netinka, bet sakė, vis tiek 
už jį balsuos, nes „išrinktas 
respublikonas gali sumažinti ar
ba visai atimti 'Medicare' svei
katos apsaugą" ir tada jam 

reikės iš nuosavos kišenės už 
savo gydymą mokėti. Aišku, kai 
kurių „vertybių kilnumui" nėra 
jokių ribų. 

Nemanau, kad už poros savai
čių susirinkę demokratai mušis 
į krūtines ir, kaip tas evangeli
jos muitininkas, už savas nuodė
mes gailėsis, bet, tikėkimės, jie 
bent jau nekalbės tokių nesąmo
nių, kad reikia mažinti mokes
čius ir tokiu būdu kažkaip su
balansuoti krašto biudžetą. Tas 
pasakas jau prieš dvylika metų 
buvome girdėję ir mūsų vaikų 
vaikai nepajėgs išsimokėti 
skolų, į kurias tokia ekonominė 
politika šį kraštą jvėlė. Tik 
liūdna, kad kai kurie tų, kurie 
dabar į „muitininkus" patys 
taikosi, tada garsiausiai prieš 
tokias pažiūras kalbėjo. Dabar 
tikėdamiesi, kad tokie pažadai 
padės jiems tapti išrinktais, jie 
tai pamiršo ir apie „ameri
kietiško sapno atgaivinimą" be 
paliovos deklamuoja. Deja. iš 
visų sapnų galop tenka pabus
ti. Reikia tikėtis, kad ir sapnuo
tojai, ir tie, kurie jiems ploja, 
neatsibus savo „šlapioj" lovoj. 

Arvydas Barzdukas 
Falls Church, VA 

PARSIVEŠIU PAČIUS 
GRAŽIAUSIUS 
PRISIMINIMUS 

Taip jau išpuolė, kad mano 
viešnagės Amerikoje laikas su
tapo su X jubilieninės pasaulio 
lietuvių šokių šventės laiku. 

Gimusi ir užaugusi Kaune, su 
lietuvišku šokiu nesiskiriu nuo 
pat vaikystės. Tiesa, buvo ne
trumpa pertrauka. Paskutiniu 
metu šokau Kauno Kultūros 
Rūmų veteranų kolektyve. Teko 
dalyvauti ne vienoje šokių šven
tėje. Ir kiekviena, — vis nauji 
įspūdžiai, nauji prisiminimai. 

Tačiau patys gražiausi prisi
minimai liko, atšokus jubilie
jinėje pasaulio lietuvių Šokių 
šventėje su Omahos, NE „Auš
ros" veteranų kolektyvu. Kokia 
gi didelė visur buvo jaučiama 
meilė Lietuvai, jos kultūrai, šo
kiui. Juk nepabūgus didelių 
nuotolių, finansinių sunkumų, 
amžiaus, suvažiavo virš 2,000 
šokėjų! O kiek žiūrovų atkeliavo 
iš toli! (Juk Lietuva gal ir 
prilygtų savo didumu vienai 
kitai valstijai, o gal ir ne?) 

Be galo miela ir net graudu 
buvo girdėti pačių mažiausių ir 
jaunimo lietuvišką kalbą. Ma
tyti iš visų JAV kampelių, Ka
nados ir net iš Pietų Amerikos 
atvykusius ir jaunesnius, ir 
vyresnius šokėjus, kurie sukosi 
bendrame lietuviško šokio sū
kuryje. Žinoma, smagu buvo 
matyti šiame spalvų margumy
ne besisukančius Panevėžio 
„Grandinėlės" šokėjus. Mus 
visus jungė lietuviškas šokis! 

Palinkėdama sėkmės ateinan
čiose šventėse, noriu padėkoti 
šventes organizatoriams, šokė
jams ir visiems, prisidėjusiems 
prie šio nuostabaus renginio. 
Ypač dideli dėkingumą jaučiu 

Nuotr. Juozo Polio 

Omahos, NE, „Aušros" šokių 
kolektyvui, kuris suteikė man 
galimybę pajusti didelį džiaugs
mą, dalyvaujant šioje gražioje 
išeivijos lietuvių šventėje! 

Artėja 1998 m. šokių šventė 
Lietuvoje ir būtų labai malonu 
su Jumis visais susitikti joje. 
Tad, ne sudieu sakau, o iki pa
simatymo Vilniuje! 

Violeta Stuogienė 
Omaha, NE 

ATKREIPTAS DĖMESYS \ 
SUGESTIJĄ 

S.m. kovo 11 d. „Drauge" 
buvo spausdintas Algio Liepi-
naičio straipsnelis, kad Lietuva, 
turėdama tiek senovės istorinių 
bei kultūrinu lobių, tiek nuo
stabių gamtos vaizdų, viduram
žių stiliaus architektūros, per 
mažai rūpinasi visa tai propa
guoti ir paskleisti ne vien lie
tuvių, bet ir kitomis Vakarų 
pasaulio kalbomis. Tuo būdu 
valstybė gautų daug pajamų iš 
turistų, kurie lankytų tas 
įdomias vietoves. Kiek vėliau 
panašia tema buvo ir jo laiškas 
apie laivą „Raketa", kursuo
jantį Nemunu: tas laivas galėtų 
būti ekskursinis ir vežioti 
turistus nuo vienos istorinės, 
gamtinės, architektūrinės bran
genybės prie kitos. I šiuos pa
siūlymus, atrodo, Lietuvoje jau 
atkreiptas nemažas dėmesys 
(Pažaislio vienuolynas baigia 
paruošti leidinį apie jo istoriją, 
architektūrą ir reikšmę). Tai 
rodo ir šis laiškas, A. Liepinai-
čiui atsiųstas ir Neringos miesto 
mero Stasio Mikelio: „Esame 
dėkingi už Jūsų nuoširdų rūpes
tį mūsų miestu. Jūsų laiškai nė
ra likę be dėmesio. Šią vasarą 
įsikūręs turizmo centras prie 
miesto savivaldybės entuzias
tingai priėmė Jūsų pasiūlytas 
mintis dėl vandens turizmo vys
tymo Nemuno upe Tačiau mū
sų miestas pats vienas negali 
įgyvendinti šio puikaus turis
tinio maršruto. Todėl šiuo metu 
ieškoma bidų, kaip suvienyti 
kelių, prie Nemuno įsikūrusių. 
miestų turistinių firmų galimy
bes bendradarbiauti". 

Tai mažas pavyzdys, kaip vie
no asmens pozityvi sugestija 
randa atgarsį tėvynėje. 

* f M 
\ fa 

„ D R A U G O " R Ė M Ė J A I 

Aukos, siunčiant laikraščio 
prenumeratą. 

50.00 dol. Vytas Peseckas, 
Beverly Shores, IN; Jonas Mor
kūnas, Midvale, UT; Donatas 
Skučas, Fairfax, VA; Elena -la-
neckas, Warren, MI; 

38.00 dol. M. Regina, Missi-
ssauga, Ont., Kanada; 

35.00 dol. Stanley Drevins-
kas, Hartford, CT; 

30.00 dol. V. J. Prikockis, 
Willoughby, OH; Birutė Balčiū
nas, DDS, Baltimore, MD; V. ir 
V. Simanavičius, Salt Lake Ci
ty, UT; Berželio Tautinių šokių 
grupė (per Dalią Dzikienę — 
Berželio vadovę), West Hart
ford, CT; 

25.00 dol . Kazys Tallat 
Kelpša, Lemont, IL; Joseph Ka-
ziunas, Toms River, NJ; Ona 
Sirgedienė, Sterling Hts., MI; 
Marija Bajorunienė, Ridge, NY; 
Olympia Chonin, Bellevue, WA; 
E. Diminskis, Hot Springs Vil-
lage, AR; Aniceta Giedraitienė, 
Willowick, OH; Petras Dirda, 
Oak Lawn, IL; Vitalis Svazas, 
Bellevue, WA; 

20.00 dol. Stanley Pūkelis, 
Chicago, IL; Vladas Kulbokas, 
Gulfpork, FL; Danutė Kaškelie-
nė, Los Angeles, CA; P. Kantas, 
Chicago, IL; Valentina Dailid-
kienė, Albuquerque, NM; 

15.00 doL Vanda Vaitkevičie
nė, St. Petersburg Beach, FL; 
Juozas Gasperas, Chicago, IL; 
Algirdas Savickas, Sunny Hills, 
FL; V. Žemliauskas-Stankus, 
West Haven, CT; 

60.00 dol. Daina Kojelytė, 
Villa Park, IL; 

55.00 dol. Ona Elerts, Chica 
go, IL; Emilija Kolba, Oak 
Lavvn, IL; L. Antanelienė, Oma
ha, NE; dr. Eugene Stonikas, 
Flossmoor, IL; 

50.00 dol. Rima K. Binder, 
Cary, IL; 

45.00 dol. Elena Pečiulis, 
Munster, IN; Jean A. Misevich, 
Lemont, IL; 

40.00 dol. Bronė Stangenber-
gas, Cicero, IL; Aga Rimienė, 
Chicago, IL; 

30.00 dol. Ignas Budrys, 
Lockport, IL; Vacys Scerba, 
Chicago, IL; S. Strasevicius, 
Chicago, IL, IL; Edvvard Shill-
ing, Racine, WI; Darius Juška, 
Del Ray Beach, FL; Stasys Gel-
dys, Whitmore Lake. MI; 

25.00 dol. Vytautas Laugalis, 
Niantic, CT; Paul Kaselis, Chi
cago, IL; Roma Murphy, India-
napolis, IN; Gediminas Dama-
sius, Libertyville, IL; Joseph 
Bardauskas, Nevv Buffalo, MI; 
Kazė Brazas, Oak Lavvn, IL; 
Albina Lingienė, Redford, MI; 

Genytė Dirse, St. Pete Beach. 
FL; Regina Padleckas, Oak 
Park, IL; Eleonora Szwed, Chi 
cago, IL; M. & D Sodeika, Tor 
rance, CA; Vladas Bernotas. 
Cheshire, CT; Albinas Dzir-
vonas, Chicago, IL; Bronius 
Paliulis, Boston, MA; Petras 
Rudėnas, VVestfield, WI; An
tanina Repšienė, Chicago, IL; 
M. Balčiūnas Toliver, Overland 
Pa-k, KS; Al Sturonas, Oak 
Lavvn, IL; Peter Kiršinąs, Coun 
try Club Hills, IL; John Siauru-
saitis, Baltimore, MD; Genutė ir 
Algis Rudis, Livonia, MI; 

20.00 dol. Marija Graužinis, 
Chicago, IL; dr. Petras Jokubka, 
Chicago, IL; Viktoria Juodgu 
dis, Chicago, IL; Koste Mikužis, 
Oak Lawn, IL; Angelė ir Romas 
Nelsas, Fullerton, CA; Romas 
Račiūnas, Lemont, IL; Elena 
Kelecius, Oak Lavvn, IL; Sally 
Vidžiūnas, Wolcott, CT; Irena 
Lukauskienė, Fort Myers, FL; 

15.00 dol. Juozas Burdulis. 
Shirley, NY; Vytas A. Balnius. 
Woodridge, IL; Ona Steponėnas, 
Omaha. NE; Danutė Balchas. 
Cerritos, CA; Juozas Ruokis, 
Los Angeles, CA; Stasė Ilginis, 
Oak Lavvn, IL; Ged. Sakevičius, 
Little Rock, AR; Ambrose Zat 
kus, San Bernardino, CA; 

10.00 dol. Teresė Degutis, 
Griffith, IN; R. Labinąs, Dun-
das, Ont., Kanada; Bronė ir 
Aleksas Urbonas, St. Pete 
Beach, FL; kun. V. Kriščiunevi-
čius, Warren, MI; Antonina 
Baleišis, Chicago, IL; kun. An-
thony Puchenski, Chicago, IL; 
N. Paramskas, St. Pete Beach, 
FL; Stasys Cesna, Chicago, IL; 
Pranas Aglinskas, Chicago, IL; 
Mindaugas Putrimas, Toronto, 
Ont., Kanada; Bronė Stra
vinskienė, Fairfax, VA; Dovy
das Pleskys, Miami, FL; Pranas 
Kasiuba, Las Cruces, NM; Stan
ley Mikalauskas, Cleveland, 
OH; Lilė Gražulienė, Westland, 
MI; Antanas Vieskalnis, New-
ton, MA; Gražina Žukauskas, 
Chicago, IL; Maria Damas, Na-
perville, IL; Leokadija 
Pačkauskas, Union Pier, MI; 

Aukos už kalėdines atviru
tes ir kalendorių. 

50.00 dol. Paulius Gylys, 
Olympia, WA; 

25.00 dol. Benigna Butler, 
Chicago, IL; Jeronimas Gaižu
tis, Clarendon Hills, IL; Liuda 
Velunas, Chicago, IL; 

20.00 dol. Veronika Dau 
chanskas, Chicago, IL; Birutė ir 
Zenonas Tumosa, Toronto, Ont., 
Kanada; 

15.00 dol. Vytautas Juodeika, 
Pittsburg, PA; 

Esame labai dėkingi visiems 
„Draugo" rėmėjams už pa
lankumą ir f inansinę pa
ramą. 

A.tA. 
JUOZUI LINARTUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną MARIJĄ, dukrą 
ZITĄ SAKALAUSKIENE su vyru JONU, anūkę JU
LYTE ŽUKAUSKIENE su šeima, anūką ARTŪRĄ, 
sūnų JAUNIŲ su žmona JŪRA ir jų vaikus. 

Genovaitė Meilė Baltaragienė 
Dalia Badgurskienė su šeima 
Ramūnas Baltaragis su šeima 
Audrius Baltaragis 

Algiu Liepinaitia. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ELENA TARAŠKEVIČIENĖ 
Šių metų birželio 30 d. mirė mylima Mama. Buvo 

palaidota liepos 5 d. Šv Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Reiškiame nuoširdžią padėką Švč. Mergelės Marijos 

Gimimo parapijos klebonui kun. J. Kuzinskui ui maldas 
koplyčioje, ui atnašautas šv. Misiąs ir palydėjimą i kapines. 

Padėką reiškiame visiems bičiuliams dalyvavusiems 
laidotuvėse, ui aukas iv. Mišioms ir labdarai, ui užuojautas 
žodžiu ir spaudoj. Ačiū karsto nesejms 

Padėka D. Petkui ui rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Liūdintys: Ir gimines 
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
T. Marijonų provinciolas 

kun. Donald Petraitis, MIC. 
praėjusj penktadieni, rugpjūčio 
16 d., grįžo po dviejų savaičių 
viešnages Lietuvoje. Kartu su 
juo rugpjūčio 1 d. į Lietuvą iš
vyko kun. Vytautas Bagdanavi-
čius, MIC, kuris rugpjūčio 3 d. 
Vilniaus arkikatedroje aukojo 
iškilmingas šv. Mišias savo 
kunigystės 60 metų sukakties 
proga. Jis dar Lietuvoje pasili
ko iki šio mėnesio pabaigos. 
Kun. D. Petraitis aplankė 
Šiluvą, kur rugpjūčio 13 d. 
aukojo šv. Mišias, lankėsi Kry
žių kalne, Kaune. Vilniuje bei 
kitose Lietuvos vietovėse. Kau
ne jam ypatingą įspūdį palikęs 
kalnelis su šv. Tėvo kryžiumi, 
prie kurio statomi kitų valsty
bių vyskupų kryžiai — tai tam
pa nauja Lietuvos šventove ir 
tradicija. T. provinciolas buvo 
apsistojęs Marijampolėje, 
marijonų vienuolyne, kur rug
pjūčio 12 d. prie palaimintojo 
Jurgio Matulaičio karsto auko
jo Mišias ir pasakė pamokslą 
maldininkų pilnai bažnyčiai. 
Lietuvoje kun. Petraitis lankosi 
nebe pirmą kartą (jis ten buvo 
ir tuo metu, kai lankėsi šv. 
Tėvas), bet visuomet parsiveža 
gražiausius įspūdžius. 

Kun. D. Petraitis, MIC 

Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčios salėje ketvirtadienį, 
rugpjūčio 22 d., 3 vai. p.p., sve
čias iš Lietuvos, politikas. 
buvęs Ekonomijos ministras. 
Nepriklausomybės akto signa
taras, Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos valdybos 
narys dr. Albertas Šimėnas 
padarys aktualų pranešimą apie 
gyvenimą Lietuvoje ir LKD 
partijos viziją tėvynės ateičiai. 
Nepagailėkime valandėlės laiko 
ir gausiai susirinkime daly
vaukime. Tegul pajuda lietuviai 
iš pietinės Čikagos, East 
Chicago, Hammond, Gary, Be
verly Shores, Michianos, Lake-
side. Harbert ir kitur. Juk viso
se tose vietovėse tebešvyti 
lietuvybės židiniai. 

Teresė Kučienė iš Lemont, 
IL, užsakė viso stalo bilietus į 
dienraščio „Draugo" šaunųjį 
pokylį, kuris rengiamas Marti-
niąue salėje rugsėjo 22 d. Bilie
tai gaunami ,,Draugo" admi
nistracijoje. Čia galima ir stalus 
rezervuoti. 

Lietuvių opera supranta, 
kaip svarbi yra lietuviška spau
da, kai ruošiamasi visuomenei 
parodyti naujos operos spektak
lį, sukviesti į Naujų metų suti
kimą, pokylį, koncertą, todėl per 
valdybos pirmininką Vytautą 
Radžiu mūsų opera jau rezerva
vo stalą į dienraščio „Draugo" 
pokylį rugsėjo 22 d. Martiniąue 
salėje. Operos žmonės žino, kad, 
dalyvaudami puotoje, ne tik 
maloniai praleis sekmadienio 
popietę, smagiai pasilinksmins, 
bet tuo pačiu parems vienintelį 
lietuvių dienraštį už Lietuvos 
ribų. Ar Jūsų organizacija, ku
rios renginius taip pat nuolat 
reklamuoja „Draugas", jau 
pasiryžo dalyvauti jo šventėje? 
Jeigu dar ne, tai malonėkite vie
tas ir bilietus užsisakyti ad
ministracijoje darbo valan
domis. 

Dr. Augustinas Idzeiis pa
sidalins savo įžvalgom simpo
ziume: „Sugrįžimas prie klasi
ko po 35 metų: Juozo Girniaus 
„Tauta ir tautinė ištikimybė" 
Ateitininkų studijų dienose, 
Dainavoje, rugsėjo 1 d. 

LB East Chicago apylinkės 
valdyba ruošia tradicinę ge
gužinę rugsėjo 2 d. (Darbo die
nos šventėje), 1 vai. p.p., Vilu
čių sodyboje, 1143 Southview 
Dr., Shererville, Indiana. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 

Illinois Lietuvių Respubli
konų lygos metinė gegužinė 
sekmadienį, rugpjūčio 25 d., 
vyks PL centro sodelyje, Le-
monte. Pradžia 12 vai. — tuoj po 
šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
misijoje. Visi kviečiami. 

Kiekvieną vakarą klausyki
tės „Margučio II" radijo laidų iš 
stoties 1450 AM. Išgirsite 
naujausias žinias iš Čikagos, 
apylinkių, Amerikos, Lietuvos 
ir viso pasaulio. Koks būtų nak
ties poilsis be „Margučio II" 
ištarto „labanakt"? 

Baltųjų rūmų spaudos sek
retorius atsiuntė ALTui in
formaciją apie prez. Clinton ir 
Švedijos ministro pirmininko 
diskusijas ir kad jų metu buvo 
užsimintas Baltijos valstybių 
įjungimas į Europos kraštų 
sąjungą. Prezidentas sakėsi esąs 
patenkintas, kad Švedija pa
deda Baltijos kraštams. 

x K of L Council 90 prez. 
J o h n Nakrošis, Kearny, NJ ir 
Susan R. McKenzie, New Fair-
field. CT atsiuntė $150 - tai 
nauji Lietuvos našlaičių rėmė
jai Dėkojame už šalpą! „Lietu
vos Našlaičių globos" komi
tetas. 2711 West 71 St., Chica
go. IL 80629. 

(sk) 
x Vilniečių žiniai! Praneša

me, kad š.m. rugpjūčio 24 d., 
šeštadienį. 8 vai. ryto. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje bus atnašauja
mos iv Mišios už mūsų mielų 
narių a.a. agr. Juozo Leko ir 
a.a. J o n o Tijūno sielas. 
Kvu-riarr^ V K.L.S. Čikagos 
-kyriaus narius, mirusiu drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
Mišiose ;r kartu pasimelsti. 
Valdyba. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisomr 
visu mšių stogus 
Tel 708-?57074fi 

Skambinti po 6 v u 

x TRANSPAK praneša: 
„Vilniuje, naujuose rajonuose 
vieno kambario buto kainos ap
sistojo ties 12-15 tūkst. JAV 
dolerių, dviejų kambarių — 
16-18 tūkst., trijų kambarių — 
18-25 tūkst. JAV dolerių riba. 
Vieno kambario buto nuomos 
kaina Vilniuje sumažėjo iki 
$50" Pinigai, siuntiniai ir ko
mercines siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St, Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Gražiausia metų knyga: 
SENOJI LIETUVOS SKULP
TŪRA. Rinkitės iš sąrašo 218 
naujų knygų iš Lietuvos! Taip 
pat mielai surasime Jums anks 
čiau išleistą knygą, kasete, 
kompaktinį diską, ar kompiute
rine programine įrangą. KNY
GOS SKRYDIS, Box 811, Vii 
mus 2055, Lithuania, Elektro 
niniu paštu: zbeliausOaiva.lt 
Atstovas Amerikoje: Andrius 
Kulikauskas (312) 4766221. 

(sk) 

Lithuanian Mercy Lift lab
daros darbai visiems žinomi ir 
nuoširdžiai vertinami Lietuvoje, 
nes savo siuntomis LML leng
vina sergančių dienas. Kaip 
jau skelbta, ši organizacija ruo
šia „Artimo meilės meno" 
pokylį rugsėjo 7 d. Čikagos 
Meno instituto patalpose, tačiau 
supranta, kad artimo meilė 
nesibaigia tik viena sritimi — 
Lithuanian Mercy Lift užsisakė 
visą stalą į dienraščio „Drau
go" pokylį Martiniąue salėje 
rugsėjo 22 d. Esame dėkingi. 

BALFo gegužinė, numatyta 
rugpjūčio 25 d., dėl susidėjusių 
aplinkybių, šiais metais ne
įvyks. Visi, kurie buvo nutarę 
dalyvauti gegužinėje, prašomi 
gausiau aukoti, kai spalio 
mėnesį vyks BALFo aukų vajus. 

Dariaus Polikaičio vado
vaujamas „Dainavos" an
samblio vyrų oktetas atliks 
programą rugsėjo 1 d. Dainavoje 
vyksiančių Ateitininkų studijų 
dienų muzikos vakare. Visi, o 
ypač lietuviškos dainos mėgėjai 
ir puoselėtojai, kviečiami atsi
lankyti. 

Romas Kronas, Pasaulio 
lietuvių centro administra
torius, užsakė visą stalą į dien
raščio „Draugo" pokylį, kuris 
ruošiamas rugsėjo 22 d., sekma
dienį, Martiniąue salėje. Bilie
tai gaunami ir stalai užsakomi 
dienraščio administracijoje. 
Kviečiame visus tuo pasinau
doti ir pokylyje dalyvauti. 

Klaidų visuomet pasitaiko, 
tad ir „Drauge" be jų negalime 
išsiversti. Štai rugpjūčio 14 d. 
laidoje, skyrelyje „Atsiųsta pa
minėti", išvardijant „Naujosios 
vilties" redakcijos sąstatą, 
praleista Irenos Kriaučeliū-
nienės pavardė — o ji labai 
svarbi, nes L Kriaučeliūnienė 
kaip tik buvo atsakinga už ko
rektūras šiame žurnale (ji, be 
abejo, gerai supranta, kad „nuo 
korektūrų velniūkščio net su 
švęstu vandeniu neapsigin
si..."). 

Olga ir Narcizas Kreivėnai, 
buvę čikagieciai, o dabar įsikūrę 
Edgewater, FL, prie Atlanto 
vandenyno, praėjusio mėnesio 
pabaigoje buvo vėl atvykę į 
Čikagą ir čia ilgesnį laiką 
paviešėjo. Jie dalyvavo lietuvių 
tautinių šokių šventėje, Lietu
vos olimpinės krepšinio koman
dos rungtynėse bei kituose ren
giniuose. Jie dabar aktyviai 
dalyvauja Daytona Beach lietu
vių telkinio veikloje ir neseniai 
prisidėjo prie svečio iš Kauno, 
akt. Petro Venslovos priėmimo 
Floridoje. Prieš atvykstant į 
Čikagą, jie dalyvavo savo sū
naus, advokato Algirdo Krei
vėno, jungtuvėse Costa Rica, 
kur jie kartu su jaunaisiais buvo 
nuskridę. Reikia pažymėti, kad 
Narcizo tėvas, Juozas Krei
vėnas, buvo didelis visuomeni
ninkas, kultūrininkas, muzikas, 
mokytojas. Jis paliko didžiulį 
muzikologijos archyvą, kuris 
dar ir šiandien veikia. Žile-
vičiaus-Kreivėno archyvo vardu 
Čikagoje ir juo naudojasi net iš 
Lietuvos atvykstantieji tau 
tiečiai. 1997 m. gegužės mėnesį 
sukanka 10 metų nuo J. Krei
vėno mirties 

RINKIMAI ČIA IR LIETUVOJE 
JAV prezidento rinkimų dar

buotojai įkarštyje. Viena parti
ja, išsirinkusi savo kandidatą į 
prezidentus, pradėjo kelionę po 
Ameriką propaguodama jo pro
gramą, skirtą krašto gerovei, 
kita partija pradės tą pat kitą 
savaitę. 

Mes, lietuviai, būdami šio 
krašto piliečiais, atiduosime 
savo balsą už savo pasirinktąjį 
kandidatą lapkričio 5 d. Atlik
sime savo pilietinę pareigą. 
Esame mes ir Lietuvos piliečiai. 
Nors ir tapome „nupilietinti", 
bet širdyje laikome save pilie
čiais, nors ir nedokumentuotais. 
Rūpi mums rinkimai į Seimą ir 
Lietuvoje. Jie įvyks spalio 20 d. 

Daugumas pereito Seimo at
stovų, rinkimų metu daug žadė
ję balsuotojui, savo pažadų 
nepateisino. Tauta tapo apgau
ta, nuskriausta ir sužalota. 

Atėjo laikas rinkti į Seimą 
žmones su gyva sąžine savo 
tautai ir valstybės reikalams, 
nes pereito Seimo atstovų sąži
nės balsas buvo numarintas sa
vanaudiškumo troškulio. 

JAV rungiasi dėl valdžios dvi 
partijos — respublikonai ir 
demokratai. Abi demokratiškos 
tik skirtingais pažadais vilioja 
balsuotoją. Lietuvoje kitaip. 
Partijų ir partijėlių daug ir 
visokių: ir dešiniųjų, ir kairiųjų, 
ir vidurio. Daugelis jų neturi 
aiškios programos, nei žmogaus 
buičiai pagerinti, nei valstybės 
ekonominiam lygiui pakelti. 

Lietuvos partijų tarpe yra 
viena senomis tradicijomis, su 
aiškia savo veiklos programa. 
Tai Europoje žinoma ir populia
ri partija — Krikščionių demo
kratų partija. Lietuvoje ji 
žinoma kaip Lietuvos KDP. Jos 
nariais yra kiekvienas tikin
tysis, tvirtų moralinių principų 
asmuo, kuriam Dievo Žodis yra 
kelrodis visuomeninėje — ir 
politinėje veikloje. Šių rinkimų 
į Seimą metu, jei daugiau tokių 
asmenų paklius į Seimą, Lietu
vai atsivers šviesus rytojus. 

Pasitikėdami LKD partija, 
vadovaujama dr. Algirdo Sau
dargo, LKD partijos rėmėjai 
JAV vienam LKDP Tarybos na

riui, dr. Albertui Šimėnui, 
sudarė sąlygas atvykti į Ameri
ką, aplankyti gausesnius lietu
vių telkinius įvairiuose mies
tuose ir supažindinti juos su 
dabartimi Lietuvoje. 

Dr. Albertas Šimėnas yra 
autorius naujai išėjusio veikalo 
„Ekonomikos reforma Lietuvo 
je". Jame apžvelgiamas Lietu
vos ūkio reformos procesas ir 
parodoma, kokiomis sudėtingo
mis vidaus bei išorės politinė
mis ir ekonominėmis sąlygomis 
tai buvo vykdoma. 

Dr. A. Šimėnas yra vienas 
stipriausiai besireiškiančių 
ekonomistų Lietuvoje. Jį Čika
gos visuomenė turės progos iš
girsti rugpjūčio 29 d., 7 v.v. 
Ateitininkų namuose, Lemonte. 
Visuomenė kviečiama kuo gau
siausiai susitikime dalyvauti. 
Dr. A. Šimėną pristatys mums 
jau pažįstamas, puikiais prane 
Šimais iš savo darbo Lietuvoje 
dr. J. Grina. Dr. Šimėnas kalbės 
apie politinę ir ekonominę situa
ciją Lietuvoje. 

Rugp. 22 d. šį ketvirtadienį, 
Jono Vaznelio dėka, svečias bus 
pristatytas Beverly Shores vi
suomenei, kur gyvena nedidelis, 
bet žinomų asmenų lietuviškoje 
veikloje, asmenų skaičius. Po 
vizito Beverly Shores dr. Šimė
nas išvyksta i Los Angeles, o 
rugp. 28 d. kalbės „Seklyčioje", 
2:30 p.p.; rugpj. 29 d. susitiki
mas su Čikagos ir Lemonto vi
suomene Ateitininkų namuose, 
7 v. vak.; rugp. 31 d. apsilankys 
Dainavoje ateitininkų studijų 
savaitgalyje; rugsėjo 1 d. — 
Cleveland, OH; rugsėjo 2 d.— 
Detroit, MI; rugsėjo 3 d. - 5 d. 
New Yorke, NY. 

Iki šiol daug kartų Ameriko
je klausėmės kitų partijų 
atstovų kalbų. LKDP atstovų, 
išskyrus dr. AL Saudargą, ne
same čia turėję. Gera proga 
susipažinti su LKD partijos dar
bu ir programa Seimo rinkimi
nėje eigoje. I ją mes įsitraukiam 
savo finansine parama, ji 
Lietuvoje tiems, kurie eina 
Lietuvos kelią taisyti, daugiau 
reikalinga kaip Amerikos res
publikonams ar demokratams 

J. Damušienė 

LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
JAU ISIPILIETINA 

Štai lietuviai Čikagoje vėl turi 
savo televizijos programą, pana
šiai kaip ir prieš daugiau negu 
dvidešimtmetį, kuomet ją buvo 
įsteigęs ir laidoms vadovavo 
Anatolijus Siutas. Šiemet ji vėl 
buvo atgaivinta ir tai padarė 
dar naujakurys šiame krašte 
Arvydas Reneckis, anksčiau 
dirbęs Lietuvos Kino studijoje, 
atsikėlęs į Čikagą, spėjęs pa
ruošti daugelį dokumentinių 
filmų. 

Po kuklios pradžios per Čika
gos kabelinę televiziją (ten buvo 
parodyta tik viena programa, o 
antra buvo atiduota stočiai, bet 
ten „paseno", belaukdama 
eilės), šis 37 metų amžiaus 
vyras nuo balandžio 23 d., šešta
dienių rytais, 7 vai per Čikagos 
23 (WFBT) kanalą vėl savaitinę 
lietuvišką televizijos programą 
pradėjo duoti. Nuo tos dienos jau 
parodyta 17 tokių programų ir 

Evaldas Dabužinakas su teveliu Henriku pirmą kartą ragauja amerikietišką 
„puza" ir coca-cola. Evaldas yra globojamas „Lietuvos Vaiku vilties" komi
teto ir laukia operacijų Čikagos Shrinar's ligoninėje. 

tik vaikų, bet ir jų tėvų tarpe. 
Yra ir daugiau sumanymų" — 
aiškino A. Reneckis. 

Jis taip pat kvietė, kad žiū
rovai siūlytų savo sugestijas, 
reikštų pageidavimus. Pro
gramos vadovą galima pasiekti 
tokiu adresu: ALTV, P.O. Box 
215, Downers Grove, n . 60515, 
tel. (708) 969-2777. Vedėjas taip 
pat pažymėjo, kad toliau gyve
nantieji, kurie negali matyti 
programos televizijoje, gali ją 
užsisakyti video kasetėje (nuola
tiniams prenumeratoriams 15 
dol. už kasetę, kitiems — 20 dol.). 
Programų įrašai padaromi tre
čiadieniais (nes reikia atiduoti 
stočiai gerokai anksčiau), tad 
toliau gyvenantieji ir per paštą 
gal galėtų gauti šeštadieniais. 

" S t t 

Olga ir Narcizai) Kreivėnai Nuotr. M. SvlsJcio 

per tą laiką „CLTV" jau spėjo 
įsipilietinti. Dabar jau daugelis 
tautiečių šeštadienio rytą anks 
čiau keliasi, kad galėtų pama 
tyti šią taip laukiamą televizijos 
valandėlę, kuri ir informuoja ir 
kartu smagiai pradžiugina — 
štai, ir lietuviai gali įstengti 
televizijoje pasirodyti! 

Daugelyje lietuviškų renginių 
mes matome patį A. Reneckį su 
video aparatu ant peties: jis 
dažnai ir filmuoja, ir vėliau juos
tą programoms sutvarko. Jis 
turi ir 3 pagalbininkus: Audrę 
Budrytę, Karilę Vaitkutę, Rytį 
Janušką. Jie kartais pokalbius 
su žymesniaisiais tautiečiais 
padaro ar kitokiu būdu prisi
deda prie šios programos paruo
šimo. Vis tiek didžiausias dar
bo krūvis atitenka Arvydui. 

Su juo teko plačiau išsikalbėti 
apie programą, jos vargus, 
ateitį. „Teko pasirašyti su 
stotimi sutartį 52 savaitėms 
(vieneriems metams). Tuo tarpu 
dar nelengva su finansais, nes 
turime tik 5 reklamas, nors 
pažadų yra daugiau ir ne iš 
lietuvių tarpo. Tačiau didesnieji 
skelbėjai nelabai skuba, nes jie 
savo reklamines lėšas paskirs
to gerokai i i anksto... Tad lau
kiame jų, o taip pat ir daugiau 
lietuvių verslininkų", — kalbėjo 
jis. 

O kaip su mūsų Žiūrovais, 
koks jų susidomėjimas? „Susi
domėjimas nemažas ii vyresnio
jo amžiaus žmonių. Tačiau kiek 
abejinga yra vidurinioji karta, 
mūsų profesionalai. Dabar į pro
gramas bus stengiamasi įtrauk
ti jaunuosius, kurie per lituanis
tines mokyklas patys dalyvaus 
vaidinimuose, bus artistai. Tai 
padės sukelti susidomėjimą ne 

Arvydas Reneckis. 

Kuomet šeštadienio rytais įsi
jungiame lietuvišką televizijos 
programą, prisiminkime jos 
vadovą A. Reneckį ir kitus 
talkininkus, kurių dėka mes 
matome tą programą. Taip pat 
atsiminkime, kad jos finansinė 
padėtis yra gana liūdna ir vis 
dar reikalinga l ietuviškos 
visuomenės parama. Kiekvie
nas gautas doleris padės šiai 
programai išbristi iš finansinių 
sunkumų, padės jai atsistoti ant 
kojų, sudarys galimybes gerinti 
pačią programą. Lietuvių tele
vizijos programa yra mūsų visų 
bendras reikalas! 

Ed. Šulaitis 

Šiluvos atlaidai sutraukdavo 
maldininkus iš visos Lietuvos. 
Net kelias dienas prieš atlaidų 
pradžią į Šiluvą visais keliais ir 
takeliais keliaudavo žmones 
pagarbinti Dievo Motiną, suneš
ti jai savo rūpesčius. Toli Šilu
va nuo Čikagos, nuo Marquette 
Parko, tačiau ir čia galime ap
silankyti tradiciniuose Marijos 
atlaiduose, kurie Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje prasidės 
rugsėjo 7 d., o baigsis iškilminga 
procesija rugsėjo 15 d. Pamoks
lus sakys svečias ii Lietuvos, 
kun. Arvydas Liepa, MIC. 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

„Akiplėša" KGB kova priei 
Bažnyčią, pagal kun. Juozo 
Zdebskio sekimo bylą. Parašė 
Vidas Spengla. Redagavo kun. 
Aušvydas Belickas. Išleido Lu-
men leidykla Vilniuje 1996 m. 
184 psl. 5000 egz. Knygą gau
siai iliustruota. 

Kun. Juozas Zdebskis buvo 
ryžtingas, nepalaužiamas kovo
tojas dėl Bažnyčios ir tėvynes 
laisvės. Jis buvo tikinčiųjų tei
sėms ginti komiteto narys, 
vienas iš „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos" leidimo 
talkininkų, okupantų bolševikų 
kankinys ir kalinys. Žlugus 
sovietų imperijai, nepriklau
somybę atgavus, Lietuvos žiny
boje liko aštuonetas kun. Zdebs
kio sekimo bylos tomų. Iš jų ir 
sudaryta ši knyga, parodyta 
kaip NKVD prievarta, šmeiž
tais, žiauriu sekimu stengėsi 
nutildyti tą laisvės kovotoją. Jį 
buvo apnuodiję chemikalais, 
š v i t i n i m a i s , prasimanytais 
šmeižtais norėjo ji sukompromi
tuoti, pavaizduoti nemoraliu. 

Pagaliau sukombinavo auto
mobilio avariją, kurioje tas lais
vės šauklys žuvo 1986 metais. 

Tas kankinys taip populiarus 
Lietuvoje, kad knygos išlei
dimui čekius skyrė šimtai 
žmonių iš visos Lietuvos ir net 
iš užsienio. 

Šiemet Lietuvoje buvo mini
mas dešimtmetis nuo jo nužu
dymo. Net JAV pasiekė garsinis 
įrašas iš tos liūdnos sukakties 
minėjimo su kalbomis ir giesmė
mis. 

Knyga labai verta pasiskai
tyti. Ji atskleidžia kruvinų oku
pantu KGB niekšybę, iš jų pačių 
šaltinių vaizdžiai matomą. 

J. Pr. 

• „Kultūros barai", 1996 m. 
Nr. 7. Vyriausias redaktorius 
Bronys Savukynas; redakcijos 
adresas: Latako g. 3, 2001 
Vilnius. Žurnalo leidėjas — 
valstybės įmonė „Kultūros ba
rų" redakcija. SL 101. Šiame 
numeryje randame plačiau nag
rinėjamas temas po antraštė
mis: Problemos ir idėjos; Rū
pesčiai ir lūkesčiai; Kūryba ir 
kūrėjai; Estetikos aspektai; Iš 
pasaulio ir į pasaulį; Retrospek
tyva; Laikai ir žmonės; Apie 
knygas. Kiekviename skyriuje 
yra nemažai bendradarbių (kai 
kur tik vienas). Žurnalas 80 psl., 
iliustruotas (yra ir spalvotų 
iliustracijų) viršelio 1 psl.: 
Kanutas Ruseckas. Žmonos An
taninos Cervinskaitės portretas. 
Apie 1830 m. ii parodos „Vil
niaus meno mokykla ir jos tra
dicijos" (reprodukcija spalvota). 
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