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Prezidentas nepritaria 
reprezentacinių medžioklės 

plotų išlaikymui 
Vilnius, rugpjūčio 16 d. 

(BNS) — „Aš jau kurį laika 
galvoju — kaip gali pa
reigūnai turėti išskirtines tei
ses į linksmybes, kaip kokie 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kunigaikščiai'', pa
reiškė prezidentas Valdas 
Adamkus, pridurdamas, jog 
jis nepateisina reprezentaci
nių medžioklės plotų išlaiky
mo ir ragina jo iŠ viso atsisa
kyti. 

Pats nemedžiojantis valsty
bes vadovas mano, kad šią 
aistrą turintys Lietuvos pa
reigūnai gali, kaip ir visi 
^nirtingieji", susimokėti urė
dijoms. 

Dabar teisę nemokamai me
džioti trijuose valstybės repre
zentacijos miškuose turi val
džios vyrai ir moterys iš Sei
mo, prezidentūros ir vyriau
sybės rūmų, diplomatinio kor
puso Lietuvoje atstovai bei jų 
aukšto rango užsienio svečiai. 

Trijų reprezentacinių miškų 
Panevėžio, Marijampolės ir 
Kaišiadorių rajonuose išlai
kymo sąmata dar nepatvirtin

ta, bet, urėdų skaičiavimu, 
tam metams reikėtų maždaug 
pusės milijono litų. Pinigus 
numatyta skirti iš lėšų, už
dirbamų parduodant teisę me
džioti komerciniuose Lietuvos 
medžioklės plotuose. 

„Reprezentaciniai plotai turi 
būti prilyginti komerciniams 
ir prieinami visiems, kurie pa
siryžę susimokėti už me
džioklę", mano V. Adamkus. 

Jis nesutinka su neseniai 
vyriausybės priimtu nutarimu 
dėl reprezentacinių plotų nau
dojimo, pagal kurį tik jis arba 
aplinkos ministras gali duoti 
pavedimą organizuoti me
džioklę išskirtiniuose plo
tuose. 

„Nemanau, kad prezidentas 
ar prezidentūra gali turėti čia 
kokias nors privilegijas ir pa
reigas", sakė V. Adamkus. 

Jis prisipažino niekada nesi
gilinęs į medžioklės Lietuvoje 
vingrybes, o apie jam deleguo
tas teises sužinojęs tik iš 
spaudos. 

„Aš jų tikrai atsisakysiu", 
žadėjo Lietuvos prezidentas. 

Valdančiųjų partijų koalicijos 
derybos atidėtos rudeniui 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. riantą, o liepos pradžioje kon-
(BNS) — Atnaujinamos koali
cijos sutarties derinimą su 
konservatoriais krikščionys 
demokratai svarstys Seimo ru
dens sesijoje, kuri prasidės 
rugsėjo 10-ąją. 

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos (LKDP) valdyba 
liepos viduryje patvirtino savo 
naująjį atnaujintos koalicijos 
sutarties variantą ir įteikė jį 
konservatoriams. Nors buvo 
žadėta netrukus sėsti prie de
rybų stalo, vasaros metu par
tijų atstovai taip ir nesusitiko. 

Seimo LKDP frakcijos se
niūnas Povilas Katilius įsiti
kinęs, jog principinių nesuta
rimų sų konservatoriais ne
turėtų kilti, todėl naujosios 
koalicijos sutarties pasira
šymo klausimas turėtų būti 
išspręstas „be aštrių ginčų". 

Birželį krikščionys demokra
tai konservatoriams įteikė pir
mąjį koalicijos sutarties va-

servatoriai krikščionims de
mokratams pateikė savo pa
siūlymus. 

Sutarties atnaujinimas pra
dėtas svarstyti LKDP iniciaty
va, kai po prezidento rinkimų 
formuojant atnaujintą vyriau
sybę, švietimo ministru buvo 
paskirtas ne LKDP, o konser
vatorių atstovas. 

Pagal koalicijos sutarties 
protokolą, krikščionys demo
kratai vadovavo trims — 
Krašto apsaugos, Užsienio bei 
Švietimo ir mokslo reikalų — 
ministerijoms. 

Anot krikščionių demokra
tų- paskirdami konservatorių 
švietimo ministru, koalicijos 
bendrai pažeidė pasirašytą 
sutartį. Tačiau konservatoriai 
tvirtino, kad sumažėjus mi
nistrų skaičiui, pasikeitė ir 
koalicijos bendrininkų atsto
vavimo vyriausybėje proporci
jos. 

Seimui pateiktas Tarptautinių 
sutarčių įstatymo projektas 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(Elta) — Seimo sekretoriate 
buvo užregistruotas Lietuvos 
Respublikos tarptautinių su
tarčių įstatymo projektas. Ja
me nustatyta tarptautinių su
tarčių sudarymo, tvirtinimo 
tvarka, taip pat reglamentuo
jamas jų vykdymas, registra
vimas, pakeitimas, nutrauki
mas ir sustabdymas. 

Įstatymo projekte išvardyti 
subjektai, turintys sutarčių 
sudarymo teisę ir spren
džiantys, ar tikslinga sudaryti 
tokią sutartį. Dokumento pro-

* Lietuva pagalbai užsie
nio valstybėms pernai skyrė 
2 milijonus, o kol kas šiemet 
— 300,000 litų. Anot Finansų 
ministerijos Biudžeto departa
mento direktoriaus Rimanto 
Večkio, biudžete' nėra numaty
ta nuolatinių lėšų pagalbai už
sieniui, tačiau dėl stichinių 
bei kitų nelaimių vyriausybė 
pinigų skiria iš rezervo fondo. 
Šiemet pinigai atiteko Bosni
jai ir Hercegovinai atkurti su
griautą šių valstybių ekonomi
ką. (BNSI 

Vilniuje sekmadienį baigėsi 9 dienas trukęs ketvirtasis Ui:;,mutiius gat
ves renginių festivalis ,,Vilniaus dienos", kūno metu pir;::.j kartą vyko 
tarptautine muge po atviru dangumi, o vienas iš Vilniaus rajonų — Užu
pis — susigiminiavo su Paryžiaus Momuartru. Festivalio metu buvo sie
kiama į visuomenės gyvenimą įtraukti Lietuvoje gyvenančias tautines 
mažumas: Sereikiškių parke veikė „Lietuvos tautų miestelis", kuriame 
prancūzai, švedai, graikai, vokiečiai, lenkai, armėnai, čigonai pristatė sa
vo tautų papročius, tautinius drabužius, supažindino su savo tautos vir
tuvės paslaptimis. Renginyje dalyvavo teatrų, šokių, pantomimos grupės 
i i įvairių pasaulio valstybių, sostinės meras Rotušėje priėmė aštuonių, 
miestų oficialias delegacijas, diplomatinio korpuso atstovus. 

Nuotr : Festivalio „Vilniaus dienos" akimirka vienoje iš sostinės gat
vių. (Eha) 

Vilnius bus plėtojamas 
kaip Europos valstybės sostinė 

jekte yra įtvirtintas sąrašas 
sutarčių, kurios turi būti pa
tvirtintos bei jų tvirtinimo 
tvarka. 

Pateiktame Seimui projekte 
yra išskirta kategorija su
tarčių, susijusių su Lietuvos 
europine ir transatlantine in
tegracija. Neatmetama gali
mybė, kad dėl šių sutarčių 
specifinio pobodžio (pvz., kai 
kurie skirtumai tarp tarptau
tinės ir Europos Sąjungos tei
sės) gali iškilti būtinybė pri
imti atskirą įstatymą. 

Tarptautinių sutarčių įsta
tymo projekte įtvirtinamas 
griežtas įpareigojimas vykdyti 
tarptautines sutartis. Tikima
si, kad šis dokumentas padės 
išspręsti prieštaravimus tarp 
sutarčių bei vidaus teisės aktų 
nuostatų, pirmenybę sutei
kiant tarptautinėms sutar
tims. 

Vyriausybė įpareigojama 
priimti atitinkamą teisės ak
tą, jei prireiktų, užtikrinant, 
kad pagal sutartis būtų vyk
domi tarptautiniai įsiparei
gojimai. 

Vilnius, rugpjūčio 17 d. 
(Elta) — Iki šiol daugiau plė
totas kaip provincijos miestas, 
Vilnius dabar — Europos vals
tybės sostinė, tad pagal šią 
nuostatą ir buvo rengiamas 
Vilniaus miesto bendrasis pla
nas 2005 metams. 

Vilnius, pasak miesto plėt
ros departamento direktoriaus 
Aleksandro Lukšo, bus plėto
jamas kaip valstybės sostinė, 
svarbus politikos, kultūros, 
mokslo, švietimo, verslo ir tu
rizmo centras, teikiant pirme
nybę gyventojų interesams, 
sveikai aplinkai. 

Nuo 1992 metų dirbusios 
specialistų grupės pradžioje 
buvo parengusios keturis pla
no variantus. Po įvairių svars
tymų liko vienas tinkamiau
sias. Jo brėžiniai, schemos vi
są mėnesį bus demonstruoja
mi, savivaldybės centriniuose 
rūmuose, suteikiant galimybę 

gyventojams nuodugniai susi
pažinti su siūloma sostinės 
ateitimi, pareikšti savo pasta
bas bei pasiūlymus. 

Metų pabaigoje miesto ben
drąjį planą turėtų patvirtinti 
Vilniaus miesto taryba. Tada 
jis taps juridiniu dokumentu, 
reguliuojančiu, pasak A. Luk
šo, „visą veiklą ant žemės". 

Vilniaus bendrajame plane 
išskiriamos trys struktūrinės 
miesto dalys. Tai — centrinis 
branduolys, periferiniai bran
duoliai ir priemiesčio žaliasis 
žiedas. 

Miesto bendruoju planu, 
kaip buvo akcentuota spaudos 
konferencijoje,, siekiama integ
ruoti Vilnių į Europos Sąjun
gos sostinių tinklą, susieti 
miesto ir priemiesčio teritorijų 
raidą, kelti gyvenimo ir miesto 
aplinkos kokybę, saugoti mies
to kultūros paveldo ir gamtos 
objektus. 

Prezidentūros biudžetas 
penkiskart didesnis nei kaimynų 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. 
(BNS) — Šiemet Lietuvos Res
publikos prezidentūros biu
džetas yra beveik 29 mln. litų 
arba penkis kartus didesnis 
nei Latvijos ir Estijos prezi
dentūrų! 

Estijos prezidentūros išlai
kymas šiemet mokesčių mokė
tojams kainuos apie 20 mln. 
Estijos kronų (apie 5.65 mln. 
Litų), Latvijos — 844.67 Lat
vijos latų (5.62 mln. litų). 

Lietuvos prezidentūros biu
džeto paprastosios išlaidos — 
12.94 mln. litų, nepaprasto
sios — 16 mln. litų. 

Didžiausia dalis paprastųjų 
lėšų bus išleista prezidentūros 
darbuotojų atlyginimams ir 
mokesčiams „Sodrai", rašo 

laikraštis „Veršio žinios". Likę 
pinigai skirti prezidentūros 
šildymui, mokesčiams už van
denį, elektrą, ryšius, tarns-
portą, pareigūnų vizitams, 
priėmimams, raštinėms pre
kėms bei 60 pavadinimų laik
raščių ir žurnalu užsakymui. 

Šių metų pradžioje iš nepa
prastųjų lėšų prezidentūrai 
restauruoti bmo skirta 13 
mln. Lt. Už likusius 3 mln. Lt 
bus perkami baidai restauruo
tai pastato daliai, kompiute
riai, automobiliai-

Pasak dienraščio, Lietuvos 
prezidento darbo užmokestis 
yra 12 vidutiniu statistinių at
lyginimo dydži. arba apie 
12,000 litų. " 

Briuseliui ruošiama 
Lietuvos „Pažangos 

ataskaita" 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. 

(BNS) — Per šią savaitę Lie
tuva parengs galutinį savo 
„Pažangos ataskaitos" Euro
pos Komisijai variantą. 

Dėl to susitarė pirmadienį 
ryte susitikę ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius 
ir Europos komiteto prie vy
riausybės generalinis direkto
rius Petras Auštreyičius. 

„Pažangos ataskaitą" Briu
seliui Lietuva turi pateikti iki 
rugsėjo 1 dienos. Pagal ją Eu
ropos Komisija parengs savo 
rekomendacijas ES viršūnių 
susitikimui Vienoje gruodžio 
mėnesį, kur bus nuspręsta dėl 
Lietuvos pasirengimo narys
tes deryboms. 

Iki galutinių išvadų paren
gimo bus surengtas dar vienas 
pasitarimas šia tema. Lietu
vos integracijos į ES procese 
kylančios tarpžinybinės pro
blemos bus apsvarstytos tre
čiadienį specialiai šaukiama
me vyriausybinės Europos in
tegracijos komisijos posėdyje, 
pranešė vyriausybės spaudos 
tarnyba. 

Pabrango studijos 
Vilniaus 

universitete 
Vilnius, rugpjūčio 11 d. 

(Elta) — Vilniaus universite
tas padidino mokestį už die
nines pagrindines studijas ir 
šiemet, ir anksčiau įstoju
siems studentams. 

Dabartiniams Vilniaus uni
versiteto pirmakursiams atei
nančiais mokslo metais bran
giausiai kainuos stomatologi
jos studijos — 8,125 litai per 
metus, o pigiausiai — chemi
jos ir matematikos studijos — 
1,500 litų per metus. 

Pernai studentai už stoma
tologijos studijas mokėjo be
veik du kartus mažiau — 
4,500 litų. Studijuojantiems 
chemiją ir matematiką mokslo 
metai kainavo 900 litų. 

Už ekonomikos ir žurnalis
tikos studijas šiemetiniai pir
makursiai mokės po 3,625 li
tus (buvo 1,400 ir 2,000 litų). 
Studijos Tarptautinių santy
kių ir politikos mokslų insti
tute pabrango nuo 2,800 iki 
4,500 litų. 

Vilniaus universitetas lie
pos 21-24 d. į dieninių studijų 
programas priėmė 2,033 stu
dentus. Iš jų į valstybės finan
suojamas vietas — 1,313, o į 
mokamas — 720 studentų. 

Dauguma bendrojo 
lavinimo mokyklų 

bus lietuviškos 
Vilnius, rugpjūčio 17 d. 

(Elta) — Išankstiniais duome
nimis, rugsėjo pirmąją duris 
atvers 2,356 Lietuvos bendrojo 
lavinimo mokyklos. 

Daugiau nei 90 procentų 
bendrojo lavinimo mokyklų 
bus lietuviškos. Likusiose bus 
mokomasi ne lietuvių kalba. 

Didžiausią bendrojo lavini
mo mokyklų dalį sudarys pra
dinės mokyklos — 824. Po jų 
eis vidurinės ir gimnazijos bei 
pagrindinės mokyklos — ati
tinkamai 702 ir 585. 

Darželinukai naujaisiais 
mokslo metais lankys 147 dar-
želius-mokyklas. Suaugusiųjų 
mokyklų ir mokymo centrų, 
taip pat jaunimo mokyk'ų bus 
po 22. Turėtų veikti 54 specia
lios mokyklos-internatai. 

iŠ nelietuviškų mokyklų 

JAV uždarė visus 
Amer ikos cen t rus Pakis tane 
Vašingtonas-lslamaba-

das, rugpjūčio 17 d. IReuters-
BNS) — Sekmadienį nepag
rindiniams JAV ambasados 
Pakistane darbuotojams ir jų 
šeimoms nurodyta išvykti iš 
valstybės, nurodant į „labai 
rimtą grėsmę" Amerikos pilie
čiams bei nuosavybei. Be to. 
amerikiečiai įspėjami nevykti 
į šią valstybę. 

JAV Valstybės departamen
tas taip pat paskelbė atskirą 
„pasaulinį įspėjimą", kuriame 
ragino visus užsienyje viešin
čius amerikiečius būti be galo 
atsargiais, atsižvelgiant į 
Amerikos ambasadų sprogdi
nimus Kenijoje ir Tanzanijoje. 
per kuriuos žuvo daugiau kaip 
250 žmonių. 

Valstybės departamentas 
taip pat įspėjo Pakistane jau 
esančius JAV piliečius pasver
ti susidariusias saugumo ap
linkybes ir „rimtai apsvarstyti 
išvykimą iš Pakistano". Pa
reiškime siūloma pasinaudoti 
esamais oro uostų keleiviniais 
skrydžiais, tačiau pranešama, 
kad JAV vyriausybe organi
zuoja papildomus skrydžius. 

Šiuos žingsnius Vašingto
nas žengė, kai sekmadienį Pa

kistanas patvirtino suėmęs as
menį, įtariamą minėtais 
sprogdinimais Rytų Afrikoje, 
įtariamasis išsiųstas į Kenijos 
sostinę Nairobį. Tačiau Vals
tybes departamento atstove 
spaudai nesakė, ar numano
ma grėsmė Amerikos pilie
čiams susijusi su šiuo suėmi
mu. 

.Atitinkamų saugumo prie
monių kontekste Valstybės de
partamentas nusprendė nedel
siant sumažinti keturių misijų 
personalą. Todėl Jungtinių 
Amerikos Valstijų ambasada 
nusprendė iki atskiro prane
šimo uždaryti visuomenei vi
sus Amerikos centrus Pakista
ne", sakoma ambasados pa
reiškime. 

JAV ambasadų veikla jau 
buvo laikinai nutraukta So
malyje, Sudane, Kongo Res
publikoje, kaimyninėje Kongo 
Demokratinėje Respublikoje 
'buvusiame Zaire) ir Guinea 
Bissau. 

Nesvarbiausiems darbuoto
jams ir jų šeimoms leista iš
vykti iš Kenijos ir Tanzanijos. 
Jiems taip pat buvo nurodyta 
išvykti iš Albanijos bei Erit-
rea, o dabar ir Pakistano. 

Oreivio skrydis ap l ink pasaulį 
baigėsi netol i Australijos 

Sydney, rugpjūčio 17 d. 
(Reuters-BNS) — Amerikietis 
oreivis Steve Fossett pirma
dienį buvo rastas plūduriuo
jantis Ramiajame vandenyne, 
kai žlugo jo ketvirtasis bandy
mas apskristi pasaulį oro ba
lionu. 

Australijos gelbėtojai pra
nešė, kad milijonierius versli
ninkas su gelbėjimosi plaustu 
plūduriavo povandeninių uolų 
labirinte netoli Saliamono sa
lų, vandenyse, kuriuose vei
siasi daugybė ryklių. 

54 metų Čikagos biržos 
maklerio S. Fossett helio pri
pildytas balionas, pirmadienio 
naktį trenkus perkūnijai, nu
krito į Koralų jūrą tarp Aust
ralijos ir New Caledonia, kai 
jau nedaug trūko, kad jis tap
tų pirmuoju žmogumi, balionu 

be nutūpimo apskriejusiu že
mę. 

Pirmadienio rytą „sugavus" 
S. Fossett pagalbos signalus, 
pas jį išvyko Prancūzijos kari
nis lėktuvas. Jis numetė orei
viui 15-os vietų gelbėjimosi 
plaustą su maistu ir vande
niu. „Jis sugebėjo išlipti iš at
viro gelbėjimosi plausto, kuris 
buvo pritvirtintas prie gondo
los ir baliono, ir įlipti į pran
cūziškąjį plaustą", sakė Aus
tralijos gelbėtojų atstovas. 

Vėliau S. Fossett paėmė 
dvistiebis burinis laivas „At
lanta". 

S. Fossett Australijos televi
zijos žurnalistui sakė, jog į Ko
ralų jūrą jo balionas nukrito iš 
9,000 metrų aukščio, tačiau 
keliautojas nesusižeidė. 

Vokietijos pare igūnai domisi 
Kuršių mar ių lobiu 

Neringa, rugpjūčio 16 d. 
(Elta) — Sekmadienį Nidoje 
lankėsi Vokietijos Bundestago 
(parlamento' narys, priklau
santis parlamento socialde
mokratų grupei. Tilo Braune, 
kurio vizitas susijęs su lobio 
paieškomis Preiloje, pranešė 
Neringos savivaldybės atstovė 
spaudai. 

Būtent į šį parlamentarą 
pagalbos prieš pusantrų metų 
kreipėsi Vokietijos televizijos 
bendrovės NDR kūrybinė gru
pė, rinkdama medžiagą šiuo 
metu baigiamam filmuoti do
kumentiniam filmui. Parla
mentaras tarpininkavo NDR 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje Bonoje ir padėjo ieškoti 
rėmėjų. 

Nidoje T. Braune susitiko 
su Neringos vicemere Irma 
Baltrušaitiene, vadovaujančia 
mero potvarkiu sudarytai pa
ieškų organizavimo ir kontro
lės Preiloje komisijai. Parla-
daugiausia bus mišrių — 88. 
80-tyje bendrojo lavinimo mo
kyklų mokiniai mokysis rusų, 
63-josc — lenkų kalbomis. 
Vienintelėje mokykloje Lietu
voje bus dėstoma baltarusių 
kalba. 

mentaras padėkojo Neringos 
savivaldybei už paramą, apta
rė galimus tyrimus tuo atveju, 
jei NDR prielaidos pasitvirtin
tų. Jo nuomone, jeigu būtų at
rasti istoriniai dokumentai, 
Vokietija galėtų suteikti Lie
tuvai mokslinę pagalbą tyri
mų darbams per Kultūros mi
nisteriją. 

Pirmadienį planuojama 
pradėti numanomoje lobio vie
toje sausinimo darbus — jie 
bus atliekami 20 metrų nuo 
kranto. NDR spėjimu, pirmieji 
rezultatai bus gauti trečia
dienį. Sukurtą filmą „su ne
aiškia kol kas jo pabaiga", 
kaip sakė šio filmo autorius 
žurnalistas Michael Smidt. 
NDR planuoja parodyti savo 
kanalu jau rugpjūčio 21 dieną. 

KALENDORIUS ' 
Rugpjūčio 18 d.: Šv. 

Joana Pranciška de Chantal, 
Vizitiečių vienuolijos steigėja 
(1572-1641); Agapitas, Elena, 
Alė, Mantautas. 

Rugpjūčio 19 d.: Šv. Jo
nas Eudes. kunigas, vienuolijų 
steigėjas (1601-1680); Emilija, 
Boleslovas (Balys), Felicija, 
Jovilas. 

• 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
RITMINGAS SUPIMASIS SKAIDRINA 

PROTAVIMĄ 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Motinos žino, kad švelnus, 
pasikartojantis vaiko supimas 
lopšyje ar tokioje lovytėje gali 
nuostabiai gerai padėti sirgu
liuojančiam, išgąstingam ir 
sujaudintam jos vaikui. 

Ta praktika daugiau yra 
tradicinė ir instinktyvi negu 
mokslinė, bet ji sužadino da
bar atliktus tyrimus su prie
glaudose esančiais, protu pa-
silpusiais — dementikais. 

Tyrimų tikslas buvo susekti, 
ar reguliarus supimas pirmyn 
ir atgal, yra kaip priešginybė 
ramiam sėdėjimui kėdėje, gali 
žmogų nuraminti ir pusiaus
vyrą pagerinti. Per pusantro 
mėnesio buvo tirti įvairiose 
vietose, besirandančiose 25-
kiose prieglaudose, 72-95 me
tų gyventojai, sergantys išpro
tėjimu (dementia) ir nuo leng
vo iki sunkaus nesiorentavimo 
namų apyvokoje. Daugiau ne
gu pusė jų turėjo stiprų elge
sio sutrikimą. Jie suposi po 60 
minučių kasdien. Dauguma 
suposi ilgiau — 100 minučių. 
Kartu su jais buvo medicinos 
seserys ir ragino juos visą lai
ką suptis. 

Prieš tyrimą ir po jo buvo ti
riamas tų gyventojų protinis 
stovis: baimingumas, nusimi
nimas, irzlumas, vienatvišku
mas ir nesiorientavimas, 

apyvokoje ir orientavimasis 
lygsvara. 

Tyrimų duomenys parodė, 
kad kasdieninis 80 minučių 
supimasis žymiai sumažina 
nusiminimą, baimingumą, 
vaistų reikalingumą ir tuo pa
čiu pusiausvyra pagerėja. 

Pagrindinė tyrinėtoja buvo 
Nancy M. Watson, R.N., Ph. 
D., iš Rochester universiteto. 
Ji tvirtina, kad 80 minučių il
gio kasdieninis supimasis bu
vo priežastis minėtiems pasi
taisymams. 

Ne kiekvienas, besisupąs 80 
minučių per dieną, patyrė mi
nėtą pagerėjimą, bet toks po
linkis tikrai buvo. 

Dr. Watson mano, kad supi
masis yra lengva mankšta, 
kuri gali suteikti tą pačią fi
ziologinę naudą, kaip ir fizinis 
darbavimasis ar mankšta. 

Minėti tyrimai parodė, kad 
ilgalaikė ritminė mankšta ri-
šasi su išskiriamu endomorfi-
nu, kurie ramina' skausmą ir 
gerina nuotaiką, kas įvyko ir 
su tirtais prieglaudos gyvento
jais. 

Alvudo Lietuvio sodyboje tu
rima supynė, kurioje yra trys 
vietos susėsti — su nauda čia 
gyvenantieji ja pasinaudoja. 
Sėkmės! 

Dalis publikos Marijampolės D. Kriaučiūno vardo bibliotekoje, kur įvyko kultūros žurnalo „Suvalkija* pristaty
mo iškilmes. Nuotr. Ed. Šulaičio 

„Dienovidžio" savaitraščio 
vyr. redaktorė A. Žemaitytė 
iškėlė redaktoriaus Z. Šilerio 
nuopelnus ir gyrė tuos žmo
nes, kurie turi idėjas ir moka 
jas įgyvendinti. Kun. J. Bar
kauskas teigė, kad „Suvalki
ja" vienija tautą, daug nusi
pelno visai Lietuvai. 

Sveikinimo žodžius žurnalui 
išsakė V. Kudirkos premijos 
laureatas B. Aleknavičius, Ša
kių „Valsčiaus" laikraščio re-

KULTŪROS ŽURNALO „SUVALKIJA" 
ŠVENTĖ MARIJAMPOLĖJE 

Nors Prano Vaičaičio draugi
jos kultūros žurnalas „Suval
kija" jau gyvuoja nuo 1997 m. 
pradžios, tačiau jo viešas pris
tatymas tebuvo surengtas tik 
šių metų birželio 19 d. Mari
jampolėje — mieste, kur jis 
gimė ir žengia savo pirmuo
sius žingsnius. 

viešosios bibliotekos salę gau
siai susirinko ne tik marijam
poliečiai, bet ir kultūrininkai 
iš visos Lietuvos; buvo svečių 
ir iš tolimosios Čikagos. 

Šio neeilinio renginio pro
gramos pradžioje prabilo pats 
leidinio redaktorius Zenius 
Šileris, jausmingai pasveiki
nęs šventės dalyvius. Jis čia Tą penktadienio popietę į 

vietos P. Kriaučiūno vardo pristatė savo ,.kūdikį", šaky- daktorė G. Didžiapetrienė, Ša-

ŠVIETIMO TIKSLAIS 
LANKĖSI FILIPINIEČIŲ 

GYDYTOJAS 

Rugpjūčio 7 d. kelionę po 
Lietuvą pradėjo žymus Fili
pinų gydytojas Alex Orbito, 
pagarsėjęs savo sugebėjimais 
operuoti vien rankomis, be 
chirurginių instrumentų, ne
sukeldamas skausmo pacien
tui. 

Pasak jį lydinčio bioenerge-
tiko Arvydo Daškaus, A. Orbi
to ne gydo ligas, jis šalina 
žmoguje susikaupusį „nega
tyvumą". 

Organizatoriai skelbia, kad 
A. Orbito Lietuvoje lankosi 
švietėjiškais tikslais — jis su
rengs kelis dvasinio mokymo 
seminarus, taip pat susitiks 
su gyventojais įvairiuose Lie
tuvos miestuose. 

Per susitikimus bus de
monstruojama vaizdo medžia
ga apie A. Orbito veiklą Fili
pinuose, diskutuojama apie 
žmogaus tobulėjimą krikščio
niškųjų vertybių pagrindu, su
pažindinama su Filipinų kul
tūra. 

Susitikimai su gydytoju kai
nuos nuo 20 iki 30 litų. A. Or
bito surengs ir penkių dienų 
seminarą, kurio kaina 5,000 
litų. Jo dalyviai bus mokomi 
dvasinių dalykų, galės asme
niškai pabendrauti su filipi
niečiu, pasisemti iš jo dvasi
nės energijos. 

Visos lėšos gautos organi
zuojant A. Orbito apsilanky
mą Lietuvoje bus skirtos gy

dančios piramidės statybai Fi
lipinuose. 

Filipiniečio apsilankymą 
Lietuvoje organizuojančios 
bendrovės „Unirela" direktorė 
Nomeda Simėnienė užtikrino, 
kad bus sumokėti visi pagal 
Lietuvos įstatymus numatyti 
mokesčiai. 

SALMONELIOZĖS 
PROTRŪKIS 

ŽEMAITIJOJE ATSLŪGO 

Salmoneliozės protrūkis Že
maitijoje atslūgo. Nustatyta, 
kad infekciją sukėlė bandelių 
glazūra. 

Užkrečiamųjų ligų profilak
tikos ir kontrolės centras pra
nešė, kad iš viso gydytojų pa
galbos prireikė 62-iems sal
monelioze sergantiems Plun
gės rajono ir 15-kai Telšių gy
ventojų. Spėjama, kad yra dar 
kelis kartus daugiau lengviau 
sunegalavusių ir namuose be
sigydančių šios infekcijos au-
kų. 

Kol kas nė vieno ligonio, 
įskaitant 25 sunegalavusius 
vaikus, neprireikė reanimuoti. 
Vemiantys, viduriuojantys ir 
nuo aukštos temperatūros 
kenčiantys ligoniai Plungės, 
Klaipėdos ir Telšių ligoninėse 
gydomi lašalinėmis. 

Spėjamas šios infekcijos ži
dinys yra UAB „Plungės duo
nos" glazūruotos bandelės, nes 
visi tirti ligoniai buvo valgę šį 
produktą. Įtariama, kad užk
ratu tapo bandelių glazūravi-
mui naudojamas žalias kiau
šinio baltymas. 

Su SviPtojiAka misija į Lietuvą atvykęs netradicine? filipinų medicinos at
stovas Alex Orbito ir lietuvis bioenergetikas Arvydas Daškus spaudos 
konferencijoje. ..Vagos" knygyne Vilniuje rugpjūčio 7 d. Nuotr. Eito* 

DEŠIMT AUKSINIŲ 
TAISYKLIŲ, KAIP 

IŠVENGTI ŽARNYNO 
INFEKCIJŲ 

Nors informacija apie vis 
naujus salmoneliozės, židi
nius, sklindanti žiniasklaidos 
kanalais, kelia gyventojų ne
rimą, baimintis dėl galimos, 
epidemijos nėra pagrindo, tei
giama perduotame Sveikatos 
apsaugos ministerijos prane
šime. Ir čia pat priduriama, 
kad epidemiologinė padėtis 
nėra gera: palyginti su pra
ėjusių metų tuo pačiu laiko
tarpiu, susirgimų salmone
lioze padaugėjo 7,3 procento. 

Vasarą, kai ilgai laikosi 
aukšta oro temperatūra, pa
vojus užsikrėsti infekcinėmis 
žarnyno ligomis, plintančio
mis per maistą ir vandenį, 
žymiai padidėja. Šiais metais 
Anykščių, Širvintų, Trakų, 
Plungės, Telšių ir Radviliškio 
rajonuose įsiplieskusių salmo
neliozės židinių priežastis ta 
pati — patiekalų gamybai var
totos salmonelėmis užkrėstos 
maisto žaliavos: paukštiena ir 
kiaušiniai. Tačiau, jei įmonėse 
būtų laikomasi maisto gamy
bos technologijų, jei patalpos, 
indai, kitas inventorius būtų 
tinkamai dezinfekuojamas, 

salmoneiės žūtų, ir liga ne-
beišplistų. 

Sveikatos apsaugos ministe
rija kartu su Užkrečiamųjų 
ligų profilaktikos ir kontrolės 
centru primena visiems gy
ventojams dešimt auksinių 
maisto ruošimo taisyklių, ku
rias yra paskelbusi Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO). 

1. Pasirink saugiausią mais
to ruošimo būdą. 

2. Virk ir kepk maistą tiek, 
kiek reikia. 

3. Pagamintą maistą valgyk 
nedelsdamas. 

4. Tinkamai laikyk išvirtus 
ar iškeptus maisto produktus. 

5. Pakankamai gerai su
šildyk jau paruoštą maistą. 

6. Stenkis, kad virti ar kepti 
produktai nesiliestų su ža
liais. 

7. Ruošdamas maistą, daž
nai plauk rankas. 

8. Stenkis, kad virtuvės in
dai būtų idealiai švarūs. 

9. Saugok maistą nuo 
vabzdžių, graužikų ir kitų gy
vūnų. 

10. Maistui vartok tik švarų 
geriamą vandenį. 

Higienistai akcentuoja, kad 
šių taisyklių ypač griežtai turi 
būti laikomasi maisto gamy
bos įmonėse. (Elta) 

damas , kad „žurnalas yra 
skiriamas laiko išbandymus 
atlaikiusioms mūsų krašto 
dvasinėms vertybėms atskleis
ti, lyg ir pamirštiems arba ša-
likėlėn nustumtiems inteli
gentams atminti, pagaliau vi
sai pašešupių civilizacijai 
„prikelti". 

Pirmasis sveikino Vilka
viškio vyskupas Juozas Že
maitis, MIC, kuris pažymėjo, 
jog apie „Suvalkijos " žurnalą 
telkiasi visa Sūduvos krašto 
inteligentija, gana dar gyva, 
nepaisant rietenų dėl valdžios, 
nesveikos konkurencijos, par
tinių nesutarimų. Ganytojas 
palinkėjo žurnalui, jo redakci
jai žadinti bei puoselėti kul
tūros tradicijas, ragino ugdyti 
naują šiam darbui neabejingą 
kartą. Kalbėtojas džiaugėsi 
teisinga šio žurnalo pasirink
ta kryptimi ir akcentavo, kad 
Suvalkija išugdė daug kul
tūros kūrėjų. 

Marijampolės apskrities 
viršininkas K. Jankauskas ir 
Šakių miesto burmistras P. 
Vencas gyrė šį žurnalą, jo su
manytojus, redaktorius bei 
leidėjus, žadėdami visokeriopą 
talką. 
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„Suvalkijos" kultūros žurnalo re
daktorius Zenius Šileris. 

Čia buvo pristatytas tolimas 
svečias iš Čikagos, „Suvalki
jos" skaitytojas bei bendradar
bis nuo pirmųjų jo numeriiį 
žurn. Ed. Šulaitis, kuriam 
įteiktas „Suvalkijos" žurnalo 
korespondento pažymėjimas, 
dovanų bei gėlių. Svečias iš 
Čikagos irgi negailėjo gražių 
žodžių jo gimtąją Suvalkiją 
atžymi nčiam leidiniui. 

P. Vaičaičio draugijos pirmi
ninkas A. Vaičiūnas džiaugėsi 
šiuo kultūros žurnalu, jo lei
dimą vertino kaip išskirtiną 
reiškinį. Jis linkėjo, kad žur
nalas plačiai pasklistų ne tik 
po Lietuvą, bet ir visą pasaulį. 

kių kultūros skyriaus vedėja 
A. Kasperavičienė ir kiti kul
tūrininkai. 

Plačiau „Suvalkija" žurnalą 
įvertino svečias iš Vilniaus 
universiteto žurnalistikos ka
tedros teoretikas, prof. Br. 
Raguotis. Jis išsakė savo min
tis, atėjusias beskaitant šį 
žurnalą, o taip pat pabėręs ir 
vieną, kitą kritiškesnę pas
tabą, pasiūlymą. Profesorius 
žurnale pasigedo daugiau pub
licistikos. 

Visi džiaugėsi „Suvalkijos" 
redaktoriaus Z. Šilerio suge
bėjimais, nepamiršdami ir jo 
brolio Valdo, kuris rūpinasi 
žurnalo finansine puse ir jau 
parėmęs jo leidimą. 

Kad kalbos per daug nenu
sibostų, buvo ir trumpa me
ninė dalis, kurios metu daina
vo solistai iš Vilniaus. R. 
Žemaitienė ir St. Gudaitis, ku
riems akompanavo žinomas 
kompozitorius V. Bagdonas. 
Jų išpildytomis dainomis pub
lika galėjo džiaugtis. 

Po programos visi dalyviai 
buvo pakviesti vaišėms į kitą 
bibliotekos patalpą. Čia dar il
gai buvo bendrauta: kalbėtasi 
bei vaišintasi. Redaktorius Z. 
Šileris atsilankiusius apdova
nojo naujausiuoju — „Suval
kijos" žurnalo trečiuoju šių 
metų numeriu. 

Tie, kurie norėtų žurnalą 
įsigyti, turi rašyti šiuo adresu: 
„Suvalkija", Vytauto gt. 32, 
4520 Marijampolė, Lietuva. 
Vieno egzemplioriaus kaina 
(su persiuntimu oro paštu) už
sienyje 5 doleriai. 

E. Šulaitis 

IŠVYKSTANT 
Tai mano antras apsilanky

mas Amerikoje — pirmasis 
buvo prieš pora metų, kai da
lyvavau 15-oje AABS Baltijos 
studijų konferencijoje Walt-
ham miestelyje, netoli Bosto-

• no. Jo metu įgyti įspūdžiai 
neišblėso iki šiol, su malonu
mu prisimenu ten pažintus 
žmones. Su kai kuriais palai
kau ryšius per laiškus, kai 
kuriuos sutikau dar kartą 
šiemet Indiana universitete 
per 16-ąją AABS konferenciją. 
Tik jų dėka man pavyko dar 
kartą sugrįžti į Ameriką. Šis 
mano atvykimas buvo labai 
naudingas ir dalykiniu at
žvilgiu, ir pažintiniu. 

Pasaulio lietuvių archyvo 
fonduose sukaupta daug įvai
rių dokumentų, kai kurie fon
dai dar reikalauja tvarkymo. 
Ten išliks ir nedidelis mano 
įnašas, nes chronologiškai su
tvarkiau Amerikos Lietuvių 

tarybos (ALT) 1939-1950 metų 
susirašinėjimą ir padariau jų 
apyrašus. Talkindama archy
vui, atsirinkau daug oficia
laus pobūdžio raštų, kuriuos 
vėliau galėsiu tyrinėti pla
čiau. Kadangi mane daugiau
sia domina administracinė 
kalba (Latvijos universitete 
esu apsigynusi daktaro diser
taciją, skirta dabartinės lat
vių kalbos administraciniams 
tekstams), būčiau galėjusi 
pasirinkti bet kurios organi
zacijos dokumentaciją ir ją ty
rinėti, nes lig šiol adminis
tracinio bendravimo' kalbai 
skiriama mažai dėmesio. Prof. 
J. Račkausko paraginta, stu
dijavau ALT oficialiųjų raštų 
kalbinę raišką. Tai labai įdo
mi ir vertinga medžiaga, nes 
suteikia galimybę lyginti įvai
riais laikotarpiais parašytus 
dokumentus. 

Besidarbuodama archyve, 
nebuvau tik įnikusi į doku
mentus — stengiausi kuo dau
giau pamatyti ir pažinti. Suti
kau daug įdomių žmonių. 
Nors su kai kuriais bendra
vau labai trumpai, vis vien jie 
išliks atmintyje, nes kiekvie
na pažintis duoda naujos pa
tirties. Dabar, kai skaitysiu ar 
klausysiuos informaciją apie 
Amerikos gyvenimą, kreipsiu 
daugiau dėmesio į man ži
nomų žmonių vardus. Tokiu 
būdu informacija tampa reikš
mingesnė bei artimesnė. 

Norėjosi kuo daugiau pama
tyti, patirti. Tai man pavyko. 
Mačiau miestą — naktinį dan
goraižių grožį, ypač iš Sears 
Tower aukštumų (neapsako
mas jausma*s, kai apšviestas 
miestas guli po tavo kojomis), 
aplankiau kelis muziejus, 
pabuvojau kine ir pamačiau 
anksčiau nematytus „Eve
resto" bei „Ban{nniu" vaizdus, 
karštą vasaros dieną pralei
dau Navy Pier, pavaikščiojau 
po saulės apšviestą Čikagą. O 
kur dar valandos Michigan 
ežero pakrantėje! Saulė kaiti
no taip kaitriai... 

Pavyko iš arčiau pažinti ir 
lietuvišką gyvenimą Čikagoje 
— be mano beveik kasdieninio 
buvimo Jaunimo centre, dar 
aplankiau Balzeko muziejų, 
buvau Algimanto Kezio „Ga
lerijoje", dienraščio „Draugas" 
redakcijoje ir jo surengtame 
piknike, BALFo būstinėje, Pa
saulio lietuvių centre Le-
monte, kur galėjau dalyvauti 
lituanistinių mokyklų moky
tojų studijų dienose, Šv. Kazi
miero kongregacijos seserų 
vienuolyne bei greta esančioje 
Maria High School, apžiū
rėjau lietuviškas Šv. Kazimie
ro kapines, pajutau namų sa
vininkų bendrijos festivalio 
dvasią Brighton Parke, pasi
klausiau nuostabaus Juditos 
Leitaitės ir Sonatos Zubo-
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Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
pnimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S Roberts Rd., Hckory Hills. IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pajai susitarimą 

vienės koncerto Jaunimo cen
tro salėje. 

Kaip dažnai būna, pasirodė 
esą per mažai laiko viskam 
aprėpti. Laikas prabėgo labai 
greitai. Nors ir nuveikiau, 
atrodo, nemažai, vis dėlto liko 
keli sumanymai, kurių ne
spėjau įgyvendinti — gal kada 
nors juos įgyvendins be ma
nęs ar vietoj manęs. 

Dar ilgai prisiminsiu Čika
gą ir joje gyvenančius lietu
vius, ypač tuos, kurie rū
pinasi lietuvybės palaikymu. 

Linkiu visiems kuo geriau
sios sėkmės. Žinokite, kad 
esate reikalingi daug kam ir 
Amerikoje, ir Lietuvoje. Ir te
gul Jaunimo centras išsilaiko 
kuo ilgiau, nes jūsų veikla 
gali duoti dar daug naudos 
Lietuvai. 

- Regina Kvaiytė 
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ALBANŲ LAISVIŲ KOVA 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s E u r o p o j e 

J au keli mėnesiai vieša pas
laptis Europoje yra, kad Koso-
vo albanų laisvės kova yra re
miama finansiškai Vokietijo
je, Austrijoje, įtaigoje ir kt . 
kraštuose gyvenančių albanų. 
Vien tik Vokietijoje priskaito-
ma jų virš 400,000. Deja, alba
nai Vokietijoje neturi gero var
do, kadangi gyvendami sto
vyklose (jie ieško azyliaus tei
sių), albanai mėgsta prekiauti 
narkotikais, nepasidalindami 
miestų; rajonais su afrikiečiais 
ar kurdais, kurie taip pat nori 
įsijungti į lengvo ir pelningo 
uždarbio prekybą. Sulaukia
ma labai liūdnų pasekmių, ka
dangi iš pasalų ar tiesiog gat
vėje nušaunami gaujų vadai . 
Beveik kiekvieną dieną žinia-
sklaidoje minimi Hamburgo, 
Frankfurto, Bremeno ir kt . 
miestai. 

Dabar, kai Kosovo albanai 
viešai kovoja už Serbijos pro
vincijos nepriklausomybę, fi
nansinė parama pervedama į 
„Kosovo respublikos fondą", 
reikalaujant iš kiekvieno alba
no 3% mėnesio pajamų. 

Šio fondo pirm. Vokietijoje 
yra „šešėlinės vyriausybės" 
min. pirm. Kosovo albanų Bu-
koši. Be piniginės . paramos 
Kosovo provincijoje negalėtų 
veikti albanų kalba mokyklos, 
ligoninės, vaikų darželiai, o 
laisvės kovos nariai — UCK 
negalėtų pirkti ginklų Albani
joje ir t.t. Kiek pinigų suren
kama — sunku pasakyti, ta
čiau spėjama, kad Bavarijos 
banko sąskaitoje nuo š.m. ko
vo mėn. guli beveik 10 mln. 
markių (5,714 mln. dol.). Šie 
įnašai nėra kokia nors prie
varta, tačiau užsienyje gyve
nantieji Kosovo albanai gerai 
žino kiekvieno uždarbį, ypač 
narkotikų .. pardavėjų, taigi 
nuslėpti nėra prasmės, nes 
bus taip pat pagrasinta šal tu 
ginklu. 

Kosovo albanai yra gerai or
ganizuoti. Tai galima spręsti 
iš demonstr?djų, rodomų tele-
virijoje, klijuojamų atsišauki
mų, dedamų pastangų Vokie-
tyos vyriausybėje. Deja, užs. 
reik. min. švabas K. Kinkei 
kiekvieną kartą atsako, kad 
Kosovo albanai gali reikalauti 
tik autonomijos, bet ne visiš
kos nepriklausomybės. 

Kovo mėn. pradėta kova su
judino jaunimą. Jis, iš Vokieti
joje gyvenančio „min. pirm." 
Bukoši, reikalauja visus pini
gus skirti ginklams, o ne mo
kykloms, vaikų darželiams. 
Gaila tik, kad tarp Kosovo al
banų vado J. Rugovo ir Bukoši 
vyksta tyli kova, norint kiek

vienam jų perimti visą vado
vavimą į savo rankas . Sunku, 
nes vėl „Demokratinės albanų 
sąjungos" Vokietijoje pirm. 
Kelmendi, taigi j au trečias Ko
sovo albanų vadas, primeta 
Bukoši korupciją, o Rugovą 
vadina Serbijos prez. S. Milo
ševičiaus bendradarbiu. Ir ši 
sąjunga turi savo fondą, pava
dintą „Tėviškė šaukia". Vien 
t ik š.m. balandžio mėn. į to 
fondo banko sąskaitą įnešta 7 
miln. markių (4 mln. JAV 
dol.). Kelmedi pinigų rinkliavą 
vykdo kiek kitokiom prie
monėm, kitu keliu. Kokiame 
nors Vokietijos Kosovo albanų 
parengime, suvažiavime, de
monstracijoje, jis tuoj pat dali
n a banko perlaidas, prašy
damas įrašyti pilną savo pa
vardę ir pinigų sumą. Kaimy
nai stebi vienas kitą, jo įra
šomą sumą, tad nėra taip pa
prasta mažinti piniginę auką, 
kovojančiai armijai. Ar pavyks 
susisungti tiems fondams — 
parodys ateitis. Manding, 
kiekvienas šūvis Kosovo pro
vincijoje, pr iar t ina albanus 
da r arčiau prie savo tėvynai
nių, gyvenančių Vokietijoje. 

Kas paskatino mane rašyti 
apie Kosovo albanus? Tai 
„Frankfurter Allgemeine" laik
raščio, liepos mėn. 16 d. 
straipsnis, kur iame autorius 
palietė ne tik Serbijos ir Koso
vo albanų santykius, bet taip 
pat ir Baltijos valstybių rei
kalus, padarydamas tikrai la
bai tikslią išvadą: Jugoslavijos 
prez. S. Milosevič Vakarų pa
saulį „vedžioja" už nosies. Jau 
1990 m. jis Kosovo albanams 
atėmė autonomiją, kartu paro-
Hvdamas kroatams, slovė

nams ir kt. tautams, kad to
kioje valstybėje gyventi nega
lima ir pavojinga. Šiandieną 
Kroatija ir Slovėnija yra lais
vos, pačios išsikovojusios ne
priklausomybę. 

O ką vakarai? Jie kiekvieną 
dieną skelbia, kad Kosovo pro
vincija turi likti neatskiriama 
Jugoslavijos dalimi. Aišku, S. 
Milosevič džiaugiasi žinoda
mas, kad Vakarai nepajudins 
jo net pirštu. 

Kas verčia Vakarus prie to
kio politinio kelio0 Vakarų pa
saulio nuomone, prispaustas 
ir okupacijoje gyvenančias 
tau tas yra geriausiai išlaikyti 
vienos valstybės globoje, tuo 
pačiu atsiekiant ramybę bei 
tvarką toje Europos dalyje. 
Frankfurto dienraštis taip pat 
primena 1980 m., kada Lietu
voje, Latvijoje, Estijoje, Ukrai
noje pasirodė pirmi laisvės 
spinduliai. Tačiau vakarai ne
kreipė dėmesio, patardamos 
latviams, estams ir lietuviams 
„tvarkingai ir ramiai" gyventi 
Sov. S-goje. Panašiai Vakarai 
kalbėjo kroatams ir slovė
nams, kadangi Vakarams at
rodė, kad tik S. Milosevič ir jo 
Serbija yra nepakeičiama tai
kos tvarkytoja Balkanuose. 

Kita medalio pusė: Vakarai 
bijo islamizmo plėtotės Euro
poje. Jeigu taip, tad kodėl Ko
sovo provincija negalėtų būti 
Vakarų protektoratu? Man
ding, tokiu atveju susikerta
ma jau su Serbija. 

Tas pats Frankfurto dien
raštis, rašydamas apie Gudi
jos Lukašenko išdaigas pažy
mėjo, kad Lietuva, Lenkija, 
Ukraina gan skeptiškai žiū
rėjo j Europos Sąjungos ir 
JAV pasiuntinių žingsnius. 
Kodėl? Mat Lietuva, Lenkija, 
Ukraina tiesiogiai susidurda
mos su Gudija, yra susirūpi
nusios joje savo mažumom 

Nuotr. Eltos Aukštaitijos valstybinio parko kelelis. 

visų Lietuvos miškų. 
„Lietuvos rytas" rašo, 

(Latvija, Gudijoje neturi savo 
mažumos — K.B). Be to, Lie
tuva, Lenkija ir Ukraina bijo, 
kad Gudijai, esant izoliuotai 
nuo Vakarų pasaulio, ji pra
dės glaustis prie savo sla
viškos Maskvos sesers, paver
čiant visą regijoną neramiu 
gyvenimu. 

MIŠKAI SAVININKAMS 
GRĮŽTA LĖTAI 

Metų pradžioje nuosavybės 
teisę buvo susigrąžinę 84,000 
miškų savinininkų. Jiems 
priklauso beveik 220,000 ha 
miškų. Tai sudaro per 11 proc. 

(iryh'iutojos prie Ign.ilinos ru-Sfisi savo surinktas Lietuvos mišku. nerylM's Nuotr Viktoro Kapočiaus 

kad 
prognozuojama artimiausiu 
metu nuosavybės teisės atkur
ti dar 40,000 savininkų. Iš viso 
apie 46 proc. Lietuvos miškų 
turėtų tapti privačiais, o vidu
tinė Lietuvos miškų savi
ninkų valda sieks tik 2,8 ha. 

„Lietuvos medienos" sąjun
gos direktorius Antanas Mor-
kevičius piktinasi tokiomis 
mažomis miško valdomis. Lie
tuvos miško savininkų sąjun
gos tarybos pirmininko pa
vaduotojas Algis Gaižutis tei
gia, jog daugelis miško savi
ninkų neturi žinių bei ūki
ninkavimo miškuose patirties. 
Tai suprasdamos, Danijos bei 
Švedijos miškų savininkų są
jungos padėjo lietuviams įkur
ti pirmuosius privačių miškų 
priežiūros kooperatyvus. Molė
tuose įregistruotas kooperaty
vas „Aukštaitijos šilas". Ko
operatyvas steigiamas ir Tra
kų rajone. 

A. Morkevičius mano, kad 
galima tik svarstyti, kokio dy
džio privatus miškų ūkis bus 
pelningas. Pasak jo, pramoni
nio tipo privatus ūkis turėtų 
būti dešimtys tūkstančių hek
tarų. 

Negalutiniais duomenimis, 
privatūs miškų savininkai per
nai už medieną iš viso gavo 80 
mln. litų pajamų. 

R. J a k u t y t ė 

• Našlaičių ašaros ir akmenį 
praskelia. 

Lietuvių patarlė 

Danutė Bindokienė 

Pagal savo paveikslą 
Kai mokėmės t'kejimo tiesų 

iš katekizmo, sužinojome, kad 
Dievas sukūrė žmogų „pagal 
savo paveikslą". Jeigu ne tas 
žaltys rojaus soduose, žmogus 
taip ir būtų amžių pragyvenęs 
be jokių rūpesčių, vargų... Bet 
žmogui nuo pat pradžios buvo 
vis negana — troško daugiau 
pažinti, turėti , pasiekti, tad ir 
gundytojo pažadui, kad, už
valgius draudžiamo vaisiaus 
„būsite, kaip dievai", mūsų 
tėvai rojuje negalėję atsispirti. 

Galime į tuos Senojo Testa
mento pasakojimus žiūrėti, 
kaip į gražias legendas, tikėti 
į evoliucijos keliu išsivysčiusią 
gyvybę mūsų planetoje, bet vis 
dėlto gera manyti, kad žmo
gus nebuvo atsit iktinis chro
mosomų susidėstymas, o Kū
rėjo dieviškoji valia. 

Tačiau rojaus sode pirmie
siems žmonėms gundytojo 
padaryta užuomina, kad ir jie 
gali būti „kaip dievai", nie
kuomet neišnyko iš žmonijos 
pasąmonės. Nepaisant , kiek 
nuostabių dalykų žmogus am
žių būvyje sukūrė, kokius 
technikos stebuklus išrado, 
kad jo gyvenimas būtų sotes
nis, lengvesnis, patogesnis, 
visa tebuvo negyvi daiktai . 

Tai nereiškia, kad šia link
me nebuvo bandymų. Vienų 
pasekmės skelbtos visuome
nei, kitų nutylėtos, bet ne vie
nos civilizuotos valstybės la
boratorijose tokie eksperimen
tai vyko ir tebevyksta. Galbūt 
laisvojo, demokratiško pasau
lio mokslininkai iš tikrųjų 
tiki, kad jų darbai yra skirti 
žmonijos gerovei: žmonės bus 
sveikesni, ilgiau gyvens, tu
rės pakankamai maisto ir kitų 
gėrybių. Totalitarinio režimo 
sistemoje, sakykim, sovietų ar 
nacių imperijos valdose, eks
perimentai atlikti ku r kas 
tamsesniais tikslais. Moksli
ninkai, kurie juos atlikdavo, 
mažai paisė etikos ar 
krikščioniškų principų, jie 
„šoko pagal užsakovo mu
ziką", stengdamiesi patenkinti 
savo darbdavių reikalavimus. 
Dar ir dabar girdime apie bai
sius eksperimentus, atliktus 
su gyvais žmonėmis koncen
tracijos stovyklose Vokietijoje 
arba sovietų psichiatrinėse 
ligoninėse ir gulaguose. 

Dvidešimtajam šimtmečiui 
slenkant į pabaigą, pradėjo 
sklisti žinios, kad pagaliau 
įmanoma „padauginti" ir žin
duolių pasaulio sutvėrimus, 
šiam procesui panaudojant 
kūno audinių ląsteles. Tuo 
būdu gimęs naujas gyvulys 
yra lygiai toks pat, kaip tas. iš 
kurio paimta ląstelė. Visų pir

ma pernai pasauliui buvo pris
tatyta avis Dolly, iš rsinusi 
Škotijos universiteto profeso
rių, kuris šį procesą sėk
mingai pritaikė, ir iššaukusi 
daug diskusijų bei ginčų. f 
juos įsijungė politikai, medi
kai, teologai ir visai eiliniai 
žmonės. Pagrindinis klausi
mas: ar šį metodą galima pri
taikyti žmogaus atveju? 

Visų pagrindinių religijų at
stovai (išskyrus žydas) ..clo
ning' procesą pasmerkė dėl 
įvairių priežasčių. Žydų religi
jos įstatymų nuomone, iš da
lies tai geras, iš dalies blogas 
dalykas. Visų pirma ..cloning" 
padėtų žmonėms, kurie nori 
turėti vaikų, bet yra nevaisin
gi (verta pastebėti, kad apie 
30 proc. žydų visuomenes kaip 
tik skundžiasi nevaisingumu), 
o, be to. ..cloning" yra tam tik
ra technika, dėl kurios žydų 
morales įstatymai laikosi ne
utraliai. 

Klonavimo procesas del tų 
visų ginčų nesustojo, bet buvo 
tęsiamas toliau. Netrukus pa
skelbta, kad išauginti tapatūs 
veršiukai, vėliau, kad iš suau
gusių pelių ląstelių gimė visas 
pulkas peliukų, tad kalbos 
apie galimybes „sukurti vi
siškai tapatų žmogų vėl pa
dažnėjo. Nors kelios valstybės 
net įstatymais yra uždrau
dusios šiuo tikslu ekspe
rimentuoti su žmogaus ląs
telėmis, nors medicina ir reli
gijos yra labai tam prie
šingos, vargiai tas sustabdys 
neetiškus mokslininkus arba 
norinčius pasipelnyti ir pa
garsėti. Sakoma, kad klonavi-
mas turi tiek pat reikšmes 
žmonijai, kaip atomo suskal
dymas, ir gali būti tiek pat 
pavojingas, kaip atominė bom
ba. Žmogus yra daug daugiau, 
negu tam tikras" 'ląstelių, 
genų, chromosomų junginys. 
Kiekvienas asmuo yra indivi
das, net ir tapatiški dvyniai 
tarpusavyje subtiliai skiriasi. 
Nors ne vienas galbūt esame 
pagalvoję, kaip butų gera 
turėti bent vieną ar du tokius 
pat asmenis, kurie perimtų 
dalį mūsų darbų, nors galbūt 
karaliai ar prezidentai pano
rėtų turėti visą armiją vieno
dai narsių ir stiprių karių, 0 
mokslinis pasaulis pageidautų 
turėti būrį gerų fizikų, chemi
kų, medicinos srities genijų. 
bet nieką? tikrai negali pasa
kyti, iki kokio taško tas 
„naujasis individas" bus pa
našus į senąjį. Visuomet kyla 
klausimas: kaip būtu elgiama
si su „nevykėliais"'.' Ar jie 
butų sunaikinami laboratori
jose, kaip pelių gemalai? 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

J U R G I S J A N K U S 

ROMANAS 
Nr.2 (Tęsinys) 

Bet mano kalnuose pasitrankymas būtų pil
nesnis, jeigu galėčiau išgirsti ir suprasti , kuo kupinos 
tų kalnų gyventojų dienos. Net nepastebėjau iš kur at
sirado už baro apyplikis žmogus, paėmė vieno stiklinę 
ir prileido alaus. Leido rūpestingai, kad ko mažiau bū
tų putų. 

Per tą laiką buvau pavalgęs. Pradėjo imti noras 
nueiti prie baro, iš arti paklausyti kalbų ir pažiūrėti į 
žmones, bet vėl atėjo ta pati moteris. Atsinešė ir tą 
patią šypseną. Lieknom, įdegusiom, ilgapirštėm ran
kom ėmė rinkti indus ir tuo pačiu metu klausė: 

— Dar ko nors? 
— Dviejų dalykų, — atsakiau irgi, mėgindamas 

pamėgdžioti jos šypsojimąsi. 
J i stabtelėjo ir pakėlė akis. 
— Norėčiau pernakvoti. Ar turėsite laisvą kam

barį. 
— Turiu. Galiu tuoj parodyti. 
— Neskubėkite. Be vakaro gulti neisiu. O antrą: 

didelį bokalą alaus. 
Kiek pritemdžiusi šypseną, j au sukos į barą turbūt 

pasakyti, kad atneštų, bet aš sulaikiau: 
— Ne, ne. Prašau išklausyti ligi galo. Mačiau kaip 

jis leidžia alų. Tokio aš nenoriu. 
— Tai kokio? Gal mes net neturėsime. Mes netu

rime tokio pasirinkimo kaip miestuose. 
Vis tiek šypsotis nenustojo. Žiūrėdamas į labai ly

gius dantis net pagalvojau, ar jie tikri, ar tyčia pada
ryti, kad būtų gražūs parodyti. 

— Vardas man nesvarbu. Aš ir pats ne daug jų 
težinau. Tenoriu, kad stiklas būtų ne mažas ir pilnas 
vienų putų. 

— Vienų putų? — nustemba net ir šypsena kiek 
pakinta, lyg staiga būtų pamiršta ar į šalį padėta. 

— Vienų ir daug! — pakartoju jau ir pats parody
damas savo dantis. 

J i valandėlę žiūri tiesiai į akis, lyg norėdama ką 
sakyti, bet lyg nedrįsdama praverti lūpų nusisuka, 
nueina prie baro ir pasilenkusi ilgai šneka tam puspii-
kiui vyrui ir, kartais žvilgteri į mano pusę. Pats ne
žinau, kas per tą tarpą joje taip sušvinta, kad man ji 
ima patikti. Patikti patinka daugelis, atsitiktinai su
tiktų, draugiškai besišypsančių moterų, bet ji staiga 
patiko kitaip ir, kai juodu taip šeimyniškai kažin ką 
apie mane ar apie putas šneka, pagalvojau, kad tas 
padla vis tiek laimingas, tokią moterį turėdamas. Pa
galvojau ir susigriebiau jį Jbarbarizmu „padla" aptaręs, 
bet geresnio žodžio tam pusplikiui neradau ir susi
griebęs. „Padla buvo padla ir liks, jei karštu vanden-u 
akių neišpliks", sakydavo močiutė ir kas išaiškins, 
kodėl tas seniai užmirštas žodis staiga iš nežinios 
iššoko. 

J is ėmė leisti alų, o ji paėmė nuo stalo indus, pa
sakė, kad alų atneš, vėl šyptelėjo ir išėjo, o jis, nors ir 
jau pusplikis, bet tiesus kaip įtempta styga išėjo iš už 
baro su dideliu stikliniu bokalu pilnu net per kraštus 
drimbančių putų ir lengvu žingsniu ėjo prie manės. 
Net pagalvojau, kad kalnuose gyventi turi būti sveika. 

Kasdieninis laipiojimas žmogų ir tiesia, ir lengvina. 
Be žodžio padėjo bokalą ant stalo, pastūmė ar tyn 

ir be žodžio žiūri tiesiai į veidą. 
— Nebepažįsti? — sako. — Juk ne vaiduoklis. 
Dar geriau pažiūrėjau. 
— Lyg būtum kur ir matytas, bet prieš akis vis 

tiek migla. Negaliu atkrapštyti. 
— Tai argi aš būčiau taip pasikeitęs? Nebeatsime

ni Bertulio, Jono Bertulio. Ten pri Elbės. Juk atsimeni 
tuos blakių apsėstus barakus. 

Kai paminėjo barakus, akyse iš karto prašviesėjo. 
Atsiminiau. Tada gi jis buvo vyras pačiam jaunume. Ir 
Brigitėlė. Tokia padūkusi Brigitėlė, dėl kurios ne vie
nas bernas ėjo iŠ proto ir visokių kalbų apie ją buvo 
pilna. Bet argi toji čia ir būtų, ta pati Brigitėlė? Ana 
buvo toks apvalutis gyvas sidabras. Kas ją būtų galė
jęs ištempti į tą lėkštes nešiojančią eleganciją? 

Kai mane tvino sūkuriai atsiminimų, jis vėl pak
lausė: 

— Ir dar neatsimeni? 
— Atsimenu, — ištrūkęs iš atsiminimų sriauto at

siliepiau. — Kaip neatsiminsi. Tik kad pats per tuos 
metus taip pasikeitei. Ir juodas garbanas pametei. Tik 
antakiai tėra kaip krūmai, nors ir miltais jau gerokai 
pabarstyti. 

— O pats nedaug tepasikeitęs. Tik kai čia prieš 
langą sėdėjai, tai negalėjau veido įžiūrėti. Jeigu prie 
baro būtum priėjęs, iš karto būčiau pažinęs. J u k dar 
neužmiršai kaip eidavom į pušyną ir nuo tokio skar
džio žiūrėdavom, ką anoje pusėje Elbės rusų sargybi
niai veikia? 

— Kaip neatsiminsi? Dar ir dabar tuos pačius 
žiūronus tebesivežioju. Perjuos ir tą tavo užeigą susi

radau. 
J is atsisuko į barą ir pašaukė: 
— Ei, eikit šen. Susipažinkite su mano senu drau

gu. Dvidešimt. Palauk, palauk! — tyliai paskaičiavo. 
— Taip. J u k dvidešimt ketverius metus nesimatėm. 
Toj pačioj Amerikoj buvom ir nežinojom, kur katras 
esam. 

Visi trys atėjo prie stalo. Pasisakė pavardes, o Ber
tulis sakė, ką kuris veikė. Vienas buvo automobilių 
mechanikas. Sakė, jeigu kas automobiliui negera, tik 
mirktelėk, ir pataisys, kitas buvo ūkininkas, kurio 
lauką greitkelis per pusę perpjovė. Velnio Vašingtonas 
sugadino geram žmogui dienas. 

— O va tas gal kurį mūsų ir mate. gal ir mes kur ji 
matėm. Buvo Vokietijoj ir sake. kad tokius kaip mus 
reikia rusams atiduoti. Trumano armijos seržantas 
buvo. Gal matei kur. Gerai pasižiūrėk. 

Angliškai buvo gerokai pramokęs, bet ką sake apie 
anuos laikus vargu ar seržantas, kurį vadino Frenku. 
daug ką iš jo braškančios ir lūžtančios anglų kalbos 
suprato. 

Jsišnekom. Susėdom apie stalą. Amerikiečiai atsine
šė savo stiklus, Bertulis pagavo mano nusekusi, išliejo 
ir atnešė kitą beveik vien putų net su kaupu. 

— Ką tu dabar9 — subarė seržantas. — Ar alaus 
gaila? O dar sakai, kad senas pažįstamas. 

Bertulis tik pečiais truktelėjo. 
— Klausk jo. Kitokio jis negeria. 
— Ne? — vis trys atsisuko j mane. 
Tada pasakiau, kodėl taip darau 
— Kai užeini kur užvalgyti ir užvalgę.- dar nori 

pasėdėti, tai geriausias būdas. 
(Bus daugiau) 

k l M H M M M 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ŠVENTĖ ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
TARNAIČIŲ NAMUOSE 

Šiauliai, Kražių g. Nr. 15. 
Čia š.m. birželio 20 d. vyskupo 
dekretu buvo įsteigti ir iškil
mingai pašventinti Švč. Jė
zaus Širdies Tarnaičių kon
gregacijos vienuoliniai namai. 
Kongregacija įsteigta 1874 m. 
palaimintojo tėvo Honorato 
Kozmynskio (Cap) Lenkijoje. 
Lietuvoje seserys įsikūrė 
1920 m., o Šiauliuose — 1931 
m. Čia seserys turėjo pradžios 
mokyklą, mergaičių bendra
butį. 

Jų sėkmingą darbą nutrau
kė okupacija. 1940 m. seserys 
buvo išvarytos iš savo namų. 
Taip seserys neteko savo veik
los ir savo namų. 

Per visus okupacijos metus 
seserys neapleido pedagoginio 
darbo. Kiek buvo įmanoma, 
dirbo darželiuose, mokyklose 
mokytojomis, kitos mokė vai
kus privačiai, ruošė sakra
mentams, Pirmajai Komuni
jai. Daug prisidėjo prie pogrin
dyje leidžiamos LKB Kronikos 
ir visokiais kitokiais būdais 
skleidė Dievo žodį vaikų, jau
nimo ir suaugusių tarpe. 

Birželio 20 d. vyskupas Eu
genijus Bartulis iškilmingai 
pašventino seserų Švč. Jė
zaus Tarnaičių kongregacijos 
Šiaulių namus ir juose įreng
tą kuklią koplytėlę. 

Šventėje dalyvavo daug sve
čių, geradarių, vienuolijos se
serų. 

Visus sujungė bendra malda 
ir giesmė. Po šv. Mišių prie 
stalo susirinko seserys, sve
čiai, vyskupas Eugenijus Bar
tulis, į pamaldas atvykęs 
monsinjoras Kleopas Jakaitis, 
kun. Anicetas Tamošaitis, SJ, 
ir kiti kunigai. Prie stalo kuni
gai pasidalino savo išgyveni
mais, susijusiais su šios kon
gregacijos seserimis, jų veik
la. 

Šv. Mišių pradžioje buvo pri
siminti visi tie, kurių dėka šis 
pastatas yra remontuotas ir 
jo antrame-trečiame aukšte 
jau gyvena seserys. Pirmas 
aukštas skirtas veiklai. Čia 
seserys ruošiasi įkurti nemažą 
biblioteką, kad knyga tarnau
tų įvairaus amžiaus žmonėms. 
Seserys ketina ir toliau plėsti 
savo darbą su vaikais, paaug
liais, ypač labiausiai apleis
tais. 

Pastarajame darbe seserys 
jau susilaukė nemažos para
mos iš Thunder Bay miesto 
lietuvių bendruomenės Kana
doje, kuri paremti šiai seserų 
veiklai paaukojo per 5,333 
(Kanados dolerių). 

Seserys labai dėkingos 
Thunder Bay miesto lietuvių 
bendruomenei už šią dovaną. 
Iš tiesų. Ši tautiečių dovana 
labai svarbi mūsų vienuolijai 
atkūrimo laikotarpiu. 

Seserys turi viltį ir tiki, kad 
Viešpats padės atsistoti ant 
kojų, idant mumyse ir kituose 
įsikurtų Dievo karalystė. 

Sesuo Regina 
Gelžinytė, AC J 

LIETUVOS 
VIENUOLYNŲ 

KULTŪRINIS PALIKIMAS 

Vilnius, liepos 27 d. (Elta). I 
Europos Tarybos kultūrinę 
programą „Vienuolynų įtakos 
keliąs" įsijungia ir Lietuva. 
Nuo liepos 31 iki rugpjūčio 2 
dienos vykdoma programa 
„Lietuvos vienuolynai", o nuo 
rugpjūčio 3 iki 9 dienos — pro
grama „Savaitė Vilniaus vie
nuolynuose". 

Šiomis programomis, kaip 
pasakė Eltai jų sudarytojas 
Vytautas Balčiūnas, siekiama 
pristatyti visuomenei vienos 
svarbiausių Europos kūrimo 
srovių — vienuolynų — kul
tūrinį palikimą Lietuvoje, 
išryškinti Vilniaus vienuolynų 
savitumą ir vertę. Bus rengia
mos ekskursijos į vienuolynus, 
atidaromos parodos, vyks mu
zikos ir poezijos vakarai, su
sitikimai su vienuoliais. 

„Savaitė Vilniaus vienuoly
nuose" apims jėzuitų, karme
litų, pranciškonų, domini
konų, Laterano kanauninkų, 
misionierių, taip pat stačia
tikių ir kitų Dievui pašvęstojo 
gyvenimo institutų veiklą Lie
tuvos didžiosios Kunigaikš
tystės laikotarpiu ir mūsų die
nomis. 

Išsamiau „Lietuvos vienuo
lynų" ir „Savaitės Vilniaus 
vienuolynuose" programos pri
statomos trečiadienį, liepos 29 
dieną Vilniaus paveikslų ga
lerijoje (Didžioji g. 4) rengia
moje spaudos konferencijoje 
(Elta) 

CLASSIFIED GUIDE 
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Kalu.:' - priorimo.- ..Lietuvos vifiiiujiyn.ii" ir ..Savaite V. 
Vilu.:!•.;.- :':»vi-iksl-4 caicnjojt' .-.ureiinloje spaudos konferet.< 

maus vienuolynuose 
:joje š.m. liepos 29 d 

buvo pristatytos žurnalistams 
Nuotr Eltos 

AarciMoauo. NAMU. SVEKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapois n Off. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 W«*t 95tti Straet 

T«L (708) 424-8654 
(773)581-8664 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS. 

ŠALDYTUVUS, SlLDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(773)5K-5» 
(708)425-7180 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavyoių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 

Vilniaus pedagoginio un-to, 
tikybos spec studentė, bakalaure, 
laimėjusi stipendiją magistro 
laipsniui Bostono un-te, ieško 
kambario Bostone už kuri, laisvu 
nuo studijų metu ir Šešta., gali dirbti 
priežiūros, slaugos ar namų ruošos 
darbus. Kreiptis: Irma, teL 781-894-
3053, pirmcL-penkUL, 7 v s.-9 v. v. 

Lionginas Virbalas. Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, pasakoja ekskursijos dalyviams apie 1991 m. atrastas 
joje 17 a. pirmosios pusės kriptas. Pirmąją rugpjūčio men. savaite ekskursijos Vilniaus vienuolijų kultūrinės 
veikios pėdsakais buvo suruoštos pagal Europos tarybos kultūros programą. Nuotr. Eltos 

„VIENUOLYNŲ ĮTAKOS 
KELIAS" 

Dvi programos — „Lietuvos 
vienuolynai" ir „Savaitė Vil
niaus vienuolynuose", kurios 
pradėtos paskutinį liepos sa
vaitgalį, — tai pirmosios pas
tangos atverti turtingą ir gilų 
mūsų kultūros klodą, sutei
kiant visuomenei galimybę ar
timiau susipažinti su Dievui 
pašvęstojo gyvenimo institutų 
veikla Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės laikais ir mūsų 
dienomis. Programų sudaryto
jas, Vilniaus paveikslų galeri
jos vedėjas Vytautas Balčiū
nas. 

Minėtomis programomis 
Lietuva įsijungia į Europos 
Tarybos kultūrinę programą 
„Vienuolynų įtakos kelias". 

Programa „Lietuvos vienuo
lynai" vyko nuo liepos 31 iki 

rugpjūčio 4 dienos. Ji pradėta 
penktadienį Vilniaus universi
teto bibliotekos Baltojoje salė
je, atidaroma rankraščių ir 
spaudinių paroda „Lietuvos 
vienuolynų bibliotekų 16-18 
amžių knygos". 

Vilniaus universiteto biblio
tekoje yra daugiau kaip 200,000 
rankraščių bei 180,000 retų 
spaudinių, kurių trys ketvir
tadaliai — buvusių vienuo
lynų turtas. Jis saugomas čia 
nuo praėjusio šimtmečio, kai 
carinės okupacijos laikais Lie
tuvoje buvo masiškai naikina
mi vienuolynai. Didžiausią 
problemą parodos rengėjams 
ir sudarė saugomų vertybių 
gausa — reikėjo atrinkti tik 
apie 130 pačių vertingiausių ir 
įdomiausių eksponatų. 

Tą pačią dieną — liepos 31-
ąją, Mažesniųjų brolių kon-
ventualų vienuolyno Šven
čiausios Mergelės Marijos 
bažnyčioje Vilniuje (Trakų 9) 
vyko grigališkojo choralo kon
certas. 

Šeštadienį, rugpjūčio 1 d., 
Vilniaus paveikslų galerijoje 
atidaryta paroda „Lietuvos 
vienuolynų dailė". 

Sekmadienį, rugpjūčio 2 d.. 
Šv. Pranciškaus mažesniųjų 
brolių Kauno Šv. Jurgio kon
vento bažnyčioje vyko Štut
garto baroko orkestro koncer
tas. 

APIE RASEINIŲ „ŽEMAITĮ" 
„Kauno dienose" Vytautas per paminklo 

Bacevičius rašo, kad Lietuvoj, 
statant naujus paminklus, ne
pamirštami ir senieji, bylojan
tys apie Šlovingą mūsų tautos 
praeitį. Vienas jų — Raseinių 
„Žemaitis". 

Kitais metais sukaks 65 me
tai, kai Raseinių centre buvo 
atidengtas didingas „Žemai
čio" paminklas, pagal skulpto
riaus V. Grybo projektą. 
Skulptūra trylikos metrų aukš
čio. Vyžotas Žemaitis kaire 
ranka remiasi į žemaičių že
mės simbolio — meškos — 
galvą, o pakelta dešine rodo į 
Žemaitiją, tarsi sakydamas, 
kad „Kas bus, kas nebus, bet 
žemaitis nepražus". Istorija tai 
jau ne vieną kartą patvirtino. 

1934 m. iškilmingai atiden-

Esą buvo atvykę apie 25,000 
žmonių. 

Šitoj šventėj teko ir man 
(tada dar mažai gimnazistu-
kei) dalyvauti. Atsimenu, kad 
buvo daug iškilmingų kalbų, 
kad labai patiko toks neiš-
didus prezidentas ir arkivys
kupo drabužiai buvo „dideliai 
dailūs". 

„Žemaitis" pasirodė esąs 
tvirtas, kaip žemaičiui ir pri
dera. 1944 m. vasarą, per du 
mėnesius trukusius mūšius 
dėl miesto (ėjo gimtinis mano 
miestelis „iš rankų į rankas") 
„Žemaitis" išliko beveik svei
kas, tik kelių skeveldrų pa
žeistas. 

Karo mūšiams nutolus į 
Vakarus, pačioje paminklo 

dovavęs 1944 m. mūšiams 
prie Raseinių, daug metų ru
denėjant atvykdavęs čia pa
sisvečiuoti, niekaip negalėjo 
suvokti, kaip tokioje reikš
mingoje vietoje stovi „Kaž
koks balvonas", bet ne Vladi
miras Iljičius. Miesto valdžiai 
pavyko įtikinti svečią, kad 
tas vyžotas vyras kovojo prieš 
kapitalistus. „Žemaitis" liko 
stovėti, o Raseiniai taip ir iš
sivertė be tarybinių vadų še
devrų. 

„Žemaitis" stovi tarp judrių 
gatvių, supamas daugelio me
džių, todėl jam reikia kruopš-

pašventinimą. cios priežiūros. 1986 m. 
Kauno restauratoriai nuvalė 
nuo paminklo dulkes ir sama
nas, baltai nudažė. Atgim' no 
pradžioje 1989 m. buvo atsta
tyti prasmingieji žodžiai. 
„Amžiais budėjau ir vėl ne
priklausomybę laimėjau", o 

giant Nepriklausomybės kovų papėdėje buvo palaidoti keli 
simbolį, „Žemaičio" paminklą, šimtai rusų kareivių, žuvusių 

ftvpnteŠvč Jėzaus Širdies tarnai f iu n;unu')--t-

šventėje dalyvavo Lietuvos 
prezidentas A. Smetona, o pa
minklą pašventino Kauno ar
kivyskupas J. Skvireckas. V. 
Bacevičius rašo, kad senieji 
Raseiniai, kadaise buvę Že
maitijos sostinė, niekad ne
matė tiek daug žmonių, kaip 

Antradienį, rugpjūčio 4 d., 
Vilniuje, Nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje, atidary
tos dvi parodos iš ciklo „Se
nosios Lietuvos vienuolynų 
kultūra". Tai — „Spaudiniai ir 
rankraščiai iš bibliotekos fon
dų" ir „Šventieji vienuoliai (19 
amžiaus prancūzų litografi
jos)". 

Programoje „Savaitė Vil
niaus vienuolynuose" kuri 
prasidėjo rugpjūčio 3 dieną, 
numatytos specializuotos eks
kursijos į svarbiausius vienuo
lynų Vilniuje objektus, susiti
kimai su vienuoliais, vienuo
linio giedojimo ir klasikinės 
muzikos koncertai. Ekskursi
joms vadovaus vienuolynų 
kultūrinį paveldą tyrinėjantys 
menotyrininkai. 

Kultūros programos ..Lietu
vos vienuolynai" ir „Savaitė 
Vilniaus vienuolynuose" buvo 
pristatytos žurnalistams lie
pos 29 dieną Vilniaus pa
veikslų galerijoje surengtoje 
spaudos konferencijoje. (Elta) 

mieste ir jo prieigose. Laimė, 
kad 1945 m. pavasarį susi
prasta jų palaikus perkelti į 
naujai atidarytas karių ka
pines. Sovietmečiu į paminklą 
buvo kėsinamasi tiesiogiai ir 
netiesiogiai. Užkliuvo okupa
cinę valdžią erzinęs užrašas 
ant paminklo .Amžius budė
jau ir vėl Nepriklausomybę 
laimėjau". Jo vietoje atsirado 
nedidelė memorialinė lentelė, 
paaiškinanti, kad tai V. Gry
bo skulptūra „Žemaitis". Vie
nas sovietinis generolas, va- „Žemaiti8" Raseiniuose. 

raseiniečiai, susirinkę į gražią 
šventę, vėl galėjo juos skaity
ti. Žemaičio aikštė ir joje sto
vintis paminklas — miesto 
širdis ir simbolis. Čia 1988 m. 
spalio pradžioje, po ilgos per
traukos, pirmą kartą vėl 
viešai suplevėsavo trispalvė. 

O dabar „Žemaitis" apsup
tas pastolių. Skulptūra per tą 
dešimtmeti senstelėjo ir pa
pilkėjo. Specialistai, tyrę pa
minklo būklę, nustatė, kad 
pajudėjo jo stuburas, viduje 

ėmė irti armatūra, o pati 
skulptūra yra kiek pasislinku
si. Žodžiu „Žemaičiui" reikia 
pagalbos. Rajono vyr. inspek
torė paminklų apsaugai 
Gražina Pečkaitienė „Kauno 
dienai" sakė, kad šiemet 
skulptūra bus nuvalyta, ap
tvarkyta ir nudažyta, vyks to
lesni postamento tyrimo dar
bai. „Žemaičio" restauravimo 
darbams vadovauja skulpto
rius Kęstutis Norkūnas. Išlai
dos dengiamos iš lėšų, kurias 
skyrė Kultūros vertybių ap
saugos departamentas (20,000 
litų) ir rajono savivaldybė 
(15,000 litų). Anot G. Pečkai-
tienės, šios sumos nepakaks, 
bet manoma per žiemą pa
ruošti „Žemaitį" jo 65 gimta
dieniui. Kai aš grįžtu namo į 
Raseinius, (nors namų seniai 
nebėra), pirmiausiai nueinu 
pasisveikinti su „Žemaičiu" ir 
prisiminti tuos jaunystės drau
gus, kurie, žuvę partizanauda
mi miške, būdavo atvežti ir pa
mesti prie „Žemaičio" kojų 
„atpažinimui". Man ši vieta 
yra šventa. Kokia būtų laimė, 
jei po visą pasaulį išsiblaškę 
raseiniškiai galėtume kitais 
metais susirinkti „į kupetą" ir 
kartu dalyvauti „Žemaičio" 65 
metų jubiliejaus šventėje. 

Emilija J . Valantinienė 

• Gyvenimas ne toks trum
pas, kad neužtektų laiko man
dagumui. 

Ralph Waldo Emerson 

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

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

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

Please send cover letter and resume to: 
JBANC 
(Attn. Algis Rimas, Chairman) 
400 Hurley A ve. 
Rockville, MD 20850 

Fax: (301) 309-1406 
E-mail: jbanc@jbanc.org 

mailto:jbanc@jbanc.org


LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
ATVIRAS LAIŠKAS 

AUŠRELEI 
LIULEVIČIENEI 

Su dideliu nusivylimu ir gai
lesčiu perskaičiau Jūsų atsis
veikinimą su „Draugu", kad 
daugiau nebevesite šeštadie
ninio jo priedo. 

Visi, kas skaitė „Draugą", 
matė, kad esat atsakinga ir 
efektinga redaktorė, bet mane 
ypač veikė Jūsų švelnus bū
das, tyli, susikaupusi kalba, 
mandagus apsiėjimas su inte
resantais. Po kiekvieno kon
takto su Jumis likdavau su 
geru jausmu, lyg būčiau pagir
ta, pagerbta. Tokių žmonių 
dabar vis mažiau ir mažiau, 
šitais mūsų grubiais laikais. 

Nedažnai tekdavo su Jumis 
matytis, bet Jūsų buvimą laik
raštyje jaučiau ir įsivaizda
vau, ir man buvo gera, ir ra
mu, kad kultūrinį priedą veda 
asmenybė, amžiumi nors daug 
jaunesnė, bet vis dar išnešusi 
ir puoselėjusi anų laikų dvasią 
iš mūsų Lietuvos, kada žmo
gus žmogui buvo svarbesnis ir 
labiau gerbtinas. Dabar Jūs 
išeinat ir, man atrodo, kad 
pasitraukia senas, artimas bi
čiulis iš mano akiračio. 

Turi būti rimtos priežastys, 
dėl kurių Jūs nutraukiat įdo
mų, naudingą, reikalingą dar
bą — dar tokiam jaunam am
žiuje. 

Ar galime laukti iš Jūsų at
siminimų knygos — juk me
džiagos tikriausiai buvo labai 
daug? 

Ką beveiktumėt ateityje, te
gul Jums Sutvėrėjas nepagaili 
geros sveikatos ir kūrybingos 
dvasios. Ir atsiminkit: dau
giau tokių yra, kaip šio laiško 
autorė, kurie jaustųsi nu
skriausti, jeigu nieko daugiau 
apie Jus negirdėtume. Lau
kiam ir nesakom sudiev! 

Laimutė M. Tornau 
Chicago, IL 

LDDP TURĖTŲ 
ATSIPRAŠYTI 

Įtakingas ir plačiai pasaulyje 
skaitomas „Economist" žur
nalas liepos mėnesio 25 d. nu
meryje pagiria Rusijos prezi
dentą Jelciną už jo kalbą, pa
sakytą St. Petrograde per Ru
sijos caro ir jo šeimos laido
tuves. Joje Jelcinas atsiprašė 
už caro ir jo šeimos nužudymą, 
taip pat pareiškė, kad „mes tu
rim vieni kitiems nebemeluo
ti". Todėl „Economist" siūlo 
Jelcinui įsteigti komisiją, gal
būt vadovaujamą Solženicino, 
kuri parašytų komunistų vyk
dyto holokausto teisingą isto
riją. Ji būtų privalomu kursu 
kiekvienoje Rusijos mokykloje. 

Pats Jelcinas yra buvęs ko
munistas, netgi Politbiuro na
rys. Jis atsiprašė kaip buvęs 
komunistas. Gal tą turėtų pa

daryti ir mūsų LDDP vadovy
bė, kaip LTSR komunistų par
tijos turtų paveldėtoja. Juk 
pastaroji buvo komunistinio 
holokausto vykdytoja Lietu
voje, juk jos nariai kalėji
muose kankino tauriausius 
Lietuvos sūnus ir dukteris, 
juk ji organizavo nekaltų žmo
nių trėmimus į lėtą Sibiro 
mirtį. LDDP turėtų ne tik at
siprašyti nukentėjusiųjų per 
šį holokaustą. Jai taip pat 
reikėtų ir aktyviai prisidėti 
prie faktų surinkimo. Juk jos 
nariams jie yra geriausiai ži
nomi, ypač buvusiems proku
rorams ir KGB karininkams. 
Jei buvo ne jų, o rusų virši
ninkų kaltė, jie tai turėtų 
įrodyti faktais. 

Zenonas Prūsas 
Chillicothe, OH 

GAVAI DOVANĄ — 
NEPEIK, BET PADĖKOK 

Kai JAV kariuomenė nese
niai Lietuvai dovanojo auto
matus M14, ir Lietuvos spau
doje pasirodė įvairios kritikos 
dėl tų tariamai pasenusių au
tomatų, „Draugas" liepos 31d. 
laidoje įdėjo apie tai žinutę su 
antrašte „Kariškiai dovano
tam arkliui į dantis nežiūri". 
Sutinku ir su „Draugu" ir su iš 
JAV atvykusiu viceministru 
Jonu Kronkaičiu, jog turime 
prisiminti, kad tie automatai 
yra dovana, už juos nemokė
jome nei cento. Tai 'padėko
kime ir naudokime, kol savais 
uždirbtais pinigais įstengsime 
nusipirkti geresnių. 

Gal ir geriausi pasaulyje tie 
M14 automatai, bet jie ilgą 
laiką buvo naudojami JAV ka
riuomenėje, ir, atrodo, niekas 
jais labai nesiskundė. Yra da
bar ir geresnių, taip. Bet Lie
tuvos kareiviams, bent pra
džiai, ir tokių turėtų pakakti. 
Ne vien ginklo pranašumas 
viską nulemia. Antrą pasau
linį karą laimėję, amerikiečiai 
su pavydu žiūrėdavo į kai ku
riuos pranašesnius vokiečių 
ginklus. Vokiškasis MG42 kul
kosvaidis šaudė dvigubai grei
čiau, jų „panzerfaust" toli pra
lenkė „bazooka", jų minosvai-
džiai-mortyros buvo stipres
nės, o vokiečių galingoji pa
tranka 88, be jokios abejonės, 
buvo geriausias viso karo ar
tilerijos pabūklas. O ką jau 
kalbėti apie vokiečių „Tigro" 
ar „Panteros" tankų prana
šumą, lyginant su amerikiečių 
„Sherman" tankais? 

Ir vis dėlto — kas karą lai
mėjo? Juk ir Lietuvos 1918-20 
metų savanoriai nebuvo gink
luoti geriausiais ginklais, bet 
priešus išvijo. Gal ir šių dienų 
mūsų kareivėliai, reikalui 
esant, ir su M14 automatais 
atliks savo uždavinį. 

Aleksas Vitkus 
Palos Heights, IL 
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Los Angeles, California, daug metų gyvenęs istorikas Vincas Trumpa (sėdi kairėje) dabar yra įsikūręs Vilniuje 
esančiuose vyresnio amžiaus žmonių globos namuose Jis dar pajėgia dalyvauti kultūriniuose renginiuose. 

Nuotr Viktoro Kapočiaus 

KAS KĄM DUOTA? 

Prieš porą savaičių „Draugo" 
dienraščio kultūriniame priede 
išspausdintas dr. Algirdo Gai
žučio įdomus straipsnis, pava
dintas ,Apie inteligentišku
mą". 

Dr. Gaižutis, humanitarinių 
mokslų daktaras, apibūdina 
inteligentą žmogų, kaip as
menį, kuris išgyvena ir sieloja
si dėl visuomenės negerovių , 
ir yra pasiruošęs „kovoti" dėl 
tiesos, gėrio, grožio bei žmo
nijos gerovės idealų. Tą kovą, 
anot jo, galima laimėti, kri
tiškai mąstant ir būnant sa-
vikritiku. 

Skaitant Karolio Milkovaičio 
(„Draugo", liepos 30), „Pra
gaištingoji teorija", kuriame 
jis kritikuoja Darvvino teo
riją,— tampa, kad K. Milkovai-
tis nėra abejingas esančioms 
visuomenės negerovėms, tad 
jis tuo atitinka dr. Gaižučio 
apibūdinto inteligento žmo
gaus charakteristikai. 

Genė Valantinienė 
Dovvners Grove, IL 

ORDINO VERTAS 
KANDIDATAS 

Medalių ir apdovanojimų 
įkarščiui dar vis neblėstant, į 
galimų kandidatų eiles min
tyse rikiuojasi visa eilė gerb
tinų asmenų, gyvų ir jau miru
sių. Nedrįstu jų vardinti, nes 
paminint vieną, gali būti pa
mirštas ir antras, ir trečias." 
Tačiau, kai yra siūloma pa
gerbti Amerikos Nežinomąjį 
kareivį (gera mintisi), kyla no
ras iškelti ir mūsų lietu
viškajai visuomenei pastoviai 
dešimtmečius dirbusį ir ne 
vieną medalio kandidatą lie
tuviškam reikalui išsaugojusį 
— Nežinomąjį lituanistinės 
mokyklos mokytoją!. 

Ramutė Bartuškienė 
Longwood, FL 

JAUNIMAS TYRINĖS 
ŽEMAITIJOS DVARUS 
Akademinio žemaičių jauni

mo korporacija (AŽJK) „Sa-
mogitia" kartu su Lenkijos 
Pamario kašubų susuvieniji-
mo studentų klubu „Pome-
rania" rugpjūčio pradžioje 11 
dienų truksiančią tarptautinę 
ekspediciją, kurios metu bus 
renkama ir tikslinama faktinė 
bei ikonografinė medžiaga 
apie ryškių lenkų kultūros 
pėdsakų turinčius Žemaitijos 
dvarus. 

Taip pat tie dvarai fotogra
fuojami, užrašomi padavimai 
ir legendos, rengiami įvairūs 
susitikimai, koncertai. 

Ekspedicijoje dalyvauja 10 
Lenkijos Pamario kašubų stu
dentų klubo „Pomerania" na
rių, 7 Skuodo, 4 Varnių (Telšių 
raj.) vidurinių mokyklų kraš
totyrininkai, AŽJK folkloro 
grupė „Virvytė" bei keli Vil
niuje besimokantys studentai 
iš Žemaitijos. 

Ši ekspedicija yra PHARE 
Pilietinės visuomenės plėtros 
programos remiamo projekto 
„Lenkijos ir Lietuvos ilga
mečio bendradarbiavimo pėd
sakai senuosiuose Žemaitijos 
dvaruose" dalis. 

AŽJK „Samogitia" pirmi
ninkė Danutė Mukienė teigė, 
jog po šios ekspedicijos bus 
išleistas bendras Žemaičių 
kultūros draugijos redakcijos 
ir AŽJK leidinys — teminis 
žurnalo „Žemaičių žemė" nu
meris. Įdomiausia ekspedicijos 
medžiaga bus parengta lietu
vių bei anglų kalbomis ir įve
dama į „Interneto" tinklą. 

D. Mukienė sakė, jog spalio 
5-9 d. Gdanske Pamario 
kašubų susivienijimas kartu 
su Šv. Maksimiliano namais 
organizuoja konferenciją — se
minarą „Kašubai ir žemaičiai 
Europoje". Šių dviejų lenkų ir 
lietuvių etninių grupių bendrų 
programų numatoma surengti 
ir kitais metais. (Elta) 

PADĖKA . 
Mylimai Mamai, Uošvei ir Močiutei 

A.tA. 
VIKTORIJAI MUSTEIKIENEI 

BARTUŠKAITEI 
staigiai mus palikus, dėkojame visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems buvusiems su mumis skaudžiose valandose 
palydint velionę į paskutinę kelionę. 

Dėkojame kun. L.Zarembai, SJ už maldas koplyčioje, šv. 
Mišias bei palydėjimą į Amžino Poilsio vietą šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Dėkojame Sofijai Vinožinskienei ilgai ir 
nuoširdžiai prižiūrėjusiai velionę ir už paskutinį patarnavimą 
karstanešiams: A.Karniui, J.Kubiliui, A.Stepaičiui, 
B.Sriubui, J.Užupiui, E.Veleckiui. 

Dėkojame visiems pareiškusiems mums užuojautas raštu 
ar žodžiu ir gausiai aukojusiems Lietuvos Partizanų fondui. 
Ačiū laidotuvių direktoriui D.Petkui už gražų ir rūpestingą 
patarnavimą. 

Duktė Jolanta, žentas Vytautas, anūkė Daiva. 

„Dabar išeisiu pas Tą, 
Kuris mane yra siuntęs 
Ir niekas iš jūsų neklausia: 
Kur Tu eini?" 

A.tA. 
JONUI VITUI 

mirus, gilioje skausmo valandoje užjaučiame krikšto dukrą 
ALLDĄ, žmoną GRAŽINĄ ir sūnų ROBERTĄ su šeima. 

Krikšto tėvai Rimas ir Nijolė Baniai 

Vašingtono ^kautPR Am Kaziuko mugftjp. pnp ..našlaičių globos" stalo Ramut** Antim** iš kaires'. .Joana 
Otftitaite ir T<*YfS«* I^indsbtTgH'ne, kuri yra ..Lietuvos Našlaičių glolio**" komiteto nart* Vašintono apvlink**|c. 

Mano geram draugui 

A.tA. 
JURGIUI GRIGALAUSKUI 

mirus, jo žmonai LIUCINAI GRIGALAUSKIENEI, seseriai 
ELENAI DOVILIENEI ir jos šeimai, dukteriai JOLANTAI 
ZUBLNIENEI ir jos šeimai, dukteriai JUDITAI ir jos šeimai, 
bei giminėms Lietuvoje, reiškiu gilią užuojautą ir liūdžiu kartu. 

Juozas Vadopalas ir šeima. 

A.tA. 
ONA A.KILIKAUSKIENĖ 

Gyveno Long Grove, LA, anksčiau Čikagoje. 
Mirė 1998 m. rugpjūčio 15 d., 6:12 vai. vakaro, sulaukusi 

94 metų. 
Gimė Anglijoje, gyveno Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje 

išgyveno 45 metus. 
Nuliūdę liko: artimi draugai Irene ir Vytautas Talandžiai, 

kurie rūpinasi velionės laidotuvėmis. 
Velionė buvo žmona a.a. Viktoro ir motina a.a. Stasio. 
Velionė pašarvota rugpjūčio 18 d., antradienį, nuo 7 iki 8 

v.v. Chambers & Sass laidojimo namuose, 130 N. Second St., 
Eldridge, LA. 

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 19 d., trečiadienį Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, po religinių apeigų prie karsto 1 vai. p.p. 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę draugai. 

Laidotuvių direkt. Steven Sass, tel. 319-285-5382. 

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Šių metų rugpjūčio 18 d. sueina dvidešimt penkeri metai, 
kai netekome savo brangaus Tėvo, Uošvio ir Senelio 

A.tA. 
PULK. LT. NARCIZO 

TAUTVILO 
Visus, kurie jį pažino, prašome prisiminti a.a. Narcizą 

maldose. 
Šv. Mišios už jo vėlę bus aukojamos Lietuvoje ir Amerikoje. 

Šios liūdnos sukakties proga prisimename j j su meile. 

D u k t ė Danutė ir še ima 

PADĖKA 
1998 m. birželio 23 d., Vilniuje mirus 

A.tA. 
KAZIMIERUI PABEDINSKUI, 

norime išreikšti nuoširdžią padėką arkiv. A.J.Bačkiui, vysk. 
dr. J.Borutai, SJ, Šv. Kazimiero bažnyčios prefektui tėvui 
Lionginui Virbalui bei visiems jėzuitų kunigams aukojusiems 
šv. Mišias už velionio sielą. 

Esame ypač dėkingi vysk. J.Borutai už labai gražius 
pamokslo žodžius prisimenant velionį. 

Taip pat dėkojame kun. Eugenijui Styrai už šv. Mišias 
Naujamiestyje ir velionio palydėjimą į kapines Amžinam 
Poilsiui. 

Daug šeimyniškos meilės ir nuoširdumo parodžiusiems 
pubroliams Steponui ir Skirmantui Pabedinskams, Broniui 
Jasnauskui pasiliekame tikrai dėkingi. 

Ačiū idėjos draugams bei bičiuliams Lietuvoje: dr. 
Rasteniui , Petrui Plumpai, adv. Vaidotui Vaičaičiui, 
K.Adinavičiui ir dr. Vaclovui Serapinui už jų nuoširdų rūpestj 
bei nuolatinę pagalbą. 

Visiems mieliems giminėms ir draugams už šv. Mišių 
aukas, gėles, užuojautas paskelbtas spaudoje ar privačiai -
didelis ačiū. 

Ilsėkis, Tėte, savo gimtajame krašte, kurį turėjai palikti, 
bet po ilgos kelionės svetur, vėl sugrįžai į namus. 

Sūnūs Jonas ir Leonas su šeimomis. J 
A.tA. 

JAMES MURRAY 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai DALIAI, mūsų 
ALRK Moterų sąjungos pirmininkei, dukrai PATRICIA, 
žentui TIM CAGNEY, anūkams BRIDGET, ERIN ir 
BRENDAN, sūnums BRIAN ir JIM, Jr. su žmona MARGUE-
RITE. 

Lai Dievas jus stiprina ir paguodžia liūdesio valandoje. 

ALRK Moterų sąjungos valdyba ir nares 

\ I * t I 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Filomena Taruliene. 

A-a. mokyt. Filomena 
Adamkavičiūtė Pogirskie-
nė-Tarulienė, š.m. gegužės 
mėnesį sulaukusi 99 metų, 
staiga mirė sekmadienį, rug
pjūčio 16 d., 9:20 vai. ryte. Ve
lionė laidojama iš Petkaus 
Marąuette koplyčios. Plates
nės informacijos bus paskelb
tos rytojaus „Drauge". 

Illinois Lietuvių respub
likonų metinė gegužinė 
vyks sekmadienį, rugpjūčio 30 
d., PLC sodelyje, Lemonte. 
Pradžią 12 vai. Gegužinėje, 
kaip visada, žada dalyvauti ir 
įvairių vietovių rinkti val
džios pareigūnai su kuriais 
svarbu artimiau asmeniškai 
susipažinti ir jų rinkiminėse 
apylinkėse gyvenantiems lie
tuviams. Visi kviečiami. 

Kongreso atstovo John 
M. Shimkus pagerbimas 
„Bočių" menėje, PLC Le
monte, 15 rugsėjo 27 d. nuke
liamas į spalio 4 d. Pagerbimą 
12:30 vai. p.p. ruošia Illinois 
Lietuvių respublikonų lyga. 

Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirm. Vytautas 
Kamantas visada remia Pa
saulio lietuvių centrą, todėl į 
centro 10 metų gyvavimo su
kakties šventę užsisakė viso 
stalo bilietus. PLC šventė-
pokylis vyks rugsėjo 26 d., 6 
vai. vak.. didžiojoje salėje. 
Kviečiami visi centro nariai ir 
lankytojai šioje šventėje daly
vauti, tik reikia iš anksto 
užsisakyti stalus telefonais: 
708-448-7436, 630-985-7216 
arba 630-964-0447. Kieno 
malonus balsas atsilieps ku
riuo numeriu — tuo momentu 
paliksim? paslaptyje. Svarbu, 
kad atsilieps, svarbu, kad 
vietą rezervuos... 

Tradicinės ateitininku 
Studijų dienos Dainavoje 
vyks š.m. rugsėjo 4-7 d. Jas or
ganizuoja Ateitininkų sen
draugių s-gos centro valdybos 
pirm. dr. Algis Norvilas. Nu
matyta įdomi programa. Pas
kaitos vyks prieš pietus ir po 
pietų, o vakarinės programos 
skiriamos '98-jų metų Dainų 
šventei, dailei ir muzikai. Visi 
ateitininkai kviečiami daly
vauti. Numatantieji dalyvauti 
prašomi registruotis pas Lau
rą Lapšytę, tel. 773-761-7173. 
Iš anksto pranešama, kad no
rintys dalyvauti moksleiviai 
bus priimami tik su savo 
tėvais. Pavienių moksleivių 
registracija nebus priimama. 

Pedagoginis Lituanisti
kos institutas Jaunimo 
centre, Čikagoje, naujuo
sius mokslo metus pradės 
šeštadienį, rugsėjo 12 d. Visų 
studentų registracija bus vyk
doma 9 vai. r. Po to vyks 
„naujokų krikštynos".' susi
pažinimas su instituto vado
vybe, lektoriais, tvarka ir reika
lavimais. Kviečiami visi šių 
metų lituanistinių mokyklų 
abiturientai, o taip pat ir 
anksčiau lit. mokyklas baigu
sieji, bet neturėję progos insti
tuto lankyti. Tolimesnėse vie
tovėse gyvenantieji gali įsi
registruoti ir į PL instituto 
neakivaizdinį kursą. Informa
cijai kreiptis į PL instituto di
rektorę Stasę Petersonienę, 
tel. 773-847-1693. 

BALFo pirm. Maria Ru
dienė su visu BALFo štabu 
dalyvaus „Draugo" puotoje 
rugsėjo 20 d. Martiniąue 
salėje. Tikimės ir Jus pokylyje 
pamatyti! Atvykite. 

Pranė ir Juozas Masilio-
niai, Chicago, IL, jau užsisakė 
bilietus į „Draugo" pokylį, ku
ris bus rugsėjo 20 d., sekma-. 
dienį, Martiniąue salėje. Labai 
prašome ir Jus kuo greičiau 
sau vietas pokylyje rezervuoti. 

Rugpjūčio 23 d., sekma
dienį, nuo 12 vai. vidurdienį, 
Pasaulio lietuvių centro sode
lyje vyks PLC gegužinė. Bus 
skanaus maisto, linksma mu
zika, dainos. Visus kviečia 
PLC renginių komitetas. 

Zarasi ikiu k lubo geguži
nė sekmadienį, rugpjūčio 23 
d. vyks Vytauto Didžiojo šau
lių rinktinės namuose. Pra
džia 12 vai. Visi kviečiami at
silankyti ir maloniai praleisti 
sekmadienio popietę su drau
gais ir pažįstamais. 

Kun Rimo Gudel io susi
pažinimo su parapi j ieč ia is 
pietus sekmadienį, rugpjūčio 
30 d., 2 vai. p.p. vyks Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, Marąuette Parke. 

JAV LB East Chicago, In
diana, apylinkės valdyba 
ruošia tradicinę gegužinę 
rugpjūčio 30 d., 1 vai. popiet, 
Vilučių sodyboje, 1143 South-
view Dr., Schererville, IN. 
Dalyvauti maloniai kviečiami 
visi apylinkės lietuviai. 

„Draugo" r u d e n s pokylis 
bus sekmadienį, rugsėjo 20 
d., 4 vai. p.p., Martiniąue po
kylių salėje. Meninę programą 
atliks dr. Vilija Kerelytė ir Al
gimantas Barniškis. Būs puiki 
vakarienė. Šokiams gros A. 
Barniškio orkestras. Stalus ar 
pavienius bilietus prašoma iš 
anksto įsigyti „Draugo" ad
ministracijoje. Visi maloniai 
kviečiami. 

Šį sekmadienį , rugpjūčio 
23 d., 12 vai., vyks Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
piknikas, į kurį visus laivi
ninkus maloniai kviečia Li-
thuanian Yacht Club of Lake 
Michigan. Plaukite ežeru iš 
Čikagos iki New Buffalo, MI 
(38 "mylios), paskui apie 2 my
lias į šiaurę iki Balzeko vasar
vietės. Pliaže bus iškeltos Lie
tuvos ir Amerikos vėliavos, 
tad lengvai rasite. 

menininkas bei kultūrininkas 
dr. Petras Kisielius irgi ragino 
klausytojus atkreipti dėmesį į 
šią gerą ir labai nebrangią tu
rizmo rūšį. Pažymėjo, kad P. 
Paškevičius po trijų mėnesių 
viešnagės JAV, rugpjūčio 16 d. 
jau grįžta į Kauną. Ten jį gali
ma pasiekti, rašant K. Done
laičio 2, 3000 Kaunas, arba 
skambinant 228506. 

Pats P. Paškevičius pažadė
jo visiems suinteresuotiems 
padėti, pagelbstint sodybų su
radimo ir investavimo reika
luose. 

Popietės vedėjas dr. P. Ki
sielius pakvietė pakalbėti 
viešnią iš Lietuvos Ziną Cve-
kelienę, į susirinkimą atėjusią 
su sūnumi, studentu Aisčiu. 
Zina papasakojo savo įspū
džius apie šį kraštą ir visus 
privalumus, kurių nėra tėvy
nėje. 

Trumpai apie savo vizitą 
Lietuvoje kalbėjo įvairių orga
nizacijų veikėja dr. Bronė Mo-
tušienė. Ji pažymėjo, kad vieš
nagės metu aplankiusi gra
žioje vietoje Vilniuje įsikūrusį 
Gerantologijos centro pensio
natą, kur gyvena ir buvusių 
ciceriečių. 

Kalbėtoja nurodė, jog čia 
užtiko mokytoją Stasę Balu-
tienę. aktoriaus Juliaus Balu
čio našlę, kurios sveikatos 
būkle yra visai nebloga. Dr. 
Motus ienė paminėjo ir buvu
sius Cicero lietuvių telkinio 
gyventojus Kašiūbas, pasakė, 
jog buvusi mokytoja ir poetė 
Albina birželio 8 d. jau iške
liavo amžinam poilsiui, o jos 
vyras dažnai yra skausmų 
kankinamas. Ji visus susirin
kusius pakvietė mirusiąją pa
gerbti tylos minute. 

Susirinkusieji taip pat buvo 
į buvusio Standard Federal 
banko (dabartinio TCF) kieme 
Brighton Parke vykstančią ir 
kiek vėliau sekmadienio po
pietę prasidedančią gegužinę, 
kurios programoje turėjo pa
sirodyti ir Cicero lietuviams 
talkinanti muzikė bei daini
ninkė Giedrė Nedveckiene. 

E. Šulaitis 

koncertavusios Dailės muz 
tuviu radijas. 
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RAGINO POILSIAUTI 
LIETUVOS KAIME 

Sekmadieniniame lietuvių 
susibūrime rugpjūčio 9 d. po 
Mišių šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, iš Kauno atvykęs 
Lietuvos Kaimo turizmo są
jungos pirmininkas Pranas 
Paškevičius kvietė tautiečius 
savo atostogas praleisti kai
me. 

Jis pafbdė Valstybinio tu
rizmo departamento išleistą 
knygutę — „Poilsis kaime" 
(angį. Countryside holidays"), 
kurioje yra 87-ių įvairiuose ra
jonuose esančių svečius pri
imančių sodybų nuotraukos. 
Taip pat joje nurodyti ir adre
sai bei telefonai ir kokie patar
navimai ten yra teikiami. 

Šiame leidinyje randame ir 
tokius žodžius: „Unikaliausia 
mūsų krašto vertybė — Lietu
vos kaimas. Ir jo žmonės — 
darbštūs, malonūs, be galo 
vaišingi. Pasiilgote tylos, gai
vaus pušynų oro, žydraakių 
ežerų" Atvažiuokite i kaimo 
sodybas. Tikime, jog pamilsite 
lietuviškąjį sodžių. Ir grįšite 
čia — vėl ir vėl". 

Šias mintis išsakė ir pats P. 
Paškevičius, savo žodžius pa
įvairindamas ir įspūdžiais iš 
atostogų Lietuvos kaime. Jis 
ragino nė vien praleisti atosto
gas tėvynes kaime, bet kvietė 
ir bandyti patiems investuoti 
pinigus Į šią verslo šaką. 

Klausytojams tuoj kilo klau
simų — del sanitarinių prie
monių (tualetų), saugumo ir 
kt. Svečias iš Kauno nurodė, 
kad ir tose srityse daroma pa
žanga, bet, neturint reikiamai 
pinigų, nėra lengva greitai su
tvarkyti. 

Kaip paprastai, šį tautiečių 
susibūrimą ir pokalbį prie ka
vos ir pyrago pravedęs visuo-

Pranas Paškevičius. 

LLNKSMINO LIETUVIAI 
DAINININKAI IR 

MUZIKANTAI 

Nedažnai lietuvius daini
ninkus ir muzikantus galima 
išgirsti amerikiečių tarpe Či
kagoje ar apyi:nkėse. Tokia 
proga pasitaikė gražią sekma-

Kestutis Kalikauskas, Giedrė Nedveckiene ir Ričardas Šokas, atlikę programą rugpjūčio 9 d. tautybių festiva
lyje Brighton Parke. Nuotr. Ed. Sulaičio 

dienio popietę — rugpjūčio 9 
d., anksčiau buvusio Standard 
Federal, o dabar — TCF ban
ko automobilių pastatymo 
aikštelėje Archer gatvėje, 
Brighton Parko apylinkėje. 

Čia tą dieną vyko „Commu-
nity Service" festivalis, kuria
me, šalia įvairių teikiamų pa
tarnavimų ir vaikams pra
mogų, buvo muzikos bei dainų 
programos. Pusantros valan
dos buvo skirta ir lietuvių mu
zikai, tad nuo 1:30 iki 3 vai. 
estradoje pasirodė muz. Ričar
do Šoko suburti atlikėjai. Kar
tu su juo klausytojai išgirdo 
dainininkę Giedrę Nedveckie
ne ir saksofonistą Kęstutį Ka-
likauską. 

R. Šokas grojo ir dainavo, o 
G. Nedveckiene be dainavimo 
parodė savo sugebėjimus flei
tos muzikoje. Mažiausiai ma
tytas ir girdėtas iš šios trijulės 
buvo K. Kalikauskas, kuris 
užsirekomendavo kaip gan pa
žengęs saksofonistas. Jį teatro 
mėgėjai galbūt atsimena iš 
Čikagos „Vaidilutės" parodyto 
P. Vaičiūno „Nuodėmingo an
gelo" pastatymo 1993 metais. 

Šie trys atlikėjai, nepaisant, 
kad retai susitinka, sudarė 
gan darnų ansamblį, kuris pa
dainavo ir pagrojo apie dvi
dešimt populiariosios lietuviš
kos muzikos kūrinių. Peršasi 
mintis, kad šis vienetas galėtų 
pasirodyti ir lietuvių salėse di
desniam klausytojų būriui. Jis 
būtų neblogesnis (o gal ir ge
resnis) už iš^Lietuvos dabar 
atvykstančius atlikėjus. 

Šį kartą mūsiškių atlikėjų 
šalia kitataučių klausėsi ir 
būrelis lietuvių iš Cicero su 
dr. Petru Kisielium priekyje. 
Jie čia daugiausia plojo ir ska
tino mūsiškius atlikėjus. 

Gaila, kad apie šį pasiro
dymą nebuvo pranešta lietu
vių spaudoje, radijo ir televizi
jos programose. Be abejo, būtų 
susirinkę kur kas daugiau lie
tuvių, kurie tikriausiai būtų 
buvę patenkinti tokia įdomia 
programa. Ed. Š. 

IŠARTI IRTOLI 

PARVEŽĖ TĖVO 
PALAIKUS 

Pirmą kartą Lietuvoje viešė
jęs Brazilijos San Paulo Šv. 
Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas, lietuviško laikraščio 
„Mūsų Lietuva" leidėjas ir re
daktorius kunigas salezietis 
Petras Rukšys šį sekmadienį, 
grįždamas į kitą Atlanto pusę, 
išsivežė ir urną šu savo tėvo 
palaikais. Jie, kaip sakė kuni
gas, bus palaidoti Kanadoje, 
lietuviškose Toronto kapinėse, 
šeimos kape. Ten jau ilsisi mo
tina, iki mirties taip ir nesu
žinojusi savo vyro, šešių vaikų 
tėvo, likimo. 

Petras Rukšys (Rukšėnas) 
gimė prieš pat Antrąjį pasau
linį karą dabartinėje Baltaru
sijos teritorįjoje, netoli Oršos, 
buvusiame lietuviškame Babi-
navičių kaime. Tėvas buvo pa
imtas į sovietinę armiją, o mo
tiną su vaikais vokiečiai išve
žė į darbus Vokietįjoje. Po ka
ro jie gyveno Anglįjoje. Vėliau 
P. Rukšys studijavo Romoje, 
Saleziečių universitete, o mo
tina su kitais vaikais persikė
lė į Torontą. 

Taisyklingai, be jokio akcen
to lietuvių kalba kalbantis ku
nigas P. Rukšys nuo 1997 me
tų gyvena Brazilijoje. Ne be 
pasididžiavimo jis pasakoja, 
kad lietuviai — vieninteliai iš 
įvairių San Paule gyvenančių 
tautų, yra pasistatę ten savo 
bažnyčią ir parapijos namus. 
Dabar šie namai yra lietuvy
bės centras. Kunigas salezie
tis P. Rukšys, čia rengdamas 
lietuviškų šeimų vaikus pir
majai komunijai, visada jiems 
daug kalba ir apie Lietuvą, jos 
garbingą istoriją, papročius, 
žymius tautos žmones, moko 
marginti margučius. Net ir 
būdamas Vilniuje, kunigas ne
pamiršo, kad lapkričio 8 dieną 
San Paulo Šv. Juozapo bažny
čioje 20 vaikų eis prie Pirmo
sios komunijos. Sumanęs mer

gaites papuošti tautiškomis 
karūnėlėmis, o berniukus — 
tautiškais kaklaraiščiais, jis 
ieškojo tam tinkamų juostų. 
Santūrūs pilkšvų ir vyšninės 
spalvų raštų deriniai — tik to
kių juostų jis aptiko mūsų 
parduotuvėse, Brazilijoje gy
venančių žmonių skoniu, nėra 
gražūs, ten, pasak kunigo, 
gražu tai, kas labai ryšku, 
spalvinga. Tad iki paskutinių
jų viešnagės dienų jis nepraA-
do vilties surasti bent kiek 
spalvingesnių lietuviškų tauti
nių juostų arba specialiai jų 
užsisakyti pas kokią audėją. 

San Paulo dabar gyvena 
apie 5,000 lietuviškų šeimų, 
tačiau gal tik 2,000 jų kiek ak
tyviau dalyvauja lietuvių veik
loje. Yra lietuvių skautų, atei
tininkų organizacijos, geras 
bažnyčios choras gieda ne tik 
per Mišias, bet ir rengia vie
šus koncertus. Tačiau iš jau
niausios kartos lietuvių mažai 
kas bemoka lietuviškai. Daug 
mišrių šeimų. 

Daugiausia lietuvių į Brazi
liją atvyko apie 1925-uosius 
metus ir iš karto pagarsėjo 
savo darbštumu bei sąžiningu
mu. Krašte, kur pasak kunigo 
P. Rukšio, degtinė pigesnė už 
vandenį, vietiniai darbininkai 
po sekmadienio linksmybių 
dar vos ne pusę savaitės pa
girioja, o lietuviai pirmadienį 
nuo ankstaus ryto — jau dar
be. Prieškario laikų imigran
tai lietuviai, nors patys būda
vo dažniausiai menko mokslo, 
Brazilijoje gerai įsikūrė, pasis
tatė namus, išmokslino vai
kus. Po Antrojo pasaulinio ka
ro iš Lietuvos į Braziliją ma
žai kas atvyko, o ir dabar, atga
vus Lietuvai nepriklausomy
bę, nėra žinių, kad kas būtų 
atvykęs čia laimės ieškoti. 

Kunigui P. Rukšiui — dide
liam patriotui — atgauta Lie
tuvos nepriklausomybė yra as
meninė laimė. Kiek anksčiau 
ieškojo savo tėvo pėdsakų — 
per Raudonąjį Kryžių, per ki
tas tarptautines organizacijas 
— niekas nepajėgė pramušti 
sovietinės geležinės uždangos. 

• Tik visai neseniai pavyko su
žinoti, kad po karo tėvas ap
sigyveno Dotnuvoje, čia dirbo 
ir buvo palaidotas. Likimas 
nelėmė šeimai kartu nugyven
ti gyvenimo, sako P. Rukšys, 
tad nors kartu visi sugulsime 
amžino poilsio. Prie šeimos 
kapo Toronto lietuvįų kapi
nėse, kur jau ilsisi mama, kur 
bus perlaidoti tėvo — Stasio 
Rukšėno palaikai, iškalti ir 
visų dar gyvų esančių vaikų 
vardai. (Elta) 

AMAS MOOF ING 

Laimutis l'etke-.i-,us iš kairesi. 
grupės pasirodymą rugpjūčio 9 d 
valį. 

Irena ir Aleksas Šatai, Stefa ir dr Petras Kisieliai stebi lietuvių muzikines 
TCF banko maAinu pastatymo aikštelėje Bnghton Parke per tautybių festi-

Nuotr Ed. Šulaitio 


