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Siūloma panaikinti 
reprezentacinės medžioklės 

Lotus pi, 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. 

(BNS) — Aplinkos ministerija 
pasiūlė panaikinti aukštųjų 
valdininkų teisę nemokamai 
medžioti reprezentaciniuose 
plotuose ir iki šiol išskirti
niais buvusius Pašilio, Šuns-
kagirės ir Strošiūnų miškus 
perduoti komercinių miškų 
ūkiui. 
• Nutarimo projektą dėl rep
rezentacinės medžioklės pa
naikinimo pasirašė Aplinkos 
ministras Algis Čaplikas. Kai 
jį išnagrinės kitos ministeri
jos, projektas bus pristatytas 
vyriausybės posėdyje. 

Šiuo dokumentu aplinkos 
ministras sureagavo į prezi
dento Valdo Adamkaus pa
reikštą nuomonę, kad Lietu
vai nereikia išskirtinių vals
tybės išlaikomų plotų me
džioklei. 

Pats nemedžiojantis V. 
Adamkus mano, kad tokią 

aistrą turinys aukštieji Lietu
vos pareigūnai bei jų svečiai 
gali susimokėti pagal nustaty
tas komercinės medžioklės 
normas. 

Prezidentas savo nuomonę 
pareiškė po pranešimų apie 
naują vyriausybės nutarimą, 
kuriame numatyta prezidento 
privilegija reguliuoti šią iš
skirtinę medžioklę. 

Lig šiol nemokamai me
džioti trijuose reprezentacijos 
miškuose turėjo valdžios vy
rai ir moterys iš Seimo, prezi
dentūros ir vyriausybės rū
mų, diplomatinio korpuso Lie
tuvoje atstovai bei aukšto 
rango užsienio svečiai. 

Trijų reprezentacinių miškų 
Panevėžio, Marijampolės ir 
Kaišiadorių rajonuose išlai
kymo sąmata dar nebuvo pa
tvirtinta, bet, urėdų skaičia
vimu, tam metams reikėtų 
maždaug pusės milijono litų. 

Opozicija nori skelbti 
-nepasitikėjimą vyriausybe 

Sekmadienį Lietuvoje buvo iškeltos valstybines vėliavos su gedulo kaspinais, pažymint 59-ąsias Molotovo-
Ribbentropo pakto, leidusio pavergti Baltijos valstybes, metines. Vilniuje, prie Teisingumo rūmų, kur sovietme
čiu buvo KGB būstinė, įvyko Juodojo kaspino dienos minėjimas. Arkikatedroje buvo aukojamos šv. Mišios 

Nuotr.: Minėjime dalyvavo (iš kaires) Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, jo žmona Gražina ir Lietu
vos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Romas Batūra. • (Eltai 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(BNS) — Seimo opozicinė 
LDDP frakcija rudenį ketina 
paskelbti nepasitikėjimą Gedi
mino Vagnoriaus vadovauja
ma vyriausybe. 

LDDP frakcijos narys Juo
zas Bernatonis spaudos konfe
rencijoje pirn^adienį po ra
mios politiniu požiūriu vasa
ros žadėjo „karštą rudenį". 

Jis informavo, kad LDDP 
frakcija, pasitelkusi specialis
tus, išanalizavo, kaip pasta
ruosius 2 metus vykdoma G. 
Vagnoriaus vyriausybės pro
grama. 

„Mes įsitikinome, kad du 
trečdaliai to, kas ten parašyta, 
nėra daroma arba daroma 
priešingai . Realiai vyriausybė 
pasitikėjimą Seime ir tarp rin
kėjų prarado", tvirtina parla
mentaras. 

J . Bernatonis įsitikinęs, kad 
šios vyriausybės atstatydini
mo klausimas tėra „formalus 
dalykas" ir žadėjo dėl to tartis 
su kitomis opozicinėmis frak
cijomis. 

Jis optimistiškai vertina ga
limybę pareikšti nepasitikė
jimą G. Vagnoriaus vyriausy
be ir teigė „turįs užuominų", 
kad siūlymą paremtų ne tik 
opozicinės frakcijos, bet ir kai 
kurie valdančiosios daugumos 
atstovai. 

Rugsėjo 10 dieną prasidėjus 
rutiens sesijai, LDDP frakcija 
ketina su kitomis frakcijomis 
nuspręsti, ar reikšti nepasi
tikėjimą visa vyriausybe, ar 
tik premjeru. 

J. Bernatonis mano, kad pir
masis kelias yra sunkesnis, 
nes dauguma parlamentarų 
norėtų, jog Seimas dirbtų vi
sus 4 metus, o pareiškus tie
sioginį nepasitikėjimą vyriau
sybe, prezidentas gali paleisti 
Seimą. 

Pasak J. Bernatonio, dėl ne
pasitikėjimo pareiškimo Sei
me bus balsuojama slaptai, 
todėl parlamentarai galės elg
tis pagal savo sąžinę ir neat
sižvelgti į partinę priklauso
mybę. 

Ūkio ministerija ieškos būdų 
padėti Lietuvos eksportui 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(Elta) — Atsižvelgdamas į pa
sikeitimus Rusijos pinigų ir fi
nansų rinkoje bei padidintus 
visoms prekėms importo į Ru
siją mokesčius, ministras pir
mininkas Gediminas Vagno
rius pirmadienį pavedė Ūkio 
ministerijai išnagrinėti gali-

* Lietuvos mėsos pro
duktu gamintoju produkci
jos eksportas į Rusiją šiuo me
tu yra sustojęs. Tai lėmė ne 
vien pastarosiomis dienomis 
.paaštrėjusi finansų krizė Ru
sijoje, bet ir neseniai Rusijoje 
padidinti importo muitai, taip 
pat Lietuvoje įvestas draudi
mas importuoti kiaulieną ir 
kai kuriuos jos produktus, pa
reiškė Mėsos perdirbėjų aso
ciacijos prezidentas, „Klaipė
dos maisto" generalinis direk
torius Gintaras Valančius. Jo 
teigimu, asociacija ne kartą 
perspėjo Žemės ūkio ministe
riją dėl Lietuvos mėsos pro
duktų pardavimo didelės rizi
kos Rusijos rinkoje ir siūlė pa
dėti sudaryti palankesnes są
lygas eiti į alternatyvias rin
kas Rytuose, tačiau tie pasiū
lymai nebuvo išgirsti. IEIUI 

mybes ir pateikti siūlymus dėl 
papildomų ekonominių prie
monių Lietuvoje pagamintų 
prekių eksportui palengvinti, 
Lietuvos vidaus rinkai bei Lie
tuvos gamintojų siekiams vi
daus rinkoje sustiprinti. 

Pirmadienį „Lietuvos rytas" 
atkreipė dėmesį, kad pablo
gėjo Lietuvos gamintojų eks
porto galimybės į Rusiją, nes 
jos vyriausybė įvedė papildo
mus 3 proc. muitus visoms 
įvežamoms prekėms, taip pat 
padidino importuojamos pro
dukcijos pridėtinės vertės mo
kestį nuo 8 iki 20 procentų. 

Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos viceprezidentas 
Mykolas Aleliūnas muitų pa
didinimą įvertino kaip negaty
vų reiškinį, kuris dar labiau 
apsunkins Lietuvos gamintojų 
galimybes konkuruoti Rusijoje 
su kitų valstybių įmonėmis. 

„Lietuvos rytas" pranešė, 
kad iš gerai informuotų Lietu
vos valstybes pareigūnų pavy
ko sužinoti, jog Rusija kol kas 
nemato jokių galimybių pasi
rašyti laisvosios prekybos su
tartį su Lietuva. Pasak laik
raščio, kai kurie Lietuvos ga-

Seimo pirmininkas neragino 
užmegzti ryšių su talibais 

Vi ln ius , rugpjūčio 24 d. ir pavojingus Lietuvos valsty 
(BNS) — Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Landsber
gis pareiškė nesiūlęs užmegz
ti diplomatinių santykių su 
Talibano vyriausybe Kabule. 

„Praėjusią savaitę kai kur i 
žiniasklaida savaip interpre
tavo Seimo pirmininko Vy
tauto Landsbergio pastabas 
dėl nelegalių migrantų, kilu
sių iš Afganistano, grąžinimo 
problemų", teigiama pirma
dienį paskelbtame Seimo pir
mininko atstovės spaudai pa
reiškime. 

Praėjusią savaitę V. Lands
bergis pareiškė, kad „dabar, 
jei padėtis Afganistane stabi
lizuosis, turė tų atsirasti ir tie
sioginių reikalų, skatinančių 
užmegzti ryšius". 

Šią prielaidą Lietuvos Seimo 
pirmininkas siejo su tuo, kad 
pastaraisiais mėnesiais isla
miškoji Talibano vyriausybė 
faktiškai ėmė kontroliuoti visą 
Afganistano teritoriją. 

Pirmadienio pareiškime tei
giama, kad „Seimo pirminin
kas manė ir tebemano, jog no
rint išsiųsti įstatymų pažeidė
jus afganistaniečius, jų tarpe 

bei, arba į Rusiją, arba į Afga
nistaną, nebus galima išvengti 
ryšio su tų šalių vyriausybė
mis". 

Pastarajame pareiškime 
taip pat spėjama, kad ankstes
niojo pareiškimo „interpreta

cijos" ir ką nors iš prezidentū
ros darbuotojų, nenorėjusių 
pasitikrinti pareiškimo turinio 
Seimo pirmininko sekreto
riate". 

Prezidentas Valdas Adam
kus minėtojo Seimo pirminin
ko pareiškimo praėjusią sa
vaitę nekomentavo, pareiškęs, 
jog tai tėra asmeniška V. 
Landsbergio nuomonė. 

Paskirtas naujas „Lietuvos aido 
vyriausiasis redaktorius 

n 

Vilnius, rugpjūčio 24 d. 
(Elta) — „Lietuvos aido-5 ste
bėtojų tarybos pirmininkas 
Aleksas Bociarovas pirmadie
nį dienraščio redakcijos dar
buotojams pristatė naująjį vy
riausiąjį redaktorių Joną Vai
lionį, kuris šioms pareigoms 
buvo išrinktas rugpjūčio 21 d. 
„Lietuvos aido" stebėtojų tary
bos posėdyje. 

37-erių metų Jonas Vailio
nis yra teologas, turintis ne
mažą žurnalistinio darbo pa
tirtį. Baigęs Varėnos vidurinę 
mokyklą, buvo pašauktas į so
vietinę armiją, o 1981 m. įsto
jo į pogrindinę kunigų semina
riją. Dirbo vargonininku 
Dūkšte, bendradarbiavo pog
rindžio religinėje spaudoje. 

Kuršių marių lobio 
paslaptis liko neįminta 

Neringa , rugpjūčio 24 d. 
(Elta) — Pirmadienį buvo ne
tikėtai baigti menamo Preilos 
lobio paieškos darbai. { svar
biausią klausimą, ką slepia 
Kuršių marios ties Preila, taip 
ir liko neatsakyta. 

Vokietijos NDR televizijos 
bendrovė nut raukė sutartį su 
vangiai darbus vykdžiusia 
moksline-technine įmone 
„Geoprojektas". Paskutinis la
šas, perpildęs vokiečių kant
rybės taurę , buvo tai, jog per 
visą savaitę taip ir nepavyko 
nusausint i tyrinėjamo ploto 
Kuršių mariose, pranešė radi
jo stotis „Lnluna". 

Kaip jau skelbta, tiek Ne
ringos savivaldybės komisijos, 
stebėjusios tariamo Preilos lo
bio paieškos kasimo darbus. 

tiek NDR televizijos atstovus, 
stebino labai sena įmonės 
technika. 

Be to, išminuotojai specia
liais metaliniais strypais van
denyje patikrinę dugną ir 
gruntą, ne vieno metro, o 3-4 
metrų gylyje aptiko kietą, gal
būt medinį pagrindą. O tai 
reiškia, kad su tariraa techni
ka nusausinti ir nusiurbti tiek 
grunto nepavyk-. Reikalingos 
didesnės investicijos ir nauji 
techniškai pagnsti projektai. 

Tad vokiečiu /irnalistai sa
vo filmą apie Keršių neriją pa
baigė retoriniu -laušimu ,.Ką 
gi slepia Preila " ir išsiruošė 
namo. 

Tuo tarpu Neringos mero 
sudaryta komi.-ja savo išva
das pateiks Lienvos vyriausy
bei sudomintoms ministeri-
joms. 

mintojai jau atvirai konevei- Galbūt mažo nepraradusi 
kia vyriausybę dėl nesugebe- savo archaiško avesio Preila 

Rusijos prezidentas atleido 
vyriausybę ir įvardino 

savo įpėdinį 

jimo apsaugoti rinką nuo im- dar atskleis 
portuojamos produkcijos. paslaptį? 

manų saugomą 

1992 m. baigė Kauno tarpdie-
cezinę kunigų seminariją, bu
vo įšventintas kunigu, paskir
tas vikaru į Alytų. 

1993 m. išvyko tobulintis į 
Prancūziją, Lilio katalikų uni
versiteto suaugusiųjų kate
chetų institute studijavo bibli
jos .katechezę. Vėliau studijas 
tęsė Romoje, Šv. Grigaliaus 
universitete, kur gavo biblijos 
teologijos licencijato laipsnį. 

Dar prieš studijas užsienyje 
Jonas Vailionis yra dirbęs žur
nalo „Katalikų pasaulis" re
dakcijoje, o grįžęs pradėjo ben
dradarbiauti radijo laidose 
„Mažoji studija", dėstyti Vil
niaus universitete biblijos teo
logijos kursą. 

Eltos žiniomis, Jonas Vai
lionis bažnytinei vadovybei 
yra parašęs prašymą atleisti jį 
nuo kunigo pareigų, ir šis pra
šymas buvo patenkintas. 

Turizmo įstatymas 
priartins Lietuvą 

prie Europos 
Vilnius, rugpjūčio 19 d. 

(Elta) — Rugsėjo 1-ąją įsiga
liojus Turizmo įstatymui bei jį 
lydintiems dokumentams, Lie
tuvoje bus sukurta Europos 
reikalavimus atitinkanti teisi
nė bazė turizmui plėtoti. 

Lietuva taps pirmąja iš tri
jų Baltijos valstybių, kurioje 
galioja Turizmo įstatymas. 

Valstybinio turizmo depar
tamento direktorius Alfredas 
Šlekys sakė, kad jo vadovauja
ma institucija kartu su kito
mis žinybomis jau baigia reng
ti ir derinti dokumentus, ku
rie leis įgyvendinti Turizmo 
įstatymą. 

Jau yra paskelh'os Kelio
nės organizavimo paslaugų 
teikimo. Viešbučio tipo apgy
vendinimo paslaugų teikimo 

Maskva, rugpjūčio 24 d. 
(Reuters-BNS) — Rusijos pre
zidentas Boris Jelcin pirma
dienį paprašė Valstybės Dū
mos patvirtinti Viktor Čer-
nomyrdin premjeru, pranešė 
Kremliaus atstovai spaudai. 

Sekmadienį B. Jelcin atleido 
visą Sergej Kirijenko vyriau
sybę ir paskyrė V. Černomyr-
din eiti premjero pareigas. Tai 
įvyko praėjus 5 mėnesiams, 
kai jis atleido savo seną są
jungininką V. Černomyrdin iš 
ankstesnės Rusijos vyriausy
bės vadovo pareigų. 

450 narių Dūma per vieną 
savaitę turi patvirtinti arba 
atmesti B. Jelcin skirtą kandi
datą paprasta dauguma. Jeigu 
V. Černomyrdin nebus patvir
t intas, B. Jelcin turės per sa
vaitę vėl pateikti parlamento 
tvirtinimui tą patį arba naują 
kandidatą. 

Jeigu Dūma tris kartus at
meta prezidento pasiūlytą 
kandidatą arba kandidatus. 
B. Jelcin automatiškai atlei
džia Dūmą ir skelbia naujus 
parlamento rinkimus. Be to, 
tada jis gali paskirti premjeru 
savo pasirinktą asmenį. 

Opozicijos parlamentarai. 
kurie aštriai kritikavo S. Kiri
jenko, dabar iš esmės sveikino 
jo atleidimą. Tačiau tiek jie, 
tiek kiti reiškė susirūpinimą. 
kad daugiau kaip 5 metus val
džioje išbuvęs V. Černomyrdin 
gali nepasiūlyti naujų krizės 
sprendimų. 

Boris Jelcin. pirmadienį 
kreipdamasis į tautą, paskel
bė laikinąjį ministrą pirmi

ninką Viktor Černomyrdin sa
vo įpėdiniu. 

„Sis paskyrimas susijęs su 
nuostata užtikrinti vadovybės 
perdavimą 2000 metais", sake 
B. Jelcin, paaiškindamas savo 
sprendimą atleisti ministro 
pirmininko Sergej Kirijenko 
vyriausybę, ir paskirti V. Čer
nomyrdin laikinai eiti premje
ro pareigas. 

V. Č e r n o m y r d i n g r į ž i m a s 
padės s t i p r i n t i dv i ša l ius 

s a n t y k i u s 
Vilnius, rugpjūčio 24 d. Lie

tuvos ministras pirmininkas 
Gediminas Vagnorius pareiš
kė, kad Rusijos prezidento 
sprendimas paskirti Viktor 
Černomyrdin vadovauti Rusi
jos vyriausybei turėtų sustip
rinti Rusijoje politinių jėgų 
paramą vykdomajai valdžiai 
bei sparčiau normalizuoti pi
nigų ir finansų rinką. 

Premjeras G. Vagnorius tiki
si, jog tarp Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių ateityje plėtosis 
abipusiai geranoriški santy
kiai abiejų valstybių labui. 

Pirmadienį paskelbtame 
Lietuvos premjero atstovo 
spaudai pranešime taip pat 
reiškiama viltis, kad šiemet 
bus pasirašytos likusios sutar
tys, dėl kurių buvo susitarta 
dar 1997 m. antrojoje pusėje 
su Rusijos vyriausybės vado
vu V. Černomyrdin vykusių 
dvišalių susitikimų metu. 

„Tai skatintų palankias ver
slo ir prekybos sąlygas tarp 
dviejų valstybių", sakoma pra
nešime. 

„Amerikos priešas Nr. 1" 
paprašytas būti tylesniu 

Islamabadas. rugpjūčio 24 
d. (Reuters-BNS) — Afganis
tano Talibano islamiškasis ju
dėjimas įsakė „Amerikos prie
šui Nr . l" Osama Bin Laden 
nebegrasinti amerikiečiams. 
kai praėjusią savaitę JAV 
sparnuotosiomis raketomis 
apšaudė numanomą teroristų 
bazę Afganistane. 

Talibano vadas Mohammad 
Omar sakė sekmadienį pareiš
kęs savo „pyktį" O. Bm Laden 
dėl jo grasinimų atkeršyti 
Jungtinėms Valstijoms, pra
nešė agentūra ,Afgan Islamic 
Press" (AIP). 

Praėjusią savaitę O. Bin 
Laden pareiškė, kad prasidėjo 
karas, ir amerikiečiai turėtu 
laukti atsako į savo atakas. 

„Vakar aš nusiunčiau ži-

taisyklės, Savivaldybės turiz
mo paslaugų komisijos nuos
tatai , Minimalūs reikalavimai 
patalpoms turistams apgyven
dinti teikiant kaimo turizmo 
bei nakvynės ir pusryčių pas
laugas, Minimalus reikalavi
mai turizmo informacijos cent
rui bei kiti dokumentai. 

Pasak A. Šlekio, naujuoju 
Turizmo įstatymu atsisakoma 
leidimų išdavimo turistinių 
paslaugų firmoms. ..Dabar tu
ristinių firmų registravimu 
užsiims savivaldybes. Jos tu
rės sudaryti turizmo paslaugų 
komisijas, kurios vertins bet 
kokias turizmo paslaugas 
teikiančias firmas ir išdavines 
leidimus tokiai veiklai", sake 
pareigūnas. 

Tuo tarpu Vilstvb^s turi7-
mo departanv 
ir tvarkys Turizmo paslaugų 
ir turistinių ištekliu registrą. 

nutę O. Bin Laden ir liepiau iš 
mūsų teritorijos nedaryti jo
kių karinių ir politinių pareiš
kimų", sakė M. Omar iš savo 
štabo Kandaharo mieste Pietų 
Afganistane. ..Aš pykstu, nes 
O. Bin Laden iš mūsų teritori
jos pasisako prieš Ameriką, ir 
aš pabrėžiau, kad jis to neda
rytų", sakė jis. 

Pasak M. Omar. O. Bin La
den. esantis kažkur Afganis
tane, sutiko paklusti Talibano 
nurodymams ir pažadėjo elg
tis santūriau. 

..Afganistane negali būti 
dviejų skirtingų ir lygiagrečių 
vyriausybių", sekmadienį M. 
Omar sake dienraščiui „The 
News". 

Talibanas pasmerkė Jung
tines Valstijas už praėjusį ket
virtadienį įvykdytą apšau
dymą sparnuotosiomis raketo
mis, kai per sprogimus žuvo 
mažiausiai 21 žmogus. 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton teigė įsakęs surengti ata
kas, nes turėjo „įtikinamų įro
dymų", kad O. Bin Laden va
dovaujama grupuote prisidėjo 
prie JAV ambasadų sprogdini
mų Kenijoje ir Tanzanijoje, 
per kuriuos žuvo 263 žmones. 

KALENDORIUS 
Rugpjūč io 25 d.: Šv. 

Liudvikas, išpažinėjas. Pran
cūzijos karalius (1214-1270); 
šv Juozapas Calasanz. kuni-

'gas '1556-1648': Liudas, Juo
zapas. Patricija. Didirė. 

Rugpjūč io 26 d : Zefiri-
nas. Adelinda. Gailutė, Val-
mantas. 1604 m. perkeltos šv. 

o relikvijos. 1920 m. 
Lietuvos kariuomenė įžengė į 
Vilnių. 
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DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 25 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

„VIAGRA" — PASAULIO MOKSLININKŲ 
AKIMIS, BE SENSACIJŲ SKRAISTĖS 

ĮGYVENDINTA IDOS IR JONO 
VALAUSKŲ VALIA: ĮSTEIGTOS 

JŲ VARDO STIPENDIJOS 
PROF. GINTAUTAS ČESNYS 

JAV .Pfizer" bendroves nau
jas prepara tas „Viagra" yra 
tikrai efektyvus vaistas, skir
tas gydyti kai kuriuos lytinės 
potencijos sut r ik imus, tačiau 
jokiu būdu jo negalima vartoti 
be gydytojo paskyrimo, nenu
stačius minėtų sutrikimų prie
žasties, — teigia Vilniaus uni
versiteto Medicinos fakulteto 
Nefrourologijos klinikos vado
vas profesorius Balys Dainys. 
Be kitų urologijos problemų 
jis tyrinėja ir potencijos sutri
kimų priežastis. Eltos prašy
mu profesorius sutiko plačiau 
atskleisti sensacingu vadina
mo naujojo preparato tikrąją 
klinikinę vertę . 

Apie „Viagrą", pasak prof. B. 
Dainio, pastaruoju metu daug 
rašoma užsienio medicinos 
mokslo leidiniuose. Pavyz
džiui, rimčiausias urologijos 
žurnalas pasaulyje „The Jour
nal of Urology" minėtam pre
paratui paskyrė net aštuonis 
savo naujausio numerio pusla
pius. Tiek jame, tiek ir kituose 
leidiniuose teigiama, kad 
„Viagros" efektyvumas įrody
tas dideliais tyrimais. 1,552 
naujuoju vaistu gydomi ligo
niai buvo stebėti šešis mė
nesius, o 2,199 — ištisus me
tus. Tyrimai, atlikti Kanadoje, 
Kingston universitetinėje ligo
ninėje, taip pat Bristolyje 
(Anglija) ir JAV „Pfizer" moks
lo centre, apėmė plačiausią 
vyrų amžiaus skalę — nuo 19 
iki 87 metų. Užsienio moksli
ninkai rekomenduoja per parą 
vartoti ne daugiau kaip po 
vieną tabletę. J ų dozės būna 
įvairios — nuo 25 iki 150 mili
gramų. Kokie dozė konkre
čiam pacientui reikalinga, gali 
nustatyt i t ik gydytojas, atlikęs 
jo dubens organų kraujotakos 
tyrimus. v 

Nors lytinės potencijos sutri
kimo priežastys būna įvairios, 
pavyzdžiui, psichogeninė, neu-
rogeninė, endokrininė ir kt. 
tačiau dominuoja tarp jų, kaip 
tvirt ina prof. B. Dainys, du
bens organų kraujotakos ne
pakankamumas . Tai yra tie 
atvejai, kai į varpą nepriteka 
tiek kraujo, kiek reikia. Nau
jasis vais tas „Viagra"' ir gerina 
dubens organų kraujotaką. Pa
našiai kaip galvos smegenų 
kraujotaką gerina plačiai ži
nomas cinerazinas ar širdies 
vainikinių arterijų — nitron-
gas. Išskirtinės „Viagros" sa
vybės išryškėjo gana netikė
tai. Buvo ieškoma naujų krau
jotaką gerinančių vaistų, ir 
pasirodė, kad labiausiai „Viag
ra" praplečia varpos krauja
gysles. 

Užsienio mokslininkai per
spėja, kad su „Viagra" reikia 
elgtis labai atsargiai. Būtina 
griežtai laikytis gydytojo pas
kirtų dozių, nes šio vaisto per
dozavimas gali smarkiai nu
mušti kraujospūdį, visiškai 

sutrikdyti kraujotaką, pasitar
nauti trombų susidarymui. 
Dėl tos pačios priežasties ne
galima „Viagros" vartoti kartu 
su nitrongu. nitroglicerinu, ki
tais panašios sudėties krauja
gysles plečiančiais vaistais. 

Vyrų dubens organų kraujo
takos nepakankamumą, kaip 
aiškina prof. B. Dainys, gali 
nulemti įvairūs dalykai. Var
pą krauju aprūpina labai ilgos 
— iki 40 cm ir labai plonos, 
vos kelių milimetrų skers
mens arterijos. Užtenka joms 
padaryti kokį vingį — ir krau
jotaka sutrinka. Neretai to
kių problemų iškyla jauniems 
tvirtiems sportininkams, kai 
ypač gerai-ištreniruoti jų rau
menys užspaudžia šias arteri
jas , jų dalį. Minėtos arterijos 
gali susiaurėti ir dėl sklerozės, 
ir dėl bendro pobūdžio krauja
gyslių uždegimo. Beje, sako 
prof. B. Dainys, šiandien jau 
visuotinai pripažinta, kad ly
tinės • potencijos sutrikimas 
gali būti labai rimtas signalas, 
prognozuojantis aterosklerozę, 
širdies ar galvos smegenų 
kraujotakos sutrikimus. 

„Viagra", kaip ir kiti krauja
gysles plečiantys vaistai, var
tojami labai individualiai. Vie
niems jų reikia nuolatos, o ki
tiems kraujotakos sutrikimai 
beveik pastoviai atsistato ir po 
vieno gydymo kurso. Kaip 
skelbiama užsienio moksli
niuose straipsniuose, apie 10-
12 proc. atvejų „Viagra" jokio 
efekto neduoda. Tai tokie ligo
niai, kurių potencija yra sutri
kusi dėl specifinių priežasčių. 
J iems vartoti „Viagrą" netgi 
labai pavojinga. Vien naujasis 
vaistas menkai tepadės ir tais 
atvejais, jei potencijos sutriki
mus a r visišką impotenciją 
yra nulėmusi nugaros sme
genų patologija, skydliaukės, 
antinksčių, sėklidžių ar kito
kios ligos. Tais atvejais reika
lingas kompleksinis gydymas. 

„Viagra" kovo pabaigoje įre
gistruota Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, liepos viduryje 
— Rusijoje, Šveicarijoje. Ruo
šiasi ir kitos valstybės. Ir Lie
tuva, prof. B. Dainio nuomone, 
turėtų neatsilikti. O kol šis 
naujasis preparatas neįregist
ruotas, sveikatos apsaugos 
ministro patarėjas farmacijai 
Gintautas Viskaitis siūlo ne
ieškoti jų turguose, o pasinau
doti visiškai teisėtu būdu. Jei 
gydytojas nusprendžia, kad 
preparatas ligoniui yra būti
nas, jis turi teisę išrašyti, re
ceptą ne ilgesniam kaip vieno 
mėnesio gydymo kursui. Toks 
išskirtinis receptas turi būti 
patvirtintas sveikatos priežiū
ros įstaigos vadovo parašu, 
nurodant, jog tai „būtinas 
vaistas". Vaistinė, gavusi tokį 
receptą, vaistus užsako, ir per 
dvi savaites ligonis juos gau
na. (Elta) 

1996 m. birželio mėn. neti
kėtai buvau iškviestas, kaip 
Vilniaus universiteto Medici
nos fakulteto dekanas, į nota
ro įstaigą Vilniuje. Adolfas Ar
malis, gyvenantis St. Pete 
Beach, Floridoje, įteikė man 
dokumentą, pagal kurį 1994 
m. miręs Jonas ir 1995 m. mi-

„VLAGRA": IR 
J U O D O S I O S RINKOS 

PAVOJAI 

Plačiai propaguojamas JAV 
bendrovės „Pfizer" preparatas 
„Viagra" yra vaistas, kuris 
gali būti parduodamas tik 
vaistinėse su gydytojo receptu, 
— teigia sveikatos apsaugos 
ministro patarėjas farmacijai 
Gintautas Viskaitis. Nors šis 
preparatas, pasak patarėjo, 
Lietuvoje dar nėra įre
gistruotas ir pagal galio
jančius įsatymus negali būti 
platinamas, yra visiškai lega
lus būdas, kaip, iškilus ypa
tingai būtinybei, jį įsigyti. 

Vaistų, gyvybiškai būtinų 
pavieniams ligoniams gydyti, 
išrašymo ir pardavimo tvarką 
reglamentuoja Sveikatos ap
saugos ministerijos 1997.08.19 
įsakymo Nr. 444 antrasis prie
das. Jei gydytojas nuspren
džia, kad preparatas ligoniui 
yra būtinas, jis turi teisę 
išrašyti receptą ne ilgesniam 
kaip vieno mėnesio gydymo 
kursui, net ir tais atvejais, kai 
vaistas Lietuvoje nėra regis
truotas. Svarbiausia, kad vais
tai būtų registruoti gamintojo 
šalyje. Toks išskirtinis recep
tas turi būti patvirtintas svei
katos priežiūros įstaigos vado
vo parašu, nurodant, jog tai 
„gyvybiškai būtinas vaistas". 
Vaistinė, gavusi tokį receptą, 
vaistus užsako ir per dvi sa
vaites patiekia ligoniui. 

Šį legalų, atskirais atvejais 
būtinų vaistų įsigijimo kelią, 
Gintautas. Viskaitis primena 
dėl to, jog Sveikatos apsaugos 
ministerijai kelia didelį ne
rimą prielaidos, esą prepara
tas „Viagra" jau yra platina
mas Lietuvoje nelegaliai, juo
dojoje rinkoje, už buteliuką 
mokant net po 4,000 litų — 
keletą kartų daugiau nei jo 
reali kaina. 

Nelegaliai platinami vaistai, 
kaip pabrėžė G. Viskaitis, vi
sada kelia pavojų sveikatai. 
Visų pirma netinkamai, be gy
dytojo paskyrimo, naudojamas 
preparatas gali sukelti įvairių 
nepageidaujamų reiškinių bei 
komplikacijų. Be to, ministeri
ja turi duomenų, kad Lietu
voje nelegaliai platinama 
„Viagra" nėra originalus „Pfi
zer" produktas. Ir iš viso, kai 
preparatas yra platinamas 
juodojoje rinkoje be Valsty
binės vaistų kontrolės tarny
bos priežiūros, yra didelė tiki
mybė, kad tai gali būti net ne 
„Viagra", o visai kitos sudėties 
vaistas. (Elta) 

rusi Ida Valauskai testamentu 
paliko Medicinos fakultetui 
20 proc. savo turto viena są
lyga, kad tie pinigai būtų įdėti 
į banką, o iš palūkanų moka
mos stipendijos geriausiems 
fakulteto studentams. A. Ar
malis, kaip testamento pa
tikėtinis, įteikė čekį, kurio pa
grindu privalėjau įkurti Va-
lauskų fondą. 

Gerai padariau, nusprendęs 
palaukti rudens ir atidėjęs 
Valauskų fondo steigimą bei 
čekio iškeitimą. Norint įsteigti 
fondą, būtina atlikti nemažai 
formalumų, o tai užtrunka. 
Buvo vasara — ne pats pato
giausiais metas belstis į įvai
riais įstaigas. Pinigus, žino
ma, būčiau įdėjęs ten, kur mo
komos didelės palūkanos, kad 
kuo daugiau studentų būtų fi
nansiškai paremti. Dievas da
vė man proto, kad to neda
riau, nes liūdnai pagarsėjusi 
Lietuvos bankų griūtis būtų 
pasiglemžusi Valauskų pini
gus. J u k fantastiškas palūka
nas mokėję bankai pirmieji ir 
sužlugo. Praradome šiek tiek 
pinigų, bet išsaugojome patį 
fondą. 

Nusistovėjus Lietuvos finan
sams, 1997 m. pabaigoje ėmė
mės steigti fondą. Per tą laiką, 
testamento vykdytojai JAV 
galutinai pardavė Valauskų 
turtą ir Medicinos fakultetui 
palikta suma išaugo iki 65,000 
dolerių. 

Parengėm* fondo nuostatus 
pagal tokiems fondams steigti 
įstatymus, Vilniaus universi
tetas sutvarkė kitus reikalin
gus dokumentus, užpatentavo 
pavadinimą „John ir Idos Va
lauskų paramos fondas". Lie
tuvos Respublikos Teisingu
mo ministerijoje jį įregistravo 
1998 m. gegužės 6 d. 

Fondo valdybą sudaro Vil
niaus universiteto prof. G. 
Česnys (pirmininkas), doc. J . 
Tutkuvienė ir doc. R. Jan 
kauskas, jo direktore paskirta 
Idos Valauskienės giminaitė 
Jolanta Digrienė,- gyvenanti 
Vilniuje. Visi šie žmonės fon
dui dirbs be atlyginimo. Kiek
vienais metais bus skelbiamas 
viešas konkursas stipendijai 
laimėti. Vadovaudamasi kon
kurso nuostatais, valdyba 
atrinks geriausius iš konkurse 
dalyvaujančių studentų. Sti
pendijos dydį ir skaičių nus
tatys valdyba pagal tai, kokia 
suma iš procentų fonde bus 
sukaupta. Vienkartinė stipen
dija konkurso laimėtojams bus 
iškilmingai įteikiama Kovo 
11-sios švenčių proga. 

Kas gi buyo tie geradariai, 
taip gražiai parėmę siekian
čius medicinos mokslų Vil
niaus universitete? 

Jonas Valauskas gimė 1905 
metais Čikagoje, JAV. Dar 
vaiku būdamas, su tėvu grįžo į 
Lietuvą, iš kurios, baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui , 
per Vokietiją pasitraukė į 
JAV, kur didesnę savo gyveni
mo dalį praleido Čikagoje. Ke
letą metų dirbo fabrike, vėliau 
vertėsi namų nuomavimu. 
'Čikagoje Jonas Valauskas su
situokė su Ida Mačiukaite. 

Ida Mačiukaitė-Valauskiene 
g inė 1914 metais Suntautu 
kaime. Biržų apskrityje. •> 
1920 m >u tėvais persikėle į 
Vilnių. Č;a ji baigė Vytautu 
Didžiojo gimnaziją, vėliau per 
sikėlė gyvnt i į Kauna. Vytau
to Didžioj i universitete studi 
javo ekotrimika. dirbo Kauno 
geležinkelių valdyboje. Bai
giantis Antrajam pasauli
niam kar.ii, pasitraukė i Vo
kietiją ir keletą metų gyveno 
pabėgėlių stovykloje. Atvykusi 
I Amerika įsikūrė Čikagoje. 

1972 m Jonas ir Ida Valaus 
Kitos kai persikėle gyventi į St. Pe-

tersburgą, Floridoje. Čia jie 
gyveno iki mirties. Jonas mirė 
1994 m. spalio 18 d., Ida mirė 
1995 m. lapkričio 11d . J ie pa
laidoti Kalvarijos katalikų ka
pinėse, Clearvvater mieste, ke
li kilometrai nuo St. Peters-
burg. 

Abu Valauskai aktyviai da-
lyvavo-Amerikos lietuvių orga
nizacijų veikloje:' Priklausė 
Amerikos lietuvių tarybai 
(ALTui), bendram Amerikos 
lietuvių fondui (BALFui), Lie
tuvių fondui, Lietuvos vy
čiams, Lietuvos Dukterų drau
gijai, Amerikos Lietuvių klu
bui Floridoje, Amerikos lietu
vių šaulių organizacijai ir Šv. 
Kazimiero katalikų misijai. 
Visas minėtas organizacijas 
rėmė piniginėmis aukomis. 
Taip pat rėmė ir testamentu 
paliko auką Alkos muziejui-
JAV, aukojo Vaikų tėviškės 
namų statybai ir globojo tris 
našlaičius Lietuvoje. Testa
mentu paliko auką lietuvių 
Katalikų religinei šalpai (Lith-
uanian Catholic Religios Aid), 
Marijonų namams Marijam
polėje, kelioms Vilniaus ligo
ninėms, Kauno, Klaipėdos ir 
Šiaulių aklųjų mokykloms 
Lietuvoje, Idos globotų 3-jų 
našlaičių ilgalaikiam fondui 
ir 20 proc. turto paskyrė Vil
niaus universiteto Medicinos 
fakultetui. 

Labai žmogiškas' yra siekis 
įamžinti save, kad po mirties 
gyventum kitų žmonių gyve
nimuose, įvairūs yra ir to įsi
amžinimo būdai. Mano galva, 
pats gražiausiais jų — parem
ti Tėvynę, ne skambiais žo
džiais, ne tuščiais pažadais, o 
konkrečiais žingsiniais konk
rečiam tikslui siekti. Ida ir Jo
nas Valauskai nebuvo turčiai, 
bet jų dvasia buvo turtinga, jų 
meilė reiškėsi konkrečia for
ma. Jų valia įvykdyta: Vil
niaus universitete gyvuos jų 
vardo fondas, jų vardai skam
bės Medicinos fakultete per 
prasmingas Kovo-11 šios iškil
mes, jiems, nukeliavusiems į 
Anapilį, bus dėkingi būsimieji 
gydytojai už tai , kad parėmė 
nelengvą kelią į mokslą. Taip 
jaunųjų medikų širtiyse įsiam
žino Ida ir Jonas. 

Idos ir Jono Valauskų fon
das yra atviras visiems geros 
valios žmonėms. Jo sąskaita 
„Vilniaus banko" Vilniaus fi
liale litais Nr. 1704706, kon
vertuojama užsienio valiuta 
Nr. 57089535. Fondo adresas 
Čiurlionio 21, Vilnius 2009, 
Lietuva. 

SANTAUPAS LIETUVIAI 
DAR SLEPIA K O J I N Ė S E 

Vidutinis Lietuvos gyven
tojų indėlis banke gegužės 
mėnesį buvo tik 679 litai. Tai 
406 litais mažiau nei vidutinis 
mėnesio atlyginimas. — rašo 
„Lietuvos rytas". 

Šiais ir kitais rodikliais Lie
tuva toli atsilieka nuo Euro
pos valstybių. Pvz. Vokietijoje 
vienam tenka 143.000 litų 
indėlių. Kita vertus, pernai 
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šalies bankuose indėlių pa
daugėjo net 46 proc. ir metų 
pabaigoje buvo 2,29 mlrd. litų. 

Lietuvos banko politikos de
partamente direktoriaus pa
vaduotojas mano, jog tai para
doksas, kad, didėjant indėlių 
bankuose sumai, tebemažėja 
bendrųjų santaupų rodiklis. 
Jis mano, kad tai statistikos 
netikslumai. Tačiau jis prisi
pažįsta, kad gyventojai ne vi
sus pinigus laiko bankuose. 

„Tai, kad bankuose žmonės 
laiko vos porą milijardų litų, 
rodo, jog gyventojai bankams 
patiki toli gražu ne visus lais
vus pinigus. Labai mažai Lie
tuvoje investuojama ir į verty
binius popierius, iždo vekse
lius ar obligacijas. Vadinasi, 
arba tie pinigai patenka \ už
sienį, arba jie laikomi ko
jinėse", — sakė V. Gerala-
vičius. 

Pasak pareigūno, būtina 
skatinti taupymą, tačiau ne
galima pasiūlyti didelio pasi
rinkimo. „Nieko čia neprigal
vosi, reikia pensijų ir inves
ticijų fondų, gaila, kad jų iki 
šiol nėra. Be to, jeigu pavyktų 
apriboti skolinimąsi užsienyje, 
indėlių palūkanos šalies vidu
je turėtų šiek tiek padidėti, 
nors tai ir nereiškia, kad žmo
nės iškart puls į bankus", — 
pažymėjo V. Geralavičius. 

Finansų analitikės Margari
tos Starkevičiūtės manymu, 
Lietuvoje yra keli smulkūs 
bankai, kurie gyventojams ne
pajėgia pasiūlyti tinkamų są
lygų. Žinant, kad didieji ban
kai daugiausia dėmesio skiria 
bendrovėms, darosi aišku, ko
dėl gyventojai nesiveržia į 
bankus. Daugiausia gyventojų 
indėlių turintis Lietuvos tau
pomasis bankas sprendžiant 
pagal 1-ojo pusmečio rezulta
tus, irgi dirba neefektyviai. 

R. J a k u t y t ė 
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LAIKRAŠTIS „KRASNAJA 
ZVEZDA" MOKO IR 

GRASINA 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Neseniai dienraštis .Lietu
vos aidas" Vilniuje išspausdi
no straipsnį, parengtą Armino 
Norkaus, su kurio įdomiomis 
žiniomis, norime supažindinti 
ir „Draugo" skaitytojus. 

Laikraštis „Defense News" 
pranešė, kad Latvija ir Estįja 
kreipėsi į NATO ir paprašė re
komendacijų bei pagalbos, ku
riant priešlėktuvinės gynybos 
sistemą. Savo kreipimąsi jos 
aiškino tuo, kad Lietuvoje pla
nuojamas įkurti visų Baltijos 
valstybių oro erdvės kontro
lės centras. Tuo rūpinasi 
NATO specialistai pagal pro
jektą „Baltnet". Estįja ir Lat
vija teiravosi, ką jos turi dary
ti ir kokių įrengimų įsigyti, 
kad JBaltnet" botų galima pa
naudoti ir priešlėktuvinei gy
nybai. 

„Defense News" teigia, kad 
NATO atstovai gana neigia
mai reagavo į šį kreipimąsi. 
Viena, oro erdvės kontrolės 
centrai (juos pirmosios gavo 
Vengrįja, Cekįja ir Lenkija, 
paskui — Slovėnija, Slovakija, 
Rumunija ir Bulgarija) nenau
dojami priešlėktuvinės gyny
bos interesais. Antra, apie 
NATO karinių objektų statybą 
Baltijos valstybėse kalbėti per 
anksti. 

„Krasnaja zvezda" teigia, 
kad tokia, „nors ir šiek tiek 
prieštaringa" reakrija, turint 
galvoje kategoriškus Rusijos 
prieštaravimus Baltijos na
rystės NATO atžvilgiu, nerei
kia stebėtis. Iki tam tikro lai
ko NATO politikai nenori er
zinti Rusijos, todėl visaip pa
brėžia, kad Baltijos valstybės 
nebus tarp pirmųjų NATO 
narių. Tą poziciją patvirtino ir 
NATO generalinis sekretorius 
Chavjieras Solana, birželio vi
duryje lankęsis Baltijos vals
tybėse. Jis ne kartą sakė, kad 
NATO durys atviros visiems, 
tačiau nepatikslino, kada 
NATO narėmis taps Estįja, 
Latvija ir Lietuva. Kai kurie 
NATO politikai, vadovauda
miesi, matyt, tuo pačiu princi
pu — kol kas neaštrinti santy
kių su Maskva — teigia, kad 
dešimt ar dar daugiau metų 
apie Baltijos valstybių priėmi
mą į NATO iš viso nebus kal
bama. 

Tačiau, rašo „Kresnąja zvez
da", ir šiomis politinėmis dek
laracijomis, ir viešais Baltijos 
valstybių pabarimais už jų ne
kantrumą kažkodėl nesinori 
tikėti, ypač matant, kaip iš 
tikrųjų, keičiasi NATO bei kai 
kurių jos narių ir Baltijos 

valstybių santykiai. Tyliai, 
vengiant viešumo, NATO eina 
į šias sritis. Tai, rašo Rusijos 
kariškių interesams atstovau
jantis laikraštis, pasireiškia 
pirmiausia tuo, kad šių valsty
bių teritorijos, tautos ir ka
riuomenės rengiamos ginti 
NATO interesus. 

Pavyzdys, laikraščio nuomo
ne yra jau minėta „Baltnet" 
Baltijos kraštų oro erdvės ste
bėjimo sistema. Laikraščio 
duomenimis, Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje bus įrengtas 
radiolokacijos stočių tinklas, 
turintis vieną centrą. Jo tiks
las — rinkti, apibendrinti ir 
pateikti būtiną informaciją 
apie padėtį trijų valstybių oro 
erdvėje ir civilinėms, ir kari
nėms žinyboms, „taip pat ir 
NATO vadovybei". Šią sistemą 
kurti pradėta 1997 m. pava
sarį- Darbams vadovauja Nor
vegija, o JAV skyrė 10 mili
jonų dolerių. 

Kitas tos pačios srities pa
vyzdys — NATO priklausan
čio lėktuvo E-3A skrydžiai virš 
Baltijos valstybių teritorijos. 
Pernai jis skraidė virš Estijos, 
o gegužės mėnesį jau nusileido 
Lietuvoje, Zoknių oro uoste. 
„Kresnąja zvezda" pabrėžia, 
kad E-3A renka ir perduoda 
NATO pajėgoms tikslią infor
maciją apie padėtį 450 km 
spinduliu. 

Laikraštis rašo, kad Zoknių 
oro uoste gali leistis visų tipų 
lėktuvai: sunkieji bombone
šiai, naikintuvai, transporto 
lėktuvai. Tačiau NATO spe
cialistai domisi ne tik šia teri
torija: jie lankosi „beveik vi
suose oro uostuose, jūrų uos
tuose, dideliuose transporto 
mazguose ir kituose objektuo
se, anksčiau priklausiusiuose 
sovietų armijai ir dominančiai 
NATO kariniu bei strateginiu 
požiūriu". 

Kartu mokomos Baltijos 
valstybių karinės pajėgos. 
Kaip rašo laikraštis, tokių 
renginių, „kai kuriais duome
nimis, kasmet būna apie du 
šimtus. Tai ir bendri manev
rai, ir pasikeitimas įvairių ka
riuomenės rūšių daliniais, ir 
karo specialistų rengimas, ir 
dar daug kas, ką galima pri
skirti karinio bendradarbiavi
mo sričiai". 

„Krasnaja zvezda" daro įdo
mią išvadą: „Renginių sąrašą 
galima būtų tęsti, tačiau pa
teiktų faktų pakanka, kad bū
tų galima padaryti išvadą, jog 
Baltijos valstybės pamažu įsi
traukia į NATO struktūrą, ofi-

Tai 7 km nuo Vilniaus — iŠ šalia Neries esančių kaimų į Grigišk^s žmones keliasi valtimis, o iš ten važiuoja au
tobusais j Vilnių. Kito transporto nėra — kaip Venecijoje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

cialiai nepriimtos į organiza
ciją". 

Savotiškai įdomūs ir grasini
mai Baltijos valstybėms. Pa
sak laikraščio, jeigu Baltijos 
kraštai veržiasi į NATO, o ši 
organizacija ketina priimti 
jas, tai „reikia aiškiai ir tiesiai 
pasakyti", kokių priemonių 
imsis Rusija. 

„Turbūt nereikia pabrėžti, 
— rašo laikraštis — kad veiks
mingos priemonės, kuriomis 
Rusija bus priversta atsakyti, 
jeigu NATO nuspręs priimti 
Baltijos kraštus, yra komplek
sas konkrečių veiksmų poli
tinėje, ekonomikos ir karinėje 
srityse". Ekonominį spaudimą 
jau pajutusi Latvija. 

Rusijai, pasak laikraščio, 
pirmiausia tektų atsisakyti 
savo vienašališkų iniciatyvų, 
kuriomis siekiama sumažinti 
karinį potencialą Baltijos re
gione, pavyzdžiui, per Rusijos 
prezidento Boriso Jelcin vizitą 
Švedijoje pernai gruodžio mė
nesį paskelbtą sausumos ir 
jūrų grupuočių Rusijos šiaurės 
vakaruose sumažinimą 40 
proc. Taigi Rusijai tektų vėl 
didinti čia esančias strategi
nes pajėgas. 

Beje, pačios Rusijos specia
listai teigė, kad Jelcino inicia
tyva buvo priverstinė ir paaiš
kinama ne noru sumažinti ka
rinį potencialą Baltijos regio
ne, o paprasčiausiu lėšų trū
kumu. 

Be to, laikraštis teigia, kad 
Rusija jau kuris laikas „viena
šališkai" naikina taktinius 
branduolinius ginklus. „Ir 
nors jau padaryta daug, mano
ma, jog jų dar liko pakanka
mai, kad, esant reikalui, būtų 
galima dislokuoti prie Baltijos 
valstybių sienos". 

Šio „vienašališkumo" prie
žastis yra ta pati: lėšų trūku

mas. Taktiniai branduoliniai 
ginklai sensta, juos reikia 
keisti, o tam Rusija neturi pi
nigų. „Lietuvos aidas" jau ra
šė, kad dėl tos pačios priežas
ties Maskvai apsimokėtų rati
fikuoti START-2 sutartį. 

„Krasnaja zvezda" nuomone, 
Rusija galėtų atsisakyti vyk
dyti sutartį dėl įprastinės 
ginkluotės Europoje mažini
mo, ar bent kai kuriuos jos 
straipsnius. Tada prie Baltijos 
valstybių sienų ji galėtų turėti 
tiek armijos, kiek reikia ga
rantuoti jos saugumui. Be to, 
Rusijai tektų pakeisti savo 
karinę doktriną ir karinės re
formos sąvoką, taip pat savo 
ginkluotųjų pajėgų struktūrą. 
Tuomet Europoje vėl padidėtų 
priešprieša, iš esmės būtų 
grįžtama į šaltojo karo laikus. 
Viso to nebūsią, jeigu Baltijos 
valstybės netaps NATO narė
mis... 

Visi šie grasinimai irgi susi
ję su išlaidomis, kurias Rusija 
galės sau leisti tik tada, kai 
bus sumokėti atlyginimai 
šachtininkams ir nebebus blo
kuojami geležinkeliai. Priešin
gu atveju, Kremliui galės tekti 
prašyti finansinės Vakarų pa
galbos. 

Šio straipsnio autoriaus 
nuomone, kad tik Amerika ir 
kitos turtingos pasaulio vals
tybės galėtų paveikti Rusijos 
imperialistinius tikslus su ne
pakankama ekonomine pagal
ba. 

Yra faktas, kad be Vakarų 
Pasaulinio banko 18 milijardų 
dolerių paramos, subyrės vi
sas Rusijos ekonominis gyve
nimas, ir tas savaime paveiks 
Rusijos kannį potencialą. 

Tuo pačiu Rusija sustabdys 
ir trukdymus ir grasinimus 
Baltijos valstybių įstojimui j 
NATO. 

ATKURTA LAISVĖS 
KOVOTOJŲ VADAVIETĖ 

Rugpjūčio 15 d. Šiaulių ra
jone esančiame Gulbino miške 
įvyko iškilmingas naujai at
kurtos Prisikėlimo apygardos 
kunigaikščio Žvelgaičio rink
tinės štabo vadavietės atida
rymas. 

1952 metais okupantai bun
kerį sunaikino ir nužudė lais
vės kovotojus. 

Dabar vadavietė atkurta, 
pastatytas kryžius. 

Šeštadienį Kužių bažnyčio
je už žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus aukotos šv. Mi
šios. (BNS) 

PRISTATOMOS MUZIKŲ 
ŠEIMOS 

Tęsiasi liepos mėnesį Ni
doje, rašytojo humanisto To
mo Mano vasarnamyje prasi
dėjęs klasikinės muzikos fes
tivalis „Musica Domestica". 
Koncertų ciklas apima visus 
vasaros penktadienius. Atlie
kami užsienio ir lietuvių kla
sikų kūriniai. 

Penktadienį, rugpjūčio 7 
dieną, Tomo Mano vasarna
myje koncertavo žinomas ope
ros dainininkas Vladimiras 
Prudnikovas ir pianistė Nijolė 
Ralytė. 

Festivalio „Musica Domesti
ca" tikslas — išryškinti Tomo 
Mano vasarnamiui būdingą 
šeimyninio muzikos klausymo
si tradiciją, Neringos gyvento
jams ir svečiams pristatyti žy
miąsias Lietuvos muzikų šei
mas. 

Festivalis truks iki rugsėjo 
11-osios. Jį užbaigs pianistų 
Biveinių šeima: Rasa Jaku-
tytė-Biveinienė, Ričardas Bi-
veinis, Karolis Biveinis ir Bar
bora Biveinytė. (Elta) 

Danutė BindoklerJ: 

Vis tik Rusija jau 
sudemokra tėjusi 

JAV prezidentas Bill Clin-
ton ir Rusijos Boris Jelcin 
daug kartų yra viešai išsitarę, 
kad juos sieja ne vien politi
niai tarptautiniai galvosū
kiai, kuriuos dažnai reikia 
spręsti, bet ir draugiški tarpu
savio ryšiai. Vašingtono pa
lankumas ne kartą Jelcinui 
padėjo išsiraityti iš finansinių 
bėdų, kurios nuolat zvimbia 
virš Rusijos, trukdydamos 
įsitvirtinti laisvosios rinkos 
ekonomikoje. Nors Clinton tu
ri mažiau progų dairytis 
Maskvos paramos, bet svar
biuose tarptautiniuose spren
dimuose Jelcin palankumas 
daug reiškia. 

Šiuo metu ir JAV, ir Rusi
jos prezidentas išgyvena ne
mažą krizę: tiek asmeniniu, 
tiek tarptautiniu mastu. Ame
riką praėjusią savaitę sukrėtė 
prezidento (pirmą kartą JAV 
istorijoje, per laugiau kaip 
200 metų) iššaukto duoti pa
rodymus prisiekusiųjų teis
mui dėl rimto prasilenkimo su 
tiesa, vieša išpažintis. Taip 
pat netikėtas dviejų vietovių 
(Sudane ir Afganistane) ap
šaudymas, tikinti, kad tuo bus 
nubausti teroristai neseniai 
išsprogdinę dvi Amerikos am
basadas Afrikoje. Tiek už
sienyje, tiek krašto viduje pa
sigirdo balsai, kad prezidento 
įsakymas šauti raketas į ta
riamų teroristų stovyklas yra 
jo pastangos nukreipti dėmesį 
nuo asmeniškų problemų. 
Nepaisant vyriausybės ir ka
rinių pajėgų vadovybės įti
kinėjimų, kad buvo neabejo
tinų įrodymų, pateisinančių 
šiuos veiksmus, vargiai skep
tikai bus įtikinti, o juo labiau 
tie, kurie yra Amerikai pa
skelbę „šventąjį karą". 

Rusijos problemos krašto vi
duje yra labiausiai susietos su 
ekonomika. Paskutinę „vinį į 
karstą" įkalė rublio nuvertini
mas, blogą situaciją pastatęs į 
dar blogesnę. Pasinaudodami 
proga, nagus pasiaštrino ko
munistai, kurie nuo, pat 1990 
m. nekantriai laukia užku
lisiuose, kad galėtų grįžti į 
turėtas šiltas vietas ir užimti 
įtakingesnę vietą krašto vy
riausybėje. Kadangi Dūma 
yra iš esmės komunistų dau
gumos rankose, tokios viltys 
neatrodė tuščios. 

Boris Jelcin ir jo naujasis 
ministras pirmininkas siūlė 
įvairias reformas, kurios val
stybės finansinę krizę galėtų 
pašalinti. Į pagalbą atskubėjo 
Tarptautinis valiutos fondas 
ir Pasaulio bankas su stambia 
parama, bei to nepakako, nes 

demonstracijos, streikai, tar
pusavio kivirčai padėtį spar
čiai stūmė žemyn. 

Galbūt nereikėjo nustebti, 
kai praėjusio sekmadienio 
žinių laidose pasigirdo nau
jausias Boris Jelcin ..recep
tas" Rusijos varikliui pataisy
ti: jis atleido savo favoritą — 
ministrą pirmininką Kirijen
ko ir susigrąžino Černomyr
diną, kurį prieš kiek mažiau 
kaip pusmetį buvo pavarę.-
kartu su visu ministrų kabi
netu. . 

Prisimenant, kiek Boris Jel
cin kovojo su Dūma, kuri ne
norėjo patvirtinti Kirijenko. 
kaip neprityrusio, per jauno 
(35 metų) ir netinkamo to
kiom aukštom pareigom (ver
ta prisiminti, kad jis būtų 
turėjęs užimti prezidento vie
tą, jeigu Boris Jelcin taptų ne
pajėgus). Prezidentas juk bu
vo pasiryžęs paleisti parla
mentą, jeigu Kirijenko nebūtų 
pripažintas. Griežtai spau
džiama, Dūma pagaliau iš tre
čio karto sutiko tai padaryti. 

Opozicija naujajam minis
trui pirmininkui galbūt pasi
reiškė ir dėl to. kad pažadai 
įvesti griežtesnę valstybinių 
mokesčių kontrolę išgąsdino 
ir komunistų partijos šulus, 
praturtėjusius iš „privatizaci
jos". Antra vertus, ekonominė 
padėtis Rusijoje jau buvo tiek 
paliegusi, kad vargiai per 
pusmetį galėjo ją atgaivinti 
net sumaniausiai paruoštos 
reformos. Čia, aišku, prisidėjo 
ir Dūmos nenoras įgyvendinti 
bet kokius suvaržymus ar pa
keitimus. 

Ar Boris Jelcin tikisi, kad 
Černomyrdin bus veiksmin
gesnis ministro pirmininko 
pareigose? O galbūt mano, 
kad jis bus tinkamesnis už
imti prezidento vietą, jeigu 
toks reikalas iškiltų? Vienaip 
ar kitaip, Kirijenko su savo 
vyriausybe atsidūrė už Krem
liaus durų, o Černomyrdinui 
pavesta sudaryti naują vy
riausybę. Jelcin užtikrino, 
kad dabar visos problemos 
bus netrukus pašalintos. Ži
noma, jeigu ne, tai bus atleis
tas dabartinis ministras pir
mininkas ir surastas kitas. 
Tokią taktiką Rusija paveldėjo 
iš Sovietų Sąjungos, kuri 
mėgo keisti savo valdovus, jei
gu jie nusprūsdavo nuo nusta
tytos linijos. Skirtumas tik 
toks. kad anuomet nusodinti 
diktatoriai netrukus ..susirg
davo mirtina liga", o dabar jų 
gyvybei pavojus-negresia. Va
dinasi. Rusija jau gerokai su
demokra tėjusi. 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

Nr.7 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

— Tai vienu du čia ir verčiatės? — po valandėlės 
smulkios kalbos paklausiau. 

— Tiktai. Mėginom samdyti, bet kad ii to daugiau 
bėdos negu gero. Ir to darbo ne taip jau daug. Vietiniai 
užeina tik išgerti. Labai retai kuris paprašo maltainio 
ar dešrelės. Valgyti sustoja tik pravažiuojantieji. Tu
riu pasiruošusi atsargų. Išmokau kaip greitai padary
ti, ir niekas ligi šiol nepapeikė. Būna tokių, kurie 
sekmadieniais tyčia iš toliau atvažiuoja pavalgyti „pas 
Joną". Kai čia pradėjo dirbti, užsispyrė nesipravar-
džiuoti Džionu, ir prigįjo. Dabar visi žino — Jonas. Tik 
iš toliau kas dar padžionuoja. 

Kai įsišnekom, sužinojau, kad tą vietą turėjo pra-
sikūręs angliakasys Piter Bertulis, Jono dėdė. Jonas jį 
susirado, būdamas Vokietijoj, dėdė jį ir išsikvietė. Abu 
gražiai sutarė. Iš pradžių padėdavo apie namą, bet kai 
nesugriuvęs, netrukus išmoko ir prie baro pastovėti. 
Po poros metų dėdė ir daug ką į brolėno rankas perlei
do. 

— Tas pats Bertulis parsikvietė ir mane, — pasa
kojo moteris. Man jis irgi buvo toks pat dėdė, tik iš 
motinos pusės. Mano mama irgi Bertulytė. Tik aš jau 
Varnaitė. Aldona Varnaitė. Atvažiavau, kelias sa

vaites pabuvau. Ir dėdė, ir dėdienė suprato, kad ma
nęs širdis čia netraukia. Ypač dėdienė suprato. Tai 
truputį mokiaus, truputį dirbau, truputį ieškojau 
žmonių, prie kurių Vokietijoj širdis lipo ar net buvo 
kiek prilipusi, bet nieko nesuradau. Ką suradau, nebe
lipo. Net ir apsidžiaugiau, kad nebelimpa, o prie ko 
gal tebebūtų lipusi, nebesuradau. Kad netapčiau juo
kinga, per laikraščius neskelbiau, pati nebuvau taip 
labai pasiilgta, kad manęs per laikraščius ieškotų. 
Pati irgi nesusigaudžiau — išėjau į mokytojas ir tuoj 
pamačiau, kad šių dienų mokykla ne man. O gal ir 
kitų dienų mokykla botų buvusi ne man. Porą metų 
pavargau, supratau, kad geram mokytojui reikia mo
kytojo talento, tai ėmiau mokytis vadinamojo manage-
mento. Po ketverių metų dėdienė pasiskundė, kad jai 
jau darosi sunku vienai viską čia apžiūrėti. Buvo at"S-
togos. Atvažiavau į talką. Tais pat metais prieš Ka
lėdas palaidojom dėdienę, o kitą pavasarį ir dėdę. Jis 
viską paliko mum abiem, tai abu ir pasilikom Palikau 
nebaigtą ir tų versliškų mokslų nebaigtą magistrą. 
Prisipažinsiu, kad po mokyklos ir mokslų čia man lyg 
rojus. Tikėsi ar ne, bet čia turiu laiko ir su knyga pa
sėdėti, ir į televiziją pažvelgti, o gulant nebėYa rū
pesčio, koks iškrypęs, ar iškraipytas jaunuolis tau 
kokį sunkufną uždės. Nepagalvok, kad jų nekeni.'J-
Mokykla man visada buvo kaip bažnyčia ir jaunimos 
taip pat. Ir tebėra, tik va, kad aš ne tam. 

Ji nutilo. Kalbėdama buvo tokia rimta, kad tarpais 
spėjau lyg ir drėgmę sužibančią akyse, bet skruostus 
joks lašelis nenuvarvėjo. Kai abu valandėlę patylėjo. 
pasakiau: 

— Tai va kaip. Aš maniau... 

— Kad mudu vyras ir žmona. Daug kas taip pagal
voja, — įterpė ir vėl nušvito šypsniu. — Ne sykį buvau 
pavadinta missis Bertulis. 

— Galvojau, tik neišdrįsau teirautis. Iš karto buvo 
nepatogu. Žinojau juk. kad jis buvo vedęs tokią smagią 
mergytę Brigitėlę. 

— Ir tebėra. 
— Kur ji slepiasi, kad nepasirodė? 
— Australijoje. 
— Australijoje? — nustebau. 
— Tada, kai visi iš Vokietijos važiavom, ir ji su ko

kiu bernu išlėkė. Bet Jonui ji tebėra. 
— Ir po tiek metų? 
— Kai kam kai ko ir šimto per mažai. Bet jau po 

dvyliktos, laikas galvas priglausti. Rytoj vėl ta pati 
diena. 

— Bet Jono dar nebuvo girdėti. Negrįžo? — pasa
kiau. 

— Retai kada jį girdžiu. Moka vaikščioti kaip katė. 
Bet dabar tikrai negrįžo. Būtų grįžęs, būtų užėjęs. Ne
tikėtas susitikimas gal naują akmenį ant krūtinės 
užrito. 

— Bet kur dabar tokiu laiku. 
— O palipa kur į kalną ir valandų valandas pra

sėdi. Palydi pralekiančių automobilių šviesas. Kartais 
pamato, kaip anam šlaite žybteli nuo kalno besileisda
mi. Seniau rūpėjo. Laukdavau. Klausiamas tepasaky
davo: „Akmenį šildžiau". Ne be to, kad neįsišnekė-
tumem. Jsišnekam. Ir dar kaip. Esam artimi. Riša ne 
vien kraujas, bet ir likimas. Dabar kaip susipratom, 
rytą tik paklausiu: „Akmenį šildei?". „Šildžiau", atsa
ko, ir man viskas aišku. Jeigu koks reikalas sulaiko, 

tada pasako. Juk nusibastei. Einam parodysiu kam-
barį-

— Bet aš dar turiu šį tą atsinešti. 
— Gerai. Tai va laiptai ir paskutinis po dešine. 

Uždegsiu šviesas, nepaklysi. Beje. Ar alaus putų ne
reikia, kad padėtų užmigti? 

— Ačiū, kad priminei. Putų ne. Jeigu galima ska-
čiaus su ledais. 

— Ir soda? 
— Ne, tik su ledais. Toks jis man kiek primena lie

tuvišką naminę, kurios net kvapo negalėjau pakęsti. 
— O dabar net geri? 
— Gal iš nostalgijos, o gal tik todėl, kad negaliu 

daug išgerti. Kai neskanu, ilgiau to paties įpylimo už
tenka. Nepasigeriu, — abu nusijuokem. 

Ji uždegė šviesas, aš pasakiau labanakt ir išėjau į 
kiemą. Aikštėje tebuvo tik mano mašina ir sunkve
žimis. Turbūt Jono. Tai jis turi būti kur nors čia pat. 
Ėmė noras paėjus už kampo šuktelėti, bet vėl susilai
kiau. Pats mėgdavau kai kokiam negerume galėdavau 
pabūti vienas, nenorėjau maišyti ne kitam. Ir ką ga
lėčiau jam pasakyti. Kad jo Bngitutes nepaliečiau. 
Kad proga buvo, bet nusisukau. Ar nuo to jam bus 
lengviau? Pasiėmiau lagaminą, bet dar gaišau. Rodėsi. 
kad tuoj iš tamsos išeis Jonas ir aš papasakosiu, kaip 
sekėsi į kalną lipti ir kaip pritemus lengva buvo nusi
sukti sprandą. 

Plentas buvo tuščias. Man besikrapštant. nepra
lėkė nė viena mašina Tik anapus sk-nio kalnagūbrio 
pačioje viršūnėje sušvietė šviesos ir vėl tuoj dingo. 
Galbūt kas nors važiuoja tuo pačiu keliu, kuriuo dieną 
aš pats rangiausi. (Bus daugiau) 

m* 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

Atnaujinta ir neseniai konsekruota Vilkaviškio katedra. 

LABIAU GERBTI SEKMADIENĮ 
Popiežius Jonas Paulius II 

ragina labiau gerbti sekma
dienį kaip poilsio dieną. Lie
pos 7 dieną paskelbtame apaš
tališkajame laiške JDies Do
mini"' jis pabrėžia krikščionių 
priedermę siekti valstybės 
įstatymų, atsižvelgiančių į šią 
sekmadienio pašventinimo pa
reigą. Be to, kiekvienam 
krikščioniui privalu organi
zuoti savo sekmadieninį poilsį 
taip. kad jis galėtų dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Nevalia leisti, kad sekma
dienis virstų grynu „savaitga
liu", laikomu vien poilsio ir 
malonumų laiku. Krikščionis 
turėtų susilaikyti nuo veiklos 
bei darbų, „nesuderinamų su 
sekmadienio pašventinimu, 
jam būdingu džiaugsmu ir 
dvasiai bei kūnui reikalingu 
poilsiu"'. 

Sekmadienis, pasak popie
žiaus, yra susitaikymo su Die
vu, savimi pačiu ir savo aplin
kiniais žmonėmis diena. Dar
bo ir poilsio kaita susijusi su 
žmogaus prigimtimi ir yra nu
statyta Dievo. Popiežius at
kreipia dėmesį į visuomeni
nius bei ekonominius poky
čius, darančius poveikį sekma
dienio laiko raiškai. Jis ragina 
krikščionis priešintis kul tūrai , 
kuri. nors ir įgyvendino poilsio 
bei laisvalaikio reikalavimą, 
dažnai supranta šiuos dalykus 
labai paviršutiniškai ir apribo
ja abejotinomis pasitenkinimo 
paieškos formomis. Jei sekma
dienis praras savo pradinę 
prasmę, .,ga!i atsitikti, kad 
žmogus nebepajėgs išvysti 
dangaus, nes bus įspraustas į 
tokį siaurą horizontą". 

Jonas Paulius II pabrėžia, 
kad sekmadienis yra Kris taus 
Prisikėlimo diena, „savaitines 
Velykos". Jau Senojo Testa
mento laikais buvo laikytasi 
šabo. kaip pasauli sukūrusio 
Dievo poilsio dienos bei pri
simenant išėjimą iš Egipto. 
Sekmadienis krikščioniui y ra 
„pirmapradė diena' ir svarbus 
krikščioniškosios tapatybės 
elementas. Sekmadienis, tei
kęs ritmą du tūkstančius me
tu trukusiai krikščionybės is
torijai, turėtų ženklinti ir at
eitį. 

Popiežius patvirtina krikš
čionių pareigą dalyvauti šv. 
Mišiose sekmadienį arba išva
karėse, jeigu tam „nekliudo 
svarbi priežastis". Tikinčiajam 
turėtų būti aišku. kad. nešvęs
damas drauge su kitais šv. 
Mišių, jis negali nei gyventi 
savo tikėjimu, nei dalyvauti 
bažnytines bendruomenes gy
venime. Jonas Paulius II ragi

na tėvus bei tikybos mokyto
jus auklėti vaikus taip, kad jie 
jaustų būtinybę dalyvauti 
sekmadienio Mišiose. Sekma
dienio Mišios taip pat pasižy
mi „bendruomeniniu matme
niu": jokia parapijos veikla 
nėra tokia gyvybiškai svarbi ir 
sykiu taip kurianti bendruo
menę kaip sekmadienio Mi
šios. Be to, jos apima artimo 
meilės pareigą. Popiežius aki
na nuodugniai rengtis sekma
dienio Mišioms bei švęsti jas 
iškilmingai. 

Tačiau, pasak Jono Pauliaus 
II, sekmadienio pašventinimo 
nevalia apriboti vien dalyvavi
mu šv. Mišiose. Likęs šios die
nos laikas, šeimos gyvenimas, 
visuomeniniai ryšiai ir poilsis 
irgi turėtų atitikti krikščioniš
kojo džiaugsmo bei krikščio
niškosios ramybės būdą. Sek
madienio priedermė neatlieka
ma patenkinamai, kai apsiri
bojama šv. Mišių transliaci
jomis per radiją ar televiziją, 
tačiau jos labai naudingos li
goniams bei silpniems se
niems žmonėms, kurie nuo 
sekmadienio pareigos yra at
leisti. 

BŽ, 1998, Nr. 13-14 

VILKAVIŠKIO DEKANUI 
—POPIEŽIAUS RŪMŲ 

GARBĖS PRELATO 
TITULAS 

Atstatytoje Vilkaviškio ka
tedroje sekmadienį, rugpjūčio 
23 dieną, vyko Šv. Jono Krikš
tytojo kankinystės atlaidai. Ta 
proga iš savo rezidencijos Ma
rijampolėje vizituoti parapijos 
atvyko Vilkaviškio vyskupas 
Juozas Žemaitis. Atstatytuose 
maldos namuose jis pirmą 
kartą teikė Sutvirtinimo sak
ramentą. 

Per i į vizitą vyskupas Juo
zas Žemaitis atliko ir kitą 
svarbią misiją. Jis atsivežė po
piežiaus Jono Pauliaus II raš
tą, kuriuo Vilkaviškio dekanui 
ir klebonui, kanauninkui Vy
tautui Gustaičiui už didelius 
nuopelnus katalikų tikėjimui 
yra suteikiamas Popiežiaus 
rūmų garbės prelato titulas ir 
siunčiamas šv. Tėvo Apašta
linis palaiminimas. Šį pasky
rimą vyskupas perskaitė per 
sekmadienio Mišias. Po to pre
latui V. Gustaičiui įteikta pre
lato sutana. 

V. Gustaitis — ketvirtas 
dvasininkas Lietuvoje, kuriam 
suteiktas šis aukštas titulas. 
Trys pirmieji — tai prel. Algir
das Gutauskas (Vilnius), prel. 
Jonas Jonys (Kaišiadorys) ir 
prel. Antanas Maskeliūnas 
'Sintautai). 

Sekmadienio iškilmėse Vil
kaviškio katedroje dalyvavo 
šio dekanato, taip pat iš Vilka
viškio parapijos kilę kitų Lie
tuvos vietovių kunigai. 

Per karą nukentėjusi Vilka
viškio katedra pokario metais 
sovietinių okupantų buvo vi
siškai sugriauta. Didžiausi 
nuopelnai atstatant šiuos 
svarbiausius vyskupijos mal
dos namus priklauso dekanui 
Gustaičiui. Jis su talkininkais 
atkasė sunaikintos katedros 
pamatus, rūpinosi projektavi
mo ir statybos darbais, ieškojo 
lėšų. Šių metų liepos 11 dieną 
atstatytoji Vilkaviškio katedra 
buvo konsekruota. (Elta) 

IŠKILMINGAI UŽBAIGTI 
MOKSLO METAI 

Liepos 9 d. Kolpingo aukš
tesniojoje privačioje katalikiš
kos pakraipos mokykloje, ren
giančioje vadybininkus ir 
įstaigų administratorius, ab
solventams buvo įteikti diplo
mai. Iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos Kolpingo draugijos sek
retorė L. Kalibataitė, draugi
jos dvasios tėvas kun. S. Fili-
pavičius, mokyklos direktorė 
N. Deksnienė, dėstytojai, sve
čiai. 18-kai šios mokyklos ab
solventų įteikdamas verslo va
dybos kvalifikacijos diplomus 
kun. S. Filipavičius kartu pri
minė, kad šalia verslo dalykų 
nereikėtų užmiršti paties 
svarbiausio — žmogaus ryšio 
su Dievu. Pasak šios mokyklos 
direktorės N. Deksnienės, 8 
absolventai toliau studijas tęs 
KTU Vadybos fakultete. Šie
met į stacionarą ir neakivaiz
dinį kursą verslo organizato
rių specialybei įgyti bus pri
imama po 20 žmonių. Manda
tinė komisija veiks liepos 13, 
liepos 27, rugpjūčio 10 ir 
rugpjūčio 24 d. Nuo šių metų 
rugsėjo 1 d. bus renkamos ek
sperimentinės 30 žmonių gru
pės į užsienio (anglų, vokiečių) 
kalbų stacionarinius ir vaka
rinius mokymosi kursus. 
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„ALBATROSAI" SKRENDA 
Į LIETUVĄ 

E D V A R D A S MAŽEIKIS 

CLASSIFIED GUIDE 
Tęsinys 

Be to, stengiausi kuo greičiau 
grįžti į Lietuvą ir skristi tolyn 
nuo jos visai nenorėjau. Vie
nam buvo liūdna, gelbėjo tele
vizorius, kurio prisižiūrėjau 
iki soties. 

Buvau sutaręs, kad lakūnai 
sugrįš iki sausio 4 d., kad iki 
pravoslavų Kalėdų galė tume 
įveikti bent vieną etapą. Sau
sio 3 d. paskambinau Biškeko 
aviacijos mokyklos viršinin
kui, kada atskris lakūnai . Šis 
paaiškino, kad ar t inas i šven
tės, tad lakūnai a t skr i s tik 
sausio 12 d. Sup ran t ama , nei 
An-12 ekipažui, nei k i t iems jų 
lakūnams mūsų lėktuvai ne
rūpėjo. Kad nereikėtų skrist i , 
prieš šventes pradėjo An-12 
reglamento darbus. Nenorint 
dirbti, priežastį visada galima 
rasti. 

Taip likau viešbutyje iki 
sausio 12 d. Kad nors tas 
miestelis Sennaja būtų dides
nis! O dabar gali jį per 10 mi
nučių pereiti skersai ir išilgai. 
Visas miestelis — ta i gele
žinkelio stotis, kelios parduo
tuvės, keli penkiaaukščiai ru
sų kariškių gyvenamieji na
mai ir vienaaukštes medinės 
rusiškos trobos. 

Pagaliau sulaukiau lakūnų. 
Technikai paruošė mūsų lėk
tuvus skridimui, ir rytojaus 
dieną padavėme paraišką. Dvi 
dienas snigo, po lijundros ap
ledėjo oro uosto juosta, t ad iš-
skridome tik sausio 14 dieną. 
Tačiau prieš ta i vėl turėjome 
bėdų. Mūsų ekipažus a tskrai 
dinusio An-12 vadas Adži-
chejev, valdingas, nemėgstan
tis prieštaravimų kazachas, 
kartu vežė ir grupę komer
santų. Kažkoks divizijos ins
pektorius pulkininkas prisi
prašė, kad jį nugabentų iki 
Maskvos. Matyt, p rašė nela
bai mandagiai, kad Adžichejev 
iškėlė sąlygą — jis pri ims pul-

ĮVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Š.m. rugpjūčio 15 d. penkios Sv. Kazimiero kongregacijos seselės šventė 
savo d vienuolinių įžadų 60 metų deimantinį jubiliejų. Ses. Josetta Pe
traitis (iš kairės) ir Joanetta Juškauskas atnaujino įžadu? Šv. Kazimiero 
motiniškojo namo koplyčioje, o Pennsylvanijoje deimantini jubiliejų 
švente seselės: Regina Janusą, Nicola Šokas ir Reginald Tamulevich 

kininką, je i šis padės j a m kuo 
greičiau išskristi. Pulkininkas 
įsižeidė, kad j a m keliamos są
lygos ir lėktuvo vadą apskun
dė pulko vadui bei Maskvai. 

Tada kilo nesutar imai dėl 
apmokėjimo už lėktuvų stovė
jimą. Kadangi An-12 ir L-39 
buvo iš vienas grupės, teko 
papildomai mokėti ir už juos. 
Rytojaus dieną dispečeris pra
nešė, kad kol pulko vadas ne
praneš į KOP komandinį 
punktą Maskvoje, kad sumo
kėjome už kurą, aptarnavimą 
ir pusės mėnesio stovėjimą, 
skristi negalėsime. Pulko va
dui paaiškinau, kad mes tu
rėjome visus leidimus dar 
gruodžio 29 d. ir stovėjome dėl 
generolo Belockij kaltės bei 
meteorologinių sąlygų. Pulko 
vai-as sut iko, kad mokėti už 
mūsų lėktuvų „tovėjimą ne
reikia, j is paskambins į Mask
vą ir praneš , kad mes atsis-
kai tėme. 

Sausio 14 d. išskridome ne į 
Tambovą, bet į už 460 km bu
vusį Mičiurinską. Skridome 
poromis 6,000 m aukštyje, ke
lionė t ruko 55 minutes. Kaž
kada aviacijos mokyklai pri
klausęs oro uostas buvo maž
daug už 15 km nuo miesto, ku
riame buvo štabas, valgykla, 
viešbutis. Oro uostą pasiekti 
sunku: jei nespėjai į budinčią 
mašiną, nesitikėk pakeleivin
gos. Valgykla ir viešbutis — 
skirtinguose miesto galuose, 
tad daug laiko sugaišome 
vaikščiodami, juo labiau, kad 
Mičiurinske praleidome rekor
dinį laiko tarpą. 

Kliūtis buvo tokia: dispeče
ris paaiškino, kad j am skam
bino iš Maskvos, pranešė, kad 
anks tesniame oro uoste liko
me skolingi ir kol visko nesu
mokėsime, toliau skristi ne
galėsime. Aišku, tuoj skambi
nu mokyklos viršininkui, vė
liau — į Maskvą. Ten aiškina
si, kas lėktuvų šeimininkas. 
Paaiškinau, kad Lietuva, bet 
ne t rukus supratau, kad reikia 
keisti taktiką. Lėktuvai dar 
registruoti Kirgizijoje, su 
žvaigždėmis, visi pinigai už 
juos nesumokėti , perdavimo 
aktai nesurašyti . Tad Lietu
vos, į kurią rusų generolai 
žiūri kreivai, geriau neminėti. 

Iš mūsų pareikalavo ap
mokėti už naudojimąsi Rusijos 
oro erdve, bet aš tuoj paklau
siau, a r jų lėktuvai moka už 
skraidymus virš Lietuvos? 
Paskui pasiteiravau, ar reikia 
mokėti ir Kirgizijos lėktu
vams? Pašnekovas atsakė, 
kad j is nieko nežinąs, skambi
nęs į „Aeroflotą", ten sužino
jęs, kad užsieniečiai moka, tad 
reikalauja mokėti ir iš mūsų. 
Be to, už dvi valandas stovėji
mo Bagaj Baranovkoj pareika
lavo sumokėti po 5,500 rb., t.y. 
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ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBIJO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapotis ir Otf. Mgr. Aukse 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8664 
(773)581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, ViRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Reikalingi 
mūrininkai 

Tel. 773-471-4937 

GREIT PARDUODA 

2 į RE/MAX 
^REALTORS 

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

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

Reikalinga moteris prižiūrėti 
vienerių metų mergaitę New Yotk'o 
priemiestyje, uis dienas savaitėje. Dėl 
informacijos skambinti Silvijai: tel. 
(914) 834-5149. Kalbėti angliškai 

ieškome protingo, tvarkingo vyro 
dirbti baldų krautuvėje, prižiūrėti 
tvarką, švarą, pakavimą ir dirbti kt 
įvairius darbus. Turi turėti „Soc. 
Sec " ir suprasti angliškai. Skambinti 
Anelei, tel. 312-850-0595. 

Home Health Care Intl. Ager.o 
ieško asmenų prižiūrėū vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 į dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615J DtAUCO ;i£XLt\i-h) 

S.m rugpjūčio 16 d. trys Sv. Kazimiero kongregacijos seserys švento savo įžadų auksinį jubiliejų vienuolyno mo
tiniškojo namo koplyčioje Čikagoje. Iš kaires jubiliates: ses. Mary Balkus, ses Elenisa Buzas (iš Argentinos). 
ses. Maurita Sharko ir generale vyresnioji sos [mmaculata VVendt Tuo pačiu metu dvi seserys — Madeloina 
Bunavičius ir Ann Čižikas — savo auksinį jubiliejų švente Holland. Pennsylvania. 

5,300,000 rb. už dvi savaites. 
Vėl aiškinau, kad stovėjome 
ne dėl savo kaltės. 

Bandžiau susiskambinti su 
Maskvos karines apygardos 
KOP vyriausiu vadu Antoš-
kinu, garsėjusiu užsispyrimu 
ir absoliučiu įsakymų iš aukš
čiau vykdymu, bet nepavyko, 
radau tik jo pavaduotoją. 
Skambinau į Biškeką, Kauną, 
kasdien aiškinau padėtį pik. 
Z. Vegelevičiui, pik. S. Murzai. 
Kirgizai žadėjo patys išspręsti 
reikalą, bandė tai padaryti per 
savo gynybos komitetą, bet 
nepavyko. Aš jiems sakiau, 
kad mūsų lygyje išspręsti 
klausimo nepavyks, nes čia 
įsipainiojęs Antoškin, Centri
nis komandinis punktas. Su 
komandinio punkto generolais 
radome bendrą kalbą, bet ir 
jie aiškino, kad nieko negaii 
padėti. Antoškin vykdys tik 
aukštesnių viršininkų įsaky
mą. 

Už naudojimąsi Rusijos oro 
erdve reikalavo mokėti po 30 
dolerių už kiekvieną 100 km. 
Bet mokėjimo tvarka įvesta 
nuo sausio 1 d., o mes skrido
me ir prieš Naujuosius metus. 
Tai aiškinomės su papulkinin
kiu Tašu Maskvos karinės 
apygardos KOP štabe. Kas
dien jam skambinau ir vis iš
girsdavau, kad niekas neiš
spręsta. Tuo tarpu, jei skam
bindavo iš Biškeko. atsakyda
vo, kad viskas tvarkoje, ga
lime paduoti paraišką ir skris
ti. Mums Biškeke tvirtino, 
kad jie -viską sutvarkė, o 
Maskvoje — kad skridimas 
atidedamas. 

Taip prasėdėjome dvi savai
tes, kol Krašto apsaugos mi
nistras A. Butkevičius nesu
siskambino su savo kolega iš 
Rusijos gen. P. Gračiovu. Pas
tarojo pavaduotojas davė spe
cialų įsakymą, kad mums lei
džiama skristi nesumokėjus 
už naudojimąsi oro erdve. Ga
vę leidimą, porą dienų neiš-
skridome dėl savo kaltės. Kol 
buvome Mičiurinske, smarkiai 
snigo, todėl kasdien turėjome 
valyti lėktuvus. Mes neturė
jome variklių įsiurbimo ka
nalų dangčių. Per pūgą į juos 
pripustė sniego, vėliau buvo 
atodrėkis, naktį temperatūra 
nukrito, ir prišalo variklių ro
torių menčių galai. 

Čia pirmą kartą sutikau 
tokį draugišką oro uosto tar
nybos bataliono vada. Papras
tai tai būdavo pasipūtė, svar
bią personą vaizduojantys 

karininkai; savo rankose turė
ję visas oro uosto technines 
priemones. Šis savo karjerą 
buvo pradėjęs Kaune. J i s 
mums daug padėjo, davė auto
mašinas su oro pašildymo 
agregatais ir storomis ranko
vėmis. Per kelias valandas pa
vyko variklius atšildyti ir 
išdžiovinti. 

Rytojaus dieną, vasario 2-ą-
ją, išskridome. Oras buvo ne 
koks, oro uostas paruoštas 
šiaip sau, nors jį ir valė spe
cialiai mums.. Bevalydami 
juostą, prieš lėktuvus sustūmė 
apie 1.5 m sniego pusnį, tad 
teko prasikasti kelią. Juosta 
vietomis buvo apledėjusi. Ve
dantysis padidino variklio ap
sukas, padidinau ir aš, bet pa
jutau, kad lėktuvas čiuožia, 
tad apsukas tuoj sumažinau, 
tuo metu pamačiau, kad ve
dantysis jau startuoja, teko 
vėl stumtelti rankenėlę pir
myn ir startuoti. Vedantysis 
•įlindo į debesį, greitai įlindo
me ir mes. Virš debesų susiri
kiavome poromis ir skridome 
iki Smolensko. Maždaug pu
siaukelėje baigėsi debesys, 
švietė saulutė. Nuotaika pui
ki, artėjame prie namų. 

Mums nusileidus Smolensko 
oro uoste, nors vyko Su-27 
skraidymai, kuro prisipilti 
šiaip taip pavyko, ir atrodė, 
kad dar tą pačią dieną pasiek
sime Kauną. Paskutinis eta
pas! Tiesiog padai niežtėjo 
šokti | lėktuvą ir dumti namo. 
Dispečeris pranešė, kad jau 
užklausė leidimo ir tikisi tuoj 
jį gauti. 

Bet ir čia nepažeidėme tra
dicijos ir per vieną dieną ne-
nuskridome dviejų etapų. 
Maskva paaiškino, kad nesu
derintas skridimas virš Bal
tarusijos teritorijos. Aš žino
jau, kad pik. Murza šiuos 
klausimus suderino. Be to, 
Maskva liepė perskridimo 
klausimus derinti su Rygos zo
niniu karinių skrydžių valdy
mo ryšių centru, nors Lietuva 
- - nepriklausoma valstybė ir 
turi Skrydžių valdymo tar
nybą Vilniuje. Iš Smolensko į 
Kauną skrendama 40 km Ru
sijos, o vėliau — Baltarusijos 
ir Lietuvos oro erdvėje, tai kuo 
čia dėta Ryga? Tačiau Maskva 
užsispyrusi tvirtino: oro erd
vės struktūra tokia, kad ši zo
na kontroliuojama iš Rygos. 
Kiek bandžiau aiškinti apie 
Vilniaus skrydžių valdymo 
tarnybą, vjs tiek teko derinti 
su Ryga. (Nukelta į 5 psl.) 
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PROFESIONALAI 
PADEDA SAVO 
TAUTIEČIAMS 

Rugpjūčio 11 d. „Draugo", 
Nr. 105 buvo įdomus P. Pet-
ručio pasikalbėjimas su dr. K. 
Juču, kuris daugeliui, net at
vykusiems iš tolimesnių vietų, 
duodavo konsultaciją, patari
mus, neimdamas užmokesčio.. 
Kaip gera yra žinoti, kad mū
sų profesionalai padeda savo 
tautiečiams. Ypač kai dabar 
vaistai ir gydymas yra bran
gus. , 

Čia noriu pažymėti, kad dr. 
Kastyčio brolis Valdas Jučas, 
kuris yra specialistas — dantų 
technikas, gyvena Hot 
Springs, Arkanso, taip pat 
daug padeda savo tautie
čiams. Daro didelę nuolaidą, o 
daugiausia visai neima užmo
kesčio. Valdas ir jo žmona 
Rima. daug aukoja laiko ir pa
deda finansiškai, ypač jei rei
kia padėti ligoniui. Rima pati 
nėra iš stipriųjų, bet turbūt 
nėra ligonio, kurio ji neaplan
kytų. Ji turi nuolatinį ryšį su 
ligonine. Reikalui esant, ver
tėjauja, slaugo, budi, nuveža 
ir parveža pas daktarus. Ir vi
sa tai daro be jokio užmokes
čio. 

Džiugu, kad yra gerų ir pa
siaukojančių žmonių. Sveiki
name juos ir tegul Dievas lai
mina! 

Regina Sabaliūnienė 
Lemont, IL 

APIE JURGĮ JANKŲ IR 
„KOMUNIKABILUMĄ" -

Labai nudžiugau, net akys 
nušvito, pamačius rugp. 15 d. 
„Draugo" atkarpoj pradėtą 
spausdinti Jurgio Jankaus ro
maną „Neišgyventų dienų 
našta". Turėsim atgaivą ne 
vien tik „dūšiai", bet galėsim 
pasigrožėti bei pasidžiaugti 
nesudarkyta, svetimžodžiais 
neprišiukšlinta lietuvių kalba. 
Einu Jurgiui Jankui atkakliai 
į skverną įsikabinus dar iš tų 
laikų, kai, gimnazijos suole 
būdama, susižavėjau jo pir
maisiais romanais: „Egzami
nai" ir „Be krantų". 

Ir taip visą gyvenimą likau 
dėkinga mielam rašytojui už 
ištikimybę savo talentui, savo 
kraštui ir savo kalbai. 

Tame pačiame „Draugo" nu
meryje yra skelbimas apie 45-
tąjį Santaros-Šviesos suvažia
vimą. Mūsų jaunieji (ir pagy
venę) intelektualai turėtų iš J. 
Jankaus pasimokyti pagarbos 
lietuvių kalbai. 

Skelbimą skaitant, graudu 
ir pikta darosi, susiduriant su 
tiek bereikalingų anglicizmų. 
Pavyzdžiui: Astos Veličkaitės 
paskaitos pavadinimas: „Išei
vijos literatūros kritikų de-
konstravimas". Ką tas „de-
konstravimas" turėtų reikšti? 
To žodžio, deja, neradau nei 

1973 m., nei 1993 m. išleis
tuose „Dabartinės lietuvių 
kalbos" žodynuose. Paskui vėl: 
„Traumos" — apvalus stalas 
(supratau, kad tai būtų lyg ir 
pokalbis prie apvalaus stalo), 
kurį praves Violeta Keler
tienė. Kaip keista, kad ir pro
fesorė „nemato reikalo" trau
mas išverst lietuviškai. 

Svečias iš Lietuvos — A.Sa-
malavičius skaitys paskaitą 
„Postkolonijalizmas lietuvių 
kultūroje". Na, Lietuvoje be 
angliško žodyno pagalbos, 
ypač su intelektualais (ar to
kius vaizduojančiais) beveik 
negalima susikalbėti, bet ko
dėl pas mus Čikagoje ir dar 
Šviesos-Santaros suvažiavime 
darkoma lietuvių kalba? Gal 
tada geriau iš vis būtų kalbė
tis angliškai, jei svetimybės 
taip „prie širdies". 

Romano „Egzaminai" pirma
me puslapyje buvo motto, ku
rio niekad neužmiršau ir kuris 
tinka šitam mūsų „plaukimo 
pasroviui" apraudojimui. „Vieš
patie, jeigu Tu būtum mato
mas, ateičiau pas Tave, padė
čiau galvą ant krūtinės, išsi
verkčiau ir būtų lengviau". Ir 
kaip neverksi, kai gimtoji kal
ba pradeda virsti (kaip carų 
okupacijos laikais) į „Bromą 
atvertą ing viečnastį, nes jau ir 
Lietuvos televizijos „Panora
mos" žinių pranešėjas aiškino, 
kad kokį tai koncertą „finišuo
jant" įvyko malonus atsisvei
kinimas (įdomu kas atsitiko 
su žodžiu „baigiant"?), o bičiu
lio mirties pranešime buvo pa
reikšta, kad velionis buvęs la
bai „komunikabilus". 

Viešpatie, pasigailėk. 
Emilija J . Valantinienė 

Chicago, IL 

VILKAVIŠKIO KATEDRA 
PRISIKĖLĖ! 

Liepos 11-ji diena — tai mū
sų vyskupijos džiaugsmo 
šventė. Po septynerių metų 
įtempto darbo ir rūpesčių tą 
dieną konsekravome Vilka
viškio Katedrą, dalyvaujant 
būriui vyskupų, kunigų, Lie
tuvos Respublikos prezidentui 
Valdui Adamkui, Seimo pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui, 
kitiems garbingiems svečiams 
iš užsienio bei Lietuvos ir mil
žiniškai miniai tikinčiųjų. Ka
tedros atstatymo darbams va
dovavęs Vilkaviškio dekanas 
Vytautas Gustaitis buvo ap
dovanotas Gedimino trečiojo 
laipsnio ordinu ir gavo Vilka
viškio garbės piliečio vardą, o 
po savaitės iš Vatikano atėjo 
raštas, kuriuo jam suteikia
mas šventojo Tėvo garbės Pre
lato titulas. Už gyvus ir miru
sius geradarius, kurių auko
mis Katedra atstatyta, kas
dien meldžiamės ir juos pri
simename šv. Mišiose. 

Dabar didžiausias mūsų 
tikslas atkurti savo vyskupijos 

DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 25 d., antradienis 

Žiegždrių psichiatrinėje ligoninėje prie Lithuanian Mercy Lift ir Christian Relief Services atsiųstos greitosios 
pagalbos mašinos. LML pastangomis vienas paskui kitą į Lietuvą plaukia talpintuvai, prikrauti medicininių 
reikmenų, vaistų ir kitos būtinos paramos. Būtų labai prasminga, jei mūsų visuomenė paremtų LML pastangas 
ir dalyvautų rugsėjo 12 d. Chicago Cultural Center rengiamame pokylyje, kurio pajamos bus skirtos vaistams 
nuo tuberkuliozės pirkti ir vaikučiams Lietuvoje gydyti. 

Kunigų seminariją, kad galė
tume parapijas aprūpinti ku
nigais. Marijampolėje jau re
montuojame baisiai apgriu
vusį senąjį Marijonų vienuo
lyną, kuriame po metų turėtų 
pradėti veiklą mūsų Kunigų 
seminarija. Remonto darbai 
kainuos apie pusę milijono do
lerių. Nežinau, iš kur gausime 
pinigų, nes mūsų Lietuvos 
žmonės dar vis gyvena var
gingai. Bet pasitikiu, kad die
vas ir šį kartą mums padės 
per gerus žmones. 

Su dėkingumu ir malda. 

Vysk. Juozas Žemaitis, 
MIC 

APIE DARIUS 

Skaitant Emilijos Valanti-
nienės straipsnius apie žuvu
sius didvyrius Darių ir Girė
ną, jaučiu lyg jos žodžiai ir 
mintys liejasi iš mano jausmų. 
Prisiminimai apie tuos šau
nius vyrus, taip nelemtai žu
vusius, ir dabar visad sukelia 
manyje skaudžiai liūdnas 
mintis. 1937 metais vasaro-
jant Birštone, viename name 
gyvenau su ponia Dariene ir 
jos jaunute dukrele Nijole, su 
kuria mūsų draugystė prasi
dėjo pirmą vakarą, prie vaka
rienės stalo susėdus. Maniau, 
kad ji taps menininke, nes ste
bėdavo kiekvieno žmogaus 
veido bruožus. Nepatiko jai 
viena jos amžiaus kaimynėlė, 
kurios veidas buvo' kaip. bly
nas, be jokių bruožų... anot 
jos. Ponia Darienė buvo labai 
malonus ir draugiškas žmo
gus. Liko gražūs prisiminimai 
iš mūsų pasivaikščiojimų po 
mišką ir parką. Nijolė netapo 
dailininke, bet, mano nuosta
bai, ji tapo gydytoja ir yra jau 
mirusi, per anksti mirusi. Tai
gi, visa Dariaus šeima jau ilsi
si po žemes kelionių. Galbūt ir 
todėl mano liūdesys niekad 
nemažėja. 

E. Valantiniertei turiu daug 

šiltų žodžių pasakyti. Jos 
straipsnius-aprašymus su ma
lonumu skaitau. Ir gal todėl, 
kad ji iš Raseinių, kaip ir aš. 
Ją pažinojau mažą mergaitę, 
baltais plaukais, jos broliuką 
ir jos tėvelius. Tėvelis buvo 
Raseinių miesto burmistras, o 
jos mamute vedė knygyną-
skaityklą. Ir čia jaučiu dvasinį 
artumą, praeities dvelkimą. 
Linkiu E. Valantinienei nepa
vargti, rašant įvairius straips
nius, o aš visad būsiu ištiki
ma skaitytoja. 

Olga Mamait ienė 
Sunny Hills, FL 

KĄ REIŠKIA LD2TUVOS 
KARALIAUS VARDAS 

NOTIMERAS? 

Mūsų pagarbus istorikas Jo
nas Dainauskas 1996 m. lie
pos 24 d. „Draugo" laikraštyje 
rašė, kad Airijoje rastas Lietu
vai labai svarbus senas doku
mentas „Descriptio orbis ter-
rarum". Šiame dokumente liu
dijama, jog ŠV. Brunonas pa
krikštijo Lietuvos karalių No-
timerą ir jo dvariškius 1 008 
metų rudenį. 

Šis svarbus dokumentas 
šiandieną yra saugomas Airi
jos Dublino „Trinity College" 
bibliotekos archyve. 

Mums įdomu, ką galėtų 
reikšti Lietuvos karaliaus No-
timero vardas? 

Kol kalbininkai atsilieps, 
bandykime šią mįslę išspręsti. 

Lietuvių kalbos žodynas nu
rodo, kad not ' išplaukia iš 
anot, žiūr. aštunto tomo 873 
psl. ir pirmo tomo 151 psl., o 
Meras yra Meirūnas — auga
las, žydintis geltonais žiede
liais, žiūr. aštunto tomo 21 
psl. 

Šiandieną gal sakytume, 
kad tas Notimero vardas 
anuomet reiškė: žydi, anot gel
tonasis žiedelis. 

Kun. dr . E. Gerulis, 
Pasadena, FL 

Vilniuje Gariūnų 
Gariūnuose vv ksti 

tureujc sutraiškyta apie 4,000 nelegalių vaizdajuosčių Tai firmos ..(larsų. pasaulis 
• :u kiekviena |x'nkt.ndirni festivalio ..Vasaros maratonas" akcija Nuotr Y Kapočiaus 

LIETUVA — 
PROSTITUČIŲ 

EKSPORTO ŠALIS 
Jungtiniai Arabų Emyratai 

Lietuvą [traukė į juodąjį są
rašą. Nuo šiol jaunesnės kaip 
30 metų merginos ir moterys 
nebegalės vienos, be vyro, tėvo 
ar brolio palydos keliauti į 
Jungtinius Arabų Emyratus. 
Taip Jungtiniai Emyratai ban
do apsisaugoti nuo prosti
tučių, rašo „Lietuvos rytas". 

Užsienio reikalų ministeri
jos Konsulinio departamento 
direktoriais pavaduotojas A. 
Gurauską- sako. kad komerci
nių ryšių Į 'ėtra arabai suinte
resuoti - lėl to yra labai ne
sudėtinga vizų gavimo proce
dūra. Tač;au kaip tik versli
ninkai ii-bar labiausiai ir 
nukentės .Ne paslaptis, kad 
daug jaunų moterų vienos 
skrenda ; Jungtinius Arabų 
Emyratu.- ir iš ten tempia 

sunkius prekių ryšulius. Todėl 
joms teks arba atsisakyti 
verslo, arba įtraukti į jį ir ki
tus šeimos narius", — sakė A. 
Žurauskas. 

Turizmo firmos, rengiančios 
keliones į Jungtinius Emyra
tus, prognozuoja, kad sumažės 
turistų. Pasak valstybinio tu
rizmo departamento direkto
riaus Alfredo Šlekio, prosti
tutės, ypač blondinės iš Balti
jos valstybių, ten yra be galo 
populiarios. Paklaustas apie 
Lietuvos įvaizdį pasaulio aky
se, A. Šlekys atsakė, kad savo 
tautos vardą patys ir su
sikūrėme. „Jei apie Lietuvą, 
Latviją ir Baltarusiją šne
kama, kaip apie laisvo elgesio 
merginų eksportuotojus, ko 
dar norėti", — sakė jis. 

Vilniaus Karolinos kelionių 
centro vadovė Marina Dau
kantienė mano, kad šis apri
bojimas sumažins vykstan-
čiųjų į šią šalį skaičių. Jos 
žodžiais, beveik trečdalį turis
tinėse grupėse sudarydavo 
jaunos moterys, keliaujančios 
ilsėtis ar verslo reikalais. „Dėl 
šio vizų išdavimo apribojimo 
nuostolių patirs ir turizmo 
bendrovės, siunčiančios turis
tus į Jungtinius Arabų Emy
ratus, ir juos skraidinančios 
„Lietuvos avialinijos", — sakė 
M. Daukantienė. Jos nuo
mone, nukentės ir abiejų val
stybių kultūriniai ryšiai, nes 
daug jaunų dailininkių, šo
kėjų, dainininkių, kitų" sričių 
menininkių neteks galimybės 
parodyti šios šalies žmonėms 
savo darbų. 

Rima Jakutytė 

,vALBATROSAIw 

SKRENDAJ 
LIETUVĄ 

Atkelta iš 4 psl. 

Ten buvę Rusijos ka
riškiai neturėjo tiesioginio ry
šio su Karmėlavos oro uostu, 
tad Rygos dispečeris apie me-
teo sąlygas paklausė Aleksote 
buvusių Rusijos kariškių. Šie 
atsakė, kad pučia šoninis vė
jas, ir lėktuvų nepriims. Dis
pečeris mums paaiškino, kad 
Kaunas nepriima. 

Vėl teko skambinti į Maskvą 
ir įrodinėti, kad skrendame į 
civilinį oro uostą. Sužinoję, 
kad leisimės ne Aleksote, suti
ko mus išleisti. Skambinau į 
Kauną, kad šie susisiektų su 
Ryga ir praneštų meteo są
lygas. Kauniečiai paaiškino, 
kad jau kelis kartus perdavė. 
Teko vėl skambinti į Centrinį 
komandinį punktą Maskvoje, 
budinčiajam generolui. 

— Pone generole, kodėl ne
galime skristi iš Smolensko i 
Kauną? Ką tik kalbėjau su 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
vado pavaduotoju pik. Murza. 
Jis patvirtino, kad Kaune mus 
priims. 

— Kad ten nėra stovėjimo 

aikštelių. Gamyklos viršinin
kas pranešė, kad jūsų nepri
ims. 

— Bet mes skrendam ne į 
Aleksotą, o į Karmėlavą. 

Taip aiškinamės situaciją 
vieną, kitą dieną. Pasikeičia 
budintis, ir vėl visa daina iš 
pradžios. Per tą laiką pasikei
tė ir meteo sąlygos. Pradėjo ly
ti, susidarė žemi debesys, sus
tiprėjo vėjas. Taip sulaukėme 
šeštadienio. Maskvos poziciją 
galima pateisinti, jai nesu
prantama, kodėl Kaunas pra
neša, kad sąlygos geros, vėjas 
priešinis, o Ryga tvirtina, kad 
vėjas šoninis. Kiek skambinu į 
Maskvą, jie vis remiasi Rygos 
duomenimis ir dar primena, 
kad mūsų nepraleidžia Balta
rusija. 

Galiausiai į Maskvą pas
kambino pik. Murza ir bu
dinčiam generolui užsiminė, 
kad vėl teks kreiptis į mi
nistrą Gračiovą. Tik po to biu
rokratinė mašina pradėjo po 
truputį suktis. Susėdome į 
lėktuvus, užvedėme variklius 
ir vėl girdime ausinėse: „Iš
jungti variklius! Kaunas ne
priima". Iššoku iš lėktuvo, bė
gu pas dispečerį. Nervai tiek 
• įtempti, kad susiskambinęs su 
Kaunu rėkte išrėkiu: „Kas ten 
pas jus tam Kaune darosi?" Ir 
dar pridedu keletą visiems su
prantamų žodžių. Reikėjo dar 
tris valandas telefonu skam
binėti į Maskvą ir Rygą. Kau
niečiai taip pat kalbėjo su 
Ryga. 

Galų gale pavyko! Pakilome 
iš Smolensko. Oras geras, tik, 
artėjant prie Lietuvos, dau
gėjo debesų, kol debesuotumas 
pasiekė 10 taškų. Priartėję 
prie Vilniaus, susisiekėme su 
jo oro uostu. Kaip vėliau pasa
kojo kirgizų lakūnai, tada iš

girdę anglų kalbą, jie pajuio 
esą užsienyje. Artėjant prie 
Kauno, skraidymų vadovas 
leido nužemėti iki 400 m. 
Išlindus iš debesų, grupės vy
resnysis pamatė oro uostą ir 
nutarė pasitikslinti, ar čia 
mūsų keliones tikslas. Man 
pasirodė, kad miestas lyg ir ne 
tas. Paaiškėjo, kad tai Jonava 
ir Ruklos oro uostas. Dabar 
atkreipiau dėmesį ir į auto
matinio radijo kompaso rodyk
lę, kuri rodė kryptį į Karmė
lavą. Nesunkiai suradome oro 
uostą, apsukome ratą, paeiliu: 
nusileidome ir nuriedejom; 
prie laukiančių draugų 

Vėliau tiesiai iš Biškeko be 
nusileidimų atskrido An-12. 
atvežęs įvairias L-39 eksploa
tacijai reikalingas priemones: 
kopėtėles, domkratus, lože-
mentus, įsiurbimo angų dang
čius, pakėlimo priemones, at
sargines dalis ir kita. 

Komandiruotėje išbuvau be 
penkių dienų tris mėnesius. 
Karmėlavoje nusileidome va
sario 6 d. po pietų. Kai dar 
laukėme leidimo Smolenske, 
kaip tik buvo pietų metas, ir 
lakūnai klausė manęs, ar gal: 
eiti užvalgyti. Aš tuo metu 
kaip tik kalbėjau telefonu su 
pik. Vegelevičiumi, tad pa
klausiau: 

— Tamsta vade, gal spėsi
me nueiti papietauti? 

— Nejau, vyrai, neikit, lėkit 
greičiau namo, aš jums geriau 
savo kumpius atiduosiu! 

Taigi, pirmuosius Lietuvos 
karinių oro pajėgų reaktyvi
nius lėktuvus pristatėme sėk
mingai. 1993 m. vasario 18 d. 
jais, pasipuošusiais Vyčio kry
žiais, pradėti mokomieji skri
dimai. 

..Plieno sparnai". 
1997 m. Nr. 4 

A.tA. 
POVILAS RUIKIS 

Gyveno Garden Homes, IL, anksčiau Čikagoje Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1998 m. rugpjūčio 24 d., 5:30 vai. ryto, sulaukęs 76 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kretingoje. 
Nuliūdę liko: žmona Marta Jokšaitė, sūnus Viktoras, marti 

Marytė, duktė Kristina Genčius, žentas Valentinas, sūnus i 
Jonas, marti Marcy; anūkai: Antanas. Viktoras, Katie, 
Danutė, Paulius, Jonas; brolis Juozas Ruikis.su šeima; uošvė 
Marta Jokšienė ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Priklausė Lietuvių Šaulių organizacijai. 
Velionis pašarvotas rugpjūčio 26 d., trečiadienį, nuo 3 iki 

8 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 VV. 71 St. 
Iš laidojimo namų 10 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. 
M.Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamės šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių velionis bus j 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus | 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, duktė, anūkai, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M Petkus, tel. 1-800-994-7600 

A.tA. 
ALGIMANTUI MILAŠIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną MILITĄ, uošvius ALĘ 
ir JONĄ ČEREŠKUS ir svainę RITĄŠTUOPIENE su šeima. 

Danutė ir Vladas Jančauskai 

1 

„Tu lyg jaunas žiedas pievos 
Mirt turėjai pradalgėj, 
Ir saulėtos Tavo dienos 
Užsimerkė pakelėj..." 

A.tA. 
INUTEI ČEPĖNAITEI 

UŽGIRIENEI 
per anksti apleidusiai šią žemę, skausme likusi jos mylimą 
vyrą VYTAUTĄ, pusbrolius ALGJ, VYTAUTĄ ir jo šeima 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Danguolė ir Petras Griganavičiai 

http://Ruikis.su


DRAUGAS, 1998 m. rugpjūčio 25 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i VASAROS PASAKA 

MOKSLO M E T Ų PRADŽIA 

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 
Čikagos ir apylinkių lietu
viškosios mokyklos pradeda 
naujuosius mokslo metus . 

Č ikagos l i t . m o k y k l o j e . 
veikiančioje Jaun imo centre, 
mokslo metai prasideda 9 vai. 
r. mokinių registracija, infor
maciniais pranešimais ir mal
da. Veikia visi skyriai, vaikų 
darželis, pamokėles patiems 
jauniausiems — „kiškių rate
lis", lietuviškai norintiems 
išmokti klasė. Mokyklai vado
vauja direktorė J ū r a t ė Dovi-
lienė. 

Maironio lit. mokykla, vei
kianti Pasaulio lietuvių cen
tre. Lemonte, yra pati di
džiausia lietuviška šešta
dieninė mokykla Šiaurės Ame
rikos žemyne. Mokslo metai 
pradedami 10 vai. r. šv. 
Mišiomis Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 
Dar neužsiregistravusių moki
nių tėvai kviečiami atvykti į 
PLC 9 vai. ryte ir užre
gistruoti savo atžalyną. 

Per pusšimtį metų gyvenant 
toli nuo Lietuvos, lietuviškų 
mokyklų nauda, prasme ir rei
kalingumas ne kartą pasitvir
tino. Raginame visus tėvus (ir 
senelius) pasirūpinti lietu
višku savo vaikų mokymu. Tai 
yra kiekvieno lietuvio, verto 
savo vardo ir kilmės, pareiga. 

„ D r a u g o " a d m i n i s t r a c i j a 
y r a laba i d ė k i n g a „ S t a n l e y 
S t awsk i D i s t r i b u t e r s " , 1521 
W. Haddon Str., bei atstovui 
Stasiui Dubuliui, už „Utenos" 
alų. padovanotą dienraščio va
saros šventei, kur i vyko 
rugpjūčio 2 d. t. marijonų 
sode. 

A t s i p r a š o m e K o n s t a n c i 
jos M a r k a u s k i e n ė s , Cicero. 
IL. kuri ka r tu su laimėjimo bi
lietų šaknelėmis atsiuntė 
..Draugui" a ts iuntė 100 dol. 
auk3. Buvo paskelbta (rug
pjūčio 14 d., 6 psl.), kad at
siuntė 90 dol. • 

L i e t u v i u f o n d a s kasmet 
užsisako stalą į ..Draugo" po
kylį. Šie metai taip pat nėra 
išimtis — LF vardu jau ap
mokėti visi 10 bilietų ir bus 
malonu LF vadovybę matyti 
savo tarpe. 

A l g i m a n t o B a r n i š k i o mu
zika mūsų visuomenei ne tik 
pažįstama. bet ir labai 
mėgstama. J a pasigrožėti ir 
pašokti svečiai galės ..Draugo" 
puotoje rugsėjo 20 d., sekma
dienį. Martiniąue salėje. 

B e v e r l y S h o r e s v a s a r o s 
š v e n t ė — t a i t r i jose va ls t i 
j o s e g y v e n a n č i u l i e tuv ių 
šven tė ! J i prasidės rugpjūčio 
29 d., šeštadienį, 1 vai. popiet, 
Lituanikos parke ir baigsis 
sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
12 vai., šv. Mišiomis, kurias 
aukos kun. Antanas Saulaitis. 

Prel. Juozas Prunskis , 
negalėdamas šįmet dalyvauti 
„Draugo" pokylyje rugsėjo 20 
d., Martiniąue salėje, atsiuntė 
100 dol. auką. Tai nebe pir
mas kartas , kai prel. J . Pruns
kis parodo savo gerą širdį ir 
dosnią ranką vieninteliam 
užsienio lietuvių dienraščiui. 
Dėkui! 

J o l i t a K r i a u č e l i ū n a i t ė -
A z b a c k e r vadovaus „Draugo" 
pokylio programai rugsėjo 20 
d. Martiniąue salėje. Ar jau 
užsisakėte vietą ir dalyvausite 
puotoje? Bilietai gaunami 
„Draugo" administracijoje. 
Lauksime! 

Dėkui mūsų bendradarbei, 
daugelio organizacijų narei ir 
darbuotojai A n t a n i n a i Rep
š i ene i ir žurn. Antanui 
Juodvalk iu i , kurie atsiliepė į 
„Draugo" administratoriaus 
prašymą padovanoti t rūks
tamų dienraščio numerių. 

V i n c a s Kolyč ius iš Toron
to atvyks į Dainavą ir daly
vaus Ateitininkų studijų die
nose. J is kalbės tema apie 
Šventąją Dvasią. 

San ta ros -Šv iesos 45-tame 
s u v a ž i a v i m e , rengiamame 
rugsėjo 10-13 d. Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte, Algis 
Mickūnas kalbės apie „Dvi
lypę ištikimybę: išeiviškos sa
vimonės sandarą". 

G e n ė Valantinas, Downers 
Grove, EL, kartu su prenumer
atos mokesčiu apdovanojo 
mūsų dienraštį 105 dol. para
ma. Ačiū! 

Jorge O. Galante, M.D., 
Oak Brook, IL, kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
papildomą 105 dol. auką 
„Draugo" leidybai paremti. Ši 
dovana yra nuoširdžiai įver
t inama. Dėkojame. 

T o r o n t o u n i v e r s i t e t o 
prof. d r . V a l d a s S a m o n i s 
Santaros-Šviesos suvažiavime 
rugsėjo 10-13 d. Lemonte kal
bės apie „Lietuvos finansinę 
ekonominę sistemą naujoje 
ryšiu ir informacijos gadynėje 

ua l imybes ir problemas" . 

Atostogos — poilsio laikas, 
nors dažnai grįžti iš atostogų 
pavargęs ir skubi darban pail
sėti. Daugumas esame pripra
tę atostogauti vasarą, tada kai 
mokyklos nedirba. Tačiau 
daug Amerikos gyventojų 
atostogauja bet kuriuo metų 
laiku. 

Liepos mėnesį paskambino 
Gražina Liautaud, „Lietuvos 
Vaikų vilties" komiteto pirmi
ninkė, ir pakvietė atvažia
vusius gydytis vaikus, jų ma
mas ar tėčius bei komiteto 
savanorius važiuoti atostogų 
pirmas dvi rugpjūčio savaites 
jos vasarvietėn į Wisconsin 
valstiją. Subruzdom rengtis. 
Kai kurie savanoriai dėl įvai
rių kitų įsipareigojimų, nors ir 
labai norėjo, važiuoti negalėjo. 
Liautaud vasarvietė yra šiau
rės vakarų Wisconsine, netoli 
Superior ežero, prie gražaus 
Bond ežero. Kelionė mašina 
trunka apie aštuonias valan
das. Žiūrinėjom žemėlapius, 
ieškojom kelių, grupavomės, 
kas su kuo važiuos. Paskutinę 
dieną Gražina atsiuntė savo 
privatų lėktuvą nuskraidinti 
vaikus, nes aštuonių valandų 
kelionė ligoniui yra varginan
ti. Savanoriai išvažiavo maši
nom, o man, dėl įvairių kitų 
nenumatytų reikalų, po kelių 
dienų teko skristi lėktuvu į 
Minneapolį, iš ten laukė poros 
valandų kelionė mašina į va
sarviete. 

Minneapolio oro uostas dide
lis, pilnas žmonių, ir toje tūks
tantinėje minioje reikėjo susi
rasti nepažįstamą žmogų, ku
ris atvažiavo manęs pasiimti. 
Buvo maždaug taip, kaip toje 
patarlėje — reikėjo surasti 
adatą šieno kupetoje. Bet prie 
gerų norų viskas galima. Su
siradome, ir per Minnesota, 
Wisconsiną, per miškus, kal
nelius, gerais ir gražiais ke
liais per porą valandų pa
siekėme vasarvietę. 

Ant Bond ežero kranto di
džiulis pastatas, lyg rąstų dar
žinė — „lodge", šalia aštuonių 
mašinų garažas, toliau, į kal
ną lipant gražiais, naktį ap
šviestais, laipteliais, miške pa
sislėpę dešimt iš rąstų pasta
tytų namukų. Įėjus į „lodge", 
nustembi — viduje sunku ir 
papasakoti — senovės Ameri
kos žmonių gyvenimo aplinka 
— ir šių dienų visi galimi pa
togumai, prabanga. Šį pastatą 
perdirbo, suprojektavo ir deko
ravo garsus filmų dekoracijų 
kūrėjas, kurio pavardės ne
beatsimenu. Anksčiau čia bu
vo jaunimo stovykla. Kai ją 
pardavė, J im Liautaud nupir
ko, nenorėdamas, kad ši vieta 
butų ^ukomercinta. Ją remon
tavo, atstatė ir padare tikrų 
pasakų kaimeli. 

„Lodge" didžiule moderni 

virtuvė, nors pirmą žvilgsnį 
užmetus, atrodo, kad kvėpuoja 
senove. Didžiulis valgomasis, 
už daržinės durų toliau televi
zijos kambarys su visą sieną 
užimančiu ekranu, paskui — 
žaidimų vieta su visokiais 
žaidimais, dar toliau — labai 
turt inga biblioteka, svečių 
kambarys su židiniu, pianinu 
ir įvairiais muzikos instru
mentais. 

Per visą sieną nusitęsiantis 
didžiulis baras, šalia mankš
tos kambarys su daugybe viso
kių mankštinimosi mašinų. 
Visur sienos papuoštos įvairių 
žvėrių galvom ir daugybe ori
ginalių, menininkų tapytų, 
Amerikos senovę primenan
čių, paveikslų. Viskas tai labai 
gražiai suderinta — senovė ir 
šių laikų patogumai. Šiame 
pastate mes valgėm ir vaka
rais, kai lauke sutemdavo, va
karojome. 

Rąstų nameliai, kuriuose 
gyvenome, ar, geriau sakant, 
nakvodavome, atidarius duris 
— nustoji žado — sunku ir pa
pasakoti, galima tik tiek pasa
kyti, kad retas labai brangus 
viešbutis gali prilygti įrengi
mo grožiui, patogumui ir tur
tingumui. Kada vėlai vakare 
skirstydavomės nakties poil
siui, šiuose nameliuose buvo 
ramu, tylu, langai buvo atda
ri, o gaivus oras ir miško tylu
ma skverbėsi vidun, kol pary
čiu visa miško ir ežero gyvū
nija pradėdavo rytinį koncer
tą. Iš ryto kėlėmės ir pusryčius 
valgėme „lodge" virtuvėje ar 
valgomajame. Po pusryčių dar 
vėsu, bet šalia stovinčiame 
garaže 6 brangios sportinės 
mašinos su padėtais ant sėdy
nių raktais. Jim ir Gražina 
liepė jomis važmėti, nes maši
nas „reikia, pravažinėti", dau
gumas jų turėjo tik kelis tūks
tančius mylių išvažinėta. 

Tai mes ir važinėjome. Ap
linkui geri, tušti keliai per 
miškus, kalnus ir pakalnes. 
Nuvažiuoji į už dešimt mylių 
esančią miestelyje krautuvėlę 
ir bijai išlipti.o žmonės žiūri, 
iš ku r ta mašina atvažiavo. Be 
mašinų garaže — dviračiai, mo
tociklai, „dune buggies", „go 
carts" ir įvairūs kiti „žaisliu
kai". 

Saulei pakopus aukščiau, 
ežeras laukė mūsų. Prieplau
koje pririšti įvairūs motoriniai 
ar paprasti , dideli ir maži. lai
veliai ir kitokie motoriniai 
„žaisliukai". Maudėmės, plau
kėme su laiveliais ir be jų. At
sisėdęs ant motorinio motocik
lo, vadinamo „wave rider", leki 
per ežerą, lenktyniauji su vė
ju, gaudai saulės spindulius ir 
taip malonu, gera palikus kaž
kur miestą, jo triukšmą, dul
kes ir visus įsipareigojimus. 

Diena prabėgdavo labai grei
tai. Po vakarienės visi sėsda-
vome \ didelį laivą ir plaukda
vome apie ežerą, apžiūreda-

Gražinos Liautaud verandoje (iš kaires): Birute Jasaitienė, Vytas ir Agnė Patackai, Irena Garunkštienė, 
Gražina Liautaud (priekyje;, Rūta Lekeviciene ir Eglė Lekeviciūtė. 

vome, ką veikia kaimynai, 
laukdavome saulės laidos. Ka
da saulė leisdavosi vakari
niame ežero krašte, stebėda
vome spindulių taką, kuris 
tęsėsi nuo saulės, kabančios 
ant medžių viršūnių, per visą 
ežero plotį, iki rytinio kranto. 
Saulės takas būdavo raudo
nas, sidabrinis arba auksinis. 

Kai saulė dingdavo už me
džių, pranykdavo stebuklin
gas takas, grįždavome iš eže
ro. Išsirinkome stovyklos pir
mininką Albiną, kiekvieną va
karą išrinkdavome rytojaus 
dienos virėją ir jos pagalbinin
kes, diskutuodavome dienos 
įvykius. Užmiršome preziden
tą ir jo bėdas, niekam net ir į 
galvą neatėjo žiūrėti televizi
joje žinių. Mūsų visos moterys 
išradingos ir geros virėjos. 
Prieš pietus virtuvėn sugužė
davo visos ir dienos paskirtom 
virėjom „padėdavo". Viena sa
ko, t rauk iš orkaitės, kita sako 
— dar ne, dar neiškepė pilk 
vandens, kita — ar nematai, 
kad jo daug; dėk druskos, čia 
reikia daugiau pipirų, man pa
tinka taip, o kitai kitaip, čia 
reikia to, o čia kito. Bet ir už 
tokią „pagalbą" niekas nepy
ko. Valgėm skanius pietus ir 
gyrėme geras šeimininkes. 
Tris kartus pasikvietėme p a s 
save Gražiną ir Jim, o vieną 
kartą pietavome pas juos. 
Gražina ir J im atplaukdavo 
pas mus per ežerą arba su ma
šina — 1929 metų T modeliu 
fordu atvažiuodavo. Jų senas 
fordas gražus, blizga, taip 
kaip senose nuotraukose ma
tome — tai kolekcionieriaus 
pasididžiavimas' 

Liautaud namas kitoje pu
sėje ežero . Čia taip pat Ame
rikos senove? aplinka ir dvi
dešimto amžiaus patogumai 
sudaro harmoningą gražių vi
sumų. Pavažiavus miško kele

liu, įvažiuoji į didžiulę, mišku 
apsuptą pievą. Tik įvažiavus 
— senovės medžiotojo atkur
tas rąs tų namukas, šalia tvar
telis ir du gražūs draugiški 
paršiukai . Toliau pievoje ma
tyti senoviško Amerikos ūki
ninko, troba, privažiavus ar
čiau — senoviškas ūkininko 
namas — viduje senovė ir dvi
dešimtas, ar gal net dvidešimt 
pirmas, amžius. Prie namo, 
atrodo, tvenkinys — bet tai 
yra maudymosi baseinas. To
liau per akmenis čiurlena upe
lis, k u r J im augina visą pulką 
varlių. Čia nebuvo upelio, visa 
tai yra padaryti modernios 
technikos pagalba. Kad nebū
tų matyt i vandens pompų, jos 
paslėptos vištų tvartelyje, ku
riame karaliauja margaspal
vis išdidus gaidys Ir gieda, ka
da vištos padeda kiaušinius. 
Toliau aptvertoje pievoje ga
nosi gražios avys. Visą šią 
didžiulę pievą Jim apsėjo pre
rijos gėlėmis — žolėmis, ku
rios pavasarį sužydi pasakiš
komis spalvomis. 

Atostogų viduryje, sekma
dienį, Antanas Minong mies
telyje surado katalikų bažny
čią. Važiavome į Mišias. Baž
nyčia pilnutėlė žmonių, pasi
rodo, parapija šventė 25 metų 
įsikūrimą. Storulis vyskupas 
koncelebravo Mišias, parapi
jiečiai dėkojo Dievui už para
piją, o mes dėkojome už gražų 
orą, už saulę, už gerus šei
mininkus — Jim ir Gražiną 
Liautaud, kurie leido mums 
tolimame Wisconsine išgyven
ti vasaros pasaką. 

Po atostogų grįžome — kas 
lėktuvu, kas mašinomis — at
gal į triukšmingą Čikagą, į 
„Seklyčią", į srautą kasdieni
nių įsipareigojimų. 

Atostogos praėjo, bet išgy
venti ir patirti įspūdžiai ilgai 
neišdils iš atminties. Gera. 

Gražina ir Jim Liautaud su 1929 m „ T modelio forduku 

kad savo tarpe turime žmonių, 
kurie tuo, ką turi, dalinasi su 
kitais. 

Birutė Jasait ienė 

Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo parapija, Brigh-
ton Parke, ruošia nuotai
kingą vasaros galo karnavalą 
rugpjūčio 28, 29 ir 30 d. ir 
kviečia visuomenę, ne tik pa
rapijiečius, atvykti: pasilink
sminti, pasivaišinti, laimėti 
dovanų, pažaisti „bingo". Pel
nas skiriamas parapijai. Visos 
linksmybės vyks parapijos 
bažnyčios kieme, 44 ir Califor-
nia Ave. 

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 
12 vai., Ateitininkų namuose 
Lemonte ruošiama draugiška 
gegužinė. Ją rengia Lietuvos 
Krikščionių demokratų sam
būrio rėmėjai. Vyks pokalbiai 
apie naujausius LKDP įvy
kius. Rėmėjai kviečia paremti 
krikščioniškai nusiteikusius 
tautiečius, o ypač Lietuvos 
jaunimą. Dalyvaukime! 

Kviečia į talką! Galintys 
padėti, kviečiami šeštadienį, 
rugpjūčio 29 d„ 9:45 vai. r., 
rinktis Pasaulio lietuvių cent
ro apatinėje mašinų pastaty
mo aikštėje ir padėti krauti 
siuntinius į talpintuvą. Bus 
apie 200 dėžių. Kviečia 
„Saulutė", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis. 

Dr . A n t a n a s Lipskis yra 
retų meninių gabumų asmuo: 
dailininkas ir poetas. Jo nau
jausios poezijos knygos 
„Rausvo dagio žiedas" sutik
tuvės ir parodos „Svajonių 
žmogus" atidarymas bus 
šeštadienį, rugsėjo 19 d., 7 vai. 
Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Str., Lemont. Pa
roda tęsis iki spalio 8 d. Ren
gia LB Kultūros taryba. 

SKELBIMAI 
• Ona Mažionytė, Lemont, 

IL, Melrose Parko ir apylin
kės klubas, per Oną Rakaus
kienę, Vytautas ir Ona Gu
tauskai, Harbert, MI, Donna 
M.Campbell , Marl ton, NJ, 
Ramojus ir Aldona Valčiai, 
Highland Park, IL, visi remia 
našlaičius Lietuvoje. Pratęs
dami paramą kitiems metams, 
visi atsiuntė po $150 - metinį 
Lietuvos našlaičio globos mo
kesti. Dėkojame! „Lietuvos 
N a š l a i č i u g l o b o s " k o m i 
tetas, 2711W. 71 SU Chicago 
IL 60629. 

(»k.) 
ARAS ROOFING 

Pažintis su paršiukais: Agnė ir Vytas Patackai. Dana Gierstikienė. Irena Garunkštienė. 
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