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Konservatorių vadovai paneigė 
tarpusavio nesutarimus 

Vilnius, rugsėjo 26 d. (BNS) artimiausius 2 metus G. Vag-
— Valdančioji konservatorių 
partija rugsėjo 25 d. konfe
rencijoje iškėlė kandidatą į 
Seimo narius ir išklausė parti
jos suvažiavime ketinamos 
tobulinti partijos programos 
metmenų principu" bei pa
siūlymus dėl įstatų pakeitimo. 

Konferenciją pradėjęs kon
servatorių partijos pirminin
kas Vytautas Landsbergis kal
tino opoziciją, „neleidžiančią 
susikaupti valstybės reika
lams'', tačiau teigė, kad ir par
tijoje kartais pasitaiko „po-, 
litinio jautrumo ir nuojautos 
stokos". 

V. Landsbergis daugiausia 
vyriausybei priekaištavo dėl 
kai kurių sprendimų, kaip pa
vyzdžius paminėdamas „Vid
manto Žiemelio kalėdines 
premijas kai kuriems asme
nims" bei ketinimus išplėsti 
Visagino savivaldybę. 

Tačiau konservatorių vado
vas vėl paneigė galimus savo 
nesutarimus su partijos val
dybos pirmininku Gediminu 
Vagnoriumi. 

Konfliktą partijos vado
vybėje neigė ir G. Vagnorius. 
Pasak jo, „visais svarbiau
siais klausimais vadovybė turi 
tą pačią nuomonę, o ginčai ky
la tik dėl noro kuo geriau 
įgyvendinti partijos ir vyriau
sybės programų nuostatas". 

Konservatorių partijos val
dybos pirmininkas pristatė 
partijos 1998-2600 metų pro
gramos metmenis. 

Kaip svarbiausius darbus 

norius įvardino valstybės val
dymo reformą, giežtą biudže
to išlaidų taupymą, mokesčių 
administravimo tobulinimą, 
ekonomikos ir verslo skatini
mo programas, būsto rė
mimo programą ir kovą su or
ganizuotu nusikalstamumu 
bei korupcija. 

G. Vagnorius pabrėžė, kad 
nepaisant pasiektų rezultatų, 
partija dažniausiai kenčia ne 
visuomet tinkamai juos pris
tatydama. „Tėvynės Sąjungos 
likimas priklausos ne nuo 
dalykinių sprendimų, kurių 
pakanka, o nuo veiklos bū
dų", tvirtino jis. 

Nepaisant abiejų konserva
torių vadų raginimų daugiau 
dėmesio skirti veiklos pro
gramai, o ne partijos įsta
tams, svarstant jų pakeiti
mus, ir kilo aštriausios disku
sijos. 

Partijos taryba bendru su
tarimu, o valdyba — balsų 
dauguma — atmetė pasiū
lymus iš esmės keisti partijos 
valdybos vadovybės struk
tūrą. 

Kai kurie konferencijoje pa
sisakę konservatoriai, tarp jų 
V. Žiemelis, tvirtino, jog par
tijos „įstatai netobuli, pasenę, 
o mechanizmas sustabarėjęs". 

Konservatorių partijos įsta
tus rengiamasi keisti partijos 
suvažiavime. Vienas iš pasiū
lymų yra atsisakyti partijos 
valdybos bei valdybos pirmi
ninko pareigybės, kurią da
bar užima G. Vagnorius. 

Nuotr.: Vilniuje viešintis Illinois gubernatorius Jim Edgar (dešinėje) apie galimus Lietuvos ir Illinois valstijos 
bendradarbiavimo projektus rugsėjo 26 dieną kalbėjosi su senu savo bičiuliu, Lietuvos prezidentu Valdu Adam
kumi. 

Illinois pareigūnai Vilniuje 
kalbėjo apie paramą Lietuvai 

Centristai pasiryžo pradėti 
kalinamo Seimo nario apkaltą 

, Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Valdančiajai konser
vatorių frakcijai atsisakius, 
Centro frakcija nusprendė pa
ti pasiūlyti kalinamojo parla
mentaro Audriaus Butkevi
čiaus apkaltą Seime ir iki jos 
pabaigos atstatyti jo teises 
frakcijoje. 

Pirmadienį Centro frakci
jos, kurioje yra 16 narių, posė
dyje vieningai priimtas pareiš
kimas dėl apkaltos. 

Kartu frakcija nusprendė 
atstatyti A. Butkevičiaus na
rio teises frakcijoje, kol bus 
priimtas Seimo sprendimas 

' dėl apkaltos. 
Kad Seime būtų pradėta ap

kalta, reikia surinkti 36 parla
mentarų parašus. Centro frak
cija tikisi opozicinių partijų 
paramos. Apie savo paramą 
jau paskelbė socialdemokratų 
frakcija, kurie centristams ža
da padėti 8-9 balsais. 

Seimo pirmininkui įteikus 
dokumentą dėl apkaltos proce
so, šis klausimas per savaitę 
turi būti įtrauktas į Seimo 
darbotvarkę,ir Seimas papras
ta balsų dauguma turės nu
spręsti, ar pradėti apkaltos 
procesą. 

A. Butkevičius nėra Centro 
sąjungos narys. Jis priklausė 
parlamentinei Centro frakci
jai, tačiau'savo įgaliojimus joje 
sustabdė, kai buvo sulaikytas 
ir apkaltintas mėginimu suk
čiauti stambiu mastu. 

Centro frakcijos seniūnas 
Egidijus Bičkauskas žurnalis
tams sakė, kad apkaltos pro
ceso trukmė priklausys nuo 
specialios komisijos sudėties, 
bylos apimties ir turinio. 

Pasak jo, frakcija nutarė 
pasiūlyti apkaltą todėl, kad 
jau 11 mėnesių vienas Seimo 
narių negali atstovauti savo 

rinkėjų. Seimo statutas numa
to, kad įvykus apkaltai, atima
mas Seimo nario įgaliojimas ir 
skelbiami pakartotiniai rinki
mai. 

Po apkaltos A Butkevičius 
būtų teisiamas kaip eilinis pi
lietis. 

E. Bičkauskas pažymėjo, 
kad apkalta nereiškia Centro 
frakcijos nuostatos, kad A 
Butkevičius kaltas ar nekal
tas. 

Centro frakcijos seniūnas 
mano, kad pirmiausia ir turė
jo būti surengtas apkaltos pro
cesas, o tik paskui turėjo vykti 
teisminis A. Butkevičiaus by
los nagrinėjimas. Pasak jo, po 
teisminio nagrinėjimo teismo 
nuosprendis yra įstatymo lyg
menyje ir bet koks apkaltos 
procesas praranda prasmę. 

Vilnius, rugsėjo 26 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus šeštadienį priėmė 
savo seną bičiulį JAV Illinois 
valstijos gubernatorių Jim 
Edgar ir jį atlydėjusią versli
ninkų delegaciją. 

Illinois gubernatorius su 
valstijos verslininkais keliau
ja po Skandinaviją ir užsuko į 
Lietuvą, domėdamasis verslo 
projektais, daugiausiai — 
orientuotais į žemės ūkį. 

Apie panašius ir kitokius 
projektus šeštadienį vyko po
kalbis prezidentūroje, vėliau 
— susitikimuose su Lietuvos 
užsienio reikalų ir žemės 
ūkio ministrais bei Seimo pir
mininku Vytautu Landsber
giu. 

Kalbėtasi apie kelis žemės 
ūkio verslo projektus, ku
riuose galėtų dalyvauti Illi
nois valstijos, Skandinavijos, 
Lenkijos ir Lietuvos ūkinin
kai bei verslininkai. 

Čikagoje gyvena didelė lie
tuvių bendruomenė, todėl val
stijos gubernatorius sudomin
tas palaikyti gerus santykius 
su Lietuva ir sakė, kad vienas 
jo vizito tikslų yra išsiaiškinti 
konkrečios paramos Lietuvai 
galimybes. 

Prezidentas nurodė kelias 
tokios pagalbos sritis — že
mės ūkį, mediciną ir smulkųjį 
verslą-

V. Adamkus pažymėjo, kad 
Lietuvoje, ypač didmiesčiuose, 

yra daug aukštos kvalifikaci
jos gydytojų, tačiau trūksta 
modernios įrangos. Todėl 
amerikiečiai galėtų pagelbėti 
įranga, stažuotėmis ir konsul
tacijomis. 

Prezidentas V. Adamkus 
taip pat sakė, kad Lietuvos 
jaunuomenei būtų labai nau
dingos studijos Illinois uni
versitetuose, ypač vadybos 
srityje. 

Prezidentas prStatė ameri
kiečiams Lietuvos ekonomi
kos rodiklius, papasakojo 

(Eltai 

apie euroatlantinės integraci
jos siekius ir reiškė viltį, kad 
šių metų pabaigoje Lietuva 
bus pakviesta pradėti dery
bas dėl narystės ES. 

Po maždaug 20 minučių po
kalbio prie derybų stalo, V. 
Adamkus ir J. Edgar bendra
vo prie kavos puodelio. 

Su gubernatoriumi V. 
Adamkus susipažino dar 
dirbdamas JAV aplinkosau
gos federalinėje administraci
joje Čikagoje, kai abu daly
vaudavo rinkimų kampa
nijoje Illinois respublikonų 
stovykloje. 

Rusijos pasienyje telkiamos 
Lietuvos policijos pajėgos 

Seimo nariai aplankė Lukiškių 
kalėjimą 

Pasak E. Bičkausko, nuo to 
laiko, kai jis dar dirbo tardy-

Vilnius, rugsėjo 28 d. 
(BNS) — Vilniaus tardymo 
izoliatoriuje pirmadienį lan
kėsi Seimo teisės ir tei
sėtvarkos komiteto nariai, ku
rie domėjosi beveik 2,000 čia 
kalinamų asmenų gyvenimo 
sąlygomis. 

Po apsilankymo tardymo 
izoliatoriuje Seimo narys Egi
dijus Bičkauskas žurnalis
tams sakė, jog, jo nuomone, 
kolonijose nuteistieji laikomi 
geresnėmis sąlygomis, nei tar
domieji Lukiškių kalėjime. 

„Mes galime tik spėlioti, 
kas bus, kai šitie žmonės išeis 
iš šios vietos", sakė E. Bič
kauskas. 

Komiteto nariai lankėsi 
kalėjimo virtuvėje ir ragavo 
kalinių maisto, apžiūrėjo ka
meras, kalbėjosi su tardomai
siais, kurie teismo laukia dau
giau nei metus. 

tojų, Lukiškių kalėjimo są
lygos pasikeitė į gerą pusę, bet 
dar nepasiekė tokio lygio, 
koks turėtų būti. 

Buvusiam prokuratūros tar
dytojui slogų įspūdį paliko 8 
kvadratinių metrų kamera, 
kur teismo laukia 8 tardomie
ji-

„Žiaurumu žiaurumo nesu
naikinsi. Nebūtinai reikia 
kirsti iš peties, jeigu žmogus 
nusižengė įstatymui. Tai ne 
išeitis", mano E. Bičkauskas. 

Komiteto nariai nesusitiko su 
jau vienuolika mėnesių kali
namu Seimo nariu Audriumi 
Butkevičiumi, nes, pasak Bič
kausko, „čia ne paroda ir ne 
cirkas. A . Butkevičiui mūsų 
apsilankymas būtų didelė 
trauma". 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (BNS) 
— Rusijos pasienyje įvairių 
rūšių Lietuvos policijos padali
niai aktyviau bendradarbiaus, 
kad užkirstų kelią kontraban
dai. 

Susitikime Pagėgių pasie
nio policijos rinktinėje praėju
sios savaitės pabaigoje pasie
niečiai ir policijos komisariatų 
vadovai apsvarstė bendradar
biavimo planus, pranešė Pa
sienio policijos departamento 
spaudos tarnyba. 

Pasienio policijos generali
nio komisaro pavaduotojas Ro
mualdas Senovaitis sakė, jog 
gyvenimas šias institucijas 
verčia dirbti kartu. 

Pasienio policijos vyriausia
sis komisaras Algimantas 
Songaila pasiūlė Pagėgių pa
sienio policijos rinktinei bend
radarbiauti su apskričių poli
cijos komisariatais, o pasienio 
policijos užkardoms — su rajo
nų policijos komisariatais. 

Šilutės, Jurbarko, Vilkaviš
kio, Tauragės ir Šakių polici
jos komisariatų vadovai teigė, 
jog su pasieniečiais keičiamasi 
informacija, rengiamos bend
ros operacijos aiškinantis kon
trabandos, vogtų automobilių, 
narkotikų gabenimą, bendro
mis jėgomis iškelta nemažai 
baudžiamųjų bylų. 

Pasak policijos pareigūnų, 
vis dėlto iš „Interporo" nepa
kankamai greitai gaunami 
duomenys dėl, kaip įtariama, 
vogtų automobilių, lėtai at
naujinama duomenų apie to
kius automobilius bazė. 

Pareigūnai susipažino su 
valstybės sienos apsauga Pa
gėgių pasienio policijos rinkti
nėje, piliečių ir transporto 
priemonių praleidimu pasie
nio kontrolės postuose, valsty
bės sienos apsauga prie Ne

muno. Pasieniečiai sakė: šia
me ruože dažnai pasitaiko al
koholio kontrabandos. Be to, 
dažnai iš Lietuvos į Karaliau
čiaus sritį bandoma įvežti nar
kotikų, o iš ten į Lietuvą — 
ginklų ir sprogmenų. 

Pastebima naujovė: iš Kara
liaučiaus atvykstantys narko
manai narkotikus suvartoja 
Lietuvoje ir grįžta į Rusiją. 

Naujoji Sąjunga jau 
turi atstovę Seime 

Vilnius, rugsėjo 24 d. 
(BNS) — Socialdemokratų 
partiją palikusi Seimo narė 
Vida Stasiūnaitė prisijungė 
prie Naujosios sąjungos (so
cialliberalų). 

Apie tai spaudos konferenci
joje rugsėjo 24 d. pranešusi 
parlamentarė teigė, kad jos 
pažiūros yra „žymiai libera
lesnės nei grynai socialdemo-
kratiškos kairiosios". 

„Buvo sunku su savimi kon
fliktuoti, reiškiant save poli
tiškai", kalbėjo V. Stasiūnaitė, 
pridurdama, jog buvo apsi
sprendusi išeiti ir iš Seimo, 
tačiau vėliau šios idėjos atsi
sakė. 

V. Stasiūnaitė iš Seimo so
cialdemokratų frakcijos pasi
traukė dar pavasarį, o pra
ėjusią savaitę ji įteikė pa
reiškimą dėl pasitraukimo ir 
iš partijos gretų Šiaulių sky
riaus pirmininkui. 

Socialdemokratų partijos 
nare ji buvo nuo 1989 metų. 

Naująją sąjungą V. Stasiū
naitė teigia pasirinkusi dėl to, 
kad mato joje galimybę reikšti 
savo pažiūras, taip pat įžvel
gia šios partijos perspektyvas 
ateityje. 

Ji tapo pirmąja prezidento 
rinkimuose pralaimėjusio Ar-

Vokietijos socialdemokratai 
laimėjo parlamento rinkimus 

Bona, rugsėjo 28 d. (Reu-
ters-BNS) — Vokietijos social
demokratai ir galimi jų koali
cijos bendrai žalieji laimėjo 
parlamento rinkimus, užsitik
rinę saugią daugumą, rodo 
pirmadienį gauti oficialūs re
zultatai. 

Paaiškėjus pergalei prieš 
dabartinio kanclerio Helmut 
Kohl vadovaujamus krikščio
nis demokratus, 54 metų So
cialdemokratų partijos (SDP) 
vadovas Gerhard Schroeder 
neoficialiai susitiko su ekolo
ginės Žaliųjų partijos vado
vais, su kuriais pradėjo tartis 
dėl pirmosios per 16 metų kai
riosios centristinės vyriausy
bės. 

SDP laimėjo 40.9 proc. rin
kėjų balsų ir naujuosiuose 
Bundestago žemuosiuose rū
muose užims 298 vietas. Žalie
ji gavo 6.7 proc. rinkėjų balsų 
ir užsitikrino 47 vietas. Jei abi 
partijos sukurs vadinamąją 
raudonąją-žaliąją sąjungą, ši 
naujajame Bundestage turės 
21 vietos daugumą. 

Vokietijos rinkimų sistemos 
dėka SDP padidino savo depu
tatų skaičių, gavusi 13 papil
domų įgaliojimų, o bendras 
Bundestago deputatų skaičius 
tokiu būdu išaugo iki 669 vie
tų. 

G. Schroeder dar ankstų 
pirmadienio rytą šventė savo 
rinkimų pergalę su artimais 
draugais ir patarėjais. Perga
lės proga jam paskambino ir 
pasveikino JAV prezidentas 

Bill Clinton bei Prancūzijos ir 
Didžiosios Britanijos vadovai, 
Europos Komisijos preziden
tas Jacąues Santer, kuris, be 
kita ko, pagerbė pasitrau
kiantį kanclerį Helmut Kohl, 
pavadindamas jį „Europos 
vieningos valiutos tėvu". 

Pasak J. Santer, H. Kohl 
pasitraukimas yra didžiojo po
litiko pasitraukimas iš pasau
lio politinės arenos. 

J. Santer pasveikino So
cialdemokratų partiją ir pa
reiškė, kad nekantrauja pra
dėti darbą su,G. Schroeder. 

Rusija taip pat tikisi palai
kyti konstruktyvius santykius 
su Vokietija po G. Schroeder 
pergalės rinkimuose ir ragina 
nedelsiant užmegzti ryšius su 
naujaisiais Vokietijos vado
vais, pirmadienį pareiškė 
URM atstovas Vladimir Rach-
manin. 

Rinkimus pralaimėjęs Vo
kietijos kancleris Helmut Kohl 
pirmadienį pareiškė, kad pali
kęs savo rezidenciją Bonoje, 
jis visiškai neketina tapti 
aukštu Europos Sąjungos (ES) 
pareigūnu. 

„Mintis, kad aš vyksiu į ES 
būstinę Briuselyje, netelpa 
mano vaizduotėje", sakė jis 
žurnalistams. 

Po rinkimų kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, H. 
Kohl užtikrino, kad jį visiškai 
patenkina Vokietijos parla
mento deputato postas ir veik
la Krikščionių demokratų par
tijoje. 

Vilnius tiki — Vokietijos 
užsienio politika nepasikeis 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (Elta) 
— Lietuvos diplomatai tikisi, 
kad po visuotinių rinkimų įvy
kę pasikeitimai Vokietijos val
džioje neturės įtakos šios įta
kingos Vakarų Europos vals
tybės užsienio politikai, taip 
pat ir jos pasiryžimui vėliau
siai iki kitų metų pavasario 
įvesti bevizį režimą Baltijos 
valstybių piliečiams. 

„Didelių pokyčių Vokietijos 
užsienio politikoje neturėtų 
būti, mažų — taip pat", pirma
dienio rytą interviu radijo sto
čiai „Radiocentras" sakė Lie
tuvos Užsienio reikalų minis
terijos Vakarų Europos valsty
bių skyriaus vadovas Ramū
nas Misiulis. 

Diplomatas priminė, kad 
daugiausiai balsų surinkusios 
Vokietijos socialdemokratų 
partijos vadas, būsimasis šios 
valstybės kancleris Gerhard 
Schroeder iš karto po pirminių 
balsavimo rezultatų paskelbi
mo pareiškė, jog Vokietijos už
sienio politikoje bus išlaikytas 
tęstinumas. 

Atsakydamas į klausimą 
apie bevizio režimo įvedimą 
tarp Vokietijos ir Lietuvos, R. 
Misiulis teigė neįsivaizduojąs, 
kodėl vokiečiai turėtų atsisa
kyti savo ankstesnių pareiš
kimų dėl galimybės vėliausiai 
iki pavasario teigiamai iš
spręsti šį klausimą. „Čia ne
matau problemų. Tai yra vie
na užsienio politikos krypčių, 
o ji neturėtų keistis", tvirtino 
jis. 

Pasak R. Misiulio, dar pra
ėjusių metų pabaigoje Vokieti-

tūro Paulausko įkurtos sąjun
gos atstove Seime. 

V. Stasiūnaitė teigia neketi
nanti prisijungti prie kurios 
nors kitos frakcijos Seime ir 
žada likti nepriklausoma par
lamentare. 

jos Užsienio reikalų ministeri
ja atsiuntė į Lietuvą laišką, 
kuriame buvo išdėstytas trijų 
etapų bevizio režimo įvedimo 
tvarkaraštis. Pirmasis etapas 
— keliaujančių į Vokietiją pa
tikimumo užtikrinimas jau 
įvykdytas, antrasis — nelega
lų grąžinimo sutarties pasi
rašymas artėja prie pabaigos. 

R. Misiulis teigė, kad iš Vo
kietijos yra gauta pakankamai 
garantijų dėl bevizio režimo 
įvedimo nurodytais terminais. 
„Tą patvirtino ir dabartinis 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Klaus Kinkei, liepos 
mėnesį Nidoje susitikęs su 
Baltijos valstybių užsienio rei
kalų ministrais", priminė pa
reigūnas. 

Lietuvos socialdemokratų 
partijos pirmininkas, jos frak
cijos Seime seniūnas Aloyzas 
Sakalas džiaugėsi, kad paga
liau Vokietijoje į valdžią atėjo 
socialdemokratai. 

Pirmadienio spaudos konfe
rencijoje jis pažymėjo, kad tai 
yra ilgai laukta pergalė. A. Sa
kalas spėjo, kad Lietuva grei
tai bus vienintelė valstybe, 
esanti „konservatorių rezerva
tu Europos Sąjungoje". 

A. Sakalas pažymėjo, kad 
Vokietijos socialdemokratų 
pergalė nežada užsienio politi
koje esminių pasikeitimų, ta
čiau jis tikisi, kad dabar žy
miai palankesniame konteks
te negu iki šiol bus galima ap
tarti Lietuvos problemas, sto
jant į Europos Sąjungą ir j 
NATO. 

KALENDORIUS " 
Rugsėjo 29 d.: Šv. Myko

las, Gabrielius, Rapolas, ar-
kangelai; Kęsgailą. 

Rugsėjo 30 d.: Šv. Jeroni
mas; Sofija (Zofija1. Žymantas. 
Gudrė. 

t 
1 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


mm 

DRAUGAS, 1998 m. rugsėjo 29 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SVEIKATA IR MOKYKLA 

Nuo naujųjų mokslo metų 
Lietuvoje įsigalios naujas nor
minis dokumentas — bendrojo 
lavinimo mokyklų higienos 
norma. Ją parengė Sveikatos 
apsaugos ministerijos Higie
nos institutas kartu su kito
mis žinybomis. 

Minėta norma, kaip pasakė 
Higienos instituto Vaikų hi
gienos skyriaus vedėja Nijolė 
Dailidienė, reglamentuoja mo
kyklų statybos, rekonstrukci
jos, įrangos, baldų, ugdymo 
proceso, maitinimo ir kitų 
veiklos sričių higieną. Svar
biausios naujojo dokumento 
nuostatos suderintos su Euro
pos Sąjungos reikalavimais. 

Lyginant su anksčiau galio
jusiomis higienos normomis, 
naujojoje smarkiai pakeista 
moksleivių sveikatos ugdymo 
dalis. Vietoj menkai veiksmin
go sanitarinio švietimo ben
drojo lavinimo mokyklose da
bar įvedama sveikatos ugdy
mo programa. Ji gali būti in
tegruota į kitus dėstomus da
lykus, pavyzdžiui, biologiją, 
kūno kultūrą, gamtos paži
nimą, etiką ar tikybą, o gali 
būti dėstoma ir atskirai, per 
papildomas sveikos gyvense
nos pamokas. Šiose pamokose 
mokiniai turi gauti žinių apie 
lytinį gyvenimą, sveiką mi
tybą, judėjimo svarbą, apie ta
bako, alkoholio, narkotikų ža
lą. Higienos norma numato, 
kad sveikos gyvensenos pa
grindus mokyklose turi dėsty
ti pedagogai, o medikai gali 
būti tik jų konsultantai. Pra
dinėms klasėms yra išleistas 
sveikatos mokymo vadovėlis. 

Vykdant ugdymo proceso hi
gienos reikalavimus, dabar 
pirmų — vienuoliktų klasių 
moksleiviams per savaite pri
valomos ne mažiau kaip trys 
kūno kultūros pamokos. 

Pirmą kartą Lietuvoje įtei
sinama ir klasės suolų susta
tymo naujovė, jau seniai taiko
ma Vakarų kraštuose. Tais at
vejais, jei pamokos metu 
nereikia naudotis klasės len
ta, o dirbama grupėmis ar ki
tais būdais, suolai gali būti 
sustatomi pusračiu, ratu ar ki
taip. Svarbu, kad būtų pakan
kamas apšvietimas. 

Pakartotinai įteisinamas rei
kalavimas maitinti mokslei
vius ilgųjų pertraukų metu, 
pagal skirtingų sezonų valgia
raščius, patvirtintus mokyklos 
vadovo ir suderintus su Visuo
menės sveikatos centru. Kiek
vienoje mokykloje turi būti or
ganizuotas ir dietinis maiti
nimas vaikams, sergantiems 
virškinimo trakto, inkstų, ke
penų ir kitomis ligomis. 

įsigaliojus naujai Higienos 
normai iš" mokyklų turėtų iš
nykti tradicinis bjaurus chlor-
kalkių kvapas. Pirmą kartą 
pateikiamas naujų dezinfekci
jos* medžiagų, ploviklių ir va
liklių sąrašas bei saugaus dar
bo su jomis taisyklės. Kori
doriai, sanitariniai mazgai, 
kaip reikalauja Higienos nor
ma, turi būti valomi po kiek
vienos pertraukos, valgyklos 
salė — po kiekvieno valgymo. 

Tualetai pradinių klasių 
moksleiviams turi būti įren
giami su laisvai varstomomis 
durimis, o vyresniųjų klasių 
moksleiviams — viena ar dvi 
kabinos — su uždaromomis 
durimis. 

Higienos norma privaloma 
projektavimo ir statybos or
ganizacijoms, mokyklų vado
vams. Visuomenės sveikatos 
centrų specialistai turi lanky
tis mokyklose ir aiškinti svar
biausias Higienos normos nuo
statas. Piktybiškai, iš aplaidu
mo, jų nesilaikant, skiriamos 
baudos (Elta) 

SVEIKŲ MOKYKLŲ 
TINKLO KOORDINACINIS 

CENTRAS 
Higienos institute bus kuria

mas Sveikų mokyklų tinklo 
koordinacinis centras, pasakė 
Eltai instituto direktorius do
centas Robertas Petkevičius. 

Pasaulio sveikatos organiza
cijos (PSO) atstovas Lietuvoje 
R. Petkevičius šios Sveikatos 
apsaugos ministerijai paval
džios mokslo įstaigos vadovu 
dirba nuo birželio mėnesio. In
stitute, pasak jo, be kitų, vei
kia gerą patirtį turintis Vaikų 
higienos skyrius. O pats direk
torius, kaip PSO atstovas, jau 
nuo 1992 metų rūpinasi Svei
kų mokyklų projektu. 

Sveikų mokyklų tinklas Eu
ropoje bendromis Europos Ta
rybos, Europos Sąjungos Ko
misijos ir PSO Europos regio
no biuro pastangomis, pasak 
R. Petkevičiaus, pradėtas kur
ti 1991 metais. Dabar į šį pro
jektą jau yra įsijungusios 38 
Europos šalys, daugiau kaip 
500 mokyklų. 1993 metais į 
Europos sveikų mokyklų 
tinklą buvo priimta ir Lietuva: 
dešimt mūsų krašto mokyklų 
apsiprendė dalyvauti tarp
tautiniame projekte. Dabar 
jau kuriasi ir vietinis sveikų 
mokyklų tinklas. 

Svarbiausia sąlyga dalyvau
ti šiame judėjime, pabrėžė R. 
Petkevičius, yra pačių mokyk
lų apsisprendimas. Jis primi
nė, kad garsiojoje Otavos 
chartijoje teigiama, jog sveika
ta yra kuriama kasdieninėse 
situacijose, ten, kur žmonės 
mokosi, dirba, žaidžia, mylisi, 
tada, kai žmogus rūpinasi sa
vimi ir aplinkiniais. Mokykla 
ir yra ta vieta, kur moksleiviai 
ir personalas praleidžia di
džiąją savo laiko dalį. Sveika
tos mokymo programos čia 
gali turėti didžiausią poveikį, 
nes diegiamos imliausiu žmo
gaus gyvenimo periodu. 

Dalyvaujančios Sveikų mo
kyklų programoje, sako R. 
Petkevičius, mokyklos pačios 
nutaria, ką konkrečiai turi da
ryti, kad jose būtų gera ir mo
kiniams, ir mokytojams. Vie
nose, pavyzdžiui, akcentuo
jamas dėmesys sveikatos mo
kymui, higienos įgūdžių įtvir
tinimui, kitose — ekologijai, 
rūpestingai prižiūrima mo
kyklos teritorija ir jos aplinka. 
Prisijungusieji prie tarptauti
nio Sveikų mokyklų judėjimo 
turi galimybę dalyvauti semi
naruose, vasaros stovyklose, 
aprūpinami informacine lite
ratūra. 

Viename iš Kauno medici
nos universiteto padalinių at
likus Sveikų mokyklų tinklo 
tyrimus, nustatyti palankūs 
rezutatai: moksleivių žinios 
apie sveikatą daug gilesnės ir 
išsamesnės, jie daugiau juda, 
sportuoja, mankštinasi, paga
liau, taisyklingai valosi dan
tis. 

Vis daugiau mokyklų įsi
jungiant į Sveikų, ar kitaip 
tariant Sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklą, ir iškilo būti
nybė steigti koordinacinį cent
rą, kuris leistų specialią lite
ratūrą, platintų judėjimo daly
vių patyrimą, pabrėžė.Higie
nos instituto direktorius doc. 
Robertas Petkevičius (Elta) 

Lietuviai gydytojai, posėdžiavę Lituanistikos tyrimų ir studijų centre, Čikagoje, rugsėjo 16 d. Iš kairės: dr Ar
vydas Vanagūnas (stovi svečias prof. Jonas Račkauskas), dr. Daina Variakojytė, „Medicinos,, žurnalo redakto
rius dr. Vacys Šaulys ir dr. Gediminas Balukas. 

SUSITIKIMAI SU IŠEIVIJOS POETĖMIS 
KAUNE 

Kaune esančiame Lietuvių 
literatūros muziejuje (Rotušės 
a. 13) jo darbuotojos Virginijos 
Paplauskienės pastangomis 
ruošiami susitikimai su užsie
nyje gyvenančiais literatais. 
Birželio mėnesio antroje pusė
je vienos savaitės laikotarpyje 
čia įvyko tokie renginiai: 
23 d. buvo poetės, literatūros 
kritikės, Connecticut un-to 
dėstytojos Marijos Stankus-
Saulaitės vakaras, o 25 d. — 
nuo 1950-ųjų metų Australi
joje gyvenančia poete Aldona 
Vesčiūnaite-Janavičiene, dvie-

žymus Kauno aktorius Petras 
Venclovas. 

Su M. Stankus-Saulaite V. 
Paplauskienė „Kauno dienos" 
(birželio 26 d.) laidoje paskel
bė visą puslapį užimantį; pa
sikalbėjimą. Čia ji pasipasako
jo ir apie savo pirmuosius kū
rybinius bandymus: 

„Pirmuosius eilėraščius pa
rašiau, būdama 12 metų, ang
liškai. Man labai patiko ri
muoti. „Ateities" žurnalas 
spausdino mūsų, bandančių 
kurti, eilėraščius, kūrybą, ir 
tai buvo didelis paskatinimas. 

Antroji jos knyga, kurią iš
leido skautai 1971 m. Čika
goje vadinasi „Viena saulė 
danguje". 1972 m. išėjo poezi
jos knygelė anglų kalba. Tre
čia — „Šeštoji diena" 1974 m. 
išleista Londone ir ji skirta 
įspūdžiams iš pirmo apsilan
kymo Lietuvoje ir Pietų Ame
rikoje. 

Paskutinė knyga, kuri išėjo 
Lietuvoje 1991 m. vadinasi 
„Tėvo namuose". Apią ją poetė 
taip kalba: 

„Šią knygą turėjau parašy
ti... Ji skirta mirusiems tė
vams. Aš jiems esu už daug ką 
dėkinga. Jie išmokė mus su 
broliu būti laimingais ir 
džiaugtis tuo, ką turim. Mano 

jų eilėraščių rinkinių: „Žodžiai T a i g i o f i c i a l ^ ^ k e i i ą tėvai gyveno sunkiai, bet jie 
kaip salos" (1977 m.) ir „Ai
dinčios upės" (1985 m.) au
tore. 

Šioje vietoje norisi kiek il
giau sustoti ties JAV lietu
viams daugiau pažįstama, 
dviem kalbom rašančia 
penkių knygų autore, dirbusią 
Vasario 16-sios gimnazijoje, Il
linois un-te Čikagoje, o dabar lietuviškai" 

pradėjau per „Ateitį". Vieno
dai rašau abiem kalbom, man 
išties nėra skirtumo. Anglų 
kalba man visuomet patiko, 
joje daug trumpų žodžių — jie 
stipriausi. Rašau ta kalba, ku
ria noriu tuo metu ką nors 
išreikšti.. Anglų kalba rašau 
visai kitomis temomis negu 

— Connecticut un-tė. 
M. Stankus-Saulaitė yra ga

vusi doktoratą iš anglistikos, o 
taip pat Harford seminarijoje 
magistro laipsniu baigė islamo 
studijas. Susitikime be jos dar 
dalyvavo literatūros tyrinėto
ja, VVisconsin universiteto ma
gistrante Jurgita Baltrušai-

Toliau poetė pasakoja apie 
penkias išleistas knygas. Pir
mąją knygą — „Kai mes nuty
lam" (1967 m.) ji parašiusi 
klausydama afrikietiškos mu
zikos. „Vėliau juokiausi, kai 
kritikai parašė, kad nemoku 
gerai lietuvių kalbos ir todėl 
mano eilėraščiai trumpi. Bet 

tytė. Poetės kūrybos paskaitė j i e buV0 r a š y t i p a g a i m u z įką ir 
todėl trumpi", — sako M. 

LAUKIA DIDELI 
APDOVANOJIMAI 

4,000 litų Didysis prizas, 
taip pat nemažai kitų apdova
nojimų laukia žurnalistų, na
grinėjančių lytiškai plintančių 
ligų bei narkomanijos proble
mas. Šių darbų konkursą, 
skirtą Pasaulinei AIDS dienai, 
rengia Junginių Tautų AIDS 
grupė, Vilniaus savivaldybė ir 
Lietuvos AIDS centras, pra
nešė šio centro direktorius 

Saulius Čaplinskas. 
Konkursas rengiamas jau 

antrą kartą. Pernai svarbiausi 
prizai buvo 2,000 litų vertės. 
Šįmet Didysis prizas — yra 
vienas iš Jungtinių Tautų 
AIDS grupės vykdomų pro
jektų, kuriais siekiama sus
tabdyti masinį ŽIV/AIDS, kitų 
lytiniu būdu perduodamų ligų 
ir narkomanijos plitimą. Tuo 
pripažįstamas ypatingas vaid
muo minėtų ligų prevencijai. 

Specialiai sudaryta komisija 
apdovanojimui atrinks labiau
siai įsimintinus, efektyviau
sius straipsnius, televizijos 
siužetus, radijo reportažus. 
Dalyvauti konkurse gali ir 
neetatiniai žurnalistai, stu
dentai, jeigu jų darbai atitin
ka konkurso sąlygas. Straip
snius ir laidų kopijas kasetėse 
prašoma pateikti iki lapkričio 
16 dienos Lietuvos AIDS cen
tro Visuomenės švietimo sky
riui. Bus vertinami darbai, 
spausdinti ar transliuoti nuo 
1997 m. lapkričio 15 d. iki 
1998 m. lapkričio 15 d. Kon
kursui gali būti pateikiamos 
ir fotografijos, skelbtos laik
raštyje ar žurnale. 

Konkurso nugalėtojus nu
matyta paskelbti gruodžio 1-
ąją, minint Pasaulinę AIDS 
dieną. Prizai ir Jungtinių 
Tautų apdovanojimų sertifika
tai bus įteikti per iškilmingą 
ceremoniją „Gintaro" viešbu
tyje. (Elta) 

Stankus-Saulaitė. 

negyveno praeity. Jie nebuvo 
turtingi, bet buvo laimingi — 
mokėjo mylėti ir gerbti vienas 
kitą, jie buvo linksmi ir mus 
to išmokė... Aš tikrai negaliu 
skųstis gyvenimu nei praei
tim, nei dabartim. Visa, ką aš 
turiu — savo tėvų dėka". 

Kadangi poetė yra ir kritikė, 
nemaža rašiusi apie mūsų 
poetus, tad ji ir šiame pasi
kalbėjime buvo paprašyta apie 
juos ką nors pasakyti. Štai, 
dalis jos atsakymo šia tema: 

„Mano mėgstamiausias ir 
arčiau mano širdies poetas 
Nagys. Jis, manau, arčiausia 
žmonių. Puikiu žodynu ir gra
žiu skambėjimu perteikė mei
lę žmonėms. Iš lietuvių poetų 
labai mėgstu Janiną Deguty
tę, daug jos eilėraščių esu iš-
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Poetė Marija Stankus-Saulaitė 
vertusi į anglų kalbą. Džiau
giuosi skaitydama ir J. Vai
čiūnaitės poeziją. Ji pirma 
pradėjo rašyti apie miestą ir 

f atves, ne vien apie gamtą. 
iuo metu daugiau skaitau 

anglų kalba. Aš skaičiau lietu
viškai, bet rašytojų žodynas 
toks nuskurdintas. Tai mane 
nuvylė. Negali rasti jokio jaus
mo, nėra jokių vertybių, per
skaitai — ir nieko nelieka šir
dyje. Leiskite neminėti pavar
džių. Nenoriu nieko įžeisti". 

Gana įdomus yra paskutinis 
poetės atsakymas apie sva
jones, gyvenimo prasmę, mo
ters ir vyro santykius ir kt. 

„Mano gyvenmo svajonė — 
būti laimingai. Ir, manau, ji 
išsipildė. Aš noriu būti sii my
limais žmonėmis, su Dievu, 
noriu, kad gyvenimas būtų 
įdomus, turiningas, kad galė
čiau mokytis, skaityti. Nei pi
nigai, nei karjera man nerū
pi... Man atrodo labai svarbu 
visą gyvenimą mokytis ir mo
kytis. Reikia tobulėti. Žmogus 
turi daug skaityti — turėti 
daug minčių. Ir kad tos min
tys niekad nesibaigtų — tai 
mano laimės paslaptis, — sa
ko Marija Stankus-Saulaitė. 

Ed. Šulaitis 

Vilniuje. Nepriklausomybės aikSU-je. rutfsejr 
gatves krepšinio turnyras 

UiHaryt.is trečiasis 
Nuotr Kitos 

LIETUVA SKAIČIUOJA 
NUOSTOLIUS 

Dėl krizės Rusijoje Lietuva 
patirs 1,2 milijardo litų nuos
tolių, — pranešė premjeras 
Gediminas Vagnorius. Kaip 
pastebi dienraštis „Respub
lika", premjerui prireikė po
ros savaičių pripažinti Rusi-, 
jos krizės poveikį Lietuvos 
ekonomikai. Prieš porą sa
vaičių G. Vagnorius tvirtino, 
kad „nėra jokių ekonominių 
priežasčių Rusijos finansų kri
zei persimesti į Lietuvą" . 

Premjeras kartu žurnalis
tams pranešė, kad bus atlik
tas tyrimas, kurios Lietuvos 
įmonės patiria nuostolių dėl 
krizes Rusijoje. Toms įmo
nėms ir bus teikiama atitinka
ma pagalba. Tačiau premje
ras tvirtino nežinąs nė vienos 
įmonės, kuri bankrutuotų dėl 
krizės. 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7M1 Ave., Hfcfcory H * , IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
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1020 E.Ogden Ava.. Šute 310 

Naparvee, IL 60563 
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3825 Hkjhiand Ava., 
TowaM.Suita3C 

DoMCMfs Gfove, IL 60515 
Tai. (630) 435-0120 
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166 E. Supertor, Suto 402 
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DR. L PETREIKIS 
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1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 
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EDMUNDAS V&NĄS,kLa,&C. 
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Kaliame lietuviškai 
6187 S Archer Ave. (prie Austin) 

TeL 773-666-7756 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S 

Family Dental Care 
6917 Fakview. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

• u i 662 m i 
į Valandos pefel susitarimą 
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• Maža kas duoda daugiau 
pasitenkinimo, kaip matymas, 
kaip mūsų vaikai tvarkosi su 
savo paaugliais. 

Doug Larson 

• Tie, kurie atsisako Dievo, 
yra priversti pasitikėti jėga. 
kai jiems nusibosta pataikauti 
galingesniems už juos. 

Thomas Merton 
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VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

v 

Rugsėjo 27 d. Vokietija rinks 
naują parlamentą — Bundes
tagą. Rinkiminė kampanija 
pačioje aukštumoje. 

Dabartinę koaliciją sudaro 
Krikščionių demokratų sąjun
ga (CDU), Bavarijos Krikščio
nių socialinė sąjunga (CSU) 
bei Laisva demokratinė parti
ja (FDP - liberalai). Paskutinė 
apklausa parodė, kad vokie
čiai numato „versti" dabartinį 
kancl. H. Kohlį ir jo CDU par
tiją (jis eina pirm. pareigas), 
sudarant vyriausybę ir kanc
lerį išrenkant iš SPD partijos 
narių. Kandidatu yra keturis 
kartus vedęs G. Schroeder. 

Bet kas atsitiks, jeigu Bun
destage viena SPD partija ne
sudarys daugumos? Be abejo, 
ji ieškos „sąjungininko" „žalių
jų" grupuotėje (nevadinu jų 
partija, kadangi, žalieji yra 
dar vaikų batukuose), kuri iš 
anksto kelia reikalavimus: 
užs. reikalų ministru turi būti 
partijos galva Joška Fišer! Tai 
jaunas, labai gabus politikas, 
demonstracijose metęs į poli-
cyą „Molotovo kokteilius", He-
seno krašte „žaliųjų" partijos 
išrinktas į parlamentą, pa
kviestas gamtos apsaugos mi
nistro pareigoms, priesaiką 
priėmęs su krepšinio batais, 
be kaklaraiščio, nudėvėtu 
švarku ir kelnėm! Vokiečiai 
baidosi tokio užs. reik. minist
ro, nors dabar Bundestage jis 
ateina tvarkingai apsirengęs, 
tačiau labai dažnai be kakla
raiščio, svarstybose, prie kal
bėtojų stalo, puldamas ne
veiksmingą H. Kohlio vyriau
sybę. Be jo, iš žaliųjų grupuo
tės statybos ir judėjimo bei 
gamtos apsaugos ministre tu
rėtų būti kairiųjų pažiūrų H. 
Heideche ir gamtos apsaugos-
komųnistuojantis adv. J. Trit-
'tm. ; ' 

Kaip minėjau, vokiečiai bijo 
tokios vyriausybės, siūlydami 
koaliciją sudaryti su CDU-
CSU partijom. Tačiau abiejų 
partijų pirrrmnkai — kancl. 
H. Kohl ir netoli Augsburgo 
gimęs finansų min. švabas T. 
Waigel greitai ir iš anksto at
sisakė bendradarbiavimo su 
SPD. 

Bet... jeigu CDU partijoje 
įvyktų lūžis, tuomet kancl. 
vietą užimtų SPD kandidatas 
G. Schroeder, jo padėjėju būtų 
dabartinis krašto aps. min. V. 
Ruehe bei dar penki CDU 
partijos ministrai. 

Dabartinis kancl. H. Kohl 
(jis gyvena tik 20 km nuo ma
no gyvenamo miestelio) yra 
didelis optimistas, nors pasku
tiniai duomenys parodė, kad 
už jį balsuotų 35% gyventojų, 
o už G. Schroederį 65%. H. 
Kohl kalba tik apie pergalę, 
nurodydamas pagerėjusį eko
nominį gyvenimą, automašinų 
eksportą, tačiau užmerkda

mas akis prieš nemažėjantį 
bedarbių skaičių atgautoje Ry
tų Vokietijoje. Jis ten siekia 
25%. 

Netoli lietuvių gimnazijos 
yra maisto parduotuvė. Per
traukų metu mokiniai nusi
perka gėrimų, saldumynų, 
siunčia laiškus tėvams ir 
draugams, nes krautuvėje vei
kia ir pašto sk. Rugpjūčio 
mėn. 19 d. įbėgęs į krautuvę 
jaunas vyras, pagrasino par
davėją virtuviniu peiliu, reika
laudamas pinigų. Nesulaukęs 
jų, albanas pats iš kasos pa
grobė pinigus ir pašto ženklus, 
pradėdamas bėgimą į Vasario 
16-sios gimnaziją. Išbėgusi 
pardavėja šaukėsi pagalbos. 
Pripuolamai gatve važiavo ju
dėjimo policijos automašina. 
Policininkai telefonu pašaukė 
artimų miestelių nuovadas į 
pagalbą, atskrido net malūn
sparnis, atvažiavo 20 polici
ninkų. Buvo apsuptas visas 
gimnazijos rajonas. Albanui 
nieko kito nebeliko, kaip tik 
iškėlus rankas pasiduoti gim
nazijos kieme. Miestelio gy
ventojams užteko kalbos visai 
savaitei. 

Ketverius metus buvęs Augs
burgo policininkas — pensi
ninkas, iškilminga JAV pulki
ninko uniforma vaikščiojo ir 
važinėjo po Švabijos žemę, vi
suomet su pagarba ir mielai 
matomas Leipheimo Vokieti
jos karo lėktuvų bazėje (netoli 
Guenzburgo, tarp Augsburgo -
Stuttgarto greitkelio). Vokie
tis save vadino prof. M. R. 
Scott, kalbėjo amerikietiškų 
akcentu. Jis visuomet buvo 
kviečiamas į pobūvius, iškil
mingus minėjimus, sodinant 
aukštąjį svečią į garbingiausią 
vietą. Leipheimo bazėje vokie
tis turėjo net atskirą kambarį, 
telefoną bei leidimą kiekvienu 
metu įeiti į bazę. 

Ši apgaulė, „vedžiojant už 
nosies" aukštus Vokietijos ka
rininkus, paaiškėjo šį pava
sarį. Už klastotę Vokietijos teis
mas nuteisė buv. policininką 
aštuonių mėn. bandomojo lai
ko bausme bei 3,000 markių 
bauda. 

Vokiečių bazės karinė vado
vybė ir po teismo negalėjo su
prasti, kaip eilinis policinin
kas galėjo tokia klasta net 
ketvertą metų laisvai vaidinti 
JAV armijos policininką? Vo
kiečiai karininkai teisme liu
dijo, kad žilagalvis bei aukšto 
ūgio policininkas, savo išvaiz
da atrodė kaip JAV politikas, 
tikras valstybės pareigūnas, 
bazės kambaryje, pakabinęs 
net B. Clintono paveikslą, prie 
durų prisegęs „Tactical Com-
mander" titulą. Vokiečiams 
karininkams sakydavęs, esąs 
visuomet labai užimtas kelio
nėmis, nes taip pat, einąs 

Prie paminklo Veiverių Skausmo kalnelyje. Iš kain s: S. Ignatavičius, A. Gudonis. plk.A. Malijonis (.neseniai 
miręs) ir A. Paulionis. Fotografuota 1995 m. rugpjūtyje. Nuotr J. Ivaškevičiaus 

DOLERIUS PIRKĘ GYVENTOJAI PATYRĖ 
NUOSTOLIŲ 

Porą savaičių Lietuva dėl 
Rusijoje kilusios finansų kri
zės išgyveno dolerių pirkimo 
karštligę. Daugelis bankų 
smarkiai pakėlę JAV dolerių 
pardavimo kursą, net iki 
aukščiausios leistinos ribos — 
4,08 lito už 1 dolerį- Vieninte
lis Vilniaus bankas nedidino 
dolerių pardavimo kainos 
(4,01 lito), todėl prie Vilniaus 
banko valiutos keityklų drie
kėsi nemažos žmonių eilės. 
Dėl pirkėjų antplūdžio Vil
niaus bankas net buvo pristi
gęs dolerių, todėl teko pirmą 
kartą per pastaruosius metus 

NATO Europoje aukščiausio 
teisėjo pareigas. Karių paren
gimuose ar naujokų priesai
koje jis taip pat dalyvaudavo, 
aišku pasiunčiant jam auto
mašiną su vairuotoju, nes ka
rinės bazės vadovybė turėjo 
didelę garbę savo tarpe matyti 
tokį aukštą JAV svečią. Klas
totu pažymėjimu vokietis ei
davo net į stipriai saugomą 
atominę jėgainę, kurioje kartu 
su miesto meru pietaudavo. 

Jo siekis — dar aukštesnio 
laipsnio — baigėsi nelaimin
gai: vieną dieną vokiečių kari
ninkams pasisakęs, esąs pa
keltas į brigados generolo 
laipsnį. Karininkai nutarė 
„generolą" iškilmingai pagerb
ti, pakviesdami, „tikrą" trijų 
žvaigždučių JAV generolą. Ne
norėdami prasilenkti su proto
koline tvarka, vokiečiai pas
kambino į NATO būstinę 
Briuselyje. Karininkai „krito" 
nuo kėdžių išgirdę, kad tokio 
JAV pulk. M. R. Scott visiškai 
nėra. Suimtas policininkas pa
sisakęs tikrą pavardę. Jis jau 
baustas 1982 m. už važinė
jimą į įvairius pagerbimus 
Augsburge amerikietiška au
tomašina bei JAV majoro 
laipsnio uniforma. 

gabentis valiutą iš užsienio, 
rašo „Respublika". 

Per dolerių pirkimo karšt
ligę buvo pastebėta ir kita 
tendencija — gyventojai iš 
bankų atsiėmė terminuotuo
sius indėlius litais ir, iškeitę 
juos į dolerius , vėl padėdavo į 
tą patį banką. Dėl to išlošė tik 
bankai, kuriems nereikėjo 
mokėti palūkanų už per anks
ti atsiimtus indėlius. 

Papildomai atsivežti dolerių 
iš užsienio turėjo ir bankas 
„Hermis". 

Valiutos pirkimo įkarštis 
Lietuvoje aukščiausią tašką 
buvo pasiekęs rugpjūčio pas
kutinėmis dienomis. 

Pasak banko „Hermis" iždo 
departamento direktoriaus 
pavaduotojo Jono Iržikevi-
čiaus, dabar gyventojai, pas
kubėję prisipirkti valiutos, vėl 
ją neša atgąJ. į bankus ir keičia 
į litus. Bankininko nuomone, 
žmonės dėl skubotai priimtų 
sprendimų turėjo tik nuosto
lių. RJ. 

MAISTO PRODUKTU 
PASIRINKIMĄ LEMIA 

KAINA 

Lietuvos gyventojai prieš 
šešis — septynis dešimtme
čius maitinosi teisingiau negu 
dabar, teigia Mitybos centro 
direktorė dr. Kamelija Ka-
dziauskienė. Penktadienį, rug
pjūčio 28 dieną, ji pristatė 
žurnalistams Lietuvoje atliktų 
mitybos tyrimų rezultatus. 
Pagal Pasaulio sveikatos orga
nizacijos (PSO) programą ir 
metodikas atlikti tyrimai pir
mą kartą apėmė visus šios 
problemos aspektus ir suteikė 
galimybę nustatyti ryšį tarp 
maisto raciono, žmogaus 
kūno masės ir labiausiai pap
litusių lėtinių neinfekcinių 
ligų. O kadangi tyrinėti mity
bos problemas Lietuvoje pra

dėta 1933 metais, Mitybos 
centras parengė diagramą, ro
dančią svarbiausių medžiagų 
suvartojimo dinamiką nuo to 
laiko iki mūsų dienų 

Baltymų suvartojimo kreivė 
per visą laiką išliko beveik 
nepakitusi, tačiau „riebalai" 
smarkiai kyla į viršų, o 
„angliavandeniai" — leidžiasi 
žemyn. Su „riebalais", pasak 
K. Kadziauskienės, netgi gero
kai persistengta. Prisiklausę 
naudingų patarimų ir rekla
mos, žmonės aklai metėsi prie 
aliejaus: tiek vyrai, tiek mo
terys jo dabar suvartoja dau
giau, negu reikėtų, visiškai 
nepamatuotai ignoruodami 
sviestą. Lietuvoje yra paga
minama daug gero sviesto, o 
svieste yra įvairių medžiagų, 
labai reikalingų žmogaus or
ganizmui. 

Tyrimai taip pat parodė, 
kad maisto produktų pasirin
kimą pirmiausia lemia jų kai
na (tai teigė 66,4 proc. ap
klaustų moterų, 67,1 — vyrų). 
Maisto produktus pagal jų 
įtaką sveikatai renkasi tik 
11,1 proc. apklaustų moterų ir 
5,1 — vyrų. Tokia situacija, 
maisto higienos specialistų 
nuomone, turėtų kelti rimtą 
valdžios susirūpinimą. Sveika
tos apsaugos viceministras 
Vytautas Kriauza spaudos 
konferencijoje sakė, jog būtina 
ekonominėmis priemonėmis 
skatinti ir remti sveikų pro
duktų gamybą. Jo nuomone, 
būtina keisti žemės ūkio dota
vimo sistemą. 

Tokie pat mitybos tyrimai 
atlikti ir Latvijoje bei Estijoje. 
Jų rezultatai bus apibendrinti 
spalio mėnesį Vilniuje rengia
moje tarptautinėje konferenci
joje. Žinios apie Lietuvos gy
ventojų mitybą pirmą kartą 
pateks į PSO duomenų banką, 
galės pasitarnauti PSO ek
spertams rengiant mokslines 
rekomendacijas, tarptautines 
programas. (Elta) 

Danutė Bindokienė 

Kad sudrebintų mūsų 
apsnūdimą 

Penktadienį Amerikos Vidu
rio vakarų valstijų gyventojus 
nustebino netikėtas žemės 
drebėjimas, kurio centras bu
vo šiaurės vakarų Pennsyl-
vanijoje, bet didesni ar ma
žesnį supurtymą pajuto Ohio, 
Michigan ir kitos valstijos. 

Kai užsimenamas žemes 
drebėjimas, paprastai visų 
pirma žmonės pagalvoja apie 
Kaliforniją, kuri raižyte išrai
žyta požeminiais sprūdžiais. 
Mūsų skaitytojai toje valsti
joje ne kartą yra pajutę 
žemes „pasijudinimus'' ir net 
turėję nemažai nuostolių. 

Praėjusį penktadienį pasi
girdo žinios, kad žemės dre
bėjimas buvo jaudamas ir 
Cleveland mieste. Nors ap
čiuopiamos žalos nepadaryta, 
bet vis tik tai buvo neeilinis 
įvykis, apie kurį vietiniai gy
ventojai dar ilgai kalbės. Cle-
velando už poros savaičių 
laukia kitas neeilinis įvykis, 
kurio galbūt amerikiečiai net 
nepastebės, bet lietuviams, 
gyvenantiems šiame krašte, 
jis yra labai svarbus. 

Tai, be abejo, JAV LB XV 
Tarybos antroji sesija. Atėjo 
laikas plačiai atverti šio 
krašto Lietuvių Bendruome
nės veiklos langus, įleisti pro 
juos saulės šviesos ir tyro oro. 
Jau seniai girdime „požemi
nius dundėjimus", kad ši 
Krašto valdyba per mažai 
rūpinasi apygardų, apylinkių, 
įvairių tarybų reikalais, o per 
daug — politika, Lietuva ir 
apskritai veikla, kuri neįeina 
į jos kompetenciją. 

Kritikos bet kokį visuome
ninį darbą dirbantiems nie
kuomet netrūko. Nepaisant, 
ką ir kaip uoliai jie pavestus 
uždavinius atlieka, atsiranda 
geriau išmanančių (kurie pa
tys už jokius pinigus nesu
tiktų į darbus įsijungti). Da
bartinei Krašto valdybai gal
būt labiausiai trūksta gero in
formavimo — kai visuomenė 
nežino, kas dirbama, kas at
likta, kuo labiausiai rūpi
namasi, atsiranda priekaištai. 

Išimtis yra Socialinių reika
lų, Kultūros ir Švietimo tary
bos, kurių plati ir labai pras
minga veikla nuolat aprašoma 
mūsų spaudoje. Žinoma, idea
lu būtų surasti kompetentin
gą asmenį, mokėti algą už 
rašymą į laikraščius, tačiau 
tokiu atveju lietuviškoji visuo
menė turėtų rimčiau žiūrėti į 
savo pareigą atiduoti metinį 
solidarumo mokestį, remti LB 
veiklą aukomis — vien parū-
gojimais čia nieko nepasiek
sime. 

Prasminga, kad XV tarybos 
II sesija žada nusmaigstyti 
gaires būsimai veiklai — net 
toli į ateitį. Sustatant darbo
tvarkę, tai skamba gražiai — 

štai rūpinamės net antruoju 
tūkstantmečiu..Vis tik šis dar 
nepasibaigė, darbų dar daug. 
siūlytume per toli į ateitį 
žvelgiant, neužkliūti už da
barties ir nepargriūti. Rezo
liucijomis kiauro LB stogu 
neuždengsime, reikia konkre
čių planų ir — svarbiausia — 
jų vykdymo. 

Štai keli pasiūlymai. 
Stiprinti ryšį tarp Krašto 

valdybos, apygardų ir apylin
kių valdybų, sujungiant visus 
į tamprų, darbingą vienetų. 
Ne šalpos darbams Lietuvoje, 
o pasirūpinti, kad apylinkėje 
(ir apygardoje i gyvenantys lie
tuviai tėvai suprastų lietu
viškų mokyklų svarbą ir 
leistų į jas savo vaikus. Suras
ti prenumeratų lietuviškai pe
riodikai, skelbiant savo apy
linkėse spaudos vajus, net 
konkursus ir skiriant premi
jas už prenumeratų surinki
mą. Vietoj niekučių (ypač 
butelių1 laimėjimams skirti 
bent vieną lietuviško laik
raščio prenumeratą. Sekma
dieniais po lietuviškų Mišių 
turėti knygų ir spaudos stalą 
'kai kuriose vietovėse tai da
roma,'. Kur dar veikia lietu
viškos parapijos ar yra auko
jamos bent Mišios lietuvių 
kalba, pasirūpinti, kad visi 
apylinkių lietuviai kaip tik 
tuo metu bažnyčioje daly
vautų, parodytų kitataučiams, 
kaip svarbu melstis lietu
viškai. 

Ruošti bendras šventes, 
renginius su artimesnių ar to
limesnių apylinkių lietuviais, 
užuot kiekvienoje paminint 
tas pačias šventes atskirai. 
Organizuoti ekskursijas į ki
tus miestus, kai vyksta dides
nio masto renginiai. Įtraukti 
iš Lietuvos atvykstančius tau
tiečius, kad jiems nereikėtų 
kurti savo bendruomenes. Pa
siųsti apylinkės ar apygardos 
valdybos narius į vietinių lie
tuviškų jaunimo organizacijų 
susirinkimus, sueigas, parū
pinti bent vadovams lietu
viškos spaudos, papasakoti 
apie bendruomeninio gyveni
mo svarbą lietuvybės išliki
mui toli nuo savo kilmės 
krašto. Sudaryti palankias 
sąlygas vaikams ir jaunimui 
lankytis renginiuose, skatinti 
tėvus, kad atsivestų savo 
atžalyną, net. jeigu reikia 
išrūpinti papiginta kaina bi
lietus. Pagaliau informuoti! 
Per spaudą, per radiją... Kai 
bendruomeninė veikla bus 
plačiai žinoma, uždegs ir ne
veiklesniuosius, duos pavyz
džių tiems, kurie galbūt yra 
toje veikloje nauji ir nelabai 
nusimano, kaip ką atlikti. 
Drįskime sudrebinti lietu
višką veiklą! 

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA 

JURGIS JANKUS 
ROMANAS 

Nr.32 (Tęsinys) 
Aldona tą mano pusę irgi žinojo, bet šiandien 

knietėjo jai atverti ir antrąją pusę, ypač, kad nega
lėjau apsispręsti, ką ir kaip rašyti Brigitėlei. Ji atrodė 
tokia, su kuria galima būtų ne tik tartis, bet ir patari
mo prašyti. 

Kai užlipom į patį viršų, vaizdas net krūtinę su
spaudė. Kelis kartus iš lengva apsisukau akimis ger
damas į visas puses atsivėrusias platybes, viena ranka 
apkabinau Aldoną per pečius ir paklausiau: 

— Kieno ta vieta yra? 
— Nežinau. Gal valstybės, o gal ir kieno kito. Ko

dėl? 
— Noriu čia pasistatyti namą. 
— Žiemą vėjai nuneš. 
— Kai pastatysiu, niekas nenuneš. Nebent pats 

velnias su botagu užsimanytų nukirsti. Tas, kuris 
kalną perkirto. Čia gi uola. Įgręšiu pamatus į uolą. 
Sėdi sau viduje ir žiūri, kaip vėjai sniegus apie namą 
glėbiais švaisto ir juokies, kad esi nepaliečiamas. O 

pavasariai! O rudenys! Tai jau antra vieta, kur no
rėčiau statytis namą. Pirmoji buvo Niagaros upėje tuoj 
virš Kanados krioklių, kur visa upė ūžaudama per ak
menis ąina į krioklį. Koks vaizdas akiai ir kokia muzi
ka ausiai! Ir dabar čia! Palik mane čia per naktį. No
riu palydėti saulę vakare ir pasitikti rytą, o su mė
nuliu pasišnekėti per naktį. 

— Ir sustipti. Dieve mano, kaip sustipti. 
— Kodėl namie nepasakei? Būčiau atsinešęs mieg

maišį. Bet dėl tokio grožio galima daug ką iškęsti. Net 
valandą kitą ir pastipti. 

Kai nieko nesakė, bet tik žvalgėsi po tolumas ne
atitraukdama savo peties nuo manojo, pagalvojau, kad 
tame kalne gera būtų gyventi su ja, bet garsiai pasa
kiau: 

— Juokai juokais, bet kvailiu pasivertęs norėčiau 
susiklausinėti, kieno ta vieta yra ir kiek norėtų ne už 
visą, bet tik už sklypą, tik tokį, kad būtų vietos vieno 
žmogaus namuką pasistatyti. 

— Kodėl tik vieno? 
— Kad vienas teesu. 
— Nė svečių nenorėtum? 
— Laukiamiem svečiam ir vieno žmogaus name 

vietos visada bus. Juk ne karstą statyčiau. Ir tu.ir Jo
nas visada būtumėt laukiami. 

— O jeigu imčiau ir panorėčiau ilgiau pabūti? Jei
gu panorėčiau kelias saules į miegą palydėti ir kelias 

vėl pasitikti, kelias naktis su mėnuliu vienišas min
tis pasidalinti? Ką pasakytum? 

— Apsidžiaugčiau. O jeigu nenorėtum po vienu 
stogu būti, šalia kitą namą pastatyčiau. Tokį, kokio 
pati norėtum. Kad nereikėtų per šalčius per lauką pas 
vienas kitą vaikščioti. Kalne urvą iškirsčiau. ir niekas 
nežinotų, kad pas viens kitą vaikščiojam. 

— Svajotojas. Nemaniau, kad to amžiaus vyras 
dar svajotų. 

— Ar ta dorybė tik moterims? — užšokau. 
— Gal ir ne vien, — nutęsė, — bet gyvenimas taip 

sutvarkytas, kad moteris turėjo įprasti laukti, kas at
jos, ką atjojęs pasakys. 

— Jeigu taip, tai seniai praėjęs karas ir milijonus 
vyrų išmokė laukti: kol ką pataikys, ar ne, bolševikai 
sugrįš, ar ne, o jei sugrįš, ar vakariečiai lieps išeiti, ar 
ne, bėgti, ar ne, bomba į tą namą pataikys, ar ne. 
Mano mokytojas, jau žilas žmogus, net mane kartą 
buvo nusivedęs į pušyną paieškoti vietos išsikasti 
slėptuvę, kurioj, prisinešęs porai metų maisto galėtų 
palaukti, kol velniai rusus išneš. Jeigu sakai, kad 
brendę vyrai jau buvo užmiršę svajoti, tai tėtušis ka
ras juos vėl pamokė, o rimtai šnekant galvoju, kad 
mudu galėtumėm ir po vienu stogu išsitekti, — pasa
kiau ir kone krūptelėjau. 

Stovėjom pačiam viršūnės pakrašty. Nuo tos vietos 
uola keliolika pėdu linko žemyn ir staiga baigėsi. 

Prieiti prie paties krašto ir pažvelgti žemyn buvo pa
vojinga. Kai į mano pasakymą, kad galėtumėm po vie
nu stogu išsitekti, nieko neatsakė, paklausiau: 

— Kažin ar mano batai neslįstų, jeigu pamė
ginčiau nueiti ligi krašto? Įdomu būtų pažiūrėti tiesiai 
žemyn. 

— Jeigu rytojus nebevilioja, kodėl ne. Tik ne da
bar. Kai ateisi vienas. 

— Kodėl ne9 

— Man pilvas jau dvyliktą skambina. Manau, bus 
sveikiau ir pačiam pirma užkąsti, o paskum bandyti. 
Juk nežinai, ar ten gatavas stalas jau laukia. 

Išsisuko iš mano apkabinimo ir nuėjo prie savo 
kuprinės. Paėmusi kuprinę paėjo galą ir pasidėjo ant 
kiek pakilusios plokščios uolos. Nusekiau. 

— Čia galėsi ir užkąsti ir žemyn pažiūrėti. 
Tikrai čia vienas uolos kraštas buvo kaip pjaute 

nupjautas ir ėjo kažin kiek pėdų stačiai žemyn. Ant 
jos ir užlipti nebuvo pavojinga, nes nuožulnumas ejo 
ne žemyn į prarają, bet į kalno pusę. Pripylusi po puo
duką kavos sau ir man, pasiėmusi sumuštinį atsisėdo 
ant uolos krašto, nuleido kojas žemyn ir paplojo delnu 
uolą šalia savęs, kad ir aš atsisėsčiau. Iš karto buvo la
bai nejauku, vienas gal net nebūčiau išdrįsęs taip pra-
muštagalviškai sėstis, bet kai ji, moteris, jau sėdėjo, 
tai man nesėsti net nebebuvo kaip Atsisėdau, nulei
dau kojas. (Bus daugiau' 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

NAUJOJO 
TESTAMENTO 
VERTĖJO 
ATMINIMAS 

Šeštadienį, rugsėjo 19 dieną. 
Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčioje įvyko žinomo vertėjo, 
teologinių veikalų autoriaus, 
politinio kalinio, kunigo Čes
lovo Kavaliausko (1923-1997) 
gimimo 75-ųjų metinių minėji
mas. Jį rengė Lietuvių kata
likų mokslo akademija. 

Č. Kavaliauskas, kaip rašo
ma k a t a l i k ų Bažnyčios žiny
ne", buvo vienas labiausiai pa
sižymėjusių Kaišiadorių vys
kupijos kunigų. Baigęs Kauno 
kunigų seminariją ir 1946 me
tais įšventintas į kunigus, jau 
1950 metais buvo suimtas, nu
teistas ir išs iųstas į Sibirą. Už 
dalyvavimą garsiajame Norils-
ko kalinių sukilime kalinimo 
laikas j am buvo pratęs tas . 

Sugrįžęs į Lietuvą, dirbo 
įvairiose Kaišiadorių vyskupi
jos parapijose, daug laiko skir
damas savarankiškoms teolo
gijos studijoms. Išmoko anglų, 
vokiečių ir kitų kalbų, vertė 
mokslines knygas, rašė 
straipsnius, vadovavo kate
chetų kursams. Kun. Č. Kava
liauskas yra 1972 m. išleisto 
Naujojo Testamento vertėjas į 
lietuvių kalbą, „Trumpo teolo
gijos žodyno", ki tų veikalų bei 
straipsnių autor ius . J is , kaip 
teigiama „Bažnyčios žinyne", 
neturėjo beveik jokio turto, ne
siekė sau patogumų ar malo
numų, nes svarbiausia jam 
buvo tiesa, Dievo garbė ir dva
sinė nauda žmonėms. 

Kunigas Č. Kavaliauskas 
palaidotas Vievio bažnyčios 
šventoriuje. (Elta) 

M E L D Ė DIEVO 
M O T I N O S P A G A L B O S IR 

U Ž T A R I M O 
Gražiai žolynais pasidabinu

si Pivašiūnų bažnyčia sutinka 
tikinčiuosius, su dėkingumo 
maldomis ir prašymais atei
nančius čia į Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Dangun 
ėmimo at la idus . Tuo vardu 
pavadinta ir pa t i Pivašiūnų 
bažnyčia, minint i dešimties 
metų sukaktį , ka i kardinolas 
Vincentas Sladkevičius po
piežiaus Jono Paul iaus II do
vanota k a r ū n a vainikavo ste
buklingu vadinamą Dievo Mo
tinos paveikslą, suteikdamas 
Nuliūdusiųjų Paguodos titu
lą. Tai penktas is Lietuvoje 
vainikuotas šventas paveiks
las. 

Taip pat minimas ir pirmo
sios Pivašiūnų bažnyčios 350-
ties metų jubiliejus. 

Prasidėję rugpjūčio 15-ąją, 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Dangun Ėmimo atlaidai 
— Žolinė Pivašiūnuose truko 
aštuonias dienas. Didžiausios 
iškilmės vyko sekmadienį, 
rugpjūčio 16-ąją. 

Toli nuaidėjęs bažnyčios 
varpas skelbė apie artėjančias 
vidurdienio šventas Mišias. Į 
iškilmes atvyko kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, apaš
talinis nuncijus arkivyskupas 
Erwin Josef Ender, Magdebur
go vyskupas iš Vokietijos Leo 
N'ovakas, Kaišiadorių vysku
pas Juozapas Matulaitis. Kau
no arkivyskupo augziliaras 
vyskupas Vladas Michelevi-
čius, Tarpdiecezinės Kauno 
kunigų seminarijos rektorius 
Rimantas Norvilą, kiti dvasi
ninkai. 

Šventose Mišiose, kurios bu
vo aukojamos bažnyčios šven
toriuje, grojo iš anksto specia
liai pasirengęs Alytaus kari
nis orkest ras , giedojo Kai
šiadorių vyskupijos jungtinis 
choras. 

Pasimelsti prie stebuklingo

jo Dievo Motinos paveikslo į 
Žolinės atlaidus Pivašiūnuose 
atėjo tikinčiųjų eisenos iš kai
myninių ir tolimų parapijų. 

Nors nėra žinoma, kas ir 
kada sukūrė Pivašiūnų Dievo 
Motinos paveikslą, tačiau isto
rijos šaltiniai liudija, jog jo 
būta čia jau pirmoje banyčioje. 
Tiek pirma, tiek antra Piva
šiūnų bažnyčia sudegė gais
ruose, o stebuklingasis Dievo 
Motinos paveikslas — išliko. 
Dabar jis — naujosios, 1825 
metais statytos, bažnyčios pa
sididžiavimas. Paveikslą su
pantys dėkingumo ženklai — 
votos liudija žmonių padėką 
už patirtas malones. 

Pivašiūnų Dievo Motina, 
kaip sakė klebonas Vincas 
Baublys, saugo šio Alytaus ra
jono miestelio žmonių gyve
nimą. Abu baisūs karai praū
žė pro šalį. Karo audrų ap
saugoti, parapijiečiai restau
ravo paveikslą. 

Yra daug pasakojimų apie 
Pivašiūnų Dievo Motinos ma
lonę. Niekas nesuskaičiuos, 
sako klebonas V. Baublys, 
kiek čia suteikta paguodos ir 
ramybės, kiek žmonių čia su
rado tikėjimo kelią. Ypač 
daug tikinčiųjų su prašymais 
ir dėkingumo maldomis sup
lūsta į Pivašiūnus per Žolinę. 

Šiais metais kiekvieną Žo
linės atlaidų dieną melstasi 
vis kita intencija. (Elta) 

EUCHARISTINE 
ADORACIJOS NAKTIS 

Naktį iš birželio 19-osios į 
20-ąją Kauno šv. Pranciškaus 
Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje 
Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių 
kongregacija surengė Eucha
ristijos adoraciją padėkos in
tencija. Pagerbę giesmėmis 
Švč. Mergelę Mariją, apėję 
Kryžiaus kelią ir pašlovinę 
Viešpatį, susirinkusieji daly
vavo šv. Mišiose, kurias kon-
celebravo arkivyskupas S. 
Tamkevičius ir kunigai. Joms 
pasibaigus, nuo 22 vai. iki 5 
vai. buvo adoruojamas Šven
čiausiasis sakramentas, gieda
mas Švč. Jėzaus Vardo roži
nis, rytmetiniam Viešpaties 
šlovinimui vadovavo seserys 
kazimierietės, maldos sambū
ris „Marijos "aikai". Eucharis
tijos bičiuliai, Švč. M. Marijos 
rožinio bendruomenė, Eucha
ristinio Jėzaus seserys, elzbie-
tietės. 5 vai. ryto buvo aukoja
mos šv. Mišios, kurių metu 
pamokslą pasakė kun. L. Jag
minas, SJ, giedojo Domeika
vos parapijos choristai. Kitas 
Eucharistines naktis numato
ma surengti liepos 31 d. Rau
dondvario Šv. Kūdikėlio Jė
zaus Teresės bažnyčioje ir 
rugsėjo 11d. Kauno Šv. Pran
ciškaus Ksavero bažnyčioje. 
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CLASSIFIED GUIDE 
IVAIROS NEKILNOJAMO TURTO 

Prieš Šiluvos atlaidų procesijos pradžią Maria aukštesniosios mokyklos aikštėje, Čikagos Marąuette Parke. 
Kairėje (.pirmasis) inž Antanas Rudis kalbasi su Kolumbo Vyčiais, dalyvavusiais procesijoje. Nuotr. Joe Kulio 

ŠVENTINIAI IR PROGINIAI 
PAMOKSLAI 

Perskaitęs Jono A.Kučinsko 
- Kučingio „Šventiniai ir pro
giniai pamokslai" 284 pusla
pių knygą, išleistą Logos lei
dyklos Vilniuje 1998 m., noriu 
išsakyti savo samprotavimus 
ir kai kurias mintis apie di
džiulę reikšmę bažnyčiai, mū
sų tautos išeivijai ir Lietuvai. 

Apie prelatą Joną Kučingį, 
kaip žmogų, kunigą ir asme
nybę girdėjau dar okupacijos 
metais iš buvusios Amerikos 
lietuvių visuomenės veikėjos, 
dainų ir šokių ansamblio 
..Spindulys" vadovės Onos Ra-
zutienės pasakojimų. Ona Ra,. 
zutienė per susitikimus čia, 
Vilniuje, man papasakojo apie 
Amerikos lietuvių veiklą, apie 
tai. kad Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos klebonas pre
latas Jonas Kučingis labai 
daug padeda lietuviškajai 
veiklai, kad yra aktyvus ne tik 
Dievo ir Bažnyčios tarnas, bet 
ir aktyvus lietuvybės puose
lėtojas. Kad jo pamokslai 
spinduliuojantys,traukia žmo
nes ne tik prie Dievo ir 
Bažnyčios, bet ir labai daug 
padeda lietuviškosios veiklos 
puoselėjimui. Yra aktyvus ko
votojas dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės reikalo. 

Apie prelatą Joną Kučingį, 
jo gyvenimą ir veiklą daugiau 
sužinojau, perskaitęs knygą 
„Mano gyvenimo takais", iš
leistą Los Angeles 1996 m. ir 
pakartotinai perskaitęs to pa
ties turinio knygą, išleistą Lo
gos leidykloje Vilniuje 1997 m. 

1997 m. liepos 27 d., per pre
lato Jono Kučingio kunigystės 
60-ies metų jubiliejaus 
minėjimą Švėkšnoje turėjau 
laimės ir asmeniškai pažinti 
šį garbų žmogų ir kunigą. O 
taip pat, kad Lietuvos val
stybės prezidentas prelatą 
Joną Kučingį apdovanojo 
DLK Gedimino ordinu rodo, 
kad prelatas Jonas Kučjngis 
per ilgus kunigystės tarnavi
mo Dievui. Bažnyčiai metus 
labai daug nusipelnęs Lietu
vos valstybės laisvės reikalui 
ir Amerikoje gyvenančių lie
tuvių išeivių labui. 

Perskaitęs prelato Jono 
Kučingio „Šventiniai ir progi-

Mercedps, kuri ji pakvietė apžiūrėti Dalius Karalis iš Kalifornijos ir se 
seselių kazimierieCių lietuviška biblioteką Jiedu susitiko ..Draugo" vasa
ros šventėje š.m. rugpjūčio 2 d. Dariaus dėde ir krikšto tėvas yra Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus 

Prel. Jonas Kučingis 

š i a i pamokslai" knygą, įsi
tikinau, kad tai didžiulės 
išminties ir erudicijos žmogus 
ir kunigas, kad tai didelio 
taurumo ir pasišventimo ku
nigas, pasiaukojęs tarnauti 
Dievui, Bažnyčiai ir Lietuvai. 
Tik tas, kuris savo gyvenimą 
yra pašventęs • tarnavimui 
amžinosioms vertybėms, galė
jo taip nuoširdžiai, vaizdingai 
ir patraukliai kalbėti apie 
amžinąsiais tiesas ir žmogaus 
paskirtį čia žemįrįe. O kad 
prelato pamoksluose be Dievo 
ir Bažnyčios daug kalbama 
apie gimtąjį kraštą, tėvynę 
Lietuvą, tautos laisvę ir ne
priklausomybę, tai pamokslų 
turinys įgaudavo Jtur kas di
desnę prasmę ir vertę. Pa
moksluose buvo nuolatos kal
bama ir primenama išeivijai, 
kad jie yra lietuviai ir Lietuva 
yra jų tikroji tėvynė sveti
mųjų okupuota Kad ateis lai
kas ir Lietuva bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė — tai 
buvo naudinga išeivijai ir Lie
tuvai. Mano supratimu, tai 
daug pasitarnavo išeivių dva
sios stiprybės ir lietuvybės 
išsaugojimui svetimame kraš
te. 

Panašaus turinio pamoks
lus galėjo pasakyti tik tas ku
nigas, kuris labai mylėjo savo 
tėvynę, skaudžiai išgyveno 
Lietuvos laisvės netek
ties skausmą — ilgesį ir 
tvirtą tikėjimą, kad Apvaiz
dos dėka Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma valstybė. 
Svarbiausia, kad prel. Jono 
Kučingio pamoksluose tas 
tėvynės meilės, laisvės ilgesys 
ir tvirtas tikėjimas Lietuvos 
prisikėlimu, sugebėjo įtikinan
čiai paveikti ir tautiečius 
išeivijoje. 

Kaip rašo knygos ir pa
mokslų autorius, labai svarbu 
gyvenant išeivijoje — Ameri
koje išlikti lietuviais ir katali
kais, kad tėvynė Lietuva vėl 
atgautų laisvę ir nepriklau
somybę. Kaip skaitytojas, esu 
įsitikinęs, kad prelatas Jonas 
Kučingis tai įvykdė neprie
kaištingai ir su kaupu. 

Jau pirmajame pamoksle, 
pasakytame Amerikoje 1946 
m. gruodžio 23 d. apie Kalėdų 
Kristaus šventę, sakė: „Ateis 
laikas, kai išgirsime Taikos 

ELEKTROS 
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Angelo balsą, skelbianti, kad 
tas, kuris stengėsi sunaikinti 
lietuvių tautos tikėjimą ir gy
vybę, žuvo. Ir tada iš viso pa
saulio į bendrą žygį pakils 
būriai išblaškytų lietuvių, ku
rie lyg kariai, laimėję žūt
būtinę kovą, žygiuos į vieną 
tikslą — į Lietuvą. 

Velykų švenčių Prisikėlimo 
pamoksluose Jonas Kučingis 
sakė: „Mes matėme, kaip na
cizmas ir fašizmas iš savo di
dybės staiga virto dulkėmis, 
kaip nedorovės purvas maišėsi 
su jų ašaromis ir krauju. Taip 
turės žengti ir šių dienų die
vaitis — komunizmas". 

Kiekviename jo pamoksle 
yra gyvas, įtikinantis tikėji
mas, kad blogio viešpatavimas 
yra tik laikinas dalykas. Jis 
patsai tikėjo ir kitiems 
šviesiai — tiesiai skelbė, kad 
ateis laikas ir tas , kuris ieš
kojo sunaikinti lietuvių tau
tos gyvybę, patsai žus... 

Prelato Jono Kučingio pa
moksluose didelis ir svarbiau
sias dėmesys skiriamas šei
mai, vaikams. Kad neužtenka 
vaikams duoti gyvybę, reikia 
jiems įkvėpti ir lietuvišką 
sielą, išpuošti lietuviškais pa
pročiais, išmokyti savo kal
bos, — kalbėdavo pamoks
luose. 

Prelatas Jonas Kučingis 
skaudžiai išgyveno, kad prie
šas naikino mūsų mažą tautą 
Lietuvą, kuri neteko apie 
800,000 žmonių. Tačiau ti
kėkime, kad tamsiausia va
landa yra prieš aušrą. Mūsų 
viltis gaivina tikėjimas Dievo 
apvaizda ir Lietuvos meilė, — 
kalbėjo Jonas Kučingis. 

Jo pamoksluose nemažai 
vietos skiriama savai valsty
bei. Apie Lietuvos valstybę ir 
jos nepriklausomybės paskel
bimą nuolatos kalbėdavo. Jis 
džiaugdavosi, kad ne tik Lie
tuvos kamienas tėvynėje yra 
gyvas, bet kad dėl Lietuvos 
laisvės kovoja ir išeivija. Kar
tu šaukdamas laisvės reika
lams atbukusią pasaulio są
žinę į valstybių ir didžiųjų 
tarptautinių organizacijų va
dovybes. 

Prelatas Jonas Kučingis 
daug gražių ir prasmingų pa
lyginimų savo pamoksluose 
yra pasakęs apie lietuvę Mo
tiną, tremtinę ir išeivijoje 
esančias motinas. Vertinda
mas jų dvasines savybes, 
darbštumą, dorovingumą, sa
vo išskirtinę meilę vaikams, 
kad lietuvė motina buvo kan
tri ir pamaldi. Kartu primin
damas, kad Mergelė Marija 
yra visų motinų Motina ir 
todėl pasitikėkime Dangišką
ja Gailestingumo Motina. 
Norėdamas sutvirtinti išeivi
joje gyvenančių lietuvių dva
sią ir viltį, jis pamoksluose 
kalbėdavo, kad nė vienas ne
gali pasiduoti nevilčiai. Lietu
vos istoriją kuria ne tik pries
paudą kenčiantys lietuviai tė
vynėje, bet ir tie jos vaikai, 
kurie su savimi išsinešė dide
lę savo krašto meilę, laisvės 
troškimą ir norą ją vėl matyti 
laisvą. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 
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ketvd. 3 v.p.p. -10 v.v., 

šeštd. 9 v.r. - 3 v.p.p. 
Nemokamai užpildome 
anketas žaliai kortelei; 

7269 S. Harlem, 
Bridgeview, IL 60455 

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240N.PULASKIRD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio? 

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių; 

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui; 

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema! 

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis. 

Kreiptis: 
Arūnas, td. 773-205-7702. 

Prel. Jonas Kučingis pa
mokslo metu kalbėdavo apie 
visų išeivių pareigą išmokyti 
savo vaikus lietuvių kalbos, 
įduoti į jų rankas knygą ir 
laikraštį- J u k žmogus per 
kalbą žengia į pasaulį. Jei tau
ta nori pasilikti ištikima sau, 
ji pirmiausia turi pasilikti 
ištikima savo kalbai, — savo 
pamoksluose kalbėdavo prela
tas. O koks laimingas buvo 
prelatas Jonas Kučingis, kada 
jo ir tautiečių viltys tapo tik
rove, kad Lietuvos laisvės rei
kalas ir kova už jos nepriklau
somybę, Apvaizdos dėka, išsi
pildė. Tad prelatas Jonas Ku
čingis kalbėjo, kad šiandien 
kartu su savo broliais tėvy
nėje galime džiaugtis Lietu
vos nepriklausomybe, ypač tie 
išeiviai, kurie sulaukė laisvos 
Lietuvos. 

Stasio Raštikio perlaidoji
mo Lietuvoje ir Petro Sako 
palaikų perlaidojimo Šeduvoje 

GREIT PARDUODA 

% g f RE/MAX 
^ R E A L T O R S 

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

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

Realty Group Inc. 
Realmart 

6602S.PulaskiRd. 
Chicago, IL 60629 

BALYS BUDRAITIS 
Broker Assodate 

Patarnauja įvairių nuosavybių 
pirkime bei pardr ime, 

mieste ir priemiesčiuose. 
Suinteresuoti skambinkite 

B U D R A I Č I U I 
Bus. 773-585-6100 Pager 312-308-0307 
F»x 773-585-3997 

Skambinantiems j Lietuvą ir 
kitas šalis $0.39 už minutę!!! 

Pokalbiai iš visur ir bet kada, 
kur tik yra telefonas. Jokio spe
cialaus prisijungimo, jokių są
skaitų ir papildomų mokesčių. 
Taip nebūna"! BŪNA!!! 

GLOBAL KEY telefono korte
lės $5, $10 $20 ir $50 vertes 
Perkant už $100 — viena ($10) 
nemokamai!!! 
Teiraukitės teL (773) 230-0138; 
(773) 251-5822; (773) 419-3595. 

Brighton Pk 
išnuomojami 2 bt.. Vienas — 4 
kamb. su šiluma $525 mėn., 
antras - 3 kamb. su šiluma ir 

elektra $380 mėn. 
TeL 773-376-1754 

proga prelatas Jonas Kučingis 
Lietuvos nepriklausomybės 
džiaugsmą išreiškė šiais žo
džiais: „Mes pasitraukėme į 
Vakarus ne kapituliuoti, bet, 
kad būdami laisvėje, geriau 
galėtume padėti savo tautai . 
Pasitraukdami iš Lietuvos 
išsinešėme tik savo kūną, 
mūsų meilė ir širdis liko Lie
tuvoje". Tėvynės ilgesį ne
pajėgė užvožti net svetimos 
žemės kapų velėna. Lietuvis 
išeivis ir kape gulėdamas 
jaučia Lietuvos žydinčių sodų 
kvapą, mato tolimos tėviškės 
liepas, jaučiasi nelaimingas 
gulėdamas po svetimu me
džiu, — pamokslo metu kal
bėjo prel. Jonas Kučingis. 

Mano supratimu „Šventinių 
ir proginių pamokslų" rinki
nys tikras idealų lobynas. Jie 
buvo ir yra t ikras kelrodis į 
krikščioniškųjų bei tautiškųjų 
vertybių aukštybes. 

S t a s y s G e n t v i l a s 

ši Dievo Motinos statula buvo nešama Šiluvos atlaidų procesijoje Mar
ąuette Parke. Nuotr Gedimino Janutos 
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LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI 

Su „Pasaulio lietuvio" žur
nalu bet kokį ryšį turintiems 
pranešu, kad šio žurnalo dau
giau neberedaguoju. 1998 m. 
rugpjūčio-rugsėjo numeris bu
vo paskutinė mano redaguota, 
spausdinimui paruošta laida. 
Visą spalio laidai atsiųstą ir 
rugpjūčio-rugsėjo laidai skir
tą, bet joje netilpusią, užsili
kusią medžiagą bei nuotrau
kas „Pasaulio lietuvio" leidė
jo, PLB valdybos pirmininko 
Vytauto Kamanto nurodymu, 
jam perdaviau 1998 m. rugsė
jo 25 d. Nuo šios dienos už bet 
kokius su „Pasaulio lietuviu",, 
susijusius reikalus nebeesu 
atsakingas. 

Bronius Nainys 
1998 m. rugsėjo 25 d. 

GRIEŽTAI SMERKIAME 

Lietuvos knygynuose nese
niai pasirodžiusią Jono Janui-
čio knygą „Užvakar ir šian
dien" griežtai smerkiame ir ją 
vertiname kaip neokomunis-
tinį bandymą restauruoti ko
munizmo idėjas Lietuvoje. 

Jonas Čeponis 
LLKS Tarybos 

pirmininkas 

KODĖL PROF. DR. 
JUOZAS ERETAS 
NEPAMINĖTAS? 

P. Narutis, š.m. rugsėjo 19 
d. „Drauge" labai vaizdžiai ap
rašo „Kultūrinę poilsio savai
tę" Kennebunkporte. Paminėti 
buvo visi žymieji ateitininkų 
vadai. Tiesiog nuostabu, kad 
organizatoriai į paskaitų ciklą 
neįtraukė prof. dr. Juozo Ere
to, kuris, nors būdamas švei
caras, visą savo gyvenimą ati
davė Lietuvai! 

Ištraukos iš prof. Dr. J. Ere
to biografijos: 

1923-1924 m. kaip Krikš
čionių demokratų partijos at
stovas išrinktas į II seimą. 

1926 m. atstovavo Lietuvai 
Eucharistiniame Vyčių kon
grese Amerikoje, vienas inicia
torių, kuriant studentų ateiti
ninkų meno draugiją „Šatriją" 
(nuo 1932 m. — globėjas). 

1930-1939 m. žurnalo „Athe-
naeum" redaktorius. 

1931 m. Lietuvos Katalikų 
universiteto kuriamojo komi
teto narys. 

1935, 1936, 1939 m. LKMA 
suvažiavimų organizatorius. 

1935, 1937, 1940 m. išleistų 

Buvęs „Pasaulio lietuvio" redakto
rius Bronius Nainys 

LKMA suvažiavimo darbų re
daktorius. 

1936 m. II LKMA suvažia
vime suteikiamas LKMA aka
demiko vardas. 

1938 m. išrinktas LKMA 
Centro valdybos vicepirminin
ku. 

1954 m. išrinktas Lietuvių 
Rašytojų sąjungos (JAV) Gar
bės nariu. 

1972 m. paskiriama LKMA 
žurnalistikos premija iš Dr. 
Juozo Prunskio lėšų. 

1979 m. XI LKMA suvažia
vimas pakėlė LKMA Garbės 
nariu. 

Šio mūsų tautos milžino pa
gerbimui yra daromos pastan
gos Lietuvoje išleisti pašto 
ženklą su jo portretu, papuo
šiant Lietuvos ir Šveicarijos 
vėliavomis! Labai gražus 
straipsnis buvo parašytas 
„Lietuvos aide", š.m. liepos 10 
d., „Ar mokėsime padėkoti?" 
Autorius Algimantas Zolubas, 
Vilnius. 

Algis Liepinaitis 
Chicago, IL 

ARGI AŠ „PRAŠOVIAU''? 

{ mano straipsnį „Kur Lietu
va prašovė?" (žiūr. „Draugo" 
Nr. 168-1998) atsiliepė J. Gai
la. Jis padarė priekaištų dėl 
mano paskelbtų faktų apie 
bankines vagystes Lietuvoje. 
Tie faktai yra paimti iš Lietu
vos spaudos, nurodant šaltinį. 

Keista, kad jis bando lyg ir 
pateisinti visas tas šunybes: 
esą, negalima kaltinti vagių 
Lietuvoje, nes taip dedasi ir 
kitur... Tiesa, dedasi ir kitur, 
bet su skirtingomis pasekmė
mis. Jis pamini „Savings & 
Loan" banko apvogimą. Kaip 

Juozui LukSai-Daumantui paminklas Veiveriuose 

pasibaigė? Banko vadovas (lie
tuvis!), kaip J. Gaila rašo, 
„nubaustas New Yorke už mi
lijonų išeikvojimą". 

O kaip Lietuvoj? Vagių ne 
tik niekas nebaudė, bet pado
rius žmones — mokesčių mo
kėtojus — privertė apmokėti 
vagių padarytas skolas! Jei 
Amerikos lietuvio išeikvotus 
pinigus grąžino indėlininkai 
(gal turėjo draudimą?), tai 
Lietuvoj turi grąžinti visi pi
liečiai — mokesčių mokėtojai 
ir Lietuvos iždas. Kaip rašo 
Lietuvos spauda, šioms „sko
loms" apmokėti bus panaudoti 
už telefonų koncesiją gauti pi
nigai. 

Mums, vyresnio amžiaus lie
tuviams išeiviams, labai keis
tai atrodo, kad Lietuvoje įsta
tymai kovai šu korupcija atsi
rado kažkaip pavėluotai, kai 
vagišiai buvo visko prisigrobę: 
ir bankų, ir kitokių nuosavy
bių. Dar keisčiau, kad to laiko 
Seimas viso to „nematė" ir ne
siskubino kovoti su korupcija! 

Nešališki stebėtojai to nega
li nematyti ir pateisinti, kad 
„visi taip daro". 

Ar nevertėtų mums ir dabar 
vadovautis mūsų tėvų patirti
mi ir išmintimi: „skola — ne 
žaizda — neužgis". 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

SUKLYSTI YRA 
ŽMOGIŠKA 

Perskaičius Stasės E. Semė
nienės straipsnį „Draugo" 
dienraštyje „Lietuva turisto 
akimis" ir man įsijungus į 
kaimų gynėjų eiles, su 
džiaugsmu perskaičiau S. Se
mėnienės atsiprašymo laišką 
— „Atsiprašau Lietuvos kai
mų". S. Semėnienė savo atsi
prašymu prisipažino, kad su
klydo. 

Rašant straipsnius, laiškus į 
„Draugo" laiškų skyrių reikia 
perskaityti daug kitų laikraš
čių, kalbėtis su daugeliu kitų 
asmenų, kad galėtume teisin
gai įvykius aprašyti. Bet juk 
taip pat yra sakoma, kad — 
kiek galvų, tiek nuomonių. 
Negalėdama visas vietas ap
lankyti, pasinaudojo kitų as
menų nuomonėmis. Suprasti, 
kad buvo padaryta klaida ir 
išdrįsti atsiprašyti yra didelė 
dorybė, nes klysti yra žmogiš
ka, bet atsiprašymu artėjame 
prie Dievo. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

LAIŠKAS ' 
„MARGUČIUI i r 

Jaučiame priedermę klausy
tis „Margučio" ir tai darome 
jau daugelį metų. Kažkas ne 
taip, jo neišklausius, lygiai, 
kaip ir kažkas ne taip, neper
skaičius „Draugo". 

„Margučio II" klausydamie
si, mes, 71-o bloko pietinės 
Mozart gatvės lietuviai gyven
tojai (bent tie, su kuriais teko 
kalbėtis), norėtume išreikšti 
padėką „Margučiui II", kad jis 
yra, kad jis kalba į mus, ir kad 
jo laida mums labai reikalin
ga, įdomi, naudinga — jau 45 
minučių ilgumo! Dėkojame 
„Margučio H" vadovybei ir lai
dų vedėjams, kurie tiek šir
dies įdeda, kad mums būtų 
įdomu. Čia ir Ryčio puikūs re
portažai, literatūrinės progra
mos su Dalia, išsamūs Emili
jos išeivių spaudos praneši
mai, žinios, pranešimai, infor
macija, pokalbiai su atsilan
kiusiais „M. i r svečiais. O 
neseniai programa dar paįvai-
rėjo prez. V. Adamkaus spau-' 
dos ir Kultūros ministerijos 
atstovų pranešimais bei pra
nešimais iš Seimo. O ką jau 
kalbėti apie visų taip mėgs
tamą Bronių Siliūną ir jo pa
ruoštas ir skaitomas puikias 
tarptautinės spaudos apžval
gas. Jų labai laukiame ir no
rėtume jų dar daugiau! Ne
mažiau džiaugiamės religine 

valandėle ir sveikatos patari
mais. 

Tad gyvuokite, margutiečiai, 
ir sėkmingai toliau darbuo-
kitės dar daug metų! 

Jūsų klausytojų iš Mozart 
g-vės vardu. 

Aldona Šmulkštienė 
Chicago, DL 

LIETUVA VELTUI 
TEBETIEKIA ELEKTRA 
Baltarusija už lietuvišką 

elektrą rugsėjo pradžioje buvo 
skolinga apie 308 mln. litų. 
Pridėjus ankstesnių metų 

skolą, ši suma siekia 336 mln. 
litų. 

Pastarosiomis dienomis mi
nistro pirmininko aparato 
kancleris Kęstutis Cilinskas 
išsiuntė Ūkio ministerijai raš
tą, kuriame nurodyta imtis 
visų galimų priemonių, kad 
elektra nebūtų eksportuoja
ma veltui ir pusvelčiui. Po 
kanclerio rašto energetikai 
daugiau nei 7 kartus suma
žino elektros tiekimą Baltaru
sijai. 

„Lietuvos ryto" žiniomis 
bendrovė „Lietuvos energija" 

DRAUGAS, i998 m. rugsėjo 29 d., antradienis 

Mielai sesutei, 
A.tA. 

STASEI MAČIUKEVIČIŪTEI 
Lietuvoje mirus, jos brolį ALBINĄ KARNIŲ nuo
širdžiai užjaučiame ir jo liūdesiu bei skausmu kartu 
dalinamės: 

Genė ir Adolfas Armaliai 
Adelaide Balbatienė 
Alfa ir Vytautas Budrioniai 
Valė ir Eugenijus Geruliai 
Petronėlė ir Antanas Gudoniai 
Stasė ir Povilas Jančauskai 
Edvardas Lapas 
Dana ir Vytautas Mažeikos 
Vida Sabienė 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 

St. Petersburg, Florida 

PADĖKA 
A.tA. 

AMELIJA BALEIŠIENĖ 
Jucytė 

Mirė 1998 m. kovo 11 d. ir buvo palaidota kovo 14 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Bėga mėnesiai aplaistyti netekties ašaromis, ir mes 
gal asmeniškai nepasakėme ačiū tiems, kurie parodė 
daug nuoširdumo mums sunkiu metu. 

Dėkojame kun. Pranui Kelpšai už maldas laidotuvių 
namuose, šv. Mišias atnašautas Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, jautrų pamokslą ir laidojimo apeigas 
kapinėse. 

Labai ačiū dr. Julijai Smilgienei už nuoširdų .atsisvei
kinimą su Velione ir užuojautos žodžius laidotuvių na
muose Putnamo Seselių rėmėjų draugijos vardu, taip pat 
visiems už rožinio maldas ir Onutei Šmitienei už tų 
maldų pravedimą. 

Mūsų mielai operos solistei Danutei Stankaitytei 
esame labai dėkingi už nepaprastai gražias giesmes šv. 
Mišių metu, muzikui Ričardui Šokui už palydą vargo
nais. 

Ypatinga padėka priklauso dr. Jonui Adomavičiui, ku
ris daug kartų, net ir nakties metu, aplankydavo Velionę, 
suteikdamas medicinišką ir moralinę pagalbą ir visai 
neimdamas honoraro. 

Labai ačiū dr. Algirdui Kavaliūnui, kuris darė viską, 
kas tik buvo įmanoma, stengdamasis išgelbėti Velionės 
gyvybę jos žemiško gyvenimo paskutinėse valandose. 

Mes visuomet su dėkingumu prisiminsime Adą Dra-
gūnaitienę daug nuoširdumo parodžiusią daug padėjusią 
mūsų sunkiose dienose. 

Taip pat esame dėkingi dr. Aldonai Lesickienei, kuri 
savo dažnais apsilankymais mūsų nepamiršdavo ir pa-
skaidrindavo a.a. Mamytės senatvės dienas. 

Nerandame tinkamų žodžių padėkoti visiems BALFo 
darbuotojams, kurie taip gausiai dalyvavo laidotuvėse, 
ateidami pasakyti paskutinį sudiev savo bendradarbei, 
kuri daug metų dalinosi su jais bendru darbu. 

Ačiū visiems BALFo, Gage Parko skyriaus, aukoto
jams, kurie užuojautos laiškais, aukomis ir žodžiais, pri
siminė tą, kuri BALFo vajaus metais dažnai pasibelsdavo 
į jų duris. 

Mes tikime, kad Ji, dabar būdama ten, kur nėra var
go, bado ir nuskriaustųjų, prašo Aukščiausiojo palaimos 
ir stiprybės jums visiems. 

Dėkojame visiems, atsilankiusiems laidotuvių namuo
se, dalyvavusiems šv. Mišiose ir palydėjusiems mūsų my
limą Mamytę į kapines. 

Ačiū už šv. Mišių aukas, aukas lietuviškom organiza
cijom ir šeimos nuožiūrai. 

Dėkojame už užuojautas spaudoje, laiškais ir žodžiais. 
Taip pat už telegramas ir tokias puikias gėles, kurios 
taip gražiai puošė Velionės karstą. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, kurie suteikė Velio
nei paskutinį patarnavimą: Kaziui Bagdonui, Viktorui 

> Jautokui. Algiui Samuoliui ir Ignui Vaičeliūnui. Sūnus ir 
anūkė Audra taip pat nešė savo Mamytę ir Močiutę 
Amžinam Poilsiui. 

Dėkojame Marąuette Funeral Home direktoriui Do-
nald Petkui už sąžiningą ir malonų patarnavimą. 

Liūdesyje likę: duktė Vita, sunūs Alfonsas ir gi
minės. 

neturi konkretaus skolų at
gavimo plano. Tuo tarpu bal
tarusiai atsiuntė lietuviams 
raštą, kuriuo atsiskaitymų su 
„Lietuvos energija" garanti
jos sumą padidino nuo 200 iki 
320 mln. litų. Kitaip sakant, 
užuot sumokėjusi skolą, Bal
tarusija ją didina. 

• Gyvenimas yra kaip de
šimties greičių dviratis: dau
guma turime bėgių, kurių nie
kuomet nepavartojame. 

Charles M. Shulz 

• Olimpas — kalnas į kurį 
nėra ekskursijų. 

Anonimas 

P a s a u l i o L i e t u v i ų c e n t r a s 
14911—27 St., L e m o n t , IL 60439 

(630) 257-8787 
A u k o s 

1998 m. g e g u ž ė s 1 d. — 1998 m. r u g p j ū č i o 31 d. 
A u k o t o j u s ą r a š a s 

$1,000.00 Jim ir Gražina Liautaud, Lietuvių Tautiniai 
Namai. 

$300.00 Antanas ir Lilija Kušeliauskas, Eligijus ir Alė 
Lelis. 

$250.00 Rimantas ir Regina Griškelis. 
$200.00 Van ir dr. Alina Domanskis. 
$150.00 Vida Kašubą, Guntis ir Rūta Ozers. 
$140.00 Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo. 
$100.00 Zigmas Brazis, Kęstutis ir Zita Cicėnas, Justi

nas Dėdinas, V. Dubinskas, Stasys ir Sofija Džiugas, Vacys 
ir Laima Garbonkus, Irena Smieliauskas Grandis šokių 
grupė, Algis ir Vida Jonušas, Genė Irene Juodikis, Liud-
wig ir Irena M. Kirkus, Vytautas ir Alice Lapatinskas, Pily
pas ir Alice Lapatinskas, Pilypas ir Elvyra Narutis, Vaido
tas Simaitis, Dalia ir Stasys Strasius, Ada Sutkus, Juozas 
ir Sigutė Užupis, Dalius Vasys. 

$90.00 Dana Elsbergas, I. Kriaučeliūnas, Zenius ir Van
da Petkus, Linas ir Dalia Sadauskas. 

$50.00 Mary Gailius, Alberto ir Laima Glavinskas, Dag-
mara Jurcys, Leonas ir Stasė Kankus, Rūta ir Edmundas 
Kirkus, Bruno ir Regina Latoza, Stephanie Laucius, Moni
ka Lembertas, Vitalis ir Dana Lembertas, Sigutė ir Ber-
nard Mikrut, D. Mozeris, Irena Raulinaitis. 

$40.00 Irene S. Denihan, Viktorija Karaitis, Mykolas 
Kirkilas, Vytautas A. Mažeika, Ray ir Eglė Novak, Patricia 
Nelia Paulauskas, Juozas ir Irena Polikaitis, Juozas Pruns-
kis, Jonas ir Vanda Stankus, Mary ir John Stunis, Daina 
Variakojis, Žibutė Zaparackas, Stanley ir Francesca Žy
mantas. 

$30.00 Albinas ir Ona Garūnas, Z. Raulinaits, Alfas 
Simonaitis. 

$25.00 Vytautas Anonis, Alex ir Maria Blinstrubas, Jo-
seph ir Aldona Brizgys, Maria Burgreen, John A. Daugėla, 
I. Gasiliūnas, V. A. Juodka, Charles ir Helen Lusky, Mi-
chail R. Narekiewicz, Mykolas ir Elena Naujokaitis, Vyt. 
Palubinskas, Nelie Pandza, Birutė Prasauskas, Romas ir 
Rasa Pūkštys, James T. Rathke, Ben ir Irene Serapinas, 
Mečys ir Pranutė Skruodys, Eugene ir Irena Slavinskas, 
Elinor Sluzas, Regina Snarskis, Albert Unitis, Antanas ir 
Viktoria Valavičius, Walter A. Virbick. 

$20.00 Victor ir Marcella Augus, Joana Dailidė, Ramo
ną Indą, Stasys Jokubauskas, Rimas Kožica, Oskaras ir 
Bronė Krėmeris, Vytas Kupcikevičius, Antanas Kvedaras, 
Praurima ir Teisutis Murinas, A. Petrutis, Stanley ir Jean 
Rymas, Kostas ir Vida Stankus, John R. ir Irena Valaitis, 
Nijolė Vardys, Apolinaras Varnelis. 

$15.00 Taiyda ir Rich Chiapetta, Arūnas ir Irena Drau
gelis, Petras ir Danguolė Griganavičius, John ir Elizabeth 
Indriūnas, Frank ir Lottie Kareiva, Vaclovas Kleiza, Do
mas ir Rasa Lapkus, Kazys ir Mėta Linkus, Walter 
Markunas.J. A. ir A. Matulaitis, Zenonas Mereckis, Bro
nius ir Gražina Mikėnas, V. ir G. Musonis, James ir Chris-
tine Quellette, Vytas ir S tella Paulionis, Vytautas Pupelis, 
Romas ir Emilija Sakadolskis, Vacys ir Viktorija Šaulys, 
Marytė Shalins, Bronė Šimkus, Alfredas P. Sirgėdas, Bro
nius J. Skrabulis, Pauline E. Stilp, Augustine V. Šulaitis, 
Alfonsas Tumas. 

$11.00 Julia Abazorius. 
$10.00 M. Abromaitis, Kazys G. Ambrozaitis, M.D., 

Stanley ir Teresa Ančiulis, Vincas ir Linas Apanius, Aureli
ja Balašaitis, Charles Bartusis, A. ir D. Basiulis, Algis 
Bražėnas, Vytautas ir Aldona Čepėnas, A. L. ir Roma 
Čepulis, Mikas ir Gerda Česas, Isabel Cryer, Feliksas ir 
Rūta Daukus, Charles Duoba, Henry Gailiūnas, Raimun
das Grigaliūnas, Zigmas Grybinas, John Irwin, K. Jablons
kis, Julius Jakutis, Vytautas Jankus, Irene Jansonas, Pe-
ter J. Kanas, Kazys Keciorius, Albert Kirklys, Juozas ir 
Giedrė Končius, Raimundas ir Danutė Korzonas, Rapolas 
Krasauskas, Bronius Krokys, Aksenija ir Bronius Kuras, 
Linas ir Laura Lapinskas, Eugenija Liaugaudas, Julia 
Lungys, Clement L. Macys, J. ir I. Makštutis, Paul Mintau-
tas, Marija ir Henry Paškevičius, Antanas ir Regina Pava
saris, Algirdas ir Lilija Pivaronas, Sofija Plėnys, Stanley 
Pūkelis, Victor ir Birutė Rackus, Kazys Razma, S. ir Vida 
Rimas, John ir Ona Rugelis, Rima I. Sell, Aušra ir Darius 
Semaška, Olga Statkus, John ir Pat Sulhvan, Algimantas 
ir Dalia Urbutis, Vytautas ir Stefa Vaikutis, Michael ir Sa
bina Vidūnas, Regina Viliamas-Vilkutaitis, Josephine 
Walsh. 

$5.00 Alfonse Alkas, Vytautas Balčiūnas, Stella Boris, 
Elena Galėnas, Kęstutis ir Dalia Ječius, Eva ir Edwin 
Johnson, Anna M. Keder, Charles Latvis, Edward J. Man-
kus, Tadas ir Dalė Mečkauskas, Stephania Muszynski, Ray 
ir Dana Norvaišas, Angeline O'Meara, Mary Jane Rey
nolds, Bruno ir Jean Satkunas, Sister Vianney St Agnės 
Convent, Joseph Velička, Albert ir Blanche Yackabonis, 
John Zelinskas, Anthony Zigmentas. 

$3.00 Kristina Senulis. 
$2.00 Joanna ir John Kleweis. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems centro rėmėjams, kurie 

savo auka prisidėjo prie centro gyvavimo ir išlaikymo. 
'm PLC Tarybos vardu, 

' Romas Kronas 
Visos aukos yra nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

i > » * 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE] 

XM.. Violeta Karalytė-
Donovan po sunkios ligos 
mirė rugsėjo 27 d. Nuliūdę 
liko: brolis Valdas Adamkus, 
jo žmona Alma ir a.a. brolio 
Česlovo Karąlio sūnūs. 

Dėl svarbių priežas
čių Lietuvos prezidento 
žmona Alma Adamkienė šį 
trečiadieni „Seklyčios" po
pietėje negalės dalyvauti. 

Kražių parapijos klebo
nas kun. Alionidas Budrius 
rugsėjo 26 d. vėl atskirdo į 
JAV ieškoti paramos Kražių 
bažnyčios ir parapijos pastatų 
remontui. Jis yra apsistojęs 
pas t. marijonus, kur bus visą 
šią savaitę. Po to dar lankysis 
Bostone, New Yorke, Toronto 
ir kt. Į Lietuvą išvyksta spalio 
30 d. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė ruošia smagią ge
gužinę spalio 4 d., 12 vai., 
Šaulių namuose, 2417 W. 43rd 
Str. Bus gero skanaus maisto, 
kavutė, šokiams gros Kosto 
Ramanausko orkestras, dai
nuos Liucija Kvietkauskienė, 
veiks „laimės šulinys". Rink
tinės valdyba visus maloniai 
kviečia atsilankyti. 

Visą spalio mėnesį, kas
dien, nuo pirmadienio iki penk
tadienio, 3 vai. po pietų, Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
bus rožinio pamaldos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

Iš Lietuvos Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos kle
bono kun. Mykolo Yakaičio 
pakviestas į Šiluvos Marijos 
atlaidus kun. Stasys Šlepa-
vičius jau grįžo atgal į savo 
Tryškių parapiją Lietuvoje. 
Klebonas M. Yakaitis pats šią 
vasarą Lietuvoje lankėsi net 
keturis kartus, susitiko su 
įvairių vyskupijų Ganytojais 
ir tarėsi, kad Švč. M. Marijos 
Marijos parapija visuomet 
turėtų- gerai lietuviškai kal
bantį, jauną kunigą aptarnau
ti lietuvius tikinčiuosius jų 
gimtąja kalba. 

Ar visuomet norėjote 
užsiprenumeruoti 
„Draugą", vienintelį lietuvių 
dienraštį, leidžiamą užsienyje, 
bet metines prenumeratos kai
na atrodė kiek per didelė Jūsų 
biudžetui? Pranešame gerą 
naujieną: ribotam naujų 
skaitytojų skaičiui mūsų 
dienraštis dabar tekainuoja 60 
dol. metams! Tai Kultūros ta
rybos nuopelnas su Lietuvių 
fondo parama. Įsijunkite į 
mūsų skaitytojų šeimą, neap-
sivilsite. 

John M. Shimkus yra tre
čios kartos lietuvis, išrinktas į 
Atstovų rūmus, Vvashington, 
DC. Jis remia Lietuvos reikal
us, didžiuojasi savo tautybe ir 
laikosi pažadų. O tai retos sa
vybės JAV politikui! John M. 
Shimkaus pagerbimas įvyks 
spalio 4 d., sekmadienį, tuojau 
po pamaldų. Pasaulio lietuvių 
centre. Visi lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
J. M. Shimkaus perrinkimą į 
atstovų rūmus. 

Lietuvos partizanai ir 
tremtiniai, grįždami iš Sibiro 
tremties, parsivežė iš savo ne
laisvės ir pasipriešinimo laiko
tarpiu sukurtų damų. „Girių 
aido" — partizanų kvintetas 
tokias dainas atsiveža į JAV. 
Jų koncertas Čikagoje Jauni
mo centre įvyks spalio 11 d. 3 
vai. p.p. Bilietai gaunami 
„Seklytioje". PL centre koncer
tas bus penktadienį, spalio 9 
d. 7 vai. vak. Bilietai bus prie 
įėjimo. 

Kun. Algirdo Palioko, SJ, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
kapeliono 25-rių metų kuni
gystės jubiliejus rengiamas 
spalio 11 d. Šventė prasidės 
šv. Mišiomis, o pagerbimas ir 
pietūs, Pasaulio lietuvių cent
ro didžiojoje salėje. Juozas 
Baužys papasakos kun. Algir-

LEMONTOLB 
GEGUŽINĖ 

Lemonto apylinkės LB val
dyba kiekvienais metais ruo
šia tradicinę metinę gegužinę. 
Taip ir šiais metais ji pasi
taikė rugsėjo 13 dieną. Prieta
ringiems žmonėms gal ir su
keltų abejonių dienos data, 
bet rengėjai dėl to galvos ne
suko ir, kaip dabar jau po vis
kam, tai pasirodė, kad netgi 
tas 13 skaičius sėkmę atnešė. 
Aišku, ruošiant gegužinę, ren-

do Palioko biografiją. Meninę gėjams visados kelia rūpestį 
programą atliks sol. Praurimė oro palankumas, tačiau, jau 
Ragienė, Rima Polikaitytė, 
Kęstutis Daugirdas. Aldonos 
Šoliūnienės skanus maistas. 
Stalus ar vietas reikia užsisa
kyti iš anksto tel. 630-257-
6675 arba 630-257-8346. 

Kun. Algirdas Paliokas. SJ, Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte kapelionas 

Lietuviškų organizacijų 
pusryčiai su Lietuvos pre
zidentu Valdu Adamkum, 
kuris mus pagerbs sekmadie
nį, spalio 18 d., dalyvaudamas 
„Seklyčioje" ruošiamuose pus
ryčiuose. Kviečiame organiza
cijų atstovus tuose pus
ryčiuose dalyvauti (kaina 15 
dol.). Pusryčiams renkamės 
punktual ia i 8:30 vai. r., sek
madienį, spalio 18 d., nes pre
zidento laikas labai ribotas. 
Po pusryčių, 10:30 vai. r., bus 
iškilmingos Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 
Norintieji pusryčiuose daly
vauti organizacijų nariai, 
prašomi skambinti tel. 773-
476-2655. (Birutė Jasaitienė) 

Spalio 2 d., penktadieni, 
7 vai. vak., Saint Xavier uni
versitete, 3700 W. 103rd Str., 
pianistas Rokas Zubovas at
liks naujai paruoštą koncertą-
paskaitą „Čiurlionis. Kelias 
link garsovaizdžių". Progra
moje — Čiurlionio fortepijoni
niai kūriniai, o taip pat ir jo 
paveikslų skaidrės. Tą patį 
koncertą-paskaitą pianistas 
pakartos spalio 11 d., sekma
dienį, 1:30 vai. p.p., Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemonte. 

Pataisome adresą. Praeitą 
savaitę pradėjome Pasaulio 
lietuvių centro sodelyje stato
mo paminklo partizanams ir 
visiems žuvusiems už Lietu
vos laisvę vajų. Atkreipkite 
dėmesį į duotą adresą, nes yra 
miestelio pakeitimas. Turi bū
ti: Vytautas Čepėnas, 3181 
Grandview Place, Darien, IL. 
60561. 

saulelei einant rudeniop, tad 
ir sinoptikų išpranašauta 
karšta diena, rengėjų visiškai 
nebaugino. Valdybos renginių 
vadovas Alfredas Mikučaus-
kas rūpinosi, kad visi turėtų 
kuo numalšinti troškulį, prie 
skanaus maisto turėtų kuo 
užsigerti. Čia jam puikiai pa
sitarnavo Vyto Miceikos J5e-
lect wines & liąuers" Wood-
ridge parduotuvė, kuri visados 
aptarnauja lietuvius su nuo
laida ir net laimėjimams pa
aukojo. Valdyba yra labai dė
kinga V. Miceikai. Darbščio
sioms renginių komisijos na
rėms Alicijai Mikučauskienei 
ir Agutei Tiškuvienei reikėjo 
pasirūpinti, kad visi sveteliai 
galėtų skaniai ir sočiai už
valgyti. Dėl to toli nereikėjo 
ieškoti, nes čia pat Lemonte 
yra pati puikiausia šeiminin
kė Aldona Šoliūnienė, kuri vi
siems lietuviams gerai pa
žįstama. Valdybos iždininkas 
Algis Urbutis, kaip ir dera ge
ram iždininkui, nepatikliai 
dalino ir skirstė pinigus viso
kiems reikalams, o valdybos 
pirmininkas Gediminas Kazė
nas rūpinosi visais bendrais 
reikalais. 

Iš dalyvaujančių žmonių 
skaičiaus šv. Mišiose, jau buvo 
galima spręsti apie gegužinės 
sėkmę, o kiek dar jų paskui 
prigužėjo! Maisto stalai buvo 
sustatyti keliomis eilėmis, tad 
prie maisto nebuvo jokios 
spūsties ir visi buvo greitai 
aptarnauti. Prie maisto dalini
mo talkininkavo Aida ir Linda 
Mikučauskaitės, Alicija Mi-
kučauskienė, Agutė Tiškuvie-
nė, Nijolė Nausėdienė, Moni
ka Sprindienė ir Dalia Urbu-
tienė. Bilietus pietums parda
vinėjo Leonidą Kazėnienė ir 
Lilė Ramonienė. Žmonių buvo 
tiek daug, kad vos ne vos 
ištekome maisto, o Alicijos Mi-

ALTo valdybos ir tarybos 
posėdis šaukiamas spalio 1 
d., ketvirtadienį, 1 vai. popiet, 
ALTo centro patalpose, Jauni
mo centre. 

Atėjo ruduo, grįžtame į sa
les ir tęsiame savo kasmeti
nius renginius. PLC renginių 
komiteto artimiausias dides
nis renginys yra „Moters sa
vaitgalis". Programa jau suda
ryta. Kaip kasmet taip ir 
šįmet bus labai įdomių pas
kaitų mums visiems rūpimais 
klausimais. Turėsime ir sim
poziumą. Išgirsime, kaip atsi
rado ir kaip vykdoma šalpa 
Lietuvai. „Moters savaitgalis" 
spalio 17-18 d., Pasaulio lietu-

kučauskienės priraugtų švie
žiai agurkų kibiras, kaip mat 
ištuštėjo. Lygiai taip pat grei
tai ištuštėjo ir Leonidos Kazė-
nienės paruošti du didžiausi 
puodai pupelių salotų. Mato
mai, visi tiek daug prisivalgė, 
kad ne labai daug kas domė
josi kavute ir pyragais, ku
riuos su šypsena visiems siūlė 
Irena Garunkštienė, tad teko 
net dauguma pyragų atiduoti 
laimėjimams. Prie baro ištroš
kusiems patarnavo valdybos 
sporto skyriaus vadovas Leo
nas Juraitis. Jam talkininka
vo Rimvydas Sprindys, Rimas 
Brizgys ir Bronius Mikėnas. 
Visų akį traukė gausiai išsta
tyti laimėjimai, tad ir bilietų 
buvo išpirkta daug. Bilietus 
platino Valerya Plepienė, Ra
sa Stropienė, Nijolė Grigaliū
nienė, Stasė Corres, Aida ir 
Linda Mikučauskaitės, Aldona 
Budrienė ir Romas Kronas. 
Išskirtinai norėtųsi išreikšti 
padėką Dailės muziejaus di
rektorei Daliai Šlenienei, kuri 
visados mielai patarnauja bet 
kokiems renginiams, taip ir 
dabar. be savo asmeninės do
vanos, ji dar skyrė dovaną iš 
muziejaus. 

Kalorijų perteklium atsikra
tyti, vos tik pradėjus A. Bar-
niškiui groti, visi suskato šok
ti. Taip ir sukosi poros ir po 
du, ir rateliu. O jau vyrai, kad 
užtraukė dainą, tai net jos 
skambumas kilo iki pat su
pančių ąžuolų viršūnių. Priti
lus dainoms ir A. Barniškio 
muzikai, Tautvydas Patamsis, 
kuris ir šiaip visur daug talki
ninkavo, linksmino publiką 
muzikos įrašais. Smagu, kad 
niekas nesiskirstė greitai į na
mus ir daugumas net užsibu
vo iki vakaro. 

Lemonto apylinkės LB val
dyba džiaugiasi gerai pavyku
sią gegužine, reiškia padėką 
visiems, joje dalyvavusiems ir 
parėmusiems mūsų valdybą. 
Taip pat esame dėkingi tiems, 
kurie talkininkavo šiai mūsų 
gegužinei ir atskirai nepami
nėti. 

Nijolė Nausėdienė 
LB valdybos Lemonte 

sekretorė 

ŠVČ. M. MARIJOS 
GIMIMO PARAPIJOS 
ŠILUVOS ATLAIDAI 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapija atšventė 70 metų gyva
vimo sukaktį. Šios parapijos 
didingoji bažnyčia, architekto 
Muloko sulpanuota ir pastaty
ta parapijiečių aukomis, savo 
grožiu ir didingumu šviečia 
plačioms apylinkėms. Čia kle
bonavo kunigai, kuriems rūpė
jo, kad lietuviai išlaikytų savo 
tradicijas. Viena iš tų tradicijų 
yra Šiluvos atlaidų šventimas. 
Rašoma, kad 1612 metais Lie
tuvoje piemenims pasirodė 
Marija. Ji verkė ir sakė, kad 
anksčiau šioje vietoje buvo 
garbinamas Jėzus Kristus, o 
dabar tik laukas, žole apžė
lęs. To meto žmonės labai su
sirūpino. Dvasiškių ir tikin
čiųjų padedami, jie pastatė 
bažnyčią Švč. M. Marijos gar
bei, ir kas metai rugsėjo 
mėnesį Švč. M. Marijos gimi
mo dieną, švęsdavo 8 dienų vių centre, Lemonte. Pirmą 

dieną „Bočių menėje", o užbai- susikaupimą — atlaidus. Šie 
girnas, pietūs ir paskaita atlaidai Lietuvoje buvo vadi-
didžiojoje salėje. n a m j šįiįne. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje šie atlaidai pradėti 
švęsti jau prieš 40 metų. Atlai
dai sulaukdavo daug pamal
džių žmonių. Procesijos metu 
keturi vyrai nešdavo Marijos 
statulą. Parapijiečių jėgoms 
silpstant, buvo pagamintas 
specialus vežimas, kuriame 
procesijos metu buvo vežama 
Švč. M, Marija. Laikantis Lie
tuvoje buvusių tradicijų, Šilu
vos atlaidai buvo švenčiami 8 
dienas. 

Valdant komunistams, vykti 
į Šiluvos atlaidus Lietuvoje 

Ona Jūraitiene Mamule kain-j.- su dukra Valentina Braziene Pasaul 
lietuviu centro gegužinėje. Lemonte Nuotr Baniut*<* Kronienės 

buvo uždr; jsta. Tikintieji, 
nors jiems ir grėsė areštai. 
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Šiluvos atlaidų procesija Marųuette Parko apylinkes gatvėmis nuvingiavo į Švč.M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią Nuotr Gedimino Janulos 
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Šiluvos atlaidų procesija į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią Marąuette Parke. Priekyje — Ona 
Baužienė, Juozas Baužys, Jonas Kavaliūnas, apylinkės atstovas Virgil Jonės ir kiti maldininkai. 

Nuotr. Joe Kulio 
iš geresnio darbo* kiemo į parapijos bažnyčią. išmetimas 

būriais suvažiuodavo arba 
ateidavo daug kilometrų pėsti, 
kad tik galėtų dalyvauti Švč. 
M. Marijos garbei skirtose pa
maldose ir eisenose. Tai buvo 
gilus tikėjimas į Dievą ir 
užtarėją Mariją. 

Marąuette Parko Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos kle
bonai kiekvienais metais ruoš
davo Šilinės atlaidus. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę 
ir tuo metu kun. Jonui Ku-
zinskui klebonaujant, atsirado 
galimybė pasikviesti jaunus 
kunigus, kurie surengtų reli
ginius susikaupimus ir kartu 
atšvęstų Šilinės atlaidus. Šios 
tradicijos nenutraukė ir nau
jasis šios parapijos klebonas 
Mykolas Yakaitis. Jis net pa
sikvietė jauną, energingą ku
nigą Rimą Gudelį, anksčiau 
klebonavusį Naujamiesčio pa
rapijoje, kad šis padėtų tikė
jimą skleisti, nes kun. Vitas 
Mikolaitis ir kun. Pranas 
Kelpša — abudu pensininkai. 
Klebonas norėdamas parapi
jiečiams suteikti dar daugiau 
dvasinių išgyvenimų atlaidų 
metu, pasikvietė jauną, dar
bingą ir pilną energijos kun. 
Stasį Šlepavičių, Tryškių pa
rapijos kleboną iš Lietuvos. 

Kun. Stasys Šlepavičius per 
visas 8-nias dienas rytais ir 
vakarais kalbėjo apie Švč. M. 
Marijos svarbą mums suartėti 
su Dievu. Pamokslų metu nu
rodė mūsų silpnybes maldai ir 
artimui ir per didelį dėmesį 
žemiškiems užsiėmimams, už
mirštant, kad šioje žemėje 
mes esame laikinai. 

Kun. S. Šlepavičius yra ge
ras minčių dėstytojas ir savo 
nuoširdžiais pamokslais suža
vėjo lankytojus. Daug parapi
jiečių atvykdavo į šv. Mišias ir 
rytais, ir vakarais. Tačiau 
žmonių galėjo būti kur kas 
daugiau. 

Vakarais į šv. Mišių atnaša
vimus atvykdavo kun.V. Rim
šelis, kun. J. Kuzinskas, kun. 
A. Puchenski ir kun. A. Palio
kas. 

Sekmadienį, rugsėjo 13 d. 2 
vai. popiet įvyko iškilminga 
procesija iš Marijos gimnazijos 

Eisenoje, nešdamos vėliavas, 
ėjo įvairios organizacijos: šv. 
Teresėlės draugija, Lietuvos 
Vyčiai, Šv. Jėzaus Vardo drau
gija, Švč. M. Marijos rožan
čiaus būrelis, ateitininkai, 
skautai, namų savininkų or
ganizacija, parapijos choro na
riai, seselės Kazimierietės, pa
rapijos mokyklos mokinių 
grupė, Kolumbo vyčiai, A. M. 
Rudžiai ir daug kitų asmenų. 
Visai eisenai vadovavo Juo
zas Polikaitis, o Švč. M. Mari
jos statulą vežė parapijos tal
kininkai. 

Eisenoje dalyvavo klebonas 
Mykolas Yakaitis, prel. I. Ur
bonas, kun. A. Paliokas, kun. 
J. Kuzinskas, kun. V. Mikolai
tis, kun. Rimas Gudelis, kun. 
Stasys Šlepavičius, kun. Pra
nas Kelpša ir kiti. 

Nors žmonių buvo daug, bet 
galėjo būti ir daugiau, nes 
šitokios religinės eisenos ir su
sikaupimai Čikagoje vyksta 
tik kartą per metus. Yra 
liūdna, kad tą pačią dieną ren
giamos gegužinės pasipini
gavimui. 

Parapijos klebonas kun. My
kolas Yakaitis, pasibaigus 
Švenčiausiojo Sakramento pa
garbinimui, dėkojo visiems ir 
visoms organizacijoms už da
lyvavimą Šiluvos Marijos eise
noje ir už jos pagarbinimą, 
primindamas, kad mums vi
siems reikalingas Jos užtari
mas pas Dievą. Jis taip pat 
kvietė neapleisti šios parapi
jos ir yisada atsilankyti į pa
maldas. Savo pranešimą skai
tė lietuvių ir anglų kalbomis. 

Šiluvos atlaidai baigėsi an
tradienio vakarą, po šv. Mišių. 
Kun. Stasys Šlepavičius dėko
jo klebonui už jo pakvietimą 
vesti šiuos atlaidus. Dėkojo 
visiems asmenims, kurie pa
dėjo pamaldas pagražinti: var
gonininkui už giesmių atliki
mą, maldų skaitytojui, berniu
kams patarnautojams, parapi
jos kunigams ir kunigams 
svečiams. Pasidžiaugė išeivi
jos lietuvių nuoširdumu ir jų 
dosnumu. Kun. S. Šlepavi
čius sakė, kad atėjęs į Tryš
kių parapiją, neturėjo kur gy

venti, nes nebuvo klebonijos 
pastato, o pati bažnyčia buvo 
labai apleista. Jis pažadėjo, 
kad maldose visada prisimins 
šių atlaidų dalyvius. 

A. Paužuolis 

SKELBIMAI 
• „Saulutė", Lietuvos naš

laičiams, seneliams bei invali
dams remti Daytona Beach, 
FL skyrius, dėkoja aukoto
jams: E. J. Vilkams $50, Biru
tei Preikštienei $50; S. Suko-
revičienei $25 ir B. P. Lukams 
$20. Reiškiame užuojautą šei
mai. 

(sk) 
• Part izanų šalpai aukojo, 

$1,000 dr Jonas Adomavi
čius. Prie šios aukos dar pri
dėjo $60 už bilietus į parti
zanų koncertą „Girių aidas", 
kuris įvyks spalio mėn. 9 d. 7 
vai. PLC — Lemont, IL ir spa
lio 11 d. Jaunimo centre, 3 
vai. p.p. Lietuvių Partizanų 
globos fondo valdyba ir šel
piamieji partizanai taria nuo
širdžiausią ačiū daktarui Jo
nui Adomavičiui. 

(sk) 
• Gen. T. Daukanto Jūrų 

šaulių kuopos 35-mečio veik-1 
los sukaktuvinis pobūvis ren
giamas š.m. spalio mėn. 10 
d., šeštadieni, Šaulių namuo
se. Programoje: trumpa su
kaktuvinio paminėjimo dalis, 
pobūvio dalyvių vaišės ir pasi
linksminimas. Šokiams gros 
smagus A. Barniškio orkest
ras. Bus pravestas gausus lai
mėjimais dovanų paskirsty
mas. Atsigaivinimui veiks ba
ras. Kviečiami visi šauliško-
sios veiklos rėmėjai, šauliai, 
birutininkės, ramovėnai su 
savo svečiais ir naujieji atei
viai iš Lietuvos. Stalai iš 
anksto užsisakomi paskambi
nus V. Utarai, tel. 73-847-
0664. 

(sk) 
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