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Konservatoriai dalyvauja 
Lietuvos „išpardavime 99 

V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(Elta) — Seimo Jungt inės 
frakcijos seniūnas, Nacional-
demokratų partijos pirminin
kas Rimantas Smetona domi
si, kokiu pagrindu Seimo pir
masis vicepirmininkas And
rius Kubilius aktyviai daly
vauja vykdomosios valdžios ir 
„VVilliams derybose dėl „Ma
žeikių naftos" 

Tikėdamas ministro pirmi
ninko Rolando Pakso ir ūkio 
ministro Eugenijaus Maldei
kio dorais ketinimais ir siekiu 
kiek įmanoma susiklosčiusioje 
situacijoje apginti Lietuvos 
siekius, R. Smetona atkreipė 
dėmesį į, jo nuomone, keistą 
momentą derybų eigoje. Tai 
yra Seimo pirmojo vicepirmi
ninko, konservatoriaus And
riaus Kubiliaus dalyvavimą 
derybose. 

„Kiek aš žinau, Seimas nė
ra įpareigojęs ar įgaliojęs A. 
Kubiliaus atstovauti įstatymų 
leidžiamajai institucijai šiose 
vykdomosios valdžios derybo
se su 'Vvilliams' ", sakė pirma
dienio spaudos konferencijoje 
R. Smetona. O jeigu atstovau
j a m a ne Seimui, tuomet, pa
sak R. Smetonos, galima dary

ti išvadą, kad atstovaujama 
valdančiajai Konservatorių 
partijai. Po tokios paradoksa
lios išvados jis teigė manąs, 
kad Konservatorių partija, 
piktnaudžiaudama rinkėjų jai 
suteiktomis galimybėmis, tie
siogiai dalyvauja Lietuvos tur
to išpardavime. 

Spaudos konferencijoje R. 
Smetona taip pat priminė Sei
mo pirmojo vicepirmininko A. 
Kubiliaus žodžius apie tai, 
kad Ūkio ministerijos ir „Wil-
liams" pasirašytas „susitari
mo memorandumas turi būti 
besąlygiškai vykdomas", pasa
kytus po naujojo ūkio ministro 
E. Maldeikio ketinimų išsi
aiškinti Gedimino Vagnoriaus 
ir Vinco Babiliaus sandėrio 
detales. 

Tokie įtakingo politiko žo
džiai apie ketinimų pobūdžio 
dokumento besąlygišką vyk
dymą bei jo dalyvavimas dery
bose R. Smetonai kelia įtari
mą ir klausimą, „ar pavyks 
ponui Kubiliui taip prižiūrėti 
ir kreipti derybų eigą, kad 
būtų įgyvendinti G. Vagnorius 
ir V. Babiliaus sumanymai ir 
darbai?". 

Bor i s J e l c i n a t l e i d o R u s i j o s 

Vilniuje sekmadienį prasidėjo jubiliejinis, penktasis „Vilniaus dienų" festivalis, kuris šiemet tesis visą savaite ir 
bus kaip reta įvairus. Renginys pasidėjo muge Sereikiškių parke, kur susirinkusieji galėjo klausytis įvairių mu
zikos stilių atlikėjų. Vėliau festivalis persikėle į naktiniuE barus ir restoranus, kur buvo surengti country, džia
zo, bliuzo, roko muzikos vakarai. 

Nuotr.: Iki sutemų Sereikiškių parke skambėjo Valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas" atliekamos melo
dijos. (Elta i 

ES siūlo didelę finansinę 
paramą už Ignalinos elektrinės 

uždarymą 
Du IAE reaktoriai pagamina 

apie 80 proc. Lietuvos elektros 
energijos, kurios dalis yra ek
sportuojama. 

Vyriausybė nerems 
valstybinio radijo ir televizijos 

V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Vyriausybė paragino 
Lietuvos nacionalinį radiją ir 
televiziją (LRTi savarankiškai 
spręsti savo finansines proble
mas ir nebesitikėti daugiau pi
nigų iš valstybės kišenės. 

Kaip pranešė vyriausybės 
spaudos tarnyba, LRT papra
šė valstybės paramos grąži
nan t skolas laidas transliuo
jančiai įmonei „Radijo ir tele
vizijos centras". 

Vyriausybė atsakė neabejo-
jan t i , kad visuomeninis radijo 
ir televizijos kanalas yra bū
t inas Lietuvai, „tačiau esama 
biudžeto padėtis verčia vy
riausybę taupyti7". 

Vyriausybė yra paskyrusi 
50,000 litų apmokėti už ūki-
nės-finansinės veiklos ir val
dymo patikrinimo atlikimą 

LRT. Vyriausybės spaudos 
tarnybos teigimu, tik atlikus 
šį patikrinimą, būtų tikslinga 
svarstyti televizijos papildomo 
finansavimo klausimą. 

LRT jau pradėjo vykdyti 
taupymo politiką ir „Vyriau
sybė tikisi, kad LRT spręs su
sidariusią situaciją, pirmiau
sia ieškodama vidinių resur
sų". 

„Radijo ir televizijos cent
ro" direktoriaus pareigas ei
nantis Edmundas Ramonas 
sakė, kad LRT skola centrui 
dabar siekia apie 3.5 mln. litų. 
Jei iki rugpjūčio 12 d. skola 
nebus grąžinta, centras ketina 
kreiptis į teismą dėl skolos iš
ieškojimo. 

1999 metų valstybės biu
džete LRT šiemet yra skirta 
38 mln. litų. 

Vi ln ius , rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Europos Sąjunga, 
mainais už tikslią Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
datą, yra pasirengusi suteikti 
Lietuvai „išskirtinę" finansinę 
paramą, pareiškė aukštas Eu
ropos Komisijos pareigūnas. 

„Viskas, ko mes prašome, 
yra kalendorius... Savo ruož
tu, mainais už datas, ES bus 

Lietuvos viešosios nuomonės 
tyrimai rodo, kad visuomenė 
pasisako prieš jėgainės už
darymą. Tačiau Europos Ko
misija reaktorius laiko nesau
giais ir primygtinai ragina 

pasirengusi s^ ik t iTšsk i r t inę Lietuvą nurodymų sustabdy-

finansinę paramą", sakė Euro g e į m o g f c o l O S S i e k i a m i l i j o n ą l i t ų 
pos Komisijos generalinio di- • - " • ' • " " * ' » * » w u - r - r 

Vi lnius , rugpjūčio 9 d. čių apgyvendinimą bei maiti 

mo datą. 
Tuo tarpu, pasak ūkio mi

nistro Eugenijaus Maldeikio, 
IAE yra viena iš Lietuvos 
energetikos „stuburo dalių" ir 
„negalime daryti nepamatuotų 
apibendrinimų". „Kalbame 
apie ilgalaikę energetikos stra
tegiją, o ne apie elektrinės 
uždarymą šiandien ar rytoj. 
Šis apsisprendimas reikalin
gas mums patiems, o ne dėl 
integracijos. Ignalina yra vei
kianti s t ruktūra ir ji veiks dar 
ilgai", „Respublikai" sake E. 
Maldeikis. 

Valdžia išėjo atostogauti 
ne laiku 

demobilizacinėje V i l n i u s , rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Opozicinės LDDP 
frakcijos Seime narys Povilas 
Gylys mano, kad esant 
sudėtingai ūkio padėčiai Lie
tuvoje. Seimo pirmininkui ir 
premjerui nederėjo atostogau
ti. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį j is tvirtino, kad val-

* „ P r e m j e r a s g ą s d i n a a p 
s a u g ą n e t i k o re , b e t i r j ū 
ro j e " , rašo „Respublika". 
Anot laikraščio, premjeras Ro
landas Paksas— pirmasis vy
riausybės vadovas, keliantis 
daug rūpesčių apsaugai dėl 
savo sportinių sugebėjimų. 
Jau įprasta, kad premjero 
„sukinius" sportiniu lėktuvu 
apsaugai tenka stebėti nuo že
mės. Praėjusią savaitę Paksų 
šeimai atostogaujant Nidoje, 
šeimos galvai netikėtai iš
plaukus toli į jūrą. apsauga ir
gi liko ant kranto. Nors pro 
žiūronus plaukiantį R. Paksą 
atidžiai stebėję gelbėtojai tei
gė, jog šis st iprus vyras vande
nyje jaučiasi puikiai, tad jokio 
pavojaus j am nėra. išlipęs į 
krantą premjeras išgirdo prie
kaištų, kad negalima taip rizi
kuoti gyvybe. >Eita> 

džia yra 
būklėje". 

„Mes matom Seimo pirmi
ninką keliaujantį po Europą 
misionieriškais tikslais, mes 
matom atostogaujantį prem
jerą, kai padėtis Lietuvoje yra 
sunki", kalbėjo P. Gylys. „Aš 
pavadinčiau tai demoralizaci
ja, nes atsakingas politikas, 
matydamas tokią padėtį ša
lyje, negali ilsėtis. J is turi 
ieškoti išeities", mano LDDP 
narys. 

P. Gylys priekaištavo Ro
landui Paksui, kad jis išėjo 
atostogauti, nepasakęs, kokią 
ūkinę strategiją j is žada įgy
vendinti per likusius iki rin
kimų mėnesius. Tačiau P. Gy
lys pripažino, kad „šita vy
riausybė nėra akiplėšiškai ne
tiesą kalbanti vyriausybė". 

.Permaina akivaizdi, ir jos 
niekas negali paneigti. Bet 
aiškaus politinės valios pa
reiškimo nėra nei iš konserva
torių partijos, nei iš krikš
čionių demokratų partijos, nei 
iš centristų vadovybės", pa
žymėjo jis. Todėl LDDP narys 
dabartinę situaciją valdžioje 
vertina kaip „slapstymąsi nuo 
atsakomybės". 

pos 
rektoriaus pavaduotojas Fran-
cois Lamoureux. Pareigūnas 
dienraščiui „Respublika" sakė, 
kad, pateikusi konkretų Igna
linos jėgainės uždarymo pla
ną, Lietuva su šių metų 
PHARE programos biudžetu, 
papildomomis programomis 
žemės ūkiui ir infrastruktūrai 
vystyti, pridėjus papildomą fi
nansinę paramą branduoli
niam saugumui užtikrinti, 
galėtų nuo 2000-2001 metų 
gauti 100 mln. eurų per me
tus. 

Be to, pasak F. Lamoureux, 
Lietuva negali reikalauti tiks
lios derybų pradžios datos dėl 
priėmimo į ES, jei negali nuro
dyti IAE uždarymo terminų. 
Prieš dvi savaites F. Lamou-
reux lankėsi Lietuvoje, kad 
įvertintų valstybės pažangą 
ruošiantis integracijai į ES. 

Lietuvos vyriausybe ši mė
nesi turėtų parengti ir pateik
ti Seimui valstybinę energeti
kos strategiją, kurioje, be kita 
ko, bus ir Ignalinos AE likimo 

(BNS) — Dėl biudžeto įplaukų 
sumažėjimo Seimo skolos pa
siekė beveik 1 mln. litų. 

Dienraštis „Lietuvos rytas" 
pirmadienį pranešė, kad Sei
mui sunkumų iškilo dėl to, jog 
parlamento biudžetas yra 9.7 
proc. mažesnis nei pernai, o 
nepaprastosios išlaidos su
mažintos 34 proc. Lietuvos 
biudžetas per pirmąjį pusmetį 
negavo apie 800 mln. litų arba 
9 proc. planuotų įmokų. Prieš 
keletą dienų Seimo skolos 
siekė 1.2 mln. litų tačiau nese
niai Finansų ministerija 
pervedė Seimui dukart po 
200,000 litų. 

Pasak dienraščiu, parlamen
tui buvo iškilę sunkumų atsi 

nimą. Už rašomąjį ir kopijavi
mo apara tams skirtą popierių 
par lamentas tiekėjams skolin
gas apie 40,000 litų. Seimas 
taip pat įsiskolinęs už įvairius 
spausdinimo darbus, parla
mentarų komandiruotes. 

Finansų ministerija nevė
luoja pervesti pinigų tik atly
ginimams išmokėti bei atsi
skaityti su „Sodra". Seimas 
taip pat be sunkumų atsiskai
to už elektrą, vandenį ir kitas 
komunalines paslaugas. 

* K u l t ū r o s m i n i s t r a s 
A r ū n a s B e k š t a perdavė mi
nistro pirmininko Rolando 
Pakso sveikinimą Ariogaloje 
vykstančio DC Lietuvos laisvės 

skaityti su „Lietuvos teteko- ~ k o v u d a ' ™ " sąskrydžio dary
mu" už telefono rvšio pašiau- v iams. „Neabejoju, kad nesu-
gas. Lėšas už birželį „Te- laikomai bėganti laiko tėkme 
lekomas" gavo liepos pabai- nePaJėgs nugramzdinti už

marštin, ištrinti iš atminties goję. nors jas reikėjo sumokėti 
mėnesio viduryje. 

Iki šiol Seimas yra skolingas 
maždaug 100,000 litų viešbu
čiams ir restoranams už sve-scenanjus. 

Vis daugiau užsieniečių į 
Lietuvą gali atvykti be vizų 

Vilnius , rugpjūčio 7 d. 
(Elta) — Šiuo metu be vizų į 
Lietuvą gali atvykti beveik 50 
valstybių piliečiai. Tarp jų ke
leto valstybių gyventojai bevi
zio režimo privalumais gali 
pasinaudoti tuomet, jei turi di
plomatinius, tarnybinius pa
sus. 

Vyriausybės potvarkiais bu
vo pripažintas abipusis vizų 
režimo panaikinimas su Ispa
nija, Portugalija ir Naująja 
Zelandija, vizų nebus reika
laujama iš Čilės piliečių, tu
rinčių diplomatinius ir tarny
binius pasus bei Graikijos 
paprastųjų, diplomatinių ar 
tarnybinių pasų savininkų. 

PanaSi tvarka galioja ir at
vykstantiems iš Baltarusijos, 
Belgijos, Izraelio, Kinijos, 
Liuksemburgo, Nyderlandų, 

Rumunijos ir Turkijos — jie 
privalo turėti atitinkamus do
kumentus. Iš artimiausių Lie
tuvos kaimynių bevizis re
žimas taikomas -ik Latvijos ir 
Lenkijos piliečiams. 

Lietuviai be vizų gali vykti į 
38 užsienio valstybes, tarp jų į 
visas 10 Šengeno valstybių, 
kurios yra panaikinusios tar
pusavio sienų kontrolę, todėl 
galima nevaržomai keliauti iš 
vienos šios grupes narės į 
kitą. 

Kaip ir užsienio valstybės, 
Lietuva atvykstantiesiems be 
vizų yra nustačiusi tam tikrus 
reikalavimus — jie Lietuvoje 
gali veišėti tam tikrą dienų 
skaičių per metus, o jeigu nori 
pasilikti ilgiau, turi įsigyti vi
zas. 

\ 

šventą atminimą ir tų. kurie 
ant Tėvynės Laisvėm aukuro 
sudėjo savo gyvybe, sveikata 
ir neišsipildžiusias svajones. 
Laisvės kovotojų aukos — vie
nas svarbiausių įsipareigoji
mų mums visiems sutarti . 
kurti ir puoselėti mūsų Lietu
vą", sakoma premjero sveiki
nime. 

* L i e t u v i a i , pa lygin t i su 
l a tv i a i s b e i es ta i s , turi dau
giausia lengvųjų automobiliu. 
bet rečiau už kaimynus ke
liauja po užsienį. „Verslo ži
nių" leidžiamais „Baltic Me-
dia Book" duomenimis, vieną 
automobilį turi 41 proc. Lietu
vos, 39 proc. Estijos ir 32 proc. 
Latvijos gyventojų. Per metus 
į užsienį keliavo 30 proc. Esti
jos, 23 proc. Latvijos ir 18 
proc. Lietuvos gyventojų. Gy
venimo būdo statistikos duo
menimis, akinius nešioja 48 
proc. estų, 39 proc. latvių ir 33 
proc. lietuvių. Rūko 41 proc. 
estų, 35 proc. latvių ir 32 proc. 
lietuvių. Šunis laiko 38 proc. 
estų, 32 proc. latvių ir 33 proc. 
lietuvių. .EIUI 

Maskva , rugpjūčio 
(AP-BNS; — Rusijos preziden
tas Boris Jelcin pirmadienį at
leido valstybės miaistrą pirmi
ninką Sergej Stepašin ir jo 
vyriausybe, kuria; nurodyta 
laikinai eiti pareigas, pranešė 
Rusijos naujienų agentūros. 

Tai. jau ketvirtas vyriau
sybės vadovas, atleistas per 
pastaruosius 18 mėnesių. 

Laikinuoju premjeru prezi
dentas paskyrė Federalinės 
saugumo tarnybos FST), bu
vusiosios KGB, vadovą Vladi-
mir Putin. kuris pr;eš tai buvo 
paskirtas į prezidento pirma
dienį įkurtas naujas Rusijos 
federacijos vyriausybės tre
čiojo pavaduotojo pareigas. 

Prezidentas kreipėsi į Dū
mą, kuri šiuo metu atostogau
ja , su prašymu patvirtinti V. 
Putin kandidatūrą. 

B. Jelcin atleido S. Stepašin 
pirmadienį ryte per susiti
kimą su juo Kremliuje. Anot 
paties atleisto premjero, prezi
dentas nenurodė jokių atleidi
mo priežasčių, „šį rytą aš 
aplankiau prezidentą ir jis pa
sirašė mano atleidimo įsaką. 
J is padėkojo man ir atleido 
mane", sakė rūškanas S. Ste
pašin vyriausybės kabineto 
nariams. S. Stepašin. kuris 
reiškė ypatingą lojalumą pre
zidentui, leido suprasti, kad 
atleidimas jį labai įskaudino. 
„Aš išsakiau Boris Nikolaievič 
savo poziciją dėl atleidimo. 
tačiau tai jo teisė", sakė S. 
Stepašin. „Aš sakiau preziden
tui, kad buvau, esu ir būsiu su 
juo iki galo". 

Nors B. Jelcin ir nenurodė 
S. Stepašin, kuris vyriausybes 
vadovu buvo paskirtas gegu
žės mėnesį, atleidimo priežas
ties, tačiau Rusijos žinia-
sklaida jau seniai spėliojo, kad 
prezidento artimiausia aplin
ka • pageidavo S. Stepašin 
nušalinimo, kad galėtų iškelti 
savo norimą kandidatą. 

Šis prezidento žingsnis su
kels dar vieną politinę krize 
Rusijoje, kurioje jau prasidėjo 
pasirengimai gruodžio mė
nesio parlamento ir kitų metų 
prezidento rinkimams. Kai 
kurie politiniai apžvalgininkai 
mano. kad B. J<-lcin ir jo poli
tiniai patarėjni svarsto 
mybę atkk : rinkimus 
butu galima pratęsti jo valdy 
mo kadencija. Kremlius karš
tai neitv" tokiu 

B. Jelcin ^nli varžytis 

v y r i a u s y b ę 
9 d trečios kadencijos, tačiau jis 

sako paskirsiąs t inkamą savo 
politinį įpėdinį. 

Vladimir Putin beveik visą 
gyvenimą dirbo KGB, užsienio 
žvalgyboje. 

Vi lnius t ik i s i t o l e s n i o 
b e n d r a d a r b i a v i m o s u 

Rusi ja 

Vilnius . Lietuva tikisi, kad 
Rusijos prezidentui Boris Jel
cin atleidus vyriausybę, ben
dravimas išliks toks pat glau
dus, kaip iki šiol. 

„Tikimės draugiškų, šiltų 
santykių ir gero darbo su Ru
sija", sake premjero atstovas 
spaudai Jonas Čekuolis. 

Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Vygaudas Ušac-
kas, komentuodamas S. Ste
pašin atleidimą, pažymėjo su
siklosčiusius „konstruktyvius 
;r pragmatiškus" Lietuvos ir 
Rusijos santykius bei išreiškė 
viltį, kad, nepaisant pokyčių 
Rusijos vyriausybėje, „ši dvi
šalių santykių dvasia bus 
išlaikyta." 

Lietuvos diplomatas pabrėžė 
Lietuvos norą plėtoti su Rusi
ja abipusiai naudingus san
tykius ir atkreipė dėmesį į su
sitarimų, pasiektų neseniai 
įvykusio Lietuvos ir Rusijos 
vyriausybių vadovų susitiki
mo metu, įvykdymo svarbą. 

Se'rp.o LDDP frakcijos nariai 
tvirtina, kad dažna Rusijos vy
riausybių kaita neišven
giamai turės neigiamos įtakos 
Lietuvai. 

Lietuvos Seimo opozicinės 
LDDP frakcijos narys Povilas 
Gylys spaudos konferencijoje 
pirmadieni teigė, kad labai 
dažna vyriausybių kaita kai
myninėje Rusijoje „turės pra
džioje netiesioginių, o vėliau 
gal ir tiesioginių neigiamų pa
sekmių Lietuvai". 

P. Gylio ir kito frakcijos na
rio Gedimino Kirkilo nuo
mone, įvykiai Rusijoje atsi
lieps Lietuvos ekonominiams 
ryšiams su Rusija, taip pat 
gali iškilti keblumų del Lietu
vos premjero Rolando Pakso 
vizito Maskvoje metu pasi
rašytų dvišalių sutarčių įgy
vendinimo. 

R Paksas ir tuometinis Ru-
;ijos premjeras S. Stepašin 

0e birželio pabaigoje 
sė pluoštą ekonominių 

• irimų. 

Baltarusijos opozicijos vadas 
bijo grįžti į tėvynę 

Vilnių-, rugpjūčio 9 d. 
(BNS) — Li< .oje j au trečią 
savaitę vw sintis 
Baltarusijos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Semi'." 
Sareckij tvirtina negalįs g 
į tėvyne, nes ten jam gresia 
įkalinimas. 

„Dabar negaliu grįžti • 
tėvyne, ne- tuoj pat atsi
durčiau kalėjime", dienraščiui 
..Lietuvos rytas" sakė S. Sa
reckij. Jis mano, jog būdamas 
už grotų, negalėtų daryti to
kios įtakos įvykiams Baltaru
sijoje, kaip gyvendamas Vil
niuje. 

Per savo viešnages laiką 
Baltarusijo.- opozicijos vado
vas buvo susitikęs su Seimo 
pirmininku Vutautu Lands
bergiu, kai kuriais Seimo na
riais. S. Sareckij neigia, kad 
kuri nors Lietuvos oficiali in
stitucija jj remia materialiai. 
Tačiau jam paskirta apsauga 

ir u nuolat lydi trys Vado
vybės pasaugos departamento 
pareigūnai. Svečias vežio-
jamas tarnybiniu automobiliu 
„Volvo 960". 

S. Sareckij yra parlamento, 
kur) po 1996 metų referendu
mo išvaikė prezidentas Alek-
sandr Lukašenka, pirminin-
kas Liepos 20 dieną, pasi
baigus A. Lukašenka kadenci
jai, jis turėjo pradėti laikinai 
eiti prezidento pareigas. Ta
čiau A. Lukašenka prasitęsė 
savo kadenciją ir toliau lieka 
valdžioje. Daugelis Vakarų de
mokratijų tokio kadencijos 
pratęsimo nelaiko teisėtu. 

KALENDORIUS 
Rugpjūčio 10 d.: Šv. Laurynas. 

Aiste. Astenja (Astra), Laima. Lau-
rrncija. Laurynas, N'onmantas 

Ruffpjūčio 11 d.: Šv Klara; Fi
lomena. I.igija, Porutė, Pūtis, Ti-
burcijus. Visai jjas, Visvilė. Zuzana 

mailto:DRAUGAS@EARTHLINK.NET


DRAUGAS. 1999 m. rugpjūčio 10 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

ASPIRINO NAUDA 

JONAS A D O M A V I Č I U S , MD. 

Šio krašto vaistus tvarkant i 
įstaiga Food and Drug Admi-
nistrationi dabar išleido galu
tinį pranešimą apie aspir ino 
naudojimą, vyrams ir mote
rims sergant širdies krauja
gyslių liga ir kitomis širdies 
negalėmis. Dabar aspir ino 
naudojimas dozėse nuo 50 mg 
iki 325 mg yra t inkamas 
šioms negalioms: praeinant is 
mažakraujis smegenų prie
puolis (transient ischemic at-
tack staigus širdies priepuolis 
iacute myocardiol interaction) 
ir apsaugai nuo tokio priepuo
lio pasikartojimo, o taip pat 
sumažinimui mirties pavo
jaus nuo širdies anginos, del 
kurios dabar žmones randami 
lovoje naktį mirę. Nors ta i lai
minga — beskausme mirt is , 
bet tokios mirties mes sten
kimės sulaukti gerai ..nu
nokę", o ne pačiame darbui 
pajėgume. 

Taip pat aspirinas naudoja
mas įvairiose kraujagyslių 
praplatinimo operacijose, kaip 
angioplastija. 

Žinoma, vien aspirinui nepa-
veskime širdies apsaugos. 
Tvarkykimės pagal dabart inės 
medicinos nurodymus: norma
liai gyvenkime, nesinuodinki-

me nikotinu, alkoholiu, kofei
nu , menku maistu, tinginyste, 
jaudin imusi del menkniekio ir 
tur imų negalių netvarkymu. 
Taip pat yra būt inas savo 
kraujo riebumo sužinojimas ir 
pagal jį savo gyvenimo tvar
kymas, įskaitant. reikalui 
esant , vegetarišką mitybą ir 
kasdieninį darbavimąsi, nors 
ir tik pasivaikščiojimą. 

Tame apie aspirino naudo
j imo pranešime paduotos gai
res apie aspirino naudą reu
mat inėse ligose, jo dozavimą, 
pašalinį neigiamą poveikį ir 
nuodingumą. Daugiau apie tai 
gal ima sužinoti, paskambinus 
telefonu (888) 463-6332. 

Šalia aspirino naudos reu
mat inėse ligose, nepamiršt i
n a s ir gydomasis prisilietimas 
įTherapeutic touch), kuris pa
lengvina sąnarės (artrito) su
kel tus skausmus. 

Pittsburgo tyrinėtojai pra
neša apie osteosąnarės viena
me a r abiejuose keliuose pa
gerėjimą, išlavintam asmeniui 
prisiliečiant kelių sąnarius 
nuo 40 iki 80 metų amžiaus 
ligoniams. J i ems skausmai 
pablogėjo, kai gydomojo prisi
lietimo kursas buvo baigtas. 
Sėkmės! 

APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 

„Pirmiausiai nepakenk" — 
taip seniai patarė Hipokratas, 
ir gydytojai stengiasi būti at
sargūs. Tačiau, būdami at
sargūs, dažnai gydo įprastais 
būdais, nors nauji išradimai 
pataria kitaip. Čia pateikti gy
dytojų ir medicinos mokyklų 
profesorių surinkti, dažniau
siai pasitaikantys atvejai, 
kurių metu gydytojai gydo, 
neatsižvelgę į naujausius me
dicinos mokslinius išradimus 
bei gaires. 

1. ,JPeptic u l ce r " skrandžio 
žaizdos. Beveik išimtinai žaiz
das sukelia bacila „Helicobac-
ter pylori". Nuėjus pas gydy
toją, turėtų būti pat ikr intas 
kraujas ištirti, ar yra bacilų. 
Jeigu taip, turėtų būti padary
tas ..barium scan" patikrini
mas, nustatyti, ar yra žaizda, 
ir kur. Dažniausiai tada pri
rašomi antibiotikai prieš .,H. 
pylori". Žaizdai užgijus, j i retai 
pasikartoja. 1997 m. pusė JAV 
gydytojų nesekė šių gairių ir 
tik prirašė vaistus, sumažinti 
skrandžio rūgštis. Tie vaistai 
yra brangūs, dažniausiai tik 
laikinai padeda, o ,.peptic ul
cer" žaizda neužgyja. 

2 Ši rd ies smūgis . J a u bū
nant ligoninėje turėtų būti 
prirašomas aspirinas ir ypa
tingi vaistai, kurie sumažina 
kraujo spaudimą. Tačiau taip 
daroma tik 40^ atvejų. 

3. Morfinas. Išmokyti būti 
atsargūs, prirašydami narko
tikus, gydytojai retai prirašo 
mirštantiems ligoniams užtek
tinai morfino kontroliuoti 
skausmą. Robert Wood Foun
dation ištyrė, kad pusę 
mirštančiųjų kankina s t iprūs 
skausmai, nes nėra a t i t inka
mai prirašyta nuskausminimo 
vaistu. 

4. Užkrė t ima i l i g o n i n ė s e . 
Atėję patikrinti ligonį, gydyto
jas ir medicinos sesele privako 
nusiplauti rankas, ar tai būtų 
kabinete, ligoninėje, prieglau
doje, ar namuose. Center for 

Disease Control and Preven-
tion tyrimas atrado, kad ligo
ninėse tik 14<^-59'7/- gydytojų 
ir 24^ -45^ medicinos seselių 
nusiplovė rankas tarp ligonių 
patikrinimų. Apskaičiuota, 

J a u p radeda prinokti pirmieji obuoliai. Kaip dr. J . Adomavičius nuolat vi
s iems pa ta r ia : „Sveika valgyti d a u g vaisių", tad pasinaudokime vasaros 
gėrybėmis . N'uotr V y t a u t o M a ž e l i o 

SAUGOJANT VAIKUS NUO VABZDŽIŲ 

kad kasmet mirš ta 77,000 as
menų nuo infekcijų, kuriuo-
mis užsikrėtė ligoninėse. 

5. Depresi ja . J i dažnai ne
pastebima, ypač vyresnio am
žiaus žmonių tarpe . Neilgas 
klausimų sąrašas apie pacien
to savijautą ir pan., iškeltų 
daugumą depresijos atvejų. 
Dažniausi simptomai: kasdie
ninių interesų susiaurėjimas 
bei veiklos sumenkėjimas, 
nuolatinis nuovargis, apetito < 
pasikeit imas (svorio kr i t imas 
arba žymus padidėjimas), mie
go t rūkumas arba per didelis 
mieguistumas, n iūrūs arba 
liūdni jausmai , ir pan. Nesun
kios gairės, bet dažnai nenau
dojamos. 

6. Ligonių d u o m e n ų su
m a i š y m a s . Ligoninėse kar
ta i s vieni specialistai nežino 
ką kiti daro, nes visa pacientų 
informacija nėra gydytojams 
pateikiama, a rba jie informa
cijos nepatikrina. 

7. Aukštas kraujo spaudi
m a s . 70% asmenų, turinčių 
aukštą kraujo spaudimą yra 
susekti . Tačiau tik 55% yra 
gydomi, ir tik 25% yra atit in
kamai gydomi. Taip praneša 
Massachusetts General Hospi-
ta l kardiologijos viršininkas 
Richard Pasternak. Taip pat 
kritikuojama, kad gydytojai 
dažnai neprirašo reikalingus 
cholesterolį sumažinančius 
vais tus arba prirašo per 
silpną dozę. 

Kaiser Foundation Health 
Plan and HospitaJs viršinin
kas D. Lawrence aiškina, kad 
kasdien išspausdinti šimtai 
mokslinių straipsnių medici
nos srityje, tačiau 85%-90% 
gydytojų praktikuoja vieni, 
t.y., nepasitarę su kitais gydy
tojais. Taigi nenuostabu, kad 
j ie nesuspėja sužinoti apie 
naujausias medicinos žinias. 
Apskaičiuojama, kad viduti
niškai tik 10 metų po naujo 
išradimo gydytojai priima 
naujas gydymo gaires. 

Lawrence pa tar ia pacien
t a m s patiems būti atsakin
giems už savo sveikatos 
priežiūrą, ieškoti ant ros nuo
monės, ir vis pasi tar t i su kitu 
patikimu asmeniu. (Forbes, 
Readers ' Digest) 

Ypač vasaros metu tėvai 
ieško būdų apsaugoti vaikus 
nuo vabzdžių — nuo juodųjų 
musių, uodų, erkių (tieks), i r 
pan., kurių įkandimai ne tik 
nemalonūs, bet ir gali būti 
pavojingi, (pvz.., kai kurių 
erkių įkandimas sukelia 
„Lyme" ligą). Tačiau reikia 
prisiminti, kad vaikai nėra 
„maži" suaugusieji. Kremai ir 
purškalai, kurie nekenksmin
gi suaugusiems, gali būti vai
kams nuodingi. 

Dažniausiai naudojamas ir 
efektingiausias nuo vabzdžių 
gaminys yra DEET, kuris ran
damas kremuose, purškaluo-_ 
se, lazdelėse, ir pan.. įvairiose 
koncentracijose — nuo 4% iki 
100%. Tačiau vaikams DEET 
koncentracijos daugiau kaip 
10% yra pavojingos: gali su
kelti įvairias reakcijas, kon
vulsijas ir pan. Trys vaikučiai 
yra mirę. kai pakartotinai bu
vo apipurkšti su 10% ir 20% 

DEET gaminiais. „Citronella" 
yra natūrali' medžiaga, kuri 
yra mažiau, kenksminga ir 
taip pat atbaido valadžiūs. 
Tačiau ji rmažiau efektinga 
negu DEET. ir veikia trum
pesnį laikotarpį. 

Išvengti bedu, gydytojai pa-, 
taria vaikams purkšti/ tepti 
DEET ant rūbų vietoj odos," 
kiek tik įmanoma, o ant veido 
netepti prie' burnos ir akių. 
Mažiems vaikučiams nedėti ir 
ant rankų, nes jie kiša pirštus 
į burną. 

Parduotuvėse randami purš
kalai gaminti su DEET: 
„Cutter" rūšis — Backyard 
(10% DEEfj, Sports pack 
(9.5%), Pleaįant proteetion 
(9.5%). „Off'rūšis — Skintas-
t ic for k ids (7.125% DEET) ir 
Skin tas t ic kfemas f8.125%). 

„Citronella* gaminiai yra 
„Treo" ir į A v o n Skin So 
Soft". (NYT) 

LIETUVOS ŽINIOS" ŠVENČIA SAVO 
90-METJ * 

» 

„Lietuvos žinių" dienraštis, 
panašiai, kaip ir „Draugas", 
šiemet švenčia savo 90 metų 
sukaktį. Šis leidinys, dienos 
šviesą išvydęs 1909 m. birže
lio 19 d. Vilniuje, ėjo iki 1940 
m. rugpjūčio 1 d., kuomet bol
ševikų buvo uždarytas. Po to 
atnaujintas 1996 m. ir dabar 
vėl eina dienraščiu. 

Beje. laikraštis yra turėjęs ir 
dar vieną pertrauką anksčiau 
— jis neišleistas 1915-1922 
metų laikotarpiu. 1922 m. jis 
jau ėjo Kaune ir buvo liaudi
ninkų demokratinės krypties 
laikraščiu. Iš pradžių „Lietu
vos žinios" buvo leidžiamos du 
kartus per savaitę. 1913 m. — 
triskart, o nuo 1914 metų bu
vo dienraštis. Leidžiant Vil
niuje redaktoriai keitėsi. Kau
ne redaktoriais buvo : K. Gri
nius. P. Ruseckas. B. Sruoga, 
J. Pronskus. A. Sugintas, P. 
Dailidė, J . Strimaitis, J. Kar
delis. 

Kada 1996 m. „Lietuvos ži
nios" vel pradėtos leisti, jų 
tiražas buvo vos 3,000. Kai 
šis leidinys pasuko bulvarinio 
laikraščio keliu, jo tiražas pra
dėjo augti ir šiuo metu spaus
dinama 17-19 tūkstančių. 
Kaip žinoma, šis leidinys yra 
vienintelis Lietuvoje, kurio ti
ražas pastoviai didėja. 

Dabar „Lietuvos žinios" yra 

vadinama „Nacionaliniu 
dienraščiu". Jo vieno egzem
plioriaus kaina 1 litas. Dien
raštis daugiausia eina 32 pus
lapių apimties, gausiai iliust
ruotas, įdomu, kad dienraščio 
vyr. redaktorė yra moteris — 
Vilma Bartuškaitė, o jos pava
duotojai: Gintaras Mikšiūnas, 
Rimvydas Paleckis, Dainius 
Smailys, Kazimieras Šliužas, 
specialios korespondentės — 
visos moterys: Jurga Če-
katauskaitė, Dalia Jazukevi-
čiūtė. Aurelija Liauškienė, Al
dona Svirbutavičiūte. Dien
raštis turi korespondentus 
įvairiose Lietuvos vietovėse. 

Kaip minėta, dienraščio vyr. 
redaktorė yra V. Bartuškaitė. 
Ji šiose pareigose dirba nuo 
šių metų kovo 4 d.., kada ji 
laimėjo konkursą šiai vietai 
užimti. Ji 31 metų amžiaus 
žurnalistė.yra gimusi pačiame 
skurdžiausiatne Kauno rajone 
— Žemuosiuose Šančiuose, 
kur baigė vidurinę mokyklą. 
Tada mokėsi Vilniaus un-to 
Kauno humanitariniame fa
kultete, 6 metus studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą, kar
tu dirbdama •»" mokykloje. 
Sukūrusi šeima, augino sūnų 
ir tada gavo diplomą. Yra dir
busi radijuje, televizijoje, dien
raštyje „Laikinoji sostinė". 
Nors dabar tarnauja Vilniuje, 

KOMPIUTERIAI 
LIETUVOJE 

2000-ieji metai, kurių 
džiaugsmingam sutikimui pa
saulis jau iš anksto ruošiasi, 
nieko gero nežada sunkiau
siems ligoniams. Ne džiaugs
mus, o tik papildomus rū
pesčius žada ir sveikatos ap
saugos darbuotojams. Mat 
2000-ųjų metų sausio 1 dieną 
gali nustoti veikti kompiute
rizuota diagnostinė aparatūra, 
širdies veiklos monitoriai in
tensyvios terapijos palatose, 
dirbtinio kvėpavimo aparatai, 
kita gyvybiškai svarbi medici
nos technika. 

Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministras Raimundas Alekna, 
šiai problemai spręsti yra su
daręs komisiją. Jos vadovu 
paskirtas viceministras Kęstu
tis Štaras. 

Pasinaudodama Pasaulio 
banko metodinėmis rekomen
dacijomis, komisija jau pa
rengė planą, kaip spręsti 
2000-ųjų metų kompiuterių 
problemą. Pagal šį planą iki 
vasaros pabaigos bus išsi
aiškinta, kuri kompiuterinė 
technika yra pažeidžiama — 
ją reikės taisyti ar ligonių sau
gumo sumetimais laikinai su
stabdyti. (Elta) 

LIETUVIŠKI LAZERIAI 
Lietuva į Didžiąją Britaniją 

eksportuoja ne tik tekstilės 
gaminius, medieną ar metalo 
laužą, bet ir Lietuvoje supro
jektuotus ir surinktus, pasau
linius standartus atitinkan
čius lazerius. 

Lazerius Didžiajai Britanijai 
gamina firma „Ekspla" (žo
džių „eksperimentiniai laze
riai" trumpinys). Šiuo metu 
įmonėje „Ekspla" dirba 25 in
žinieriai. Jų suprojektuotus 
lazerius perka Vokietija, Švei
carija, Italija, Prancūzija, 
JAV. Net pusė lazerių iške
liauja į Japoniją. 

* Po mėnesi trukusios 
kel ionės po Europą Didžiojo 
tūkstantmečio taikos žygio ap
link pasaulį dalyviai persikėlė 
į Izraelį. Rugpjūčio pradžioje 
baigę trečiąjį kelionės ratą po 
Europa, įšPirėjų uosto į Haifą 
išplaukė dešimt Taikos žygio 
dalyvių,^ tarp jų ir trys lietu
viai, žygyje dalyvavę nuo pat 
jo pradžios. Graikija — 32-oji 
žygeivių maršruto valstybė. 
Nuo Seatlo iki Atėnų dvira
čiais nuvažiuota 17,952 kilo
metrai. <Ett»> 

bet gyvena Kaune ir kasdien 
važinėja pirmyn-atgal. 

Nauja redaktorė teigia, kad 
dienraščio kryptis, jai atėjus 
nesikeis: jis buvo atkurtas 
kaip bulvarinis leidinys, tokiu 
ir pasiliks. J i sako, jog laik
raštis tikrai nenukentės dėl 
to, kad jam vadovauja mo
teris. Redaktorė pažymėjo, 
kad ir anksčiau „Lietuvos ži
nių" redaktorėmis yra buvu
sios moterys — G. Petkevičai-
tė-Bitė, J . Žymantienė-žemai-
tė. 

Kaip atrodo, pasirinkusios 
bulvarinio laikraščio kryptį, 
„Lietuvos žinios" pajėgs įsit
virtinti ir susilaukti daugiau 
skaitytojų, be kurių dienraščio 
leidimas yra neįmanomas. 
Kaip žinome, jau ne vienas 
Lietuvoje leistas dienraštis 
turėjo užsidaryti, o dabartinis 
„Lietuvos aidas" jau ne pirmi 
metai išgyvena nemažą krizę, 
turi daug skolų. Taigi laik
raščių leidyba Lietuvoje dabar 
ne visiems yra pelningas vers
las. 

Kaip atrodo, su 1909 m. Vil
niuje įsteigtomis „Lietuvos 
žiniomis" dabartinis laikraštis 
nieko bendra nebeturi. Gal 
panašumas yra tas, kad abu 
leidiniai leidžiami Vilniuje, 
išeina lietuvių kalba ir tęsia 
prieš 90 metų pradėtą laik
raščio numeraciją, kuri šių 
metų birželio 2 d. buvo 9.339-
sis numeris nuo jo įsisteigi mo. 

Edvardas Šulaitis 
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DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvievv Dental Care 
6317Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai 

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

AKILJ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 

Naperville. IL 60563 
Tai. (630) 527-0090 
3825 Highlaod Ave.. 
Tower 1. Surte 3 C 

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

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Htctory Hite, IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTLĮ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hite, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

rJUGBNFC. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
Susitarimui (kalbėti angliškai) 

Tel. 708-422-8260 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 

Chicago. IL 60638 • 
Te*. 773-229-9985 

Valandos pagal susrtanmą 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Sutte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

KVIEČIA ATOSTOGAS 
LEISTI SU KNYGA 

Jau šešiuose Lietuvos kny
gynuose sėkmingai tęsiasi lei
dyklos „Tyto alba" surengta 
akcija „Atostogos su knyga1". 
Liepos pradžioje prasidėjusi 
Vilniaus Pilie? knygyne, akci
ja išplito po Lietuvą. 31 pa
vadinimo knygos mažesnėmis 
kainomis parduodamos ke
liuose sostinės ir kai kurių 
kitų didžiųjų šalies miestų 
knygynuose. 

„Tyto alba" leidyklos išleistų 
knygų po tris ir septynis litus 
skaitytojai gali įsigyti Pilies, 
Pilaites mikrorajono knygynu

ose bei knygyne „Antikvarinė 
knyga", taip pat Kauno cen
triniame, Panevėžio ir Mari
jampolės knygynuose. 

Kaip sake „Tyto alba" lei
dyklos direktorė Lolita Vara
navičienė, pirmojo tokio masto 
knygų nukainojimo sėkmė 
rodo, kad knygos Lietuvoje 
yra per brangios, o jų lei
džiama per daug. Akcijos 
rengėjai džiaugiasi, jog vidu
riniojo sluoksnio atstovai, stu
dentai, pensininkai bent kartą 
per metus gali išeiti iš knygy
no su gerų knygų pilnu mai
šeliu. Akcija tęsis iki rugsėjo 1 
d. (Elta) 
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DAUG PADARYTA, BET DAUG 
IR NEATLIKTA 

Apie Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų higieninę 
būklę 1998-1999 mokslo metų pradžioje 

Visuomenės sveikatos cent
rų duomenimis, bendrojo lavi
nimo mokyklų pasiruošimas 
1998-1999 mokslo metams 
vyko geriau negu praėjusiais 
metais. Iki mokslo metų pra
džios buvo atidarytos kelios 
naujos mokyklos.: Vimiaus 
mieste M. Mažvydo mokykla ( 
tik pradines klases); Šal
čininkų rajone Butrimonių pa
grindinė ir Gerviškių pradinė; 
Širvintų r. Kernavės pradinė, 
Vilniaus r. Riešės vidurinė; 
Trakų r. Grikiškių „Šviesos" 
vidurines mokyklos 1-mas 
korpusas, Klaipėdos mieste P. 
Mašioto katalikiška mokykla, 
dar šiais metais Anykščių r.. 
Raguvėlės pagrindine mokyk
la persikels į naujas patalpas. 

Atidarytos valgyklos Mari
jampolės r. Bagotosios pagrin
dinėje, Alytaus r. Santaikos. 
Kumečių ir Ryliškių pagrin
dinėse, Klaipėdos m. Taura-
laukio pagrindinėje ir Vydūno 
humanitarinėje mokykloje bei 
Klaipėdos r. Paslūžnių pagrin
dinėje. Statoma valgykla Kivi-
lių pagrindinėje mokykloje. 

Daugelyje Lietuvos mokyklų 
atlikti daliniai remontai ar 
perstatymai: Alytaus r. Ku
mečių pagrindinėje, Anykščių 
r. A. Baranausko vidurinėje, 
Marijampolės r. V. Mykolai
čio-Putino vidurinėje, Jonavos 
r., Jonavos II, Jonavos III, J. 
Ralio, Žeimių vidurinėse, Kė
dainių r. Kalnaberžės pagrin
dinėje, Klaipėdos r. Vėžaičių 
vidurinėje, Skuodo r. Bartu

vos, Barstyčių, Pašiles. Yla
kių, Lenkimų, Mosėdžio, P. 
Žadeikių vidurinėse, Širvintų 
r. Bagaslaviškio, Musninkų, 
Gelvonų, L. Stuokos Guce
vičiaus vidurinėse, Alionių, 
Barskūnų, Čiobiškio, Medžiu
kų, Jauniūnų pagrindinėse, 
Šalčininkų r., B. Vokės, Jašiū
nų, Eišiškių, Palinskio, Turge
lių vidurinėse, Tetėnų pagrin
dinėje, Pasvalio' r. P. Vileišio 
vidurinėje, Gružių pagrindi
nėje, Trakų r. Lentvario, Ši-
melionio vidurinėje mokyklo
se. Remontų metu atlikta van
dentiekio ir kanalizacijos sis
temų, stogų remontai, apšilti
nimo darbai, langų, grindų 
dangos mokymosi patalpose, 
pakeisti sanitariniai įrengi
niai, prausyklose, tualetuose, 
sporto salių ir valgyklų re
montai ir'kt. 

Einamieji remontai atlikti 
daugiausia mokyklų, valsty
bės, tėvų ir rėmėjų lėšomis. 
Tačiau ir šiais metais dėl lėšų 
stokos liko daug nesuremon
tuotų mokyklų, tinkamai ne
paruoštų naujiems mokslo 
metams. 

Remontavimus vykdomas 
lėtai 

Nesuremontuoti mokyklų 
stogai Anykščių r. Debeikių, 
Svėdasų, Viešintų vidurinėse, 
Jakšiškio, Svirnų, Vašuokėnų 
pradinėse, Ignalinos r. Tau-
jūnų pradinėje, Jonavos r. Ru
klos vidurinėje, Jonavos pra-

*••• - ^ « - „v. -, w-mFK-^ 
Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje pastatų detale Nuotr. V. Kučo 

dinėje, Lazdyų r. Kapčiamies
čio, Seirijų, Krosnos, Švente
žerio, Rudaminos, Metelių mo
kyklose, Kauno r. Domeika
vos, Ežerėlio, Kulautuvos vi
durinėse, Molėtų r. Bijutiškio, 
Dubingių pagrindinėse, Bal
ninkų, Giedraičių, Inturkės 
vidurinėse, Marijampolės r. 
Pamargių, Meškučių, Kazlų 
Rūdos, Susninkų pradinėse, 
Šakių r. Būdos, Duobiškių, 
Pjotijų pradinėse, Šakių r. 
Šakių m. „Varpo", Lekėčių vi
durinėse, Šilutės r., Juknai
čių, Usėnų vidurinėse, Šylių, 
Lumpėnų pagrindinėse, Tau
ragės r. Lauksargių pagrin
dinėje Vilkaviškio r. Sūdavos 
vidurinėje, Antupių, Kark
lėnų, Patilčių, Ramoniškių, 
Serdokų pradinėse, Vilniaus 
miesto 53-oje, Minties, J. Ba
sanavičiaus, Ateities, Fabijo
niškių, Ąžuolyno, Sietuvos, M. 
Daukšos, Šeškinės, Trakų 
Vokės vidurinėse, „Genio" ir 
„Šviesos" pradinėse, Vilniaus 
r. Avižienių vidurinėje mokyk
lose. Dėl kiaurų stogų žymiai 
pablogėja mokymo patalpų hi
gieninė būklė: pelija sienos, 
krenta bei genda mokyklos 
inventorius. 

Pagal bendrąjį lavinimą 
teikiančių mokyklų mokymo 
planus bei Kūno kultūros ir 
sporto įstatymą, visose moky
mo įstaigose turi būti kas sa
vaitę organizuojamos 3 kūno 
kultūros pamokos. Deja, jau 
daug metų neišsisprendžia 
sporto salių statyba. Šių metų 
patikrinimo duomenys rodo, 
kad sporto salių neturi Aly
taus mieste (rajone) Šv. Bene
dikto vidurinė ir 10 pagrindi
nių mokyklų, Ignalinos r. 
Verdenės vidurinė ir 6 pagrin
dinės. Molėtų r. 9 pagrindinės, 
Prienų r. — 9 pagrindinės, 
Utenos r. „Saulės" vidurinė ir 
2 pagrindinės, Pakruojo r. 7 
pagrindinės, Joniškio r. 3 pa
grindinės, Radviliškio r. 2 pa
grindinės, Varėnos r. 3 pagrin
dines ir t.t. 

Daugelyje mokyklų nepa
rengtos naujiems mokslo me
tams esamos sporto salės. 

Neleista eksploatuoti sporto 
salių Kauno miesto Panemu
nes pagrindinėje, V. Kuprevi
čiaus 24-toje, Petrašiūnų vidu
rinėse ir P. Mašioto pradinėje. 
0 Tauragės r. Šaltinio ir Žy
gaičių vidurinėse mokyklose 
neleista naudotis dušais prie 
sporto salių. 

Neatlikti sporto salių re
montai Anykščių r. J. Biliūno 
gimnazijoje, Kavarsko viduri
nėje, Burbiškio pagrindinėje, 
Kauno m. Panemunės, Šilo 
pradines, 10-oje, Veršvų ir Ne
muno vidurinėse, Jonavos r. 
Jonavos III-oje, Senamiesčio, 
Ruklos pagrindinėse, Lazdijų 
r. Leipalingio, Šeštokų, Laz
dijų mokyklose, Vilkaviškio r. 
Klampučių, Kėdainių r., Per-

Danutė Bindokienė 

Lengviau suskaičiuoti 
žvaigždes 

Lietuvo* Švietimo viceministre Vaiva Vėbraite-Gust 'kairejej ir JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. Regina Kutienė, taip pat einanti ir PLB Švietimo 
komisijos pirmininkės pareigas. Nuotr. Viktoro Kučo 

naravos vidurinėje (kūno kul
tūros užsiėmimai nevyksta 
nuo praėjusių mokslo metų), 
Šiaulių m. Ragainės viduri
nėje, Vilniaus m. 5-oje, 51-oje , 
M. Daukšos, Antakalnio, 
Ąžuolyno, J- Kraševskio vidu
rinėse, Švenčionių r. Pabradės 
I-oje vidurinėje, Vilniaus r. 
Pagirių vidurinėje mokykloje. 
Užsitęsė remontai Švenčionių 
r. Žemaičio gimnazijoje, Vil
niaus m. Tuskulėnų viduri
nėje. 

Neįrengti sporto aikštynai 
Marijampolės r. Balsupių, Be-
bruliškių, Daugirdų, Liepynų 
pradinėse, Baraginės, Vala
vičių pagrindinėse, Pasvalio r. 
Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bi
tės vidurinėje, Krinčino pa
grindinėje, Vilniaus m. Tusku
lėnų vidurinėje mokyklose. 
Nesutvarkyti sporto aikštynai 
Lazdijų r. Kapčiamiesčio, Ku
čiūnų, Dumblio, Šlavantų mo
kyklose. Šilalės r. ĄžuoUjos, 
Požerės, Padievyčio, Tenenių 
pagrindinėse, Bokštų, Juodai
čių, Mišučių pradinėse, Taura
gės r. Šikšnių, Šakių, Visbarų 
pradinėse. 

Nepakankamai dėmesio 
skirta mitybai 

Šiais metais, kaip ir ank
stesniais, nepakankamai dė
mesio buvo skirta mokyklų 
maisto gamybos įrengimui 
bei remontui. Neturi kur orga
nizuoti vaikams karštą maiti
nimą Ignalinos r. 3 pagrindi
nės, Šilutės r. 3 vidurinės ir 7 
pagrindinės, Pasvalio r. 6 pa
grindinės, Trakų r. 12 pagrin
dinių, Mažeikių r. 3 vidurinės 
ir 3 pagrindinės, Pakruojo r. 7 
pagrindinės, Alytaus m. (ra
jone) Piliakalnio vidurinė ir 2 
pagrindinės. Kėdainių r. 4 pa
grindinės, Prienų r. 1 vidurinė 
ir 8 pagrindinės. Daugelyje 
šių mokyklų verdama tik ar
bata. 

Neatlikti valgyklų remontai 
Šakių r. Ketumaujienos pa
grindinėje, Kriukų vidurinėje, 

Lazdijų r. Metelių, Seiliūnų. 
Krosnos mokyklose, Šalčinin
kų r. Kalesninkų. Dieveniškių 
vidurinėse, Cužakampių, Bo-
gumeliškių, Šalčininkėlių pa
grindinėse. 

Neparuoštos mokinių mai
tinimui naujų mokslo metų 
pradžioje buvo Kaišiadorių r. 
Kaišiadorių 1 , V. Giržado, 
Žiežmarių, Žaslių ir Kruonio 
vidurinių mokyklų valgyklos.. 

Dėl nebaigtų remonto darbų 
neišduoti leidimai valgyklų 
darbui Mažeikių r. 3-oje vidu
rinėje, Jonavos r. Užusalių pa
grindinėje, Tauragės r. Žygai
čių, Skaudvilės vidurinėse, 
Lauksargių pagrindinėje. Jur
barko r. A. Giedraičio — Gie
driaus gimnazijoje. Smalinin
kų vidurinėje ir Ukmergės r. 
Balelių pagrindinėje mokyk
lose Taip pat surašyti nutari
mai dėl Ukmergės r. Taujė
nų, Senamiesčio ir 5-sios vidu
rinių mokyklų valgyklų ek
sploatacijos nutraukimo del 
neužtikrinto teisingo stalo in
dų, virtuvės indų, invento
riaus plovimo. 

Tikrinimo metu buvo nusta
tyta, kad daugelyje mokyklų 
liko nesutvarkytas dirbtinis 
apšvietimas. Tai Vilniaus m. 
10-oje, 51-oje, 53-oje, Ąžuo
lyno, Ateities, Fabijoniškių, 
Lazdijų, M. Daukšos vidu
rinėse, Molėtų r. Biojotiškio, 
Dubingių, Gaižiūnų, Kuolaka-
sių, Dapkūniškio, Videniškių 
pagrindinėse, Alantos, Bal
ninkų vidurinėse, Molėtų gim
nazijoje, Pasvalio r. Kiemėnų, 
Skrebotiškio pagrindinėse, 
Pumpėnų, Saločių vidurinėse, 
Norgėlų, Girsūdų pradinėse, 
Šakių r. Braškių, Bajoraičių. 
Būdos, Valakbūdžio pradinė
se, Gerdžiūnų, Prancų, Slavi
kų pagrindinėse bei daugelyje 
Lazdijų, Pakruojo, Ukmergės. 
Vilkaviškio rajonų mokyklų. 

Mokyklose vis dar neužten
ka mokyklinių baldų. Antai, 
Ukmergės r. jau daug metų 
mokyklose negauna naujų mo
kyklinių suolų. 

(Nukelta \ 5 psl.) 

Praėjusį šeštadieni mūsų 
dienraštyje paskelbta nauja 
..žalių kortelių" loterija, ypač 
dominanti ir lietuvius, norin
čius emigruoti i Amerika. Šią 
loteriją paskelbus, visuomet 
atsiranda apgavikų, mokančių 
įkalbėti žmonėms, kad tik jie 
— žinoma, už tam tikra kaina 
— gali užtikrinti „žalios kor
tele" 'ne be reikalo žalia spal
va simbolizuoja viltį; laimė
jimą. Lengvatikių niekuomet 
netrūksta, tad ir moka jie 
sukčiams paskutinius centus 
tikėdamiesi, kad patekę , 
Ameriką, galės daug jų už
sidirbti. 

Niekas negali žmonių ju
kinti, kad vienodas galimybes 
laimėti turi kiekvienas, už
pildęs prašymą pagal nustaty
tas taisykles. Laimėtojus pa
renka mašina — kompiuteris, 
kuriam neįmanoma patarti, 
pataikauti, papirkti ar kaip 
kitaip palenkti savo pusėn. 

Tiesa, toje loterijoje, atve
riančioje kelią į „išsvajotąją 
žeme", lietuvių tautai skirta 
tik maža dalelyte, palyginti 
su gausesnėmis gyventojais 
šalimis, vis tik ir iš Lietuvos 
kasmet atvyksta būriai „žalių 
kortelių" laimėtojų. Tačiau 
nepalyginamai daugiau žmo
nių kiekvienais metais paten
ka j Ameriką kitais keliais — 
vieni legaliai, kaip turistai, 
verslininkai, studentai, šei
mos narius ar gimines norin
tys aplankyti, politinio prie
globsčio ieškantys: kiti nele
galiai — pasilikę laikinosios 
vizos terminui pasibaigus, 
slaptai perėję sieną iš Meksi
kos, Kanados ar kitur, atvykę 
suklastotų dokumentų pagal
ba. 

Apskaičiuojama, kad kas
met legaliai šį kraštą aplanko 
apie 25 milijonai užsieniečių, 
o nelegaliai sienas pereina 
apie 1.5 mln.. maždaug du
kart daugiau, kaip legalių, 
kuriems suteikiama teisė ap
sigyventi Amerikoje. Tačiau 
nelegaliai per sienas įsmun
kančių skaičius yra tik apy
tikris — manoma, kad tokių 
asmenų yra kur kas daugiau 
kaip pusantro milijono. Pasie
nio policija, sauganti JAV-
Meksikos sieną, tvirtina, kad 
lengviau naktį suskaičiuoti 
padangėje žvaigždes, negu 
žmones, be vizų plūstančius iš 
Meksikos. Kai jie sugaunami 
ir grąžinami atgal į savo 
tėvynę, netrukus vėl atranda 
būdų išjos patekti Amerikon. 

JAV imigracijos įstaigos ir 
pasienio policija užregistra-

j vusi apie 400,000 įvairių nusi-
j kaltelių, .stengiasi juos prie 

muitinių atpažinti ir į šį 
kraštą neįleisti. Iš to skai
čiaus maždaug 80,000 gresia 
teismas ir bausmes, jeigu jie 
vel pasirodys Amerikoje. Ta
čiau šioje sekimo ir registravi
mo sistemoje yra daug skylių, 
pro kurias kartais prasprunka 
ir dideli nusikaltėliai. Taip 
' -seniai atsitiko su meksi-
• . Rafael Resendez-Ra-
mirez, Kuris nuo 1998 metų 

. devynis kartus pasienio 
poiicijos sulaikytas ir pasiųs
tas atgal į Meksiką. Kai jis 
buvo apkaltintas kelių žmo
nių nužudymu, visi mėgino 
pa-..te.-..r.t: kodėl niekas Ra-
mirez nesustabdė ir leido nuo
lat pažeidinėti imigracijos 
įstatymus. 

Dabar JAV Atstovų rūmuose 
jau skamba priekaištai ir 
imigracijos įstaigoms, ir pa
sienio policijai, kad iki šiol 
neįsivede geriau veikiančios 
sistemos sekti nuolatiniams 
sienos „perėjūnams". Jeigu 
Reser.dez-Ramirez galėjo taip 
lengvai ir tiek daug Kartų per
eiti iš vienos valstybes į kitą, 
galbūt yra ir daugiau nusi
kaltėlių, kurie, kai Amerikoje 
pasidaro „per karšta", grįžta į 
savo kraštą, kol viskas nurim
sta, o tuomet vėl šmurkšteli 
per sieną. Žinoma, čia dau
giausia rūpesčio kelia nele
galūs emigrantai, pasižymėję 
įvairiais nusikaltimais, bet ir 
visai nekenksmingi, norintys 
šiame krašte rasti geresnį 
gyvenimą, pastaruoju metu 
susilaukia vis daugiau dė
mesio: stengiamasi juos suras
ti ir deportuoti į atitinkamus 
kilmes kraštus, o darbdaviai, 
jeigu priima dirbti nelegalius 
ateivius, baudžiami nemažo
mis piniginėmis baudomis. 
Verta pastebėti, kad tiek darb
davius, samdančius nelega
lius emigrantus, tiek ir juos 
pačius dažniausiai kas nors 
paskundžia paprastai tą pa
daro žmones iš artimiausios 
aplinkos) atitinkamoms įstai
goms, tuomet ir įvyksta patik
rinimas. 

Didelėms valstybėms, tu
rinčioms gyventojų perteklių, 
emigracija nėra tiek kenks
minga, kaip mažoms, kur 
kiekvienas, ypač jaunas, tvir
tas, išsimokslinęs asmuo yra 
labai reikalingas. Tačiau žmo
gui turi būti užtikrinta gyven
amosios vietos pasirinkimo 
laisvė, net jeigu jis nori gy
venti užsienyje. Vis tik ši 
laisve neturėtų galioti įvai
riems nusikaltėliams ar ne
paisantiems valstybės, kurioje 
jie nori apsigyventi, įstatymų. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

Nr5 JUOZAS KONČIUS 

J vieną vyno gamyklą už
suka ir mūsų autobusas. Kas 
dvi — trys valandos jis vis kur 
nors sustoja. Savininkas nuo
dugniai aprodo, kaip vyksta jo 
vyno pramonė — nuo pra
džios, kai suvežamos vy
nuogės, iki galutinio produkto 
— putojančio šampano. Čia jis 
vadinamas „Cava". Tik pran
cūzai turi teisę savo gaminį 
vadinti šampanu. Leidžiamės 
siaurais akmeniniais laiptais 
žemyn. Atsargiai, kad koja ne
pasprūstų, perspėja šeiminin
kas. Mes visi atsargūs. Juo 
žemiau leidžiamės, tuo vėsiau. 
Kiekviename aukšte pristaty
ta milžiniškų statinių, ar len
tynų eilės, kuriose suguldyti, 
dulkių sluoksniu padengti, bu
teliai. Visur čia Stropi prie
žiūra, vienoda temperatūra. 
Buteliai suguldyti nuožulniai, 
kaklu žemyn, kad į jį rinktųsi 

nuosėdos. Kasdien buteliai 
truputį pasukami. Po nustaty
to laiko, dirbtiniu būdu nuo
sėdos yra sušaldomos į ledą ir 
išimamos, o vynas — grynas, 
kaip krikštolas lieka bute
liuose. Dalis vyno yra skiria
ma šampanui — „cavai". Čia 
vyksta jo tolimesnis perdirbi
mo procesas. 

Viską apžiūrėję, kylame vėl 
į viršų, čia yra lankymo salė. 
Šeimininkas visus vaišina „ca
va": dviejų rūšių — vienas 
sausesnis, kitas saldėlesnis. 
Kai kurie keleiviai tvirtina, 
kad ispaniškasis „cava" nie
kuo nenusileidžia kitų kraštų 
šampanams. Tokios pastabos 
šeimininkui labai patinka ir 
siūlo dar daugiau. Tame pa
čiame miestelyje buvo dar ke
letas vyno gamyklų, pro ku
rias mūsų autobusas prava
žiavo. 

H 

' 

Važiuojant tolyn į pietry
čius, Barcelonos link, retėja 
vynuogynai, vis dažniau pasi
rodo apelsinų ir citrinų sodai. 
O atkalnėse tie patys alyv
medžiai. Stabtelėjome trum
pam pamiklinti kojas. Kas 
praalkęs, gali ir užkąsti, nes 
jau pietų metas. Pavakary pa
siekiame Barcelonos miestą, 
išsidėsčiusi palei Viduržemio 
jūrą. 

Barcelona svarbus Ispanijos 
ekonomikai daugeliu atžvil
gių: pagrindinis prekybos uos
tas, žymus tarptautinės ban
kininkystės centras, o apylin
kėse gausu pramonės, ypač čia 
išsivysčiusi automobilių pra
monė. Mieste priskaičiuojama 
apie du milijonai gyventojų, 
su apylinkėmis — gal net trys. 
Didesnė dalis barceloniečių 
kalba savita kalba — katalo-
nietiškai. Jie visi moka ir is
paniškai. .Mūsų grupės vado
vas Toni tarp keletos jo var
tojamų kalbų, kalba gimtąja 
kataloniečių kalba. Mat, jis iš 
Barcelonos. Madride Giedrė 
be didesnių sunkumų susi

kalbėdavo ispaniškai, vis dar 
prisiminė Illinois universitete 
išmoktą ispanų kalbą. Barce-
lonoje jos kalbinė patirtis ne
daug padėjo. Sekmadienį už

rukome j netoli .viešbučio 
esančią aukštą gotiško stiliaus 
bažnyčią, norėdami dalyvauti 
Mišiose. Po pamaldų Giedrė 
skundėsi, kad tesupratusi vie
nintelį žodį — Aleliuja, kurį 
supratau ir aš.. 

Barcelonoje, kaip vėliau ir 
kituose miestuose, su grupe 
lankėme įžymiuosius istori
nius pastatus bei architek
tūrinius paminklus. Didelį 
įspūdi paliko didžiulė, vidu
ramžiais statyta, gotiško sti
liaus katedra ir to paties pe
riodo apie ją stovintys namai. 
Šalia katedros, tarp pastatų 
esančiame mažame kiemelyje, 
užtikome būrį čia laikomų žą
sų. Tos žąsys praleidžia čia vi
są savo amžių. Tokia nuo vi
duramžių tradicija. Kaip ka
daise priešui puolant, žąsys 
prikėlė iš miego romėnus ir 
išgelbėjo Romą, taip ir čia žą
sys buvo apgyvendintos, kad 

prikeltų gyventojus, jei nak
ties metu plėšikai bandytų 
apiplėšti katedrą. Sako žąsys 
ir miegančios vieną akį pra
merkusios, o pastebėjusios ką 
įtartina, sukelia didžiausią 
triukšmą. Tokia yra istorinė 
legenda. 

Pasaulinio masto architek
tūros genijaus Antoni Gaudi 
vardas yra neatskiriamai susi
jęs su Barcelonos miestu ir jos 
paminklais. A. Gaudi gimė 
1852 m. birželio 25 d. Tarago-
nos apylinkėse, prie Vidur
žemio jūros. Tos vietos gamto
vaizdis, karštas pietiečio tem
peramentas, nuo vaikystės 
dienų paveikė jo meninius 
jausmus ir įkvėpė energiją. 
kuri atsispindi jo architek
tūriniuose darbuose. Jo sukur
tais pastatais ir paminklais 
šiandieną dižiuojasi ne vien 
barceloniečiai, bet jais kasmet 
gėrisi milijonai turistų, aplan
kantys šį nuostabų miestą. 
Savo karjeros pradžioje dauge
lio jis buvo nesuprastas ir 
neįvertintas. 

(Bus daugiau) Inetai statoma archit A Gaudi suprojektuota Familia Sagrada bainyfia 

• 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 
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„JĖZUS GYDO IR IŠLAISVINA 
ŠIANDIEN" 

Birželio 21-27 d. Kaune ir 
Berčiūnuose pamaldas, semi
narus bei misijas vedė tarp
tautinės egzorcistų sąjungos 
vicepirmininkas bei Tarptau
tines išlaisvinimo tarnystės 
sąjungos primminkas krm. riu-
fus Pereira (Bombėjus) ir 
minėtų tarptautinių organi
zacijų sekretore Erika Gibello 
l Londonas'. Kun. R. Pereira 
yra tarptautiniu mastu žino
mas rekolekcijų vedėjas, pa
mokslininkas. Šventojo Rašto 
dėstytojas bei Tarptautinės 
katalikų charizminio atsinau
jinimo tarnybos narys. 

Ištrauka iš pasikalbėjimo su 
kun. R. Pereira. 

— Kodėl m ū s ų d ienomis 
Bažnyčioje n a u j a i a tkrei
p iamas d ė m e s y s i išgydy
mo, ypač v id in io , emocinio, 
i r i š la isvinimo t a rnys t e s? 

— Mano giliu įsitikinimu, 
tai. kas vyksta dabar Bažny
čioje, yra atsakas į Bažnyčios 
malda. Popiežius Jonas XXIII 
sušaukdamas Vatikano II Su
sirinkimą prašė, kad visa Baž
nyčia melstųsi šia mintimi. 
Reikšmingiausias ir svarbiau
sias šios maldos prašymas 
buvo tai. kad Viešpats atnau
jintu Bažnyčią, suteikdamas 
jai naujųjų Sekminių išgyve
nimą. Bažnyčia pirmąkart 
taip stipriai pabrėžė reikalą 
atsinaujinti. Prašydama Baž
nyčiai naujųjų Sekminių, po
piežius tai nusakė labai stip
riais žodžiais: „Mums reikia 
pirmųjų Sekminių išgyveni
mo". Menko atsinaujinimo ne
pakako. Mums reikia liepsno
jančios, visa skaistinančios 
ugnies, galingo vėjo gūsio. Ir 
galiausiai popiežius meldėsi, 
kad šis Bažnyčios atsinaujini
mas, naujosios Sekminės būtų 
regimos ženklais ir stebuklais. 
„Ženklai ir stebuklai" — daž
nai aptinkamos sąvokos tiek 
Senajame, tiek Naujajame 
Testamente. Popiežius pagei
davo, kad žmonės išvystų Baž
nyčios atsinaujinimą konkre
čiais ženklais. 

— Kokiu b ib l in ių pagrin
du gal ima a t s k i r a i kalbėti 
apie egzorc izmo ir išlaisvi
nimo t a r n y s t ę ? 

— Paprastai Šventajame 
Rašte vartojamos dvi sąvokos: 
išgydymas ir išlaisvinimas. 
Kalbėdami apie išlaisvinimą 
galime išskirti tuos atvejus, 
kai žmonės būna visiškai už
valdyti šėtono ir tada reikalin
gas egzorcizmas, kitais atve
jais, kai žmonės tiesiog vargi
nami piktųjų dvasių, gali 
pakakti išlaisvinimo. Prakti
koje ši skirtumą sunku api
brėžti. Tačiau teoriškai galime 
tvirtinti, jog visiško apsėdimo 
arba užvaldymo atvejai būna 
tuomet, kai žmogus laisva 
valia pasikviečia šėtoną j savo 
gyvenimą arba. kai piktasis 
taip supančioja žmogų, jog pa
vergia ir jo valią. Piktosios 
dvasios vargina žmogų, kai 
žmogus, net pats to nežino
damas, būna prakeiktas ar 
užkalbėtas maginėmis prie
monėmis, arba. tarkim, net 
nežinodamas apie šėtoną kaip 
tokį, žmogus kreipiasi į įvai
riausius žiniuonius, siekia vi
sokių ezoterinių mokymų, 
užsiima okultinėmis praktik
omis. Tokie žmonės net nesu
vokdami pavojaus tiesiog siek
ia geresnes savijautos. Tokiais 
atvejais šėtonas nėra visiškai 
užvaldęs jų valios, bet tiesiog 
slegia ir vargina ju kūnus bei 
galias. Taigi mūsų aptariamas 
skirtumas veikiau priklauso 
nuo to, kiek užvaldyta žmo
gaus valia. Praktikoje į tą 

skirtumą sunku atsižvelgti 
tiesiog dėl to, kad paprastai 
nežinome tikrosios žmogaus 
negalių priežasties. Mes tie
siog meldžiamės ir laukiame 
suvokimo. 

— Analogiškas klausi
mas, kuo skiriasi fizinis iš-
gydymas nuo vidinio? 

— Dėstau kursą apie išgy
dymo istorijas evangelijose 
dviejuose popiežiškosiuose in
stitutuose. Mano pagrindinė 
tezė yra ta, kad kiekviena 
evangelizacijose atpasakojama 
fizinio išgydymo istorija drau
ge yra ir vidinio išgydymo is
torija. Fizinis išgydymas tie
siog regimai išreiškia gilesnį 
vidinį išgydymą. Biblijoje ne
daromas skirtumas tarp fizi
nio ir vidinio išgydymo, todėl 
aš visuomet meldžiuosi už 
žmogaus giliį vidinį emocinį 
išgydymą, kuris gali pasi
reikšti ir fiziniu išgydymu. 

— Kaip Jūs interpretuo
jate faktą, kad neseniai Va
tikane patvirtintas naujas 
egzorcizmo apeigynas? 

—Noriu atkreipti jūsų dė
mesį į labai reikšmingą prane
šimą. Neseniai dienraštyje 
„L'Oservatore Romano" buvo 
spausdinamas straipsnių cik
las apie satanizmą. Šiuose 
straipsniuose satanizmas bu
vo pavadintas didžiausia šian
dienos pasaulio problema. Tas 
faktas, kad Apaštalų Sostas 
pavedė atitinkamoms dikas-
terijoms peržiūrėti egzorcizmo 
apeigas, pritaikant jas šian
dienos poreikiams, rodo, kad 
Bažnyčia suvokia tiek piktojo 
puolimus patiriančių žmonių 
problemas, tiek Bažnyčios 
vaidmenį tęsiant Jėzaus dar
bą. — gydant ir laisvinant 
žmones. 

— Jums daug tenka ke
liauti po pasaulį. Ar galima 
daryti išvadą, kad kai ku
r iose šalyse ar kon t inen 
tuose , pavyzdžiui , Afrikoje, 
žmonėms labiau reikalinga 
išlaisvinimo tarnystė? 

—Galima sakyti, kad proble
mos visame pasaulyje yra tos 
pačios. Visur žmonės siekia 
atgauti fizinę svaikatą, patiria 
emocines įtampas arba keis
tus nepaaiškinamus dalykus 
ir ieško tų problemų sprendi
mo. Antra vertus, žmonės, ieš
ko trumpiausio ir lengviausio 
kelio, neįpareigojančio ką nors 
sunkaus atlikti ar atsižadėti. 
Todėl jie dažnai kreipiasi į 
žmones, siūlančius gatavą, 
tarsi padėtą ant lėkštės, 
sprendimą. Tačiau nuo tokių 
„sprendimų" žmonėms darosi 
tik blogiau. Aš nemanau, kad 
Afrikoje ar Azijoje minėtų da
lykų būtų daugiau negu, tar
kime, Europoje. Europoje si
tuacija bene blogiausia. Euro
pos kultūros žmonės, nežinia 
ar dėl tikėjimo stokos, ar iš 
nežinojimo, dažnai atsiduoda 
ne tik okultinėms, bet tiesiog 
šėtoniškoms įtakoms. 
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ŠV. ANTANO ATLAIDAI 

Birželio 19 d. Veiverių para
pijoje buvo švenčiami Vilka
viškio vyskupijos globėjo šv. 
Antano atlaidai, kurių metu 
Vilkaviškio vyskupas J. Že
maitis, MIC. sutvirtinimo sak
ramentą suteikė 125 jaunuo
liams. Parapijoje daugiau kaip 
10 metų prieš vakaro šv. Mi
šias bažnyčioje kalbama Roži
nio malda, moksleiviai su
sibūrę į skautų ir ateitininkų 
organizacijas, veikia „Cari
tas". 

S K E L B I M A I 
Nekilnojamo turto įvairus 

Lemonto Daumaiito-DiuiininkaiCio kuopos jaunuriai davę ;z;>d) ateitininkų $< .mos šventėje, A.ra. birželio 6 d. 
Ii k.: I eil. - Mykolo Anriarino. Alexa Razmaite. Sauk- Gr-oauskaite. Lina Juixiwalyte, .Juozas Franckevidus. 
Marius Aleksa, Šarūnas Daugirdas, Justas Leiis, Ftimaa Kapačmskas. II eil.— Algis Kasniunas, Raimundas 
Kazlauskas, Viktorija Vaznelyte, Paulius Kuprys, Daina Fisher, Paulius Valaiša, Daina Annarino, Kriste Anna-
rino ir Martynas Matuliauskas. 

ŽODŽIAI SKATINA, PAVYZDŽIAI 
PATRAUKIA 

Nuo Adomo ir Ievos laikų 
pasaulyje vyksta kova tarp gė
rio ir blogio. Adomas, padaręs 
nusikaltimą, pasislėpė nuo 
Dievo. Šiandieniniai nusikal
tėliai ne tik nesislepia, bet 
stoja į kovą prieš gėrį ir jo da
vėją — Dievą. Toji kova tęsia
si visame pasaulyje ir mūsų 
tėvynėje Lietuvoje. 

Iš įvairių šaltinių ateinan
čios žinios iš Lietuvos rodo, 
kad toji kova labai sparčiai 
vystosi ten ir stengiasi įsiga
lėti. Tai blogio imperijos pali
kimas. Negalima teisintis 
vien palikimu ir žiūrėti, kaip 
viskas vystosi. Reikia organi
zuoti pasipriešinimą ir pradėti 
nuo užuomazgų. 

Dažnai girdime posakį J au 
nimas tautos ateitis". Tad, no
rint gražios tėvynės ateities, ir 
reikia pradėti nuo jaunimo, 
nuo vaikų darželio. Kokia sėk
la bus pasėta, tokių ir vaisių 
sulauksime. 

Cia vėl iškyla klausimas, iš 
kur gauti gerų auklėtojų, ku
rie galėtų tą gerą sėklą sėti? 
Mokyklose dar daug palikimo, 
jis nesistengia auklėti, tik ži
nias perteikti ryžtasi. Švieti
mo ministerija privalėtų įvesti 
tautinį auklėjimą (gal jau toks 
yra?) Mūsų tauta yra krikš
čioniška. Per tautinį auklėji
mą mokiniai įgytų ir religinių 
žinių. Taip palengva būtų pri
eita ir prie religinio auklėjimo. 
Šiam auklėjimui priešt: auja 
buvę komunistai ir lil alai, 
tad reikia ne tiesioginio kelio. 
Auklėtojui reikalinga litera
tūra. Prityrę auklėtojai turėtų 
paruošti gerų metodiškų va
dovėlių mokytojams ir moki

niams. Tokiais vadovėliais 
naudodamasis, ir neprityręs 
auklėtojas galėtų sėkmingai 
dirbti. Tuo būdu sėjama sėkla 
ateityje tikrai duotų gerų vai
sių. 

Pasiskaičius dr. Zinkevi
čiaus mintis, susidaro vaiz
das, kad per pirmąjį neprik
lausomo gyvenimo dešimtmetį 
nedaug pasiekta auklėjimo 
srityje. Daugiausia kalbama 
apie kosmopolitizmą ir valsty
bingumą. Kopijuojama JAV. 
Amerika sudaryta iš daugelio 
tautų ir rasių. Čia tinka tik 
valstybingumas. Europos val
stybės, tarp jų ir Lietuva, yra 
tautinės valstybės, todėl šalia 
valstybingumo yra tautišku
mas. Lietuvai reikia tautinio 
— valstybinio auklėjimo. 

Lietuviams reikia mokytis iš 
tautinių mažumų — lenkų, 
rusų ir kitų. Kaip jos kietai 
kovoja už savo tautiškumą, 
kartais ir nelegaliai. Lietuva 
nedaug dėmesio skiria .savo 
tautiečiams Lenkijoje, Gudi
joje ir Rusijoje. Nejaugi suž
lugdys jų patriotiškumą ir leis 
jiems išnykti? Tarpvalstybi
niai santykiai turi būti geri ir 
normalūs, bet ne pataikūniš
ki. Kaip jūs mums, taip ir mes 
jums. 

1918 metų Lietuva turėjo 
sutartį su Šventuoju sostu — 
Vatikanu. Nebuvo tiek daug 
moralinio purvo oficialioje 
spaudoje ir oro bangomis, kiek 
dabar. Valdžia įstatymais tu
rėtų uždrausti vieša nemor
alumą ir jaunimo tvirkinimą. 
Šio dalyko negalima pateisinti 
demokratija, nes pornografija 

ir kriminalas yra valstybės 
priešai. Vienų laisvė negali 
būti nelaisve kitiems. 

Dvasingumas yra tautos ir 
valstybės stiprybė. Kur yra 
pašlijusi moralė, ten ir ekono
mika šlubuoja. Dvasingas 
žmogus aukštai vertina sąži
nę, visus darbus stengiasi at
likti sąžiningai. Šiandieninėje 
Lietuvoje pastebima daug ne
sąžiningumo. Komunistų iš
grobstytas tur tas negrąžina
mas į valstybės iždą. Alkoho
lizmas ir tinginiavimas skur
dina Lietuvą. Paskolos ir pri
vatizacija neturt ina valstybės. 
Prekyba moterimis ir vaikais 
nedaro garbės Lietuvai. Krau
geriškų stabų garbinimas, di
delis tautinis nusikaltimas. 
Lietuvos žemės reikalais per 
mažai rūpinamasi. Dėl jos au
kojo savo gyvybes kariai, sa
vanoriai, part izanai. Šiandien 
per mažai teikiama jiems dė
kingumo ir pagabos. 

Iš praeities per mažai se-
miamasi stiprybės Istorija 
yra tautos mokytoja, bet ne 
visi nori būti jos mokiniai. 

Kai kurie sako, kad nereikia 
blogio kelti aikštėn, kalbėti tik 
apie gerus darbus. Reikia gėrį 
vertinti ir jį įsisavinti, bet 
apie blogį negalima nutylėti. 
Jei jo nekelsime aikštėn, jis 
bujos. Jei nekovosime su juo, 
jis klestės ir nustelbs gėrį-
Tik kovodami su blogiu, ga
lime tapti geresniais. Suga
dintą žmogų sunku pataisyti. 
Reikia stengtis auklėti gerai 
jaunimą, kad nepasidarytų 
blogas. Padorių jaunuolių dar
bus reikia viešai garsinti, kad 
jų pavyzdžiais sektų kiti. Žo
džiai skatina, darbai patrau
kia. 

J u o z a s P lačas 

ELEKTROS 
IVEDIMAfagPATAISYMAJ 

Tunu ČikagOTfniesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMŲ, SVHKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoas w Otl. Ugr Auksė 
S Karte kaba ketuvtikai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Wtat 85th Straat 

TeL (708) 424-6654 
(773)581-6854 

GREIT PARDUODA 
ttE^ 

K / M M RESULTS 
REMTOMS 

offc (773) $86-5959 
h o m (7M) 425-7160 
pager (706) 886-4919 

RIMAS L STANKUS 
• Greitas tr sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodama namus 
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JAUNIMO STOVYKLOS 
TROŠKŪNUOSE 

Birželio 19-28 d. Troškūnuo
se Lietuvos Kolpingo draugi
jos jaunimo skyriaus iniciaty
va buvo surengta jaunimo va
saros stovykla — kalbos kur
sai. 52 Kolpingo draugijos 
narių vaikai iš visos Lietuvos, 
vadovaujami Kolpingo draugi
jos jaunimo skyriaus savano
rių, gilino teorines ir prak
tines anglų kalbos žinias, 
susipažino su A. Kolpingo gy
venimu ir veikla, keliavo po 
Lietuvą, dalyvavo dvasinio su
sitelkimo renginiuose. 

Anot Jaunimo skyriaus sa
vanorės A. Lagūnaitės, šis 
skyrius, kurio branduolį suda
ro apie 10 jaunų žmonių, va
dovaujami Lietuvos Kolpingo 
draugijos jaunimo referento 
M. Armalos, siekia suvienyti 
Kolpingo šeimų jaunimą ir ak
tyvinti jo veiklą. Šiemet pava
sari Troškūnuose buvo pradėti 
rengti jaunimo vadovų semi
narai. Liepos 20-30 d. Troškū
nuose numatytas bendras Lie
tuvos ir Lenkijos Kolpingo 
šeimų jaunimo seminaras, ku
rio metu bus organizuojamos 
išvykos į įvairias Lietuvos kul
tūrines ir istorines vietas, su
sipažįstama su Lietuvos seno
siomis tradicijomis ir dabarti
mi. Rugpjūčio mėnesį apie 30 
jaunuolių iš Lietuvos ir Itali
jos dalyvaus seminare „Tradi-

TAISOME 
SKALBIMO MASINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Ieškome patyrusią dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «w 

Moteris gali pavaduoti 
senelius prižiūrinčias 

moteris. 
Tel. 708-974-3186. 

Jauna moteris, baigusi 
floristiką, ieško darbo gėlių 

parduotuvėje. 
Tel. 708-423-2484. 

• 

Home Heahfa Care IntLAftacy 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo fc»«4tmas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 M $120 J diena, Skambinti 

Phil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Moteris ieško darbo. 
Skambinti: 

773-471-0521 

Parduodu valymo 
verslą (service). 

Kreiptis: 630-665-7216, 
Jolanta. 

VVaated care gjver 
Must speak English & Latvian. 
Job is in southera Wisconsin. 

Call: Home Health Care Inti. 
Ageacy. TeL 414-763-2615. 

J B 
KVIEČIA Į ŽOLINĖS 

ATLAIDUS 

Pivašiūnų parapijos klebo
nas Vincas Baublys iš anksto 
kviečia tikinčiuosius į Žolinės 
a t la idus . Švenčiausiosios Mer
gelės Marijos Ėmimo į Dangų 
at laidai , vadinami Žoline Pi
vaš iūnų bažnyčioje vyks nuo 
rugpjūčio 14 iki rugpjūčio 21 
dienos. 

P ivaš iūnai — nedidelis baž
nytkaimis Dzūkijoje, Alytaus 
rajone, nuo senų laikų garsė
j an t i s gražia bažnyčia su ste
buklinguoju Dievo Motinos pa
veikslu ir Žolinės atlaidais. 
1988 meta is , priminė Eltai 
bažnyčios klebonas, Jo Emi
nencija Vincentas Sladkevi
čius vainikavo Pivašiūnų Die
vo Motinos paveikslą popie
žiaus Jono Pauliaus II dova
notomis karūnomis ir suteikė 
Nuliūdusiųjų paguodos titulą. 

Rugpjūčio 14-ąją praside-
siantys Žolinės atlaidai truks 
aštuonias dienas. Kiekviena 
jų skiriama vis kitai intenci
ja i . Pirmąją dieną bus mel
džiamasi už jaunimą. Antroji 
— rugpjūčio 15-oji — pagrin
dinė atlaidų diena, skiriama 
maldai už šeimas. Kitomis 
dienomis bus meldžiamasi už 
mokytojus ir katechetus, u i 
Caritas darbuotojus, už kuni
gus ir vienuolius, už parapi
j a s , už ligonius ir invalidus, už 
politinius kalinius ir tremti
nius. 

Kreipdamasis į tikinčiuo
sius, Pivašiūnų klebonas Vin
cas Bublys visus nuoširdžiai 
kviečia dalyvauti šiose iškil
mėse, pasimelsti ir paprašyti 
Dievo Motinos Marijos pagal
bos sau ir tėvynei, paprašyti 
malonių, kurių taip reikia mū
sų gyvenime, kad j i s taptų kil
nus ir prasmingas.(Elta) 

rijų svarba jaunimo gyveni
me". Lietuvos Kolpingo jauni
mo skyrius šiemet vykusiame 
Lietuvos Kolpingo draugijos 
suvažiavime išrinko savo at
stovą j Lietuvos Kolpingo 
draugijos valdybą. Jaunimui 
valdyboje atstovauja L. Buze
lytė. BŽ., 1999, Nr. 12 

SKLEIDŽIANTIS 
BLAIVYBĘ MALDOS 

ŽYGIS 

Birželio 26 d. prasidėjo mal
dos žygis Darbėnai — Vil
niaus arkikatedra bazilika. 
Žygį organizavo vyskupo M. 
Valančiaus blaivybės sąjūdžio 
Vilkaviškio skyrius, Telšių 
vyskupijos ateitininkai, „Sale
ziečių žinių" redakcija ir kun. 
P. Gavėnas, SDB. Maldos žy
gio tikslas — skleidžiant blai
vybę ir skatinant pamaldumą 
šv. Kazimierui žengti į Krikš
čionybės 2000-ųjų metų jubi
liejų. Kelionę palaimino Telšių 
vyskupas A. Vaičius ir Vilka
viškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC. Maldos žygio dalyviai 
aplankė vysk. M. Valančiaus 
tėviškę Nasrėnus, Salantus, 
Platelius, Žemaičių Kalvariją, 
Alsėdžius, Varnius, Kražius, 
Tytuvėnus, Šiluvą, Dotnuvą. 
Paberžę. Liepos 1 d. žadama 
būti Vilniuje. Liepos 2 d. Vil
niaus arkikatedroje bazilikoje 
bus aukojamos šv. Mišios 

BŽ, 1999, Nr. 12 
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lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easier and more converient 

than SAS. From Chicago, we 

offer daily service to Vilnius wtth 
* 

just one hassle-free eonneetton 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure gfces you a retoed mom-

ing arrtval for business or pleasure. 

When you're ready to retum, youTI 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business Class 

Economy Oass, you can be 

sure our service w* be vrartd-dass, 

and will aflow you to arnVe rested and 

refreshed - afl for a reasonable fare. 

Ftnd out what a vvorld of difference 

SAS can make for your next trip. 

Just call your Travel Agent or SAS 

at 1-800-221-2350. For more infor-

mation and special offers, visit 

our vvebsite at www.flysas.com. 

FVQM W 

SK<»«6 
SK744 
SK7»> 
SK<M3 

From 
CNcago 
Stockholm 
ÂMos 

Coptnhagen 

1b 
SfcxWioiTi 
VMus 
Cop^hajBrc 
CNogo 

430 pm 
* 2 0 a m * l 
1245 pm 
340 pm 

Ttana AiiNal Taus 
?40jm*l 
1030 am-M 
215 pm 
5:40 pm 

http://www.flysas.com


LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIŲ KAPINIŲ 
SKLYPŲ SAVININKŲ 

DĖMESIUI 

Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugi
jos valdyba į savo vėliausią 
laišką Čikagos arkidiecezijos 
arkivyskupui kardinolui 
Francis George, OMI, prašant 
grąžinti žodi „Lithuanian" į 
oficialų kapinių pavadinimą, 
susilaukė Gerb. kardinolo at
sakymo. Susirūpinusios lietu
vių visuomenės žiniai, patei
kiame Kardinolo laiško lie
tuvišką vertimą: 

„Dėkoju Jums už laišką Šv. 
Kazimiero katalikiškų kapi
nių reikalu. Aš labai vert inu 
lietuvių katalikų visuomenės 
pastangas padėti Katalikų 
Bažnyčiai Čikagoje. Lietuviš
kas tautinis bei kultūrinis 
identitetas yra kaip tik susi
formavęs dėl katalikų tikė
jimo. 

Žodžio „Lithuanian" iš Šv. 
Kazimiero kapinių pavadini
mo išėmimas buvo atliktas 
porą metų prieš mane paski
r iant Čikagos arkivyskupu. 

Jūsų skundas yra vienintelis, 
k u u aš esu gavęs, todėl man 
atrodo, kad lietuviškos katali
kiškos tradicijos, kurias gali
ma pastebėti, matant ka
pinėse visus tuos gražius 
paminklus ir girdint skam
bias maldas, yra geriausias 
lietuvių tikėjimo ir kapinių 
identiteto ženklas. Aš tikiuo
si, kad lietuvių visuomenė Či
kagoje ir toliau išlaikys savo 
kalbą bei kultūrą. 

Kun. Patrick Pollard mane 
informavo, kad katalikiškų 
kapinių direktoriai planuoja 
statyti mauzoliejų Šv. Kazi
miero kapinėse. Šis pastatas 
dar labiau papuoš kapines ir 
patvirtins mūsų dėmesį tiek 
Šv. Kazimiero kapinėms, tiek 
lietuviškai visuomenei. 

J ū s ir jūsų artimieji yra pri
simenami mano maldose, taip 
pat prašau ir Ju s savo mal
dose prisiminti mane bei visą 
Čikagos arkivyskupiją. 

Jūsų Kristuje 
Francis Cardinal George, 

O.M.I. 
Čikagos Arkivyskupas 

P.S. Pasikalbėjus su kun. 

Liepos 3 d. Šiluvos koplyčioje, Marijos Nekalto Prasidėjimo šventovėje, \Vashington. DC, susirinkęs būrelis lie
tuvių dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo sveCias iš Lietuvos, Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis. Mišios buvo au
kotos už JAV ir lietuvius pabėgėlius, kuriuos prieš 50 metų taip maloniai priėmė ši šalis. 

Nuotr. Aud ronės Pakš t i enės 

Patrick Pollard, sužinojome, 
kad numatytas mauzoliejus 
bus nedidelis, turės tik 372 
vietas. Jis bus statomas tuoj 
už koplyčios. Fasade bus iš
kaltas Kryžių kalnas. 

Birutė M a t u t i e n ė 
Šv. Kazimiero Lietuvių ka

pinių sklypų savininkų drau
gijos pirmininkė 

DAUG PADARYTA, DAUG NEATLIKTA 
' Atkelta iš 3 psl. ' 

Apie tai , kad 
mokykliniai suolai labai su
sidėvėję, t rūksta reikiamų 
dydžių suolų, pažymi Mažei
kių, Marijampolės, Lazdijų, 
Pasvalio, Pakruojo, Plungės, 
Šakių, Švenčionių, Trakų, 
Vilkaviškio ir kitų (iš viso 23) 
rajonų bei Kauno, Vilniaus, 
Druskininkų miestų visuome
nės sveikatos priežiūros cen
trai . 

S a n i t a r i n i a i į r eng in ia i i r 
v a n d e n t i e k i a i 

Mokyklų higieninę būklę 
blogina nesutvarkyti sanita-
riniai-techniniai įrenginiai. 
Susidėvėję ir blogai veikia sa
nitariniai įrenginiai Šilutės r. 
Kintų, Pagėgių, Juknaičių, 
Stoniškių, Usėnų vidurinėse, 
Traksėdžių pagrindinėje, Tau
ragės r. Šaltinio , M. Mažvydo, 
Žygaičių vidurinėse, Ukmer
gės r. Lyduokių, Ukmergės pa
grindinėse, Nuotekų pradi
nėje, Vilniaus r. Buivydžių, 
Pagirių, Sužonių vidurinėse, 
Skaidiškių, Voriškių pradinė
se, Anykščių r. JanuŠavos ir 
Vašuokėnų, pradinėse Varė
nos r. Panočių, Varėnos II vi
durinėse, Panaros, Pilvingio 
pradinėse. 

Nesutvarkyti lauko tualetai 
Šakių r. Keturnaujienos, 
Prancų, Slavikų, Sudargo pa
grindinėse, o Naudžių pradi
nėje — avarinės būklės, Kai
šiadorių r. Mūro Strėvininkų 
ir Dainavos pagrindinėse, Liu-
tonių ir Stabintiškių pra
dinėse, Švenčionių r. Šven
čionėlių II-oje vidurinėje. 

Susidėvėję vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdynai Kau
no m. Aušros, J. Dobkevičiaus, 
M. Mažvydo, Vyturio, Veršvų, 
Žiburio 24-oje, 49-oje vidu
rinėse, Vilniaus m. Karoli-
niškių, M. Daukšos, Ryto, V. 
Sirokomlės, Šeškinės, Trakų 
Vokės bei 5-oji vidurinėse mo
kyklose. 

Daugelyje mokyklų dėl lėšų 
stokos liko nepakeista susi
dėvėjusi grindų danga — li
noleumas, o tik vietomis „pa
lopytas". Tai nustatyta eilėje 
Vilniaus r. mokyklų, Ukmer
gės r. Lyduoklių, pagrindinėje 
J . Basanavičiaus, Taujėnų, 
Ukmergės, 5-oje, Užupio vidu
rinėse. Trakų r. Elektrėnų 1-
oje, Grigiškių I-oje, Lentvario 
I-oje, Rūdiškių vidurinėse, 
Šiaulių m. Beržyno, Lieporių 

pagrindinėje Dainų, 16-je vi
durinėse, Anykščių r. Svė
dasų, Troškūnų vidurinėse, 
Skiemuonių pagrindinėse mo
kyklose. 

Nemažai yra mokyklų, ku
riose nesutvarkyti langų rė
mai, langai įstiklinti tik vienu 
stiklu, o tai reiškia, kad moky
mo patalpose vėl bus šalta ir 
mokiniai bus priversti sėdėti 
su paltais ir pirštinėmis. Su
puvę langų rėmai yra Ukmer
gės r. Krikštėnų, Jakutiškio 
pagrindinėse, Užupio viduri
nėje, Panevėžio r. Žibartonių 
pradinėje, Trakų r. Bijūnų pa
grindinėje, Telšių r. Lieplau
kės pagrindinėje, Varėnos r. 
Varėnos 2-oje vidurinėje, Laz
dijų r. Metelių pagrindinėje, 
Dumblių, Kučiūnų mokyklose, 
Molėtų r. Alantos ir Balninkų 
vidurinėse, Vilniaus m. Laz
dynų, Naugarduko, M. Dauk
šos, Kalvarijų, Karolinos, 
Spindulio, 5-oje ir 10-oje vidu
rinėse mokyklose. 

Kauno, Klaipėdos, Šalčinin
kų rajonų ir Vilniaus ir Šiau
lių miestų visuomenės sveika
tos centrai informavo, kad, 
įvedus dešimtmetį mokymą 
pagrindinėse mokyklose (ten, 
kur anksčiau buvo aštuonme
tės mokyklos), t rūksta moky
mo patalpų. 

Per 100 mokyklų įrengtos 
lopšelių-darželių patalpose. 
Nors tokios patalpos, geriau
siu atveju, gali būti pritaiko
mos tik pradinių klasių moks
leiviams, jos naudojamos ir 
pagrindinių mokyklų mokslei
viams mokyti. 

Mokyklose, šiurkščiai pažei
džiant negyvenamųjų patalpų 
nuomos tvarką, mokyklų va
dovų sutikimu, įrengiami siu
vimo kambariai, saunos, kir
pyklos ir 1.1. 

Didėja mokinių 
sergamumas 

Visuomenės sveikatos cent
rų pateikta vaikų sveikatos 
rodiklių analizė 1997/1998 m. 
rodo didėjantį vaikų sergamu
mą kvėpavimo sistemos, virš
kinimo trakto ligomis. Ma
žėja I sveikatos grupės vaikų 
ir daugėja m sveikatos grupės 
vaikų, t. y. sergančių lėtinė
mis ligomis. Kai kuriose Lie
tuos vietose I sveikatos grupės 
vaikų daug mažiau: Pakruojo 
r. —25,7 proc, Joniškio r. — 
27,3 proc., Utenos r. — 27,5 

proc., Šalčininkų r. — 31,0 
proc., Kelmės r. — 31,1 proc., 
Druskininkų m. — 28,9 proc. 
(salyje —42,2 proc.). 

i n sveikatos grupės vaikų 
daugiau nei šalyje yra Šir
vintų r. — 15,9 proc., Šal
čininkų r. — 14,8, Pasvalio r. 
— 12,2 proc. Utenos r. — 9,8 
proc. Klaipėdos m. — 12,5 
proc., Vilniaus m. 9,4 proc. 
(šalyje — 6,4 proc.). 

Tai pat daugėja mokinių su 
regos, laikysenos sutrikimais, 
stuburo iškrypimais. 1997/98 
m.m. moksleivių regos sutri
kimų buvo nustatyta 130,9 
1000-čiui patikrintų laikyse
nos sutrikimų — 77,6, stubu
ro iškrypimų — 21,8 1,000-
čiui patikrintų moksleivių. 

Kai kuriose šalies teritori
jose regos sutrikimų, stuburo 
iškrypimų ir laikysenos sutri
kimų išaiškinta dar daugiau: 
regos sutrikimų Klaipėdos m. 
— 211,3, Kauno m. — 17,3, o 
Šiaulių m. — 170, Rokiškio r. 
— 186,6, Mažeikių r. 173,4 
(1000-čiui patikrintų). Stubu
ro iškrypimų — Klaipėdos m. 
— 65,4, Ignalinos r.— 73,6 . o 
Druskininkų, Vilniaus mies
tuose. Skuodo, Šilutės, Varė
nos, Zarasų rajonuose — per 
30,0 (1,000-čiui patikrintų). 

Moksleivių laikysenos sutri
kimai dažnesni negu šalyje 
Druskininkų m. — 162,7, 
Klaipėdos m. — 122. Dėl ne
pakankamos asmens higienos 
sąlygų sudarymo ir laikymo
si nustatyta daug I-IV klasių 
mokinių, uzsirėtusių entero-
bioze (21,1 proc.). 

Išvados 

1. Bendrojo lavinimo mokyk
los nepatenkinamai ir nelai-
ku paruošiamos mokslo metų 
pradžiai, nevykdomos visuo
menės sveikatos centrų pa
rengtos planinės užduotys hi
gienos sąlygoms gerinti. 

2. Mokinių sveikatos rodik
liai kasmet blogėja. 

3. Apskričių, savivaldybių 
vadovai, Švietimo ir mokslo 
ministerija turi imtis visų rei
kalingų priemonių mokyklų 
materialinei padėčiai gerinti 
ir vaikų sveikatai išsaugoti 
mokyklose. 

Parengė 
Valstybinės higienos 

inspekcijos valstybinė 
vaikų higienos gydytoja 

B. Ži lėnienė 
„Draugui" pateikė 

P r a n ė Š lu t ienė 

ORDINAI IR M E D A L I A I 

Šiuo pavadinimu Bronius 
Nainys paraše į ,,Draugą" įdo
mų, išsamų ir ilgų straipsnį. 

Straipsnis yra vertas pas
kaityti, nes B. Nainys j ame at
skleidžia daug lietuvių visuo
menei žinomų veikėjų, kurie 
nebuvo apdovanoti medaliais. 

Čia reikėtų atkreipti dėmesį 
į užsienio lietuvių medaliais 
apdovanojimo komisiją, kuri 
sudaro asmenų sąrašą apdo
vanojimui. Eilinis lietuvis nie
ko nežino apie esamą išeivijos 
lietuvių medaliais apdovano
jimo komisiją. 

Čia kaip tik reikėtų spaudo

je paskelbti komisijos sudėtį 
ir pavardes, kad visi, žinan
tieji apie nusipelniusių lietu
vių darbus, kreiptųsi į užsie
nio lietuvių medaliais apdo
vanojimo komisiją ir praneštų 
turimas žinias. Komisija, susi
rinkusi pakankamai informa
cijos sudaro apdovanojimui re
komenduojamų asmenų sąra
šą ir persiunčia prezidentui. 

Dažnai komisija neturi visos 
informacijos apie kandidatų 
nuveiktus darbus, jie ir toliau 
palieka už durų. 

Butų gerai, kad ir daugiau 
skaitytojų pasisakytų šia te
ma. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 
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A . T -A.. 
MARIJA APOLIS 

PAULAUSKAS LINGAITIS 
Mirė .999 m. rugpjūčio 7 d. St. James ligoninėje. Chi-

cagoHei :ts, IL. 
Gimė sietuvoje, 1919 m. rugsėjo 14 d. 
Nuli . dę l iko: s ū n ū s Alfonsas P a u l a u s k a s , gyv. 

Venecue >je, Felix Paulauskas , marti Dovilė, gyv. Tennes-
see; bro! n John Lingat, žmona Helena, gyv. Vokietijoje, 
Alex Lir Taitis, žmona Virginia. gyv. Čikagoje; taip pat 
anūkės: begina ir Irene. 

Velio:.3 buvo žmona a. a. Jono Paulausko ir a. a. Leono 
Apolio. uktė a. a. Andriejaus Lingaičio ir Elizabeth 
Lingaitn lės Naujokaites, taip pat sesuo vieno mirusio 
brolio. 

A. a. Marija buvo pašarvota rugpjūčio 9 d. nuo 9 iki 11 
vai. ryto l ie tuvių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje. 6641 
S. Troy, ikagoje. Po religinių apeigų, kurias atliko vysk. 
Hansas D u m p y s . Vel ione buvo pa l a ido t a B e t h a n i a 
kapinėse. 7701 Archer Ave., Justice, IL. 

Nul iūdę: s ū n ū s , b ro l i a i i r kiti g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Mark A. Rizzo. Rizzo Funeral Service. 
Tel 630-941-3206. 

DRAUGAS. 1999 m. rugpjūčio 10 d., antradienis 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š. m. rugpjūčio 7 d., Royal Oak, Michigan, mirė mylimas 
Brolis ir Dėde 

A. t A. 
ALGIMANTAS G. BRAŽĖNAS 

Vėlioms gimė 1922 m. gegužes 21 d. Paraudėję . Utenos 
apskrityje. JAV išgyveno 51 metus. 

Aktyvus „Dainavos" jaunimo stovyklos talkininkas, 
Lietuvių Fronto bičiulių narys, Lietuvių Bendruomenes 
Detroito upyl. valdybos narys, Dariaus ir Girėno klubo 
narys. 

Nuliūuę liko dvynes seserys: dr. Nijolė Bražėnai tė 
P a r o n e t t o su š e i m a New Yorko va ls t i jo je ir Vida 
Vaitekūmenė su šeima Melbourne , Australijoje, bei daug 
sūnėnų ir dukterėčių JAV, Australijoje ir Lietuvoje. 

Velionis p a š a r v o t a s GR & RG Har r i s la idotuvių 
namuose. 15451 Farmington, Livonia, Michigan, rugpjūčio 
10 d. nuo 2 iki 9 vai. vakaro. Rožinis 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės rugpjūčio 11 d, 9 vai. ryto su pamaldomis 
10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 

Vietoje gėlių še ima pageidauja, kad aukos butų 
skiriamos Lietuvos partizanų vado Juozo Lukšos vardo 
gimnazijai 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose a. 
a. Algimantą G. Bražėną ir kartu dalyvauti laidotuvėse. 

Nu l iūdę s e s u t ė s i r j ų šeimos. 

Laidotuvių direkt. Yolanda M. Zaparackienė. 
Tel. 313-554-1275. 

Nerūpesti: -ją vasaros dieną jam nesvarbus nei karščiai, nei sausros... 
Nuotr Vytauto Maželio 

Mylima Mamytė, Uošve. Babyte ir Teta 

A. t A 
JADVYGA KERSNAUSKAITĖ 

STRAVINSKIENĖ 
mirė rugpjūčio 6 d., 5:15 p. p. Čikagoje, sulaukusi 92 

metų . Gimė Kaune ir į Ameriką atvyko prieš 50 metų. 
Ilgus metus gyveno Marąuette Parko apylinkėje, o 
paskutinius kelius metus Palos Heights, IL. 

Giliame liūdesyje liko duktė Rita Penčylienė su vyru 
Rimantu, anūkas Romas su žmona J e n n i ir anūkė 
D a n u t ė . Vel ionė buvo mylima t e t a Nijolės 
Kersnauska i tės bei Modestų, J a n u š k i ų , Milūnų ir 
Glebusų gimines Amerikoje ir Birutes Bogdanienės bei 
gausios Stravinskų gimines Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a. a. Petro Stravinsko 
P r i k l a u s ė Švč . M. Marijos G imimo parap i ja i 

Marąuette Parke. 
Velione p a š a r v o t a Petkus M a r ą u e t t e laidojimo 

namuose. 2533 W. 71 St., pirmadienį, rugpjūčio 9 d., nuo 
2 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro. 

Laidotuvės antradienį, rugpjūčio 10 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. Jadvyga bus 
palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoš i rdž ia i kv ieč iame d r a u g u s i r pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu l iūdę : d u k t ė , žentas , a n ū k a i i r p la t i 
g iminė. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 

A. t A. 
Dr. JONĖ MEŠKAUSKIENĖ 

PETRAUSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje. Marąuette Parko apylinkėje. Mirė 

1999 m. rugpjūčio 8 d. 4:20 vai. ryto. sulaukusi 93 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metu. 
Nuliūdę liko: vyras dr. Juozas, duktė dr Marija, sūnus 

dr. Jonas, marti Martha, anūkai: Rūta. Tauras. Rimas ir 
Vida. proanukus Tomas, taip pat daug dukterėčių ir 
šunenų. 

Velione buvo sesuo a. a. Alinos Skrupskehenes. 
P r i k l a u s ė a t e i t i n i n k a m s . Korp! Gaja. Lie tuvių 

Bendruomenei ir Lietuvos Dukterų draugijai. 
Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 10 d., nuo 2 

iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 
71 St Atsisveikinimas 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės trečiadienj, rugpjūčio 11 d. Iš laidojimo 
namu 10 vai. ryto Velione bus atlydėta į Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios užjos -įelą. Po Mišių Velione bus 
laidojama Lietuvoje . Vietoje gelių p r a š o m a aukot i 
..Saulutei", Lietuvos vaikų globos būreliui, arba ..Lietuvos 
Vaikų vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už. Velionę dr. Jonę. 

Nu l iūdę : v y r a s , duktė , sunūs , m a r t i , a n ū k a i i r 
ki t i g i m i n ė s . 

!.;>idotuviu direkt Pon.ild M Petkus. Tel. 800-994-7600 
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DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 10 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Pedagoginis lituanisti
kos institutas, veikiantis 
Jaunimo centre, Čikagoje, 
naujuosius 1999-2000 mokslo 
metus pradės š.m. rugsėjo 11 
d.. 9 vai. ryto. Jaunuoliai ir 
jaunuoles, baigę lituanistines 
mokyklas JAV-se ar 9-10 kla
ses vidurinės mokyklos Lietu
voje, raginami lankyti PL ins
titutą. Čia ne vien pagilinsite 
lituanistines žinias, bet taip 
pat sutaupysite laiką ir lėšas 
studijuodami universitetuose, 
nes baigusiems Pedagoginį li
tuanistikos institutą JAV 
mokslines institucijos duoda 
nemažai kreditų. Tėvai, žino
dami koks brangus dabar 
mokslas universitetuose, turė
tų atkreipt i tai dėmesį ir pa
raginti jaunimą stoti į PL in
stitutą. Informacijai tel. 773-
847-1693. 

„Dėkoju už nuolat skel
biamą informaciją apie Dai
navos jaunimo stovyklą. Šia 
proga siunčiame jums mažą 
auką 1.50 dol.)". Taip mums 
rašo Vytas Petrulis, Livonia, 
MI. Kadangi Dainavos stovyk
la taip pat daugiausia iš
silaiko iš aukų. jos parama 
,.Draugui" dar labiau įver
tinama. Ačiū! 

Dariaus ir Girėno at
naujinto paminklo ir trans
atlantinio skrydžio 66 metų 
minėjimo ruoša sparčiai vyks
ta. Į darbą, be paminklo at
naujinimo pradininkų. Ameri
kos Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Čikagos 
skyriaus, jau įsijungė ALIAS 
centro valdyba, LKV sąjungos 
Ramovės Čikagos skyrius, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė, 
Jūrų šaulių kuopa Klaipėda, 
Akademinis skautų sąjūdis, 
Dariaus-Girėno ir Don Varno 
veteranų postai, Lietuvos Vy
čiai. Amerikos lietuvių radi
jas. J. ir D. Aviacijos paslau
gos. Minėjimas vyks š. m. rug
sėjo 19 d. Marųuette Parke, 
Čikagoje. 

HAMILTONO LIETUVIŲ 
TEATRAS - LEMONTE 

Elena Dauguvietytė Kudabienė 

Hamiltono lietuvių teatras 
..Aukuras" atvyksta j Lemon-
tą ir rugsėjo 12 d., sekmadie
nį. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centre suvaidins Stasio Lau
ciaus 4 veiksmų komediją -
satyrą ..Ponios Žydrienės ben
drabutis". Spektaklio režisiere 
- Elena Dauguvietytė-Kuda-

bienė. Su ..Aukuru" vaidins ir 
Šiaulių dramos teatro akto
riai. Vaidinimą rengia ir vi
sus dalyvauti kviečia PLC 
renginių komitetas. 

Vyresniųjų lietuvių cen
t ras praneša, kad šį trečia
dienį, rugpjūčio 11 d., skelbto
ji programa „Seklyčioje" ne
įvyks dėl iš anksto neprama-
tytų priežasčių. Minėtoji pro
grama nukeliama į trečiadie
nį, rugsėjo 1 d. 

Dr. Gina Skučas, Fairfax, 
Va, prie „Draugo" prenumera-' 
tos mokesčio prijungė 100 dol. 
auką. Esame labai dėkingi! 

Nepamirškite, kad jau 
netoli „Draugo" vasaros 
šventė gamcoje — t. marijonų 
sodelyje, Čikagoje (prie mūsų 
dienraščio patalpų). Ji 
ruošiama rugpjūčio 22 d., sek
madienį, prasidės šv. Mišio-
mis t. marijonų koplyčioje 
11:30 vai. r., 12 vai. pietūs, at
gaiva — visą dieną, o be to. 
muzika, programėlė, svečiai iš 
arti ir toli, laimėjimai. Iki 
pasimatymo! 

Petras Gauronskas, San
ta Monica, CA, atsiuntė 
„Draugo" laimėjimo šakneles 
su 100 dol. dovana. Dėkojame! 

Rugpjūčio 21 d., šeštadie
nį, 10:30 val.r. prie Šv. Šeimos 
vilos (123rd and Will Cook 
Road, Lemont, IL) vyks dviejų 
naujų pastatų žemės prakasi
mo ceremonija. Bus statomi 
vyskupo Timothy J. Lyne var
du pavadinti globos namai, 
skirti į pensįją išėjusiems ku
nigams apsigyventi, ir naujoji 
Šventosios šeimos vila (The 
New Holy Family Villa). Ce
remonijos vyks rugpjūčio 21 
d., šeštadienį, 10:30 val.r. prie 
Šventosios šeimos vilos (Holy 
Family Villa, ,123rd ir Will-
Cook Road, Lemont, IL). 

Brigita Tamošiūnas, St. 
Pete Beach, FL, atsiuntė 
„Draugui" dovaną — 120 dol. 
(kartu su laimėjimo bilietų 
šaknelėmis). Širdingai dėkui! 

Algimantas Barniškis 
pritars Vilijos Kerelytės dai
noms ir savo muzika links
mins JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos gegužinės dalyvius. 
Gegužinė vyks rugpjūčio 15 d. 
Pasaulio lietuvių centre Le-
monte. Pradžia - 12 vai., tuoj 
po pamaldų. Visi lietuviai ir jų 
draugai amerikiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti. 

Sally Undraitis, Lemont, 
IL, su „Draugo" laimėjimo bi
lietų šaknelėmis atsiuntė 100 
dol. auką. Ačiū! 

„Metinės šventės proga, 
reikšdamas pagarbą ir pa
dėką, skiriu vieną tūkstantį 
dolerių „Draugo" sėkmingai 
ateičiai". Taip mums rašo Mi-
chael Kirkilas iš St. Peters-
burg, FL. Kaip gali „Draugas" 
netikėti sėkminga ateitimi, 
jeigu jis turi tokių nuoširdžių 
skaitytojų ir rėmėjų. Tariame 
nuoširdžiausią ačiū p. Kirki
lui. 

Vilija Paulius, Elgin, IL, 
atsiuntė „Draugo" laimėjimo 
bilietų šakneles ir 100 dol. 
auką. Jos dosnumą įvertina
me ir dėkojame. 

Kazimieras Rimkus, Chi-
cago, IL, grąžino bilietų šak
neles ir parėmė „Draugą" 100 
dol. dovana. Labai ačiū! 

Šį šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 2 vai.p.p. Jaunimo centre Čikagoje ir sek
madienį, rugpjūčio 15 d., 1 vai.p.p. Pasaulio lietuvių cer.::re Lemonte sa
vo spektaklį „Cirkas yra cirkas" vaidins Vilniaus „Lėle?" teatras. Spek
taklyje nutiks daug nuotykių, vaidins ir juokdarys, ir ką tik išperėta ge
gutė, ir maža varlytė. Jėjimas - nemokamas. 

* 

VALIO! Į CIRKĄ! 
„Kai į miestą atvažiuoja cir

kas — miestas prisipildo švie
sos, ir visi vaikai laukia ste
buklų", — rašo „Lėlės" pro
gramėlėje Sigitas Siudika apie 
spektaklį „Cirkas yra cirkas". 

Vilniaus lėlių teatras jau pa
keliui į Čikagą. „Ar iš tikrųjų 
bus tų stebuklų"? — klausėme 
aktoriaus Viliaus Kirkilionio. 
„Cirkas yra cirkas, jame būna 
visko, kartais ir stebuklų", — 
atsakė jis. Vilius ir jo kolegos 
aktoriai A. Grybauskaitė, J. 
Marcinkevičius, E. Mikaliū-
nas, E. Piškinaitė, O. Pučko-
riūtė bei jų herojai pasiruošę 
sukurti mums stebuklą. Ar 
pasiruošę mes jį priimti? 

Į Čikagą „Lėlė" atkeliauja 
po gastrolių Texas valstijoje. 
Šias gastroles vilniečiams su
organizavo buvusi „Lėlės" kai
myno Vilniuje — Jaunimo 
teatro administratorė Edmita 
Maurukaitė — Bulota, jau be
veik dešimtmetį gyvenanti 
Houstone. Kalbėdamas apie 
amerikiečių žiūrovą, Vilius 
Kirkilionis pasakoja: „Labai 
nustebom, kad nepaisant kal
bos barjero ir skirtingų kul
tūrų, mus priima labai gra
žiai, supranta. Kontaktas su 
publika atsirado nuo pat pir
mo spektaklio. Ir suaugę, ir 
vaikai atsipalaidavę, linksmi, 
ir juokias, ir ploja — vaidinti 
labai smagu. Po spektaklių 
vaikai pasilieka, apžiūrinėja 

Pinigai, siuntiniai 
persikraustymas i Lietuva 
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• A. a. Ričardo Baltru-
konio vienerių metų mirties 
sukaktį paminėdami, aukoja 
Lietuvos našlaičiams: Marija 
Strungienė, Marija Augustinas, 
K. ir A. Ramanauskai, Brazas, 
brolis Romas Baltrukonis, ma
ma Aldona Labanauskienė -
viso $350. Prisimindami Ričar
dą Baltrukonį, dėkojame vi
siems aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globos komitetas", 
2711 West 71 st. Street, Chi-
cago, IL 60629. HM 

lėles, patys bando jomis žais
ti". 

Tai pirmasis teatro apsilan
kymas JAV, tačiau prieš tai 
pavažinėta nemažai: Anglija, 
Austrija, Vokietija, Danija, 
Lenkija, Suomija Rusija, Kaz
achija, Seišelių salos, Alžyras, 
Etiopija... Prisimindamas pa
starąją šalį, Vilius Kirkilionis 
papasakojo, jog į jų spektaklį 
vaikai nebuvo įleidžiami, nes 
vietų salėje nebuvo daug. 
„Raudonkepuraitę" žiūrėjo 
dvidešimtmetis jaunimas, ir 
merginos, pasirodžiusios Vil
kui, cypdamos iš baimės, lįs
davo po suolais... 

Pabaigai — šiek tiek skai
čių. Teatras egzistuoja jau 
keturis dešimtmečius. Reper
tuare net 36 spektakliai. Tru
pėje — 17 aktorių. 

Spektaklis „Cirkas yra cir
kas" bus vaidinamas š. m. 
rugpjūčio 14 d-, šeštadienį, 2 
v. p.p. Jaunimo centro didžio
joje salėje (5600 South Clare-
mont, Chicago) ir rugpjūčio 15 
d., sekmadieni, 1 v. p.p. Pa
saulio lietuvių centre (14911 
127 Str., Lemont). Įsidėmė
tina, kad įėjimas — nemoka
mas. Laukiami visi nuo 2 iki 
102 metų. Teatrą Čikagoje 
globoja informacinė radijo lai
da „Studija R", savo laidas 
transliuojanti 1080 AM bango
mis. Informacija tel. 708-386-
0556. Ramunė Lapas 

KAS MES, TIE LML NARIAI? 
Lydija Ringienė baigusi 

dailę, yra ilgametė Lietuvos 
Vyčių šokėjų mokytoja. Lydija 
pasižymi žmoniškumo kultū
ra ir tolerancija. Ji taip pat 
savanoriškai prižiūri PLC do
vanų parduotuvėlę. Lydija 
turi nepaprastų organizacinių 
sugebėjimų. Ji pasižymi tvar
ka. Ji LML organizacijoje 
priklauso prie lėšų telkimo 
metinio pokylio komiteto ir 
tvarko visus grįžusius loteri
jos sąrašus ir padeda Vidai 
Kraučeliūnaitei - Jonušienei. 
Vienais metais ji buvo rengi
nio vadovė. Nors Lydija nuos
tabiai jaunai atrodo, bet jau 
turi sūnų, kuris lanko univer
sitetą. Su vyru dr. Juliumi au
gina šeimą, kuri „pamišusi 
golfui". Jie priklauso ateitinin
kams. 

Jurgis Lendraitis, vienas 
LML steigėjų ir ilgametis, ne

pakeičiamas pirmininkas. Jis 
labai ramiai žiūri į reikalus, 
nesinervuodamas ir raminda
mas mus, ypač mane, kai ner-
vinuosi. Jurgis yra apgynęs 
magistrą ir dirba mokytojo 
darbą su atsilikusiais vaikais 
priemiesčio gimnazijoje. Jur
giui buvęs prez. Algirdas Bra
zauskas 1994 m. suteikė pir
mo laipsnio Gedimino ordino 
medalį už humanitarinę pa
galbą Lietuvai. Jis turi ne
mažai gerų draugų demokratų 
VVashingtone jų tarpe senato
rių Richard Durbin, su kuriuo 
Lietuvoje, Jurbarko ligoninėje, 
įsteigė Durbin šeimos fondą. 
Jis buvo pakviestas pietauti 
su LR prezidentu Valdu 
Adamkumi ir jo žmona Lietu
vos ambasadoje VVashingtone. 

Vida Kraučeliūnaitė - Jo
nušienė viena nuostabiausių 

moterų ir viena geriausių ma
no draugių. Vida turėjo kelio
nių įstaigą ir, kai rimtai susir
go, turėjo jos atsisakyti. Vida 
šiais metais sutiko būti LML 
metinio pokylio vyriausia šei
mininke. Ji nuostabi organiza
torė, tikslinga ir džiaugiasi 
kiekvienos dienos gyvenimu. 
Vida pasikvietė jai gerai pa
žįstamas darbininkes ir sten
giasi, kad pokylis būtų sėk
mingas. Jeigu Palos Parke 
arba Lemonte prašvilps rau
donos spalvos, atviru stogu 
automobilis, tai žinokite, kad 
už vairo turi būti Vida. Vida 
su Vyru Algiu augina sūnų 
Justiną ir dukrą Kristiną. Ji 
būtų laiminga, kad ir jūs pri-
sidėtumete prie LML pokylio 
pasisekimo, atvykdami rugsė
jo 25 d. į „Yvettes VVintergar-
den" patalpas. Linkime jai 
sėkmes. " 

Pranė Šlutienė 

LIETUVIŲ CHORAS IEŠKO 
GIESMININKŲ 

Brighton Parke, Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios chore, 
staiga sumažėjo choristų, ypač 
vyrų. Šiuo metu yra likęs tik 
vienas tenoras, vienas bosas ir 
beveik pakankamas skaičius 
sopranų ir altų. Choristai la
bai prašo visų, kurie tik ga
lėtų prisidėti prie mūsų pas
tangų garbinti Dievą lietu
viškomis giesmėmis per lietu
viškas pamaldas atvykti. Mes, 
esantieji choristai, jaučiame 
pareigą išlaikyti šį chorą, ne
leisti jam dingti iš religinio 
horizonto. Šiuo metu, kai be
dievybė triumfuoja visuose 
frontuose ir laukia, kada mes, 
krikščionys, liausimės alsavę 
savo paskutinius atodūsius, 
negalime būti abejingi savo 
kultūrinėms ir religinėms pro
blemoms. Kai Paskutinę dieną 
stovėsime prieš Aukščiausiąjį 
teisėją, laukdami nuodėmių 
atleidimo, galime būti pak
lausti: ,,Ar padarei viską, kas 
tavo galioje ir sugebėjimų ri
bose buvo, kad padėtum savo 
bažnyčios reikaluose?" Atsa
kymas gali būti lemiamas. 
Negalėsime pasiteisinti, kad 
sekmadienio rytą buvo svar
besnių reikalų, kad gal jau bu
vome užtektinai ilgai chore 
giedoję arba kad sunku prie 
choristų į balkoną užlipti, 

Lydija Ringienė (kairėje), Jurgis lendraitis ir Vida Kraučeliunaite-JonuSiene kalbasi apie busimąjį pokylį. 
N'uotr. P. Šlutienės 

PASKELBTA „ŽALIŲ KORTELIŲ* 
LOTERIJA 

arba gero balso neturėjome.. 
Mums kaip tik reikia tokių, 
kurie jau yra choruose giedoję, 
o kad sunku laiptais lipti į 
viršų... atsiminkite, kur veda 
laiptai žemyn... Mes visi 
esame labai smagiai dainavę 
vakaruškose. Galime ir dabar 
tuos savo gerus balsus pamik
linti jau Dievo garbei. Lietu
voje, kuomet talkininkai už
baigę darbus užtraukdavo 
dainą, tai net kitame valsčiu
je buvo galima taip gerai 
girdėti, kad galėjai kartu dai
nuoti. Neatsirasdavo nė vie
no, kuris negalėtų dainuoti. 
Kur gi dabar visi tie mūsų dai
nininkai, dainininkės? 

Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios lietuvių 
choras turi labai gerą vadovą 
Algimantą Barniškį, kuris ne
gaili savo laiko su mumis pa
dirbėti ir, būdamas Čikagos 
Lietuvių operos solistu, dažnai 
dar papuošia Mišias savo solo. 
Į chorą kviečiame visus, kurie 
skaito šį kreipimąsi. Stojant į 
chorą, jokių formalumų nėra. 
Tik užsukite laiptais pas mus 
į viršų — visu« priimsime su 
džiaugsmu. Bažnyčia yra prie 
44-tos ir S. California sankry
žos. Laukiame! 

Choristas P. M. 

Kas naujo 
Dt.iugo knygynėlyjv 

Naujoji Šv. Rasto knyga -
jau vėl „Draugo" knygynėlyje! 
Jos kaina - 20 dol.. su per 
siuntimu - 30 dol. 

„Populiarūs lietuviškų 
valgių receptai'' anglų kalba 
- 7 dol., su persiuntimu -
10.95 dol. 

Joseph B. Končius knyga 
„History of Lithuania" - 5 
dol., su persiuntimu — 8.95 
dol. 

Jau kelinti metai iš eilės 
JAV Valstybės departamentas 
(U.S. Department of State Bu-
reau of Consular Affairs) skel
bia „Žalių kortelių" loteriją ir 
tuo būdu įvairiems pasaulio 
kraštams išdalina 55,000 vizų 
arba vadinamųjų „žalių korte
lių" — t.y. leidimų legaliai gy
venti Amerikoje. Laimingieji, 
įvykdę loterijos taisyklėse iš
vardintus reikalavimus, yra 
išrenkami kompiuteriu. „Ža
lios kortelės" proporcingai iš
dalinamos visiems šešiems pa
saulio žemynams. Daugiau 
vizų skiriama tiems kraštams, 
kurių gyventojų mažiau imi
gravę į Ameriką. Kraštai, iš 
kurių per paskutiniuosius 5 
metus į Ameriką imigravo 
50,000 ar daugiau žmonių, ne
gali dalyvauti šioje loterijoje. 
Nei vienas kraštas negauna 
daugiau nei 7 proc. skirtųjų 
vizų. 

DV-2001 loterijoje negali 
dalyvauti šių kraštų piliečiai: 
Kanados, Kinijos, Kolumbijos, 
Dominikos Respublikos, Sal
vadoro, Haičio, Indijos, Jamai
kos, Meksikos, Filipinų, Len
kijos, Pietų Korėjos, Anglijos 
(išskyrus Šiaurės Airiją) ir 
Vietnamo. 

Prašymai-pareiškimai daly
vauti šioje DV-2001 vizų lote
rijoje turi atitinkamas įstaigas 
pasiekti tarp 1999 m. spalio 4 
d., pirmadienio, vidurdienio ir 
lapkričio 3 d., trečiadienio, vi
durdienio. Prašymai, gauti 
prieš ir po nustatytos datos, 
nebus skaičiuojami. Jie bus 
išmesti, nepaisant pašto ant
spaudo datos. Prašymai, siun
čiami klaidingu adresu, bus 
taip pat išmesti. 

Kas gali loterijoje dalyvau
ti? Tai tie asmenys, kurie yra 
kraštų, turinčių teisę dalyvau
ti loterijoje, piliečiai, jie taip 
pat turi atitikti nustatytus 
mokslo ar darbo pasiruošimo 
reikalavimus. 

Loteryos dalyviai turi būti 
baigę bent gimnaziją — pagal 

JAV reikalavimus — pradžios 
ir aukštesniąją mokyklą, t.y. 
12 metų mokslą. Arba jie turi 
turėti dvejų metų per pasku
tinius penkerius metus įsigyto 
amato patirtį. Asmenys, netu
rintys reikalaujamo mokslo ar 
amato, negaus „Žalios kor
telės". 

Galima siųsti tik vieną 
prašymą. Tie, kurie siųs dau
giau prašymų, bus diskvalifi
kuoti. Prašytojas turi pasi
rašyti prašymą savo kalbos 
alfaoetu. Nepasirašyti prašy
mai nebus skaičiuojami. Nėra 
nustatyto prašymų siuntimo 
formato. Ant paprasto popie
riaus lapo anglišku šriftu aiš
kiai ranka ar mašinėle užra
šykite tokias žinias: 

1. Visą vardą ir pavardę. 
Pavardę reikia pabraukti. 

2. Gimimo datą ir vietą. 
Data: diena, mėnuo, metai. 
Vieta: miestas/kaimas, apsk
ritis, kraštas. 

3. Prašytojo pilietybės kraš
tas, jei jis kitas, negu gimimo. 
Pvz., žmogus gimęs Rusijoje, 
Vokietijoje, bet Lietuvos pilie
tis. Pilietybė turi atitikti vals
tybę, pagal kurią prašoma da
lyvauti vizos loterijoje. Lietu
vių atveju, tai Lietuva. 

4. Vardai, pavardės, gimimo 
vietos ir datos sutuoktinio bei 
vaikų. Neįrašę sutuoktinio ir 
vaikų, galite būti diskvalifi
kuoti. 

5. Užrašyti tikslų, visą savo 
adresą, nes jei laimėsite, tuo 
adresu bus atsiunčiamas pra
nešimas. 

6. Fotografija. Reikia pridėti 
nuotrauką, kuri yra ne se
nesnė kaip 6 mėnesių. Foto
grafija turi būti tik prašytojo, 
bet ne jo šeimos ar vaikų. Fo
tografijos dydis — 1.5 colių 
arba 37 mm keturkampis. Ant 
fotografijos turite užrašyti 
savo vardą, pavardę ir perma
tomu lipinuku pritvirtinti prie 
prašymo. 

7. Prašymai-formos turi bū
tinai būti pasirašytos. 

Šis lapas turi būti įdėtas į 
voką ir siunčiamas papras
tu paštu. Voko dydis: yra 
leistini dviejų rūšių dydžiai. 
Tai: a. didelis legalus ir b . 
normalus mažas. Voko išma
tavimai: ilgis 6 ar 10 colių (15 
ar 25 cm), plotis 3 1/2 arba 4 
1/2 colio (9 arba 11 cm). 
Siunčiant kairėje pusėje, 
viršuje reikia užrašyti kraštą 
(mūsų atveju, Lietuva-Lithu-
ania), po to vardą, pavardę ir 
adresą. Voko viduryje už
rašyti adresą, kur laiškas 
siunčiamas: 

DV-2001 Program 
National Visa Center 
Porthsmouth, NH 00212 
USA 
Siuntimo adresas visiems 

tas pats, tik žemynams yra 
naudojami skirtingi pašto in
deksai (zip codej. Europos 
kraštams naudojamas 00212 
pašto indeksas. * 

Laimingiesiems apie laimė
jimą bus pranešta paštu 2000 
m. balandžio-liepos mėn. Tuo 
pačiu metu jiems bus pra
nešta, kaip ir kur jie turi tvar
kyti dokumentus. Nelaimėju
siems loterijoje nebus pra
nešta. Jei laimi vienas sutuok
tinių, „žalias korteles", gauna 
ir kitas sutuoktinis bei jo vai
kai iki 21 metų, jei nevedę 
Laimėjusieji turi susitvarkyti 
„žalios kortelės" dokumentus 
tarp 2000 m.spalio 1 d. ir 2001 
m. rugsėjo 30 d. JAV ambasa
dos ir konsulatai nežino, kas 
laimi „žalias korteles", todėl 
prašoma į juos nesikreipti. 
ieškant informacijos šiuo rei
kalu. 

„Seklyčioje" (Čikagoje) gali
ma nemokamai gauti prašymų 
formas, kurias mes paruo
šėme pagal reikalavimus. 

Medžiaga paimta iš United 
States Department of State. 
Bureau of Consular Affairs 
„Visa Bulletin", No. 8. Vol. 
VIII, VVashington, DC. 

Birutė Jasai t ienė 
Pastaba. „Seklyčios" adre

sas: 2711 West 71 St.. Chica
go, IL 60629. Tel. 773-476-
2655, Fax 773-436-6906. 


