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Šiame
numeryje:
Dr. Jonas Adomavičius 
rašo apie chronišką 
širdies nepąjėgumą, 
Pranė Šlutienė - apie 
ŽIV/AIDS prevenciją.

2 psl.

Danutė Bindokienė: 
žingsniukas pirmyn - 
trys šuoliai atgal; 
reiškiame paramą 
Baltijos valstybėms 
stojant i NATO, - sako 
estė amerikietė.

3 psl.

Kun. Petro Burkausko 
senelė Marijona 
Matulaitė buvo žemaitė 
iš Kaltinėnų.

4 psl.

Pagerbti žurnalisto ir 
visuomenės veikėjo 
Antano Juodvalkio 
buvo susirinkęs gražus 
būrys draugų ir 
bendraminčių.

6 psl.

Sportas

Andrejus Zadneprovskis

* Sekmadienį Vengrijos 
sostinėje pasibaigusiose
pasaulio šiuolaikinės penkia
kovės varžybose pagrindinį 
varžybų prizą iškovojo bei ke
lialapį į 2004 metų Atėnų 
(Graikija) olimpines žaidynes 
iškovojo vilnietis Andrejus 
Zadneprovskis.

* Vokietijoje vykstančia
me Europos lengvosios at
letikos čempionate olimpinis 
čempionas Virgilijus Alekna 
diską nusviedė 66.62 m ir iš
kovojo sidabro medalį.

* Neatmetantis galimybės 
sugrįžti į krepšinį, Arvydas 
Sabonis Portlande vakarienia
vo su NBA lygos „Trail Bla
zers” klubo vadovais bei trene
riais ir valandą treniravosi su 
buvusiais bendraklubiais — 
Damon Stoudamire bei Ruben 
Patterson. Savaitgalį Lietuvos 
krepšininkas Los Angeles lan
kė draugus, rašo laikraštis 
„The Oregonian”. A. Sabonis 
už sezoną gali paprašyti nuo 6 
iki 8 mln. JAV dol. Kadangi 
praėjusiame sezone A. Sabo
nis nežaidė jokioje kitoje ko
mandoje, o „Trail Blazers” ne
atsisakė savo teisių į krepši
ninką, Portlando klubo ne
varžo jokie finansiniai NBA 
lygos apribojimai, siūlant su
tarties sumą Lietuvos krepši
ninkui. Per šeštąjį savo sezo
ną „Trail Blazers” gretose 
(2000-2001 m.) A. Sabonis už
dirbo 11.25 mln. dol.

Pavojingai senka 
Neries upė

ties Vilniumi
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Dėl užsitęsusių 
karščių smarkiai nuseko per 
Vilnių tekanti Neries upė, ir 
padėtis negerėja net kaimy
ninėje Baltarusijoje atidarius 
užtvanką, teigia Aplinkos mi
nisterija.

Rugpjūčio pradžioje, smar
kiai nusekus Neries upei, Ap
linkos ministerijos (AM) pa
reigūnai kreipėsi į Baltarusi
ją, prašydami padidinti į Lie
tuvą atitekančio vandens kie
kį.

Smarkiai sumažėjęs van
dens kiekis upėje Vilniui gali 
grėsti ekologine nelaime, kuo
met nusekusi upė nebegali 
pati apsivalyti nuo teršalų ir 
atsiranda galimybė suprastėti 
vandens kokybei.

Kaip sakė Aplinkos ministe
rijos Vandens išteklių depar
tamento direktoriaus pava
duotojas Alfredas Vaišnoras, 
Baltarusija, atsižvelgdama į 
Lietuvos prašymą, atidarė 
Neries aukštupyje esančios 
Vileikos hidroelektrinės už
tvanką, ir Neries vandens ly
gis šiek tiek pakilo.

Nukelta į 2 psl.

Pagalba Lietuvos 
dviratininko žmonai 
yra „tyli, bet aktyvi”

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija atmeta kaltinimus 
diplomatų neveiklumu vaduo
jant į Prancūzijos kalėjimą už
darytą prestižinių dviračių 
lenktynių „Tour de France” 
III vietos laimėtojo Raimondo 
Rumšo žmoną Editą ir teigia, 
kad veikiant tylomis, galima 
pasiekti daugiau, nei viešais 
pareiškimais.

Kaip pirmadienį Vilniuje sa
kė užsienio reikalų ministras 
Antanas Valionis, netoli Liono 
miesto reziduojantis Lietuvos 
garbės konsulas Prancūzijoje 
Pierre Minonzio bei Lietuvos 
ambasada Paryžiuje jau nuo 
sportininko žmonos sulaikymo 
dienos, liepos 28-osios .pradėjo 
domėtis jos bylos eiga ir Pran
cūzijos teisėsaugos institucijų 
prašė susitikimo su ja.

Pasak ministro, pagal Pran
cūzijos teisėsaugos sistemoje 
galiojančią tvarką,

Nukelta į 2 psl.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lntertax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranetimais)

EUROPA

Roma. Popiežius Jonas 
Paulius II sekmadienį per
skaitė emocionalų kreipimąsi 
dėl taikos Artimuosiuose Ry
tuose ir leido suprasti, kad jis 
palaiko tarptautinių taikos 
palaikymo pajėgų įvedimo į 
regioną idėją. „Negaliu liautis 
su ypatingu rūpesčiu galvojęs 
apie Šventąją Žemę, kuri, de
ja, nemato beveik kasdien 
vykstančios siaubingos prie
vartos galo, — kiekvieną sek
madienį skaitomo kreipimosi 
metu sakė popiežius. — Kvie
čiu tarptautinę bendruomenę 
ryžtis aktyviau dalyvauti šioje 
žemėje vykstančiuose proce
suose ir tarpininkauti kuriant 
sąlygas vaisingam dialogui 
tarp konfliktuojančių pusių, 
kuris priartintų taiką”.

Viena. Pirmadienį liūčių su
kelti potvyniai kėlė sumaištį 
visoje Europoje — Austruos 
Zalcburgo miestas paskelbtas 
stichinės nelaimės rajonu, už

Garbės sargybą apeina Lietuvos krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir Turkijos gynybos ministras Sa- 
bahattin CakmaKOglu. Gedimino Žilinsko (Eltai nuotr

Rusijos valdininkas — 
prieš Karaliaučiaus 

„vizinius 
dokumentus”

Turkija remia Lietuvos siekį 
tapti NATO nare

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — „Turkija išlieka nuo
sekli, mes rėmėme ir remiame 
Lietuvos narystę sąjungoje”, 
pirmadienį Vilniuje po susiti
kimo su krašto apsaugos mi
nistru Linu Linkevičiumi sakė 
Turkijos gynybos ministras 
Sabąhattin Cakmakoglu.

Jo teigimu, net ir būdama 
maža valstybė, Lietuva gali 
įnešti svarų indėlį į bendrą 
Europos saugumo architektū
rą.

Pasak L. Linkevičiaus, susi
tikimo metu buvo aptartas 
Lietuvos pasirengimas narys
tei NATO, dvišalis bendradar
biavimas gynybos srityje, Eu
ropos Sąjungos (ES) bei NATO 
santykiai.

Turkija yra įtakinga NATO 
narė, turinti antrą pagal dydį 
kariuomenę. Birželio mėnesį 
Turkija iš Didžiosios Britani

Kandidatas į prezidentus — už 
kolūkių atkūrimą

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Siekiantis kandida
tuoti į prezidentus Australuos 
lietuvis Juozas Petraitis per 
susitikimą su Alytaus gyven
tojais žadėjo atkurti tautos 
moralę ir teigė, jog žemės ūkį 
galima atgaivinti kaimuose 
steigiant švietimo centrus ir 
galbūt žmonėms buriantis į

darytas svarbus Vokietijos 
greitkelis, o Rusijos Juodosios 
jūros pakrantėje, kur žuvo 
mažiausiai 58 žmonės, pri
verstinai skiepijami vietos gy
ventojai ir turistai.

IRAKAS
Bagdadas. Valstybės kont

roliuojama Irako spauda pir
madienį rašė, kad JAV prezi
dento George W. Bush kampa
nija siekti Irako režimo pa
keitimo susidarė su kliūti
mis, kai suaktyvėjo tiek vi
daus, tiek tarptautinis pasi
priešinimas galimam Irako 
puolimui. „Prezidentui Bush 
šiomis dienomis iškilo rimta 
problema”, rašo laikraštis 
„Babel”, kuris priklauso Sad
dam Hussein vyresniąjam šo

nui Uday. „Iki šios akimirkos 
jam nepavyko įtikinti nei pa
saulio, nei amerikiečių tautos 
savo kaltinimais ir melu, ku
riuo jis siekia pateisinti agre
siją prieš Iraką”, teigiama 
laikraštyje.

jos perėmė vadovavimą tarp
tautinėms saugumo palaiky
mo pajėgoms Kabule, Afga
nistane. Nors Turkija dar nė
ra pradėjusi derybų su ES, ji 
kaip ir Lietuva yra viena iš 13 
kandidačių tapti šios organi
zacijos nare.

Narystės NATO siekianti 
Lietuva ir NATO narė Turkija 
yra pasirašiusios tarpvyriau
sybinius susitarimus dėl kon
taktų ir bendradarbiavimo ka
rinėje, technikos ir jnokslo sri
tyse bei dėl karinio mokymo. 
Dešimt Lietuvos karininkų 
pasinaudojo galimybe mokytis 
specializuotuose kursuose An
karoje įkurtame taikos palai
kymo pajėgų mokymo centre.

Pasak S. Cakmakoglu, Tur
kija artimiausiu metu ketina 
apsvarstyti Lietuvos pasiūly
mą rengti bendras karių pra
tybas Lietuvoje.

nedidelius kolūkius.
J. Petraitis sakė nusivylęs

dabartiniu prezidentu Valdu 
Adamkumi, esą jis nesugebė
jęs įvesti tvarkos teisėtvar
koje, kritikavo įmonių „Lie
tuvos telekomas” ir „Mažeikių 
nafta” privatizavimą.

45 metų kandidatas į prezi
dentus Nukelta į 2 psl.

AFGANISTANAS
Bagramo oro pajėgų ba

zė. Trys įtariami „ai Qaeda” 
nariai, kuriuos JAV specialio
sios pajėgos sučiupo Pietryčių 
Afganistane, apklausiami sos
tinės Kabulo esančioje Bagra
mo oro pajėgų bazėje. Praėjusį 
šeštadienį per tą pačią opera
ciją Cfiosto provincijoje buvo 
rasti sprogmenys ir amunicija, 
pranešė pulkininkas leitenan
tas Roger King. Pastaruoju 
metu JAV vadovaujamos koa
licijos pąjėgos daugiausiai 
gaudo „ai Qaeda” ir Talibano 
kovotojų likučius trijose Piet
ryčių Afganistano provincijo
se.

JAV

Vašingtonas. Mokslinin
kas, kuris JAV kariškių užsa
kymu vykdė itin slaptus biolo
ginių ginklų tyrimus, sekma
dienį tvirtino esąs nekaltas 
dėl jam mestų ir plačiai apta
rinėjamų kaltinimų, esą jis 
pernai siuntinėjo mirtį ne
šančius laiškus su juodligės 
bakterijų sporomis. Pasak Ste
ven Hatfill, bylą tiriančių pa

Vilnius, rugpjūčio 12 d. 
(BNS) — Rusijos prezidento 
specialusis įgaliotinis Kara
liaučiaus srities problemoms 
Dmitrij Rogozin nesutinka su 
Lietuvos prezidento pasiūly
mu Karaliaučiaus srities gy
ventojams išduoti specialias 
magnetines korteles, sutei
kiančias teisę tranzitu vykti 
per Lietuvą, ir teigia, kad to
kios kelionės neturi priklausy
ti nuo konsulo valios.

Nukelta į 2 psl.

Lietuvos premjeras Algirdas Brazauskas (kairėje) susitiko su Rusijos pre
zidento ypatinguoju įgaliotiniu Karaliaučiaus sričiai.

Vladimiro Gulevičiaus < Elta i nuotr.

reigūnų metodai sugriovė jo 
gyvenimą. Mokslininkas sakė 
tikėjęsis, jog dėl savo tyrimų 
sulauks pareigūnų dėmesio, 
tačiau teigė, kad, bendradar
biaudamas su teisėsauga, tapo 

. auka — nutekėjusi informaci
ja suteršė jo gerą vardą. Kol 
kas laiškų siuntinėjimu oficia
liai niekas nėra apkaltintas. 
Spalio ir lapkričio mėnesiais 
nuo laiškuose buvusių sporų 
juodlige apsikrėtė ir mirė 5 
žmonės, o dar 20-čiai teko gy
dytis ligoninėse.

Vašingtonas. Iranas Sau
di Arabijai išdavė 16 iš Afga
nistano pabėgusių „ai Qaeda” 
kovotojų, kurie Irane ieškojo 
prieglobsčio, sekmadienį „The 
Washington Post” spausdina
mame interviu, teigia Saudi 
Arabijos užsienio reikalų mi
nistras, princas Saud Faisal, 
Jis sakė, kad Irano valdžia 
perdavė „ai Qaeda” pabėgė
lius, visus arabus, žinodama, 
kad viskas, ką iŠ jų žvalgyba 
išgaus apklausų Saudi Arabi
joje metu, bus perduota JAV. 
Bendradarbiavimas su Iranu 
vyksta nepaisant to, kad šių 
metų pradžioje JAV preziden- 
George W. Bush administra

Gaisras Trakų rajone 
nepakenkė gyventojų sveikatai
Vilnius, rugpjūčio 12 d. 

(BNS) — Medikai neužregist-. 
ravo su padangų gaisro Trakų 
rajone padariniais susijusių 
gyventojų nusiskundimų svei
kata.

Kaip pirmadienį pranešė 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja, Respublikinio mitybos 
centro sveikatos specialistai, 
keletą kartų pakartotinai tyrę 
oro, vandens bei maisto pro
duktų užterštumą padangų 
sąvartyno gaisro vietoje, nu
statė, kad „kancerogeninių 
bei kitų kenksmingų medžia
gų geriamame vandenyje, vai
siuose ir daržovėse nėra, todėl 
gyventojai gali būti ramūs”.

Ekstremalių sveikatai situa
cijų centro specialistai gaisro 
metu atliko anglies monoksi- 
do, vinilo chlorido, sieros van
denilio, azoto junginių, benze- 
no ir fosgeno tyrimus gyvena
mųjų teritorijų ore. Gaisro 
metu rugpjūčio 3 d. Michniš- 
kių kaimo gyventojų sodybose 
leistinas koncentracijas pe
riodiškai viršijo anglies mo- 
noksidas (CO), tačiau užgesi
nus gaisrą, pavojingų chemi
nių medžiagų gyvenamųjų te
ritorijų ore nenustatyta.

Trakų mieste pavojingų che
minių medžiagų ore taip pat 
nenustatyta.

Pasak V. Gailiaus, aplinki
nių sodybų gyventojai buvo 
informuoti apie sveikatos sau-

cija Teheraną drauge su Iraku 
ir Šiaurės Korėja pavadino 
viena iš „blogio ašies” dalių.

Vašingtonas įspėjo užsie
nio vyriausybes, kad jos rizi
kuoja prarasti JAV karinę pa
galbą, jei Romos statutą dėl 
Tarptautinio baudžiamojo 
teismo (TBT) patvirtins pirma 
nepažadėjusios Vašingtonui 
šiam tribunolui neišduoti 
amerikiečių, pranešė „The 
New York Times”. Toks gra
sinimas grindžiamas praėju
sią savaitę prezidento George 
W. Bush pasirašytu naujuoju 
antiteroristiniu įstatymu. Jei 
grasinimas bus įgyvendintas, 
karinės pagalbos, įskaitant 
švietimą, apmokymus ir finan
sinę paramą įsigyjant priemo
nes bei ginkluotę, nutraukimą 
gali pajusti beveik kiekviena 
valstybė, turinti ryšių su JAV.

Vašingtonas. Tyrimą atlie
kantys kariuomenės parei
gūnai rado du nešiojamuosius 
kompiuterius, kurie buvo pa
imti iš JAV kariuomenės Cen
trinės vadovybės Floridos vais
tuos Tampos mieste, ir sulai
kė įtariamąjį, kuris prisipaži
no juos išnešęs.

gos priemones, rekomenduota 
mažiau laiko praleisti atvira
me ore, būti uždarose patalpo
se, užsandarinti langus ir du
ris, nevartoti vandens iš šach
tinių geriamojo vandens šuli
nių, pasijutus blogiau, nedel
siant kreiptis į sveikatos prie
žiūros įstaigas, kviesti greitą
ją medicinos pagalbą.

Gaisro gesinimo laikotarpiu 
gyventojams, ypač vaikams ir 
moterims, buvo rekomenduota 
laikinai išvykti, tačiau visi gy
ventojai tai padaryti atsisakė.

Valstybinės visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnyba 
ir toliau informuos bei konsul
tuos buvusių užterštų terito
rijų gyventojus apie būtinas 
sveikatos saugos priemones. 
Bus tęsiami geriamo šach
tinių šulinių vandens ir mais
to produktų tyrimai, teikia
mos rekomendacijos dėl jų 
vartojimo. Be to, ketinama or
ganizuoti gyventojų sveikatos 
profilaktinius tyrimus.

Dėl rugpjūčio 2 dieną bend
rovės "Egapris" padangų aikš
telėje kilusio gaisro dvi paras 
Trakų rajonas buvo paskelb
tas ekologinio pavojaus zona. 
Manoma, kad gaisrą sukėlė 
žaibo išlydis.

Trakiškiai 
reikalauja atlyginti

dėl gaisro patirtą žalą
Beveik dvi dešimtys Trakų 

rajono gyventojų prašo vietos 
valdžią atlyginti nuostolius, 
patirtus dėl gaisro padangų 
sąvartyne Žaizdrių kaimėe.

„Gautas visas kalnas pra
šymų”, pirmadienį sakė Trakų 
seniūnas Kęstutis Ramanaus
kas.

Gyventojai dažniausiai pra
šo atlyginti nuostolius už ug
niagesių technikos išvažinė
tus pasėlius ir patirtą morali
nę žalą.

„Dabar visi Trakuose, ku
riems galvą suskausta ar aler
gija atsiranda, dėl to kaltina 
gaisrą”, teigė K. Ramanaus
kas.

Trakų rajono gyventojų pa
raiškas dėl patirtų nuostolių 
nagrinės rajono savivaldybės 
sudaryta speciali komisįja.

(BNS)

COLUMBIA

Bogota. Columbia preziden
tas Aivaro Uribe dėl smurto 
bangos, kuri kilo po jo inaugu
racijos prieš penkias dienas ir 
pareikalavo 115 žmonių gyvy
bių, pirmadienį paskelbė ne
paprastąją padėtį.

ZIMBABWE

Harare. Zimbabwe prezi
dentas Robert Mugabe pirma
dienį pareiškė, kad dalis bal
tųjų ūkininkų nepakluso įsa
kui palikti jiems priklausan
čias žemes iki rugpjūčio 8 d. 
paskirto termino. R. Mugabe 
vyriausybė buvo įsakiusi 
2,900 iš likusiųjų 4,500 baltų
jų ūkininkų, kad jie užleistų 
savo žemes juodaodžiams nau
jakuriams. Kai kurių ūkinin
kų atstovų skaičiavimais, apie 
40 proc. ūkininkų pakluso 
šiam nurodymui, tačiau kiti li
ko savo žemėje, tikėdamiesi, 
kad teismai arba pats R. Mu
gabe atleis juos nuo įsako vyk
dymo. Baltiesiems ūkinin
kams, kurie nepaklus nurody
mui. gresia laisvės atėmimo 
bausmė iki 2 metų.

DRAUCAS.ORG
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SVEIKATOS klausimais
CHRONIŠKAS ŠIRDIES 

NEPAJĖGUMAS
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

Vis daugiau žmonių atlaiko 
širdies atakas ir daug tokių 
pąjėgia sveikai, normaliai gy
venti. Vis tik, kartą atlaikę 
širdies ataką, apturi kitą ne
gerovę, ilgiau gyvendami. Ta 
negerovė vadinasi širdies ne
pajėgumu (heart failurt). Tas 
vardas klaidina, nes atrodo, 
kad širdis visiškai baigia savo 
darbą. Gerai, kad taip nėra. 
Širdis veikia ir toliau, tik ji 
nepajėgia suteikti pakanka
mai kraujo visoms kūno da
lims.

Kartais žmogus, turėdamas 
nepajėgią širdį, net nieko ne
žino apie tai tol, kol tas ne
pajėgumas žymiai padidėja — 
tada jis vadinasi susitven
kiančiu širdies nepajėgumu 
(congestive heart failure). Žo
dis „susitvenkimas” reiškia 
skysčio pagausėjimą dėl šir
dies pompavimo pasilpimo. 
Kai mažiau kraujo išeina iš 
širdies, sugrįžtąs kraujas 
tvenkiasi venose ir dėl jose 
padidėjusio spaudimo skystis 
pro venų sieneles patenka į 
jas supančius audinius. Tas 
greičiausiai sukelia patinimą 
kojų, čiurnų ir pėdų. Kartais 
skystis įsisunkia į gyvybinius 
organus, kaip plaučiai ir ke
penys. Kai skysčio susirenka 
plaučiuose, esti sunku alsuoti.

Širdies nepakankamumo 
prieiaatys

Daug negerovių gali taip su
varginti širdį. Dažniausiai tas 
atsitinka po širdies atakos.

Ištraukos iš „Metodinio 
leidinio*

Autorės Pranė Šlutienė, 
R.N., B.S.N. ir prof. Kathleen 
Norr, PhD, soclolugė

Projekto pradžia

Pasaulio sveikatos organiza
cijos (PSO) teigimu, Rytų ir 
Centrinėje Europoje, tame 
tarpe ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje greičiausiai pasau
lyje plinta AIDS. Dabar jau 
yra smarkiai pasistūmėta vak
cinų ir vaistų tyrimo srityje. 
Ieškoma būdų, kaip išgydyti 
žmones, sergančius ŽIV/AIDS.

Dar širdį nuvargina krauja
gyslių susiaurėjimas, padidin
tas kraujospūdis, praviri šir
dies vožtuvai, prigimti trūku
mai, girtavimo, rūkymo nuo
dai, cukraligė, sūrus ir gausus 
kąsnis, nenormalus širdies rit
mas, jos raumenų liga (cardio- 
my opathy).

Širdies nepakankamumo 
ženklai

Dažniausias širdie.* nepa
kankamumo ženklas yra trū
kumas kvapo — padirbus ar 
ramumoje esant. Dar staigus 
kūno svorio padidėjimas (sva
ras kasdien, per dvi dienas) ir 
čiurnų sutinimas, dažnas nuo
vargis ir pagausėjęs šlapini
masis naktį. Tokios širdies sa
vininkas gali naktį staiga pa
busti iš miego, trūkdamas 
kvapo. Būna sutinusios ir iš
temptos kaklo venos, dažnas 
kosulys, ypač gulint lovoje.

Dažniausiai širdies nepa
kankamumą suranda gydyto
jas, apžiūrėjęs tokį ligonį. Kai 
negerumai esti neryškūs, da
roma echocardiograma, kuri 
parodo daugelio (ne visų) šir
dies išstumto kraujo kiekio 40 
proc. (normali širdis — 60 
proc.) efection fraction.

Kaip elgtis turint 
pastipusią širdį?

Širdies pasilpimas nepra
nyksta visiškai, tik toks ligo
nis gali palengvinti darbą šir
džiai šitaip šešeriopai elgian
tis:

VISUOMENINĖ ŽIV/AIDS PREVENCIJA
Tačiau praeis daug metų, kol 
efektyvi vakcina bus išrasta, 
išbandyta ir prieinama kiek
vienam žmogui. Jau dabar yra 
vaistų, kurie duoda daug vil
čių, bet yra brangūs ir sudė
tingi naudoti, todėl Lietuvoje 
jie nebus lengvai prieinami.

Akivaizdu, kad AIDS greitai 
plinta Lietuvoje, nors šiuo 
metu šalyje užregistruota ga
na mažai užsikrėtimo atvejų. 
Iš tikrųjų skaičiai yra didesni, 
nei oficiali statistika parodo. 
Dažniausiai Lietuvoje ŽIV/ 
AIDS perduodama naudojant 
intraveninius narkotikus, o 
taip pat hetero ir homoseksua

1. Nevalgyk sūraus maisto 
ir nesūdyk jo. Kartais reikia 
dar griežčiau vengti druskos 
— valgyti tik augalinį maistą.

2. Nerūkyk ir nekvėpuok 
prirūkyto oro.

3. Sunormuok kūno svorį — 
lengvinsi darbą širdžiai.

4. Su pertraukomis per die
ną ilsėkis.

5. Stebėk staigų kūno svorio 
priaugimą, kas reiškia širdies 
nusilpimo padidėjimą. Įprask 
svertis kasdien.

6. Imk vaistus taip, kaip nu
rodė gydytojas.

Kada kreiptis į 
gydytoją?

Besirūpindamas širdies pa- 
silpimu, sverkis kasdien. Jei 
staiga gerokai padidės kūno 
svoris — sakysim svaras per 
dieną ar per porą dienų, ne
laukdamas aplankyk gydy
toją.

Pranešk jam, kai svaigai, 
alpsi nuo nežinomos piežas- 
ties ar tuoj paėmus vaistus. 
Taip pat tarkis su gydytoju, 
kai sunkiai alsuoji, ypač kai 
negali išsitiesęs gulėti naktį 
dėl kvapo trūkumo.

Ar galima grįžti į 
normalų gyvenimą?

Atsargumo prisilaikant ir 
tinkamai gydantis vaistais, 
dažnai širdies nepakankamu
mas susilaiko ir žmogus gali 
grįžti į įprastą darbą bei gyve
nimą. Negydomas širdies ne
pakankamumas didėja ir 
skysčių susikaupimas gausėja, 
kvėpavimas sunkėja. Nepa
kankama kraujotaka ar ne
normalus širdies ritmas gali 
numarinti. Už tai sunegalavęs 
kreipkis pas gydytoją.

Šaltinis: „Postgraduate Me- 
dicine", April 2001.

linių kontaktų keliu. Didelių 
socialinių permainų aplinkoje, 
smunkant ekonomikai, esant 
politiniam nestabilumui re
gione, susiklosto palankios 
ŽIV/AIDS plitimui socialinės 
sąlygos: auga priklausomųjų 
nuo narkotikų, alkoholio skai
čius, plinta prostitucįja, ly
tinės ligos, daugėja partnerių 
išsituokimų bei ankstyvėja 
seksualinis jaunimo gyveni
mas, valstybių sienos tapo at
viros kelionėms ir ligų perve
žimui. Keičiantis aplinky
bėms, sveikatos priežiūros sis
tema išliko sovietiška. Nėra 
orientuojamasi į visuomenės

Nuolatiniai „Saulutės" savanoriai Dalė Blekienė ir Justinas Riškus 
džiaugiasi, kad 05.25 d. į talpintuvą (gautą per Lithuanian Mercy Lift) 
sutilpo 701 siuntinys. Siunta ilgainiui pradžiugins vaikučius Lietuvoje.

Indrės Tijūnėtienės nuotrauka.

sveikatingumo skatinimą. 
Trūksta atvirų pokalbių su 
jaunimu apie narkotikus ir 
seksualinį gyvenimą.

Lietuvos AIDS centras pri
pažįsta, kad ankstyva ir interi- 
syvi ŽIV/AIDS profilaktika 
mažiausiai kainuoja, stabdant 
epidemijos plitimą. Lietuvoje 
prie ZI*V/AIDS prevencijos 
daugiausia galėtų prisidėti 
sveikatoj švietėjai, bet jie turi 
būti šiani‘darbui paruošti. Sie
kiama švietimą pritaikyti prie 
esamos kultūros, remiantis so
cialinio ugdymo modeliais, ku
rie jau buvo efektyviai taikyti 
daugelyje šalių. Tačiau svei
katos švietėjai ir dėstytojai 
Lietuvoje nėra susipažinę su 
visuomenės pagrindų ir inicia
tyvos modeliais. Ne visose 
sveikatom. įstaigose yra laiko
masi universalių apsisaugoji
mo priemonių naudojimo tai
syklių, nėra sveikatos švietėjai 
yra su jomis supažindinti.

Ankstesnis darbas: 1997 m. 
gruodžio r mėn. dr. Saulius 
Caplinskas, Lietuvos AIDS 
centro direktorius, pakvietė 
Pranę Šlutienę, R. N. iš Li
thuanian' Mercy Lift (LML), 
atvykti į.Lietuvą ir mokomųjų 
darbinių seminarų metu pri
statyti AIDS švietimo prevenci
jos metodus.

1997 m. gruodžio mėn., LML 
ir University of Illinois dėsty
tojos apmokė 200 slaugių ir ki
tokio sveikatos personalo įvai
riose Lietuvos vietose, kad 
taptų AIDS prevencijos švie
tėjais savo bendrijose. Dau
giausiai apmokymų buvo su
rengta Klaipėdos apskrityje, 
kadangi čia buvo paskelbtas 
Lietuvos AIDS epidemijos 
centras. Apmokymų metu 
pristatyti AIDS prevencijos 
visuomenės pagrindų ir inicia
tyvos modeliai, jau sėkmingai 
išbandyti kitur, tačiau dar ga
na mažai žinomi Lietuvoje. 
Bendraudami šu 'programoje 
dalyvaujančiais Lietuvos svei
katos darbuotojais, supratome 
jų norą toliau lavintis. Kai ku
rie sveikatos darbuotojai, nors 
žino apie ŽIV/AIDS plitimo 
kelius, neįvertina heterosek- 
sualinių Santykių pavojaus. 
Sveikatos darbuotojai rimtai 
susirūpinė dėl1 galimų pasek
mių, jei nebus naudojamos 
profesinės apsisaugojimo prie
monės, bet nežinojo, kaip su
mažinti pavojų. Pirštinių pri
einamumas ir jų panaudoji
mas tiesioginiame su pacientu 
kontakte įvairiose vietose la
bai skirtingai vertinamas. 
Daugeliui dalyvių iniciatyvos 
metodų ir universalinių apsi-
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AKIU UGOS-CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

BUOMO I 
DANTŲ GYD>

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui

kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4847 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 

Tat. 700-422-8280

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron. Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą
Tel. 312-337-1285

saugojimo priemonių taisyklių 
taikymas buvo gana naujas 
reikalas. Sesijos pabaigoje pri
tarta, kad labai svarbu daly
vauti AIDS prevencijoje ir kad 
ši strategija galėtų būti vie
tose efektyvi. Daugiau nei pu
sė dalyvių išreiškė norą daly
vauti ateinančiuose apmoky
muose bei AIDS prevencijos 
renginiuose.

1998 m. liepos ir gruodžio 
mėnesiais buvome pakviesti į 
Lietuvą tęsti programos. Mes

------ DR. L PETREtKIS------
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S.Roberts Rd., Hickory 
Hills. ĮL

1 mylia į vakarus nuo Hartem Avė. 
Tel. (708) 598-4055 

Valandos pagal susitarimą

H3MUNDAS VENAS, MD, S.C. 
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Kalbame lietuviškai 
6B18VV. Archer Amb. 9B-5k6 

TChto^jl6O8Į»5 

Valandos pagal susitarimą

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KAPDCUOCAS-aPOeS uoos 

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300 
MARIUS KATILIUS, M.D. 

CHIRURGAS
Trūkio, tulžies pūslės, krūties, 

žarnyno, endokrinologinė ir 
laparoskopinė ehtrurgija. 
300 A

Tel°815-744-0330; 
lietuviškai 815-744-8230

buvome labai patenkintos, 
kad dalyvės ėmė įsijungti į 
AIDS prevencinę veiklą bend
rijose. Švietėjai mokė savo 
bendradarbius universalių ap
sisaugojimo priemonių taisyk
lių ir patarė savo klinikų ir 
ligoninių klientams praktikuo
ti saugesnį seksą. Kai kurie 
švietėjai klinikose pravedė in
tensyvias sesijas. Daug jų apie 
prevenciją kalbėjo ,ęu savo 
draugais ir kaimynais.

Nukelta į 5 psl.

• I liberalų demokratų 
vadovo Rolando Fakso
„klijuojamą’’ vidurio jėgomis 
besivadinančių partijų sparną 
siekiama įtraukti ir partijos 
„Socialdemokratija 2000” na
rius. Liberaldemokratai tikisi, 
kad pastarieji galėtų patrauk
ti į jų pusę socialdemokratų 
vadovu Algirdu Brazausku 
nusivylusius rinkėjus. Už pa
ramą R. Pakso kandidatūrai 
prezidento rinkimuose du- 
tokstantininkams siūlomi 
bendri sąrašai savivaldos rin
kimuose. <LŽ, Eito

• Palangoje po pėsčiųjų 
tiltu į jūrą rugpjūčio 10 d. 
rasta pavojingų sprogmenų. 
Kaip sakė Palangos miesto po
licįjos komisaras Edmundas 
Krasauskas, į jūros dugną pa
sinėrę Karinių jūrų pąjėgų 
narai nustatė, kad du metali
niai objektai yra minosvaidžio 
minos. Sprogmenis aptiko 
nardytojas mėgėjas, kuris 
kreipėsi į policiją Kaip sakė 
komisaras, minos buvo su
sprogdintos po vandeniu, 
sprogimai nebuvo galingi.

(BNS)

* Per pirmąjį šių metų 
pusmetį Garantinio fondo ta
ryba bankrutuojančių ir bank
rutavusių įmonių darbuoto
jams skyrė 12.8 mln. litų. Pir
mąjį pusmetį buvo pateikta 
314 įmonių paraiškų gauti iš
mokas ii Garantinio fondo. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
įsiskolinimai, susįję su darbo 
santykiais, iš dalies atlyginti 
9,745 darbuotojams, vidutinė 
išmoka vienam darbuotojui 
buvo 1,356 litai. (R, Elta) numalšinti ugnį padėtų lie

tus. (BNS)

Pavojingai senka Neries upė ties Vilniumi
Atkelta iš 1 psl.

Tačiau
neatslūgstant karščiams, upė 
vėl nuseko, ir situacija tokia 
pati, kaip ir prieš atidarant 
užtvanką.

Pirmadienį Neryje per se
kundę nutekėjo tik 46.4 kubi
nio metro vandens, kai vasarą 
per sekundę turi nutekėti 
61.6 kubinio metro vandens.

A. Vaišnoro teigimu, kad šį 
kartą upei nepadės ir baltaru
siai. „Iš Baltarusįjos nėra ko 
daugiau tikėtis pagalbos, nes 
jų upės taip pat po tokių karš

Marįjampolės rąjone 
ugniagesiai kovoja su durpy
no gaisru. Praėjusią savaitę 
užsidegė Marįjampolės rąjo
ne, šalia Meškėnų kaimo maž
daug 8 hektarai pievų, brūz
gynų ir durpyno. Manoma, 
kad gaisrą sukėlė neatsargūs 
poilsiautojai. Septynios ugnia
gesių komandos praėjusio šeš
tadienio popietę jau numalši
no liepsnas, tačiau 8 hektarų 
plote tebėra keli smilkstantys 
židiniai. Pareigūnų teigimu, 
gaisrą galutinai užgesinti gali 
nepavykti dar ilgokai. Durpy
nų smilkimą visiškai užgesin
ti labai sudėtinga. Greičiau

čių nuseko. Vienintelė išeitis 
— laukti lietaus”, teigė A. 
Vaišnoras.

Po itin karštos vasaros pavo
jingai nuseko ir kitos Lietuvos 
upės. Nevėžyje ties Panevėžiu 
rugpjūčio pradžioje situacija 
buvo kritiška, tačiau A. Vaiš
noro teigimu, nuo tada van
dens lygis pakilo beveik dvi
gubai. Tuo tarpu Nemunas 
ties Druskininkais išliko nu
sekęs. Antrosios pagal dydį 
Lietuvos upės Neries ilgis — 
510 kilometrų, iš jų 235 kilo
metrai teka Lietuvoje.

* Mokesčių mokėtojai 
moka už aukštų valstybės
institucįjų pareigūnų vasaros 
poilsį prie Baltijos jūros. Pa
tys valdininkai iš savo kiše
nės atseikėja gana kuklias su
mas. Iki šiol savo poilsio na
mus Palangoje turi Seimas, 
Krašto apsaugos, Vidaus rei
kalų, Sveikatos apsaugos mi
nisterijos. (R,Elta)

Rusijos valdininkas — prieš Karaliaučiaus 
„vizinius dokumentus”

Atkelta iš 1 psl.
Vilniuje viešintis D. Rogo- 

zin, kuris yra ir Rusijos Vals
tybės Dūmos Tarptautinių rei
kalų komiteto pirmininkas, 
magnetines korteles pavadino 
„supaprastintu viziniu doku
mentu” ir pabrėžė, kad tokių 
dokumentų išdavimas iš vieno 
Rusijos regiono į kitą vykstan
tiems šios valstybės gyvento
jams yra nepriimtinas, nes 
priklausytų nuo „valdininkų 
ir kompiuterių”.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus pasiūlė Kara
liaučiaus srities gubernatoriui 
Vladimir Jegorov spręsti sri
ties gyventojų kelionių per 
Lietuvą problemą įvedant il
galaikes 5 metų vizas arba 
magnetines korteles.

D. Rogozin teigė įžvelgiąs du

* Tarptautinės dviračių 
sąjungos paskelbtame pajė
giausių planetos dviratininkų 
reitinge lietuvis Raimondas 
Rumšas, kurio veiklą dėl įta
rimų vartojus dopingą „Tour 
de France” lenktynėse sustab
dė Italijos „Lampre-Daikirt” 
komanda, turi 717.70 įskai
tinio taško bei per savaitę iš 
47-osios vietos pakilo į 46-ąją.

Rusijos Karaliaučiaus srities 
gyventojų judėjimo kaimyni
nėms Lietuvai ir Lenkijai įsto
jus į Europos Sąjungą proble
mos bruožus: Rusijos piliečių 
vykimą iš Karaliaučiaus sri
ties ir į ją bei šio regiono gy
ventojų keliones į kaimynines 
valstybes.

Pasak įgaliotinio, Rusijos 
gyventojų tranzito tarp Kara
liaučiaus srities ir likusios Ru
suos dalies sprendimas turi 
būti be vizų, nes jos nei tech
niškai, nei politiškai neiš
sprendžia nė vienos proble
mos, kurias pabrėžia Europos 
Komisija”.

Jis pabrėžė, kad Rusija bus 
„maksimaliai tvirta”, siekda
ma teigiamo susitarimo su EK 
dėl tranzito organizavimo.

Kandidatas į prezidentus — už 
kolūkių atkūrimą

Atkelta iš 1 psl.
piktinosi valstybės po

litika smulkiųjų ir vidutinių 
verslininkų atžvilgiu, dide
liais mokesčiais. Tapęs prezi
dentu, Australijos lietuvis ža
dėjo parodyti, kad jaunimas 
gali valdyti valstybę, tuo tar
pu ministerijose pradėjus vyk
dyti sustojusias reformas ir

Pagalba Lietuvos dviratininko žmonai 
yra „tyli, bet aktyvi”

Atkelta iš 1 psl.
su sulaiky

tuoju leidžiama susitikti tik 
antrąją jo suėmimo dieną, to
dėl gavusi tardytojo Francko 
Guesdon leidimą, Lietuvos 
ambasadorė Prancūzijoje Asta 
Skaisgirytė-Liauškienė su 
Pietryčių Prancūzijos Bonne
ville mieste kalinama E. Rum- 
šiene ir jos advokate susitiko 
rugpjūčio 1 dieną.

A. Valionio teigimu, su bylą 
tiriančiais Prancūzijos parei
gūnais buvo apsvarstyta gali
mybė pakeisti dviratininko 
žmonos kardomąją priemonę į 
raštišką pasižadėjimą neiš
vykti iš valstybės.

„Diplomatijoje tylus garsiai 
neviešinamas darbas pasiekia 
didesnių rezultatų, negu pa

uždirbus nauju pinigų bus at
kurti tautos moraliniai pa
grindai.

1989 metais į Lietuvą atvy
kęs J. Petraitis vertėsi teisi
nėmis konsultacijomis bei ne
kilnojamojo turto verslu, taip 
pat patarinėjo vyriausybei 
privatizavimo klausimais.

reiškimai bei deklaracijos”, sa
kė ministras. Anot jo, konsuli
nius reikalus tvarkantis URM 
sekretorius Darias , Jurgele
vičius pirmadienį kalbėjosi su 
į dopingo skandalą, .patekusį 
R. Rumšą ir jo žmoną ginan
čiu advokatu Alexandre Va
raut, kuris pranešė^ jog bylą 
nagrinėjantis teisėjas sprendi
mą dėl E. Rumšienės paleidi
mo į laisvę priims trečiadienį.

Kaip skelbta, byląE. Rum- 
šienei iškelta dėl „pagalbos 
naudojant dopingą, jo laiky
mo, platinimo ir gabenimo". R. 
Rumšo žmona buvo sulaikyta 
liepos 28 d. Prancūzijos Alpė
se, kai muitinės pareigūnai jos 
automobilyje rado maždaug 
40-ties pavadinimų medika
mentų. .
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REIŠKIAME PARAMĄ 
PRIIMTI ESTIJĄ, LATVIJĄ 

IR LIETUVĄ J NATO
Gildą M. Karu, Amerikos Estų Tarybos valdybos narės 

išreikštos pastabos Midvvest Baltic Coalition suruoš
tame Baltų NATO suvažiavime Čikagoje, liepos 20 d.

Aš didžiuojuos, galėdama 
čionai atstovauti Amerikos es
tų bendruomenę. Iš karto pa
sakysiu, kad neturiu jokio ka
rinio patyrimo ir nesu moks
lininkė. Galiu tačiau pateikti 
savo stebėjimus, padarytus 
daug metų propaguojant lais
vę Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
ir dalyvaujant Amerikos de
mokratiniuose procesuose.

Dauguma mūsų, čionais da
lyvaujančiu, yra amerikiečiai 
— arba gimę čia, arba priėmę 
pilietybę, kuomet priklausymo 
kitoms valstybėms buvo atsi
sakyta. Kai kas galėtų mūsų 
klausti: kodėl, jei esame ame
rikiečiai, rūpi mums, kas atsi
tiks Baltuos valstybėms, ir po 
įvykių praeitą rugsėjį gali net 
abejoti mūsų lojalumu, ir kri
tikuoti mus, jei vadiname save 
amerikiečiais su priesagomis.

Tiems kritikams atsakyčiau, 
kad kaip tik dėl mūsų pavel
dėto tautiškumo ir Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos istorijos, 
mes turime stiprų demokrati
jas' ir laisvės įvertinimą. Gal
būt tas įvertinimas dar stip
resnis už daugelį amerikiečių 
be priesagų, kuriems niekad 
neteko gyventi baimėje, ar iš 
kurių nelegali valdžia niekad 
neatėmė jų nuosavybės, neiš
vežė jų giminių nežmoniško
mis priemonėmis, nes jie tu
rėjo „klaidingą” galvoseną, ar 
buvo neteisingai apkaltinti 
nusikaltimais, kurių jie nepa-

Kaip tik mūsų paveldas su
teikia mums supratimą, kaip 
svarbu yra turėti stiprią gy
nybą ir apsaugą, išsaugojant 
demokratįją ir laisvą visuome
nę. Užtai šiandien susirinko
me, kaip amerikiečiai, pasitar
ti ir pareikšti mūsų paramą 
NATO praplėtimui, priimant 
Estįją, Latviją ir Lietuvą į tik
rą narystę.
' Praeitie buvo svarbu išvys
tyti paramą NATO praplėti
mui apskritai. Tai svarbu ir 
dabar. Neužmirškime, kad 
mūsų laiškai, demonstracijos 
ir mūsų dalyvavimas kitose 
Amerikos demokratijos veik
lose palaikė Amerikos nepri
pažinimą sovietų okupacijos 
Baltų tautose, ir pastatė Es
tiją, Latviją bei Lietuvą į pozi
tyvią kategoriją, žlungant So
vietų Sąjungai.

Mūsų uždavinys tebėra ap
šviesti mūsų kraštiečius ame
rikiečius ir mūsų politinius 
atstovus apie Estįją, Latviją ’r 
Lietuvą bei jų dalyvavimo

NATO svarbą.
Mes turėtume aktyviai daly

vauti bendruomeninėse orga
nizacijose ir ieškoti progų pra
plėsti ryšius, praplėsti pažiū
ras. Organizacijos, pavyz
džiui, Rotary, Lions, Balsuo
jančių moterų sąjunga (Lea- 
gue of Women Voters), Tary
bos Užsienio reikalams (Coun- 
cils on Foreign Relations,, ir 
tuzinai kitų grupių duoda 
mums priėjimą prie žmonių, 
kurie kitaip gal niekuomet 
nieko nežinotų apie Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, ir suteikia 
būdus neformaliam draugiš
kam jų apšvietimui.

Kai kurios tų grupių duoda 
mums prieiti prie sprendimus 
darančių svarbių asmenų. Pa
vyzdžiui, atskirais atvejais aš 
ir Artis Inka, ir taip pat kiti 
baltai, turėjo progą trumpai 
pasikalbėti su NATO vadovu 
Lord Robertson per Čikagos 
Užsienio reikalų tarybos prog
ramas. Mums pasisekė per
teikti amerikiečių baltų rėmi
mą NATO ir NATO pra
plėtimui.

Rinkimų kandidatų forumai 
ar debatai, Kongreso narių su
sitikimai, kurie yra atviri 
bendrai publikai, yra geri bū
dai iškelti NATO praplėtimo 
klausimą, parodant šiai temai 
susidomėjimą ir mūsų para
mą, įjungiant Estįją, Latviją ir 
Lietuvą.

Parodos, pavyzdžiui Latvijos 
/[Okupacijos muziejaus keliau
janti paroda, kuri aplankė Dai- 
ley centro vestibiulį šią savai
tę, ir istorijos liudininkai kaip 
Naums LIfŠics, kuris kalbėjo 
ketvirtadienį ir yra su mumis 
šiandieną, yra taip pat geri 
būdai supažindinti kitus su 
mūsų istorija. Daugumas vie
tinių knygynų leidžia vieti
niams gyventojams išstatyti 
parodas. Ieškokite šių progų ir 
naudokite jas supažindinti su
baltų istorija.

Trumpai pasakius, mes tu
rime ieškoti progų savo gyven
vietėse, savo bendruomenėse, 
užuot žiūrint televizijos, mes 
turėtume ieškoti draugų baltų 
siekiama. Užuot žiūrėję „Isto
rijos kanalą” ar kokią PBS do
kumentinę programą, mes tu
rėtume prisidėti, nors šiek 
tiek, prie istorijos kūrimo.

Rugsėjo 11 d. buvo šiurkštus 
supurtymas visiems amerikie
čiams ir pasauliui. Tai paryš
kino, kaip nepastovi gali tapti 
mūsų laisvė ir saugumas. Ką 
kiti turėtų suprasti, kad jeigu

tokia galinga valstybė, kaip 
mūsų, gali būti užpulta, tai 
įsivaizduokite baimę, kurią 
turi justi mažesnės valstybės, 
kaip Estįja, Latvija ir Lietuva, 
besidarbuojančios atstatyti sa
vo demokratiją, būdamos 
ankstyvesniojo okupanto šešė
lyje ir šiandienos pasaulio ne
pastovioje aplinkoje.

Gal dar svarbiau, rugsėjo 11 
d. paryškino, kad karo būdas 
pasikeitė. Jau kitos valstybės 
pavergimui nebebūtina per
mesti per jos sieną armiją ir 
sunkius pabūklus. Ateityje pa
vojai gali kilti iš grupių ar pa
vienių asmenų, nesurištų su 
bet kuria valstybe ir veikian
čių toje pačioje valstybėje.

Kaip įvykiai Afganistane pa
rodė, ateitis jau čia ir vals
tybėms gali prireikti pagalbos, 
kovojant su vidaus priešais, 
kurie gali pasiekti taikinius 
už tūkstančių mylių. Baltų 
valstybių įjungimas į NATO ir 
palaikymas NATO standartų, 
padės sustiprinti demokratijas 
tuose kraštuose. Tai duos pas
katą ir pagalbą toms valsty
bėms, kad jose nesusiburtų 
teroristų gaujos ir kiti, kurie 
grasintų Amerikos saugumui.

Plotmė, kurioje NATO gal
būt galės padėti, yra technolo
gijos sritis. Mes žinome, kad 
Baltijos valstybėse yra susi
kaupę gerokas kiekis kompiu
terinės žinybos ir būtų malo- 
nu matyti, kaip NATO tinka
mai panaudotų tai, vystant 
kompiuterių gynybos sienas ir 
apsaugą, Mes turime pasisau
goti kibernetikos antpuolių, 
kurie galėtų sukelti didesnę 
maišatį technologija pasi-r 
kliaujančioje visuomenėje negu 
bombos.

Nors baltų įstojimas į NATO 
šiuo momentu atrodo pozity
vus, mes negalime nuleisti 
rankų. Bet koks mažas įvykis 
gali pakreipti balansą kiton 
pusėn. Aš asmeniškai nepasi
tikiu Rusija, nes ji paskutinę 
minutę gali mėginti iš pasalų 
sužlugdyti baltų siekius.

Mums tebereikia atitaisyti 
istorijos pažinimą ir dabartinę 
literatūrą, ir, aš manau, kad 
tai darbas, kuris turės tęstis ir 
po NATO. Aš suvirpu kiek
vieną kartą, kai išgirstu ar 
skaitau apie baltų valstybes, 
minimas kaip „ankstyvesnės 
Sovietų Sąjungos narės”. Tik
roji terminologija yra: „Buvu
sios neteisingai okupuotos 
ankstyvesniosios Sovietų Są
jungos”. Mes visi turime pri
sidėti, kad šitie netikslumai 
būtų ištaisyti.

Kaip estų kilmės, New Jer- 
sey gimusi amerikietė, aš di
džiuojuosi pažanga, kurią bal
tų valstybės pąjėgė padaryti 
per daugiau kaip dešimt me
tų. Anglų kalba dabar popu
liariausia svetima kalba Esti
joje. Juokinga man matyti 
tuos pačius anglicizmus estų
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Kone kasdien pasaulio vi
suomenę šiurpina pranešimai 
apie palestiniečių savižudžių 
išpuolius prieš izraeliečius. 
Per pastaruosius pusantrų 
metų įvykdyta 110 tokių tero
ristinių aktų, žuvo 400 civilių 
gyventojų.

Palestiniečiai arabai savižu
džius su didžiule pagarba, en
tuziastingu susižavėjimu vadi
na islamo kankiniais-šachi- 
dais. Šis žodis kelia siaubą Iz
raelio gyventojams žydams. 
Neseniai per televiziją rodė 
gal dvejų metų palestiniečių 
arabų vaikelio su šachido 
ginkluote (medžiaginis juos
muo su kišenėmis — jose 
sprogmenys) nuotrauką.

Palestiniečių autonomijos 
radįjo, televizijos, mokyklų 
programos, mulos iš minaretų 
ištisai propaguoja neapykantą 
žydams ir amerikiečiams, mo
rališkai ruošia šachidus, šlo
vina jų žygdarbius. Kone visi 
arabų paaugliai svąjoja grei
čiau tapti šachidais ir kartu 
su nekenčiamais izraeliečiais 
po sprogimo išlėkti į orą, o po 
to atsidurti pas Alachą rojuje, 
kur, pagal. Koraną, jų laukia 
nesulaukia lieknos juodaakės 
gražuolės gųrijos. O ir žemiški 
reikalai pagerėja. Teroristinė 
organizacįja: Hamaz, Irako 
diktatorius Hussein, kitos pa
našios organizacijos moka bū- 

. simojo šachido tėvams □ po 
1,000 dolerių per mėnesį,,-pa
auglys mokykloje. gauna visą 
išlaikymą. Koranas — vienin
telis vadovėlis, bet ir iš jų iš
mokstamos'tįk tos vietos, kur 
kalbama apie kovą su neti- 

.i kėliais. Izraelis ir Amerika 
vaizduojama kaip velnio bu
veinės. Teroristų savižudžių 
amžius — nuo 14 iki. 20 metų, 
būna ir vyresnių. Daugiausia 
tai vargingų šeimų paaugliai. 
Palestiniečių, vadovaujančių 
asmenų atžalų tarp šaehidų 
niekam matyti neteko,

■ ‘ Paskutinėje mokymosi stadi
joje moksleivius suskirsto gru
pėmis po penkis ir visiškai izo
liuoja nuo bendravimo su gi
minėmis ir1''artimaisiais. ■ Jie 
intensyviai dvasiškai ir poli

DOLERlė KURSO SMUKIMAS PADIDINO PELNĄ
. alr in , ,

Didžiausios, Baltijos vals
tybėse keraminių plytelių 
gamintojos „Dvarčionių kera
mika” pelną, šiemet gerokai 
padidino JAV dolerio kurso 
smukimas — per pirmąjį šių 
metų pusmetį bendrovė uždir

kalboje, kurie būtų man už
tarnavę pabarimą iš mano es
tų šeštadieninės mokyklos 
mokytųjų...

Baltų tautos taip pat, kaip 
Amerika ir amerikiečiai, re
mia NATO. Jos siekia būti ge

tiškai ruošiami būsimąjai ope
racijai. Informaciją apie būsi
mojo teroristinio akto laiką ir 
vietą gauna prieš dieną — dvi. 
Teroristiniai aktai kruopščiai 
planuojami vadovybės. Pa
prastai mirtininkams padeda 
kolegos — asistentai, kurie at
gabena sprogmenis į nustaty
tą vietą keletą minučių prieš 
akcijos vykdymą. O savaitę 
prieš, du globėjai nuolat būna 
kartu su šachidais, stebi jų 
dvasinę būseną ir raportuoja 
vyresniąjam instruktoriui 
apie mažiausias svyravimo ir 
neryžtingumo nuotaikas. Tas 
nedelsdamas atvyksta ir pade
da sutvirtinti susvyravusį ša
chido pasiryžimą. Kelio atgal 
nėra. Kartais pasimetusiam 
šachidui net grasinama susi
doroti su šeima. Vargšas nori 
greičiau bet kokia kaina iš
trūkti iš pragariško žemiškojo 
rato ir atsidurti rojaus gurijų 
saldžiam glėby. Žmogiškoji 
bomba, nepaisant visų išlaidų, 
paprasta, pigi ir valdoma ge
riau už bet kokią raketą. Jai 
pagaminti reikalinga: šachi- 
das, vinys, parakas, elektros 
baterija, jungiklis, trumpas 
kabelis, gyvsidabris (paima
mas iš termometrų), acetonas 
ir specialus diržas su kišenė
lėmis 6-8 sprogmenų brike
tams. Viso to kaina (išskyrus 
patį šachidą) apie 150 dolerių.

Šachij&ais gumuojamas, kad 
būtų panašus!^. Teroristi
nis ak,tas nesmS^i^,, šachidui 
žuvus. 1^ ka^o, prasideda ak
tyvi propaggndusė ‘kampanija. 
Didvyris Šlovinamas spaudoje, 
per radįją h- televiziją, visur 
kabinami jo atvaizdai, platina
mos videokasetės su jo pasku
tiniu kreipimusi į Alachą, apie 
jį entuziastingai kšlbė žnūfos 
mečetėse, jo garbei kuriamos 
eilės ir dainos. O jo šeima gau
na keletą tūkstančių dolerių ir 
švenčia jo žūtį iškilmingai ir 
linkamąį vestuves.

O paaugliifc^fyHmųjų šachi- 
dų, sprendž^oį$'demografi
jos užteks, ilgąm'. Tokie šių 
dienų Artimieji Rytai...

Algimantas Lelešius

bo 1.7 mln. litų grynojo pelno 
— 2.4 karto daugiau nei tuo 
pačiu praėjusių metų laikotar
piu. Didžiąją dalį šiemet gauto 
pelno sudarė pelnas iš finan- 
sinės-investicinės veiklos.

ros demokratijos ir naudingos 
NATO narės. Kaip amerikie
čiai, mes turėtume tai skatinti 
ir daryti visą, ką galime ir įti
kinti mūsų draugus ir kaimy
nus, kad NATO praplėtimas 
siektinas.

Žingsniukas pirmyn 
trys šuoliai atgal

Lietuvius šimtmečiais už 
nosies vedžiojo svetimieji, su
gebėję giliai į pačius jų genus 
įskiepyti, kad kažkaip lietu
viai yra ,,žemesnio rango su
tvėrimai”: ir jų kalba, ir pa
pročiai, ir kultūra netinkanti 
kultūringam žmogui. Ir tauta 
— bent nemaža jos dalis — 
patikėjo. Tuo menkavertišku
mo kompleksu negali iki šiol 
atsikratyti. Kodėl Lietuvos gy
ventojai, užuot kukliai pasida
vę valdančiųjų (nors ir pačių 
išsirinktų) piktnaudojimui, 
nepaskaičiuoja visų nuostabių 
pasiekimų, kuriuos žino ir 
taip didžiai vertina užsienis? 
Paminėkime tik porą. Juk tai 
tauta, dešimt metų kovojusi 
su okupantu, iškentusi trė
mimus, kankinimus, persekio
jimus ir nepalūžusi; juk tai 
tauta, kuri, net nepakėlusi 
rankos, įstengė nuo pjedestalo 
nuversti raudonąjį okupantą 
ir savo pasiryžimu įkvėpti ki
toms pavergtoms tautoms drą
sos siekti laisvės; juk tai tau
ta, kurios vardas žinomas ir 
su pagarba minimas užsienyje 
(jeigu kartais nelabai pagar
biai, tai tik dėl pavienių žmo
nių, būdingų visoms tautoms, 
nusikalstamumo) ir jau numa
tyta, kaip kandidatė į tarptau
tines organizacijas bei sąjun
gas. O vis dėlto pačių vals
tybėje .tautiečiai nuolankiai 
priima biurokratų — ir Sei
me, ir Vyriausybėje — jiems 
primetamus nepriimtinus, ža
lingus bei įžeidžiančius po-

k įsivaizduokime," kas šit-’ 
sitiktų, jeigu Vokietijoje būtų 
nuspręsta mokėti valstybines 
pensijas buvusiems naciams, 
kaip tik už tai, kad jie uoliai 
ėjo savo pareigas, persekioda
mi žydus, krikščionis ir visus, 
kurie neatitiko Hitlerio kuria
mai „grynos arįjų rasės impe
rijai”! Arba Amerika, užuot 
svarsčiusi, ar reikėtų buvusių 
juodųjų vergų palikuoniams 
mokėti kompensacijas, suma
nytų jas skirti plantacijų savi
ninkų vaikaičiams, nes jų se
noliai naudojosi vergų darbu.... 

Na, o Lietuvoje Konstituci
nis Teismas š.m. vasaros pra
džioje panaikino paskutines 
kliūtis, trukdžiusias pradėti 
pensijų mokėjimą savo tautos 
genocido vykdytojams! Ir, kaip 
atrodo, toks sprendimas per 
didelio protesto* nesukėlė, gali
ma sakyti, nieko ir nenustebi
no...

Verta priminti, kad prieš 
ketverius metus Vyriausybė 
buvo patvirtinusi istorikų su
darytą sąrašą asmenų, kurie

t«

Danutė Bindokienė

neturėjo teisės gauti valstybi
nių „nukentėjusių (nuo ko?) 
asmenų pensįjų”. į tą sąrašą 
įėjo ir stribai, ir,.tię, kurie 
trėmė lietuvius į Sibirą. Ma
noma, kad tą grupę sudaro 
apie tūkstantis asmenų. Vals
tybė, nuplat besiskundžianti 
lėšų pensijoms stoka (bet ne 
Vyriausybės valdininkų algų 
padidinimui, kai kam net iki 
50 nuošimčių!), ne tik padidi
na į pensijas tiesiamų rankų 
skaičių, bet nenori prįpažinti, 
kad daug tų rankų suteptos 
savo tautos išdavystė.,.

Socialinės apsaugos jr darbo 
ministerijai kartu su Lietuvos 
Genocido ir rezistencijos tyrimo 
centru iki rugsėjo pradžios jau 
nurodyta parengti atitinkamą 
Vyriausybės nutarimo pro
jektą. Prieš ketverius metus 
konservatorių Vyriausybės 
priimtose įstatymo pataisose 
buvo numatyta, kąd. „nuken
tėjusiųjų asmenų valstybinės 
pensijos , neskiriamos žmo
nėms, tarnavusiems stribų ba
talionuose, vadinamųjų liau
dies gynėjų būriuoseySSRS vi
daus reikalų ministerijos, 
valstybės saugumo komiteto 
struktūrose ir kitur;../

Konstitucinis Teismas šias 
pataisas esą panaikinęs gry
nai „dėl techniško taško”: pa
taisas anuomet g&ėjo pasi
rašyti tik valstybės vadovas 
arba Seimo pirmininkas. Tuo 
tarpu 2000 m. birželio mėnesį 
priimtas pataisas, kuriomis 
prezidentinės privilegijos buvo 

»lyAųįatytos tuometiniam Sei- 
~ mo ’ pirmininkui Vytautui 

Landsbergiui, pasirašė jo pa
vaduotojas Arvydas Vidžiū
nas. Taigi, vėl klausimas: o 
kodėl ne V. Landsbergis? Ko
kie „degantys”, reikalai su
trukdė Seimo pirmininkui at
likti tokią, rodos, nesunkią, 
bet svarbią, pareigą? Rašiklio 
anuometinis. brūkštelėjimas 
šiandien būtų sutaupęs daug
susipriešinimo tautoje.

Kaip į šiuos Konstitucinio 
Teismo nutarimus -reaguoja 
buvę politiniai kaliniai, parti
zanai — juk kadaise jie nar
siai kovojo už savo tautos tei
ses ir dar narsiau iškentė oku
panto kankinimus, p.šiandien? 
Ar jie pavargę, senatvės spau
džiam! jąii^nepafėgi^i kovoti? 
Kodėl ui' jų teiseš ^nekovoja 
tie, jturiė taip įtįkitiinčiai ve
da rinkiminę katnobdiją ir vis
ko savo' Valst^CT* piliečiams 

. žada? Užuot „ba’Mtininkavę”, 
galėtd dabar konkrečiai paro
dyti, kad rūpinasi tautos, ypač 
senstančios ir vargstančios,
gėrove!

PUŠIS
JURGIS JANKUS

Nr.ll
Kai viską sudėjo, visas kaimas Kupriuką nu

lydėjo pamiškėm ir prikalė koplytėlę su nuplaktu Kris
tumi į pušį- Ne taip aukštai, kad akis ja negalėtų pasi
grožėti, ir ne taip temai, kad koks praeivis ranka 
galėtų pasiekti. Kai paprašė kleboną, kad ją pa
šventintų, klebonas atvežtas ilgai žiūrėjo ir sugalvo- 
jimą pagyrė. Pagyręs dar pasakė, tegu ji visiems pri
mena, kad esame be jokios kaltės plakami. Ir dar 
pridėjo, kad nekaltas kraujas į žemę nesisunkia, bet 
kyla aukštyn ir randa prieglaudą teisiųjų širdyse.

Damazienė po ilgoko nykimo atsigavo ir ėmėsi ūki
ninkavimo gal neblogiau už vyrą, bet dainą dieną kar
tu su vaikais ateidavo pasimelsti. Kokio suspausti, 
ateidavo ir kiti. Per kryžiaus dienas, kai visas kaimas 
užsukdavo prie pušies ir, šalia kitų giesmių, visada 
pagiedodavo ir „Dievas mūsų gelbėtojas ir tvirtybė”.

Kai kėlė koplytėlę, eigulys irgi atėjo. Pažiūrėjęs pa-

— Aš tai nieko. Man liepė žiūrėti, kad iš miško ne
neštų, bet kai valdžia sužinos, tai kažin kaip.

Tai imsi ir pasakysi? — nei rimtai, nei juokais 
įterpė Kupriukas.

— Aš? Kam man?
Niekas turbūt niekam nepasakė, o jeigu koks valdi

ninkas kada pro šalį ir praėjo ar pravažiavo, tai grei

čiausiai nė nepastebėjo. Ilgainiui buvęs įvykis, ypač ne 
pačių patirtas, ėmė blėsti, pastaruoju metu tik kry
žiaus dienomis kaimas, ir tai nebe visas, koplytėlę 
aplankydavo ir „Dievas mūsų gelbėtojas...” dar pagie
dodavo, bet pats Damazas jau beveik buvo nuėjęs 
užmarštin. Įvykis su eiguliu staiga viską išplėšė iš 
užmaršties. Ir tų atsiminimų atsirado ne vienas, bet 
kiekvienas vis kiek kitoks.

Nors Navikas ir buvo ištraukęs pažadą, kad namie 
niekas kitaip neprasižios negu buvo pasakyta, bet po 
poros dienų jau visi taip gerai žinojo, lyg būtų šalia 
pušies stovėję ir viską savo pačių akimis matę.

Jonas atbudo. Sunkiai. Vos pravėrė su kažkuo pri
slėgtus vokus. Viskas buvo svetimai. Ir lubos, ir sienos. 
Suprato, kad ne namie. Namie nebuvo nei tokių lubų, 
nei tokių sienų. Mėgino galvą pasukti į šoną, bet ji 
buvo sunki, lyg kas šlapiu maišu būtų apvyniojęs. Ir 
negražiai maudė. Iš kurtaus maudimo skyrėsi aštrus 
kairiojo smilkinio peršėjimas. Įsižiūrėjęs į lubas, suko 
galvą, suko ir pradėjo atsiminti: lazdyną, eigulio su
suktas rankas, pro akis nulekiančius eigulio batų pa
dus, pilnus apvalių, padilusių vinučių galvų. Visą 
mišką ir kambarį pripildė giesmė. Batų atsiminti ne
reikėjo. Jie jau švysčiojo prieš akis ir tada, kai tebebu
vo užsimerkęs, kai vokai tebebuvo kažin kieno lipniu 
pirštu prispausti. Rodėsi, kad jie švysčiojo ir tada, kai 
dar nieko nebuvo, tik negalėjo suprasti, ko jie taip be 
niekur nieko tiesiai jam prieš akis iššoko. Suprasti ne

galėjo, o jie buvo tiesiai prieš akis ir niekur nenulėkė, 
kol Jonas pąjuto atbulas grimztąs kažin kur gilyn, kol 
lubos tapo nebe lubos, bet pilkuma, kaip rudenį degi
namų lapų dūmai, po kuriuos būdavo taip jauku 
šokinėti.

Kad toliau nebegrimztų, mėgino susilaikyti už šonų 
gilaus šulinio, kurio viršuje net dangus pradėjo iš
nykti, bet rankos gulėjo prie šonų nepakeliamos, to
kios sunkios, kaip baloje įtelžę pagaliai. Tokios neklus
nios, lyg būtų kieno kito.

Smukimas žemyn lyg ir sustojo, bet visą šulinį pri
pildė gręžimas smilkinio. Taip, lyg kas būtų jį užgulęs 
gręžti didžiuoju grąžtu. Susiėmęs kėlė ranką nublokšti 
jį į šalį, bet ranka tik pąjudėjo ir vėl nukrito. Tuo pat 
metu išgirdo: ' u

— Juda!
Suprato, kad jis ne vienas, ir ne šuliny. Ir balsas 

buvo ne svetimas, tik ne motinos, ir ne sesers. Norėjo 
pakelti galvą ir pažiūrėti, bet ji buvo sunki, nepajudi- 
narna, kaip miltų maišu prislėgta. . .

Juto galvūgaly kažin ką stovintį, į jį žiūrintį, bet 
nemėginantį padėti. Norėjo pašaukti, bet nesišaukė, 
lyg burną būtų kas kamščiu užkimšęs. O tas galvūgaly 
nematomas, bet tik jaučiamas šešėlis tai pati mirtis —» 
staiga dingtelėjo ir nusiaubė visą. Aišku, jis kažin 
kodėl baigia mirti. Tai dėl to ir toji giesmė, o mirtis tik 
stovi ir laukia, kada galės pasiimti. Ir jis pats nurimo 
ir pradėjo laukti, kada nurims galvos gręžimas. Laukė 
ilgai. O gal jam tik taip atrodė, kad praėjo daug va
landų, kol šešėlis pąjudėjo, pasislinko į šoną, priartėjo

ir pasilenkė. ' ' '
— Ar labai skauda? — paklausė.
Rūkas prasiskleidė. Buvo ne mirtis, bet Vėrutė. Tik 

ne tokia, kaip visada. Be linksmumo. Ir balsas, ir vei
das — vienas rūpestis.

Norėjo pasakyti, kad gręžia didžiuoju grąžtu, bet su
silaikė ir tepasakė:

— Peršti, — ir kiek patylėjęs pridėjo, — numesk 
tuos skudurus ir tą maišą. Jie mane labai spaudžia.

— Kad čia nieko nėra, kas galėtų Spausti, Tik už
rišta. ' •

— Kas užrišta, tegu būna, bet tas visas skaras. Kam
jų čia daug prikrovėt? • » R„,

— Nagi čia dabar. Ką išsigalvojai? Pažiūrėk pats.
Nukabino nuo sienos veidrodį, atnešė.
— Žiūrėki Kur čia tau skaros ir maišai? ,
Šnekėjo švelniai, lyg šnekėtų su vaiku, bet veidas

buvo visiškai kitoks. Tokią tebuvo matęs gal tik per 
tėvo laidotuves ir gerą galą po jų. Šiaip visada rodyda
vo dantis ir veidas Svieste šviesdavo, ir tas prisimini
mas nusmelkė taip, lyg ir jam būtų atėjusi tėvo eilė.

Valandėlę žiūrėjo į veidrodį ir negalėjo suvokti, kas 
atsitiko. Nei ant veido, nei ant galvos nebuvo nieko 
prikrauta, nors tas pats spaudimas tebebuvo. Suprato, 
kad jis galvoje, ne ant galvos. Galva buvo baltu raiščiu 
apsukta. Veidas išbalęs, kairys paakys labeLpamėlęs 
ir iš po raiščio buvo kiek išsisunkusio kraujo. Taip 
aprištas, buvo panašus į moterį. Ėmė noras iš tokio sa
vęs pasjjuokti ir jau ieškojo žodžio, kai Verutė vėl 
nunešė veidrodį. Bus daugiau

i
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE

Lietuviu pėdsakai Amerikoje
ĮŽENK geras, išeik geresnis

Kai Lietuvos Vyčių metinio 
suvažiavimo proga „Draugas” 
išspausdino straipsnį iš seruos 
„Lietuvių pėdsakai Ameri
koje” apie šios senųjų lietuvių 
imigrantų organizacijos dva
sios vadą kun. Juozą Ander- 
lonį, iš Philadelphįjos atėjo 
raginimai: „Mes turim ir kitą 
šventą kunigą - Petrą Bur- 
kauską”. Iš tiesų, buvęs brolis 
paulietis Timotiejus, apie kurį 
viename iš reportažų jau šiek 
tiek pasakojome, yra neeilinis 
žmogus. Viskas, ką jis darė ir 
daro, išeina iš jo asketiškos 
vienuolio prigimties, nors vie
nuolio luomo jis su širdgėla 
turėjo atsisakyti. Nuo to gal ir 
reikia pradėti pasakojimą apie 
dviejų lietuviškų parapijų 
Philadelphijoje - Šv. Andrie
jaus ir Šv. Kazimiero - kle
boną.

Kun. Petras Burkauskas. 

Buvo gražu išgirsti, kad

Petras buvo vieno iš jų 
sūnus, gimęs 1950 m. Užside
gęs lietuvybe, pašventė jai gy
venimą. Dar būdamas vienuo
lyne, Czestachowa parapijoje 
ruošdavo maldos dienas už 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
jose dalyvaudavo tūkstančiai 
žmonių iš 6 aplinkinių vals
tijų. Jis buvo geras organiza
torius, susikviesdavo daug ku
nigų, chorų. 1991 m. iš Lietu
vos buvo atvykęs ir vysk. 
Juozas Žemaitis. Maldos die
nos buvo tokios populiarios, 
kad sovietai jo ėmė nebeįleisti 
į Lietuvą.

Kai susirgo Šv. Andriejaus 
parapijos klebonas kun. Kaje
tonas Sakalauskas, virš para
pijos pakibo uždarymo grės
mė, bet parapijiečiai nepasi
davė ir išmeldė brolį Timo
tiejų, kuris retkarčiais auko
davo jų bažnyčioje šv. Mišias, 
pasiaukoti lietuvybei dar kar
tą ir perimti jų parapijos ad
ministravimą. Apsisprendi
mas broliui Timotiejui buvo 
sunkus, nes vienuolio gyveni
mas buvo jo pašaukimas. Čia 
jis buvo radęs save, bet pa
mąstęs sutiko: jeigu Dievui 
reikia... Ir broliai vienuoliai

mondos Rukšienės), savano
riai rinkdavosi tvarkyti BAL
Fo siuntinių, čia vykdavo JAV 
LB apylinkės renginiai.

Vytautas Volertas, rašęs pa
rapijos istoriją 75-mečio leidi
niui, perduoda prel. T. Hilfer- 
ty žodžius, kad kardinolas 
ateityje jam nepavesiąs tvar
kyti parapijų uždarymo, nes 
jis padėjęs Sv. Andriejaus pa
rapiją atgaivinti. įvertindami 
šio dvasininko supratimą, lie
tuviai suremontuotuose para
pijos namuose vieną kambarį 
dedikavo prel. Thomas Hilfer- 
ty. „Per trumpą metą, dirbda
mas labai sunkiomis sąlygo
mis, savo laiką dalinant tarp 
parapijos ir vienuolyno (Doy- 
lestown, PA) tėvas Burkaųs- 
kas su parapijos komitetu at
remontavo kleboniją, aptvarkė 
bažnyčią, įvedė garso sistemą 
ir pagyvino parapijiečių daly
vavimą parapijos gyvenime, - 
rašo V. Volertas. - Artėjant 70 
metų parapijos gyvenimo su
kakčiai jis įgyvendino savo 
svąjonę — parapijos švento
riuje pastatė lietuvišką, Lietu
voje liaudies meistro (Algirdo 
Liepinaičio) sukurtą kryžių”.

Klebonas mums, JAV LB 
ekspedicijos „Lietuvių pėdsa
kai Amerikoje” dalyvėms, ap
rodė labai gražias klebonijos 
patalpas, puikią senovišką 
salę, kur vyksta visi lietuviški 
renginiai, bažnyčią. Visas šis 
kompleksas atrodė kaip istori
nis paminklas. „Ačiū Dievui, 
už tokį kunigą” , - buvo viena 
mintis. Vesdamas pro Švč. 
Marijos M. skulptūrėlę vie
name pasienyje klebonas stab-

Prie lietuviškų bažnyčių Pennsyl- 
vanijoje dažnai rasdavome lietu
viškų koplytėlių. J’rįe Šv. Kazimie
ro bažnyčios PhilMčfelphijoje: Mari
ja Remienė (viduryje) ir Audronė V. 
Škiudaitė su klebenu Petru Bur- 
kausku. Aušrelės ^kalaitės nuotr.
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SIŪLO IŠNUOMOTI

Išnuomojame

4 kambarius Brighton Park.

Tel. 773-847-1695.

«

Nebrangiai išnuomojamas butas 
ir atskiri kambariai gerame rajone 
(Bridgeview). Galima šeimai su 
vaikais. Yra didelis kiemas, šalia 
greitkelis ir geros parduotuvės. 

Tel. 773-919-1950, 
bet kuriuo laiku.

Beautifully furnished one 
bedroom apartment, vicinity 
of 97 and Pulaski in Oak Lawn> 
Ali Utilities paid. $450 per month. 
Non-smoker. 708-952-9590. •

PASLAUGOS

ELEKTROS

ĮVEDIMAI-PATAISYMAI.
Turiu Čikagos miesto leidimą. 

Dirbu užmiestyje. Dirbu gre

itai, garantuotai ir sąžiningai.

773-779-3313

KLAUDIJUS PUMPUTIS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO 

VĖSINTUVUS.
H. DECKYS

TEL. 773-585-6624.

SIŪLO DARBĄ

Window Washers Needed!
40.000 per year. We need 100 crews.
No exp: necessary. Will train. Muši 

have valid driver’s license and trahs- 
portation. Mušt be fluent in English, 
L.A. McMahon Window Wasmng. 

Chicągo and Milvvaukee area. 1 
Tel. 800-820-6155.

AlrKMOBBJ(įNAMU,SVWKATtNIR 
GYVYfflS DRAUDIMAS

Agentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 
Auksė S. Kane kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th Street

Tel. 708-424-8654; 773-581-8654

Reikalingi darbuotojai par
duotuvių valymui TN ir IN' 
valstijose. Pageidautina vyrai! 

Atlyginimas nuo ’
$1,500 iki $1,800. - - 

Tel. 615-554-3161.
„Draugo" skelbimų skyrius 

Tel. 1-773-585-9500

PARODA APIE NAUJŲJŲ LIETUVOS BAŽNYČIŲ 
ARCHITEKTŪRĄ IR MENĄ

Birželio 11 d. Kauno archi
tektų namuose atidaryta paro
da „Lietuvos bažnyčių archi
tektūra ir menas. 1990-2001 
m.: patirtis ir tendencijos”. Pa
rodos rengėjai — Lietuvos ar
chitektų sąjunga (LAS), LAS 
Kauno skyrius, Lietuvos Vys
kupų Konferencija (LVK), 
Kauno arkivyskupijos kurija, 

įuratorių sąjun-

Philadelphįjos gyventojai savo 
miesto vardo prasmei (grai
kiškai reiškia „brolišką mei
lę") teikia nemažos reikšmės 
ir dažnai, švenčių ar kitomis 
ypatingomis progomis, poe
tiškai jį vartoja. Taigi, bro
liškos meilės mieste švento 
kunigo darbą dirba Petras 
Burkauskas, kilęs iš Union 
City, Connecticut. Jo tėvelis 
buvo lietuvis, o mama - anglė. 
Seneliai iš tėvo pusės buvo 
užrašyti Burkovskij pavarde. 
Močiutė negalėjo to pakęsti. 
Ji šeimoje stropiai saugojo lie
tuvybę. 20-metis Petras, pąju- 
tęs vienuolio pašaukimą, metė 
studijas Sacred Heart univer
sitete Bridgeport ir išėjo į 
lenkų Pauliečių vienuolyną 
Doylestown, PA. Šį vienuolyną 
pasirinko todėl, kad tai buvo 
konservatyvus vienuolynas. Ir 
šiandien iš kunigo juodos su
tanos, kurios jis niekada nie
kuo nepakeičia (gal vienas 
toks Amerikoje), gali suprasti, 
kad ir kunigas jis konservaty
vus, šiuo atveju - idealistas. 
Apgailėdamas Amerikos Kata
likų Bažnyčios šiandienines 
bėdas, kun. Petras sako, kad 
jos kyla būtent dėl to, kad ku
nigai yra per mažai konserva
tyvūs.

Brolio Timotiejaus kiti bro
liai lenkai vienuoliai sakydavo 
jam: „Ir tu lenkas”. Jį tai 
skaudindavo: „Ne, aš lietu
vis”. Norėdamas tai įrodyti, 
pasikeitė pavardę ir tapo Bur- 
kausku, nors tėvelis jau buvo 
Burke. Plačiau apie giminės 
istoriją galima sužinoti iš Ba
lio Raugo Šv. Andriejaus baž
nyčios jubiliejiniame leidinyje 
užrašytos kunigo biografuos. 
Jo senelis, atvykęs į Ameriką, 
1901 m. susituokė su lietu
vaite Marijona Matulaite iš 
Kaltinėnų, jie susilaukė 7 vai
kų, iš kurių 3 maži mirė. Iš li
kusių keturių 3 tapo profe
sionalūs golfminkai, o vienas, 
Billy Burke, laimėjęs „US 
Open in 1931" čempiono titu
lą, taip plačiai pagarsėjo, kad 
visa šeima susigundė pakeisti 
pavardę į Burke.

sake: eik ir padėk savo tau- . ... - *. .į- .. . .• *• innn •• . * telėio: „Si Marija buvo benatiečiams. 1993 m. jis tapo Sv. . ,r. .. . ...
Andriejaus parapijos admi
nistratoriumi.

Šių eilučių autorei buvo 
įspūdingiausia, kad lietuviš
kas tradicijas puoselėjantis 
klebonas yra taip įsitikinęs jų 
unikalumu, jog lietuvybę pla
tina ir tarp amerikiečių, ame
rikiečius pratina prie lietu
viškų tradicijų, pvz., švęsti lie
tuviškas Kūčias. Todėl kuni
gas populiarus ne tik tarp lie
tuvių, bet ir tarp amerikiečių.
Jis nuolat atsiduria miesto 
spaudoje. Štai 1998 m., pir
mąją Kalėdų dieną, pagrindi
nis Philadelphįjos laikraštis 
„Philadelphia Inųuirer” pir
mąjame puslapyje, šalia po
piežiaus portreto, patalpino 
lietuvišką Kalėdų eglę Šv.
Andriejaus bažnyčioje, pa
puoštą lietuviškais karpiniais.

Atėjęs naujasis klebonas 
rado bažnyčią ir du parapijos 
namus labai apleistus. Reikėjo 
daug pasišventimo, kad visa 
tai atgauti. Nors Šv. Andrie
jaus parapija buvo įkurta 
1924 m., bet savo bažnyčią 
parapijiečiai įsigijo tik 1942 
m. Ją klebonas kun. Juozas J. 
Čepukaitis nupirko iš episko
patų (statyta 1892 m.). Po to 
čia klebonavo kun. Jurgis D. 
Degutis, gimęs Amerikoje, ir 
kun. Kajetonas Sakalauskas, 
kuris pasiprašė atleidžiamas 
iš klebono pareigų dėl silpnos 
sveikatos. Perimant parapiją 
kun. Petrui Burkauskui, arki- 
diecezija ją jau buvo nuspren
dusi uždaryti: žmonių ir aukų 
mažėjo. Arkidiecezįja atsiuntė 
gen. vikarą Thomą Hilferty 
susipažinti su padėtimi. At
kaklūs parapijiečiai sudarė 
komitetus parapijai gelbėti, 
mat prie šios parapijos būrėsi 
visos Philadelphįjos lietuviai. 
Čionai dar kun. J. J. Čepu- 
kėno laikais lietuviai pradėjo 
važiuoti iš kitų parapijų, nes 
šv. Mišios vykdavo lietuviškai. 
(Kun. P. Burkauskas sakyti 
pamokslus lietuviškai nesiryž
ta, sako, gilesnėms mintims 
išreikšti jam dar trūksta lietu
vių kalbos žinojimo.) Arkidie- 
cezįjos atstovas buvo nuste
bintas čia vykstančiu gyveni
mu: nuo 1961 m. veikė V. 
Krėvės lituanistinė mokykla 
(šiuo metu čia mokosi 28 mo
kiniai, vadovaujami neseniai 
iš Lietuvos atvykusios Rai-

mė. Vieną lietuvišką parapiją 
uždarė, tada ją pervežė į kitą; 
paskui ir tą uždarė. Kai ma
nęs paprašė ją priglausti, bijo
jau imti, kad ir šios neužda
rytų”, - sakė kun. P. Burkaus
kas. Bet dabar parapijiečiai 
ramūs. Kol yra toks pasišven
tęs klebonas, pavojaus jų pa
rapijai nėra. Žmonės visada 
pamato ir įvertina tikras, 
nuoširdžias pastangas ir at
sidavimą. Tokiems, atrodo, ir 
Dangus padeda. Parapijiečiai 
pasakoja: kai kggjįMg blogai, 
jis rytą meldžia^Rwfcrija, aš 
bėdoj”, mat kunį«|į|įšrps, Vil
niuje melsdamasis * Aušros 
Vartuose, save paaukojo Mari
jai. Jis po kiekvienerių Mišių 
jai meldžiasi. Reikia stogą 
dengti, ir klebonas jaudinasi: 
pinigų nėra. Bet, žiūrėk, vieną 
dieną paštas atneša voką su 
5,000 dol. čekiu. Prieš Kalė
das reikia eglės, ir vėl stebuk
lingu būdu kažkas pasiūlo...

Viskas klebono P. Burkaus- 
ko valdose ne tik kruopščiai, 
bet ir skoningai įrengta, iš
mąstyta. Atkreipiau dėmesį, 
kad net langų užuolaidos kun. 
J. J. Čepukaičiui dedikuotame 
kambaryje susegtos segtukais 
su gintaru. Paprašiusios kle
bono šiek tiek medžiagos apie 
parapiją, išvydome pedantiš
kai tvarkingus archyvus: nuo
traukas, spaudos iškarpas.

Nors klebonas neturėjo daug 
laiko, jis skubėjo suteikti ligo
nio paguodos sakramentą, bet 
trumpam nuvežė parodyti ir 
Sv. Kazimiero bažnyčios, o pa
keliui pakomentavo Philadel
phįjos įžymybes. Pravažiavom 
Benjamin Franklin tiltą. Čia 
šis garsus amerikietis yra gy
venęs, padaręs daug atradi
mų, vienas iš jų buvo perkūn
sargis. Gražiai tvarkomame 
miesto centre ant Rotušės 
bokšto stovi William Penn - 
pirmojo valstijos gubernato
riaus, kurio vardu pavadinta 
valstija, skulptūra. Rotušės 
pastatas restauruojamas, iš po 
amžių dulkių sluoksnio išsi
neria akinančiai balto akmens 
pastatas. įdomu, kad kažkada 
miesto galvos buvo priėmusios 
nutarimą, jog nė vienas mies
to pastatas neturi boti aukš
tesnis už William Penn kepu
rę. Prieš 20 metų šis nutari
mas neteko galios. Važiuo

jame pro pastaf^'kur 1776 m/, ga” Ši paro<T&'"-— tai balandžio 
pasirašytas Jungtinių Ameri-* mėnesį VibftaBArotušėje LVK 
kos Valstijų nepriklausomy- ir LAS tuo pačiu pavadinimu 
bės aktas. Dabar į tą pastatą, surengtos konferencijos ir pa
sako, labai suųky patekti, bi- rodos atnaujintas bei vitražo, 
jomasi diversįji^jrasirodo, šta?’ tapybos ir ;Wmptūros kūri
me mieste gimę,^ idėja švęsti \ niais papildytas variantas. 
Motinos dieną, jenoje pagrin;, Parodos kuratorius, LAS 
dinių gatvių, vedančių link
muziejaus, abiejose pusėse 
kabo pasauIRTAralstybių "Vė
liavos. Ieškome--savosios tri
spalvės, kuri čia kabojo ir Lie
tuvai esant okupuotai. Kartu 
važiavusi Julijs^Dantienė pa
sakoj a, kad daug metų pirmoj^, 
nuo muziejaus kabojo kaip til^.,. 
lietuviška, todėl į reklaminius 
leidinius kartu su muziejaus 
pastatu patekdavo ir trispalvė.

...Mašinoje tyliai skambant

Parodos 
pirmininko pavaduotojas ar
chitektas K Pempė, padėkojęs 
Bažnyčičs "Vadovams ir vi
siems padėjusiems surengti 
šią parodą, apibūdino ją kaip

„šviečiamąją, apžvelgiančią at
kurtos valstybės dešimtmečio 
bažnyčių, koplyčių statybos, 
meno kūrinių restauravimo 
patirtį ir tendencijas, pade
dančią giliau suprasti Bažny
čios dvasinę, kultūrinę pas
kirtį”. Parodos kuratorius taip 
pat pastebėjo, kad praėjusio 
dešimtmečio sakraliosios ar
chitektūros darbai yra ne be 
priekaištų tikriausiai dėl to, 
kad kartais kurti be atitinka
mo dvasinio ir profesinio pasi
rengimo. noik

Parodos atidaryme dalyva
vęs LVK pirmininkas, Kauno 
arkivyskupas metropolitas Si
gitas Tamkevičius, SJ, primi
nė susirinkusiems, kad „žmo
gus gyvas ne vien duona, jam 
reikia kSšlžkb 'daugiau, kas pa
dėtų kilti, artėti prie Dievo, 
savojo Kūrėjo. Būtent čia ir

yra visa architektų bei meni
ninkų darbo ir kūrybos pras
mė”. Arkivyskupas nuošir
džiai dėkojo visiems architek
tams bei menininkams, kūru- 
siems per nelengvą praėjusį 
dešimtmetį ir savo kūriniais 
padėjusiems žmonėms iš savų
jų vargų kelti akis į dangų.

Ganytojas pasidžiaugė, kad į 
vieną parodą sutelkti pastaro
jo dešimtmečio sakraliosios ar
chitektūros ir meno darbai 
tikrai stebina savo gausa bei 
įvairove. „Gal ir ne viskas bu
vo tobula, tačiau kurta tiktai 
nuoširdžiai”, — sakė arkivys
kupas S. Tamkevičius, linkė
damas architektams bei meni
ninkams su Dievo .pąįaįųia
ateityje sukurti daf daug 
brandžių kūrinių.

PAŠVENTINTA PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO VIENUOLYNO 
BAŽNYČIA : /JOb 

1 -.,WWW
Birželio 7 d. iškilmingai pa

šventinta Palendrių Šv. Bene
dikto vienuolyno bažnyčia. 
Šventėje dalyvavo minia žmo
nių, svečią! ig’Prancūzijos. Iš
kilmėms vadovavo Šiaulių

Gintaro Rinkevičiaus orkestro t
atliekamai Bacho muzikai, Ju- __
lija Dantienė ilIUknS pasakoja,' vyg^upašTlugenijus Bartulis 
kad kunigas Petras turi nuos-' ir Soiesmes benediktinų kon 
tabu balsą. Jis gieda, pats sau 
pritardamas JSrgonais. Vie
nuolyne buvo sukūręs griga
liškojo giedojiiųp chorą, kurį 
jam buvo gaila palikti.

„įženk geras, Jšeik geresnis”
- pasitinka mūs užrašas virš 
Šv. Kazimiero bažnyčios durų.
Čia, sako Julija, kun. Petras 
su meksikiečiais gieda kun.
Antano Strazdelio „Pulkim 
ant kelių”. Šioje šventovėje 
yra meldęsis palaimintasis 
Jurgis Matulaitis. Čia dirbo 
kunigas prel.-. Ignacas Va- 
lančiūnas, kurife yra iškvietęs 
daug lietuvių iš Vokietijos DP 
stovyklų. Todėl daug jų šioje 
apylinkėje buvo apsigyvenę.
Žinoma, dabar padėtis jau 
pasikeitusi. Nors veikia para
pinė mokykla, bet ji jau ne lie
tuviška.

Pabuvęs šventose vietose, 
šalia gerų žmonių, iš tiesų 
norėtum būti geresnis.

Audronė V. Škiudaitė

gregacijos prezidentas abatas 
Domas Philippe Dupont. Apie 
11 vai. visi šventės dalyviai 
sustojo prie bažnyčios durų. 
Procesijos chorui sugiedojus 
„Palaimintas miestas, Jeruza
le...”, žodis buvo suteiktas in
dividualios įmonės „Proporci
ja” architektams. Rangovas — 
AB „Šiaulių titanas” generali-

nis direktorius Stanislovas 
Valius abatui Domui Philippe 
Dupont įteikė bažnyčios rak
tus ir statybos nuotraukas. 
Abatas padėkojo visiems, pri- 
sidėjusiems prie bažnyčios 
statybos, ir kreipėsi į Šiaulių 
vyskupą E. Bartulį, prašyda
mas Dievui pašvęsti naują 
šventovę.

Šv. Mišias aukojo apaštališ
kasis nuncijus arkiv. dr. Peter 
Stephan Zurbriggen, vyskupai 
Eugenijus Bartulis, Jonas Bo
ruta, SJ, Jonas Kauneckas, 
Juozapas Matulaitis, Riman
tas Norvilą, Juozas Preikšas 
ir benediktinų abatai iš Pran

cūzijos bei Ispanijos. Per pa
mokslą vysk. E. Bartulis kvie
tė sekti meilės kelią siūlančiu 
Jėzumi. Po Žodžio liturgijos į 
altoriaus ertmę įdėtos kanki
nių kūnų relikvijos, altorius 
išteptas šv. Krizma, šventais 
aliejais pateptos bažnyčios sie
nos, pažymint 12 kryžiaus 
ženklų, altorius ir bažnyčia 
buvo smilkomi. Taip pat buvo 
perskaitytas popiežiaus Jono 
Pauliaus II sveikinimas, kurį 
pasirašė Vatikano valstybės 
sekretorius A. Sodano. Po iš
kilmių jų dalyviai galėjo ap
lankyti vienuolyną, drauge pa
sivaišinti. BŽ, 2002, Nr. 12

POPIEŽIUS SUSIRŪPINĘS PAŠAUKIMŲ l KUNIGYSTĘ KRIZĖ
Popiežius Jonas Paulius II 

išreiškė didelį susirūpinimą 
dėl pašaukimų į kunigystę

krizės. Per vasario 14 dienos 
audienciją Romos kunigams 
jis klausė, kodėl šiandienius

jaunuolius turėtų dominti ku
nigo tarnyba, jei dabartiniai 
kunigai jiems nėra pavyzdžiai.

KLAPČIUKAI ŠOKOLADO PARKE
Kunigas Petras Burkauskas 

(pirmas iš dešinės), Philadel
phįjos šv. Andriejaus ir šv. 
Kazimiero parapijų klebonas, 
atsidėkodamas visiems para
pijų klapčiukams už jų pa
tarnavimą bažnyčioje, jiems 
padovanojo labai malonią die

ną Hershey šokolado parke. 
Ten jie važinėjo karuselėmis, 
džiaugėsi visokiomis pramogo
mis, lankėsi Hershey šokolado 
gamykloje. Vėliau buvo pavai
šinti pietumis gražiam resto
rane. Visus šiuos klapčiukus 
prižiūrėti parke padėjo Rena

ta Kučienė, Kazys Razgaitis, 
Šv. Kazimiero mokyklos vedė
ja ir keli tėveliai. Visi yra dė
kingi kun. P. Burkauskui už 
tokią puikią iškylą, tai tikrai 
gražus pavyzdys ir kitoms 
parapijoms. J. D.

Kazio Razgaičio nuotr.
)t'X
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ANYKŠČIAI — LIETUVOS VYNO 
SOSTINĖ

Lietuvos vyndarių 
tradicijos saugomos

- Anykščiuose

Pramoniniu būdu vaisių ir 
uogų vynas Lietuvoje pradėtas 
gaminti 1926 metais. Tais me
tais į Anykščius atvykęs dip
lomuotas agronomas Balys 
Karazija ilgai nelaukęs įsteigė 
vaisvynių dirbtuvėlę. Anykš
tėnams tai buvo neeilinis įvy
kis, tad pirmąjį Karazijos vy
ną šie išragavo dar visai nesu
brandintą! B. Karazija ant 
sėkmės laurų nesnaudė, su
maniai investuodavo į gamy
bos technologiją, puikiai su
tardavo su darbuotojais, gerai 
atsilygindavo JAV vyno gamy
bos mokslų „ragavusiam” 
technologui A. Puzinui. Tad 
netrukus B. Karazija vietinį 
vaisių ir uogų vyną išgarsino 
iki pat Paryžiaus, kur lietu
viškas vynas pelnė garbingus 
apdovanojimus. Lietuvoje tuo 
metu paplito romantiškas pa
sakojimas apie Karazijos vyną 
geriančią Anglijos karalienę. 
O tuometinė spauda Anykš
čius pakrikštijo lietuviškąja 
Burgundija.

Natūralūs vynai

Anykštėnai iki šiol dar ne
praranda vilčių kada nors su
rasti ir paragauti autentiško 
vyno, kurį gamino pats Lietu 
vos vyndarystės pradininkas 
Sakoma, kad, statydamas sa 
vo dirbtuvių pastatus dabar 
tinėje „Anykščių vynas” ben 
drovės teritorijoje, Balys Ka
razija „po septintuoju kampu” 
pakasė vyno statinaitę.

Kol anykštėnai ieško užkas
tojo vyno, įmonė „Anykščių vy
nas” toliau puoselėja ilgame
tes vaisių — uogų vynų tradi
cijas. Šių metų birželio mėnesį 
bendrovė vartotojams pasiūlys

naują natūralų vaisių ir uogų 
vyną. 9 proc. stiprumo, natū
ralus, pusiau saldus vynas 
bus pavadintas įmonės įkūrėjo 
ir pirmąjo savininko garbei — 
Balio Karazijos vardu.

Naujasis vynas brandina
mas specialiose talpyklose su 
ąžuoliniais tašeliais, kad įgau
tų ąžuolo aromatą bei sodres
nę spalvą. Vynas, kurio paga
minta tik 9,000 butelių, pri
statytas Vyno šventės metu 
(birželio 29 dieną).

Propaguoja kulinarini 
turizmą

Karazijos laikų patirtį perė
męs „Anykščių vynas” nese
niai savo duris atvėrė ir įspū
džių ištroškusiems lankyto
jams. Bendrovė praėjusių me
tų pabaigoje pristatė naują 
pažintinę programą turistams 
„Vyno kelias”. „Tai vienintelė 
programa, kurioje galima susi
pažinti su Lietuvos vyninin- 
kystės ypatumais, — sakė AB 
„Anykščių vynas” atstovė ry
šiams su visuomene Aurika 
Banienė.

Pasak A. Banienės, ^nykš
čių vyną” atverti duris lanky
tojams paskatino Europoje 
veikiančio kulinarinio paveldo 
tinklo ekspertų teigiamas 
įvertinimas. Juos nustebino il
gametės vaisių ir uogų vyni- 
ninkystės tradicijos, bendro
vės gaminamų produktų ko
kybė. „Šis tinklas propaguoja 
kulinarinį turizmą, tradicinį 
tam tikro regiono maistą ir 
gėrimus, — pasakojo A. Ba
nienė. — Jo nariais gali tapti 
tik tie, kurie gamina tradici
nius patiekalus ir gėrimus iš 
tik tame regione užauginu ar 
pagamintų žaliavų. Metų pra
džioje tapus šio tinklo nariais, 
.mums buvo suteikta teisė vai
sių ir uogų vynus bei natūralų

obuolių sidrą žymėti šio tinklo 
ženklu. Tikimės, kad progra
ma Vyno kelias Lietuvoje’ 
prisidės prie dar naujos Lietu
voje turizmo rūšies — kulina
rinio turizmo — plėtojimo”.

Degustacija atskleidžia 
gėrimo skoni

Pažintinę programą sudaro 
nemokama ekskursija po ben
drovės gamyklą bei „Anykščių 
vyno” gėrimų degustacija. 
Apžiūrėjus sulčių, vyno raugi- 
nimo ir vyno gamybos cechus, 
turistui turėtų paaiškėti ne
matai vyno kūrimo paslapčių. 
Tikriausiai kiekvienam botų 
įdomu pamatyti, kaip obuolys 
ar uoga virsta vynu, savo aki
mis išvysti tirštas kaip medus 
koncentruotas obuolių sultis, 
pasikvėpinti iš obuolių sulčių 
išskirtu aromatu, o ekskursi
jos pabaigoje padegustuoti 
įvairių AB „Anykščių vynas” 
gaminamų gėrimų.

Priklausomai nuo pasirinkto 
meniu, degustacijos kaina svy
ruoja nuo 10 iki 11 litų. Jos

metu bendrovės specialistai 
supažindina su gėrimų sudė
timi, kvapo ir skonio ypatu
mais. „Dažnai po degustacijų 
žmonės nustemba, kiek daug 
galima atrasti, jei tik neskubi 
ir vadovaųjiesi specialistų pa
tarimais, — tvirtino A. Ba
nienė. — Tikimės, kad pra
sidėjęs turizmo sezonas pri
trauks dar daugiau nauju 
įspūdžių ištroškusių turistų. 
Tiesa, turiu perspėti, kad eks
kursijas vedame ne mažes
nėms nei keturių žmonių gru
pėms. Prieš tai reikėtų susi
siekti su mumis ir susitarti 
dėl ekskursijos laiko”.

.ValatUdų laikrašti**, 3002, Nr. 48

Ieško giminiu
• Ieškau savo mamos 

pusseserių Ritos ir Silvijos 
Segas (Scegauskas). Maždaug 
iki 1995 metų jos gyveno 317 
Hunter St., Hamilton, Cana- 
da. Jų ieško pusseserės Anta
ninos sūnus Alvydas Kackys. 
Mano telefonas - 708-226- 
5851 arba 773-206-8363.

Palangoje — 
Vasaros Europos 

informacijos centras

Lietuvos nacionalinės Mar
tyno Mažvydo bibliotekos Pa
langos vasaros skaitykloje 
atidarytas prieš savaitę įkur
tas Vasaros Palangos Europos 
informacijos centras.

Pasak centro vadovių Isval- 
dos Aleknienės ir Ingridos 
Leskevičienės, centre per ke
letą jo gyvavimo dienų jau ap
silankė nemažai žingeidžių 
poilsiautojų. „Žmones domina 
bendra informacija apie Lietu
vos integraciją į Europos Są
jungą, tačiau sulaukiame ir 
labai konkrečių klausimų, pa
vyzdžiui, kur gauti paramos 
norint plėtoti kaimo turizmą, 
arba kas laukia smulkių ir 
vidutinių įmonių Lietuvai įs
tojus į ES”, teigė I. Aleknienė.

Po atidarymo, centre kas sa
vaitę bus rengiami susitiki
mai su žinomais valdžios ats
tovais, dirbančiais integra^ 
jos į ES srityje.

DRAUGAS, 2002 m. rugpjūčio 13 d., antradienis

VISUOMENINĖ ŽIV/AIDS PREVENCIJA
Atkelta iš 2 psl.

Tėvams, mokytojams ir studen
tams vietos mokyklose bei ki
tuose visuomenės susibūri
muose jie surengė AIDS ligų 
pristatymus.

Savo paskutiniųjų apsilan
kymų metu supratome, kad 

. yra būtina švietimo darbų ap
mokyti slauges. Nuolat trūks
ta vietose prieinamos mokymo 
medžiagos, kurią galėtų pa
naudoti sveikatos darbuotojai, 
dirbantys su savo pacientais 
ar visuomenės sueigose tei
kiantys žinias apie AIDS pre
venciją. Be to, reikia koordina
torių vietose, kurie galėtų 
švietėjams padėti organizuoti 
jų veiklą, pasidalinti jų sėkme 
bei nesėkmėmis. Rąjone bei vi
soje šalyje trūksta efektyvaus 
žinių pasikeitimo tinklo. As
meniškai dėkoju Pranės Šlu- 
tienės vardo „AIDS švietimo 
seserijos” steigėjoms, kurios 
suprato reikalingumą organi
zuotis Klaipėdoje.

Lietuvos slaugos darbuotųjų 
tobulinimosi ir specializacijos 
centro direktorė Loreta Gude- 
lienė-Gudelevičienė pasiūlė šį 
mokymą įtraukti į ilgalaikę 
švietimo programą. Centro di
rektorė bendradarbiauja su 
Nacionaliniu AIDS centru, 
kad informacijos apie AIDS 
pagrindai botų platinami tarp 
sveikatos profesionalų. Lei
džiamas nacionalinio lygmens 
laikraštukas ir kitos informa
cinės priemonės toliau apmo
kyti švietėjus. Jei šis moky
mas būtų įmanomas visoje 
Lietuvoje, jų savanoriškas in
dėlis būtų neįkainojamas, net 
jei tik ketvirtadalis jų taptų 
aktyviais AIDS prevencijos 
švietėjais.
, Viso pasaulio žmonėms rei
kia kartu jungtis apsisaugoji
mui nuo ŽIV/AIDS

Dirbdami kartu mes galim 
daug nuveikti.

Pranešimas skaitytas 134-ojo Vy
dūno gimtadienio paminėjime, 
2002 m. kovo 22 ir 23 d. Klaipėdos 
universiteto Sveikatos mokslų fa
kultete.
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From Chicągo we offer daily service to Vilnius 
wlth a hassle free connectlon through our 
Copenhagen Alrport And when returnlng, you 
can enjoy šame day travel via Copenhagen back 
to Chicągo.

And out Just how easy we can make your 
neri trlp to Vilnius. And remember, when you 
travel wlth SAS, you can eam mlleage credlt 
wlth Unlted’s Mlleage Plūs* or SAS’ 
EuroBonus1" freųuent flyer program.

For Information on speclal fares and 
schedules contact your Travel Agent or SAS at 
800-221-2350. Or visit us at
www.scandlnavlan.net

It’s Scandinavian

$7,000 Vytautas J. Graužinis;
$2,660 Algis irVioleta Strikas;
$2,040 dr. Antanas ir Asta Razma;
$1,660 Roth’s Prime Steak House;
$1,160 Mindaugas Baldauskas, L.G. Bendikas;
$1,090 Algis ir dr.Terese Kazlauskas;
$1,000 c/o Petras Bucas Lith. National Culture Fund., 
Ine., Bruno Matelis;
$836 Richard A. Green D.D.S., LDT;
$760 Illinois Tool Works Foundation, dr. Petras ir Daiva 
Kisielius, Maironis Lithuanian School;
$726 Edmundas ir Natalija Stukas;
$700 Rimantas ir Regina Griškelis, Lietuvių fondas, dr. 
Jonas ir Judith Sidrys;
$676 Joseph ir Dana Kapačinskas;
$626 dr. Žibute Zaparackas;
$620 Kęstutis ir Rūta Sušinskas, Aras ir Lina Žlioba; 
$607 Vytas Memenąs;
$600 Jim ir Gražina Liautaud;
$480 dr. Vidas ir Mary Nemickas;
$460 Peter Edmund ir Kristina Razma;
$400 „Grandis” šokių grupė, Vytenis ir Elzytė Lietuvninkas; 
$380 Andrius ir Lilija Kelpša, dr. Thomas ir Daine Quinn; 
$870 Alexander ir Frances Domanskis;
$360 Donatas ir Indre Tijūnėlis, Martynas ir Dalia Trakia; 
$346 Danguole Griganavidus;
$316.69 Aleks ir Virginia Rimeika;
$300 Walter ir Rima Binder, Peter ir Ruth Buchas, dr. 
Vytenis ir Loreta Grybauskas, Lith. World Comm. — 
Sunlight Comm., Vytas ir Alezandrina Saulis, Liudas ir 
Dalia Slėnys, Rasa Poskodmas — „Spindulys • šokių 
grupė;
$290 Žibutė ir Pranas Pranckevičius, S. ir Vida Rimas; 
$276 Stephen ir Anda Sokalski;
$260 Anthony ir Dalia Bartkus, Robert ir Sharon Harte, 
dr. Eligįjus ir Ale Lelis, Lithuanian Chorai Ensemble 
„Dainava”, Juozas ir Dalia Liubinskas, dr. Julius ir Lydia 
Ringus, Justas ir Rasa Sarauskas, Donatas ir Daina 
Siliunas, Rimas ir Viktutė Siliunas;
$226 American Travel Service Bureau, Aleksas Lauraitis, 
George ir Viligaile Lendraitis;
$210 Dalia Gaminas, Aras Tijūnėlis;

Pasaulio lietuvių centrui 
2002 m. sausio 1 d. — 2002 m. birželio 30 d.

aukojo:
$200 Algirdas Cepenas, Vytautas ir Aldona Cepenas, 
Dana Elsbergas, Tadas Kulbis, Vytautas ir Alice 
Lapatinskas, Paul ir Daiva Mąjauskas, Linda 
Mikuciauskas, Aldas Naris, John Piazza, Zina Potius; 
$160 Edvvard ir Asta Andriulis, Stasys J. ir Elena Baras, 
Gediminas ir Roma Bielskus, Peter ir Joan Bielskus, 
Gaston Borgoni, David ir Laima Braune, Anne Brinas, 
Audra Budrys, Vytenis ir Vida Darnusis, Jonas ir Ona 
Daugirdas, Tomas ir Nijole Daugirdas, Vacys ir Laima 
Garbonkus, Alberto ir Laima Glavinskas, Ben 
Grigaliūnas, Rima ir Audrey Gulbinas, Linas ir Dana 
Gylys, Kristina Jamgonchian, Aleksandras ir Elena 
Janusas, Kęstutis ir Dalia Jecius, Linda Jonynas, Marius 
ir Rasa Kasniunas, Peter ir Irena Kazlauskas, Arvydas ir 
Vilįja Kiela, Edmundas ir Rūta Kirkus, Vaclovas Kleiza, 
Erinn Flanagan Klygis, Marius Kriauciunas, Romas ir 
Baniute Kronas, Valentinas ir Sylvia Krumplis, Albinas 
Kurkulis, Algimantas ir Danute Liaugaudas, Algis ir 
Elena Liepoms, Dalia ir Gintaras Lietuvninkas, 
Edvvardas ir Leonora Lirgameris, Patrick ir Rasa 
McCarthy, Zenonas Mereckis, dr. Vilius ir Violeta 
Mikaitis, Sigitas ir Janina Miknaitis, Juozas ir Lori 
Mikužis, Algirdas ir Daiva Mockaitis, Algis ir Jolanda 
Mockaitis, Edis ir Regina Modestas, Jonas ir Birute Nalis, 
Rima M. Navickas, Jos. I. Neverauskas, Antanas ir Dalia 
Norkaitis, Virgil ir Ramona Norkus, Algirdas ir Regina 
Ostis, Rimantas ir Rita Pencyla, Gytis ir Grasilda Reinys- 
Petkus, Audrius V. Plioplys, Romualdas Povilaitis, dr. 
Leonidas ir Praurime Ragas, dr. Antanas Razma Sr„ 
Algis ir Linda Rugienius, Gene ir Antanas Sabaliauskas, 
drs. Linas ir Dalia Sadauskas, A. ir M. Sasnauskas, 
Algirdas ir Aušra Saulis, Gintautas ir Virginia Saulis, 
Rima I. Sėli, dr. Linas ir Rima Sidrys, Paulius Sidrys, 
Raymond ir Rasa Silkaitis, Birute V. Sonta, Ramona 
Stephens-Zemaitis, Pijus ir Rita Stoncius, Romanas ir 
Rasa Stropus, Algirdas ir Laima Trinkūnas, Ramojus ir 
Aldona Vaitys, Alvydas ir dr. Vitalija Vasaitis, D. ir L. 
Vasiliauskas, Dalius Vasys, Michael J. ir Nida 
Verachtert, Charles M. Vygantas, dr. Mindaugas ir Auste 
Vygantas, Vladas ir Julie Žukauskas;

$146 Timothy ir Irminia Watson;
$130 Daniel Sula, D.D.S;
$120 Albert Bartkus, Robert Chalupczak;
$100 Jurgis ir Dana Bendikas, Kostas ir Karolina Bružas, 
Edward ir Elena Cizinauskas, Joseph Dauparas, Stasys ir 
Sofija Džiugas, Thomas ir Giedre Gillespie, Danguole 
Ilginis, drs. Jiri ir Ana Jonas, dr. Ferdinandas ir Vanda 
Kaunas, c/o Vindasiene Lith. Amer. Community, Julius 
Pakalka, dr. Aloyzas Pakalniškis, Audrius ir Aida 
Polikaitis, Antanas ir Aldona Rauchas, rev. Ignas 
Urbonas, Šarūnas ir Audrone Užgiris, Juozas ir Maryte 
Vizgirda;
$80 Romualdas ir Gražina Kriauciunas;
$76 Zita Cicėnas, Wanda Gvildys, V. Peter ir Virginia 
Jokubauskas, Daina Rudaitis, Janine Todd, John 
Vaikutis, Frank Zapolis;
$60 Vainis ir Laima Aleksa, Gediminas Balanda, Petras 
Bingelis, Gražina Kenter, Walter Klosis, Dana ir Juozas 
Memenąs, Alfonsą Pažiūra, Darius ir Lidija Polikaitis, 
Rima Polikaitis, dr. Rimvydas Sidrys, Eugene ir Irena 
Slavinskas, Antanas ir Viktoria Valavičius, Maria 
Visgirdą, Liudas ir Milda Volodka;
$46 Ona Ramas;
$41 Leonas ir Nijole Maskaliunas;
$80 Ona Abromaitis, Virginia ir Richard Mačiulis;
$26 Vytautas ir Danute Anonis, Benedict Aponavicius, 
Connie Hanretty, J. Kishkunas, Karolina Kubilius, dr. J. 
ir I. Makstutis, Birute Prasauskas, Povilas ir Zita 
Sodeika, Kostas ir Vida Stankus;
$20 Adelaida ir George Balbata, Jonas ir Albina Butvilą,, 
genius Gicius, John J. Giriunas, Juozas ir Sniegą 
Masiulis, peter Narutis, J. Panavas, Kęstas ir Mirga 
Pazemenas, Stanley ir Jean Rymas, Gražute Sirutis, 
Algis Tamošiūnas;
$16 George Bedro, Paul ir Paula Dauzickas, Jurgis 
Likanderis;
$10 Juozas Dautartas, Dorothy Degennaro;
$6 William Yudiskas.

Visiems PLC rėmėjams nuoširdžiai dėkoja 
Pasaulio Lietuvių Centras

14911 127 Str., Lemont, IL 60439.
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Elena Dambriunienė, gy
venanti Brentwood, MD, at
siuntė 25 dol. auką, skirtą pa
remti a.a. rašytojo Jurgio Jan
kaus užbaigtos knygos „Pušis” 
išleidimą. Aukas galima siųsti 
Lithuania Writers Association 
vardu, c/o Stasys Džiugas, 
5729 Edge Lake Dr., Oak 
Lavvn, IL 60453-4509.

Daug kas yra matęs tra
dicinį garsiojo italų kompozi
toriaus G. Verdi operos .Aida” 
pastatymą, tačiau už kelių sa
vaičių Čikagoje bus rodomas 
kitas, naujas, šiuolaikiškas 
.Aidos” variantas - Elton 
John ir Tim Rice sukūrė šiuo
laikinį muzikinį spektaklį, ku
riame skamba ir melodingos 
dainos, ir šiuolaikiniai ritmai. 
Spektaklis vyks rugpjūčio 21- 
rugsėjo 8 d. Cadillac Palace 
Theatre (151 W. Randolph 
Street). Bilietai ir informacija 
tel. 312-902-1400.

Brighton Parko Lietuvių 
namų savininkų draugijos 
gegužinė vyks rugpjūčio 18 
d., sekmadienį, 12 vai. Šaulių 
namuose (2417 W. 43rd Str.). 
Bus skanaus lietuviško mais
to, loterija, šokiai. Gros Stasės 
Jagminienės vadovaujama 
„Tėviškės” liaudiškos muzikos 
kapela. Visi kviečiami smagiai 
praleisti sekmadienio popietę. 
Narius prašome atnešti laimi
kių loterijai.

„Draugo" rėmėjai

Aldona Stanton iš Engle- 
wood, FL, atsilygindama už 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
bilietus, atsiuntė 50 dol. auką. 
Tariame nuoširdų ačiū!

Eugene Stonikas, gyve
nanti Flossmoor, IL, pratęsda- 
ma prenumeratą, „Draugo” iž
dą praturtino 50 dol. auka. 
Dėkojame už paramą!

Genovaitė Ankus iš Oak 
Lavvn, IL, atsilygindama už 
rudens pokylio prizų bilietė
lius, pridėjo 40 dol. auką. La
bai jums dėkojame!

Danutė Balchas, gyvenan
ti Cerritos, CA, pratęsdama 
prenumeratą, „Draugo” dien
raščio paramai paaukojo 50 
dol. Tariame didelį ačiū!

Helen Schanel iš Wood 
Dale, IL, atsidėkodama už 
„Draugo” pokylio laimėjimų 
bilietų knygelę, atsiuntė 50 
dol. auką. Nuoširdžiai jums 
dėkojame!

Taip pavadinta kompaktinė 
plokštelė - elektroninė knyga 
rugpjūčio 10 d. buvo pristaty
ta Algimanto Kezio galerijoje 
Stickney, IL. Šį darbą prista
tė viena jo autorių - Aušrinė 
Veličkaitė. Aušrinė yra Kauno 
Vytauto Didžiojo universiteto 
socialinio darbo magistrė, šiuo 
metu besirengianti doktoran
tūros studijoms Čikagos uni
versitete.

- Kaip apibūdintumėte šį 
projektą?
- Jis buvo sukurtas KTU 

Distancinio mokymo centre, 
bendradarbiaujant su Kauno 
Darbo birža, Viešąja bibliote
ka ir remiamas Atviros Lietu
vos fondo. Jo tikslas - padėti 
darbo ieškančiam žmogui susi
rasti širdžiai mielą darbą ir 
nugalėti visas kliūtis, pasitai
kančias siekant savojo tikslo. 
Skaitydami šią elektroninę 
knygą, susipažinsite su pokal
bio teorija, pasiruošite pirma
jam susitikimui su darbdaviu. 
Apžvelgsite darbo paieškos 
principus, informacijos apie 
kompaniją rinkimo būdus, pa
raiškos ir gyvenimo parašymo 
taisykles, jvaldysite elgseną 
pokalbio metu ir, svarbiausia, 
įveiksite nerimą dėl įsivaiz
duojamos nesėkmės.

- Kodėl šių patarimų 
knygą pristatote Ameriko-

Irena Pabedinskienė iš
platino viso stalo bilietus į 
„Draugo” pokylį. Ačiū už tokią 
aktyvią paramą! Kviečiame ir 
kitus dalyvauti „Draugo” ru
dens šventėje, kurioje garbin
gu svečiu bus Lietuvos Seimo 
narys, Lietuvos konservatorių 
partijos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.. „Draugo” pokylis 
vyks rugsėjo 29 d., sekmadie
nį, „Sabre Room” (8900 West 
95th Street, Hickory Hills).

Prof. dr. Valdas Samonis, 
kanadietis iš Toronto, daly
vaus Lietuviškų studijų savai
tėje Dainavoje, kur rugpjūčio 
22 d., ketvirtadienį, skaitys 
paskaitą apie naujus posūkius 
Lietuvos ekonomikoje. Šią sa
vaitę, kaip paprastai, rengia 
Lietuvių fronto bičiuliai.

Ritonė ir Teodoras Ru
daičiai, knygų mylėtojai, pir
mieji atsiuntė 20 dol. auką pa
remti knygų mugę Frankfur
te. JAV LB Kultūros taryba už 
auką nuoširdžiai dėkoja.

Buenos Aires tango šokių 
grupės „TangoDanza” pa
grindinis tikslas - žiūrovams 
perteikti tikrojo, grynojo tan
go, šokamo Buenos Aires 
mieste, pojūtį, tačiau atsisaky
ti senoviškų motyvų, štampų 
(moterų-prostitučių vilionių ar 
vyrų dvikovų su peiliais vaiz
dų ir t.t.). Ši dešimties narių 
tango trupė, kurioje šoka šo
kėjai nuo 19 iki 28 metų, savo 
naujajam pasirodymui pridėjo 
modernaus tango šokio atspal
vį ir pavadino jį „tresActos”. 
Antrą kartą Čikagoje ir jos 
apylinkėse gastroliuojanti 
grupė (pernai ji rodė daug pa
lankių atsiliepimų sulaukusį 
spektaklį „Cuatro”) šoks rug
pjūčio 16-17 d. 8 val.v. ir rug
pjūčio 18 d. 7 val.v. Elgin 
Community College’s Visual & 
Performing Arts Center, 1700 
Spartan Drive, Elgin. Infor
macija ir bilietai tel. 847-622- 
0300. Kitas „TangoDanza” 
pasirodymas vyks rugpjūčio 
30-31 d. 8 val.v. College of 
DuPage’s McAninch Perfor
ming Arts Center, Fawell and 
Park Boulevards. Bilietai ir 
informacija tel. 630-942-4200. 
Dar kiti šokių spektakliai nu
matomi rugpjūčio 28 d. 7:30 
val.v. ir rugsėjo 1 d. 7 val.v. 
Athenaeum Theatre, 2936 N. 
Southport Avė. Bilietai ir in
formacija tel. 312-902-1500.

„KAIP PRISISTATYTI DARBDAVIUI?”

Auflrinė Veličkaitė

je?
- Amerikoje gyvena daug 

naujai atvykusių lietuvių, ku
riems darbo paieška yra ypa
tingai aktuali ir kurie netu
rėjo galimybės susipažinti su 
darbo paieškos teorija Lietu
voje. Visa ši informacija - lie
tuvių kalba.

Rengiant kompaktinį diską, 
buvo panaudoti tiek Ameri
kos, tiek Europos autorių ra
šytiniai šaltiniai. Abiejose At
lanto pusėse atrankos kriteri
jai tie patys ir darbdavys ieš
ko tokio darbuotojo, kuris su
geba spręsti problemas, sėk
mingai dirba grupėje, rodo ini
ciatyvą, yra entuziastingas,

„Seklyčioje” rugpjūčio 14 
d. 2 val.p.p. trečiadienio po
pietės programoje kalbės 
„Prudencial” apdraudos ir fi
nansų atstovas Algimantas 
Remeika. Matysime 20 min. 
trukmės video ir skaidrių apie 
tai, kaip vyresniojo amžiaus 
sulaukę žmonės rūpinasi savo 
ir šeimų ateitimi. Dažnai tu
rime įvairiausių klausimų, į 
kuriuos patys nerandame at
sakymo. Atvykite pasiklausy
ti, paklausinėti ir- įsigyti dau
giau žinių.

Brighton Parko lietuvių 
namų savininkų draugija
jau atsilygino už „Draugo” 
pokylio bilietus. Džiaugiamės 
ir laukiame atvykstant į šau
nią šventę!

GEGUŽINĖJE - .ABIEJU 
BANGŲ” SVEČIAI

JAV LB Vidurio vakarų apy
gardos gegužinė rugpjūčio 11 
d. Pasaulio lietuvių centro so
delyje sulaukė labai daug sve
čių iš „abiejų bangų”. Ilgos ei
lės buvo prie maisto, kuris 
antrą valandą jau buvo suval
gytas. Gausios eilės buvo ir 
prie gėrimų, nes šilta, saulėta 
vasaros diena reikalavo atgai
vos iš baro. Buvo ir gausi lote
rija su daug laimėjimų.

Svečius aptarnavo apygar
dos valdybos nariai, Pietinės 
Čikagos, Brighton Parko ir Ci
cero bendruomenininkai. Prie 
šaunios Broniaus Mūro šokių 
muzikos gausios poros sukosi 
aikštelėje kepinant karštai 
saulutei. Visus gegužinės dar
bus koordinavo JAV LB Vidu
rio vakarų apygardos pirmi
ninkė Birutė Vindašienė su 
savo gausia ir darbčia valdy
ba.

Skelbimai
• 27 centai skambinant į 

Lietuvą, 5.5 cnt JAV, 24 
vai. per parą, 7 dienas per 
savaitę, 6 sekundžių inter
valai. Jokių mėnesinių 
mokesčių. Tikslus apskai
čiavimas. Kokybiškiausias 
ryšys. Paslauga be apgaulės. 
Kreipkitės vakarais lietu
viškai į TRANSPOINT 
atstovą su 8 metų patirtimi 
tarptautiniuose ryšiuose. Tel. 
708-386-0556. TRANS
POINT — patikimiausias 
ryšys su Lietuva bei visu 
pasauliu!

KALENDORIUS ~
Rugpjūčio 13 d.: Šv. Poncijonas 

ir Ipolitas; Diana, Gilvilė, Kasijonas, 
Kastytis, Naglis.

Rugpjūčio 14 d.: Šv. Maksimilijo
nas Kolbe; Euzebijus, Gintautas, 
Guostė, Pajauta, Tarcizijus.

linkęs mokytis, tęsi pažadus, 
laiku atlieka darbą.
- Kuo ši knyga skiriasi 

nuo kitų panašių knygų?
- Tai - praktinis vadovėlis. 

Be teorijos, skaitytojas atlieka 
ir praktines užduotis, pade
dančias jam vėliau interviu 
metu. Tai taip pat „palaiko
masis vadovėlis”, padedantis 
giliau pažvelgti į save, išsi
aiškinti savo norus bei unika
lias galimybes ir siekti tokio 
darbo, kuriame labiausiai ga
lėtumėte atsiskleisti ir sukles
tėti. Šioje knygoje - daugybė 
pratybų, padedančių pozity
viai save pristatyti. Darbda
vys nesužinos, kokie puikūs 
esate, jei patys to jam nepasa
kysite. Yra daug psichologinių 
patarimų, pradedant kaip su
sidoroti su stresu praradus 
darbą ir baigiant „Derybų 
strateguos” išmanymu - kaip 
įtikinti darbdavį, kad esate 
verti milijono.

Dirbdama Amerikoje, Aušri
nė žada surengti seminarų 
ciklą apie tai, kaip pasiruošti 
susitikimui su darbdaviu. Be
sidomintys kompaktiniu disku 
„Kaip prisistatyti darbdaviui”, 
gali kreiptis ei. paštu 
auave@hotmail.com „Drau
gas” artimiausiu metu turėtų 
pradėti spausdinti elektroni
nės knygos medžiagą.

Antano Juodvalkio jubiliejaus šventėje (iš kairės): Marija Kriaučeliūnie- 
nė, A. Juodvalkis ir Bronė Kremerienė. Uosio Juodvalkio nuotr.

SPAUDOS PASKIRTIS — SAKYTI 

TIESĄ
Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, 

„Seklyčioje”, gausiai susirin
kus Čikagos lietuvių visuome
nei, vyko žurnalisto ir visuo
menės veikėjo Antano Juod
valkio 90-ies metų jubiliejaus 
paminėjimas. Susirinkusiųjų 
tarpe buvo draugų ir bend
ražygių gausiose lietuviškose 
išeivijos organizacijose: Lietu
vių Tautininkų sąjungoje, 
Neo-Lithuania korporacijoje, 
ALTe, Lietuvių fonde, Lietu
vių Bendruomenėje ir kt. 
Šventę vedė sukaktuvininko 
dukra poetė Eglė Juodvalkė, 
žodį tarė sūnus Uosis. „Išau
gino jis mus principingus, - 
sakė jie. - Apie tai ir visiems 
jums ne kartą priminė”. „Die
ve, pažvelk į mūsų širdies 
gelmes”, - prasidedant svei
kinimams invokacijoje kalbėjo 
kun. Algirdas Lukšas.

Toliau pasipylė gausūs svei
kinimai: garbės konsulo Vaclo
vo Kleizos („Tai žmogus tie
sus. Atviras kitų nuomonei”); 
„Draugo” vyriausiosios redak
torės Danutės Bindokienės 
(„Iš tavęs, Untanai, mokiausi 
redaguoti, toleruoti kitų nuo
monę”). Neo-Lithuania korp. 
valdybos narys Vaclovas Ma
žeika pasidalijo prisiminimais 
apie jubiliatą, su kuriuo buvo 
pažįstamas nuo 1936 m. Kau

DARBINGA VASARA LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRE
Lituanistikos tyrimo ir stu

dijų centre (LTSC) paprastai 
gyvena ir dirba bent pora 
mokslininkų iš Lietuvos, ta
čiau šiemet buvo sumušti visi 
ankstesni rekordai. Šį pavasa
rį šešis mėnesius centre sta
žavo Kauno Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus muzieji
ninkė Virginija Paplauskienė. 
Gegužės mėnesį atvyko dr. Jo
nas Dautaras iš Vilniaus Pe
dagoginio universiteto baigti 
ruošti monografiją apie a.a. 
Juozą Plačą bei tęsti kitus 
pradėtus darbus, susijusius su 
Lituanistikos tyrimo ir studįjų 
centre esančiu Pasaulio lietu
vių archyvo (PLA) švietimo 
skyriumi. Su juo kartu atskri
do Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto magistrė mokytoja 
Kristina Lapienytė užbaigti 
monografiją apie a.a. Juozą 
Masilionį ir taipogi toliau dar
buotis ruošiant PLA periodi
kos katalogą. Gegužės-liepos 
mėnesiais iš Vilniaus univer
siteto lankėsi dr. Vytis Čiub
rinskas (antropologas), Fulb- 
right stipendininkas, kuris, 
vykdydamas LTSC tyrimo 
projektą „Pirmieji lietuviai 
Teksase”, rinko duomenis apie 
pirmuosius lietuvius, gyvenu
sius York Town, Texas. Šiuo 
metu taip pat yra šešiems mė
nesiams atvykusi M. Mažvydo 
nacionalinės bibliotekos vyr. 
kataloguotoja Jūratė Remei
kienė, kuri kruopščiai dirba 
tvarkydama knygas LTSC/ 
PLA bibliotekų fondams. Bir
želį centre dirbo mums vi
siems žinoma Šiaulių ir Rygos 
universitetų docentė dr. Regi
na Kvašytė, kuri tęsė savo 
studįjų apie išeivįjos kancelia
rinės kalbos pasikeitimus 
1940-1970 m.

ne: „Buvo griežtas, korektiš
kas ir teisingas. Labai akty
vus Neo-Lithuania korporaci
jos narys ir yra aktyvus iki 
šiol. 1967 m. buvo korporaci
jos viceprezidentas, redagavo 
korporacijos knygą, parašė 
straipsnių apie korporaciją. 
Vaikai - taip pat filisteriai. Už 
nuopelnus 1984 m. buvo ap
dovanotas”. Vaclovas Mažeika 
ir korp. sekretorė Vita Gird- 
vainienė įteikė korporacijos 
dovaną - gintaru inkrustuotą 
peizažą. JAV LB vardu sveiki
no ir dėkojo už ištikimybę 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, perdavusi ir 
Krašto valdybos pirmininko 
Algimanto Gečio sveikinimą.

.Antanas Juodvalkis daug 
laiko pašventė, kad Lietuvių 
fondas būtų žinomas, kai jam 
to reikėjo, - šiais žodžiais savo 
pasisakymą pradėjo LF valdy
bos pirmininkas Povilas Ki
lius. - 15 metų dirbom kartu 
Lietuvių fonde. Jis ir toliau 
rūpinasi fondo reikalais. Nors 
nebėra tarybos narys, bet da
lyvauja suvažiavimuose”. 
Kalbėtojas prisiminė pirmus 
gyvenimo metus atvykus į 
JAV, kuriuos praleido kaimy
nystėje su Juodvalkiais Šv. 
Pranciškaus parapijoje, Čika
gos miestelyje, IN.

Išskirtine tapo liepa, kai 
centras sulaukė trijų svečių iš 
Lietuvos. Pirmiausia kelioms 
savaitėms atvyko Aušrys Ma
tonis iš Vilniaus Muzikos Aka
demijos tęsti pradėtas muziki
nes archyvines studijas Litua
nistikos tyrimo ir studijų cent
re esančiame Žilevičiaus-Krei- 
vėno muzikologijos archyve. 
Mėnesio viduryje sulaukėme 
„Draugo” skaitytojams žinomo 
autoriaus ir mokslininko iš 
Vilniaus universiteto dr. Re
migijaus Misiūno, kuris tyri
nėja išeivįjos reakcįją į komu
nistinę propagandą 1940-1950 
metais JAV lietuvių spaudoje. 
Liepos pabaigoje iš Vilniaus 
universiteto atvyko dr. Remi
gijus Naužemys, kuris tęsia 
2000 m. pradėtas studįjas. Be

Grupė stažuotojų bei Lituanistikos tyrimo ir studijų centro darbuotojų. II kaires: Danutė Petrulytė, Vertimų 
skyriaus direktorė bei leidinių redaktorė; dr. Remigijus Misiūnas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulte
to docentas; dr. Remigijus Naužemys, Vilniaus universiteto Sveikatos ir sporto centro docentas; Kristina Lapie
nytė, Vilniaus Pedagoginio universiteto magistrė; dr. Jonas Dautaras, Vilniaus pedagoginio universiteto Peda
gogikos katedros docentas; Skirmantė Miglinienė, LTSC archyvų direktorė; prof. dr. Jonas Račkauskas, Litua
nistikos tyrimo ir studijų centro valdybos pirmininkas; Jūratė Remeikienė, Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos vyr. bibliotekininkė; Aulrys Matonis, Lietuvos muzikos akademijos magistras; Eugenija Koveckienė, 
Klaipėdos miesto savivaldybės vienosios bibliotekos direktorės pavaduotoja.

Lietuvių rezistentų vardu 
pasveikino Jonas Jurkūnas. 
„Susitikom prieš 70 metų kai
mo berniokai, ieškojom prin
cipų. Gerą dalį tu suradai, An
tanai. Laisvės gyvenimas buvo 
linksmas, bet užėjo ūkanos. 
Matėm, kaip tremia mūsų 
draugus. Nėrėmės į pogrindį. 
Ne kartą tau teko iš Panevė
žio į Kauną keliauti, rūpinan
tis pogrindžio spauda. Tuo 
metu buvo nemaža rizikos. 
Mes nesiginčįjom, priklausėm 
toms pačioms organizacijoms, 
panašiai galvojom, turėjom 
panašius principus: mylėjom 
Neo-Lithuanią ir Lietuvą. Da
bar toji našta jau tampa sun
koka”.

Lietuvių Tautininkų sąjun
gos valdybos pirmininkas Pet
ras Buchas, pasveikinęs Lietu
vių Tautininkų sąjungos ir 
šeimos vardu (bei palinkėjęs, 
kad „ponas Dievas leistų pa
sidžiaugti sąžiningai uždirbta 
pensija”), sakė: .Antanas 
daug darbo įdėjo tautiškai 
dvasiai išlaikyti, daug laiko 
skyrė spaudai, rašė ‘Drauge’ , 
‘Naujojoje Viltyje’ (keletą me
tų buvo redaktorius), ‘Dirvo
je’”. Petras Buchas ir Oskaras 
Kremeris jubiliatui įteikė LTS 
sveikinimo adresą.

Kraštiečių - zarasiškių - 
vardu sveikino ir įteikė gimto
jo krašto vaizdelį Bronius Juo
delis.

Buvo perskaityti sveikini
mai raštu: dėmesingas JAV 
LB Socialinės tarybos pirmi
ninkės Birutės Jasaitienės, 
šiltas bei prasmingas iš Lie
tuvos, brolio Balio anūko 
Grožvydo, kurį A. Juodvalkis 
išleido į mokslą.

Po to žodį tarė Antanas 
Juodvalkis, prisipažinęs, kad 
jo gyvenime buvo du svarbiau
si įvykiai - 1918 m. vasario 
16-oji, kada buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė, ir 
1990 m. kovo 11-oji, kada Lie
tuvos nepriklausomybė buvo 
atkurta. Liūdniausi - 1940 m. 
okupacija, sugriovusi Lietuvos 
ūkį ir kankinusi žmones, ir 
1944-ieji, kada teko apleisti 
tėvynę. „Nepadariau nieko, ko

to, muzikas Algis Zaboras at
vyko iš Klaipėdos universiteto 
užbaigti monografiją apie 
mums visiems gerai žinomą 
maestro Algirdą Brazį.

Be paminėtų rezidentų 
mokslininkų-tyrinėtojų Litua
nistikos tyrimo ir studįjų cent
re, rugpjūčio mėn. sulauksime 
dar kun. dr. Rimanto Gudelio, 
kuris grįžta iš Lietuvos galuti
nai užbaigti savo knygos leidy
bos reikalus ir taip pat daly
vauti Lietuvių fronto bičiulių 
studįjų savaitėje Dainavoje. 
Šiomis dienomis į LTSC atvy
ko ir Klaipėdos Viešosios bib
liotekos direktorės pavaduoto
ja Eugenija Koveckienė, kuri 
rinks knygas bei kitą medžia
gą papildyti savo bibliotekos 
rinkinius iš mūsų centro gau

jūs nepadarėt, - sakė jis. 
Kiekvienas įnešėm savo įnašą. 
Dar pradžios mokykloje suži
nojau, kad kai du stos visados 
daugiau padarys. Visi esame 
prisidėję - vieni ragais, kiti 
nagais - prie savo krašto ge
rovės”, - sakė jubiliatas.

Pasibaigus šventiniams pie
tums, Antanas Juodvalkis su
tiko pasakyti keletą žodžių ir 
„Draugui”. „Mano tėvai buvo 
beraščiai. Šeimoje buvau vidu
rinis vaikas iš septynių. Tik 
mokytojo patariami tėvai 
išvežė į gimnaziją Zarasuose. 
Mokykla davė labai daug. 
Buvo labai sunku vienam 
pačiam rungtis, bet ką gavau, 
labai vertinau. Vertinau lietu
višką veiklą. Ypač daug man 
davė studentų korporacija 
Kauno universitete (kur studi
javau ekonomiką). Tai buvo vi
suomeninio darbo mokykla. 
Esu baigęs ir aukštesniąją Za
rasų komercijos mokyklą. 
(Sakyčiau, čia gavau daugiau 
ekonominių žinių, negu uni
versitete, kur buvo ruošiami 
mokslininkai, o gimnazijoje - 
praktikai.) Svarbiausia mano 
gyvenime buvo knyga, lietu
viška knyga. Žmona taip pat 
mylėjo ir gerbė knygą. Su
kaupėme apie 1,500 knygų 
biblioteką. Buvome visų kny
gų klubų nariai. Lietuviškos 
knygos meilė buvo įdiegta ir 
vaikams”.

Į klausimą, kada Antanas 
Juodvalkis pradėjo rašyti, jis 
atsakė: „Kai vaikai lankė li
tuanistinę mokyklą. Kai ra
gindavau vaikus aprašyti gim
nazijos įvykius, jie sakydavo: 
„’O kodėl tu, tėte, nerašai?’ 
Nebuvo ką atsakyti. Ir tada 
pradėjau rašyti apie savo or
ganizacijos veiklą, - reikėjo 
rodyti pavyzdį. Tokiu būdu ir 
įsitraukiau. Žmonėms patiko 
mano rašymo būdas - tam tik
ras atvirumas, su pamoky
mais, bet ne piktais. Esu 
įsitikinęs, kad tokia spaudos 
paskirtis: jeigu žmogus ėmėsi 
pareigų, jis turi jas atlikti ge
rai. Jeigu gerai neatlieka, rei
kia taip ir pasakyti”.

Audronė V. Škiudaitė

sių dublikatų rinkinių. Ne
trukus į centrą atvyks ir kal- 
botyrininkas iš Šiaulių univer
siteto dr. Juozas Tumėnas tęs
ti savo pradėtą išeivįjos lietu
vių kalbos studįją.

Be to, nereikia užmiršti, kad 
Lituanistikos tyrimo ir studįjų 
centre kasdien galima sutikti 
jo pirmininką prof. dr. Joną 
Račkauską ir nuolatinius 
centro darbuotojus Skirmantę 
Miglinienę, Petrą Petrutį, Da
nutę Petrulytę ir Kazimierą 
Skaisgirį, kurie konsultuoja 
darbuotojus ir padeda išspręs
ti bet kokias iškilusias proble
mas.

Net rekordiški šių metų Či
kagos karščiai nekliudo centro 
darbuotojams tęsti darbo.

LTSCinf.
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