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~95th AJSJMVERSARY KairaVs? 

Sveikatos klausimais. 
2psl. 

Įvert inkime kul tūros 
darbus . ES auditoriai 
domisi išmokų 
panaudojimu Lietuvoje. 

3psl. 

Vatikanas skelbia 
Eucharistijos metus. 

4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Lit. mokyklų mokytojų 
konferencija. 

6 psl. 

Lietuvoje įteisinta dr. 
M. Montessori. 

7 psl. 

Lietuvė aktorė J . 
Lagarce pjesėje. 
LTSC archyvų žinios. 

8 psl. 

Vokietijos prezidentas giria Lietuvos pažangą 
Vilnius, lapkričio 22 d. 

(BNS) — Vilniuje viešintis Vo
kietijos prezidentas Horst 
Koehler giria Lietuvą už ekono
minę pažangą, tačiau atsisako 
komentuoti po Seimo rinkimų 
susidariusią naująją valdan
čiąją daugumą. 

„Nemanau, kad aš , kaip 
svečias, besilankantis Lietuvoje 
tik vieną dieną, galėčiau kalbė
ti apie konkrečias detales, lie
čiančias koalicinę Vyriausybę, 
tačiau manau, kad Lietuva iš
liks politiškai stabili", pirma
dienį surengtoje spaudos konfe
rencijoje sakė H. Koehler. 

Jis pabrėžė puikią Lietuvos 
ekonominę raidą, pridūręs, kad 
įdėtos pastangos pasiteisino. 

„Sis ekonominis augimas 
padės spręsti ir socialines prob
lemas", tikino H. Koehler. 

J is taip pat gyrė Lietuvą už 
spartų Europos Konstitucijos 
patvirtinimą. 

H. Koehler teigimu, jo šalis 
ES Konstitucinę sutartį turėtų 
patvirtinti kitąmet parlamente. 

„Šiuo vizitu aš norėjau 
įnešti savo asmeninį indėlį į tai, 
kad Baltijos šalys ir jų žmonės 
gerai jaustųsi išsiplėtusioje ES, 
parodyti, kad jos turi balsą, 
kuris bus išgirstas", kalbėjo H. 
Koehler. 

J is pasisakė už aktyvesnį 

Sportas 
* Slovakijoje pasibaigu

siame tarptaut iniame jau
nių laisvųjų imtynių turnyre 
svorio kategorijoje iki 32 kilo
gramų, kurioje varžėsi 15 spor
tininkų, antrąją vietą užėmė 
trenerio Vytauto Baltuonio 
auklėtinis klaipėdietis Karolis 
Jurisė. Svorio kategorijoje iki 
42 kilogramų sėkmingai ėmėsi 
Šarūnas Jurčys iš Kelmės. Tre
nerio Sauliaus Jurčio sūnus 
tarp 21 dalyvio buvo ant ras bei 
pelnė sidabro apdovanojimą. 

* JAV NBA k o m i s a r a s 
David Stern sekmadienį in
formavo apie nuobaudas, ku
rios skirtos 9 krepšininkams, 
penktadienio rungtynėse tarp 
Detroit „Pistons" ir Indiana 
„Pacers" komandų įsivėlusiems 
į muštynes su žiūrovais. Liku
sias 72 reguliariojo NBA sezono 
rungtynes bus priverstas pra
leisti „Pacers" krepš in inkas 
Ron Artest. Tai rekordinė krep
šininko diskvalifikacija per visą 
lygos istoriją, nesusijusi du do
pingo vartojimu. Kiti „Pacers" 
žaidėjai gavo švelnesnes baus
mes. Visiems nuobaudas gavu
siems krepšininkams nebus 
mokamas atlyginimas. 

Naujausios 
žinios 

* Dėl techninio ged imo 
buvo pr ivers tas grįžti į 
Maskvą skridęs „Lietuvos avia
linijų" lėktuvas. 

* Darbo partija ats isakė 
Užs ienio reikalų k o m i t e t o 
vadovo posto Seime. 

* A. Bosas vadovaus Ap
l inkos apsaugos komitetui . 

* Lietuvos p r e z i d e n t a s 
pasveikino naująjį Europos 
Komisijos vadovą. 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.648 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Iš kairės: Alma Adamkienė, Eva Luiza Koehler, Valdas Adamkus ir Horst Koehler. Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr. 

Baltijos jūros regiono valstybių 
bendradarbiavimą, ypač aplin
kosaugos srityje. 

Spaudos konferencijoje ir 
Vokietijos, ir Lietuvos preziden
tai ypač pabrėžė būtinybę ska
tinti tiesioginius žmonių kon
taktus. 

Pasak Lietuvos vadovo V. 
Adamkaus, Vokietijos kolegai 
jis pristatė Lietuvos santykius 

su Rusija ir Baltarusija, buvo 
ap ta r t i sekmadienį vykę Uk
rainos prezidento rinkimai. 

H. Koehler domėjosi, ka ip 
įgyvendinami sus i ta r imai dėl 
Kaliningrado tranzito ir gavo V. 
Adamkaus užt ikr inimą, k a d 
tiek prekių, tiek keleivių t ranzi
t a s į Kaliningradą per Lietuvos 
teritoriją vyksta sklandžiai. 

Gavęs kvietimą ki tąmet su 

vizi tu atvykti į Vokietiją, V. 
Adamkus sakė su džiaugsmu jį 
priėmęs. 

Kaip numato diplomatinis 
protokolas. Lietuvos ir Vokieti
jos prezidentai apsikeitė dova
nomis — V Adamkus H. Koeh
ler įteikė proginių sidabrinių 
monetų rinkinį, bronzinę skulp
tūrą „Banga", o pats gavo pa
veikslą. 

Tikint ie j i užbaigė l i turginius Bažnyčios m e t u s 
Vilnius, lapkričio 21 d. 

(ELTA) — Iškilmingomis pa
dėkos Mišiomis sekmadienį pa
grindinėje Lietuvos šventovėje 
— Vilniaus arkikatedroje — ti
kintieji užbaigė li turginius 
Bažnyčios metus. 

„Šį sekmadienį susitinka 
dvi prasmingos šventės: liturgi
nių metų užsklandoje minime 
Kristaus Karaliaus šventę, o 
drauge užbaigiame šventojo 
Lietuvos Karalaičio Kazimiero 
metus. Tai dar viena proga ge
riau suprasti, kas yra Kristus 
Karalius, ir kas yra žmogus, 
šiam Karaliui paaukojęs savo 
gyvenimą", sekmadienio pa
moksle sakė Šventų Mišių kon-
celebracijai vadovavęs kardino
las Audrys Juozas Bačkis. 

Pasak Vilniaus arkivysku
po, tėvo dvaro malonumų ap
suptas Kazimieras nesutriko 
tarp žemiškos prabangos ir ga
limybių, bet su jaunatvišku 
įkarščiu ieškojo didžiausio lo
bio, kurio troško širdis. 

Turėjusiam paveldėti kara-

Šv. Mišias Arkikatedroje aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis (v). 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

liškąjį sostą, Kristus Karalius 
skyrė kitą dalią: tapti maldos, 
gerumo, gailestingumo ir tyru
mo apaštalu. 

Naujieji Bažnyčios metai 
prasidės pirmąjį Advento sek
madienį — lapkričio 28 d. Šven
tojo Tėvo paskelbtais Eucharis

tiniais metais Jonas Paul ius II 
tikinčiuosius kviečia ilgesnį lai
ką pasilikti priešais Švenčiau
siajame S a k r a m e n t e esan t į 
Kristų ir „prisiglaudus prie jo 
krūtinės, kaip mylimajam mo
kiniui, pasijusti pa l ies tam jo 
širdies begalinės meilės". 

Darbo partijai — konservatorių 
kaltinimai 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Žiniasklaidai prane
šus apie galimas konservatorių 
pajamas iš energetikos, jų va
dovas Andrius Kubilius ap
kaltino ūkio ministro posto sie
kiantį Darbo partijos vadovą 
Viktorą Uspaskichą ketinimais 
savais žmonėmis pakeisti ben
drovės „Lietuvos energija" va
dovybę. 

Praėjusią savaitę televizija 
ir spauda pranešė apie galimą 
ryšį tarp konservatorių sąraše į 
Seimą išrinkto buvusio bendro
vės „Kauno energija" vadovo 
patarėjo Ramūno Garbaravi-
čiaus ir partijos finansavimo iš 
energetikos sektoriaus. 

„Atliksime savo partinį ty
rimą, ar yra pagrįstų prie
kaištų Garbaravičiui", sakė A. 
Kubilius. 

Jis sako įtariąs, kad žinias-
klaidos pranešimai apie R. Gar-
baravičių susiję su ūkio minis
tru norinčio tapti V. Uspaskicho 
ketinimais keisti „Lietuvos 
energijos" vadovus. 

„Negalime atsikratyti įspū-

Andrius Kubilius 
Tomo ČemiS«-vo (ELTA) nuotr 

džio. kad prieš V. Uspaskichui 
tampant ūkio ministru, yra 
ruošiama dirva 'Lietuvos ener
gijos' vadovybės pakeit imui, 
kad V. Uspaskichas į 'Lietuvos 
energijos' vadovybę galėtų įves
ti savo žmones", sakė A. Kubi
lius. 

„O mes ir R. Garbaravičius 
esame tik tam tikro scenarijaus 
dalis", teigė A. Kubilius. 

Labiausiai 
pasit ikima 
švietimu ir 

Bažnyčia 
Vilnius , lapkričio 20 d. 

(BNS) — Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki švietimu bei 
Bažnyčia, mažiausiai — part i
jomis, rodo apklausa. 

Visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vllmo-
rus" lapkričio 11-14 dienomis 
at l ikto tyr imo duomenimis , 
švietimu pasitiki 65.3 proc. ap
klaustųjų (0.5 proc. punkto ma
žiau nei spalį). 

Lapkritį antroje vietoje, 
kaip ir spalį, liko Bažnyčia, ku
riai pasitikėjimą skelbė 63.1 
proc. apklaustųjų (2.3 proc. 
punkto mažiau nei spalį). 

Trečioje vietoje — kariuo
menė, kuria pasitiki 58.7 proc. 
apklaustųjų (60.9 proc. spalį). 

Beveik 4 proc. sumažėjo pa
sitikėjimas Prezidento insti tu
cija — iki 54 proc. 

Labiausiai Lietuvos gyven
tojai nepasi t iki Se imu (13 
proc.) ir partijomis (6.6 proc. 
apklaustųjų). 

Kas grąžina 
P. Auštrevičiaus 

skolas? 
Vilnius , lapkričio 22 d. 

(BNS) — Vyriausioji rinkimu 
komisija (VRK) pasigedo aiš
kumo, kaip buvęs kandidatas į 
šalies vadovus Pet ras Auštrevi-
čius grąžina per rinkimų kam
paniją susidariusius įsiskolini
mus, rašo „Kauno diena". 

Seimo Liberalcentristų 
frakcijos narys, buvęs kandida
tas į prezidento postą P. Auštre-
vičius tikina, kad šimtatūks
tant inės skolos, susikaupusios 
rinkimų kampanijos metu, nuo
lat mažėja, tačiau neatsklei
džia, kas padeda jas mažinti. 

Netrukus VRK ketina ofi
cialiu laišku griežtai pareika
lauti ataskaitos, kas ir kaip pa
deda P. Auštrevičiui grąžinti 
skolas. Pirmalaikiuose prezi
dento rinkimuose trečią vietą 
užėmęs P. Auštrevičius išsisky
rė intensyvia ir spalvinga, 
brangiai kainuojančia politine 
kampanija, kuri šiam kandida
tui kainavo 2,411,000 litų. 

„Dėl kitų buvusių kandida
tų mums beveik aišku, bet šiuo 
atveju, deja, y ra labai daug 
klausimų, į kuriuos atsakymo 
kol kas neturime", teigė VRK 
pirmininkas Zenonas Vaigaus-
kas . J is priminė, kad buvęs 
kandidatas Valdas Adamkus 
antrąkart tapęs prezidentu, tu
rėjo 372,000 litų skolą, tačiau 
ją grąžino, didesnę dalį apmo
kėdamas iš asmeninių lėšų. 

Dar poros buvusių kandida
tų — socialdemokrato Česlovo 
Juršėno ir socialliberalės Vili
jos Blinkevičiūtės — skolos, ati
t inkamai siekusios 410,000 ir 
78,000 litų, buvo padengtos iš 
partinių kasų. 

Rinkimų kampanijos metu 
P. Auštrevičius iš įvairių fizinių 
ir juridinių asmenų sugebėjo 
surinkti 1,708,000 litų. Tad po 
rinkimų šiam kandidatui liko 
702,700 litų skola. 

P. Auštrevičius vasarą pla
navo įsteigti savo vardu pava
dintą fondą, per kurį žadėjo 
grąžinti skolas. Tačiau Vyriau
sioji tarnybinės etikos komisija 
apsvarstė tokį per kampaniją 
susidariusių skolų grąžinimo 
būdą ir jį uždraudė. 

Jurij Borisov paskirta 
10,000 litų bauda 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Vilniaus miesto 1-asis 
apylinkės teismas pirmadienį 
pripažino, kad Rusijos pilietis 
Jurij Borisov naudojo psichinę 
prievartą-prieš tuometinį prezi
dentą Rolandą Paksą, grasinda
mas paskelbti neva jį kompro
mituojančią medžiagą už paža
dų nevykdymą. 

Už šį nusikaltimą teismas 
J. Borisov skyrė aštuoniasde
šimties minimalių gyvenimo ly
gių — 10,000 litų — baudą. 

R. Pakso rinkimų kampani
jos dosniausias rėmėjas J. Bo
risov buvo kaltinamas, kad šan
tažuodamas ir veikdamas tie
siogiai bei per tuometinį prezi
dento patarėją Remigijų Ačą ir 
verslininką Algirdą Drakšą, sie
kė oficialaus posto Preziden
tūroje. 

J. Borisov savo kaltės ne
pripažino ir prašė jį išteisinti. 

Išgirdęs, kad yra pripažin
tas kaltu, J. Borisov atrodė su
trikęs ir to nuo žurnalistų nes
lėpė. 

„Nepatenkintas teismo 
sprendimu, žinoma, kad apskų
siu", sakė jis. Pagal įstatymą, 

šalys per 20 dienų šį nuosprendį 
gali apskųsti Vilniaus apygar
dos teismui. 

Teismas pirmadienį paskel
bė tik sutrumpintą nuosprendį, 
be išsamių motyvų, tačiau ir iš 
jo matyti, kad J. Borisov kaltė 
grindžiama kai kuriais telefo
niniais pokalbiais. 

Valstybinį kaltinimą teisme 
palaikęs prokuroras Mindaugas 
Dūda po nuosprendžio žurnalis
tams dar negalėjo pasakyti, ar 
skųs nuosprendį dėl mažesnės 
nei jis siūlė skirti baudos. 

Nuo teismo sprendimo gra
sinimų prezidentui byloje prik
lausys ir šio Rusijos piliečio to
lesnis gyvenimas Lietuvoje. 

Rugpjūčio 12 dieną Vilniaus 
apygardos administracinis teis
mas sustabdė šio Rusijos pilie
čio bylą dėl išsiuntimo iš Lietu
vos. Išsiųsti verslininką iš Lie
tuvos prašymą teismui pateikė 
Migracijos departamentas. 

Tačiau teismas nusprendi 
nenagrinėti šios bylos, kol Vil
niaus miesto 1-asis apylinkės 
teismas neišnagrinės grasinimų 
tuometiniam prezidentui R. 
Paksui bylos. 

Lietuviai nebesiveržia į Ameriką 
Vilnius, lapkričio 22 d. 

(BNS) — Gyvenimas ir darbas 
Jungtinėse Valstijose lietuvius 
domina mažiau nei iki šiol. 

Kaip pirmadienį rašo dien
raštis „Lietuvos rytas", daly
vauti JAV imigracinių vizų lote
rijoje ketinantiems žmonėms 
anketas padedančios pildyti 
bendrovės sulaukia palyginti 
nedaug klientų. 

Sumažėjo ir firmų, kurios 
padeda pildyti žaliosios kortelės 
loterijos anketas. 

Šiemet loterija prasidėjo 
lapkričio 5 dieną, o pasibaigs ki
tų metų sausio 7-ąją. Antrus 
metus iš eilės anketos priima
mos tik internetu. 

Manoma, kad apie darbą 
JAV svajoję lietuviai šaliai įsto
jus į Europos Sąjungą pasirinko 
kurią nors senojo žemyno vals
tybę, dažniausiai Didžiąją Bri
taniją. 

Praėjusiais metais loterijoje 
pasisekė 2,245 lietuviams, už
pernai — 1,483. 

„Valstiečiams" atiteko įtakingo 
komiteto vadovo postas 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Įtakingo parlamenti
nio Europos reikalų komiteto 
pirmininko postas atiteko Vals
tiečių ir Naujosios demokratijos 
partijų frakcijai, turinčiai vos 
dešimt mandatų naujajame Sei
me. 

Tai pirmadienį Seime su
rengtoje spaudos konferencijoje 
pranešė Seimo pirmininko pir
masis pavaduotojas Česlovas 
Juršėnas. 

Jo teigimu. Seimo Seniūnų 
sueigoje buvo sutarta, jog ERK 
komiteto pirmininko postas ati-
titenka „valstiečiams". 

„Toks buvo koalicijos narių 
susitarimas", sakė Č. Juršėnas, 
paklaustas, kodėl toks svarbus 
postas atiteko „valstiečiams". 

Pagal Seimo Statutą, ERK 
turėtų vadovauti vienas Seimo 
pirmininko pavaduotojų. 

Praėjusią savaitę Seimo pir
mininko pavaduotoju buvo pa
tvirtintas VNDPS kandidatų 
sąraše į Seimą kandidatavęs 
buvęs Panevėžio rajono meras 
Alfredas Pekeliūnas. 

Pastarasis taip pat yra lai
komas artimu Darbo partijos 
vadovui Viktorui Uspaskichui. 
yra vadovavęs UAB „Kreke
navos agrofirma", kurios akcijų 
turi V Uspaskichas. 

Europos reikalų komitetas 
bus pagrindiniu komitetu 
svarstyti Vyriausybės poziciją 
dėl Europos Sąjungos (ES) pri
imamų sprendimų. 

Č. Juršėnas patvirtino neo
ficialius pranešimus, jog Nacio
nalinio saugumo ir gynybos ko
miteto vadovo postas ati teks so
cialliberalams. Aplinkos apsau
gos — Darbo partijai. Teisės — 
socialdemokratams. 

Lapkričio 23-oji — Lietuvos karių diena. Būtent šią 1918 m. dieną Vilniuje 
buvo išleistas pirmasis įsakymas nepriklausomybe atkūrusios valstybes 
ginkluotosioms pajėgoms. Pasak istorikų, Lietuvos kariuomenė buvo ku
riama labai sunkiomis sąlygomis, nes 1918 metu pabaigoje po Pirmojo pa
saulinio karo iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė ir jų pėdomis žy
giavo Raudonoji armija. v»ido Kopūsto i ELTA i oaotr 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SERGI INKSTŲ AKMENLIGE 

VANDENS 
IONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Inkstų akmenlige papras ta i 
sunegaluoja visi, kurie, turėda
mi įgimtą polinkį inks tų 
akmen ims susidaryti , negeria 
daug vandens ar kitokių nau
dingų skysčių. Tai vandens lai
žytojai, todėl jų burna išdžiūsta. 
Net ir susirgę akmenlige, jie 
t a ip pat vandens vengia, todėl ir 
nepasve iks t a , net po kelių 
operacijų. Tokie neklauso pa
pras to patar imo: vandens gerti 
t iek , kad šlapimo per dieną 
sus ida ry tų du l i t ra i ; k i t a ip 
jokios operacijos nepadės, nes 
inks ta i ima pamažu nykti , kol 
žmogus be laiko akis užmerkia. 

Bet j is yra mūsų brolis — jį 
reikia visomis jėgomis gelbėti. 
Todėl įsidėmėk ir maldauk, kad 
j is vykdytų visus mediciniškus 
reikalavimus. 

Gerti daug vandens — ge
r i aus i a s va is tas pr ieš inks tų 
akmenligę. Galima gerti l ietaus 
a r sniego vandenį, įpylus į vieną 
l i t rą v a n d e n s du š a u k š t u s 
glicerino. Reikia gerti bet kokį 
n a m u o s e tu r imą vanden į be 
jokių atsikalbinėjimų. Negerti 
gaus i a i vandens y r a i nks tų 
akmenligės pr išaukimas, o ją 
t u r in t — tos ligos pala ikymas. 

Žmonės, kurių inks ta i yra 
l inkę akmenis auginti, tu r i gerti 
t i ek daug vandens, kad, kaip 
minėta , susidarytų per parą du 
l i t rai šlapimo. Išgeriamo van
dens kiekis įvairuos, kol du 
l i t rai susidarys — ta i priklauso 
nuo oro temperatūros , nuo ligo
nio p raka i t av imo, n u o jo 
kalbėj imo (daugiau skysčio 
išgaruoja kalbant) , nuo mity
bos. 

J e i Sibire toks s i rgs , j i s 
ga lės ger t i gryną vandenį 
sniego ištirpinęs. Čia būdamas 
negerk distiliuoto vandens , o 
valgyk sr iubas , va i s ius , dar
žoves, gerk jų sultis, pieną. Tik 
ne alų, ne degtinę, ne pepsus, 
ne kavą ir ne arbatžolių arbatą. 
Gert ina žolių, liepžiedžių, uogų 
arba ta . 

Gerti daug skysčių — tai 
p i r m a užduotis . Bet reikės 
atl ikti dar ir antrą, kiek sudė

tingesnį darbą — pakeisti šlapi
mo reakciją. J i gali būti rūgšti 
ar šarminė. Je i rūgšti, tai ger
damas dvi kvortas (apie 2 1) cit
rusinių vaisių sulčių per dieną 
(apelsinų, greipfrutų), padarysi 
šlapimą šarminį (nors šios sul
tys rūgščios, bet šlapimą 
paverčia šarminiu). O jei šlapi
mas šarminis, reikės jį rūgštinti 
v i taminu C kas 8 valandas 
paimant vieną 300 mg tabletę. 

Trečia užduotis — išsiaiš
kinti , kokios rūšies akmenys 
auga inkstuose. Tai nustatoma 
ištiriant laboratorijoje akmenis, 
iš imtus operuojant ligonį. 
Inks tų akmenų rūšį galima 
sužinoti ir iš tyrus šlapimo 
nuosėdas — ten esamų druskų 
kristalus. 

Šlapimo reakciją reikės de
r in t i pr ie inkstuose esamų 
akmenų rūš ies . Mat vieni 
akmenys formuojasi rūgščiame 
šlapime, o t irpsta šarminiame. 
O kiti — atvirkščiai. Gydytojas 
kiekvienam ligoniui nuodugniai 
apie t a i paaiškina. Pacientui 
l ieka t ik vykdyti gydytojo 
nurodymus. Tada akmenligė 
bus lengviau tvarkoma. Reikės 
tokiems dar ir maistą pritaikyti 
pagal akmenų rūšį. Tai bus 
ke tv i r ta būt inai at l iktina 
užduotis. 

Čia ir paaiškėjo, kodėl vie
nas pacientas gerai tvarkosi su 
inkstų akmenlige, o kitas vargs
t a su ja net visą savo sutrum
pintą amžių. Viską nulemia 
paciento išmintis — gebėjimas 
tvarkingai elgtis tiek sveikam 
esant, tiek kad ir akmenlige 
susirgus. 

Inkstu akmenys 
sutrupinami be 
operaci jos 

Aš mažai geriu skysčių ir 
daug prakaituoju. Inkste atsira
do akmenų. Urologas pataria 
juos operuoti. Atsitiktinai suži
nojau, kad Nortwestern univer
siteto ligoninėje be operacijos 
ša l inami akmenys. Nuvykau 
ten ir be operacijos ultrazondu 
man sutrupino inkste akmenis. 
Ar visiems ligoniams tinka toks 

Kauno Medicinos universiteto 
Akušerijos ir ginekologijos 

klinikoje 
Lapkričio mėn. Kauno Me

dicinos universiteto Akušerijos 
ir ginekologijos klinikoje lankėsi 
svečias iš JAV: medicinos mok
slų daktaras , Čikagos univer
s i te t inės medicinos mokyklos 
(Northwestern University Fein-
berg Medical School) studijų 
skyr iaus direktorius, akušerijos 
i r ginekologijos profesorius 
Louis G. Keith. 

Prof. L. G. Keith yra dauge
lio asociacijų JAV ir Europoje 
na rys , 25 knygų bendraauto
r ius, 3 žurnalų redakcinės ko
legijos narys, per 400 įvairių 
mokslinių straipsnių autorius. 
Už mokslinę veiklą prof. L. G. 
Keith yra ne kar tą įvert intas ir 
apdovanotas. Profesorius ypa
tingą dėmesį skiria daugiavai-
sių (dvynių) nėštumų tyr imams, 
nagrinėja ne tik jų biologiją, epi
demiologiją, nėš tumo ir gimdy
mo priežiūros klausimus, nau
jagimių išeitis, bet ir dvynių 
vystymąsi, jų šeimos problemas 
vaikystėje bei vėlesniame laiko
tarpyje. 

Kauno medicinos univer
siteto Akušerijos ir ginekologi
jos klinikoje svečias skai tė 
paskai tą „Alternatyvios gydymo 
priemonės pomenopauzės laiko
tarp io moter ims" Profesorius 
palietė šiuo metu visame pa
saulyje aktualią temą — moters 

GERK DAUG 

gydymas? 
Tinka, tik reikia paciento 

pastangų. Visų pirma jis tur i 
gerti daug naudingų skysčių — 
vaisių sulčių, valgyti sriubų, 
daug vaisių bei daržovių, idant 
šlapimo per parą susidarytų 
mažiausiai du litrai. Taip elg
damasis užbėgsi inkstų akmen
ligei už akių. 

Dabar dejuot pradės urolo
gai, k a d neteks uždarbio iš 
akmenligės operacijų. Mat 
daugelis ligoninių jau tu r i 
aparatūrą, kuri sėkmingai šali
na be operacijos inksto akme
nis. Tik 5 proc. tokių ligonių dar 
t u r ė s gultis ant operacinio 
stalo. Tai gera naujiena pacien
tams. 

Kodėl vasarą 
inkstų akmenligė 
dažnėja? 

Kodėl man inkstuose akme
nys dažniau atsiranda vasarą? 
Gydytojas tvirtino, kad kli
matas ir metų laikas turi įtakos 
inkstų akmenų susiformavimui. 
Ar tai tiesa? 

Tiesa! Yra vietovių, kuriose 
inkstų akmenligės atvejų esti 
daug dažniau nei kitur. Tai 
Amerikos pietryčiai ir piet
vakar ia i bei didžiųjų ežerų 
vietovės. 

Įvairiai aiškinama, kodėl 
tose vietose dažniau žmonės 
šlapimtakiuose akmenlige su
serga. Mediciniškai tiksliausias 
bus šitoks paaiškinimas: tam 
tikrose vietose tam tikru metų 
laiku labai šiltas oras daugiau 
džiovina žmones, jie išpra
kaituoja daug skysčių. O neger
dami daug skysčių jie sumažina 
šlapimo kiekį. Sumažėjus šlapi
mo kiekiui jis darosi tirštesnis, 
nes mažesniame kiekyje reikia 
vis vien vandenyje tirpstančias 
kūno atmatas pašalinti. Tada 
per daug sutirštėja šlapime 
kalcio, fosforo ir oksalatų drus
kos. Tai ir sudaro sąlygas 
akmenims atsirasti šlapimta
kiuose bei inkstuose. 

Atsiminkime dar vieną 
dalyką — visi inkstų akmenlige 
sergantieji, kokioje žemės vieto

je jie begyventų, yra menki van
dens gėrėjai. Dėl įvairių 
priežasčių, dažniausiai todėl, 
kad tėvai patys mažai skysčių 
vartojo ir vaikų nepripratino to 
daryti. O čia dar įvairūs neiš
manėliai patar ia mažiau 
skysčių gerti senesniems bei 
širdininkams. Taip ir turime 
gerą būrį žmonių, sergančių 
inkstų akmenlige, nes mažai 
skysčių vartoja. O šiltomis 
dienomis ši liga dar paaštrėja. 
Mat neįpratę gerti daug van
dens tokie ligoniai karštą dieną 
raitosi iš skausmo dėl inkstų 
akmenų. 

Menki vandens vartotojai 
turėtų pasimokyti bent iš žiur
kių. Mediciniški tyrimai paro
do, kad žiurkei neduodant rei
kiamo kiekio skysčių, per dieną 
jos šlapimtakiuose net 4 mg 
akmenų gali susiformuoti — 
taip jie greit auga. Gyd. urolo
gas Donald F. McDonald tvirti
na, kad New Yorko valstijos 
vakarinėje dalyje gyvenančiam 
žmogui per 10 dienų inkstuose 
gali susidaryti 40 mg akmenų. 
Šioje ir aukščiau minėtose 
vietose daugiau akmenų 
žmonių inkstuose atsiranda 
vasarą. Beje, daugumoje atvejų 
— net iki 70 proc. jie susidaro iš 
kalcio oksalato. Tai gali sąlygoti 
gausus daržovių valgymas 
vasarą — mat daržovės turi 
daug kalcio oksalato. Tik čia 
nepadarykim klaidingos išva
dos — nemėginkime mažiau 
daržovių valgyti. Priešingai, 
pradėkime dešimteriopai dau
giau gerti sveikų skysčių: van
dens, vaisių ar daržovių arbatos 
bei sulčių, valgyti pieniškų, 
daržovių bei vaisių sriubų — tik 
ne mėsos sultinių. 

Nė vienas lietuvis neturėtų 
vartoti svaigalų, kavos bei 
įvairiopų gazuotų vandenų. Ir 
savo vaikus pratinti prie tokių 
skysčių nereikia — tada jiems 
suaugus nebus vargo higie
niškai maitintis." 

Dabar tamstai bus aišku, 
jog reikia daug gerti sveikų 
skysčių, kad nesusidarytų 
sąlygų akmenims formuotis 
inkstuose net ir karščiausiu 
metu. Net pragare nesusidarys 
inkstuose akmenys šiaip 
sveikam bei daug skysčių ge
riančiajam. Todėl tamsta imk 
greipfrutų sulčių ar bruknių 
nuoviro — ką gydytojas patars 
— gerti tiek, kad susidarytų ne 
mažiau kaip du litrai šlapimo 
per parą. O jei pajėgsi tris litrus 

šlapimo per parą turėti — tai 
dar didesnė tikimybė, kad tam
stos inkstuose bei šlapimta
kiuose niekada akmenų nebus. 
Suprantama, kad šlapimtakiai 
tur i būti pralaidūs, be jokių 
susiaurėjimų — tik tada minė
tas patarimas bus naudingas. 

Gulėjimas, kaulų 
tirpimas ir inkstų 
akmenys 

Kaip galėjo atsitikti, kad 
mano tetai, nusilaužus koją ir 
ligoninėj dėl blogo kaulų gijimo, 
išgulėjus šešiolika savaičių, 
ėmė inkstuose akmenys augti. 
Gydytojai nieko apie tai mums 
nepaaiškino. 

Ant palinkusio karklo visos 
ožkos lipa. Stovinčiame van
denyje visokie vabalai veisiasi, 
o upelio vanduo pats savaime 
per kelis kilometrus apsivalo. 
Taip esti ir su nejudančiu, savo 
kaulų nemankštinančiu žmogu
mi. Ramumoje esą kaulai ima 
tirpti. Kalkės iš t irpstančių 
kaulų eina į kraują ir iš kraujo 
lauk. Jei žmogus ilgai guli 
gipse, nejuda, tai tos kūno 
dalies kaulai retėja (osteo
porozė). Jie gali blogai gyti ir 
nuo menkiausio sutrenkimo 
lūžti. Užtat visi atsiminkime ir 
kitiems šią tiesą sakykime: 
judėkime, dirbkime visi, visur ir 
visada. Kai liga paguldo mus 
ilgesniam laikui į lovą — 
judinkime, mankštinkime ga
lūnes. Tegul kaulai gauna 
darbo. Tegul juose gerėja kraujo 
apytaka. Mažiau jie tirps. Dar 
kitos tiesos nepamirškime: nus
tokime manyti, neva senesniam 
reikia mažiau gerti skysčių. 
Priešingai. Reikia daug gerti 
vaisių sulčių, valgyti vaisių, 
daržovių kiekvienam senesnia
jam. Tada mes, kaip anas 
upelis, valysime inkstus ir 
šlapimo takus. Tada ten 
susirenkąs kalkių smėlis bus 
išplaunamas laukan. Taip 
elgdamiesi išvengsime inks
tuose ir šlapimtakiuose akmenų 
susidarymo. Kai žmogus tur i 
polinkį akmenų susidarymui 
šlapimtakiuose, jam tenka gerti 
daug greipfruto sulčių (esant 
tam tikros rūšies akmenims — 
bruknių sulčių), kad per parą 
šlapimo susidarytų mažiausiai 
du litrai. Vasarą tenka dar dau
giau skysčių gerti, kad 
susidarytų tiek šlapimo. 

menopauzė ir su ja susijusios 
problemos. 

Visuomenėje nenutylančios 
diskusijos apie pakaitinės hor
monų terapijos naudą ir riziką, 
vieningos nuomonės apie skiria
mų preparatų dozes ir jų varto
jimo t rukmę nebuvimas, egzis
tuojantis šalutinis šių vaistų 
poveikis verčia kalbėti apie 
a l te rna tyvius gydymo būdus. 
Prof. L. G. Keith skatino ne
pamirš t i , jog gyvenimo būdo 
pokyčiai, fizinis aktyvumas 
padeda sumažinti klimakterinio 
laikotarpio simptomus. Kalbė
damas apie soją — natūralių 
estrogenų šaltinį, profesorius 
apgailestavo, jog nežinoma ka
da, kiek ir kokių produktų reik
tų suvartoti, kad būtų galima 
tikėtis teigiamo efekto. Panašus 
klausimas iškyla ir vartojant 
maisto papildus su natūraliais 
es t rogenais . Sunku yra nus
tatyti , ar moterys gauna vieno, 
kito sudedamojo komponento 
rekomenduojamą dienos dozę? 
Tuo tarpu subalansuota polivi-
taminų terapija, kuriai paskai
tos metu buvo skirta ypač daug 
dėmesio, leidžia išvengti anks
čiau minėto netikrumo dėl doza
vimo. Diskutuoti šia aktualia 
problema galėjo ne tik Kauno 
Klinikose susirinkę gydytojai, 
rezidentai, studentai. Ši proga 

Svečias iš JAV su Kauno Medicinos universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos personalu. Iš kairės: gyd. R. 
Maciulevičienė; Kauno universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Nedizauskienė, prof. 
L. G. Keith, doc. V. Gintautas. 

I I bus suteikta Klaipėdos 
Vilniaus miestų medikams. 

Viešnagės metu prof. L. G 
Keith susipažino su darbo ypa 
tumais Kauno Medicinos uni 
versiteto Akušerijos ir gine 
kologijos klinikos skyriuose 
buvo maloniai nustebintas išvy 
dęs naujai atnaujintą ir rekon 

struotą, atitinkanti aukštus 
pasaulinius standartus, Gim
dymo skyrių. Svečias teigiamai 
įvertino Klinikoje vykdomus 
mokslinius darbus, skatino kuo 
intensyviau jų rezultatus ir 
kitus mokslinius straipsnius 
publikuoti tarptautiniuose žur
naluose. 

Kauno mieste prof L. G. 
Keith aplankė vieną unika
liausių muziejų Baltijos šalyse 
— Lietuvos medicinos ir farma
cijos istorijos muziejų. 

Atsisveikindamas prof. L. 
G. Keith išsakė norą dar kartą 
atvykti į Kauną ir į Lietuvą 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANUI GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

7B-ESĖ KAZLAUSKAS, M£>. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
Tel. 708-349-0887. 

Priklauso Paios ir Christ ligoninėms. 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTl] GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave.. Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANUI GYDYTOJAS 

lietuviams sutvarkys dants už prieinamą kainą 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMK3KAS, M.D. 
KARDOJOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GAJLĖ SABALIAUSKAS, M.D. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 Hightand Ave, Tower 2, Suite 40C 

Downers Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

Priklauso Good Samaritaa Centrą! 
DuPage, Edvvard ir Elmhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, M.D„ S.C. 
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Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 H 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 
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JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry. 815-363-9595 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

,,Draugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

Maža dovanėlė — didelis 
džiaugsmas 

Uteniškiams gerai pažįsta
ma vienuolė sesuo Dolores 
Butkus, gavusi labdaros siuntą 
iš Amerikos, nutarė aplankyti 
Utenos pagrindinės mokyklos 
Pačkėnų skyriaus pradinukus 
bei darželinukus ir Kuktiškių 
pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokinius ir darželinu
kus. Tą padaryti jai padėjo 
Utenos savivaldybės Švietimo ir 
sporto skyriaus vedėjas Anta
nas Panavas ir šio skyriaus 
vyresnioji specialistė Zita Sa-
belkienė. 

Visi Pačkėnų mokyklėlės 
vaikai ir darželinukai pirmą 
karta čia apsilankančios vieš
nios laukė labai nekantriai: 
susispietę prie durų, visi laiky
dami po rudens šalnų dar 
nepakąstą gėlės žiedelį iš savo 
darželių. Sesuo Dolores, vi
siems mažyliams papasakojo 
apie tai, kad vienas Amerikoje 
gyvenantis žmogus, kurio tėvai 
jau gimę Amerikoje, o seneliai 
— Lietuvoje, ėmėsi papildomo 
darbo, kad galėtų uždirbti pi
nigų, už kuriuos galėtų nupirk
ti Lietuvoje gyvenantiems 
vaikams dovanėlių — įvairių 
mokykloje reikalingų daiktų 
(pieštukų, parkerių, klijų, spal
voto popieriaus, sąsiuvinių ir 
kt.), saldainių. Pati sesuo Dolo
res kiekvienam vaikui atskirai į 
maišelį supakavo ir padovanojo 
po rankų darbo rožinį, jos pa

čios sukurtas maldeles. Papa
sakojo ir apie tai, kad vienos 
Amerikos parapijos tikintieji 
surinko pinigų, kad sumokėtų 
laivams, atplukdžiusiems daug 
dėžių su dovanėlėmis Lietuvos 
vaikams. „Jus esate svarbiausi, 
— įteikdama vaikams dova
nėles ir paglostydama kiekvie
no galvelę, sakė sesuo Dolores, 
— jūs esate mažos žvaigždutės, 
turėsiančios pakeisti šiandienos 
mokytojus, mokyklų direkto
rius, o galbūt ir prezidentus". 

Atsisveikinusi su Pačkėnų 
vaikais, sesuo Dolores ir ją ly
dintys pagalbininkai nuvyko į 
Kuktiškių pagrindine mokyklą. 
Čia dovanėlės buvo įteiktos 24 
pradinukams ir 14 ikimokyk
linukų. Paprastai tokio amžiaus 
vaikai ramiai nusėdėti negali, 
vis šurmuliuoja jei kalba suau
gusieji. O šį kartą buvo kitaip 
— ir pačkėniškiai, ir kuktiš-
kiečiai vaikai išpūtę akeles žiū
rėjo į seserį Dolores, klausėsi 
jos kalbos ir tvirtai rankose 
spaudė dovanotus daiktus. 
Vaikams tai buvo didelė šventė. 
O mokytojos sakė, kad dabar 
teks vaikams daug ką papildo
mai aiškinti: kur ta Amerika, 
kodėl ten yra žmonių, mylinčių 
Lietuvoje gyvenančius vaikus, 
kodėl laivai atplukdė dėžes su 
dovanėlėmis, kas tai yra vie
nuoliai ir daugelį kitų dalykų. 

„Utenis", 2004 m., Nr. 124 
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ES AUDITORIAI DOMISI IŠMOKŲ NAUDOJIMU 
DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 23 d., a n t r a d i e n i s 

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS 

Lie tuvoje n e s e n i a i lan
k ė s i E u r o p o s Komis i jos 
a u d i t o r i ų de legac i ja , besi
domint i t i e s iog in ių i šmokų 
admin i s t rav imo ir kontrolės 
s i s t emos įd i eg imu bei taiky
m u . D e l e g a c i j o s a t s tova i 
l a n k ė s i i r N a c i o n a l i n ė j e 
m o k ė j i m o a g e n t ū r o j e prie 
Ž e m ė s ū k i o min i s t er i jo s , 
sus i t iko su jos vadovais . 

Pasak Nacionalinės mokėji
mo agentūros Ryšių su visuo
mene skyriaus vadovės Dovilės 
Kirdeikienės , audi to misijos 
metu buvo t ikr inama su tiesio
ginėmis įmokomis susijusi Že
mės ūkio ministerijos, Nacio
na l inės mokėjimo agentūros, 
Žemės ūkio informacijos ir kai
mo verslo centro bei Naciona
linės žemės ūkio tarnybos veik
la. 

„Auditoriai itin aktyviai 
domėjosi, kaip įdiegta ir kaip 
veikia mūsų tiesioginių išmokų 
administravimo ir kontrolės sis
t ema , ta ip pat vertino mūsų 
agen tūros adminis t racinius 
gebėjimus. Komisijos atstovai 
aplankė 10 savo nuožiūra pa
sirinktų pareiškėjų, gyvenančių 
Kauno apskrityje ir ten atliko 
kontrolinį patikrinimą. 

Po keletos dienų jie pateikė 
nega lu t ines išvadas , išsakė 
savo pastabas. Auditorių nuo

mone, Nacionalinės mokėjimo 
agentūros darbuotojų įvykdytos 
deklaruotų žemės ūkio naud
menų ir pasėlių plotų tiesio
ginėms išmokoms gauti pa
tikros buvo atliktos laiku, kon
trolės metu vietose atlikti 
matavimai buvo teisingi ir 
korektiški. Taigi, pareigūnai 
neturėjo esminių pastabų 
paraiškų vertintojų darbui. 
Teigiamai buvo įvertinta ir 
mūsų šalyje taikoma pareiškėjų 
informavimo bei konsultavimo 
sistema", — sakė D. Kirdei-
kienė. 

Siūlė nepamiršt i ir 
nuotol inės patikros 

Prieš išvykdami iš Lietuvos, 
auditoriai iš ES Agentūros spe
cialistams siūlė atkreipti di
desnį dėmesį į patikros vietoje 
rengiamas formas. Siekiant 
objektyviau įvertinti pastebėtas 
klaidas ir taikyti sankcijas 
pažeidėjams, auditoriai Nacio
nalinei mokėjimo agentūrai 
rekomendavo ataskaitoje deta
liau ir išsamiau aprašyti rastus 
neatitikimus. Siūloma ateityje 
daugiau naudoti nuotolinės 
patikros metodą. Šiuo metu 
tokio metodo naudojimas yra 
rečiau taikomas dėl neaiškaus 
laukų ribų žymėjimo. 

Priminsime, jog šiemet Lie
tuvoje paraiškas tiesioginėms 

išmokoms už pasėlius ir žemės 
ūkio naudmenas gauti pateikė 
237,890 žemdirbių, deklaruotas 
2 mln. 577,476 ha žemės plotas. 
Nacionalinė mokėjimo agentūra 
spalio pradžioje baigė tikrinti 
deklaruotus žemės ūkio. naud
menų ir pasėlių plotus tiesio
ginėms išmokoms gauti . Re
miantis Lietuvos ir ES teisės 
aktais , privaloma pat ikr int i 
mažiausiai 5 proc. pateiktų 
paraiškų. Agentūra atliko 
14,340 patikrų, t.y. apie 6 proc. 
nuo visų pateiktų paraiškų. Dar 
apie 4,000 paraiškų t ik r in ta 
nuotolinės patikros būdu. 

Baus ir už aplaidumą 

Pasak D. Kirdeikienės, įvai
riose šalies vietovėse gyvenan
tys žemdirbiai dažniausiai 
neteisingai deklaravo žemės 
ūkio naudmenų ar pasėlių plo
tus, be to, kai kurių pareiškėjų 
deklaruota žemė yra blogos 
agrarinės būklės, neteisingai 
nurodyti blokų numeriai bei 
laukų plotai. Aptikta ir nemažai 
dvigubai deklaruotų pasėlių. 
Tokiais atvejais pa rama bus 
mokama tam pareiškėjui, kuris 
pateiks žemės valdymo teisę 
įrodančius dokumentus — 
nuosavybės, nuomos sutarčių 
kopijas, bei dokumentus, pa
tvirtinančius, kad deklaruo
tame plote jis užsiima tik žemės 

ūkio veikla. Jeigu nei vienas iš 
pareiškėjų tokių dokumentų 
nepateiks, parama už ginčytiną 
plotą nebus mokama nei vie
nam... Vienas iš tą patį lauką 
deklaravusių pareiškėjų pa
ramos atsisakyti gali iki jos ga
vimo dienos, tačiau tik tuo atve
ju, jei pareiškėjas nebuvo infor
muotas apie pastebėtą neati
tikimą. 

„Pastebėjus kla idas , pa
reiškėjams yra siunčiami pra
nešimai, juose prašoma patik
slinti informaciją. Deja, žem
dirbiai dažnai nepateikia tokios 
informacijos. Nesulaukus patik
slintų duomenų,, pareiškėjams 
bus irgi taikomos sankcijos arba 
iš viso nemokamos išmokos", — 
perspėjo pašnekovė. 

Tiesioginės išmokos žem
dirbiams bus mokamos Lietu
vos teisės aktų nus ta ty ta tvar
ka, t.y. nuo šių metų lap
kričio-gruodžio iki 2005 m. 
balandžio 1 d. Pasėlių plotus 
deklaravę ūkininkai gaus tie
siogines išmokas už kiekvieną 
deklaruotą hektarą. Papildomos 
tiesioginės išmokos yra moka
mos, jei deklaruotuose plotuose 
yra auginamos ES remiamos 
žemės ūkio kul tūros . Tiesio
ginėms išmokomos už žemės 
ūkio naudmenas bei pasėlius iš 
ES ir nacionalinio biudžeto 
2004 m. skirta 489 mln. 76,000 
litų. 

PERDAVĖ PREZIDENTO SVEIKINIMUS 
Š.m. lapkričio mėn. 18 d., 

ketvirtadienį Lietuvos Respub
likos ambasador ius JAV Vy-
gaudas Ušackas perdavė prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimus 42—ajam JAV preziden
tui William Jefferson Clinton jo 
vardo centro Little Rock, 
Arkansas . atidarymo proga. 

„Naudodamasis proga, visos 
Lietuvos žmonių vardu noriu 
J u m s padėkoti už Jūsų šalies 
pas tangas , a tver ian t NATO 
duris Lietuvai. Noriu J u s pati

kinti, kad Lietuva, kaip Euro
pos Sąjungos ir NATO narė, 
sieks visokeriopai stiprinti ir 
gilinti transatlantinį ryšį. Šian
dien Amerika ir Europa išpažįs
ta tas pačias vertybes. Mūsų 
kontinentus sieja stiprūs poli
tiniai, ekonominiai, saugumo ir 
kultūros saitai. Esu tikras, kad 
Europai reikia Amerikos, o Ame
rikai — Europos", sakoma Vals
tybės vadovo laiške, adresuo
tame prezidentui B. Clinton ir 
senatorei Hillarv Rodham Clinton. 

Lietuvos prezidentas išreiš
kė viltį, kad dvišaliai ryšiai ir 
toliau klostysis ypatingo drau
giškumo, partneriškumo ir savi
tarpio supratimo dvasia. 

42-ojo JAV prezidento B. 
Clinton vardo centro atidaryme 
dalyvavo 15 buvusiųjų valsty
bės vadovų, tame tarpe 39-asis 
JAV prezidentas Jimmy Carter, 
41-as JAV prezidentas George 
Bush, esami ministrai, diploma
tinio korpuso JAV nariai, aukšti 
JAV pareigūnai. 

Viešėdamas Arkansas vals
tijoje Lietuvos ambasadorius V. 
Ušackas susitiko su šios valsti
jos vicegubernatoriumi ir lietu
viškų šaknų turinčiu Winthrop 
Rockefeller. 

Penktadienį, lapkričio 19 d., 
V. Ušackas išvyko į Texas val
stiją, susitiko su LR pramo
nininkų konfederacijos garbės 
ambasadoriumi JAV Donnie 
Nelson, Texas valstijos inves
tuotojais ir verslininkais. 

K. Vaške lev ič ius 

UŽUPIO ŽYDU KAPINĖSE ĮSKILO 
SENŲJŲ ANTKAPIŲ SIENA 

t/ * 

m i i Iii 

. . . - * • • * • 

i 
| 

. ™ : r-
Hm • 

,-Ą 
''JW mr s 

Buvusiose Užupio žydų kapinėse iškilo senųjų antkapių siena. 

Vilniaus Olandų gatvės 
prieigose lapkričio 19 d. pami
nė ta Užupio žydų kapinių 
tvarkymo projekto pirmojo tarp
snio pabaiga. 

Ceremonijoje dalyvavo Vil
niuje viešintis Jungtinių Vals
tijų Komisijos Amerikos pavel
do užsienyje (United States 
Commission for t he Preser-
vat ion of America's Heritage 
Abroad) narys Steven E. Some, 
JAV ambasador ius Lietuvai 
Stephen Mull. Lietuvos žydų 

bendruomenės pirmininkas 
Simonas Alperavičius, Vilniaus 
savivaldybės atstovai, žydų ben
druomenės nariai. 

Užupio žydų kapinių tvar
kymo projektu siekiama pažen
klinti istorines žydų kapines 
Vilniaus Užupio rajone. Šios 
kapinės buvo įsteigtos 1830 
metais ir tapo žydų visuomenės 
veikėjų amžino poilsio vieta. 
Sovietinės valdžios nurodymu 
1948 m. jos buvo uždarytos, o 
1961 metų rudenį tuometinis 

Mykolo Ambrazo (Elta) nuotr. 

Vilniaus miesto vykdomasis 
komitetas nusprendė per dvejus 
metus jas likviduoti. Šių ka
pinių paminkliniai akmenys 
buvo nugriauti ir panaudoti 
įvairiose Vilniaus miesto sta-
tybvietėse: Tauro kalno. Staty
bininkų rūmų, M. Mažvydo 
nacionalinės bibliotekos laip
tams, atraminėms sienelėms 
Lazdyno mikrorajono. Pylimo ir 
Pamėnkalnio gatvių kampe. 
Centrinio pašto įėjimui įrengti. 
Tik 1993 m laiptai j Tauro 

kalną, o 1994 m. įėjimas į 
Centrinį paštą buvo pakeisti, o 
antkapiniai akmenys saugoti 
uždaroje teritorijoje Ateities 
gatvėje. 

Olandų gatvės rajone bu
vusių kapinių teritorijoje so
vietmečiu buvo pastatyti gyve
namieji namai ir Ritualinių 
paslaugų rūmai . Kaip sakė 
Vilniaus miesto savivaldybės 
atstovė Grita Ambraziejūtė, 
Užupio žydų kapinių tvarkymo 
projekto pirmajame tarpsnyje 
buvo pažymėta kapinių riba, 
pagal autentišką pavyzdį 
įrengtas vienas vartų stulpas, o 
iš dalies antkapinių paminklų 
sudėtas memorialinis blokas, 
primenantis sieną. „Pirmajame 
tarpsnyje at l ikta t ik dešim
tadalis darbų — tokių blokų 
palei taką į Ritualinių pas
laugų rūmus ateityje turėtų 
iškilti nuo penkių iki de
šimties", — sakė G. Ambra
ziejūtė. 

Pirmasis projekto tarpsnis 
kainavo apie 185,000 Lt, o šią 
sumą perpus finansavo Vil
niaus miesto savivaldybė ir 
Jungtinių Valstijų Komisijos 
Amerikos paveldo užsienyje 
komisija. Pasak. G. Ambra-
ziejūtės, viso kapinių sutvarky
mo projekto sąmata siekia apie 
2 mln. Lt. 

Tragiško likimo sulaukė ir 
senosios Vilniaus žydų kapi
nės, buvusios t a rp P. Juo
zapavičiaus ir Rinktinės gat
vių, šalia dabart inių Sporto 
rūmų. Jos tuometinio Vilniaus 
miesto vykdomojo komiteto 
nurodymu buvo sunaikintos 
1955 metais. 

(Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Įvertinkime pastangas 

Č
ikagą kai kas vadina užsienio lietuvių 
sostine. Kiek čia gyvena mūsų tautiečių, 
niekas turbūt tiksliai nežino. Tačiau taip 

pat niekas neabejoja, kad „daug'". Žinoma, jei 
apie lietuvių skaičių spręstume iš jų dalyvavi
mo lietuviškuose renginiuose, vargiai priskai
čiuotume tūkstantį. Tad dėl to pastaruoju metu 
ir ieškome mažesnių salių, kur saujelė publikos 
bent apytikriai užpildo erdvę, o programos 
atlikėjai nesijaučia nejaukiai. 

Malonu skaityti, kad Floridos lietuviai, nors 
didžioji jų dalis sulaukusi „brandaus amžiaus", 
kas savaitę susirenka pabendrauti, o neretai ir 
į stambesnio masto renginius. Girdime apie 
gražias šventes Philadelphijoje, Cleveiande, 
Detroite, Los Angeles ir kituose telkiniuose, 
nors ten gyvena mažiau lietuvių. Beje, tokiu 
atveju niekas ir nesitiki, jog į renginį susirinks 
„minių minios" — džiaugiamasi, kad galima iki 
šimto suskaičiuoti. Kai Čikagoje į aukšto lygio 
renginį t ik tiek susirenka, nėra ko džiaugtis. 
Bet kaip publiką pritraukti? Kokia programa ją 
priviliotų į salę? 

Pagrindinė Čikagos renginių spiritus 
movens yra JAV LB Kultūros taryba, arba tik
sliau — jos pirm. Marija Remienė. Per metus ji 
suruošia keletą tikrai vertingų dvasinės 
atgaivos puotų. Retkarčiais (ypač šį rudenį) 
Lietuvių rašytojų draugija mums padovanoja 
gražių kultūrinių akimirkų. „Saulutė" taip pat 
suruošia gerų koncertų arba kitokio pobūdžio 
renginių. Kitaip tariant, progų iš namų išeiti, 
pasižmonėti, pabendrauti ir atsigaivinti ne
trūksta. Tačiau, nepaisant, kas ir kokį renginį 
ruošia, visi jaučia tą patį publikos trūkumą. 

Taigi, kur tie dešimtys (ar net daugiau) tūk
stančių mūsų tautiečių? Iš tokios gausybės, 
rodos, vis galėtų atsirasti keli šimtai, kurie 
vieną a r kitą savaitgalio dieną paaukotų 
kultūriniam, visuomeniniam reikalui — atsi
lankytų į savo pasirinktą renginį. Deja, dabar 
visur matome vis tuos pačius žmones, dažniau
siai jau žilstelėjusius ir metų naštos spaudžia
mus. Ne vienam atvažiuoti, sakykim, iš 
priemiesčių į Čikagą, ar atvirkščiai, nelengva. 
O visgi jie atvyksta, dalyvauja ir taip palaiko 

mūsų kultūrinę veiklą nuo visiško sunykimo. 
Šią savaitę švęsime Padėkos dieną. Tai dau

giau savos šeimos šventė, bet juk mes, lietuviai, 
visi esame „sava šeima", nors ka r ta i s ir 
„šeimyniškai" pasibarame. Amerikietiška ži-
niasklaida tvirtina, kad Padėkos šventės 
pagrindas yra gausios vaišės, kurioms „kara
liauja" kalakutas, o penktadienis — „didžiojo 
antplūdžio į parduotuves" d iena . Oficialiai 
prasideda kalėdinis laikotarpis ir dovanų pirki
mas (ar kada jis buvo pasibaigęs?). Lietuviškoji 
žiniasklaida — bent Čikagai ir apylinkėms — 
siūlo kur kas kilnesnį šio savaitgalio už
siėmimą: XI Teatro festivalį. Kas vakarą — vis 
naujas spektaklis, vis kita scenos mėgėjų grupė. 

Nuo Ramiojo vandenyno iki Atlanto 
pakrančių atvyksta lietuviai tea t ra la i į Čikagą 
dalyvauti JAV LB Kultūros tarybos ruošia
mame Teatro festivalyje. Pagalvokime, kokia 
ilga ir varginanti (ypač važiuojant mašinomis) 
kelionė iš New Yorko — ir dar su visa scenos 
atributika... Visgi grupė j a u n ų entuziastų 
atvyksta su paruoštu spektakliu, pasiryžę susi
pažinti su lietuviška teatro mėgėjų publika. Tik 
ar čikagiečiai norės su šiais svečiais susipažin
ti? Prisiminkime, kas atsitiko, kai neseniai iš 
Los Angeles buvo atvykęs naujas teatro sam
būris „Sezono pauzės": du spektakliai apytuštė
je Jaunimo centro salėje... Antrą kartą „Sezono 
pauzių" aktoriai tokių gastrolių nesiryžo atlikti 
ir Teatro festivalyje nedalyvaus. 

Tačiau iš Los Angeles atvyksta, čia labai 
gerai pažįstamas ir ver t inamas , LA Dramos 
sambūris. Jo aktoriams kelionė taip pat ilga ir 
daug kainuojanti — lėktuvo bilietai dabar 
nepigūs. Visgi sambūris nepabūgo nei išlaidų, 
nei nuovargio. Ar Čikagos ir apylinkių publika 
jo pastangas įvertins, a tvyks pasidžiaugti , 
paploti? 

O Čikagai Teatro festivalyje atstovaus 
..Žaltvykslė" — jau išlipusi iš „vystyklų", j a u 
užsipelniusi ir dėmesio, ir pagarbos. Tad neuž
sisėdėkime prie kalakuto likučių, į parduotuves 
spėsime nuvykti (iki Kalėdų laiko dar yra), šį 
savaitgalį paskiriame XI Teatro festivaliui. 
Niekam neteks gailėtis! 

VASARA LIETUVOJE 
JERONIMAS TAMKUTONIS 

Nr.8 

Žemės ūkis 
Savaitę laiko teko praleisti kaime, buvusioje 

tėviškėje. Giminaitis ten turi 35 ha žemės ūkį, 
dar tiek pat nuomoja. Turi įsigijęs visą „ūkio tech
niką" — mašinas, net ir kombainą, kurį jis pats 
susitaisė iš dviejų senų kombainų. Nustebau. 
kiek daug dabartinis žemės ūkis yra pasikeitęs 
nuo prieškarinio ar net kolchozinio ūkininkavi
mo. Prieš karą ūkininkai tik pasėdavo javus, kar
tais pasėlių laukus apibarstydami zuferiu. Dabar 
pasėlių laukus purškia net ligi trijų kartų: pirmą 
kartą prieš sėją nuo piktžolių, tuomet pasėlius 
nuo ligų, o trečią kartą paaugusius pasėlius 
purškia, kad sustiprintų šiaudus nuo galimo 
išgulimo. Paklausus, kiek tie purškimai kainuoja, 
atsakė, kad nuo 40 ligi 100 litų už hektarą, pri
klausomai nuo to, kaip yra purškiama. 

Ūkininkai, bent pereitais metais, nešėjo 
rugių ir, tik besilankant Dzūkijoje, teko matyti 
mažus rugių laukus. Vietoje rugių- yra sėjami 
„kvietrugiai", kurie turi trumpesnius negu rugiai 
akuotus ir nunoksta kartu su kviečiais Daug 
sėjama ketureilių ir šešiaeilių miežių, kurių 
prikuliama apie penkias tonas iš hektaro. 

Kietesnėse žemėse yra sėjami kviečiai. Niekur 
nemačiau linų, bet užtat daug geltonai žydėjo 
rapsų laukai. Tai yra augalas, panašus į laukuose 
augusias garstyčias, tik. aišku, j au sukultūrintas. 
Pasirodo, rapsu yra žieminių ir vasarinių. Iš jų 
sėklų spaudžiamas aliejus, o jų auginimas, lygiai 
kaip dobilų, žirnių ar vikių, gerina žemę. 

Naujovė kaimuose yra ir ta , kad ūkininkai iš 
rajonų autobusais kartas nuo kar to važiuoja į 
Dotnuvos rengiamus žemės ūkio seminarus, ku
riuose aiškinami vakarietiški ar nauji žemės 
panaudos metodai. Kad tai keičia ūkininkavimą, 
teko pačiam tuo įsitikinti. Kadangi šios vasaros 
pradžia buvo lietinga, nupjautas šienas pūdavo 
laukuose, tam nepadėdavo nei žaginiai. Pagal 
naują metodą, net ir žalia, šlapia žolė gali būti 
pjaunama ir susukuma į didelius rutulius, su 
„vacuum" pagalba a p t r a u k i a m a plas tmasine 
plėvele. Pagal žinovus, t a ip apdorota žolė 
nepraranda savo maistingumo. 

Ruože tarp Kauno ir Vilniaus žemes kainos 
prieš keletą metų buvo nukri tusios ligi 300 litų už 
hektarą. Dabar jos yra pakilusios apie tūkstantį 
litų. Bus daugiau. 

>ki;ho atlaidus /.iezmanuosc 
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Švenčiant buvusios lietuvių Šv. Kryžiaus parapijos (Chicago) 100 metų sukaktį, lapkričio 13 d. .buvo 
aukojamos Jubiliejinės Mišios — trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir ispanų. Iškilmėse dalyvavo daug 
lietuvių kunigų ir tikinčiųjų. Jono Kuprio nuotraukoje iš kairės: kun. Antanas Gražulis, SJ, kun. 
jaunius Kelpšas, buv^s Šv. Kryžiaus klebonas kun. Vito Mikolaitis, kun. Rimvydas Adomavičius, mek
sikietis kunigas, kun. Anthony Markus, dabartinis Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas. 

KNYGOS PRISTATYMO VAKARAS 
MAIRONIO MUZIEJUJE 

Spalio 15 dieną Maironio 
lietuvių l i teratūros muziejuje 
Kaune buvo pristatyta pirmoji 
kun. Skaidriaus Kandra tavi -
čiaus poezijos knyga „Metare-
ligija", kurią išleido „Nemuno" 
leidykla, iliustravo dailininkas 
E. Saladžius. Vakarą vedė mu
ziejaus direktorė A. Ruseckaitė. 

Pasak knygos pr is ta tyme 
dalyvavusio l i teratūrologo 
Ramučio Karmalavičiaus, ta i 
vienas sėkmingiausių pastarojo 
meto poezijos debiutų. Knygą 

galima įvardyti kaip poezijos 
rinktinę, į kurią sudėti geriau
si per 15 me^ų kun. S. Kandra-
tavičiaus parašyti eilėraščiai. 
Šios knygos techninio ir me
ninio redaktoriaus V. Oškinio 
nuomone, knygos tur inys 
a tspindi autoriaus vidinio 
pasaul io didybę, intelektu
alumą ir verčia susimąstyti apie 
vertybes bei gyvenimo paslap
tingumą. 

Vakaro metu mintimis apie 
kun. S. Kandratavičiaus poeziją 

KAIP 
APSAUGOTI 

SĖKLAS 
Dtr k l a u s i m a i . 1. Šį pava

sarį ir vasarą nesunaudojau 
visų nusipirktų gėlių ir dar
žovių sėklų, ar jos dar bus geros 
kitą pavasarį (o gal reikia iš
mesti)? 2. Prisirinkau sėklų ne 
tik iš savo darželio, bet ir iš 
kaimynų, kaip jas laikyti, kaip 
gerai išliktų iki pavasario ir 
galėčiau pasėti? 

A t sakymas . Visuomet ma-
lonugauti ir atsakyti į skaityto
jų klausimus. Ačiū. 

1. Kai kurių augalų sėklos 
išlieka daigios daug, daug me
tų, kitos labai greitai praranda 
savo daigumą. Čia daugiausia 
priklauso, kur sėklos buvo lai
komos, ar jos per daug neišdžiū
vo, ar nebuvo apšviestos kait
rios saulės spindulių. Jeigu sėk
las laikėte vėsioje, tamsioje 
patalpoje, jos buvo apsaugotos 
nuo drėgmės ir sausros, daigu
mas neturėtų būti per daug 
sumažėjęs. Sėklų išmesti tikrai 
nereikia, tačiau pavasarį, prieš 
tokias senesnes sėklas sėjant, 
įberkite kelias į vazonėlį su 
drėgna žeme. Stebėkite, kiek 
sėklų sudygo — tai maždaug 
bus tas pats procentas, kiek 
išleis daigelius, kai pasėsi te 
savo darželyje ar darže. 

2. Vargiai kas iškenčia ne
pasirinkęs sėklų iš savo darže
lio, nepaprašęs kaimynų ar 
draugų, kad pataupytų ypač 
gražiai žydinčių ir patinkančių 
gelių sėklų. Tai labai malonus 
ir naudingas užsiėmimas, nes 
sutaupome (žinome, kad pirktos 
sėklos nepigios) nemažai pini
gų, ypač jei kas turi didesnį 
žemės plotą. Be to, jau žinome, 
kaip atrodys, kaip žydės 
augalas, nes vasarą prieš tai 
matėme savo darželyje. Kartais 
nusipirktos sėklos apvilia: 

paveiksliukas ant pakelio ar 
sėklų kataloge labai gražus, o 
tikrasis žiedas jam neprilygsta. 

Pats pagrindinis reikalavi
mas: sėklos renkamos tik nuo 
žiedų, kurie jau peržydėję ir 
sėklas užauginę. Galima rinkti 
ne visai išnokusias, bet būtinai 
užaugusias sėklas. Surinktas 
sėklas išberti vienu sluoksniu 
an t ištiestų laikraščio lapų arba 
popierinių rankšluostėlių pa
talpoje, kur jos gali pamažu 
išdžiūti (svarbu, kad laisvai 
prieitų oras, bet nebūtų per 
daug karšta). Sėklas galima 
pakabinti medvilnės, lininiuose 
a r kitos plonos medžiagos 
maišeliuose — čia taip pat svar
bu, kad jos nebūtų suspaustos, 
kad laisvai prieitų oras. 

Kai sėklos išdžius, j a s 
atsargiai „iškulti", šapus nu
pūsti ir grūdelius supilti į plast
masinius maišelius arba ko
kius, sandariai uždaromus, 
indelius. Būtinai užrašyti auga
lo pavadinimą ir metus, kada 
sėklos surinktos. Laikyti vėsio
je , sausoje patalpoje iki 
pavasario. Patartina kiekvieno 
augalo sėklas laikyti atskirame 
maišelyje, nes kartais pasitaiko 
su sėklomis „surinkti" įvairių 
kenkėjų kiaušinėlių. Maišelyje 
iš tų kiaušinėlių išsiritę, iki pa
vasario jie iš sėklų paliks tik 
lukštelius. Galima sėklas 
laikyti ir garaže, bet tuomet 
reikia apsaugoti nuo pelių, 
kurios kartais net į sandariau
sius garažus susikrausto žie
moti. Šiam tikslui labai tinka
mos metalinės kavos skardi
nukės (ypač 2 svarų dydžio). 

AR DAR PJAUTI 
ŽOLĘ 

Klaus imas . Gyvenu India
na valstijoje, netoli ežero. 
Šiemet ruduo toks ilgas ir 
nešaltas — jau beveik lapkričio 
galas, o dar padorios šalnos 

Dievo kulto ir sakramentų 
kongregacija išleido dokumen
tą, kur iame pateikti pasiūly
mai, kaip planuoti Eucharistijos 
metus. Apie šio dokumento pa
sirodymą buvo paskelbta popie
žiaus Jono Pauliaus II apašta
liškajame laiške „Mane nobis-
cum Domine". Dievo kulto ir 
sakramentų kongregacijos do
kumente aptariami teologiniai, 
dvasiniai bei kultūriniai Eucha
ristijos metų aspektai ir pabrė
žiama, kad vietos Bažnyčioms 
tenka atsakomybė juos forr 
muoti. Dokumente perteikiama 
popiežiaus nuostata vietos Baž
nyčių nuožiūrai palikti spręsti 

dalijosi poetas Edmundas 
Janušaitis, poeziją skaitė akto
rius Egidijus Stancikas, pia
ninu skambino pianistas To
mas Kukta ir jo mokinės Ieva ir 
Miglė Rakitaitės. Kunigas 
Skaidrius Kandratavičius skai
tė savo poeziją ir padėkojo į 
vakarą gausiai susirinkusiems 
jo poezijos gerbėjams bei 
pagrindiniams rėmėjams už 
dvasinę ir finansinę paramą lei
džiant šią knygą. 
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nebuvo. Prie namų pievelės ža
liuoja, kaip vasarą. Man atrodo, 
kad žolė tebeauga. Ar ne per 
vėlu ją pjauti? Kaimynas sako, 
kad reikia palikti ilgesnę žolę, 
tuomet neiššals jos šaknys. 

Atsakymas . Jeigu žolė te
beauga ir norite ją pjauti — tai 
ir pjaukite. Nereikia „nuskusti" 
labai trumpai, bet ilga žolė ne 
tik neapsaugos jūsų pievelės, o 
gali net pakenkti. Vis tiek 
žiemą žolės viršutinė dalis 
nušals iki pat žemės, o pavasarį 
atžels iš šaknų. Ilga žolė, vir
tusi „bespalviu šienu", jei bus 
labai šlapias periodas, gali 
pradėti pūti arba pasidengti 
pelėsiais, grybeliu, kuris ka
muos pievelę net pavasarį. Ilga 
žolė šaknų nuo iššalimo neap
saugos, bet padės įvairiems 
kenkėjams šiltai žiemoti. J ą 
dabar nupjovę, pavasarį tu
rėsite mažiau darbo, kai norė
site savo pievelę nugrėbstyti, 
paruošti naujam augimo se
zonui. 

LOVELIAI IR 
VAZONAI 

Klausimas. Kieme ir bal
kone buvau prisisodinusi daug 
vasarinių gėlių. Dabar, kai 
žydėjimo ir augimo sezonas 
pasibaigė, ką daryti su žeme: ar 
galima ją pasilikti kitam 
pavasariui, ar geriau išversti 
ant lysvės ir vazonus pripildyti 
nauja žeme? 

Atsakymas. Jeigu vasarą 
augalus buvo užpuolę bet kokie 
kenkėjai, yra galimybė, kad jie į 
žemę padėjo savo kiaušinėlius 
ir kitą pavasarį, pasodinus į 
tuos pačius vazonus naujus 
augalus, vėl jais gardžiuosis. 
Jei neturėjote problemų su 
kenkėjais, žemė nėra užkrėsta, 
galima ją vėl panaudoti. Visgi 
reikia atsiminti, kad vazonas — 
ne lysvė. Dažnai laistant jame 
augantį augalą, vandens per
teklius išbėga pro skylutę apa
čioje, o kartu su vandeniu — ir 
augalui naudingos medžiagos, 
tad žemė vazone nėra tokia 
maistinga, antrus metus ją pa
naudojus, reikės daugiau trąšų, 
kad augalai gerai klestėtų. 

Jei norite žemę vazonuose 
ir kituose induose pasilikti, 
laikykite lauke, kad šaltis 
sunaikintų joje besislepiančius 
kenkėjus ir jų kiaušinėlius. Jei 

tai , kokiomis iniciatyvomis pa
minė t i Eucharistijos metus . 
Dokumente t a rp kitų dalykų 
siūloma pradedant Euchar is 
tijos metus apmąstyt i pas
toracines problemas, kaip antai 
kunigų stygių, menką sekma
dienio Mišių lankomumą. Rei
kia imtis priemonių, kad Mišių 
šventimas kiekvienoje parapijo
je taptų centriniu įvykiu. 

Dokumente p r imenama 
Eucharistijos adoracijos svarba. 
Verbų sekmadienį, minint Pa
saul inę jaunimo dieną, ypač 
dera pakviesti į adoraciją jau
nimą. Dokumente taip pat ra
ginama sustiprinti sielovadinį 

dėmesį t ikint iesiems, nega
lintiems priimti Komunijos 
(sudariusiems kitą santuoką). 
Sielovadinio rūpinimosi ženklas 
šiems tikintiesiems gali būti 
eucharistinis palaiminimas. 

Tekste raginama, kad vys
kupijose Eucharistijos metai 
būtų iškilmingai pradedami ir 
užbaigiami. Siūloma įsteigti 
specialias skiltis bažnytiniuose 
laikraščiuose, internete, radijo 
bei televizijos laidose. Dievo 
kulto ir sakramentų kongre
gacija savo dokumente siūlo 
neapsiriboti vien gražiomis li
turginėmis apeigomis, bet įves
ti Eucharistijos temą taip pa t 

į kultūros ir asmeninio gyveni
mo sferas: Eucharist i ja ka ip 
„nuostata", „gyvenimo planas", 
dvasingumas. Eucharisti jos 
metais reikia apsvarstyti, kokiu 
mastu Eucharistija galėjo ir 
tebegali veikti žmogiškosios 
kul tūros plėtrą. Raginama 
stengtis geriau pažinti krikš
čioniškosios kilmės meno ver
tybes, turinčias sąsajų su 
Eucharistija, — šia tema rengti 
parodas, konferencijas bei pub
likacijas. 
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PAŠVENTINTAS BONIFRATRŲ VIENUOLYNAS 
Spalio 16 d. Vilniuje buvo 

pašvenintas ką tik restauruo
tas buvęs Bonifratrų vienuoly
nas . Pašventinimo iškilmės 
prasidėjo iškilmingomis šv. 
Mišiomis šalia vienuolyno 
esančioje Šv. Kryžiaus bažny
tėlėje. Atstatytą Bonifratrų 
vienuolyną pašventinęs kardi
nolas Audrys Juozas Bačkis 
meldė Viešpatį palaiminti ir čia 
besirenkančius, ir dabart ines 
vienuolyno gyventojas — 86-
ąsias kongregacijos įkūrimo 
metines mininčias Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vargdie
nių seseris. Pašventinimo apei
gose dalyvavo ir apaštališkasis 
nuncijus arkiv. dr. Peter Step-
han Zurbriggen bei jo padėjė
jas, nemažai kunigų ir per 30 

žemę išpilsite ir pavasarį pripil
site naujos, būtinai vazonus a r 
kitus indus išplaukite muiluotu 
karš tu vandeniu (nepakenks, 
jeigu perpilsite chloru), tuomet 
užsit ikrinsite, kad „nesu
taupysite" kokio grybelio, pelė
sio ar parazito naujam sezonui. 

AR DAR 
NEVĖLU? 

K l a u s i m a s . Ar dar ne per 
vėlu sodinti tulpių, narcizų 
svogūnėlius? O kaip su mede
liais ir krūmais? 

A t s a k y m a s . Svogūnėlius 
sodinti nėra per vėlu, kol žemė 
neįšalusi — nors ir iki Kalėdų. 
Šiuo metu kai kuriose parduo
tuvėse yra užsilikę tulpių, nar
cizų, jacintų ar ki tų gėlių 
svogūnėlių, tad galima jų pigiau 
nusipirkt i . Prieš perkan t , 
apžiūrėkite, ar jie nėra sudžiū
vę, apipeliję, ar kitaip kaip atro
do nesveiki. Tuo atveju nieko 
nesutaupysite, bet apsigausite 
— iš sugedusio svogūnėlio 
daigeliai neišaugs, žiedai ne-
prasiskleis. 

Medelius ir krūmus sodinti 
jau kiek per vėlu. Jeigu žino
tume, kad dar negreit žemė 
įšals, galbūt naujas augalas 
spėtų įleisti šaknis, kaip sako
ma — „įsikibti į žemės krūti
nę". Nespėjęs tai atlikti prieš 
šalčius, medelis ar krūmas var
giai išliks per žiemą. Palaukite 
pavasario — vos tik žemė pra
dės atsileisti, galima sodinti. 

Jeigu ta ip atsi t iko, kad 
įsigijote medelį ar krūmą dabar, 
būt inai sodinkite, bet duobę 
pripilkite vandens, po to žemę 
prie augalo šaknų priplokite, 
dar gerai palaistykite ir ant 
viršaus užpilkite sluoksnį sau
sų lapų, šiaudų, arba smulkiai 
sukapotos medžio žievės. Vir
šutinė žemės danga turi būti 
storoka, kad apsaugotų paso
dinto augalo šaknis ne tik nuo 
šalčio, bet ir nuo perdžiūvimo. 

Beje, ne tik naujai pasodin
tus, bet ir kitus jaunus mede
lius apsaugokite nuo graužikų, 
jų kamieno apatinę dalį apsup
dami vieliniu sietu a r k i ta 
„neįkandama" medžiaga. Ne tik 
kaime, bet ir priemiesčiuose, 
įvairūs graužikai (zuikiai, lau
kinės pelės ir kt.) žiemą mede
liams daug žalos pridaro. 

vienuolijos seserų. 
Pačiame sostinės centre, 

priešais Prezidentūrą, esančios 
Bonifratrų bažnyčios istoriją 
pašventinimo apeigų dalyviams 
priminė dr. Irena Vaišvilaitė. 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserys dalijosi pri
siminimais apie savo gyvenimą 
buvusiame nuniokotame pasta
te. Programos nuotaiką muzi
kiniais interliudais papildė mu
zikas Andrius Pleškūnas, kurio 
močiutė gyveno šiame pasta te ir 
prisimena ten gyvenusias seseris. 

Šio ansamblio istorija siekia 
1332 m., kai į Vilnių atvyko pir
mieji pranciškonai. Nukankintų 
pranciškonų palaidojimo vietoje 
Petras Goštautas pas ta tė kry
žių, o vėliau — medinę koplyčią, 
iš ko ir kilo jo vardas. 1543 m. 
sudegusios koplyčios vietoje 
Vilniaus vyskupas Povilas Alšė
niškis pastatydino gotikinę kop
lyčią. Dar beveik po metų vys
kupas Abraomas Vaina prie jos 
pakvietė įsikurti Šv. Dievo Jono 
brolijos vienuolius bonifratrus, 
kurių pagrindinė ta rnys tė — 
slaugyti ligonius. Šalia koply
čios stovėjęs mūrinis namas 
buvo išplėstas ir paverstas baž

nyčia, o senoji koplyčia prijung
ta prie pastatyto vienuolyno. 
Labiausiai bažnytėlę garsino jos 
rūsyje esantis šaltinėlis. Nuo se
no tikėta, kad kankinių pranciš
konų palaidojimo vietoje ištryš
kęs vanduo turi gydomųjų galių. 

XVII-XVTII a. susiformavęs 
pagrindinis vienuolyno pastatų 
kompleksas jungė vienuolyną, 
pagalbines patalpas ir ligoninę, 
kurioje broliai žolėmis gydė 
psichikos ligonius. 1843 m. caro 
valdžia vienuolyną uždarė, o 
bažnyčia buvo perduota pasau
liečiams kunigams. 1903 m. pir
moji psichiatrinė ligoninė buvo 
perkelta į Naująją Vilnią. Po 
metų minėdami Marijos Nekal
tojo Prasidėjimo dogmos 50 
metų paskelbimo jubiliejų, ti
kintieji patys atnaujino Bonif
ratrų bažnyčią. 1924 m. vysku
pas Jurgis Matulaitis pakvietė 
bonifratrus atgaivinti savo veik
lą Vilniuje. Vienuolių rūpesčiu 
bažnyčia buvo suremontuota, 
įrengti šeši altoriai. 

Prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui, bonifratrų vienuo
lija atšaukė savo brolius iš Lie
tuvos, o 1947 m. vysk. M. Rei
nys pakvietė Marijos vargdienių 

seseris įsikurti ištuštėjusiame 
vienuolyne. Sovietmečiu už
draudus vienuolinį gyvenimą 
vienuolynas buvo pertvarkytas į 
butus, o bažnyčia — uždaryta. 
Seserys nepasidavė: ir toliau čia 
gyveno, nors buvo sekamos. 
1972 m. bažnyčioje įrengta kon
certų salė. 1990 metais restitu
cijos aktu sugriuvęs vienuoly
nas ir Bonifratrų bažnyčia su
grąžinta Vilniaus arkivyskupi
jai, kuri 1995 metais į Bonifrat
rus leido sugrįžti Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo varg
dienių seserims — restauruoti 
architektūrinį ansamblį ir veik
t i kongregacijos steigėjo pal. 
Jurgio Matulaičio dvasia. 

Restauruoto vienuolyno pir
masis aukštas bus skirtas vi
suomeniniams reikalams, an
trasis — seserų bendruomenei, 
trečiasis — svečiams. Nors dar 
būtina restauruoti koplytėlę bei 
galinę pastato dalį, seserys jau 
pradeda veiklą. Tikimasi 2005 
metais sulaukti Kultūros verty
bių apsaugos depar tamento 
finansinės paramos gynybinės 
tvoros daliai atstatyti. 
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SKELBIMAI J 
.DRAUGAS'' IEŠKO 

SAVANORIŲ - TELEMARKETING. 
Jei galite ir turite norą, mums 
reikia telefonistų - savanorių. 

Galite skambinti iš namų arba iš 
„Draugo" raštinės. Skambinkite 

Valentinui tel. 773-585-9500. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

N o r i t e d a l y v a u t i 
Žalios Kortos DV2006 

Loterijoje kreipkitės į 

ATLANTIC 
txpress \*orp. 
8801 S. 78 t h Ave , 
Bridgevievv, IL 60455 
Tel:1-708-599-9680 

IŠNUOMOJA 

VVoodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — $680-$720. 
Tel. 630-910-0644. Janą. 

Išnuomojamas modernus 
2 mieg. butas naujame name 
su visais baldais ar be, antrame 

aukšte. Už Kedzie Ave. ir 
66 PI. Tel. 708-656-6599. 

SIŪLO DARBA 

SPA CONSTANTINE NOW 
HIRING 

Massage therapists and nail techs. 
Mušt bie certified massage therapist 

nail tech. Mušt have Illinois statė 
license. 

Please call 708-945-8051. fsw 
resume to 630-969-5333 

Darbui reikalingi dažytojai. 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną. 
Pageidautina, 

kad kaMn'1 u rusiškai. 
IVĮ. !44~-OSn--.XS-

KALĖDINIAI /IUNTINIAI LĖKTUVU 

PRIIMAMI IKI LAPKRIČIO 25 DIENOS 

A 
Mūsų atstovai: 
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Gyvasis kampelis 
Kalakutas 

Kalakutai į Europą buvo 
atvežti iš Šiaurės Amerikos 
prieš penkis šimtus metų. J ie 
greitai paplito, mat kalakutiena 
yra labai skani mėsa. 

Kalakutas - gražus ir 
išdidus paukštis. Susierzinęs jis 
pasipučia, pastato plačią 
uodegą ir pradeda smarkiai bal-
batuoti o nukarusi skiauterė 
parausta iš pykčio. 

Kalakutė yra labai gera 
mama - perėdama aptupia net 
trisdešimt kiaušinių. 

Šis ka lakutas neatrodo l inksmas. Įdomu, kodėl? 

Žmonės jai ka r ta i s padeda 
ančių, žąsų, vištų k iauš in ių , 
kad išperintų. Išs i r i tę 
paukščiukai iš pradžių nepri
pažįsta tikros mamos, bet vė
liau pripranta. Kalakutė savo 
vaikus labai saugo ir gina, todėl 
negaudykite jos vedžiojamų jau
niklių. 

Dabar supran ta te , vaiku
čiai, kodėl žmonės sako: 

„Pasipūtęs ka ip ka laku
tas". 

Šuldu - buldu 
„Šuldu - buldu" - kalakutas, 

„Kakaryko" -jam gaidys, 
Vienas greitas, kitas drūtas, -

Kas tuos vyrus pabaidys? 

Ir atbėgo Vytenytis 
Per kiemelį su žabu -
Ir pradėjo vieną vytis, 
Ir pradėjo bėgt abu... 

Vytė N e m u n ė l i s 

Aš noriu būti... 

Mante Baliutavičiūtė (pirmoji iŠ kairės) su kitomis balerinomis ir Čikagos 
Cook County iždininke Maria Pappas. 

Pirmoji „Draugo" lietuviu
kų herojė yra Mante Bal iu-
tavičiūtė. 

Mantei 13 metų. Šeštadie
niais, kaip ir daugelis kitų lie
tuviukų, j r lanko Čikagos litu
anistinę mokyklą. 

Mante turi labai didelę sva
jonę - būti balerina. 

Nelengva, vaikai, pasiekti 
baleto aukštumų ir tapt i profe
sionalia baleto šokėja, tačiau 
Mante labai stengiasi. Net ke
turis kartus per savai tę ma-

Į mytė Dainora veža Mante į 
I Dmitri Roudnev baleto mo

kyklą, kur ji šoka nuo 5 
metukų. 

Kaip Mante vi
sur suspėja? 

Atsakymas la
bai papras tas - kuo 
daugiau esi už
siėmęs, tuo dau
giau spėji nuveikti . 
Ir išties: Man te 
šoka koncer tuose , 
įvairiuose e tn in ių 
bendruomenių ren
giniuose, važiuoja į 
baleto stovyklas... 

Paklausiau Man-
tės, ar sunku būti 
balerina? J u k rei
kia daug fizinės jė
gos šokti an t pirštų 
galiukų! O dar vi
sokios dietos... 

Pasirodo, Man
te valgo saldumy

nus, kaip ir visi kiti 
vaikai, o štai dėl darbo, 
tai tikrai - devynis pra
kaitus išlieja, kol t inka
mai „puanto" padaro. 

Anot Man tės ma
mytės Dainoros, baletas 
išugdo valios j ausmą, 
discipliną, sugebėjimą 
susikaupti, ska t ina troš
kimą pasiekti gerų rezul
tatų, ir, žinoma, lavina 
puikią laikyseną, grakščią 
eiseną. 

Man pasirodė, kad 
Mante ir namuose vaikšto 
pasitempusi ir elegantiška, 
juk ji - būsimoji baleto 
žvaigždė! 

Palinkėkime Mantei sėk
mės ir i š tvermės. Gal iš
augus ji taps garsia lietuvių 
balerina Amerikoje 

Konkursui: 
Aš ir mano laikraštis 

„Draugas" 

Sesutės Kamilė ir Gloria Kevličiūtės. 

Sese, sese, pažiūrėki! 
Negirdėta naujiena 

„Draugo" lietuviukai grįžo 
Tai geriausia dovana! 

Ar žinojote, kad... 
* Anglai ir prancūzai turi 

abėcėlę iš 26 raidžių, tuo tarpu 
kinai raštui naudoja virš 50,000 
hieroglifų. Paprasti žodžiai kaip 
lietus, dangus yra vienženkliai, 
sudurt inia i - pvz. telefonas 
susideda iš mažiausiai dviejų 
ženklų „elektr inis ' ir „kalba". 

* St ipr iausias žmogaus 
kūno kaulas yra šlaunikaulis. Ir 
jis tuščiaviduris! 

* Žmogaus kairysis 
plautis šiek tiek mažesnis nei 
dešinysis, kad būtų vietos šir
džiai. 

* Žodžiai „šachas ir matas" 
kilę iš persiškos frazės „Šach 

Mat", kas reiškia „Karalius 
mirė". 

* Dolerio ženklas $ yra 
raidė U, sujungta su S (U.S. -
United States (Jungtinės valsti
jos). 

* Pati didžiausia mašina 
pasaulyje - tai anglių kasimo 
ekskavatorius Hambache (Vo
kietija). Jis dvigubai ilgesnis už 
futbolo aikštę, o jo aukštis yra 
kaip trisdešimties aukštų 
namas. 

* Negyvojoje jūroje van
duo toks sūrus, kad žmonės 
laikosi paviršiuje ir neplaukda
mi. 

Pas i i t iokime! 
- Mamyte, ar beždžionės 

geria alų? 
- Eik ir paklausk tėvelio. 

- Mama, tėtis sakė, kad 
mes kilę iš beždžionės. Ar tai 
tiesa? 

- Kas ten žino visą tavo 
tėtės giminę. 

Gaisrininko sūnus laiko sto
jamuosius egzaminus į muzikos 
mokyklą. Egzaminų komisija jo 
klausia: 

- Prašau pasakyti , kuo 
skiriasi smuikas nuo pianino? 

Pagalvojęs vaikas atrėžia: 
- Pianinas ilgiau dega. 

- Kas geriausiai gieda? 
- Politikai, norėdami patek

ti į Seimą. 
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Dievas sukuria angelus 
Kuris kelias Angelę Sargę veda 
pas Dieve semtis šviesos? 

Atpažinkite šią 
pasaką 

Galvočius 

/ 
^KIPŠIUKAS 
Kokius skaičius uždengė kipšiukas? 

< * 

-9=2 
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Nepamirškite, vaikučiai, jog Padėkos dieną reikia padėkoti gerajam Dievui už artimuosius, 
namus ir visas kitas gėrybes. Mat visos jos duodamos mums iš dosnių Dievo rankų. Tad 

džiaukimės, dėkokime Jam ir nepamirškime, kad tai viena gražiausių Švenčių šiame krašte. 



JAV Vakarų pakrantės 
lituanistinių mokyklų konferencija 

2004 m. spalio 24 dieną Los 
Angeles JAV LB Švietimo tary
ba sukvietė visus vakarinės 
pakrantės mokytojus į konfe
renciją. Sekmadienio rytą visi 
dalyvavome Mišiose Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Po Mišių 
prasidėjo darbas Lietuvių tau
tiniuose namuose. Dalyvavo 23 
mokytojai iš Los Angeles ir San 
Diego lituanistinių mokyklų. 

Švietimo tarybos pirmi
ninkė Dalilė Polikaitienė pra
dėjo konferenciją ir pristatė 
prelegentę dr. Rimą Kašubaitę 
— Binder, kuri atvyko iš Illinois 
pasidalinti savo patirtimi. 
Profesorė pristatė paskaitą 
„Vaiko motyvacija — kaip ir 
kodėl vaikas siekia mokslo". 
Kodėl mūsų mažuliukai pirmo

kėliai taip noriai veržiasi į mo
kyklą ir su noru ruošia pamo
kėles, o vyresnių vaikų entu
ziazmas su amžiumi vis mažė
ja? Šis klausimas daugeliui 
aktualus, ne tik kaip mokyto
joms, bet ir kaip savo mokinių 
mamoms. 

Prelegentė aptarė penkias 
motyvacijos teorijas. Pirmiausia 
buvo paminėti vidiniai vaiko 
impulsai, koks nusistatymas 
dominuoja — ar siekti sėkmės, 
ar vengti nesėkmės. Antra, 
svarbus yra savęs nuteikimas. 
Galima remtis aukštu intelek
tu, giliomis žiniomis, galia ti
kėti sėkme ir nepersistengti, 
tačiau daugiausia galima pa
siekti darbo, pastangų dėka. 
Todėl labai svarbu parinkti 

Vakarinio JAV pakraščio lietuviškų mokyklų mokytojų konferencijos 
dalyviai š.m. spalio 24 d. Los Angeles. CA. Pirmoje eilėje iš kairės: JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. Dalilė Polikaitienė, Šv. Kazimiero lt. mokyklos 
vedėja Marytė Sandanavičiūtė-Newsom, paskaitininke dr. Rima 
Kašūbaitė-Binder ir mokyt. Arūnas Čėsna; kitose eilėse — konferencijos 
dalyviai. 

Geriausia kalėdinė dovanc 
DRA UGO prenumerata! 

Kalėdų proga užsakykite DRAUGĄ savo 
draugams, vaikams, anūkams, giminėms 
ir pažįstamiems (pirmą kartą 
orenumeruojant tik $65.00 metams JAV) 
Mes nusiųsime gražų 
pranešimą, kad Jūs 
užprenumeravote 
DRAUGĄ 
jų vardu. 

Kalėdų 
proga 
užsakau 
DRAUGĄ 
Siųskite: 

Vardas, pavardė _ 

Adresas 

Miestas, valstija, zip code 

Dovanoja: 

Vardas, pavardė 

Adresas 

valstija, zip code 

mokiniams tinkamo sunkumo 
ir įdomumo užduotis. Trečias 
kriterijus — savęs vertinimas 
ir pripažinimas. Profesorė 
pabrėžė, kad disciplina turi 
motyvuoti, bet nežlugdyti. 
Svarbu kiekviename mokinyje 
įžvelgti geras savybes ir jam 
pačiam jas atskleisti. Nereikia 
prikaišioti ir akcentuoti klai
das bei nesėkmes, reikia visur 
surasti pozityvią atramą, nors 
kartais ir labai menką. Moky
tojo geras žodis ar pagyrimas 
paskatina vaiką pasitempti 
ir siekti dar geresnių rezul
tatų. Teigiamos emocijos mo
kykloje viena svarbiausių 
motyvacijos sąlygų. Šiek tiek 
„gero" nerimo, troškimas pir
mauti, draugystė su klasio
kais, pergyvenimas dėl bloges
nių pažymių, prisirišimas prie 
mokytojo — visa tai teigiamų 
emocijų pasaulis. 

Paskaitos pabaigoje dr. 
Rima Kašūbaitė — Binder pa
teikė konkrečius. mokinių 
motyvavimo pasiūlymus. Dis
kusijų metu mokytojos domė
josi, kaip sudominti vienoje 
klasėje besimokančius skirtin
go pažangumo mokinius, kaip 
nedidelėse klasėse suskirstyti 
vaikus į veiksmingesnes gru
peles. 

Popietinėje konferencijos 
dalyje mokytojos pasidalino 
savo patirtimi ir aptarė naujų 
mokslo metų eigą Los Angeles 
bei San Diego mokyklose. 
Jaunesnių klasių mokymo pro
gramas aptarė mokytojos Vida 
Radvenienė ir Gailė Radve-
nytė — Hayden. Atskiroje 
grupėje vyresnių mokinių pro
gramą pristatė Los Angeles 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos vedėja Marytė New-
som. Vėliau vyko diskusijos, 
pasikeitimas mokomąja me
džiaga. Pavyzdinės pamokos 
projektus pateikė mokytojos 
Vėjūnė Baltrušaitytė, Dalilė 
Polikaitienė, Dalytė Lovett. 
Konferencijos pabaigoje Dalilė 
Polikaitienė supažindino su 
.,Mokymo gairėmis šeštadie
ninėms mokykloms". Konfe
rencija baigėsi bendra dalyvių 
nuotrauka ir šiltu atsisveikini
mo žodžiu. 

Dr. Ina Vyšniauskienė 

PAVOJINGAS 
DARBAS 

Ilgos valandos, praleistos 
spoksant į kompiuterio ekraną, 
didina riziką trumparegiams 
susirgti glaukoma. Šia akių li
ga sergant nyksta regos ner
vo ląstelės, sutrinka regėjimas, 
negydant gresia visiškas aklu
mas. 

Rūkymas ir aukštas krau
jospūdis laikomi potencialiais 
glaukomos rizikos veiksniais, 
tačiau japonų mokslininkų 
nuomone, trumparegiams to
kiu veiksniu tampa ir kompiu
terio ekranas. „Trumpare
giams, daug laiko dirbantiems 
kompiuteriu, gali atsirasti 
regėjimo lauko sutrikimų, ku
rie siejami su glaukoma", — 
rašo Toho universiteto medici
nos mokyklos mokslininkas dr. 
Masayuki Tatemichi, žurnale 
„British Journal of Ophthal-
mology" pas i rodž ius iame 
straipsnyje. 

Stebėta apie 10,000 ja
ponų, parinktų po įprasto 
sveikatos patikrinimo. Jų taip 
pat paprašyta užpildyti anketą 
su klausimais, kiek laiko jie 
praleidžia prie kompiuterio, 
kokių turi regėjimo problemų. 

Apie 5 procentai tikrintųjų 
skundėsi regėjimo lauko sutri
kimais. Vėliau juos nuodug
niau ištyrus paaiškėjo, kad 
trečdaliui jų įtariama glauko
ma. Mokslininkai teigia, kad 
tokius rezultatus lemia ryšys 
tarp darbo kompiuteriu ir 
glaukomos. 

(Elta> 

LIETUVIU FONDAS /nJTHUAMAN FOUNDATION, INC. 
14911 UTfcStreel.Umcrt !L«X3B'(S3fl) 257-1818 

FBX {638) 257-1B47 

Sutrumpinimai: atm. — atminimo įnašas; pavardė po dvi
taškio — aukotojas; suma po pavardės skliausteliuose — 
viso įnešta į LF. 

2004 m. balandžio mėn. 

2 x $10 Alšėnas Estera ir Stasys ($140); Wolff Vale-
ria R. ir William ($285); 

3x$20 Deveikis Ona ir a.a. Stasys ($1,580); Rai
laitė Neringa ($900); Sved Dana ir George 
($220); 

6 x $25 Bublys Algimantas ir Birutė ($600); Idzelis 
Henrikas atm.: Idzelis Salomėja ($710); Ku-
čiūnienė Jūra ir a.a. Aleksandras ($725); 
Pellett Judy ($700); Pikelis Eduardas atm.: 
Pikelis Victoria ($375); Vaškelis Prima ir 
a.a. Aleksas ($200); 

2 x $30 Šulaitis Anelė ir a.a. Alfonsas ($1,240); Vai
lokaitis Antanina ir Domas ($440); 

10 x$50 Barauskas Ona ir a.a. Kazimieras ($650); 
Galdikas Sofija ir a.a. Valentinas ($1,000); 
Laucius Henrikas ir Ilona ($375); Lukas 
Juozas ir Barbara ($1,450); Noreikienė Ma
rija ($925); Ošlapas Raimundas atm.: 
Ošlapas Regina ($650); Sirusas Saulius ir 
Gražina ($600); Vardys Vytautas atm.: Var
dys Ona ($700); Klosis Walter ($1,340); Ro-
gers Frank atm.: Staškus Jonė, Ančikas Vy
tautas ir Irena, Stasiukevičienė Aldona; 

24 x $100 Andrašiūnas Bronius atm.: Andrašiūnas 
Apolonija ($4,800); Baltutis Vytautas atm.: 
Balutis Ona ($3,800); Cyvas kun. Matthew 
($2,800); Medonis Anastasia atm.: Freire 
Michael ($400); Lembertas Pranas atm.: 
Lembertas Monika ($3,300); Lembertas Vi
talis ir a.a. Danutė ($1,710); Lietuvių klu
bas „Long Beach" ($600); Norkūnas Gibson 
Virginia atm.: Norkūnas Ben ($700); Nor
kūnas Povilas atm.: Norkūnas Ben ($700); 
Paškus Raymond ($2,100); Paulionis Myko
las atm.: Paulionis Veronika ($500); Pau
lionis Vitas atm.: Paulionis Veronika 
($1,250); Sealey Raphael ($3,840); Regis Al
gis ir Irena ($700); Reikenis Richardas ir 
Živilė ($1,100); Rimkus David ($500); Ro-
ciūnas Vacys ir Ona ($600); Snarskis Bro
nius atm.: Snarskis Regina ($1,200); Stan
kūnas Giedrė ($100); Stankūnas-Stankūnė 
Magdalena Birutė ($500); Staškus Vladas 
($200); Vitas Robertas ir Gailė ($1,200); Zi-
mavičius Kostas ir Adelė atm.: Carter-
Zimavičiūtė Elena ($500); XXX ($1,900); 

1 x $120 Grinis Gedas atm.: Grinis Gedas Marius 
($1,240); 

1 x $145 Janušienė Zuzana atm.: Janušis Antanas 
($2,500); 

4 x $200 Balanda Kęstutis atm.: Balanda Gediminas 
($900); Chalmeta Kaufman Lucina ir Alber
to ($1,200); XXX ($2,000); XXX ($4,200); 

1 x $250 Puškorienė Marytė ir a.a. Pranas ($2,000); 
1 x $300 Žolynas Kostas atm.: Žolynas Ona ($900); 
1 x $410 " Petronis Vytautas Romanas atm.: Petronie

nė Danutė ($1,000); 
1 x $550 Petronis Arūnas Eugenijus atm.: Petronienė 

Danutė ($1,000); 
1 x $730 Gilys Madas ($1,000); 
1 x $1,000 XXX ($18,500) 
Viso: $7,495.00 

2004 m. gegužės mėn. 

3x$20 Lastienė Sofia ($220); Šimanskis Jonas 
atm.: Karosienė Laima ($200); Baukus Min
daugas ir Olimpia ($20); 

1 x $25 A.a. Mačiulis Andrevv — laidotuvių aukos: 
Stasiukevičienė, Aldona, Gečas Joseph, 
Mašalas Filomena; 

2 x $50 Murinas Praurima ir a.a. Bronius ($250); 
Vėbraitė Vaiva ($200); 

7 x $100 Anužis Saulius ir Lina ($900); Beršėnienė 
Elena — Motinos d. proga: Balzekienė Sigi
ta ($855); Karosienė Laima ($100); Kwedar 
Edward ($1,300); Krištolaitis Aldona ($100); 
Kuprytė Vida ($100); Packauskas Leokadija 
($1,300); 

2x$200 Leugoud Edward ($10,594); Meilus Vida 
($225); 

1 x $500 A.V.A. ($2,000); 
1 x $635 Aa. Urbonas Gražina — laidotuvių aukos: 

Šimoliūnas Saulius, Petrulis Vytas, Rama
nauskas Liudas ir Albina, Barisas Bronius, 
Petronis Leonas ir Danutė, Alantienė Irena, 
Petrulis Algis, Zaparackas Algis ir Yolanda, 
Jurgutis Danguolė ir Jurgis, Memenąs Vita 
ir Viktoras, Barisas Nicole ir Jonas, Šepe-
tienė Vanda, Butkūnas A. Andrius, Benja
minas Kvietys, Udrys Janina ir Nariman
tas, Osteika Antanas; Černis Kęstutis ir 
Izolda, Leonavičius Jonas, Cyman Joan, 
Marsh Joyce, Meades Susan, Mckee Glenn 
irSally; 

RAGINA 
KASTI TUNELĮ 

| KALININGRADĄ 
Valstybės Dūmos pirmi

ninko pavaduotojas Vladimir 
Žirinovskij iškėlė sumanymą 
iškasti tunelį, kuris sujungtų 
Kaliningrado sritį su kita 
Rusijos teritorijos dalimi, pra
neša ELTA, remdamasi nau
jienų agentūra „Rosbalt". Šį 
pasiūlymą RLDP vadas pateikė 
per Valstybės Dūmos plenarinį 
posėdį lapkričio 16 d. 

„Palei Lenkijos ir Lietuvos 
sieną trumpiausias kelias iki 
Baltarusijos — tik 90 kilometrų, 
ten ir reikia iškasti tunelį", — 
sakė jis. Be to, jis paragino pas
partinti užsienio pasų išdavimą 
Kaliningrado srities gyvento
jams. „Užsienio pasus turi tik 
10 procentų kaliningradiečių, 
todėl po 2005 metų sausio 1 d. 
90 procentų jų negalės keliauti 
po savo šalį", — pažymėjo V. 
Žirinovskij. Jis pasiūlė įparei

goti URM ir VRM iki gruodžio 
25 d. išspręsti šį klausimą. 

Valstybės Dūmos NVS 
reikalų ir ryšių su tėvynainiais 
komiteto pirmininko pavaduo
tojas Andrėj Saveljev pritarė V. 
Žirinovskij pasų klausimu, bet 
idėją iškasti tunelį pavadino 
„maniloviškumu". „Reikia duoti 
RLDP atstovaujantiems depu
tatams po kastuvą, ir tegul 
kasa", — pareiškė jis. 

Kaip pažymi „Rosbalt", nuo 
2005 metų Lietuva įveda naujas 
Kaliningrado keleivinio tranzito 
taisykles — traukiniu į 
Kaliningradą ir iš jo bus galima 
vykti tik su užsienio pasu. Kali
ningrado srityje užsienio pasai 
kol kas išduoti mažiau kaip 
pusei gyventojų, kurių iš viso 
yra 950,000. 

(Elta) 

Viso: $2,420.00 

2004 m. birželio mėn. 

1 x $10 Šalčiūnas Jeronimas ($140); 
1 x $100 Bliudnikas Ramūnas ir Ramunė ($100) 
1 x $150 Lenkauskas Edmundas ir Milda — vedybų 

50-čio proga: Asta Gersovitz ($2,250); 
1 x $200 Leugoud Edward ($10,594); 
1 x $540 Aa. Bliudnikienė Stefanija atm. — laidotu

vių aukos: Dičius Ramunė, Kavaliūnas Gra
žina, Bliudnikai A.P.V. ir E. Tamoshunas 
Vidas ir Živilė, Draugelis Vaidevutis ir Ni
jolė, Chesonis R. ir R., Laukaitis Juozas ir 
Liucija, Januška Algis, Masiulis Dana, La
pinas Kęstutis ir Jane, Kirsteinas Raimun
das, Vidmantas Eugene ir Jeanne, Olis Al
dona, Punkris Irena, Kilčiauskas Jonas ir 
Lucy, Dzikas Zuzana, Sablauskas Pranas ir 
Irena; 

Viso: $1,000.00 

2004 m. rugpjūčio mėn. 

1 x $30 Šulaitienė Anelė ir a.a. Alfonsas ($1,270); 
l x $1,000 Aa. Janušonis Vytautas atm.: Janušonis 

Palmira ($3,250); 
Viso: $1,030.00 

2004 m. rugsėjo mėn. 

1 x $20 A.a. Aidukas Antanas atm.: Vitkauskas An
tanas, Stasiukevičienė Aldona; 

1 x $50 Rožėnas Konstancija ir a.a. Albertas 
($2,000); 

37 x $100 Banys Rimas ir Nijolė ($1,020); Baranaus
kas Juozas ir Aldona ($1,000); Bartkus Eu
genijus ir Danguolė ($900); Bernardo 
Brazdžionio fondas: Polikaitis Antanas ir 
Dalilė ($6,190); Buczek Lester ($635); Cepu-
lionis Harvey ir Janice ($625); Cinkus Jonas 
ir Regina ($900); Derenčius Arūnas ($100); 
Druseikis Petras ir Julija atm.: Druseikis 
Algimantas ($4,625); Dumblauskas Ed ir 
Barb ($100); Dūda Algirdas ($100); Glavins-
kas Tadas ($100); Gražys Jonas ($100); Gry
bauskas Algis ($300); Johansonas Linas 
($100); Jozaitis Paulius ($210); Juraitis Leo
nas ir Ann Marie ($300); Kelečius Linas ir 
Ramunė ($100); Kubilius Jonas ir a.a. Aldo
na ($1,150); Petroliūnas Thomas ir Laima 
($200); Petroliūnas Saulius ($100); Popie-
lowski Josef ($200); Rasutis Andrius ($280); 
Rasutis Rūta ($100); Raudys Robertas 
($100); Razma Antanas ir Asta ($3,000); 
Razma Edmundas ir Kristina ($1,600); 
Ryan Ed ($100); Stončius Pijus ir Rita 
($600); Snarskis Bronius ir Regina ($1,300); 
Subačius Giedrius ($100); Šimkus Vytas 
($100); Underys Algirdas ($100); Underys 
Vitas ($100); Vaitkus Tomas ($200); Vazne-
lis Sigitas ($100); Žemaitis Aurelius Ste-
phens ($100); 
Grybauskas Vytenis ir Loreta ($4,750); Ka
ras Arvydas ir Rita ($2,000); Vaitkus Vytas 
ir Aldona ($2,700); Zabukas Adomas atm.: 
Zabukas Jonas ir Gertrūda ($600); 
Antanaitis Faustas ir Onutė ($1,930); 
Krizanauskas-Shukavage fondas: Anne 
Krizanauskas; 

1 x $50,642.16 Vitkus Eduardas — stipendijų fondas — pa
likimas ($51,347.16); 

1 x $74,640.11 Lingis Albina — palikimas ($75,840.11). 
Viso: $140,252.27 

Viso: $152.197.52 

Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių 
fondui: LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. 
ID #36-66118312. 

4x$200 

lx$400 
1 x $10,000 



Pasaulio naujienos 
(Remantis AFP. Retfters. AP. fcUerfeuc, ITAR-TASS. BNS 

isvų agerttGtų pranešimais) 

LIETUVOJE ĮTEISINTA 
MONTESSORI 

DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 23 d., a n t r a d i e n i s 

i D K A 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzų gydytojai, atlikę 

testus dėl galimo Yasser Arafat 
nunuodijimo, jo organizme ne
aptiko jokių nuodų pėdsakų, 
pirmadieni gavęs medikų iš
vadas sakė velionio palestinie
čių vadovo sūnėnas Nasser ai 
Qidwa. N. ai Qidwa 558 pusla
pių išvadas turi perduoti pales
tiniečių komitetui, kuris aiški
nasi Y. Arafat mirties priežastis. 
Pagal griežtus Prancūzijos įsta
tymus dėl medicininių duomenų 
apsaugos, nebuvo galima viešai 
skelbti tikslios Y. Arafat mirties 
priežasties, todėl Artimuosiuose 
Rytuose pradėta spėlioti, kad jis 
buvo nunuodytas. Tačiau N. ai 
Qidwa sakė, kad „Arafat prik
lauso ne kokiam nors asmeniui 
ar šeimai, bet visai palestiniečių 
liaudžiai". 

Dabartinis JAV dolerio kur
sas arba tolesnis jo smukimas 
gali sukelti euro zonai ir ypač 
toms euro zonos šalims, kurių 
eksportas yra ypač didelis, rim
tų problemų, mano Europos Są
jungos (ES) ekonominių reikalų 
komisaras Joaąuin Almunia. 
Euro kurso pakilimas didina eu
ro zonos prekių kainas užsienio 
rinkose. JAV dolerio silpnumas 
dažnai siejamas su milžiniškais 
JAV einamosios sąskaitos ir biu
džeto deficitais, dėl kurių JAV7 

vertybiniai popieriai atrodo ma
žiau patrauklūs užsienio inves
tuotojams. Nors prezidento 
George W. Bush administracija 
atkakliai teigia palaikanti stip
raus JAV dolerio politiką, valiu
tų rinkos vis labiau įsitikina, 
kad JAV iš esmės yra patenkin
ta JAV dolerio smukimu, nes 
silpnesnė JAV valiuta didina 
JAV eksoorto Drekiu konkuren
cingumą tarptautinėse rinkose. 

KIJEVAS 
Ukrainos opozicijos kandi

datas į prezidentus Viktor Juš -
čenko paragino šalies žmones 
pradėti pilietinio neklusnumo 
akciją su šūkiu „Už sąžiningus 
rinkimus", apkaltinęs valdžios 
atstovus ir Centrinę rinkimų 
komisiją mėginimais suklastoti 
prezidento rinkimų antrojo ra
to, vykusio lapkričio 21 dieną. 

rezultatus. V. Juščenko paragi
no žmones nesiskirstyti iš Ne
priklausomybes aikštės, kurioje 
jie praleido visą naktį, laukda
mi balsavimo rezultatų. Centri
nės rinkimų komisijos duome
nimis, suskaičiavus 99.14 proc. 
visų balsų, premjerui Viktor Ja-
nukovič teko 49.42 proc. balsų, o 
V. Juščenko — 46.69 proc. bal
sų. Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacijos 
stebėtojų misijos vadovas Bruce 
George pareiškė, kad antrasis 
prezidento rinkimų ratas neati
tiko demokratinių rinkimų 
tarptautinių normų. 

valstybės sekretorius Colin Po-
well pirmadienį gavo Izraelio 
pažadą užtikrinti palestiniečių 
judėjimo laisvę, kad jie galėtų 
surengti žmogaus, pakeisiančio 
Yasser Arafat, rinkimus. C. Po-
well, pirmą kartą po pusantrų 
metų pertraukos lankydamasis 
šiame regione, išreiškė įsitikini
mą, kad Izraelis padės sudaryti 
sąlygas balsavimui, tačiau Izra
elio vadovai viešai neįsipareigo
jo išvesti pajėgų iš Vakarų 
Kranto miestų, kaip reikalavo 
palestiniečiai. 

L AZIJA 

JAV 

WASHINGTON, D.C. 
Panašu, kad ketinimai iš 

pagrindų pertvarkyti JAV žval
gybos tarnybas negrįžtamai su
žlugo, šeštadienį susidūrę su 
įtakingų respublikonų pasiprie
šinimu. Stengdamasis neparo
dyti esąs nusiminęs dėl Kongre
so nesėkmės siekiant patvirtinti 
reformas, kurių patarė imtis 
Rugsėjo 11-osios komisija, Ats
tovų rūmų pirmininkas Dennis 
Hastert pažadėjo tęsti derybas 
su Senatu ir iki baigiantis 108-
ojo Kongreso kadencijai gruodį 
dar sykį pateikti šį klausimą įs
tatymų leidėjams, jeigu bus su
sitarta kitaip. 

LOSANGELES 
Rimtas rasinių nesutarimų 

paskatintas susidūrimas įvyko 
Los Angeles, vienoje iš VVatson 
rajono mokyklų. Sis rajonas yra 
pietinėje miesto dalyje ir garsė
ja jaunimo nusikals tamumu. 
Įvykis prasidėjo dviejų mergai
čių peštynėmis ir bematant vir
to masinėmis ispaniškai kal
bančių mokinių ir afroamerikie-
čių moksleivių muštynėmis. 
Joms nutraukti prireikė saugu
mo tarnybos ir policijos įsikiši
mo. Muštynėse dalyvavo apie 
1,000 moksleivių. Laimė per 
muštynes niekas rimtai nenu
kentėjo. Nesunkiai sužeisti 4 
policininkai ir 4 moksleiviai. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JERUZALĖ 
Atnaujindamas ilgam ati

dėtą JAV taikdario vaidmenį 

BEIJING 
Gaisro, kuris siautėjo viena

me geležies šachtų komplekse 
Kinijos šiaurinėje provincijoje, 
aukų skaičius padidėjo iki 57, o 
dar trys šachtininkai šiuo metu 
laikomi dingusiais. Iš 106 žmo
nių, kurie šeštadienį ryte, kai 
kilo gaisras, dirbo toje šachtoje, 
išgelbėti pavyko 46. Gelbėtojai į 
paviršių jau iškėlė ir daugumą 
žuvusiųjų. Gaisras, kilęs šioje 
šachtoje Šahės mieste, greit iš
plito į dar keturias su ja besi
jungiančias šachtas. Po žeme į 
ugnies spąstus pateko dešimtys 
žmonių, kurių daugelis užduso 
nuo dūmų. Apie nelaimes Kini
jos šachtose pranešama nuolat, 
apytikriai kas savaitę. Kasmet 
šioje šalyje žūsta daugiau kaip 
7,000 šachtininkų. 

KATHMANDU 
Naktį Nepalo vakaruose 

esančiame atokiame Pandon 
kaime kilus susirėmimams, ku
rie laikomi kruviniausiu pasta
rojo meto įvykiu Himalajų kal
nų karalystėje, žuvo mažiausiai 
66 maoistų sukilėliai ir 10 vy
riausybinių pajėgų karių. Susi
rėmimai atsinaujino po spalio 
28 dienos, kai tarp maoistų ir 
vyriausybinių pajėgų baigėsi 
devynių parų laikinosios paliau
bos, paskelbtos tam, kad žmo
nės galėtų taikiai atšvęsti hin- \ 
duistų Dasain šventę. Kovomis, 
kurias sukilėliai pradėjo 1996 
metais, siekiama panaikinti 
monarchiją ir feodalinę kastų 
sistemą bei 26 milijonus gyven
tojų turinčią vieną iš dešimties 
skurdžiausių pasaulio valstybių 
Kinijos pavyzdžiu paversti 
„liaudies respublika". 

Vilniuje — dar viena KGB aukų kapavietė 

Vilnius, lapkričio 22 d. 
(BNS) — Vilniuje, netoli Sava
norių prospekto, surasta da r 
viena masinė KGB aukų ka
pavietė, kurioje gali būti užkas
ta iki dviejų šimtų žmonių pa
laikų. 

Masinę kapavietę „Lietuvos 
žinioms" parodė buvęs Valsty
bės saugumo depar tamento 
(VSD) vadovas Jurgis Jurgelis. 

Anot J. Jurgelio, kai netoli 
Savanorių prospekto KGB kasė 
lavonus, aplinkui plytėjo miš
kas, tačiau netrukus kaip tik 

šioje vietoje buvo pradėtas nau
doti karjeras. Vėliau į masinės 
kapavietės vietą pradėtos ga
benti statybų atliekos. 

Kaip tvirtino J. Jurgelis, 
VSD labai tiksliai nustatė pa
laikų užkasimo vietą. J a m čia 
lankantis prieš kelerius metus 
toje vietoje dar mėtėsi betono 
gabalų ir šlako. Praėjusią savai
tę jų nebesimatė, mat visa kar
jero teritorija buvo užversta 
naujomis šiukšlėmis. Dėl to kal
tas pastaruoju metu Vilniuje 
prasidėjęs statybų bumas: be

veik visi mieste ar šalia esantys 
nenaudojami karjerai pilni sa
vavališkai suvežto grunto ir 
nuolaužų. 

Lapkričio pradžioje pana
šioje masinėje KGB aukų kapa
vietėje — Tuskulėnų rimties 
parke — buvo atidarytas ko--
lumbariumas daugiau nei sep
tyniems šimtams sovietinio te
roro aukų. Iki šiol palaikai 
dešimt metų gulėjo Lietuvos ge
nocido aukų muziejuje. Tusku
lėnuose ilsisi 1944-1947 metais 
KGB nužudvtos aukos. 

Liberalcentristai kolegai pateikė 100,000 litų sąskaitą 
Vilnius, lapkričio 22 d. 

(BNS) — Liberalų ir centro są
junga (LCS į birželį į Europos 
Par lamentą išrinktam buvu
siam partijos vadovui Eugenijui 
Gentvilui pateikė 100,000 litų 
sąskaitą. 

Praėjusią savaitę par t ie
čiams išsiuntinėtame rašte LCS 
štabo vadovas Žilvinas Šilgalis 
primena, jog pagal liepos 13 die
nos partijos valdybos sprendimą 
E. Gentvilas turi padengti dalį 
po Europos Parlamento rinkimų 
likusios skolos. 

Laiške teigiama, jog liepos 
13 dieną LCS valdyba nuspren
dė, jog skolai padengti po 
100,000 litų turi sumokėti euro-
parlamentarų mandatus iško
voję E. Gentvilas ir Margarita 
Starkevičiūtė, likusius 180,000 
litų padengs partija. 

Taip padalinti skolą pasiūlė 

partijos vadovas, Vilniaus me
ras Artūras Zuokas, su kuriuo 
E. Gentvilas pastarąjį pusmetį 
ne kartą pykosi. 

Laiške pranešama, kad M. 
Starkevičiūtė savo dalį jau su
mokėjo. 

Pati M. Starkevičiūtė tvirti
no savo asmeninės rinkimų 
kampanijos nevedusi ir išlaidų 
jai neturėjusi. Bendros Liberalų 
ir centro sąjungos kandidatų 
reklamos kampanijos išlaidos, 
anot M. Starkevičiūtės, buvo 
padengtos iš rėmėjų lėšų. 

E. Gentvilas patvirtino ga
vęs LCS laišką, bet teigė apie 
liepos mėnesio LCS valdybos 
sprendimą sužinojęs tik nese
niai ir esąs dėl to nustebęs. 

„Iš partijos yra padaryta 
uždaroji akcinė bendrovė. Aš 
tikrai padėsiu partijai, bet A. 
Zuoko diktatūros nestiprinsiu", 

sakė E. Gentvilas. 
E. Gentvilas teigė parėmęs 

partiją maždaug 15,000 litų. 
Į Europos Parlamentą iš

rinkti Lietuvos atstovai gauna 
tokį pat atlyginimą, kaip ir ei
liniai Seimo nariai — daugiau 
kaip 4.000 litų. 

Šių metų birželį Vilniaus 
merui A. Zuokui pasitraukus į 
Lenkiją esą dėl teisėsaugos pa
reigūnų ketinimų jį suimti. E. 
Gentvilas pareiškė, jog partijos 
vadovas savo veiksmais padare 
didelę žalą partijai. 

E. Gentvilas taip pat kate
goriškai priešinosi liberalcen-
tristų dalyvavimui koalicijoje su 
populistine Darbo partija Lie
tuvoje. 

Šaltinių teigimu. A. Zuokas. 
savo ruožtu, prieš kelias savai
tes paragino E. Gentvilą paša
linti iš partijos. 

Ruošiant LR Švietimo ministerijai Montesson pristatymą. Iš kaires: L. 
Mondeikienė, B. Musneckienė, V. Skorupskienė. 

A. Musneckio nuotr. 

Prieš akis turim Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymą dėl Montesso-
ri pedagogikos Lietuvoje sam
pratos, patvirtintą ministro A. 
Monkevičiaus, 2004 m. birželio 
23 d. 

Šioje sampratoje terminu 
„mokykla" nusakomas, M. 
Montessori pedagoginės siste
mos principais grindžiamas, 
vaikų ikimokyklinis, prieš
mokyklinis, pradinis ir pagrin
dinis ugdymas. 

Dėl šio pripažinimo daug 
darbo ir pasišventimo įdėjo 
Lietuvos Montessori asociacijos 
pirmininkė V. Skorupskienė, 
Šiaulių universiteto dėstytoja 
L. Mondeikienė, M. Jankaus
kienė, B. Musneckienė, Jano
nienė ir eilė kitų auklėtojų. 

Šioje ministerijos samprato
je suminėta pagrindiniai 
Montessori principai; 1. Ben
drosios nuostatos; 2 Ugdymo 
tikslas, uždaviniai ir principai: 
3. Vaiko asmenybės raidos tarp
snių samprata; 4. Ugdomoji 
aplinka; 5. Mokytojo vaidmuo ir 
kvalifikacija: 6. Kvalifikaciniai 
reikalavimai; 7. Ugdymo proce
sas; 8. Montessori mokyklos 
steigimas, reorganizavimas, 
likvidavimas ir finansavimas. 

Montessori atgimimas Lie
tuvoje prasidėjo dar prieš 
nepriklausomybės atgavimą, 
tai buvo „laisvėjimo metai". 

1985 m. D. Petrutytė iškvie
tė dr. O. Keturkienę, kuri prieš 
karą buvo baigusi M. Varnienės 
vestus kursus. Čia buvo surink
ta labai daug Montessori me
džiagos iš lietuvių ir amerikie
čių. Reikalingas leidimas siun
timui į Lietuvą buvo parūpintas 
Sakalausko, kuris dirbo Rusijos 
ambasadoje. Persiuntimo iš
laidas per 1.000 dol. apmokėjo 
Lietuvių Montessori draugija. 

1986 m. Montessori auklėji
mo priemonės buvo išstatytos 
Pedagoginiame muziejuje Kau
ne. Autobusais iš visos Lietuvos 
mokytojos važiavo į muziejų 
susipažinti su atvežta medžia
ga. Visus priiminėjo ir aiškino 
dr. O. Keturkienė. 

Muziejus buvo įsikūręs iš 
vienuolyno atimtame pastate. 

Buvo labai įdomu jį lankyti. Po 
nepriklausomybės atgavimo 
patalpas atsiėmė vienuolynas, 
kur sudėta visa muziejaus me
džiaga — niekas atsakymo ne
turi. Gaila. 

1987 m. tas pats Saka
lauskas buvo Tėviškės draugi
jos pirmininkas. Jo dėka, buvo 
pakviesta D. Petrutytė ir aš, ir 
sudarytos sąlygos susitikti 
Kaune bei Vilniuje su auklėtojų 
grupėmis. Prasidėjo abipusis 
judėjimas: D. Petrutytė , M. 
Kucinienė, vėliau V. Ozinskaitė 
su A.P.P.L.E. D. Dirvonienė su 
amerikiečių mokytojų grupe, L. 
Germanienė, išvertusi albumą į 
lietuvių kalbą, S. Vaišvilienė, 
davusi seminarus 1992 ir 1993 
m. Šiauliuose, Mažeikiuose, 
Vilniuje. 

1990 m. D. Petrutytė iškvie
tė metams dvi mokytojas lan
kyti Montessori kursus MECA, 
kuriuos baigusios Lietuvoje 
dalinosi savo žiniomis su kito
mis auklėtojomis. 

Grupė mokytojų iš Lietuvos 
lankėsi čia. Su jomis lankėm 
Montessori mokyklas, prista
tėm visus dalykus įvairiose 
mokyklose. Lietuvos mokytojos 
gavo gana daug per jų apsi
lankymus ir mūsų vizitus 
Lietuvoje. 1992 ir 1993 metais, 
lankydama Montessori klases, 
išsibarsčiusias po visą Lietuvą, 
klausinėjau, ko jos toliau pagei
dautų. Atsakymas vienas — 
ištisinių kursų. Grįžusi pradė
jau organizuoti auklėtojas kur
sams: 1994 m. vasarą 3 savaičių 
kursus vedė N. Cijūnėlienė, M. 
Kucinienė, S. Vaišvilienė ir dvi 
amerikietės. Antrą vasarą 2 
savaites vedžiau viena su vieti
nėm pagalbininkėm ir 1996 m. 
V Mačiulienė ir M. Kucinienė 
baigė kursų programą, tikrino 
paruoštus darbus. Atlikusios 
dar pridėtinius darbus, gavo ir 
Amerikos Montessori draugijos 
diplomus. 

Lietuvos Montessori auklė
tojos, kad ir sunkiomis aplinky
bėmis, kelia savo kvalifikacijas 
Visas būrys Montessori temo
mis gavo magistro laipsnius. 

Vida Gasperkaitė. kursus 
baigusi čia, baigia ruošti dok-

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

VIDA RAPŠYS-DUDĖNAITĖ 

Begalinė upė Dievo laiko: 
Be pradžios, be galo, be krantų. 
Jo ranka jos amžių srovę laiko, 
Ir Jo rankoj esam — aš ir tu. 

„Viešpaties pasaulis" 
Bernardas Brazdžionis 

Laikas bėga... Lapkričio 23 d. sueina 10 metų, kai mū
sų miela Vida mus paliko, sulaukusi 53 metų amžiaus. 
Šv. Mišios už jos sielą bus atnašaujamos Švč. Mergeles 
Marijos Gimimo bažnyčioje Marąuette Parke sekmadienį, 
lapkričio 28 d., 12:15 vai. p.p. Prašome gimines, draugus 
ir pažįstamus a.a. Vidą maldoje prisiminti. 

Nuliūdę: vyras, duktė su šeima, anūkai , d u s ū n ū s 
ir dvi seserys su še imomis . 

Mielai draugei 

A t A 
VLADAI ŽEMLIAUSKIENEI 

STANKUVIENEI 
mirus, giliai užjaučiame jos dukrą DAINĄ JUQ=_ 
ZEVIČIENĘ, sūnus LINĄ ir GINTARĄ ŽEM-
LIAUSKUS bei jų šeimas ir drauge liūdime. 

Halina Bagdonienė 
Rita Bagdonienė 

Salomėja Valiukienė 

PADĖKA 
„Iš Tavo rankos, Dieve, gaunam savo rytą, 
Iš Tavo rankos ir šviesi diena, 
Iš Tavo rankos mums ir laimė krito, 
Iš Tavo rankos, Dieve, ir netekties diena"... 

Perfr. B. Br. 

A t A 
JUSTINAS LIEPONIS 

iškeliavo į Amžinybę 2004 m. rugpjūčio 28 d. Palaido
tas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Skausmo valandose patyrėme daug nuoširdumo ir 
užuojautos iš draugų ir artimųjų. Negalėdami asmeniškai 
visiems padėkoti, norime, nors per spaudą, ta r t padėką. 
Visiems dvasiškiams: Jo ekscel. vysk. John Gorman, ka
pelionui kun. A. Paliokui, prel. Ig. Urbonui ir kun. J . Ku-
zinskui už maldas koplyčioje, šv. Mišių aukas bažnyčioje 
ir už palydėjimą velionio į amžiną atilsį. 

Taip pat dėkojame kun. A. Paliokui, prel. Ig. Urbonui 
ir Br. Juodeliui už atsisveikinimo žodžius, skir tus velio
nio atminimui. 

Širdinga padėka visiems, visiems dalyvavusiems kop
lyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. 

Dėkingi esame solistėms B. Jameikienei ir E. Blandy-
tei, kurios nuoširdžia giesme kėlė mūsų širdis nuo žemės 
aukščiau... 

Dėkingi esame visiems, aukojusiems velionio atmini
mui, šv. Mišioms, labdarai ir gausiomis gėlėmis išpuo-
šusiems velionio atsisveikinimą. Taip pat dėkingi visiems, 
guodusiems mus per spaudą ir asmeniškais laiškais bei 
telefonais. 

Padėka D. Petkui ir jo štabui už rūpestingą patarna
vimą. 

Lai gerasis Dievas visiems atlygina... 

Liūdinti šeima i r artimieji 

Remkite ir platinkite katalikišką spauda 
T 
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Šiauliai, T^ogopodinių vaikų globos namu auklėtinis užsiėmimo motu. 
A. Musneckio nuotr. 

toratą. Jdomus faktas, kad jos 
patarėjai — profesoriai jai siūlė 
ruošti doktoratą Montessori 
tema: 1. Montessori prieš karą, 
2 Vokietijoje, 3. Amerikoje ir 4. 
Vėl grįžusi į Lietuvą. Tikiu 
turėsiu progos paskaityti jos 

diplominį darbą. 
18 metų ir būrys pasišven

tusių Montessori auklėtojų 
įteisino dr. Maria Montessori 
auklėjimo principus Lietuvos 
švietime. 

Stasė Vaišv i l ienė 



H DRAUGAS, 2004 m. lapkričio 23d., an t rad ien is 

ČIKAGOJE IR APYLLNKĖSEi Lietuvė aktorė Čikagoje 
vaidina J. Lagarce pjesėje 

„SAULUTĖ", Lietuvos vaikų glo
bos būrelis nuoširdžiai dėkoja 
Eglei ir Vytautui Juozapai-
čiams, bei Manigirdui Mote-
kaičiui už koncerto „Rudens 
romantika", vykusio lapkričio 
13 d. honorarų paaukojimą 
„Saulutei". Ačiū už gražų kon
certą, šiltą pabendravimą ir 
pagalbos ranką Lietuvos vai
kučiams. 

POVILAS STROLIA dainuos ir 
gros „The Quarry Inn", 326 
Main. St., Lemont, ketvirta
dienį, lapkričio 25 d. Po šokių 
Pasaulio lietuvių centre atei
kite pasiklausyti. Dalyvauja 21 
m. ir vyresni. 

NE VISA LIETUVA YRA LAISVA. 
Mažoji Lietuva prie Baltijos 
krantų šimtus metų kovojusi 
dėl laisvės ir kūrusi savo tau
tinį gyvenimą šiandien tebėra 
karinio smurto genocido auka. 
Lapkričio 28 d., sekmadienį, 2 
v.p.p. vyks Tilžės akto - Ma
žosios Lietuvos prisikėlimo 
minėjimas Šaulių sąjungos 
salėje. Įspūdingoje programoje 
dalyvauja krašto darbuotojai ir 
organizaciniai veikėjai. Jaus-
kime, kad tai didi pareiga ap
žvelgti gyvosios tautos pareigas 
tam kraštui ir jo žmonėms. 
Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis kviečia visus daly
vauti istoriniame minėjime ir 
kavutės pabendravime. 

LAPKRIČIO 25 D., ketvirtadienį, 
Čikagos Jaunimo sąjunga kvie
čia visus 16 metų amžiaus ir 
vyresnius į „Kalakutų šokius". 
Šokiai, su DJ, vyks PLC Fondo 
salėje, 8 v.v. Įėjimas 10 dol. 
Daugiau informacijos galima 
rasti www. l i thcha t .com. 

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO 
Prasidėjimo parapijoje gruodžio 
5 d., tuoj po šv. Mišių bus susi
t ikimas su teisės advokatu. 
Galėsite klausti jums rupimais 
klausimais. Kava ir vaišės už 
dyką, visi laukiami. 

TRADICINĖS SKAUTŲ KŪČIOS 
įvyks penktadienį, gruodžio 10 
d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Vietos ribotos. Dau
giau informacijos tel. 708-352-
2664, Gintaras Aukštuolis. 

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube. 
Lithuanian Hali, 4880 46th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo 
vakaras, iškilminga vakarienė 
ir šokiai. Dėl dalyvavimo 
prašome pranešt i Valei Ma-
jauskaitei Weinhoefer, 8421 
29th Street East, Parish. FL 
34219, tel. 941-776-3634, arba 
Vytautui Biretai, 199 Sylvan 
Ave., Toronto, ON. M1E 1A4, 
Canada, tel. 416-261-4312, 
el-paštas: vbireta@rogers.com. 

JAUNIMO CENTRO TRADICINĖ 
vakarienė vyks gruodžio 5 d , 
sekmadienį, didžiojoje salėje. 
Jėzuitų koplyčioje 3 v.p.p. šv. 
Mišios, kurias aukos kunigas 
Antanas Gražulis, SJ, už miru
sius ir gyvus centro narius bei 
rėmėjus Meninę programą 
atliks solistė Genovaitė 
Bigenytė, akompanuojant 
Manigirdui Motekaičiui. Bus 
gardi vakarienė ir laimingų 
bilietėlių išrinkimas Kviečiame 
užsisakyti svečių stalą ar 
pavienes vietas. Informacija 
tel.: 708-447-4501 Milda 
Šatienė, arba 708-636-6837 
Anelė Pocienė. 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
rinkimų į naują tarybą komisi 
ja , susidedanti iš dr Petro 
Rasučio, Julijos Smilgienės ir 
Aldonos Šmulkštienės, kreipi 

asi į LF bičiulius, kviesdama 
siūlyti kandidatus į LFB 
Tarybą iki š.m. gruodžio 20 d., 
gavus kandidato sutikimą. 
Kandidatų sutikimus siųsti 
LFB rinkimų komisijos pirmi
ninkui dr. Petrui Rasučiui: 
3808 W. 66th Str., Chicago, IL 
60629. Taip pat prašo visus LF 
bičiulius siųsti kuo skubiau 
rinkimų komisijai savo adresus 
ir telefonus. 

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS 
muziejus gruodžio 5 d., sekma
dienį, 1 v.p.p. kviečia visus į 
užsiėmimą, kurio metu galėsite 
mokytis, kaip padaryti šiaudi
nukus Kalėdų eglutei. Re
gistruotis telefonu 773-582-
6500. 

DĖMESIO! JAV LB Kultūros ta
ryba praneša, kad per visas 
Teatro festivalio dienas, po 
spektaklių, galima bus papie
taut i Jaunimo centro kavinėje. 
Sekmadienį,(6 v.v., Teatro festi
valio metu vyks žymenų teiki
mas teatralams, knygos „Lie
tuvių scenos darbuotojų sąjun
ga Chicagoje" pristatymas, 
aktoriaus ir režisieriaus iš 
Kauno Viktoro Valašino progra
ma, Antano Andriekas muzika 
pasilinksminimui ir šokiams. 
Skubėkite įsigyti bilietus „Sek
lyčioje". Bilietai taip pat bus 
parduodami ir Jaunimo centre 
prieš spektaklius. Laukiame 
visų gausaus dalyvavimo. 

ATITAISYMAS: 
„Draugo" šeštadienio, lapkričio 
11 d. leidime, Broniaus Juo
delio straipsnyje „Šaunus 
Lietuvių fondo pokylis" įsivėlė 
kelios esminės klaidos. Straips
nyje buvo rašoma, jog maistą 
pokyliui gamino Aldona Šo-
liūnienė. Tai klaidinga informa
cija, mat maistą gamino Bravo 
Catering iš Lemonto. Straips
nyje klaidingai parašyta, jog dr. 
Jonas Valaitis yra LF premijų 
pirmininkas. Dr. Jonas Valai
tis yra LF Garbės Komiteto 
pirmininkas. 

r SKELBIMAS "1 

• PIGIAUSIA — N E 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i , 
prastas internetinio tipo, o ne j 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. Į Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems klientams! 

Iš Lietuvos kilusi ak torė 
Dalia Cidzikaitė tęs ia kar
jerą Čikagos (JAV) tea t rų 

scenose — ji vaidina t e a t r e 
„Prop" pastatytoje anksti miru
sio prancūzų dramaturgo Jean 
Luc Lagarce pjesėje „The Rules 
for Good Manners in the Mo-
dern World" („Gero elgesio taisyk
lės šiuolaikiniame pasaulyje"), 
kurį režisavo serbas Želko Diuki-
čius. Spektaklis rodomas spalio 
ir lapkričio mėnesia is pirmą 
kar tą Čikagoje vykstančiame 
„Playing French" festivalyje ir 
sulaukia palankių recenzijų. 

J . L. Lagarce pjesė yra vie
nos moters monologas, tačiau 
vaidinti režisierius pakvie tė 
tris aktores — D. Cidzikaitę, 
Jennifer Byers ir Kate Martin. 
Kiekviena aktorė įkūnija vieną 
iš tos pačios moters veidų — tai 
tars i vienos moters istorija tri
juose asmenyse. 

D. Cidzikaitė aktorinio me
no pradmenų mokėsi Vilniaus 

teatro studijoje „Elementorius", 
vadovaujamoje aktoriaus, reži
sieriaus ir muzikanto Gedimino 
Storpirščio. Ten ji suvaidino 
spektakliuose „Gimtadienis su 
siela" ir „Permainų medis". 
Pastarąjį matė Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos ir kitų Lietuvos 
miestų, ta ip pat Punsko, Kijevo, 
Bresto žiūrovai. Jaunoji aktorė 
dalyvavo ir keliose teatro studi
jose Lenkijoje, Baltarusijoje ir 
Olandijoje, ta ip pat lankė Vyčio 
J ankausko šokio grupę. 

1999 metais lietuvaitė pra
dėjo studijuoti filologijos dok
torantūros programoje Illinois 
universi tete Čikagoje ir po ke
lerių metų įgijo aktorinį išsila
vinimą, ka ip antrąją specialybę. 
D. Cidzikai tės debiutas JAV 
scenoje įvyko 2002 metais Či
kagos t ea t ro kompanijos „Plas-
ticene" spektaklyje „And so I 
may re turn" . 2003 meta i s j i 
suvaidino pagrindinį vaidmenį 
T. Williams pjesėje „Pasmerkti 

• ; ' l ;vi* 

Pjesės „Pasmerkti namai" aktoriai: (iš kairės) Dalia Cidzikaitė, Linas Umbrasas ir režisiere Ilona Čiapaite. 
Jono Kuprio nuotrauka 

namai" lietuvių „Žaltvykslės" „Sprung", jau spėjo suvaidinti šia teatro kompanija pradės 
teat re , o ta is pačiais metais dviejuose spektaliuose: „Seep" repetuoti naują spektaklį 
pradėjusi dirbti su dar viena Či- (2003) ir „Capsize" (2004). Kitų „Abound". 
kagos teatro kompanija metų pavasarį D. Cidzikaitė su (Elta) 

Archyvu ž in ios Nr .24 (2004 m. lapkričio mėa.) 
L i t u a n i s t i k o s t y r i m o i r 

s tud i jų c e n t r o / P a s a u l i o l ie
t u v i ų a r c h y v a s 

Pastaruoju metu spaudoje 
atsirado netikslumų dėl mūsų 
archyvo pavadinimo. Periodi
nėje spaudoje jį kai kas pavadi
na „Pasaulio l ietuvių ben
druomenės" archyvu. Kai ta i 
daro paprasti žmonės, tars i ir 
atleistina, tačiau kai ' tokių 
netikslumų pasi ta iko mokslo 
žmonių darbuose — ta i j au 
nedovanotina klaida a r gal net 
bandymas iškreipt i tiesą. 
Skaudu, kai tokie netikslumai 
pasitaiko Išeivijos ins t i tu to 
Kaune leidžiamuose darbuose. 
Kas kas, bet Išeivijos inst i tutas 
t ikrai turėtų žinoti t iks l ius 
pavadinimus, nes jo darbuotojai 
daugelį kartų lankėsi ir dirbo 
LTSC archyvuose. 

Taip pat mus stebina Lie
tuvių bendruomenės tarybos 
sesijos nutarimai, kuriuose ska
t inama siųsti medžiagą į 
„Pasaulio lietuvių bendruome
nės archyvus". Archyvas tokiu 
pavadinimu neegzistuoja. Ne
teisingi ar iškreipti pavadinimai 
tik klaidina visuomenę. Pra
nešame, kad archyvo, esančio 
5600 S. Claremont, Chicago, IL 
60636 t ikslus pavad in imas 
L i t u a n i s t i k o s t y r i m o i r s tu
di jų c e n t r o / P a s a u l i o l i e t u 
vių a r c h y v a s ( L T S C / P L A ) . 

M ū s ų i n t e r n e t o p u s l a p i s 
wwwiithuanianresearch.org 

L e o n a r d o Š imuč io d i e n o 
r a š č i ų v i e n a kop i ja s ė k m i n 
ga i p a s i e k ė Lie tuvą . 

Šį mėnesį iš Šiaulių univer
siteto į LTSC buvo atvykusi dr. 
R e g i n a Kvašy tė , kuri padėjo 
tvarkyti L. Šimučio, J r . archyvą. 
Parvykdama į Lietuvą R. Kva
šytė vieną L. Šimučio (vyresnio
jo) dienoraščių kopiją (kurių iš 
viso y ra 5) ir archyvo aprašus 
nuvežė Juozui Skiriui, Vilniaus 
pedagoginio universiteto profe
soriui. J . Skirius rašo mono
grafiją apie šį žymų ALTo ir 
lietuvių visuomenės veikėją. Po 
monografijos išleidimo minėt i 
dienoraščiai ir aprašai bus per
duoti į Martyno Mažvydo 
nacionalinę biblioteką Vilniuje, 
Lituanikos skyrių, kurio vedėja 
yra Silvija Vėlavičienė. 

LTSC d a r b a s į v e r t i n t a s 
s t a m b i a a u k a 

Praėjo daugiau k a i p 20 
metų nuo to laiko, kai po pirmo
jo Lietuvos Respublikos konsulo 
dr. J u l i a u s Bielskio mir t ies 
1976 m. jo archyvai buvo per
duoti Lituanist ikos tyr imo ir 
studijų centro žinion. Dr. Ju l ius 
Bielskis veikė daugelyje organi-

,DRAUGO" SKELBIMŲ SKYRIUS 
TEL. 773-585-9500 

Ieško giminių 
Aš, Albina Klemanskytė - Stankevičienė, ieškau savo giminių 

JAV. Esu Liudos Vilaitės-Klemanskienės dukra. 
Liucija ir Kazys Vilai išvyko į JAV apie 1907 m. iš Šiaulių 

apskrities, Raudėnų valsčiaus, Žagariškės kaimo. Paskut inė 
atvirutė gau ta iš Filadelfijos 1967 m. Bijodami okupacijos 
padarinių nu t raukė susirašinėjimą. 

Liucijos ir Kazio Vilų šeimoje 4 vaikai: Vilaitė Elytė, Vilaitė 
Bronė, Vilius Jonas ir Vilius Vincas. 

Maloniai prašau atsiliepti. Mano adresas:Albina Stankevi
čienė, Žemnaumiesčio 7-2, LT 5730 Šilutė, Lietuva. 

JAV, Indiana, Michigan City, tel. 219-872-3274 (Vida). 

zacijų ir buvo pirmasis Ame
rikos lietuvių tarybos (ALT) 
pirmininkas, pirmasis Lietuvių 
informacijos biuro vedėjas, pir
mojo Lietuvos Respublikos kon
sulato JAV, New Yorke pirma
sis konsulas, Garbės konsulas 
Kalifornijoje. 

Rū ta Bie lskytė-Hagmann, 
po tėvo mirties a t idavusi jo 
archyvus LTSC, tikėjo, kad čia 
įvairūs laiškai, nuotraukos bei 
konsuliniai dokumentai bus tin
kamai saugomi i r prieinami 
visiems besidomintiems. J. 
Bielskio archyvinę medžiagą 
vienokiems ar kitokiems dar
bams yra naudoję mokslininkai 
Remigijus Misiūnas, Garry 
Hartman ir kt. 

Tačiau tikroji archyvų va
landa išmušė ir XX amžiaus 
pradžios bei vėlesni dokumentai 
buvo iškelti į dienos šviesą, kai 
Vilniaus pedagoginio univer
siteto profesorius Juozas Ski
rius, Lietuvių fondui parėmus, 
pradėjo rašyti monografiją apie 
konsulą J. Bielskį. Beveik pa
ruošus šią knygą buvo kreiptasi 
į Rūtą Bielskytė-Hagmann, 
gyvenančią Kalifornijoje, 
prašant patikslinti kai kuriuos 
duomenis, vardus , vieto
vardžius ir pan. R. Hagmann 
mielai sutiko padėti ir išreiškė 
savo padėką LTSC už 
sumanymą išleisti knygą apie J. 

Bielskį. Šiuo metu J. Skiriaus 
knyga jau išleista. 

Prieš keletą dienų LTSC 
sulaukė R. Hagmann laiško, jog 
ji, įvertindama pastangas ir 
darbą lietuvybei bei savo tėvo 
atminimo išlaikymui ir knygos 
išleidimui paaukojo Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui 
stambią auką. 

LTSC lankėsi VDU Išeivijos 
instituto doktorantė I l o n a Bu-
č insky tė , kuri domėjosi 
LTSC/PLA archyvais ir perio
dikos rinkiniais. Ji rinko me
džiagą apie katalikiškas lietu
vių organizacijas savo būsimai 
disertacijai „Lietuvių katalikiš
kos organizacijos išeivijoje XX a. 
5-7 dešimtmečiais". I. Bučins-
kytė džiaugėsi LTSC archyvuo
se suradusi daug išties vertin
gos medžiagos. Beveik dvi sa
vaites nuo ryto iki vakaro inten
syviai dirbusi I. Bučinskytė 
spėjo peržiūrėti vysk. Vincento 
Brizgio, kun. Juozo Vaišnio, SJ, 
„Giedros" korporacijos, Kazio 
Pakšto, Lietuvių studentų są
jungos, Lietuvių jaunimo sąjun
gos, Amerikos lietuvių Romos 
katalikų moterų sąjungos, 
Stasio Barzduko ir kitus archy
vus. Iš periodikos leidinių I. 
Bučinskytė rinko medžiagą iš 
„Jaunimo žygių", „Kunigų vie

nybės biuletenio", „Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungos 
biuletenio", „Studentų dienų", 
„Studentų gairių", „Vyties" ir kt. 

Prieš apsilankydama Litua
nistikos tyrimo ir studijų centre 
I. Bučinskytė lankėsi ALKA 
archyve Putname, CT. Visos 
viešnagės metu ją globojo Liūtas 
Mockūnas — „Akiračių" redak
cinės kolegijos narys. 

Dr. Milda Budrienė, LTSC 
valdybos narė, Medicinos mu
ziejaus ir archyvo vedėja, Bud
rio foto archyvo pirmininkė 
grįžusi iš Čikagos į Floridą susi
laužė dubens kaulą. Linkime 
mielai daktarei kuo greičiau 
pasveikti. 

Gau t i a r c h y v a i : 
Čikagos Anglijos lietuvių 

klubo, ALTo. LB, Mažosios 
Lietuvos medžiaga, periodiniai 
leidiniai ir kt. (iš Leo Venc
kaus). 

Alfonso Nako susirašinėji
mas su įvairiais visuomenės 
veikėjais (iš Alfonso Nako) . 

Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nių sklypų savininkų draugijos 
finansiniai dokumentai (iš 
Antano Paužuol io) . 

Dėkojame visiems. 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Švenčių paslaptys su 
„The Paramount Theatre" 

Gruodžio 12 ir 13 die
nomis bus pristatoma Char
les Dickens klasika - pasa
ka „A Christmas Carol". Tai 
viena mėgstamiausių kalė
dinių istorijų. „The Para
mount Theat re" (23 E. 
Galena Blvd.) rodys šios 
nuostabios istorijos naują 
pastatymą, su specialiais 
efektais, muzika, kostiu
mais ir spalvinga aplinka. 

Kai 1843 m. Charles 
Dickens parašė šią pasaką, 
jis net neįtarė, kad ji taps 
pačia populiariausia ir kas
met rodoma kalėdine istori
ja. „The Nebraska Theatre" 
šios pasakos pastatymą nuo 
1979 m. rodė daugiau kaip 
100,000 žmonių šešias
dešimtyje Amerikos miestų. 

Kalėdos artėja, tad visi 
kviečiami į teatrą pasižiū
rėt i nepaprastos pasakos, 
kuri patiks ne tik vaikams, 
bet ir tėveliams. 

P a s i r o d y m a i : sekma
dienį, gruodžio 12 d., 3 v.p.p 

ir pirmadieny, lapkričio 13 d., 9 
v.r. bei 12 v.p.p. 

Bilietus galima įsigyti: The 

Paramount Theatre Box Office. 
23 E. Galena Blvd., Aurora. 
Informacija tel. 630-896-6666 
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