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Lietuvos parlamentarams 
trukdoma išvykti į Čečėniją 

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 
— Parlamentinės ryšių su Če
čėnija grupės atstovai pasipik
tinę Rusijos sprendimu neiš
duoti jiems vizų vykti į Čečė
niją ir kaltina Lietuvos Užsie
nio reikalų ministeriją neveik
smingumu. 

Parlamentarų grupė Čečė
nijoje ketino dalyvauti konfe
rencijoje apie Rusijos ir Čečė
nijos santykius, taip pat su 
vietos valdžia tartis dėl pa
grobto Lietuvos piliečio versli
ninko Viktoro Grodžio paieš
kos ir išlaisvinimo. 

Rusijos ambasada lietu
viams vizų neišdavė ir prieš 
mėnesį. 

Grupės narys, Seimo vice
pirmininkas Romualdas Ozo
las pirmadienį spaudos konfe
rencijoje teigė, jog Rusijos am
basada niekaip nepaaiškino 
savo atsisakymo išduoti vizas. 

Anksčiau neigiamą atsaky
mą Rusija motyvavo tuo, jog 
negali užtikrinti Lietuvos par
lamentarų* saugumo Čečėnijo
je. 

| Rusiją be R. Ozolo taip 
pat ketino vykti Seimo nariai 
Algirdas Patackas, Rytas 
Kupčinskas ir tarptautinės 
parlamentarų grupės Čečėni
jos problemoms spręsti gene
ralinis sekretorius Algirdas 
Endriukaitis. 

A. Patackas toje pačioje 
spaudos konferencijoje kriti
kavo ne tik Rupiją, kuri „ne
galėdama sugrąžinti Lietuvos 
piliečio, neleidžia jo ir ieškoti", 
bet ir Lietuvos Užsienio reika
lų ministeriją. 

Anot Seimo nario, kyla įta
rimas, kad ji dirba „ranka 
rankon su Rusijos Užsienio 
reikalų ministerija". „Ministe
rija mums už nugarų atlieka 
neaiškius veiksmus, pinasi į 
neaiškius kontaktus", sakė A. 
Patackas. 

Parlamentaras tvirtino, jog 

bus rasta būdų nuvykti į 
Čečėniją, tačiau „tai bus ne
lengva ir visiškai kitame kon
tekste". 

Tarptautinėje konferen
cijoje, kuri, anot A. Patacko, 
dėl Rusijos veiksmų dar neži
nia , ar įvyks, turėjo būti svar
stomi Rusijos ir Čečėnijos san
tykiai, pastarosios tarptauti
nis s tatusas. 

Lietuvos parlamentarai 
t a ip pat ketino su Čečėnijos 
vadovais aptart i verslininko 
Viktoro Grodžio paieškos gali
mybes. Vilnietis verslininkas 
V. Grodis, dėl kurio paieškos 
Seimo nariai ketina vykti į 
Čečėniją, buvo pagrobtas per
na i rugsėjį, už jį pagrobėjai 
reikalauja 100,000 JAV dole
rių išpirkos. 

Parlamentinių ryšių su 
Čečėnija grupė kreipėsi į 
Užsienio reikalų ministeriją 
(URM), prašydama raš tu deta
liai pateikti pažymą apie mi
nisterijos nuveiktą darbą ir 
priemones siekiant, kad parla
menta rams būtų išduotos Ru
sijos vizos. 

Grupės laiške, išplatinta
me pirmadienį ir adresuotame 
užsienio reikalų ministrui Al
girdui Saudargui, teigiama, 
jog jis nereagavo ir neatsakė į 
ankstesnįjį pareiškimą dėl mi
nisterijos neveiklumo garan
tuojant Lietuvos parlamenta
rų teises, taip pat neatsakė į 
kreipimąsi dėl vizų gavimo lie
pos mėnesį. 

Parlamentinių ryšių su Če
čėnija grupė taip pa t kreipėsi į 
konferencijos „Čečėnija ir Ru
sija: santykių problemų spren
dimai", į kurią turėjo vykti, 
dalyvius. Pabrėžę konferenci
jos svarbą, kreipimesi parla
mentarai Rusijos atsisakymą 
išduoti vizas įvertino kaip ne
draugiškus veiksmus Lietuvos 
atžvilgiu ir Čečėnijos izoliavi
mo politikos tąsą. 

Liepos 18 dieną Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, Svenčion ų rajone, Pavoverėje, buvo atidarytas naujas Vil
niaus pasienio policijos rinktines Pabradės pasienio užka-dos pastatas, Lietuvos valstybei kainavęs 1 mln. 
870,000 litų. Bendras pastato plotas — 475 k'v metrai. Tikimasi, kad vos už 2 kilometrų nuo valstybių sienos 
įsikūrusi užkarda padės geriau stebėti 50 kilometrų pasienio ruožą. Ši užkarda yra pirmoji, pastatyta pagal spe
cialų projektą. Dar viena tokia užkarda statoma Šalčininkuose. Naujojoje Pavoverės užkardoje pasieniečiams 
sudarytos geros darbo ir poilsio sąlygos: įrengta virtuvė, poiisio kambariai. 

Nuotr.: Pavoverės pasienio užkarda. (Elta) 

Vasario 16-osios gimnazijai 
reikia Lietuvos paramos 

Vilnius, liepos 20 (BNS) 
— Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus ir Vasario 16-
osios gimnazijos Vokietijoje di
rektorius Andrius Šmitas ap
tarė galimybes iš Lietuvos pa
remti šią daugelio užsienio lie
tuvių lankytą mokyklą. 

Po susitikimo A. Šmitas 
žurnalistams sakė, kad prezi
dentas džiaugėsi, jog gimnazi
ja „tiek metų išgyveno" ir pa
reiškė įsitikinimą, kad ir 
ateityje ji turi toliau veikti. 

„Ji yra simbolis, kurį rei
kia išlaikyti", pažymėjo A. 
Šmitas. 

Jau artimiausiu metu di
rektorius tikisi išspręsti mo
kyklos finansavimo proble
mas. 

Kasmet gimnazijos išlaiky
mui reikia maždaug 1.6 mln. 
Vokietijos markių. Vokietijos 
vyriausybė anksčiau skirdavo 
apie 80 proc. reikalingų lėšų. 
Tačiau pernai Vokietijos vy
riausybė pranešė nuo 1999 
metų pabaigos nutrauksianti 
gimnazijos finansavimą. 

* Lietuvos prezi
dentas Valdas A d a m k u s 
pirmadienį nusiuntė sveiki
nimą Kolumbijos prezidentui 
Andrės Pastran Nepriklauso
mybės dienos proga. Sveiki 
nime išreikšta viltis, jog 
dvišaliai santykiai su Kolum
bija bus sėkmingai plėtojami 
ir ateityje. iflw 

Pasak A. Smito, tikimasi, 
k a d paramą suteiks Heseno 
žemės Švietimo* ministerija. 
Ta i įmanoma, tačiau tektų 
įvesti dvikalbį mokymą — lie
tuvių ir vikiečių kalbomis. 

Direktorius pažymėjo, kad 
ši parama nebūtų labai didelė, 
todėl svarstoma galimybė pra
šyti pagalbos iš Lietuvos. 

Susitikime A. Šmitas pa
kvietė V. Adamkų apsilankyti 
Vasario 16-osios gimnazijoje ir 
tiesiogiai susipažinti su jos 
veikla. Pasak direktoriaus, 
valstybes vadovas prisipažino, 
kad džiaugsis, jei galės daly
vauti mokyklos 50-ties metų 
veiklos paminėjime 2001 me
ta is . 

Baltarusija iki rudens žada 
grąžinti skolas už elektrą 

Vilnius, liepos 20 d. (Elta) 
— Pirmadienį Vilniuje Balta
rusijos valstybinio susivieniji
mo „Belenergo" ir bendrovės 
„Lietuvos energija" vadovai 
susitarė, kad skolos Lietuvai 
už Baltarusijai parduotą ener
giją bus likviduotos iki Šių me
tų spalio mėnesio. 

„Lietuvos energijos" gene
ralinio direktoriaus Anzelmo 
Bačausko teigimu, už į Balta
rusiją eksportuotą elektrą su
tar tu terminu negauta 14.4 
mln. JAV dolerių. „Belenergo" 
prezidento Valentin Gerasi-
mov duomenimis, jo vadovau
jamos bendrovės įsiskolinimas 
Lietuvos energetikams siekia 
3.3 mln. dolerių, likusi suma 
tenka dviems šiame versle 
tarpininkaujančioms firmoms. 

,3elenergo" prezidentas 
pasisakė už tai, kad kaimy
ninės valstybės bendradar
biautų ieškodamos didesnių 
galimybių per Baltarusiją ek
sportuoti į Vakarus Lietuvoje 
gaminamą elektrą. V. Gerasi-
mov pareiškė, kad visus šiuos 
metus Baltarusija sudaro są
lygas perduoti į Lenkiją tam 
tikrą Ignalinos atominėje pa
gamintos elektros kieftį. 

J is patvirtino, kad jo susiti
kime pirmadienį Vilniuje su 
Lietuvos ūkio ministru Vincu 
Babiliumi svarstyta Lietuvos 

Dabar gimnazijoje mokosi 
80-100 moksleivių. Trečdalis 
jų yra iŠ Lietuvos. Mokslas 
kainuoja 6,600 markių per 
metus. 

atstovų pasiūlyta idėja Balta
rusijos skolą kompensuoti Ru
sijos ir Baltarusijos įmonės 
„Slavneftj" naftos tiekimais, 
bet sprendimas dar nepriim
tas . 

Bus analizuojama ir gali
mybė „Belenergo1* už gauna
mą iš Lietuvos elektrą perimti 

atitinkamą dalį Lietuvos sko
lų už dujas Rusijai. 

Baltarusija šiuo metu yra 
didžiausia Lietuvoje pagamin
tos elektros energijos pirkėja. 
V. Gerasimov sakė, kad, jeigu 
per visus metus bus patiektas 
sutartyje numatytas 5 mili
jardų kilovatvalandžių kiekis, 
tai sudarys vieną septintąją 
Baltarusijos šiemet planuoja
mo sunaudoti elektros kiekio. 

Vėl padidėjo vyriausybės narių 
atlyginimai 

Nuotr Lietuvos prezidentą^ Valdas Adamkus (kairėje) pasitinka Vasario 
lfi-cisios gimnazijos direktorių Andrių Smitą F l t"' 

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) 
— Socialdemokratų partijos 
pirmininkas Aloyzas Sakalas 
kritikuoja premjero ir vyriau
sybės narių darbo užmokesčio 
padidėjimą, nes „visi kiti yra 
užmiršti". 

Spaudos konferencijoje pir
madienį parlamentaras apgai
lestavo, kad iki šiol nepriima
mas įstatymas, numatantis 
valstybės tarnautojų skirsty
mą į kategorijas, nuo kurių ir 
priklausytųjų atlyginimai. 

A. Sakalo teigimu, dabar 
padidėjo tik vyriausybės narių 
ir teisėjų darbo užmokesčiai. 

Pastebėjęs, ka i teisėjų atly
ginimai kelti sieiciant pagerin
ti teismų darbą, A. Sakalas re
toriškai klausė — „ar padidė
jo Lietuvoje teisingumas?". 

J i s taip pat piktinosi ketini
mais parduoti 33 proc. „Bū
tingės" terminalo, „Mažeikių 
naftos" ir „Biržų naftotiekio" 
akcijų. Į šias bendroves JAV 
bendrovė „Wir.iams" ketina 
investuoti 600 mln. JAV dole
rių. 

A. Sakalo teigimu, vien 
„Mažeikių nafta" per metus 
duoda 1 milijardą litų pajamų, 
o tai sudaro trečdalį Lietuvos 
biudžeto. 

„Naftotiekis yra pelnin
giausia 'karvė', nereikalaujan
ti didelės priežiūros", kalbėjo 
Seimo narys ir kiausė, „kam 
parduoti šitokį kompleksą". 

Atlyginimus pakelt i 
nusprendė Se imas 

Po kritikos vyriausybės na
rių atžvilgiu del premjero ir 
ministrų darbo užmokesčio 
didėjimo, vyriausybės spaudos 
tarnyba pareiškė, kad atlygi
nimų dydį nustatė Seimas, 
priėmęs naująjį Vyriausybės 
įstatymą 

JAV pa re igūnė sužavėta 
Lietuvos nevyriausybinėmis 

organizacijomis 

Pirmadienį išplatintame 
pareiškime pažymima, kad 
premjeras gauna 60 proc., o 
ministrai — 50 proc. preziden
to atlyginimo dydžio užmo
kestį. Ministrų kabineto na
riai, jokio papildomo mokesčio, 
išskyrus honorarą už kūry
binę veiklą, gauti negali. 

„Vyriausybės narių atlygi
nimai per pastaruosius dvejus 
metus padidėjo tiek, kiek vi
dutinis šalies darbo užmo
kestis", pažymima pareiškime. 

Pasak „Lietuvos ryto" dien
raščio, birželio mėnesį prezi
dentas turėjo gauti apie 7,900 
litų, premjero alga padidėjo 
1,700 litų, o ministrų — maž
daug 1,200 litų. 

* Lietuvos ir Rusijos dip
lomatai baigė rengti tarpvy
riausybinį susitarimą dėl in
vesticijų skatinimo ir apsau
gos, kurį planuojama pasira
šyti rudenį Lietuvos premjero 
Gedimino Vagnoriaus vizito į 
Rusiją metu. Praėjusią savaitę 
per derybas Maskvoje susita
rimo tekstą paruošė tvirtini
mui Lietuvos URM Teisės ir 
tarptautinių sutarčių departa
mento direktoriaus pavaduo
toja Sigutė Jakštonytė ir Rusi
jos Ekonomikos ministerijos 
Tarptautinio teisinio bendra
darbiavimo skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Aleksandra Ber-
denikova. Būsimasis premjero 
vizitas ir jo metu planuojami 
pasirašyti ekonominiai susita
rimai buvo aptarti birželio 
mėnesį į Lietuvą atvykus Ru
sijos užsienio reikalų minis
trui Jevgenij Primakov. 

* PHARE programa nu
mato skirti 8.3 milijonus 
ECU Lietuvos regionų plėtros 
programos iniciatyviniams 
projektams finansuoti. ,RNS> 

Vilnius , liepos 20 d. (Eltai 
— Pirmadienį Vilniuje po su
sitikimo su prezidentu Vaidu 
Adamkumi JAV Tarptautines 
plėtros agentūros (USAID) ad
ministratoriaus pavaduotoja 
ambasadorė Harriet Babbitt 
teigia esanti sužavėta aktyvio
mis ir kūrybingomis Lietuvos 
nevyriausybinėmis organiza
cijomis, tačiau, jos manymu. 
dar reikia sukurti stipresnį 
teisinį pagrindą jų veiklai. 

Lietuvos vadovas padėkojo 
už Jungtinių Valstijų rodomą 
dėmesį Lietuvoje vykstan
čioms ekonomikos ir demokra
tijos reformoms. Pasak prezi
dentūros pareigūnų, prieita 
bendra išvada, kad Lietuvoje 
reikia kurti daugiau nevyriau
sybinių organizacijų. 

Šeštadienį į Lietuvą atvy
kusi pareigūnė Vilniuje ir 
Kaune per porą dienų susitiko 
su įvairių visuomeninių orga
nizacijų vadovais bei darbuo
tojais. Prieš tai ji lajikėsi Lat
vijoje ir Estijoje, tačiau, Eltos 
paprašyta palyginti nevyriau
sybinių organizacijų padėtį vi
sose trijose Baltijos valstybė
se, ambasadorė atsisakė tai 
daryti. 

Nuo praėjusių metų pabai
gos Tarptautinės plėtros agen
tūroje dirbanti ambasadorė H. 
Babbitt Jungtinių Valstijų vy
riausybei taip pat atstovauja 
Baltijos-Amerikos bendradar
biavimo fondo valdyboje. 

Nevyriausybines organiza
cijas remiantis fondas Lietu
voje oficialiai pradėjo veikti 
vasario mėnesį. Apie sprendi
mą įkurti šią instituciją JAV 
prezidentas Bill Clinton infor
mavo tada, kai sausio viduryje 
Vašingtone buvo pasirašyta 
JAV ir Baltijos valstybių Ben
dradarbiavimo chartija. 

Iš „Williams" 
Lietuva la imės 

tik 100 milijonų litų 
Vilnius, liepos 20 d. (Elta) 

— Jeigu firma ,,Williams" į 
naftos įmones investuos 600 
milijonų litų, valstybė iš ..VVil-
liams" investicijų išloš tik 100 
milijonų litų, numato dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Skirtumas tarp naftos ;mo-
nių akcijų emisijos kainos ir 
nominalios jų vertės, kuris 
tektų įmonių akcininkams. 
„VVilliams" tiesiogiai investa
vus 600 milijonų litų. siektų 
176.6 milijono litų. 

Viena turtingiausių JAV 
firmų Lietuvoje dar bus atleis
ta ir nuo mokesčių, kadangi 
perinvestuotas peinas pagal 
įstatymus yra neapmokestina
mas. Biudžeto nepriteklius tu
rės kompensuoti mokesčių 
mokėtojai. 

Daugelis specialistų teigia, 
kad akcijų pardavimui pasi
rinktas netinkamas laikas — 
naftos krizė, bendrove buvo 
pasirinkta be jokios konkuren
cijos, todėl nėra ko tikėtis ir 
didelės kainos. 

* L ie tuvos v y r i a u s y b ė 
nutarė skirti 500.000 litų Pa
nevėžio savivaldybei, kad pa
dėtų likviduoti potvynio metu 
padarytą žalą. Lėšos bus skir
tos iš Kelių fondo ir bus pa
naudotos miesto kanalizacijai 
ir kitoms komunikacijoms su
tvarkyti. Prieš keletą dienų 
Panevėžio miestas smarkiai 
nukentėjo liūčių metu patvi
nus Nevėžiui * » 

JAV Tarptautinės plėtros 
agentūros ir visame pasaulyje 
žinomo filantropo George So
ros Atviros visuomenes insti
tuto drauge finansuojamo fon
do pradinis įnašas — 15 mi
lijonų JAV dolerių, kurie pa
skirstomi trims Baltijos val
stybėms. 

Parama Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nevyriausybinėms 
organizacijoms teikiama ir pa
gal JAV Tarptautinės plėtros 
agentūros Demokratijos tinklo 
(DemNeti programą, kurią 
Lietuvoje nuo 1995 m. įgy
vendina JAV Baltijos fondas. 
Šiai programai visose Baltijos 
valstybėse įgyvendinti skirta 
2.4 mln. JAV dolerių (9.6 mln. 
litų). 

Lietuvoje dabar yra įregist
ruota apie 5,000 nevyriausybi
nių organizacijų, tačiau nema
ža jų dalis aktyviai neveikia. 

Harriet Babbitt 

Daugėja 
atgaunančiųjų 

nuosavybės teisę 
į žemę 

Vilnius, liepos 20 d. (Eltai 
— Iki šių metų liepos pirmos 
dienos nuosavybės teisės at
kurtos grąžinant žemę arba 
priskaičiuojant kompensaciją 
55 proc. prašymus pateikusių 
gyventojų. Piliečiai pateikė 
prašymus atkurti nuosavybes 
teises į 3 milijonų 538,400 
hektarų žemės plotą. 

Nuosavybės teises į žemę, 
mišką, vandens telkinius at
kuriamos pagal galiojančius 
įstatymus, tačiau, siekiant pa
spartinti šį procesą ir visą že
mės reformą, nuolat tobulina
mi vyriausybės nutarimai, kiti 
juridiniai dokumentai. 

Per pirmąjį 1988 m. pusme
tį atlikta žemės 17.5 mln. litų 
vertes reformos darbų. 17,569 
žemes valdoms atliktas nuosa
vybes faktą Įrodančių doku
mentų patikrinimas. įformin
ta bei paženklinta 15.116 na
tūra grąžinamos žemės valdų. 

3.527 buvusioms žemes val
doms parengta dokumentacija 
kompensacijai arba parduotas 
lygiavertis sklypas. 86 savi
ninkams parengti žemes refor- , 
mos projektai į vienkiemius 
nei.šskirstytų kaimu teritori
jose. 

Nekilnojamojo turto regist
re per pirmąjį šių metų pus
metį įregistruoti 35.799 žemes 
sklypai 

KALENDORIUS 
Liepos 21 d.: Šv. Laury

nas iš Brindisi, kunigas. Baž
nyčios mokytojas (mirė 1619 
rn.); Lionginas. Praksėda, 
Rimvydas, Lasota. 

Liepos 22 d.: Šv. Marija 
Magdalena, atgailotoja: Plato
nas. Rachele. Dalius. 
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DRAUGAS, antradienis, 1998 m. liepos 21 d. 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
IŠSIJUOSĘ AŠTRINKIME DALGI PRIEŠ 

VĖŽĮ 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Dabar vėžys pradėjo žmones 
pjauti be atodairos — iš kai
res ir dešines. Mes vėžio auką 
apraudam, už ją pasimel-
džiam ir, ją palaidoję, po seno
vei vėžiui pasiduodame. Da
bar jau užteks tokio lietuviško 
nuolankumo tam aršiausiam 
mūsų priešui. Pats laikas 
mums sustiprinti savo kūno 
atsparumą prieš vėžį, kada jo
kios kitokios priemonės nepa
deda sėkmingai su juo kovoti. 

J a u žinoma, kad vitaminai 
gali sulaikyti auglių atsira
dimą ir apniokoti jau esamus. 
Galima maistu prailginti 
žmogaus kūno atsparumą — 
imunitetą prieš vėžį. 

Yra chemine nuo vėžio ap
sauga — tai maistu didi
nant apsaugos nuo vėžio at
siradimą: ta i kūno galimas 
kirtimas atgal vėžiniam pavo
jui, kad laimėtų ne tik kovą, 
bet ir karą, teikiant kūnui 
pajėgių ginklų, kurie glūdi 
tinkamame maiste. 

Kiek pagerinę savo kasdie
ninį maistą, galime gerokai 
sumažinti pavojų susirgti. 
Taip pat žmogus gali net ir 
jau turimam vėžiui užmauti 
apynasrį: pristabdyti jo au
gimą, plėtimąsi ir prislopinti 
vėžiškas pasekmes. 

Visi atlikti tyrimai apie 
vėžio pavojaus maistu mažini
mą yra gausiai paskelbti 
„National Academy oi' Sci
ence" Washington — tai 
„Diet, Nutrition and Cancer, 
1'982". Tie mokslininkai pata
ria valgyti liesai ir beveik ne
liesti sūraus, rūkyto, rauginto 
ir su stipriais prieskoniais pa
ruošto maisto, o valgyti dau
giau vaisių, daržovių ir pilnų 
grūdų patiekalų. 

Tie tyrinėtojai dar pataria 
kasdien valgyti tokių vaisių— 
daržovių , kur yra daug beta-
carotene. Tai vitamino A šal
tinis, o taip pat ir vitamino C, 
kuris susekta, sustabdo vėžį 
iššaukiančių medžiagų pra
gaištingą veiklą ir mažina pa
vojų susirgti vėžiu stemplėje 
bei skrandyje. 

Maistas padeda apginti 
žmogų nuo vėž io 

Šitų nurodymų mityboje pri
silaikant, kaip įvairūs tyrimai 
rodo. pajėgiama apginti žmo
gų nuo ypatingų vėžių. Taip 
pat maistas gali sumažinti jau 
esamo vėžio padaromą žalą. 
Maistu gydymasis gali net su
naikinti kai kuriuos vėžius. 

Žinoma.. mums būtina 
nesišaukti vėžį savu „vežišku" 
elgesiu, kaip rūkymas, girtavi
mas, menku maistu persival
gymas ir kūnui žalingų skys
čių teikimas, kaip kava. tikra 
arbata, saldūs gėrimai bei bu
vimas nesvariame ore. ypač 
prirūkytame. Kaip mes savo 
prieauglį nuo vėžio ginsime, 
jei patys jį rūkyman pratin
sime0 Kada mes tapsime to
kiais ir tokiomis, kokie ir ko
kie buvo mūsų tėvai ir mo
tinos0 

Teis inga mityba didina 
atsparumą prieš vėžį 

Mokslininkai susekė maistą 
ir vėžį siejančius dvejopus fak
tus. Štai jie. 

1. Net 80 proc. visų vėžių 
rišasi ir su valgomu maistu, 
gėrimu bei rūkymu, o ne su 
tais dalykais, kurių žmogus 
negali kontroliuoti. Yra dide
lis ir stiprus įrodymas, kad 
žmogus gali sumažinti vėžiu 
susirgimo pavojų. 

2. Net 35 proc. visų vėžio su
keltų mirčių rišasi.su maistu. 
Už tai prisilaikykime minėto 
maisto, kuris stiprina mūsų 
atsparumą prieš vėžį. Tada 
mes pajėgsime sulaikyti vėžiš-
ką klestėjimą ir laimėsime 
kovą prieš šį didįjį žudiką. 
Sėkmės. 

Saleziečių vienuolynas ir statoma bažnyčia Vilniuje. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

MODERNIAUSIA 
INTENSYVIOS 

KARDIOLOGIJOS 
TARNYBA 

Birželio 23 dieną Vilniaus 
universiteto ligoninėje „San-
tariškių klinikos" atidarytas 
Intensyvios kardiologijos sky
rius. 

Perplanavus ir pertvarkius 
kai kurias ligoninės patalpas, 
įsigijus modernios aparatūros, 
naujasis Kardiologijos klini
kos padalinys — intensyvios 
pagalbos skyrius — įrengtas 
pagal naujausių pasaulinių 
technologijų reikalavimus. To
kią galimybę suteikė 1998 
metų pasirašyta Medko Medi-
cal Ldt (Suomija) ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsau 
gos ministerijos sutartis dėl 
medicinos technikos įrengimų 
tiekimo Lietuvos asmens svei
katos priežiūros įstaigoms. 
Tarp kitų, 500,000 dolerių 
buvo skirta Vilniaus universi
teto ligoninės „Santariškių 
klinikos" Intensyvios kardiolo
gijos skyriui. Už šias lėšas ir 
nupirkta moderni aparatūra. 

Kardiologijos klinikoje in
tensyvi pagalba kasmet tei
kiama daugiau kaip 1.8000 li
gonių, sergančių ūmiu mio
kardo infarktu, nepastovia 
krūtinės angina, pasireiškus 
gyvybei grėsmingiems širdies 
ritmo sutrikimais. Sunkiausi 
ligoniai į „Santariškių klini
kas" atvežami ne tik iš Vil
niaus miesto ir viso krašto. 

Prof. Aleksandro Lauce
vičiaus vadovaujamoje Kar
diologijos klinikoje taikomi 
naujausi medicinos mokslo 
pasiekimai, tiek diagnozuo
jant širdies ligas, tiek ir jas 
gydant. 

(Elta) 

KAUNO KLIMKOMS 
ĮTEIKTA JAPONIJOS 

VYRIAUSYBĖS DOVANA 

Kauno universitetinėms aka
deminėms klinikoms (KAK) 
liepos 2 d., ketvirtadienį įteik
ta vyriausybės dovana — ul
tragarsinis chirurginis aspi-
ratorius „CL'SA". 

PATVIRTINA „NE" 
MOTERŲ 

KUNIGYSTEI 

Popiežius Jonas Paulius II 
da r kartą patvirtino, kad pa
gal Katalikų Bažnyčios mo
kymą moterims negali būti 
teikiami kunigystės šventi
mai. Kreipdamasis į Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyskupus, 
atvykusius į Romą su vizitu 
„ad limina", popiežius ragino 
juos „paaiškinti tikintiesiems, 
kodėl Bažnyčia neturi galios 
teikti kunigystės šventimus 
moterims". Sykiu jie turėtų 
atkreipti dėmesį, kad tai nėra 
lyčių lygybės klausimas. 

Pasak Jono Pauliaus II, fak
tas, jog pats Jėzus tam tik
roms tarnyboms pasirinko tik
tai vyrus, jokiu būdu ne
reiškia, kad jis norėjęs pa
žeminti moters orumą ar pa
niekinti jų teises. Kunigystės 
nederėtų laikyti sociologiniu 
a r politiniu dalyku, kurio 
esmę sudaro valdžios vykdy
mas bendruomenėje. Priešin
gai, kunigystę reikėtų trak
tuoti teologiškai, laikant ją 
tarnavimo Bažnyčiai ir Baž
nyčioje 'forma. Kalbėdamas 
apie moterų kunigystę protes
tantų Bažnyčioje, popiežius 
pažymėjo: juo labiau baž
nytinė bendruomenė nutolusi 
nuo Bažnyčios, Eucharistijos 
ir kunigystės sakramentiš
kumo sampratos, juo libera
liau ji žiūri į moterų ordina-

ciją. 
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Viena iš intensyvios kardiologijos skyriaus palatų Vilniaus universiteto 
ligoninėje ..Santariškių klinikose" Nuotr E l t o s 

SEMINARAS „KAIP 
PAŽINTI PRIEVARTĄ" 

Birželio 4 d. Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre Kauno 
arkivyskupijos Caritas su
rengė seminarą „Kaip pažinti 
prievartą", kuriame dalyvavo 
mokytojai, darželio auklėtojai, 
parapijų Caritas pirmininkai, 
dvasininkai, socialiniai ir Vai-

Šiuo naujos kartos neuro-
chirurginiu aparatu bus atlie
kamos galvos smegenų navikų 
operacijos. Toks, kol kas vie
nintelis Baltijos šalyse, aspi-
ratorius kainuoja 150,000 do
lerių. 

Medikų teigimu, operuojant 
naujuoju metodu, navikas sus
mulkinamas ir išsiurbiamas, 
dvigubai sutrumpėja pačios 
operacijos laikas. Per metus 
aspiratoriumi planuojama at
likti apie 400 operacijų. 

Pasak KAK administracijos 
atstovų, tai — naujoji Japoni
jos vyriausybės parama Lie
tuvos gyventojams. Pirmą 
kartą, tarpininkaujant profe
soriaus Vytauto Landsbergio 
fondui, Lietuvos gydymo įs
taigoms atgabenta siunta en-
dotrachėjinių intubacinių vamz
delių, reikalingų operuojant, 
narkozės metu. (Elta) 

kų dienos centrų darbuotojai, 
taip pat Kauno arkivyskupijos 
Caritas direktorius kun. J . 
Babonas, reikalų vedėja O. 
Virbašiūtė, 0»Kazlienė ir Kau
no vaikų teisių apsaugos tar
nybos darbuotojai. Gydytojas 
psichiatras, Palemono vaikų 
dienos centro konsultantas D. 
Leskauskas, remdamasis savo 
ir Užsienio kolegų patirtimi, 
supažindino su galimybe pa
dėti fizinę, emocinę ir seksua
linę prievartą šeimose patyru
siems vaikams. Prelegentas 
taip pat įvardijo socialines 
priežastis, kurios lemia tokį 
tėvų elgesį su vaikais. Semi
naro metu buvo parodytas 
JAV sukurtas filmas „Kaip 
pažinti prievartą". 
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KATALIKU DAILININKŲ 
PARODA 

Birželio 5 d. Kauno kunigų 
seminarijoje buvo atidaryta 
ketvirtoji katalikų dailininkų 
paroda „Veni Sancte Spiritus", 
joje 17 menininkų eksponuoja 
37 kūrinius. Parodos atidary
mas prasidėjo seminarijos 
Švč. Trejybės bažnyčioje šv. 
Mišiomis, kurias aukojo vys
kupas R. Norvilą, kan. A. Ka-
jackas ir kun. R. Dulskis. Pa
mokslą sakęs kun. R. Dulskis 
akcentavo Šventosios Dvasios, 
nuostabios Kūrėjos, pakei
čiančios žmogaus sielos gyve
nimą, daromus stebuklus. 
Melstasi už parodos rengėjus, 
dailininkus, kultūros ir meno 
žmones. Atidarydama parodą, 

L. Šinkūnaitė sakė, kad joje, 
be darbų iš medžio, spalvoto 
stiklo akvarelės, spalvoto lino 
raižinių, pirmą kartą rodomi 
ir liturginiai drabužiai bei 
vėliavos. Arkivyskupas S. 
Tamkevičius, padėkojęs paro
dos rengėjams ir dailinin-

Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

kams, priminė, jog reikia ne
užmiršti Dievo Dvasios, iš ku
rios viskas ateina. Anot gany
tojo, „ši paroda atspindi Vieš
paties veikiamą religinę tikro
vę". Kan. A. Kajackas pa
sidžiaugė augančia kūrėjų 
branda, linkėjo, kad ku
riančioji Šventoji Dvasia jų 
neapleistų. Paroda veiks iki 
liepos 12 dienos kiekvieną 
dieną, išskyrus pirmadienį, 
nuo 13 iki 18 vai. 
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ĮTEIKTI PAŽYMĖJIMAI 
BAIGUSIEMS KURSUS 

Birželio 6 d. .Kauno arkivys
kupijos Jaunimo centre buvo 
įteikti pažymėjimai 31 socia
linės ir pastoracinės tarnystės 
kurso ir 15 Šventojo Rašto sie
lovadinės tarnystės kurso da
lyviams. Sėkmingai baigusius 
kursus įvairių specialybių 
žmones sveikino šio instituto 
steigėjas kun. G. Vitkus SJ. 
J is perskaitė Craighead'o in
stituto direktorės ses. Chris-
tine Anderson sveikinimo laiš
ką. Nuoširdžiausius linkėji
mus išsakė VDU Katalikų teo
logijos fakulteto dėstytojas 
kun. A Kasčiukaitis, „Gyve
nimo ir tikėjimo" instituto 
dėstytojai. Pažymėjimų įtei
kimo iškilmės prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias Jaunimo cen
tre aukojo vysk. R. Norvilą ir 
kun. G. Vitkus SJ. Pamokslą 
sakęs vysk. R. Norvilą akino 
būti bendruomenėje ir liudyti 
bendruomeninį tikėjimą, skelb
ti Dievo žodį kantriai ir nuo
lankiai. 

PAŠVENTINTA NAUJA 
EŽERĖLIO BAŽNYČIA 

Gegužės 24 d. Ežerėlyje pa
šventinta nauja bažnyčia. Po 
šv. Mišių, kurios buvo aukoja-
taos dar senojoje bažnyčioje, 
prie naujosios bažnyčios durų 
procesiją pasitiko parapijos 
klebonas A. Kildušis. Vysku
pas J., Žemaitis, MIC, atvėrė 
šios šventoves duris. Pašven-

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LTTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daily except Sundays and Moodays, legal Holidays, the Tuesdays 
following Monday obaervanoe of legal Holidays as well as Dec. 26th and Jan. 
2nd by the Lithuaman Catholic Press Society. 4545 W. 63rd Street, Chicago. 
IL 60629-5589. 
Periodical claas poatage paid at Chicago, IL and additional maiiing offices. 
Subscnpuon Kales $95.00. Foreign countnes $110. 
Poatmaster Send addreas changes to Draugas - 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589. 
Malinant pašto išlaidas, pakvitavimai ut gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus ii jo 
mokesti, paiymima, iki kada yra užsimokėjęs 

DRAUGO prenumerata yra mokama U anksto. 
Metams 1/2 metų 3 men. 

JAV $95.00 $55.00 $35.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $110.00 $60.00 $40.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $160.00 $86,00 $58.00 
Tik šeštadienio laida: 
JAV $55.00 $40.00 $30.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) $60.00 $45.00 $35.00 
Kanadoje (Kanados dol.) $86.00 $65.00 $50 00 
Užsakant j Lietuvą: 
(Aircargo) $100.00 $55.00 
Tik šeštadienio laida $55.00 
Užsakant į uts ieni oro paštu $500.00 $250.00 
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00 

Vyriausia redaktore - Danute Bindokienė 
Administratorius - Valentinas Krumplis 
Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 

• Administracija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
* Redakcija dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija u i skelbimų turinį neatsako. Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą ką nors skelbti. 
* Redakcija straipsnius taiso savo nuotiura. Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
Prašome siunčiant pasilikti kopiją. 

tinimo apeigose 
mons. prof. V. J 

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, suteikęs Sutvirtinimo sakramentą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje S m. gegužės 24 d. 

Nuotr. Vytauto Jaainevičiaus 

. dalyvavo 
Bartuška, 

kan. J. Peciukonis, Kudirkos 
Naumiesčio klebonas kan. D. 
Jasiulaitis, Sintautų kleb. 
prel. A. Maskeliūnas, Kaišia
dorių katedros kleb. dek V. K 
Sudavičius, kleb. dek. jubil. 
mons. A. Gustaitis, kun. A. 
Žukauskas, Vilkaviškio vika
ras J. Kazlauskas, klierikai. Į 
šias iškilmes taip pat atvyko 
Kauno rajono meras D. Jan
kauskas, rėmėjai, susirinko 
gausus būrys tikinčiųjų. 

PAŠVENTINTA NAUJA 
TRUSKAVOS 

BAŽNYČIA 
Gegužės 31 d. Panevėžic 

vyskupijoje vyskupas J. Preik
šas pašventino naująją Trus
kavos Šv. Dvasios bažnyčią. 
Jos projekto autorius — archi
tektas A. Paulauskas. Kad pa-
rapijiečiai galėtų melstis nau
jojoje bažnyčioje, daug prisi
dėjo klebonas Baniulis. Pa
šventinimo iškilmės sutapo su 
Sekminėmis. Panevėžio vys
kupijos ganytojas, neslėpda
mas jaudulio ir džiaugsmo, su
sirinkusiems kalbėjo apie ypa
tingą Dvasios malonę. Ant 
aukšto kalno iškilusi moderni 
ir kartu labai asketiška šven
tovė — tai dar viena graži do
vana šio krašto žmonėms. 

PAGERBĖ SAVO 
PIRMĄJĮ VYSKUPĄ 

Gegužės 29 d. Kristaus Ka
raliaus katedroje buvo pami
nėtas vyskupo K Paltaroko 
ingresas. Pirmąsias šv. Mišias 
vyskupas čia aukojo 1926 m. 
gegužės 29 d. Pirmojo Pane
vėžio vyskupo atminimą pa
gerbė miesto bažnyčių chorai. 
Ta proga šv. Mišias aukojęs 
mons. J. Antanavičius pabrėžė 
vyskupo reikšmę miesto dva
siniam ir kultūriniam atgimi
mui. „Dar niekas nenustatė, 
kokią reikšmę turėjo miestui 
vyskupijos įkūrimas. Iš tikrų
jų Panevėžys išaugo ir dva
siškai subrendo tik po tokio 
svarbaus įvykio", — sakė mon
sinjoras. Vėliau visus giesmės 
ir dainos subūrė į bendrą ratą 
prie laužo. Katedroje pasitin
kant Sekmines vyko naktinis 
budėjimas. 

CARITAS SEMINARAS 
RYGOJE 

Gegužės 18-23 d. Rygoje vy
ko Švedijos ir Latvijos Caritas 
organizuotas seminaras „Pro
jektų planavimas ir finansavi
mas". Seminare dalyvavo Lat
vijos, Estijos, Švedijos, Suomi
jos, Rusijos ir Baltarusijos 
Caritas atstovai. Lietuvos Ca
ritas organizacijai atstovavo 
Lietuvos Caritas reikalų ve
dėja Janina Kukauskienė ir 
Vilniaus arkivyskupijos Cari
tas reikalų vedėjas Žybartas 
Patašius. Seminaro tikslas — 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ave., Hfctory Hite, IL 
Tel. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

ARASŽUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKILI LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave.. Surte 310 

NapervHle, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Surte 3 C 

Downers Grove. IL 60515 
Tei-(630) 435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Surte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

Tei. 706436-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel. 773-735-7709 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyt. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kabėti angliškai) 
Tel. 706-422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ. GYDYTOJA 

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

Tel. (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. 708-422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr. 12:3Q-3v.p.p 
trec. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad, it sestad 9v.r.-l2v.p.p. 

EDMUNDAS V&NAS, MJD., &C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

įtvirtinti seminaro dalyvių 
įgūdžius teikiant veiksmingus 
siūlymus, sustiprinti jų pasi
tikėjimą bendraujant su rė
mėjais ir ieškant finansavimo 
būdų. Tai pirmasis tokio po
būdžio susitikimas, kurio me
tu septynios šalys galėjo už
megzti draugiškus tarpusavio 
santykius, keistis darbo patir
timi, numatyti bendradarbia
vimo formas, kartu svarstyti 
labdaros ir projektų finansavi
mo galimybes. Ateinančiais 
metais panašų seminarą nu
matoma surengti Kaliningra
de. 
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PENKIOS DIENOS LIETUVOS 
RESPUBLIKOS SEIME 

Tęsinys LIUDA RUGIENIENĖ 

Jeigu tėvai nesikreipė, 
tokiu atveju vaikui reikėtų pa
teikti ir dokumentą, patvirti
nantį, kad tėvas ar motina 
buvo Lietuvos pilietis". 

Kita svarbi tema buvo mo
kesčių struktūra, su kuria la
bai svarbu grįžtantiems į Lie
tuvą iš anksto susipažinti, kad 
vėliau nebūtų nemalonių 
staigmenų. Finansų ministeri
joje Mokesčių ir turto deklara
vimo skyriaus viršininkė R. 
Turakevičienė: „LR Seimas 
1997 m. kovo 27 dienos įsta
tymu yra pataisęs Fizinių as
menų mokesčio laikinąjį įsta
tymą, pagal kurį Vyriausybės 
nustatyta tvarka tas dvigubas 
apmokestinimas panaikina
mas. Vyriausybė yra priėmusi 
1997 m. birželio 13 dienos nu
tarimą Nr. 610 dėl dvigubo 
pajamų apmokestinimo, pa
gal kurį Lietuvos gyventojai, 
įskaitant ir užsieniečius, su
grįžusius į Lietuvą, moka 
mokesčius tik vienoje iš val
stybių. Jeigu jie moka mo
kesčius ir Lietuvoje, ir už
sienyje, tai, pateikę užsienio 
valstybės mokesčių adminis
tracijos pažymą apie tai, kad 
nuo tų pajamų yra sumokėti 
mokesčiai užsienio valstybėje, 
tie mokesčiai įskaitomi Lietu
voje... Visi Lietuvos Respubli
kos gyventojai, įskaitant ir 

Jeigu Amerikoje nuo pensijų 
sumokėtų 15%, tai Lietuvoje, 
pagal dabar galiojančią tvar
ką, reikėtų sumokėti t ik 5%. 
Tačiau noriu pasakyti, kad 
tarp LR Vyriausybės ir JAV 
Vyriausybės š.m. sausio mėn. 
yra pasirašyta dvigubo apmo
kestinimo išvengimo sutart is . 
Aš tikiuosi, kad Lietuvos 
Respublikos Seimas šią su
tartį ratifikuos, o jeigu ją rati
fikuos ir JAV Senatas, tai ši 
sutartis pradės galioti. Pagal 
šią dvigubo apmokestinimo 
sutartį, numatyta tas pensijas 
apmokestinti arba vienoje val
stybėje, arba kitoje. Vadinasi, 
dvigubo apmokestinimo ne
bus". 

E. Kulikauskas: „Sakykim, 
dauguma Amerikos ir kitų 
užsienio valstybių lietuvių 
turi santaupų. Jie per savo 
gyvenimą dirbo, sukaupė san
taupas į fondus. Fondai moka 
palūkanas. Iš to jie gyvena, 
verčiasi, čia pensijos papildy
mas. Aišku, jie moka mo
kesčius savo šaliai. Ką jūs ga
lite pasakyti apie Lietuvos 
Respublikos mokesčius tokiu 
atveju?" R. Turakevičienė at
sakė: „Pagal galiojanti Fizinių 
asmenų pajamų mokesčio lai
kinąjį įstatymą Lietuvos Res
publikos nuolatinių gyventojų 
tokios pajamos apmokestina
mos. Tačiau dar kartą noriu 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkų suvažiavimas, vykęs š.m. liepos 1-2 d. Vilniuje. Nuotr. V. Kučo 

užsieniečius, kurie išgyvena pabrėžti, kad jeigu nuo tų pa-
Lietuvoje 183 dienas ir dau- jamų yra sumokėti mokesčiai 
giau, privalo deklaruoti savo užsienio vasltybėje, tai jie 
turtą ir pajamas pasibaigus 
metams iki kitų metų gegužės 
1 dienos. Pajamos deklaruoja
mos ir privalomas registruoti 
turtas, kuris turimas, tiek Lie
tuvoje, tiek užsienyje... Jei LR 
gyventojai įsigyja turtą, kurio 
vertė yra didesnė negu 44,100 

„-Lt, ta i jie tur i deklaruoti to 
turto įsigijimo pajamas, nuro
dyti pajamų šaltinius ir ar 
nuo tų pajamų sumokėti mo
kesčiai. Jeigu užsienio valsty
bių piliečiai, sugrįžę į Lietuvą, 
tokias paj nas deklaruoja, 
kaip uždirl :as užsienyje, tai 
jie turi įrodyti, ar nuo tų pa
jamų sumokėti mokesčiai už
sienio valstybėje". 

Apklausos metu buvo iš
siaiškinta, kad vis dėlto su 
mokesčiais problemų yra. F. 
Palubinskui pakomentavus, 
kad Lietuvai būtų naudinga, 
jei nebūtų apmokestinamos į 
Lietuvą grįžusiųjų pensijos. 
Daugumas jų JAV mokėtų tik 
15%, o Lietuvoje dar reikia 
pridėti. R. Turakevičienė at
sakė: „Pagal šitą dvigubo ap
mokestinimo išvengimo nusta
tytą tvarką, dvigubai nerei
kėtų mokėti mokesčių: ir už
sienio valstybėje, ir Lietuvoje. 

įskaitomi pateikus užsienio 
valstybės mokesčių adminis
tracijos pažymą. Jeigu užsie
nio valstybėje sumokėta suma 
bus mažesnė, negu būtų pagal 
mūsų įstatymą paskaičiuota 
suma, tai reikėtų sumokėti 
skirtumą Lietuvoje, mokesčių 
tarifų skirtumą". 

Apie paveldėjimo mokesčius 
R. Turakevičienė atsakė taip: 
„Nuo 1998 m. sausio 1 d. 
įsigaliojo Paveldėjimo ir do
vanojamo turto mokesčių įsta
tymas, kuris taikomas, apmo
kestinant turtą, paveldėtą 
Lietuvoje. Mokestis yra toks: 
nuo apmokestinamosios vertės 
5%, jeigu turto vertė iki 0,5 
mln. Lt. ir 10%, jeigu turto 
vertė didesnė nei 0,5 mln. Lt. 
Apmokestinamoji vertė sudaro 
70% rinkos kainos. Rinkos 
kaina nustatoma Vyriausybės 
nutarimo nustatyta tvarka. Ją 
apskaičiuoja teritorinės mo
kesčių inspekcijos. Šitame 
įstatyme yra nustatytos leng
vatos, kad šio mokesčio nemo
ka artimi giminaičiai, tėvai, 
dovanodami vaikams, vai
kaičiams, broliams, seserims. 
Jeigu vaikai dovanoja tėvams 
arba tėvai dovanoja vaikams, 

arba vaikai paveldi iŠ tėvų, tai 
įstatyme įteisintos lengvatos 
ir šiais atvejais mokesčio 
nėra". 

Dėl įvairių problemų mo
kesčių klausimu geriausiai 
mūsų nuomonę išreiškė E. Ku
likauskas: „Mokesčių situacija 
Lietuvoje dabar nėra patrauk
li atvykstantiems ir ją reikia 
pakeisti. Kadangi mes norim, 
kad Amerikos lietuvis, užsie
nio lietuvis, atvažiuotų čia ir 
išleistų savo uždirbtus pinigus 
Lietuvoje, kurdamas darbo 
vietas ir prisidėdamas prie to 
proceso... Čia t ik pradžia, susi
pažinimas su šia tema, reikia 
įsigilinti, čia labai daug plony
bių... Čia t ikrai daug darbo". 

Birželio 25 d. „Drauge" 
rašoma, kad užsienio valsty
bių pensijos nebus apmokesti
namos: „Antradienį Seimas 
pritarė LR Fizinių asmenų 
pajamų mokesčio laikinojo 
įstatymo 2 straipsnio pataisai, 
kuria siekiama suvienodinti 
pensijų apmokestinimo tvar
ką. Fizinių asmenų pajamų 
mokestis nebus išskaitomas ir 
iš užsienio valstybių mokamų 
pensijų. Pagal galiojančias lai
kinojo įstatymo nuostatas, pa
jamų mokestis buvo neišskai
tomas pensininkams iš pen
sijų, mokamų iš „Sodros", 
valstybes ir savivaldybių biu
džetų, o iš užsienio valstybių 
mokamų pensijų mokestis bu
vo išskaitomas". Galutinį įsta
tymo projektą, kuris reguliuos 
fizinių asmenų pajamų mo
kesčius, Finansų ministerija 
Vyriausybei pristatys dar 
šiais metais. 

Posėdyje iš pranešimų ir 
apklausinėjimų aiškėjo, kad 
Sveikatos apsaugos reforma 
atkreipė dėmesį į grįžtančiuo
sius. Sveikatos ministerijos 
viceministre Baranauskienė; 
„Iš užsienio šalių atvykstantys 
piliečiai nuolat gyventi į Lie
tuvą yra draudžiami priva
lomuoju sveikatos draudimu. 
Tokiems apdraustiems pilie
čiams visos sveikatos paslau
gos yra kompensuojamos iš 
privalomojo sveikatos draudi
mo fondo biudžeto taip, kaip ir 
visiems mūsų Lietuvos pi

liečiams. O tai reiškia, kad 
tada asmuo gali pasirinkti pir
minės sveikatos priežiūros gy
dymo įstaigą, kurioje dirba gy
dytojas terapeutas, pediatras 
arba šeimos gydytojas, taip 
pat genekologas, psichiatras ir 
stomatologas. Esant proble
mai ar sudėtingesnei patalogi-
jai , jis taip pat nemokamai 
bus siunčiamas konsultuotis 
pas gydytoją specialistą į an
trojo lygio sveikatos priežiūros 
įstaigą. Jeigu būtų ypač su
dėtingas atvejis diagnostine, 
gydymo prasme, Lietuvoje yra 
trečiojo lygio gydymo įstaigos. 
Tai labai kvalifikuotos Uni
versiteto ir Kauno akademi
nių klinikų ligoninės, kur taip 
pat teikiama reikiama medici
nos pagalba." 

Teisės skyriaus direktorė R. 
Navickienė pasakojo, kad kai 
1997 m. birželio 24 d. padarė 
Sveikatos draudimo įstatymo 
pataisas, jose įrašė, jog „drau
džiami valstybės lėšomis yra 
asmenys, turintys teisę gauti 
bet kurios rūšies pensiją. Mes 
neįvardijome, jog tai tur i būti 
Lietuvos Respublikoje uždirb
t a pensija. Taigi manoma, jog 
dėl to mes savo tautiečius pri
pažįstame apdraustomis val
stybės lėšomis. J ie privalo ir 
tur i teisę gauti bet kokią svei
katos priežiūros pagalbą". 
Šiuo metu Lietuvoje atsiranda 
privačių sveikatos priežiūros 
įstaigų. „Mūsų tautiečiai, deja, 
šiandien labiau pasitiki už
sienio firmų atstovybėmis ar 
jų tėvynainių įkurtomis įstai
gomis. Gal būt šiuo atveju 
norėčiau paminėti Lietuvos-
Baltijos-Amerikos kliniką. 
Šiuo atveju noriu pasakyti, 
kad mūsų privačios įstaigos 
pagal Sveikatos draudimo 
įstatymą taip pat turi teisę su
daryti su valstybine ligonių 
kasa, tiksliau, su teritorinės 
kasos padaliniu, privalomojo 
sveikatos draudimo sutartį". 

Socialines apsaugos ir darbo 
Socialinio draudimo skyriaus 
viršininkė A. Šatrauskienė 
aiškino apie socialinio draudi
mo sistemą. Socialinio draudi
mo mokestį daugiausia sumo
ka darbdavys — 27% nuo 

darbo užmokesčio, o pats ap
draustasis moka 1%. Mano. 
kad ateityje tos proporcijos 
keisis. Pagal Valstybinių so
cialinio draudimo pensijų įsta
tymą yra numatyta, kad pen
siją galima paskirti tik nuola
tiniam gyventojui. Darbdavys 
turi pasirašyti sutartį su Val
stybinio socialinio draudimo 
fondo valdyba nemokėti už lai
kinai atvykusį užsienietį įmo
kų ir neteikti jam jokių socia
linio draudimo garantijų. Nuo 
1995 metų didėja moterų 
amžius, reikalingas išeiti į 
pensiją, kasmet . po keturis 
mėnesius, vyrams prisideda 
po du mėnesius. Po 9 metų 
išleidimo į senatvės pensiją 
amžius moterų bus 60 metų, 
vyrų — 62,5. Šiais metais 
moterys galės gauti pensiją 
sulaukusios 56 metų ir 4 
mėnesių, o vyrai 60 metų ir 8 
mėnesių amžiaus. 

Komisijai buvo duota ir ki
tos įdomios informacijos apie 
visus čia paminėtus klausi
mus. Tikime, kad ateityje 
užsienio lietuviai gaus rūpi
mus atsakymus Informacijos 
centre, kuris savo darbą jau 
pradėjo. Ten turėtų būti sutei
kiama informacija grįžtan
tiems ir kita paslauga į tėvynę 
atsilankiusiems lietuviams, 
pavyzdžiui, kur ir pas ką 
kreiptis ligos atveju. Komisija 
siekia, kad šis centras išsi
vystytų į prasmingą institu
ciją, nepaprastai reikalingą 
užsienio lietuviams. Dar vis 
beegzistuojančioje biurokra
tinėje struktūroje lengva pa
kliūti į užburtą ratą, negauti 
aiškių atsakymų ir tuomet nu
sivilti, o kar ta is tas nusivyli
mas visai nereikalingas ir 
vien dėl to, kad koks nors tar
nautojas, kur is save laiko val
dininku, nežino ar nesupranta 
įstatymo, nesiima atsako
mybės ir žmones vaiko iš 
raštinės į raštinę. Paslaugos 
turėtų būti per visuomenei 
tarnaujančią struktūrą, o ne 
per pažintis, ko komisija ir 
siekia. 

„Dėl lietuvių grįžimo į tė
vynę Informacijos centro" ko-

(Nukelta į 4 psl.) 

Danutė Bindokienė 

Ne vien Lietuvoje 
Karta is nuaidi rūpesčio gai

da, kad Lietuvoje mirtingu
mas didesnis, negu gims
t a m u m a s — jeigu ši tendenci
j a nepakryps į kitą pusę, gy
ventojų skaičiaus mažėjimas 
gali tapti krit iškas. Tačiau ta 
problema pasireiškia ne vien 
Lietuvoje — pastarojo gims
t a m u m a s yra sumažėjęs visoje 
Europoje, o taip pat ir kai ku
riuose kituose žemynuose. 

Šiuo metu nėra nei vienos 
valstybės Europoje, kur gim
sta pakankamai kūdikių, kad 
pakeistų žmones, sulaukusius 
b randaus amžiaus. Daugelyje 
kraš tų žymiai didesnę gyven
tojų dalį sudaro vyresnio 
amžiaus , negu vaikai ir jau
nuoliai. Pavyzdžiui, neseniai 
Italijoje apskaičiuota, kad gy
ventojų, turinčių per 60 metų 
amžiaus yra daug daugiau, 
kaip nesulaukusių 20 metų. 
Tikima, kad netrukus prie 
Italijos prisijungs Vokietija, 
Graikija ir Ispanija. Niekuo
met anksčiau Europos istori
joje, nebent didžiųjų karių, epi
demijų ar ekoniminių depre
sijų metu, gimimų skaičius 
buvo taip nukritęs. 

Žinovai teigia, kad Europa 
jau žilstanti ir pamažu nyk
s tant i , kai tuo tarpu besivys
tančios tautos Afrikoje. Indi
joje. Azijoje — gausėja. Tiesa, 
ir jose gimstamumas yra be
veik perpus sumažėjęs, bet vis 
dėlto jokio pavojaus ateičiai 
nesudaro, net ir tokiu atveju, 
kai krašto vyriausybe stengia
si griežtai apriboti vaikų 
skaičių (pvz., Kinija). 

Pagrindiniu gimstamumų 
mažėjimo kaltininku yra lai
koma ekonomija — juo kraš
t a s turt ingesnis, tuo gimimų 
skaičius mažesnis. Antra ver
tu s , moterys šiais laikais il
giau pasilieka mokyklose, 
vėliau išteka, vertina laisvę, 
pasiturintį gyvenimą, o vai
kus , jeigu apskritai prisiren
gia jų turėti , atideda vėles
n iam laikui. Kai kas tai vadi
na savanaudiškumu, kuomet 
šeima, t.y. vaikai, sulyginami 
su namu, automobiliu ar kito
mis materialinėmis gėrybė
mis. Net jeigu jaunos šeimos 
pasi renka turėti vaikų, tai ne 
daugiau, kaip du, o dažniau
siai pasitenkina vienu. 

Amerikoje susidariusios gy
ventojų masėje spragos pa
pras ta i užpildomos emigran
ta i s , tačiau Europoje į emi
g r a n t u s žiūrima ne taip pa
lankiai . Kadangi tautybė yra 
labiau vertinama Europos val
stybėse, kaip daugiatautėje ir 
daugiaraseje Amerikoje, emig
racija vargiai problemą iš
spręstų. Vis tik sunku įsi
vaizduoti Keities pasaulį, ku

riame vaikai — retenybe. Šiuo 
metu mūsų planetoje yra 
maždaug po lygiai suaugu
siųjų ir vaikų, bet svarstyklių 
lėkšte pamažu svyia į vyres
nio amžiaus žmonių pusę. 

Prieš dešimtį ar daugiau 
metų buvo pranašauta , kad 
žmonijos laukia liūdna ateitis, 
nes gyventojų skaičius gau
sėja labai sparčiu tempu: iki 
šio šimtmečio pabaigos Žeme 
nebegales visų savo vaikų 
išmaitinti ar priglausti. Imta
si priemonių gimstamumui 
mažinti. Pranašystes, atrodo, 
ne tik neišsipildė, bet viskas 
apvirto aukštyn kojom: dabar 
jau sielojamasi. kad per mažai 
gimsta kūdikių, kurie pa
keistų amžinybėn iškeliaujan
čius senuosius. Viena labiau
siai besistengiančių pakelti 
gimimų skaičių yra Švedija. 
Šeimoms, susilaukusioms vai
kų, taikomos įvairios lengva
tos, mažinami mokesčiai, dir
bantiems tėvams sudaromos 
patogiausios sąlygos, kad jie 
galėtų užsidirbti pragyvenimą 
ir auginti vaikus. Daugiau 
vaikų turintiems, mokamos 
tam tikros piniginės premijos. 

Kurį laiką ši programa buvo 
sėkminga ir kitos valstybes 
laike Švediją pavyzdžiu, kaip 
pakelti savo gyventojų gimsta
mumą. Tačiau pastarojo de
šimtmečio būvyje staiga kaž
kas atsitiko: gimimų skaičius 
pradėjo sparčiai mažėti, ne
paisant vyriausybės pastangų 
ir visų siūlomų lengvatų. 
Kurį laika buvo manoma, kad 
kalta svyruojanti ekonomika, 
bet toji krizė jau seniai praėjo, 
o kūdikių skaičius nepadau
gėjo. Šiuo metu Švedijoje gim
stamumas yra toks pat žemas 
kaip Japonijoje — 1.42. 

Jaunos šeimos teigia, kad 
tai ne jų. o kažkieno kito pro
blema — vaikus gimdyti ir au
ginti yra per sunku, reikalau
ja per didelio asmeninio pa
siaukojimo ir finansinio krū
vio. Apskritai, vaikai yra ne
patogumas pripratusiems prie 
tam tikrų gyvenimo stan
dartų. Jauniems europiečiams 
nerūpi, kad rytinėje, vakari
nėje ir vidurio Afrikoje vidu
tinis gimimų skaičius mote
riai yra 6 vaikai, palestiniečių 
moterys Gaza juostoje turi 
daugiau kaip po 8 vaikus, 
arba, kad iki 2050 metų afri
kiečių bus triskart daugiau 
kaip europiečių (dabar yra 
maždaug po lygiai). 

Pasaulio gyventojų skaičius 
vargiai greitu laiku pasikeis, 
bet patys gyventojai bus labai 
skirtingi. O kaip su Lietuva? 
Ar ji plačiai atvers duris emi
grantams iš kitų žemynų, kad 
neliktų tuštuma? 

Nr.13 

MEILUTA 
Romano i š t r auka 

VYTAUTAS VOLERTAS 
Tęsinys 

— Šituo vertiesi? 
— Daug žinosi, trumpai gyvensi. Aš tavo verslo .ne

klausiau. 
Trobeliūkštės žmogus juokauti nesirengė. Meiluta 

su Tutkum bandė derėtis, tačiau nepažįstamojo kalba 
buvo trumpa ir aiški: 

— Eikite šalin, nes vietoje paklosiu! — baigęs de
rybas, užtrenkė duris. 

— Palauk, palauk! — Tutkus vėl beldė. Vyras šūk
telėjo, dar nespėjęs pasitraukti nuo durų: 

— Ko dabar? 
— Gerai. Einam, parodyk! 
— Palaukite! 
Apsirengęs žmogus išėjo kieman. Pasiekę sunkve

žimį, jie ilgokai važiavo kietu dirvonu, tada brovėsi 
per kadugyną, pagaliau pasiekė upelį, riedantį akme
nuotu dugnu. Kitoje upelio pusėje vedlys, iš rankų 
nepaleidęs šautuvo, juos grąžino į ankstesnį kelią. Gu
dę rado jau naminės įkaitintą ir supykusią, nes jie ge
rokai pavėlavo. O į namus grįžo naujais keliais. Buvo 
toliau, bet patogiau. Dievas žino, kas yra mieliau: gai
šatis ar aplenkta nelaimė? Be to, kiekviena nesėkmė 
baigiasi naudinga pamoka. Štai jie abu patyrė, kad 
menkas balselis nėra senatvės ir silpmumo požymys. 

Džiaugėsi vyrai Kibirkščio pasitikėjimu, gausiu at
lyginimu ir noriai vyko tai su kažkokiomis metalo 
plokštėmis, tai su apdailos plytelėmis, ta i su šildymo 
krosnimis. Važiavo ir važiavo, išmoko nugalėti pasitai
kančias kliūtis. Tutkus, gąsdindamas pasimaišiusį 
žioplą pasienietį, kar tą net šūvį paleido. „Gal nerei
kėjo", sumurmėjo Meiluta, bet tuojau aprimo, nes ma
tė, kad viskas baigėsi laimingai. 

Meiluta dabar turėjo pinigų duonai, kumpiui ir 
kopūstams, turėjo pinigų net apelsinams ir bananams. 
Pamiršo Amerikoje pasislėpusį sūnų, o kai girdėdavo 
su žmona besibarančią nepaklusnią dukterį, neturė
davo laiko net pasiklausyti. Tesibara, tešūkauja atve
dusi saugoti mergaitę... Jei į Ameriką nevažiuoja, gali
ma kęsti, ką ji, kapitalizman nulinkusi atžala, burno-
ja. Visos atžalos yra lanksčios. Jei šonan krypstančios 
laiku nepastebėjai ir neištiesinai, augs ir nuaugs savo 
keliu. Jaunas atūgas įskiepija net joms svetimuose 
medžiuose. 

Dienos trumpėjo. Išskrido gandrų pora, vasarą 
stypčioju8i ant vandens bokšto šalia Žaliųjų ežerų. Pa
gausėja rudens ir žiemos pranašų. Ant stogo jau su
krankdavo varnos. 

Išsirengė Meiluta su Tutkum naujai kelionei ir at
vyko prie statybos dirbtuvių. Ten laukė kažkokiomis 
mašinomis pakrautas sunkvežimis, vairuotojas jau 
tikrino bėgančio variklio pulsą. Kai tik nuo variklio 
raizgynės jis pakėlė galvą, sušoko visi trys į savo vie
tas ir pajudėjo. 

Meiluta su Tutkum snaudė iki pasienio. Bet ir 
tada be reikalo pabudo. Nei jie tą sieną matė, nei 

jautė. Per tiek laiko vairuotojas išsirinko gerą ir nepa
vojingą kelią, tad vien didelis netikėtumas galėjo su
trukdyti. I r vėl jiedu, vairuotoją palikę jo paties va
liai, pasinėrė snaudulin, kol ėmė gnaibyti ankstyvo 
ryto nemandagi vėsa. Jau raudonavo saulės tekėjimo 
iškilmėms pasipuošusi padangė, nuo vėjuko virpčiojo 
pusnuogės berželių šakos. Sunkvežimis įsuko menkes-
nian kelin, nes ir kelionės galas buvo netoli. Artėjąs 
tikslas visada suranda naujos energijos. 

Staiga juos pralenkė gudiško vieškelio duobėmis 
šokinėjąs mažas automobilis, visą aplinką paskandi
nęs dulkėse. Jie vos spėjo nubraukti akis apkri tusį 
smėlį, kai pamatė, kad tasai nusišėręs nykštukas stovi 
jiems skersai kelio, o šalia išsižergęs vyras mojuoja 
sustoti. Sunkvežimio vairuotojas užspaudė stabdžius, 
išsilenkė laukan ir labai piktai sušuko rusišku stiliu
mi ir rusiška kalba: 

— Ar tu, kiaulės vaike, proto netekai?! Reikėjo 
tave sutriuškinti, beproti! Vos išvengiau avarijos, kad 
tave šėtonas nusineštų, pastipęs šunie! 

— Savo galvą saugojai, tai avarijos išvengei, — 
nepažįstamojo balse atgailos nebuvo. — Apsisuk ir va
žiuok namo! 

— Tu, benkarte, nepasakysi,kur man reikia va
žiuoti! — vairuotojas šoko ant kelio pasiruošęs muš
tynėms. Ir du seniai, Meiluta su Tutkum, nusirangė 
žemyn. O prie kelią pastojusio automobilio iš kažkur 
atsirado aukštas ir stambus vyras. Taigi rikiavos fron
tai. Pabūgęs rimto susikryžiavimo, vairuotojas užklau
sė nuolaidesnių balsu: 

— Ko tau reikia? 

— Važiuok namo! 
— Kodėl namo važiuoti? 
— Neturėsi kur šito šlamšto dėti, — nepažįs

tamasis rodė į sunkvežimį. 
— Tu man nepasakysi, kur dėti. aš pats žinau! 
— Smugelninkes, kūnai savo šū... vežiojai, jau nė

ra. 
— O kur ji pasidėjo? 
— Bobą nušovė vakar po pietų. 
— Negali būti! 
— Pykšt, pykšt ir tavo smirdės viršininkės nėra! 
— Ji ne mano viršininkė... Kas ją nušovė? 
— Tas, kam reikėjo. 
— Kaip dėl niekur nieko... — vienas į kitą žvalgėsi 

trys Kibirkščio tarnai ir sumišusiais veidais, lyg išsi
gelbėjimo tikėdamiesi, artėjo prie nepažįstamojo. Karo 
debesys jau buvo staiga iškrikę. 

— Gal buvo del ko. O kas jums? 
— Netikiu, kad ją nušovė! — drąsiai prabilo Meilu

ta. 
— Tavo reikalas. Bet jei nori. gali paklausti jos sū

nų. Ei. litvin, ateik! — pašaukė tą jauną stipruolį, prie 
automobiliuko lūkuriavusį. 

— Koks iš jo litvinas? Tai gudės vaikas, — pa
prieštaravo Meiluta. 

— Jo tėvas buvo lietuvis. Todėl ir gavosi šnipšt. 
Gudės ir lietuvio maišalas niekados geras neišėjo. 
Ateik, jei sakau' 

Jaunas žmogus prisiartino ir trys „litvinai" neteko 
žado. 

Bus daugiau) 

H | 
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PAREIŠKIMAS DĖL 
GIMSTAMUMO MAŽĖJIMO 

PASAULYJE 
Tiesos apie dabartines de

mografines tendencijas nebeį
manoma neigti. Vis nedvipras
miškiau ir plačiau pripažįs
tama, kad pasaulis išgyvena 
demografinio nuosmukio lai
kotarpį, prasidėjusį 1968 me
tais. 51 valstybėje gimstamu
mas jau yra žemiau kartų re
generacijos ribos. Be to, pen
kiolikoje iš šių valstybių per 
metus miršta daugiau žmonių, 
negu gimsta. Būtina nea
tidėliojant supažindinti visus 
su šiais faktais ir imti kurti 
tikrąjį solidarumą, ryžtingai 
atsigręžus į ateitį ir paisantį 
„Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos", kurios 50-ąsias 
metines minime šiais metais. 

Dėmesys demografinėms 
tendencijoms 

Vykdydama jai patikėtąjį 
mandatą, Popiežiškoji šeimos 
taryba atidžiai stebi demogra
fines tendencijas įvairiose pa
saulio valstybėse. Šiuo tikslu 
Taryba buvo sušaukusi jau ne 
vieną tarptautinio lygio eks
pertų susitikimą. Tai leido 
išsamiau panagrinėti padėtį 
viename ar kitame žemyne. 
Pavyzdžiui, padėtis Amerikoje 
buvo nagrinėjama Mechike vy
kusiame kongrese (1993 m. 
balandžio 21-23 d.). Tendenci
jos Azijoje bei Okeanijoje buvo 
aptartos Taipėjuje surengtoje 
konferencijoje (1995 m. rug
sėjo 18-20 d.), o įvairios demo
grafinio vystymosi formos Eu
ropos valstybėse — Romoje 
(1996 m. spalio 17-19 d.). Šiuo 
metu Popiežiškoji šeimos ta
ryba rengia susitikimą demog
rafinei padėčiai Afrikos val
stybėse aptarti. 

Tuo pačiu metu Popiežiškoji 
šeimos taryba įdėmiai stebi 
demografijos tyrimų centrų 
veiklą. Iš šių institucijų pir
miausiai paminėtinas Jungti
nių Tautų ekonominių ir vi
suomeninių reikalų tarybos 
gyventojų skyrius. 1997 m. 
lapkričio 4-6 d. ši įstaiga su
rengė Toronte (Kanada) susi
tikimą, kuriame dalyvavo 14 
pasaulinio garso ekspertų. 
Konferencijoje buvo aptartos 
dabartinės gimstamumo ma
žėjimo pasaulyje tendencijos, 
mėginta nustatyti šio reiški
nio priežastis bei padarinius. 
Šie ekspertai galėjo tiktai pat
virtinti, ką jau daugelį metų 
rodo statistikos duomenys, 
bent faktą, kad gimstamumo 
mažėjimo tendencija, jau dvi
dešimt metų pastebima dau
gelyje išsivysčiusių valstybių 
— Šiaurės ir Vakarų Euro
poje, Kanadoje, JAV, Japoni
joje, Australijoje, Naujojoje 
Zelandijoje,— apima vis dau
giau besivystančių valstybių 
Pietų ir Rytų Europoje, Azi
joje ir Karibų jūros regione. 
Tai savo ruožtu prisidėjo prie 
gimstamumo nuosmukio že
miau ..kartų regeneracijos" ri
bos 51 pasaulio valstybėje, 
kur gyvena 44 procentai pa
saulio gyventojų. Vienas iš ek
spertų, kalbėdamas apie šios 
tendencijos nepertraukiamu
mą, pasireiškiantį nuo 1975 
m valstybėse, kurioms jau 
tada buvo būdingas nedidelis 
gimstamumas, pabrėžė: Gims
tamumo tendencija ėmusi 
kisti. tolesnis nuosmukis 
neišvengiamas". 

Paviršutiniška ir klaidinga 
samprata 

Pernelyg ilgai daugelyje 
straipsnių apie demografinį 
vystymąsi skleidžiama pa
viršutiniška ir klaidinga sam
prata, neva pasaulis dėl „eks
ponentinio", netgi „šuoliuo
jančio" gyventojų skaičiaus di
dėjimo artėjąs prie „demog

rafinio sprogimo". Popiežiškoji 
šeimos taryba, vienoje iš savo 
publikacijų atskleidusi šios 
„visuotinės sampratos" nepa
grįstumą, su džiaugsmu kon
statuoja, kad netgi kai kuriose 
Jungtinių Tautų organizaci
jose pamažu imama pripa
žinti demografinio vystymosi 
faktus. Būtent šios instituci
jos remiamose konferencijose 
trisdešimt metų buvo skatina
mi būgštavimai dėl demografi
nio vystymosi, pirmiausia 
Pietų valstybėse. Remdamosi 
tokiais nerimastingais tvirtin
imais, įvairios Jungtinių Tau
tų įstaigos skirdavo ir šian
dien tebeskiria milžiniškas 
lėšas, kad primestų daugeliui 
valstybių gimstamumą ribo
jančią politiką. Įrodyta, kad 
tokias visada iš išorės kontro
liuojamas programas papras
tai lydi priverstinės gimimų 
kontrolės priemonės. Pana
šiai ir pagalba besivystan
čioms valstybėms reguliariai 
siejama su sąlyga įgyvendinti 
gimstamumo kontrolės pro
gramas, taip pat numatančias 
priverstinę arba atliekamą 
neinformavus apie tai asmens 
sterilizaciją. Be to, tokią Mal-
thuso ideologįja grįstą politiką 
pasirenka ir nacionalinės vy
riausybes; šią politiką taip pat 
aktyviai remia nevyriausybi
nės organizacijos, iš kurių 
svarbiausia yra gerai žinoma 
Tarptautinė planuotos tėvy
nės federacija (International 
Planned Parenthood Federa-
tion — IPPF). 

Pirmutinės tokių programų 
aukos neturtingose valstybėse 
yra nekalti ir bejėgiai gyvento
jai. Jie sistemingai apgaudi
nėjami ir skatinami leistis 
boti suluošintiems tvirtinant, 
jog tai yra jų vystymosi būtina 
sąlyga. 

reiškinį lydinčiais neigiamais 
padariniais. Artimoje ateityje 
šalių, kuriose gimstamumas 
bus žemiau kartų atnaujinimo 
ribos, dar padaugės. Lygiai 
taip pat aišku, kad padaugės 
ir tokių valstybių, kur gim
stamumas bus mažesnis už 
mirtingumą. 

Tokie demografams jau se
niai žinomi faktai žiniasklai-
dos, viešosios nuomonės ir pa
reigūnų, atsakingų už visuo
meninę politiką, atrodo, dar 
beveik nepasiekė. Jie prak
tiškai buvo nutylėti tarptau
tinėse konferencijose, pa
vyzdžiui, 1994 metais Kaire ir 
1995 m. Beijinge. 

į va ir ia lypės p r i e ž a s t y s 

Gyventojų senėjimas 

Tokia katastrofiškus pada
rinius sukelianti politika vi
siškai prieštarauja dabar
tinėms demografinėms ten
dencijoms, kurias atskleidžia 
statistika ir prieinamų duo
menų analizė. 30 metų pasau
lio gyventojų augimas tolygiai 
žymiai mažėjo. Įspūdingai 
smukus gimstamumui pasta
raisiais metais, 51 pasaulio 
valstybė iš 185 yra nebepajėgi 
regeneruoti savo gyventojų 
skaičiaus. Pravartu atkreipti 
dėmesį, kad šiose valstybėse 
gyvena 44 procentai pasaulio 
gyventojų. Kitaip tariant, 
gimstamumas šiose valsty
bėse, tai yra vaikų skaičius, 
tenkantis vienai -noteriai yra 
mažesnis negu 2,1. Gerai 
žinoma, jog ši vertė yra mini
malus gimstamumo lygis, bū
tinas kartoms atnaujinti gero
mis sąlygomis pasižyminčio
se valstybėse. 

Tokia padėtis beveik bū
dinga kiekvienam žemynui. 
Gimstamumo lygį, žemesnį už 
tą, kuris reikalingas kartų 
generacijai, Amerikoje yra pa
siekusios Jungtinės Valstijos, 
Kanada, Kuba ir daugelis Ka
ribų jūros salų, Azijos — Gru
zija, Tailandas, Kinija, Japo
nija ir Pietų Korėja, Okeani
joje — Australija, taip pat 
beveik visos keturiasdešimt 
Europos valstybių. Pastara
jame žemyne gyventojų senė
jimas pasireiškia jų mažėji
mu, kai žmonių miršta dau
giau, negu gimsta, š is neigia
mas balansas jau tapo tikro
ve trylikoje valstybių, įskai
tant Estiją, Latviją, Baltaru
siją, Vokietiją, Bulgariją, Ven
griją, Rusiją, Ispaniją, ir Ita
liją. 

Nekalbant apie senėjimą, 
daugiausia nerimo kelia gy
ventojų mažėjimas su visais šį 

Šios į viešumą iki šiol ne
iškilusios padėties priežastys 
yra tikrai įvairialypės. Minė
tame demografijos ekspertų 
susitikime jas nuodugniai iš
analizavo J-Cl. Chesnais iš 
Paryžiaus (Institut National 
d'Etudes Demographiąues). 

Kai kurias priežastis nusta
tyti gana lengva. Visiškai 
santuokai nepalankioje aplin
koje smarkiai sumažėjo san
tuokų skaičius. Tai reiškia, 
kad tuokiasi mažiau žmonių 
nei anksčiau. Kur kas pa
didėjo ir vidutinis motinystės 
amžius, ši tendencija auga ir 
toliau. Darbo įstatymai tikrai 
neskatina moterų noro harmo
ningai derinti šeimos gyve
nimą ir profesinę veiklą. Tik
ros politikos šeimos atžvilgiu 
stoka — ir būtent tose val
stybėse, kurios tiesiogiai junta 
gimstamumo žymaus suma
žėjimo poveikį, — galima 
paaiškinti, kodėl šeimos nega
li turėti vaikų, kiek iš tiesų 
nori. Manoma, kad skirtumas 
tarp Europos moterų norimo 
vaikų skaičiaus ir jų turimų 
vaikų skaičiaus yra maždaug 
0,6 vaiko moteriai. 

Savo pranešimo apie gim
stamumo mažėjimo priežastis 
pabaigoje J-Cl. Chesnais į de
mografijos sritį įtraukia naują 
veiksnį, kurį demografai iki 
šiol buvo praktiškai užmiršę; 
tai santykis tarp gyventojų 
pesimizmo ir vilties. Auto
riaus nuomone, gimstamumo 
padidėjimo valstybėse, kurio
se jis mažėja, galim tikėtis 
tik tada, kai šiose šalyse 
įvyks „nuotaikos pokytis", tai 
yra slinktis nuo dabartinio 
pesimizmo prie vidinės nuos
tatos, kuri buvo būdinga 
„baby-boom" erai, atkūrimo 
po Antrojo pasaulinio karo 
laikotarpiui. Be šių priežas
čių, kurios susijusios su gyve
nimo sąlygomis bei visuome
niniais-kultūriniais pokyčiais 
išsivysčiusiose valstybėse, dar 
yra veiksnių, gimstamumo 
mažėjimą tiesiogiai susiejan
čių su žmogaus valia, taigi 
su žmogaus atsakomybe. Tai 
savanoriško gimimo apriboji
mo priemonės bei politika. 
Cheminės koncentracijos prie
monės ėmė plisti ir abortus 
dažnai imta įteisinti tada, kai 
susilpnėjo naujai gyvybei pa
lanki politika. 

Pastaraisiais metais šių 
priežasčių grupę papildė, kaip 
jau minėta, masinė sterilizaci
ja. Pamename skandalingas 
vyrų ir moterų sterilizacijos 
Kampanijos 1954 ir 1976 me
tais Indijoje, dėl to žlugo po
nios Gandi vyriausybė. Bra
zilijoje sterilizuojama 40 pro
centų moterų iš tų, kurios re
miasi gimstamumo kontrolės 
metodais. 

Tiesiog šiomis dienomis 
žiniasklaida pranešė apie Pe
ru beatodairiškai atliktą steri
lizacijos kampaniją, Kontro
liuojant valstybės Sveikatos 
apsaugos ministerijai, visame 
pasaulyje sukėlusią pasipikti
nimo bangą. Sveikatos apsau
gos pareigūnai darė spaudimą 
moterims, kurių dauguma ne
mokėjo nei rašyti ir beveik 
arba apskritai nieko nežinojo 
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apie šios operacijos tikslus. 
Tokios pracedūros kainavo 
žmogaus gyvybę. Katalikų 
vyskupai pareikalavo paaiški
nimo. Juos palaikė didele 
grupė parlamento narių, pa
reikalavusių ištirti šias steri
lizacijas (iš viso per 100,000), 
kad būtų nustatyta, kokiomis 
sanitarinėmis bei moralinėmis 
sąlygomis šios operacijos buvo 
atliekamos, š i e parlamento 
nariai taip pat reikalauja 
atskleisti visą tiesą apie žmo
gaus teisių pažeidimus, padary
tus per šią vyriausybinę 
kampaniją. 

D ide l iu disproporcijų link 

Šios priežastys. kurias 
glaustai apibūdinome, kelia 
nerimą. Tarp vis* gyventojų 
sparčiai mažėja jaunimo. Tai 
reiškia, kad amžiaus piramidė 
apverčiama. Tada nedaugeliui 
jaunų suaugusiųjų tenka ga
rantuoti valstybės ūkio našu
mą ir išlaikyti didelę grupę 
pagyvenusių, dirbti nebepa
jėgiančių žmonių, kuriems rei
kia daugiau globos bei medici
nos paslaugų. Net darbingo 
amžiaus gyventojų grupėje at
siranda didelių disproporcijų 
tarp jaunimo ir šiek tiek vy
resnio amžiaus žmonių. Pasta
riesiems stengiantis garantuo
ti savo darbo vietas jaunų 
žmonių sąskaita, jaunimui 
tenka įžengti į apribotą darbo 
rinką. 

Nevalia užmiršti ir 
senėjančios visuomenės povei
kio švietimo sistemai. Norint 
pakelti senėjimo sąlygojamą 
finansinę naštą, kyla didelė 
pagunda apkarpyti jaunosios 
kartos lavinimui skirtas lė
šas. Švietimo sistemos silp
ninimas savo ruožtu susijęs 
su rimta grėsme prarasti ko
lektyvinę istorinę atmintį. 
Dėl to gali labai pasunkėti 
kultūrinių, mokslinių, techni
nių, meninių, dorovinių ir re
liginių žinių perdavimas. Be 
to, norėtume atkreipti dėme
sį, kad — priešingai dažniems 
tvirtinimams — dėl gyventojų 
mažėjimo paaštrėja ir nedar
bo problema. 

Ekspertai pabrėžia ir kai 
kuriuos kitus dabartinės ten
dencijos aspektus. Pavyz
džiui, vidutinio gyventojų am
žiaus vidurkio didėjimas gali 
stipriai paveikti atitinkamos 
visuomenės psichologinius 
bruožus:„nepasitenkinimas", 
intelektinės, ūkinės, mok
slinės ir visuomeninės energi
jos, taip pat kūrybiškumo 
stoka, atrodo, jau kankinanti 
kai kurias „pasenusias" val
stybes, tada būtų tiktai am
žiaus piramidės struktūros, 
būdingos šioms valstybėms, 
apraiška. 

Gausėjant senų žmonių, ku-
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riuos visuomenei reikia išlai
kyti, procentinei daliai, sykiu 
mažėja tos visuomenės gamy
binė bazė, viešųjų pajamų 
šaltinis. Norint garantuoti 
gerą soc. apsaugos sistemos 
(draudimai, pensijos, sveika
tos apsauga ir t.t.), veikimą 
kyla didelė pagunda pasinau
doti eutanazija. Gerai žinoma, 
kad ji jau praktikuojama kai 
kuriose Europos valstybėse. 

Kalbant apie labiausiai į 
akis krintančius gyventojų 
mažėjimo padarinius, reikia 
paminėti jau dabar galimas 
numatyti ryškias disproporci
jas tarp valstybių su labai 
skirtingomis gyventojų am
žiaus struktūromis. Lyginant, 
pvz., Prancūzijos, Ispanijos ir 
Italijos gyventojų amžiaus pira
mides su tokių valstybių 
kaip Alžyras, Marokas ir Tur
kija amžiaus piramidėmis, 
stebina jų visiškas priešin
gumas. Nesunku įsivaizduoti, 
kokių sunkumų gali tai sukel
ti. Kai kurios mūsų dabar
tinės problemos, pvz., tur
tingųjų valstybių nesugebė
jimas veiksmingai apriboti 
nelegalių imigrantų ir netur
tingesnių valstybių gyventojų 
srautą, leidžia nujausti šiuos 
būsimus sunkumus. 

Neatidėliojamai būtina in
formuoti apie šias tendencijas 
viešąją nuomonę ir už visuo
meninę politiką atsakingus 
pareigūnus. Ne mažiau svar
bu atmesti dažnai šių temų 
aptarimuose glūdinčią klai
dingą informaciją, grynai ideo
loginius sofistinius išvedžioji
mus ir net suklastotus statis
tinius duomenis. Demografijos 
mokslo srityje, kaip ir kitose 
žinojimo srityse, galiausiai nu
gali faktai, ir tiesos neįma
noma amžinai nuslėpti. Gali
ma su džiaugsmu konstatuoti, 
kad ši tiesa tampa vis akivaiz
desnė, nes Jungtinių Tautų 
ekonominių ir socialinių reika
lų gyventojų skyrius nedels
damas sušaukė minėtąją ek
spertų grupę „gimstamumo 
žemiau kartų regeneracijos ri
bos" problemoms aptarti. Nėra 
dingsties toleruoti klaidas ir 
melą, kurias pernelyg dažnai 
naudojamasi norint „pateisin
ti" politines ir kitokias nesu
derinamas su pagarba pa
grindinėmis žmogaus teisėms 
programas. 

Aukštinti žmogų ir jo 
te ises 

„Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos" 50-osios metinės 
gali padėti atgaivinti žmonių 
bendruomenės atmintį. Aukš
tinti šias teises reiškia aukš
tinti žmogų. Šie metai žmonių 
bendruomenei teikia puikią 
progą sustiprinti pagarbą es
minėms vertybėms, kurioms 

Lietuvių šeima Š. Kalifornijoje 
ieško atsakingos, vaikus mylin
čios moters prižiūrėti du berniu
kus 3 m ir 1-1/2 m Butas, maistas 
ir alga. Kreiptis: 650-917-8701. 

Kaune, Šilainių mikrorajone 
parduodu 4 kamb. butą: 
• butas moderniai ir patogiai 

išplanuotas; 
• nauji italiSki baldai (svetainės, 

virtuviniai, prieškambario ir 
vonios); 

• įrengtas rūsys. 
Taip pat parduodu ganią netoli 

nuo namo. 
Kreiptis: teL 773-586-4863. 
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bitt lipti 

l ietuviškai 
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ji pritarė, įsipareigodama kur
ti jomis pagrįstą ateitį. Šias 
teises privalu apsaugoti nuo 
bet kurio valstybių, tarptauti
nių organizacijų, privačių gru
pių ar individų pasikėsinimo. 
Tai teisė į gyvybę, į fizinę ir 
psichinę neliečiamybę, vieno
das visų žmonių orumas. 

Tad 1998-ieji teikia visiems 
žmonėms progą vėl beatodai
riškai ir entuziastingai pritar
ti 1948 metų „Visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos" 
raidai ir dvasiai. 

Sykiu reikia būti labai bu
driems. Ištikimybė Šiai de
klaracijai reikalauja atmesti 
visas intrigas, kuriomis — 
dangstantis vadinamosiomis 
„naujomis teisėmis" — siekia
ma įteisinti abortus, pažeisti 
fizinę neliečiamybę ir sug
riauti heteroseksualią ir mo
nogamišką šeimą. 

Šiandien tiesiog klastingai 
siekiama žalingo tikslo — 
atimti iš žmogaus tam tikras 
pagrindines teises ir primesti 
silpniausiems naujas pries
paudos formas. Melas, kuriuo 
minta šie mėginimai, neišven
giamai baigiasi prievarta bei 
barbaryste ir atveria vartus 
„mirties kultūrai". Popiežius 
Jonas Paulius II yra pa
reiškęs: „Žmogaus teisės yra 
aukščiau bet kurios konstitu
cinės santvarkos". Šios teisės 
yra neatimama kiekvieno 
žmogaus nuosavybė. Jos nėra 
vienbalsio susitarimo, atviro 
naujoms deryboms priklauso
mai nuo egzistuojančio jėgų 
santykio ar esamų interesų, 
rezultatas. Šių teisių, pri
pažintų ir iškilmingai pas
kelbtų 1948 metais, egzistavi
mas visiškai nepavaldus rea-
lityvumui, kuris būdingas 
konstitucijų bei įstatymų for
muluotėms. Visos konstituci
jos ir visi įstatymai, kuriais 
mėginama apriboti šių pas
kelbtų teisių turėjimą arba iš
kreipti jų reikšmę, turėtų būti 
nedelsiant pasmerkti kaip 
diskriminaciniai ir — kaip sa
koma Deklaracijos pream
bulėje — įtarti dėl totalitariz
mo. 

Tiktai remiantis šiomis ben
dromis vertybėmis, apginto
mis daugybės ašarų kaina, 
galima atkurti tautų audinį ir 
..gyvybės kultūrai" atvirą pa
saulio miestą. Šis ambicingas 
projektas nėra neįgyvendi
namas; priešingai, tautų soli

darumas, kuris yra ir jų mais- ' 
tas, ir vaisius, kaip išanks
tinės sąlygos reikalauja pat
virtinti kartų solidarumą. 

Todėl Popiežiškoji šeimos ta
ryba kviečia geros valios žmo
nes ir ypač krikščionių orga
nizacijas skleisti tiesą apie da
bartines demografines tenden
cijas. Ji ragina drąsiai pas
merkti visiškai nepagrįstas ir 
apskritai iš pagrindų priešta
raujančias žmogaus teisėms 
gimstamumo kontrolės prog
ramas. „Bažnyčios žinios", 

1998 m., Nr. 10 

PENKIOS D I E N O S -
Atkelta iš 3 psl. 
misija priėmė šią rezoliuciją: 

„Komisija, išklausiusi lietu
vių grįžimo į tėvynę Koord'na
cinės komisijos pranešimą 
džiaugiasi šios komisijos pa
siektais rezultatais ir reiškia 
padėką visiems komisijos na
riams ir ypatingai šios Komi
sijos pirmininkams Ramunei 
Trakymienei ir Edmundui Ku
likauskui; sveikina Koordina
cinės komisijos narius savano
riškomis pastangomis sukūru
sius grįžusiųjų periodinius su
sirinkimus ir sulaukus gražių 
rezultatų; dėkoja LR Seimui ir 
LR Vyriausybei už skirtas 
lėšas Informacijos centro stei
gimui ir veiklai. 

Komisija siūlo: LR Seimui ir 
LR Vyriausybei ir toliau remti 
šią įstaigą patarnavimais ir 
paslaugomis; Lietuvių grįžimo 
į tėvynę Informacijos centrui 
su kitų užsienio lietuvių 
kraštų bendruomenėmis suda
ryti apklausą apie norinčius 
grįžti ar besidominčius grįži
mu bei įsikūrimu Lietuvoje 
sąrašus, nurodančius grįžtan
tiems gyvenimui pageidauja
mas patalpas ir paslaugas, 
globą ar slaugymą; paruošti 
darbo kultūros ir paslaugų tie
kimo piliečiams apmokymo 
programą valstybiniams dar
buotojams, įvesti patarnau
jamų piliečių apklausą apie 
teikiamas paslaugas, jų koky-
biškumą; primygtinai siūlome 
peržiūrėti mokesčių įstaty
mus, taikomus nuolatiniam 
gyvenimui atvykusiems už
sienio lietuviams, kad jie būtų 
palankūs įsikūrimui Lietu
voje, atsižvelgiant į kitų šalių 
įstatymus, kurie visiškai at
leidžia nuo bet kokių mo
kesčių pensijų pajamas, per
keliamas iš kitų kraštų". 
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Iš kairės: Kastantas Lukenas, arkivysk. Sigitas Tamkevieius, Gediminas Žukas ir Vygandas Malinauskas. 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
FONDAS „BAŽNYČIOS 

KRONIKA" 

1998 m. kovo 30 d. Kauno 
arkivysk. Sigitas Tamkevi-
čius, Ateitininkų federacijos 
pirmininkas Vygandas Mali
nauskas, „Bažnyčios žinių" 
vyr. redaktorius Gediminas 
Žukas ir „Bažnyčios žinių" re
daktorius Kastantas Lukėnas 
įkūrė labdaros ir paramos fon
dą „Bažnyčios kronika", tu
rintį tikslą remti: 

religinės — tautinės lite
ratūros ir spaudos leidimą bei 
platinimą: 

katalikiškas TV ir radijo lai
das; 

Katalikų Bažnyčios interne-
to darbą; 

žurnalistų ruošimą katali
kiškai žiniasklaidai ir jų 
darbą ir įvairius jaunimo ug
dymo ir našlaičių globos pro
jektus. 

Balandžio 10 d. fondas buvo 
įregistruotas Teisingumo mi
nisterijoje ir gavo kodą 920-
3338. Šiuo metu fondo „Baž
nyčios kronika" administraci
jos vadovu dirba Gediminas 
Žukas. 

Fondas buvo įkurtas dėl to, 
kad katalikiška žiniasklaida 
yra labai sunkioje būklėje ir 
be rimtos paramos nepajėgia 
vaisingai gyvuoti. Fondo stei
gėjai tikisi, kad tiek Lietuvoje, 
tiek už jos ribų atsiras žmo
nių, kuriems fondo tikslai bus 
labai artimi ir fondą parems 
lėšomis. 

Fondo sąskaita Nr. 704510 
randasi Vilniaus banke, Kau
no filiale 260101766. 

Užsienio lietuviai, norintys 
paremti fondo „bažnyčios kronika" 
veiklą, lėšas gali siųsti per Re
liginę šalpą, nurodydami adre
satą arba tiesiogiai: 

Vilniaus Bankas AB. Vil
nius, SWIFT:CBVI LT 2X, cor-
respondęnt account with Ban-
kers Trust Company, New 
York, SWIFT:BKTR US 33, 
for further credit to Fondas 
„Bažnyčios kronika", account 
no. 47310/87086123. 

Fondo steigėjai ir valdyba iš 
anksto visiems dėkoja už ka
talikiškos žiniasklaidos rėmi
mą. 

Arkivysk. S. Tamkevič ius 
Kaunas 

PANEVĖŽIO 
KRAŠTOTYROS MUZIEJUS 

Muziejaus įkūrimo data lai
koma 1925 m. Tada, seniau-
siame Panevėžio miesto mūri
niame name Kranto gatvėje 
(kuriame ir dabar veikia mu
ziejaus etnografinė ekspozici

ja), jį įkūrė „Gimtajam kraš
tui tirti" draugija, vadovauja
ma žymaus pedagogo J. Eliso
no. Ne kartą muziejus buvo 
kilnojamas iš vienos vietos į 
kitą ir tik 1985 metais jis ga
lutinai įsikūrė dabartiniame 
miesto istoriniame name Va
sario 16-osios gatvėje Nr.23. 
Muziejaus ekspozicijos veikia 
trijuose pastato aukštuose, 
kas pusantro mėnesio suren
giama viena stambi teminė 
paroda. Per metus muziejų 
aplanko 12 tūkst. lankytojų. 

Fonduose sukaupta netoli 
80 tūkst. eksponatų, yra ke
lios vertingos kolekcijos. Mu
ziejaus pasididžiavimas — 
garsaus keliautojo biologo V. 
Straševičiaus vabzdžių ir dru
gelių kolekcija, gauta 1941 
metais. 

Muziejuje, kuriam vadovau
ja direktorius istorikas A. Ast-
ramskas, veikia istorijos, gam
tos, etninės kultūros ir fondų 
skyriai, juose dirba 13 muzie
jininkų (iš viso muziejuje yra 
40 darbuotojų). Pagal profilį 
jie dirba kraštotyrinį darbą, 
stengiasi, kad būtų išsaugoti 
kultūros, istorijos ir gamtos 
paminklai ne tik Panevėžio 
mieste, bet ir visoje apskri
tyje. 

Šiais metais Kraštotyros 
muziejuje surengtos trys di
delės parodos. Sausio mėnesį 
—• „Panevėžio žemės ūkio ir 
hidromelioracijos mokyklos 
moksleivių darbai", vasario 
mėnesį — „Ilgas kelias į lais
vę: kovos del Nepriklauso-

Panevežio kraštotyros muziejaus pastatas 

mybės Panevėžio krašte", ba
landžio pradžioje — „Iš žemės 
gelmių". Šioje parodoje ekspo* 
nuojami mineralai, atsivežti 
iš Geologijos instituto muzie
jaus . Be to, muziejaus darbuo
tojai rengia seminarus, et
nografine, krašto pažinimo 
tematika, ruošia mokomąsias 
programas moksleiviams, lei
džia bukletus, seminarų tezes 
ir kt., rašo straipsnius į spau
dą. 

Muziejus ne tik kaupia me
džiagą apie Panevėžio miesto 
ir krašto praeitį, bet domisi 
išeivijos gyvenimu užsienyje. 
Todėl prašytume Jūsų suteik
ti turimą informaciją apie 
mūsų tautiečių kul tūr inę 
veiklą ir jų galimybes paremti 
muziejų turimais eksponatais 
a r kolekcijomis. Mūsų adre
sas: Panevėžio kraštotyros 
muziejus, Vasario 16-osios 23 , 
LT-5319 Panevėžys, Lietuva 
(Lithuania), Tel., fax.: 370-5 
461973. 

A.Rudženskienė 
muziejaus darbuotoja 

Pastaba . Lankant is Lietu
voje šių metų pavasarį, man 
teko būti Panevėžyje ir aplan
kyti Panevėžio Kraštotyros 
muziejų. Buvau maloniai pri
imtas muziejaus direktoriaus 
A Astramsko ir darbuotojos A. 
Rudženskienės, kuri parašė ir 
šį laišką, apibūdinantį mu
ziejų. 

Šis muziejus yra labai įdo
mus, turėtų patikti ir jau
niem, ir vyresniems. Visiems, 
besilankantiems Lietuvoje, 
būtų verta jį pamatyti, aki
vaizdžiai pajusti mūsų tautos 
praeitį, pasigėrėti ekspona
tais. 

Valent inas Krumplis 
„Draugo" administrorius 

NESIBAIGIANTI ŠMEIŽTU 
BALA 

Žurnalas „Kardas", be abejo
nių, yra vienas giliai patrioti
nių ir labai įdomių karinių 
žurnalų. Tai patvirtins kiek
vienas šio žurnalo skaitytojas 
a r Lietuvoje, ar Amerikoje. Ja
me daug vietos skiriama Lietu
vos kariuomenės istorijai, ka
rių ir partizanų ats iminimams 
ir kitoms patriotinio pobūdžio 
temoms. „Kardo" redaktorius 
dim. mjr. A. Martinionis yra 
vienintelis spaudos žmogus, 
kuris drįsta parašyti apie Lie
tuvos kariuomenes vyrus, prie
varta paimtus vokiečių kariuo
menėn, į dalinius, pavadintus 
savisaugos daliniais. A. Mar
tinionis buvo vienas pirmųjų 
karininku, kurie 1988 m. įstei
gė Vilniuje Lietuvos Karininkų 
sąjungą, Lietuvos kariuome
nes pradininkę. Jo vadovauja
ma leidykla ..Kardas" išleido 
daug knygų apie Lietuvos ka
riuomenės likimą, karių atsi
minimus. A. Martinionis auto-
mius knygų: „Žygis į Vilnių", 
„Prievarta ir smurtu" (Lietu
vos karių tragedija Raudono 
joje armijoje). 

Kažkas Krašto apsaugos 

ministerijoje nemėgsta patrio
tinės spaudos, nemėgsta A. 
Martinionio. „Kardas" ir kny
gos neplatinamos kariškių 
tarpe, nėra šių knygų karių 
bibliotekose. A. Martinionis 
tai pamini spaudoje. Krašto 
apsaugos viceministras E. Si
monaitis pila ilgą straipsnį 
„Kary" ir kitoje Lietuvos spau
doje, rašo ir Amerikos lietuvių 
spaudai. Nieko baisaus atsi
kirsti kultūringai, bet E. Simo
naitis nurašo iš Klaipėdos laik
raščio „Express Europa" D. 
Pečeliūno straipsnio (Nr. 19, 
98) bjaurius melus ir šmeižtus 
A. Martinionio adresu. Šis 
laikraštis nuolatos puola Lie
tuvos kariškius. Pvz„ neseniai 
Pasienio ' Dragūnų bataliono 
karius išvadino žudikais ir 
liepė parado metu mesti ant 
jų supuvusius kiaušinius. 
Kiekvienas asmuo turi okupa
cijos laikų praeitį, kur nors 
dirbo. Dirbo okupantų tarny
boje ir E. Simonaitis. Vienas 
kito šmeižimai ir juodinimai 
nesibaigia Lietuvoje. Mums • 
visiems koktu juos skaityti. 

Henrikas Kudreikis 

APIE KATEDROS 
LOBYNĄ 

Liepos 8 d. „Drauge" s k a i 
čiau apie Vilniaus katedros 
požemiuose atrastą lobyną, 
kurį prieš 13 metų atrado ir 
išsaugojo archeologas Napa
lys Kitkauskas, muziejininkai 
Romualdas Budrys ir Stasys 
Čipkus, paminklosaugininkas 
Juozas Stasiulaitis. Pasak Ro
mualdo Budrio — tai neį
kainojamos vertės meno ir is
torinės vertybes. Kokia laimė 
ir garbė, kad Lietuvoje dar 
yra tokių sąžiningų žmonių, 
kaip anksčiau minėti. Reikia 
tik džiaugtis ir didžiuotis jais! 
Šiais laikais girdim tik prie
šingas istorijas: vagystes ir 
plėšimus (Mikutavičius ir jo 
meno kolekcija). 

Galima tik įsivaizduoti, kas 
būtų nutikę, j e i tas lobynas 
būtų atrastas nesąžiningų 
žmonių!. Žinoma, šiandien jie 
būtų milijonieriai. 

Besilankydama Lietuvoje' 
1987 m., turėjau progos pa
matyti katedros požemius. 
Mums trims piliečiams juos 
maloniai aprodė ir paaiškino 
tas pats muziejaus direkto
rius Romualdas Budrys. Tada 
požemiai buvo atkasinėjami, 
valomi, nes buvo užversti 
smėliu. Kai k u r jau buvo iš
valyta, sutvarkyta. Parodė 
Barboros Radvilaitės karstą 

ir kitus. Jis viską aiškino su 
tokiu nemeluotu entuziazmu! 
Mes negalėjom atsistebėti jo 
puikiu istorijos žinojimu. Pra
sitarė, kad atrasti archeologi
niai radiniai, bet dar per ank
sti apie tai kalbėti. Gal apie tą 
atradimą ir buvo tada užsi
minę? Įdomu! 

Dana Stankai tytė 
Oak Lavvn, IL 

ĮSTATYMAS RIBOJANTIS 
KGB VEIKLĄ 

Labai keista V. Adamkaus 
laikysena dėl Seimo priimto 
įstatymo, kuris apriboja buvu
sių KGB agentų veiklą. J ie 10 
metų negalės dirbti pa
reigūnais valstybinėse įstai
gose, Krašto apsaugos, vals
tybės saugumo, policijoje, dip
lomatinėse ir kitose tarny
bose. 

Pirmiausia, prezidentas siū
lo įstatymo įsigaliojimą ati
dėti iki 1999 metų. Kodėl 
atidėti, jis to nesako. Šis įsta
tymas turėjo būti priimtas 
pirmą dieną po nepriklauso
mybės atstatymo, bet kadangi 
Aukščiausioj Taryboj buvo per 
daug komunistų, toks įstaty
mas nėtiuvo priimtas. 

Netiesa, ką prezidentas kar
toja, kaip savo nuostatą, kad 
„teisingumą vykdyti gali teis
mai ir tik jie gali nustatyt i 
kiekvieno asmens kaltę ir 
skirti atitinkamą bausmę". 
Kaip teismas t rauks atsako
mybėn KGB agentus, jeigu 
nėra tokio įstatymo? Pirmiau
sia Seimo pareiga ir yra leisti 
įstatymus. Per 8 metus teis
mas nei vieno KGB agento už. 
jo veiklą nenuteisė. 

Alfa Mykolėnas 
Beverly Shores, IN. 

DRAUGAS, antradienis, 1998 m. liepos 21d . 

* Panevėžys , birželio 5 d. 
Alfonso Lipniūno jaunimo cen
tre panevėžiečiai susitiko su 
„Sandoros" žurnalo vyr. redak
tore E. Kučinskaite, redaktore 
J . Grabyte, tėvu A. Saulaičių 
SJ, svečiais iš užsienio. A. Lip
niūno centre tikimasi įkurti 
„Sandoros" klubą. 

* Šiauliai. Gegužės 19 d. 
Šiaulių katedros altaristas 
kun. J. Povilaitis šventė savo 
70 metų kunigystės jubiliejų. 
Ta proga pamokslą pasakė 
vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Katedroje kunigo pasveikinti 
susirinko nemažas būrys pa
rapijiečių. 

Vilniaus katedros požemiuose atrastas auksakalystės meno lobynas. 

Liepos 9 d., Vilniuje, 

A.fA. 
Inž. Dr. 

KAZIUI SEKMAKUI 
netikėtai ir staiga mirus, su liūdesiu ir skausmu širdyse, 
reiškiame gilią užuojautą žmonai BIRUTEI, dukrai RITAI ir 
sūnui VIKTORUI bei jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems. 
Esame priblokšti netekę tokio darbingo ir produktyvaus 
asmens, nuoširdaus draugo ir bičiulio. Jo šviesus atminimas 
liks su mumis. 
Monika Andrejauskienė 
Alfa ir Vytautas Budrioniai 
Kleofa Gaižauskienė 
Valė ir Eugenijus Geruliai 
Petronėlė ir Antanas Gudoniai 
Angelė ir Albinas Karniai 
Edvardas Lapas 
Dalila Mackialiene 

St. Petersburg, FL 

Dana ir Vytautas Mažeikos 
Vida Sabiene 
Danutė ir Liutaveras Siemaškos 
Ona Šiaudikienė 
Irena ir Mečys Šilkaičiai 
Aldona ir Juozas Šulaičiai 

• Algis Ulbinas 
Roma Zotouienė 

Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde a r esi? 

UETUVIŲ FONDAS 7?\ 
14911 127th STREET 

LEMONT, IL. 60439 
Tel.: 708-257-1616 
Fax.: 706-257-1647 

UTHUANIAN FOUNDATION 

Vertingiausi.i 
atr.'istns ,nik-

v. I laikų Lietuvos 
ik.' yst«-s lobynas 

mi-n<> koiikcn.i - Vilniaus katedroje 
N>r:ti Kitos 

Santrupos: a tm . įn.=atminimo įnašas , pavardė po dvitaš-
kio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma po 
pavardės=įnašų iš viso. 

1998 m. gegužės mėn. 
5 x $50 Lukas Juozas ir Barbara, $1,150; Matekunas Juozas 

a t m . įn.: Kęs tu t i s ir Mar ianne Volan, $815; 
Skirgaudas Ignas ir Jane, $500: X, $600; X, $600. 

6 x $ 1 0 0 Kisielius Vincas atm. įn.: Gartigas Irena, $100; 
Kreivėnienė Ona, $100; Pačkauskienė Leokadija, 
$800; Pere Petrauskaitė Virginija Jūratė atm. įn: 
Petrauskas Marijona, $500; Pliura Ramutis ir Reda, 
$100; Reškevičius Albinas ir Gražina, $300. 

1 x $115 Vosylius-McGuire Elona atm. įn: Vosylienė Stase. 
$345. 

3 x $1,000 Ballantyne Dorothy, $1,000; Kukaitiene Marcelė 
atm. įn: Petrulis dr. Birutė S., $1,000; TCF National 
Bank Illinois: Michael Johnstone, President, $2,000. 

1 x $3,000 Luza Adolfas ir Erna (mirus \ $3,000. 
' 1 x $15,789.47 Kačinskas, inž. Leonas (miręs) ir Elena (mirus), 

testamentinis palikimas $15,789.47. 

Iš viso: $22,754.47. 

1998 m. birželio men, 
1 x $25 Žygas Juozas ir Apolonija atm. įn: Baltutiene Danute, 

$1,060. 
1 x $50 Baltutis Aleksas atm. įn: Baltutienė Danute. $370; 

JAV LB Waukegan/Lake County apylinkė. Vilis 
Upenieks atm. įn: Skališiene Barbora, $3,780. 

2 x $100 Goodman Masonytė Dalia, $200: Mickus Albinas ir 
Antanina (mirus), Antaninos atm. įn: $600. 

1 x $200 Kronas Romualdas Jr. atm. įn: Kronas Romas ir 
Baniutė, $200. 

1 x $255 Kisielius dr. Alfonsas ir Enna (mirus), $4,555. 
2 x 1,000 Osmolskis Povilas atm. įn: Osmilskis Ona, $1,100; 

Sabas Juozas P., Jurgita. Edvardas (miręs), Zuschlag 
Audronė J., $1,000. 

Iš viso: $2,780. 

Lietuvių fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1998.6.30 
- $8,976,687. Palikimais gauta - $4,356,776. 

Gautomis palūkanomis pareme lietuvišką švietimą, kultūrą, 
jaunimą $5.705.421. 

Padarykime testamentus ir bent dali turto palikime Lietuvių 
fondui: UTHUANIAN FOUNDATION, INC.. A NOT-FOR-
PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION. 

Visi remkime Lietuvių fondą, nes Lietuvių, fondas remia 
lietuvybę. 

Pataisa: balandžio aukų sąraše neteisingai įrašyta auka 
Palionis Vitas Bernardas atm įn: Palionis Veronica Teisinga 
pavardė yra Paulionis. Atsiprašome už klaidą. 



DRAUGAS, antradienis, 1998 m. liepos 21d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Dar „ l a i m ė s šulinėlis" 
a p y t u š t i s Ar galėtumėte į jį 
įlieti ir savo „laimės lašelį", 
baaukodami gražių laimikių, 
kur ia is t ikrai apsidžiaugs lai-
hiingieji „Draugo" šventės 
gamtoje dalyviai? Švente bus 
rugpjūčio 2 d., sekmadienį, t. 
marijonų sode. prie dienraščio 
patalpų, Čikagoje. Planuokite 
dalyvauti! 

J e i g u kas domis i įsigyti 
Universiteto užskaitą, išgirsti 
pasi r inktą paskaitą, vienos 
dienos paskaitas ar visų trijų 
dienų paskaitų ciklą, prašoma 
kreiptis į Audronę Elvikie-
nę tel. 630-435-6349 arba 
Ireną Senkevičienę tel. 630-
983-7751. Mokytojų studijų 
dienos šiemet rengiamos ne 
•Dainavoje, kaip anksčiau, o 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, liepos 24. 25 ir 26 d. 
Laiko nedaug beliko, tad pa
skubėkite registruotis ir ruoš
kitės dalyvauti. 

Šeštadien i , l i epos 18 d., 
skelbtose Almos fondo aukose 
pasitaikė korektūros klaida. 
Turi būti: 50 dol. Almos fondui 
(dr. a.a. Raimundo Ošlapo at
minimui) paaukojo d r . Jonas 
Prunskis . Labai atsiprašome. 

Sekmadieni , l i epos 26 d., 
Jaun imo centro kavinėje 12:15 
vai. p.p. bus rodoma vaizda
juostė iš Pažaislio muzikos 
festivalio. Visi kviečiami pasi
žiūrėti. 

Dr. J o n a s Adomavič ius 
praneša , kad Alvudo Lietu
v i u sodyboje (6515 S. Cali-
fornia) penktad ien ia i s vi
siems ir visoms, atvykus tarp 
2 ir 3 vai. popiet, dr. Pranas 
Mockus matuoja kraujospūdį, 
o jo žmona Roma, dantų gydy
toja, talkina burnos higienos 
reikalais. Atsiradus medici
niškai skubai, kasdien, bet ku
riuo metu, pasitarnauja, įskai
tant ir a t sakymus į klausimus 
telefonu (312-925-8905), bai
gusi sanitarijos kursus (dr. 
Žemgulys, Klaipėda), Anelė 
Kirvaitytė ir Jonas Adoma
vičius, M.D. Prireikus medici
niškai padeda gail. ses. Elena 
Peržmskienė ir dr. Petras Ra-
sutis. Ir visa tai tik už ačiū. be 
jokių kyšių, nes alvudiečiams 
yra didelis malonumas ki
tiems pasi tarnaut i . 

Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas šaukia
mas liepos 25 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p., Fortune House resto
rane. Programoje — simpoziu
mas: „Vasara Lietuvoje". Kal
bės dr. Kazys Ambrozaitis, 
inž. Eugenijus Bartkus, dr. Vi
das Noreika, Izolda ir inž. Vy
tautas Šimkai. Sekmadienį, 
liepos 26 d., 12 vai. (Čikagos 
laiku), Union Pier, MI, prel. 
Ignas Urbonas aukos šv. Mi
šias. Po pamaldų Union Pier 
Lietuvių draugija rengia ge
gužinę. Ypač laukiama svečių 
iš šiaurinės Indiana valstijos, 
iš buvusios Gary, IN, Šv. Kazi
miero parapijos. 

Regina Narušienė, JAV 
LB Krašto valdybos pirm., da
lyvaus Lietuviškų studijų ir 
poilsio savaitėje Dainavoje, o 
rugpjūčio 20 d., ketvirtadienį, 
kalbės apie naujus planus bei 
uždavinius LB veikloje. Tuo 
pačiu klausimu pasisakys 
bendruomenininkai Liuda Ru-
gienienė ir Juozas Ardys. 

Lietuv iu Kataliku reli
g inės šalpos pavasario/va
saros vajus artėja prie pabai
gos. Jeigu dar kas negrąžino 
laimėjimo knygučių šaknelių, 
malonėkite nedelsiant tai pa
daryti. LKRŠ popietė, kurios 
metu bus laimingųjų bilietų 
t raukimas, vyks rugpjūčio 2 
d., tuoj po 11 vai. r. Mišių, 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyne. 

Visu trijų Mokytojų stu
dijų dienų, ruošiamų liepos 
24, 25 ir 26 d. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, modera-
torė bus National Levvis uni
versiteto profesorė Jūratė 
Kuraitė-Harris, kurios dėka 
studijų dalyvėms yra gali
mybė įsigyti universiteto už
skaitą, jeigu dalyvaus visas 
tris dienas ir klausysis pas
kaitų. 

I Čikagos paežere 
p r a ė j u s i savaitgalį sugužėjo 
daug žmonių pasigrožėti visu 
pulku senoviškų burinių 
laivų, Michigan ežeru atplau
kusių į Navy Pier uostą. Tarp 
jų yra vienas — „Anna Kristi
na" — 109 metų senumo, o 
kiti 9 — vėlesnės konstrukci
jos. Nors visi laivai turi varik
lius, bet dažniausiai naudoja 
bures. Jie buvo atplaukę į 
Čikagoje rengtą didžiųjų buri
nių laivų šventę. 

Čikagos lit. mokyklos direktore Jūratė Dovilienė 1997-1998 m.m. 
užbaigimo iškilmėse įteikia mokyklos baigimo diplomą Adai Valaitytei. 

Nuotr. VL Žukausko 

Čikagos lit. mokyklos, veikiančios Jaunimo centre, Šeštojo skyriaus mokiniai su pradžios mokyklos baigimo 
pažymėjimais ir tėvų komiteto dovanotomis knygomis. 

I/rr.f.r.to M uuessori 
Siliūnaitė 

mokykle>* .Žiburėlis" auklėtine Aurelija 
Nuotr Indrės Tįjūnėlienės 

Highland P a r k , II (400 
Ir is Lane ) k i ekv iena va
sarą vyks ta Ravinia muzi
kos festivaliai, kuriuose pro
gramą atlieka geriausi Ame
rikos bei pasaulinio masto so
listai, muzikai, orkestrai, diri
guojant žinomiems dirigen
tams. Šiuos festivalius galima 
beveik palyginti Pažaislyje ir 
apylinkėse rengiamiems toly-
giams renginiams. Pradedant 
pirmadieniu, rugpjūčio 3 d., 8 
vai. vak., programą Ravinia 
estradoje atliks Chicago Sym-
phony orkestras, Tokyo String 
kvartetas, pianistė Elena 
Bashkirova, sopranas Renee 
Fleming ir kt. Orkestrui diri
guos maestro Christoph Es-
chenbach. Daugiau informa
cijų apie kiekvieno vakaro 
programą galima gauti, pas
kambinus 847-266-5100. Jeigu 
kas nori praleisti malonų va
karą po vasaros dangumi, pa
siklausyti geros programos, 
Ravinia muzikos festivaliai 
yra tinkama atgaiva. 

Čikagos mies to , Ill inois 
valsti jos ir JAV valstybinių 
miškų bei žemės ūkio įstaigų 
pareigūnai ieško būdų ir prie
monių, kaip išspręsti naujau
sią krizę: iš Kinijos atvežtų 
vabalų invaziją, kuri grasina 
sunaikinti n e tik miesto 
medžius, bet gali persimesti ir 
į miškus, sodus. Vabzdžiai 
buvo neseniai pastebėti vie
noje Čikagos apylinkėje ir 
sukėlė ant kojų visas atitinka
mas įstaigas. Kol kas vieninte
lis būdas jų plėtrą sustabdyti 
yra užkrėstų medžių nukirti
mas ir sudeginimas. 

Gražina Stulpin-Gayes, 
gyv. Chicago, Illinois, pratęs-
dama mūsų dienraščio „Drau
go" prenumeratą, pridėjo dos
nią 100 dol. euką. Esame jai 
nuoširdžiai dėkingi už para
mą. 

Pernai vasarą Il l inois 
valstijoje net 90 kartų 
reikėjo uždaryti paplūdymius, 
nes vandenyje rasta kenk
smingų taršalų ir bakterijų. 
Šiemet nuo gegužės 26 d., kai 
prasidėjo maudymosi sezonas, 
dar nebuvo jokių draudimų 
(girdime, kad kai kuriuose, 
netoli Čikagos esančiuose In
dianos paplūdymiuose pra
ėjusį savaitgalį jau buvo 
draudžiama lipti į Michigan 
ežerą). 

Laikas skuba, laikas bė
ga, laikas niekuomet ne
miega... J au mažiau, kaip 
mėnuo beliko iki dienraščio 
„Draugo" vasaros šventės, 
kuri vyks rugpjūčio 2 d., sek
madienį, t. marijonų sodelyje. 
Planuokite dalyvauti, nes be 
Jūsų nebus linksma! 

„Margutis I I " visada tarna
vo ir t a rnaus viskam, kas 
naudinga lietuviams bei Lie
tuvai. Visus kultūrinius ir vi
suomeninius renginius „Mar
gutis II" skelbia, nereikalau
jan t apmokėjimo, tačiau mie
lai priima atsiųstas aukas 
„Margučio II" programos iš
laikymui ir visada už jas 
padėkoja. Klausykitės „Mar
gučio" radijo programas pen
kias dienas savaitėje, nuo 8:00 
v.v. iki 8:45 v. vakare, 1450 
AM bangomis. 

IŠ ARTI IR TOLI 

MIRĖ RAŠYT. A. BUDRIO 
MOTINA 

Liepos 20 d. Matulaičio 
slaugos namuose, Pu tnam , 
CT. mirė Regina Kašubaitė — 
Budrienė, sulaukusį 96 metų. 
J i buvo Jono Budrio, nuo 1936 
iki savo mirties 1964 m. ėjusio 
Lietuvos generalinio konsulo 
New Yorke pareigas, našlė, 
taip pat rašytojo Algio Budrio, 
rašančio anglų kalba ir pa
garsėjusio savo mokslinės fan
tazijos apysakomis bei nove
lėmis, motina. 

Regina Kašubaitė Budrienė 
gimė Marijampolėje 1902 m. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
su motina pasitraukė į Rusiją, 
po karo grįžo į Lietuvą, dirbo 
Lietuvos kariuomenės vado
vybėje. Vėliau buvo išsiųsta 
darbo reikalais į Klaipėdą, 
kur susitiko Joną Budrį ir už 
jo ištekėjo. 

Dvidešimtųjų metų gale jie 
gyveno Karaliaučiaus krašte, 
kur Jonas Budrys dirbo di
plomatinėje tarnyboje. Sūnus 
Algis gimė 1931 m. 1936 m. 
Jonas Budrys buvo išsiųstas į 
New Yorką ir konsularinėje 
tarnyboje pasiliko ne tik II pa
saulinio karo metu, bet ir po
kario laikotarpiu. Gaila, kad 
jis nesulaukė laisvos Lietuvos. 

Regina Budrienė dalyvavo 

visuomeninėje lietuviškoje 
veikloje iki maždaug 1988 m. 
Vėliau apsigyveno Matulaičio 
slaugos namuose, kur ramiai 
užgeso jos gyvybė. Šiuo metu 
laidotuvės dar tik planuoja
mos. Numatoma, kad ji bus 
palaidota Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, Justice, IL. Laido
tuvėmis rūpinasi Don Petkus, 
12401 S. Archer, Lemont, IL, 
tel. 800-994-7600. Apie moti
nos mirtį pranešė sūnus Algis 
Budrys. 

LITHUANIAN HERITAGE 
STOVYKLA 

Lithuanian Heritage stovyk
la š.m. rugpjūčio 2-9 d. ruo
šiama Dainavoje. Stovyklauti 
kviečiamas visas lietuvių kil
mės jaunimas nuo 7-16 m. 
amžiaus. Stovykla taikoma 
silpnai lietuviškai kalban
tiems, ar net lietuvių kalbos 
nemokantiems vaikams. Sto
vykla pravedama lietuvybės 
dvasioje — vaikai supažin
dinami su lietuvių kalba, Lie
tuvos istorijos bruožais, tau
tiniais ir religiniais lietuvių 
papročiais, dainomis ir žaidi
mais. Informacijai skambin
kite vakarais tel. (630) 257-
2022. 

KONGRESO NARYS 
JOHN SHIMKUS REMS 

LIETUVĄ 

JAV Kongreso narys John 
Shimkus Lietuvos ambasado
riui JAV Stasiui Sakalauskui 
pažadėjo stipriai paremti Lie
tuvą, Kongrese svarstant JAV 
užsienio pagalbą reglamen
tuojančius įstatymus. 1998.-
07.17 įvykusiame susitikime 
JAV Atstovų rūmuose Lietu
vos Ambasadorius padėkojo 
atstovui John Shimkui už 
ypač aktyvią ir efektyvią 
veiklą Atstovų rūmuose, re
miant tarp JAV ir Lietuvos 
ryšių plėtimą. 

Pažymėtina, kad atstovas 
John Shimkus yra Baltų 
draugų grupės (JBaltic Cau-
cus") Atstovų rūmuose įkū
rėjas ir kopirmininkas kartu 
su atstovu iš Ohio Dennis Ku-
cinich. Į šią grupę j au įsi
jungė 21 atstovas. Lietuvos 
ambasadorius taip pat iš
reiškė didelį pasitenkinimą 
John Shimkus iniciatyva kas
met Kovo 11 d. proga Atstovų 
rūmuose pasveikinti Lietuvą 
ir savo kalba informuoti savo 
kolegas atstovus apie Lietuvos 
ekonomikos reformos bei de
mokratijos ir valstybingumo 
stiprinimo pažangą. 

Lietuvos Respublikos 
ambasada Vašingtone. 

DAINAVOS STOVYKLOS 
METINĖ ŠVENTĖ 

Dainavos jaunimo stovyklos 
metinė šventė vyks sekmadie
nį, rugpjūčio 2 d. Šv. Mišios 
bus aukojamos 11:30 vai. r. Po 
Mišių bus pietūs, laimėjimai 
ir žaidimai. Metinis Dainavos 
narių susirinkimas vyks 2 vai. 
p.p. Kviečiame visus dalyvauti 
— pasidžiaugti žavia Daina
vos gamta ir paremti jaunimo 
stovyklą. 

LENKIJOJE MINIMOS 
DARIAUS Ht GIRĖNO 

SKRYDŽIO P E R 
ATLANTĄ METINĖS 

Pirmą kartą per 65-erius 
metus liepos 17 d. Lenkijoje 
taip plačiai minimos drąsiųjų 
Lietuvos lakūnų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno skry
džio per Atlantą metinės. 

Supažindinti vietinius gy
ventojus su istoriniu lietuvių 
lakūnų skrydžiu atvyko gausi 
Lietuvos mokslininkų ir me
nininkų delegacija. 
Netoli lakūnų žuvimo Pšcel-

nike vietos esančiame Myš-
libožo miestelio muziejuje 
penktadienį įvyko mokslinė 

Nuotr. Vlado Žukausko 

konferencija. Kauno Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus di
rektorius J . Jurevičius pasa
kojo apie Lietuvos lakūnus , o 
muziejaus bendradarbė J . 
Karosevičienė kalbėjo apie 
skrydį, kaip bendrą Lietuvos 
ir Lenkijos kul tūros pali
kimą. 

Mokslinę konferenciją pa
pildė iš Vilniaus Didžiojo ka
ro muziejaus fondų sudaryta 
nuotraukų paroda „Per At
lantą į Kauną". 

Prieš jai pras idedant Myšli-
božo muziejaus salėje kon
certą surengė Kauno Žemės 
ūkio universiteto mišrus cho
ras „Daina", o vakare mieste
lio aikštėje koncertavo Kari
nių oro pajėgų orkestras . 

S. Dariaus ir S. Girėno 
skrydžio 65-ųjų metinių atmi
nimui skirti renginiai tęsis 
iki sekmadienio. Bus rodo
mas meninis filmas, koncer
tuos meno kolektyvai. Pa
grindinės iškilmės įvyks sek
madienį lakūnų žuvimo vie
toje. 

Lietuvių lakūnų atminimui 
antrąją ta rpaut inę aviacijos 
šventę paskyrė Gožovo vaiva
dijos miesto aviatoriai. Penk
tadienį čia prasidėjo lakūnų 
varžybos, kurios tęsėsi ir 
šeštadienį. Jose dalyvauja 

lakūnai iš Vokietijos, Švedijos 
bei Lenkijos miestų —Varšu
vos, Krokuvos, Kielcų, Štetino, 
Bydgoščio, Zieliona Gūros. 

Šeštadienio vakare prie lau
žo įvyks Lenkijos ir Vokietijos 
pasienio apsaugos tarnybų vie
tos bei Lenkijos lietuvių orga
nizacijų atstovų susitikimas. 
(BNS) 

SKELBIMAI 
• Lietuvių ke l i on ių agen

tūrai re ikal inga lietuviškai ir 
angliškai kalbanti tarnautoja, 
turinti praktikos bil ietų ra
šymui kompiuterine sistema. 
Rekomendacijos pageidautinos. 
Kreiptis: tel . 708-422-3000. 

(sk.) 
• U n i o n P i e r L i e t u v i u 

d r a u g i j o s skelbta gegužinė 
l i e p o s 26 d. at idedama dėl 
susidėjusių aplinkybių, tačiau 
šv. Mišios bus aukojamos tą 
pačią dieną 1 vai. p.p. Michigan 
laiku. 

• D ė m e s i o ! Aukas lietu
viškos mokyklos Vilniaus krai
te statybai Tautos fondas prašo 
siųsti 3S1 H i g h l a n d Blvd. , 
Brooklyn, NY11207-1910, ne 
36 Highland Blvd. , kaip buvo 
klaidingai išspausdinta „Drau
go" 7 psl. liepos 4 d. Už klaidą 
atsiprašome. 

ARAS ROOFING 

Pedagoginio lit instituto rektorius prof dr. Jonas Račkauskas įteikia garbes diplomą mokyt. Juozui Plačui. 
Kairėje vakaro programos veciejc Jūrate Jankauskaite ir Milda Šatienė. Prie stalo sėdi i* kaires: Bronius Juo
delis. Jonas Dainauskas ir kun Vytautas BagdanaviCius, MIC. Nuotr. Marijos Pl«iien*s 


