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Stojimas į NATO ir draugystė su 
Rusija — vienas kitą papildantys 

veiksniai 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. 

(BNS) — Lietuvos diplomati
niai sluoksniai kaip pakanka
mai tikrovišką įvertino Mask
vos nevyriausybinių specia
listų studiją, kurioje Baltijos 
valstybių narystė NATO api
būdinta kaip „labai tikėtina", 
nors Rusijai ir nepageidauti
na. 

„Tikiuosi, šis Rusijos vidaus 
diskusiją atspindintis doku
mentas paskatins Rusijos poli
tinį elitą Lietuvos integraciją į 
NATO ir bendradarbiavimą su 
Rusija vertinti ne kaip prieš
taraujančius, bet papildančius 
vienas kitą procesus", sakė 
aukštas Lietuvos URM pa
reigūnas. 

Rusijos nevyriausybinės Už
sienio ir gynybos politikos ta
rybos (UGPT) pranešimas 
„Rusija ir Baltijos valstybės" 
buvo pristatytas Maskvoje 
praėjusią savaitę. Jame, be 
kita ko, pripažįstama, kad 
„Baltijos šalių narystė NATO 
labai tikėtina, nors faktiškai 
įstojimo procesas gali užsitęsti 

ilgai". 
Tokiu būdu Rusijai, Mask

vos specialistų nuomone, liks 
galimybė daryti spaudimą 
šiam procesui ir „reikalus su
tvarkyti" taip, kad, net Balti
jos valstybėms pasiekus na
rystę, ji kuo mažiau pakenktų 
Rusijos tikslams. 

Pranešimo autoriai pripa
žįsta, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija, kaip nepriklausomos 
valstybės, turi teisę rinktis, į 
kokias tarptautines organiza
cijas įstoti. Dokumente drauge 
pabrėžiama, kad NATO plė
timasis Baltijos regione su
lėtins teigiamą Rusijos ir Bal
tijos valstybių santykių vysty
mosi dinamiką, ir tai gali su
kurti dar vieną „įtampos zoną" 
Europos centre. 

Vis dėlto, pasak dokumento, 
Rusija negali protestuoti, ji 
neturi mechanizmo, kaip pa
veikti augančią JAV įtaką 
Baltijos valstybių vidaus poli
tikai, kur jos padeda rengti 
nedideles ginkluotąsias pa
jėgas pagal NATO standartus. 

Lietuva nesidžiaugia galimybe iš 
Rusijos atgauti pagrobtas 

vertybes 

1991 metų liepos 31-ąją Lietuva sukrėtė žinia apie Medininkų pasienio poste išžudytus naktį budėjusius Vidaus 
reikalų ministerijos ir muitines pareigūnus Sovietų apSulimo pnes Lietuvą dienomis besikuriančios valstybes 
tarnybos neteko septynių jaunų vyrų, o viona? — Tomas Šernas — buvo sunkiai suleistas. Tragedijos meti
nėms paminėti Lietuvoje įvyko eile renginių Vilniaus arkikatedroje buvo aukojamos šv. Mišios, vėliau nužudy
tieji buvo pagerbti Medininkuose. įvyko tradicinis begin-as ..Medinjjokai-Vilnius", gedulinga ceremonija Anta
kalnio kapinėse. Vidaus reikalų ministerijos ir Muitines departamento vadovybė susitiko su žuvusiųjų pareigū
nų artimaisiais. 

Nuotr.: Paminklas žuvusiems Medininkuose. (Ehai 

V. Urbono plaukimas Nemunu 
sulaukė ekologų dėmesio 

Lietuva turi stiprinti ryšius su 
Baltarusijos demokratinėmis 

jėgomis 
Vilnius, Rugpjūčio 2 d. 

(BNS) — Šeinio narys social
demokratas Rimantas Dagys 
sako, kad Lietuva turėtų sti
printi ryšius su Baltarusijos 
opozicinėmis bei demokra
tinėmis jėgomis. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį jis teigė, kad Lietuvos 
oficialūs santykiai su Baltaru
sija tampa gana subtilūs, 
Aleksandr Lukašenka valdy
mui praradus savo teisėtumą. 

Pasak R. Dagio, Lietuva su 
Baltarusija privalo konstruk
tyviai bendradarbiauti ir tęsti 
dialogą kaip su valstybe, 
tačiau kartu turėtų dėti daug 
pastangų stiprinti joje demo
kratinius procesus. 

„Valstybės vadovas yra A. 
Lukašenka, patinka mums tai 

„Baltic Hope" 
taikdariai kovoja su 

nematomu priešu 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. 

(Elta) — Nuo praėjusios savai
tės vidurio Lietuvoje vykstan
čiose Baltijos valstybių kariš
kių pratybose pirmadienio 
naktį prasidėjo aktyvioji dalis. 
Kauno atskirajame inžinerijos 
batalione paskelbus pavojų, 
taikdarių pratybų „Baltijos 
viltis" („Baltic Hope") dalyviai 
pastatė pontoninį tiltą per Ne
muną, kuriuo persikėlusi apie 
60 automobilių kolona pajudė
jo Klaipėdos 7-ojo Dragūnų 
pamario bataliono link. 

Pakeliui kariai atliks įvai
rias kovines užduotis: gelbės 
gyventojus, užminuos ir išmi
nuos tiltą, atrems priešo puoli
mus. 

Pratybose dalyvauja apie 
2,000 kariškių. Didžiąją dalį 
sudaro lietuviai, o apie 150 
karių yra iš Latvijos ir Estijos. 

Pagrindinis pratybų tikslas 
— štabų karininkus, puskari
ninkius ir atskirus kariuome
nės vienetus parengti tarny
bai taikos palaikymo operaci
jose, vykdomose drauge su už
sienio valstybių kariais. 

Pernai tokios pratybos buvo 
surengtos Estijoje, o 1997 me
tais — Latvijoje. 

nr nepatenka. Ir su juo reikia 
palaikyti normalius santykius 
kaip su kaimynu", sakė Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir
mininko pavaduotojas. Pasak 
jo, Lietuva neturėtų atsisakyti 
savo principų ir požiūrio į ją 
kaip į nedemokratinę valsty
bę. R. Dagys mano, kad Lietu
va turėtų remti silpnas ir su
siskaldžiusias Baltarusijos de
mokratines jėgas ir bandyti 
sustiprinti ryšius su įvai
riomis opozicinėmis jėgomis. 

Jis mano, kad Lietuva 
galėtų su jomis pasidalinti pa
tirtimi, sugebėjimais ir infor
macija. 

Besirūpindama 
kitais, valstybė 

daug laimės 
Vilnius, rugpjūčio 2 d. 

(BNS) — Seimo Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko pav
aduotojas Rimantas Dagys tei
gia, kad Lietuva, norėdama 
tapti visaverte tarptautinės 
bendrijos nare, turi pabrėžti 
ne tik savo reikalus; kiek 
padėti spręsti kitų problemas. 

Tokią nuostatą jis išdėstė 
spaudos konferencijoje pirma
dienį, kurioje komentavo pra
ėjusią savaitę Graikijoje vy
kusį tarptautinį simpoziumą 
Kosovo konflikui aptarti. 

R. Dagys teigė, kad Lietuvos 
ateities perspektyva integruo
jantis tiek į NATO, tiek į ES, 
visiškai priklausys nuo už
sienio politikos aktyvumo, 
sprendžiant ne tik Lietuvai 
svarbias problemas. Pasak 
Seimo nario, tarptautinės ben
druomenės akimis, Baltijos re
gionas yra ramus bei gana 
sėkmingai besivystantis, todėl 
dėmesys jam žymiai susilp
nėjęs. „Įdomus jis yra tik tiek, 
kiek įvykiai rutuliuojasi kai
myninėje Baltarusijoje", sakė 
R. Dagys. 

Pasak jo, anksčiau Lietuva 
pabrėžė savus siekius, o dabar 
atėjo laikas „pradėti dalyvauti 
sprendžiant kitų bėdas". „Tik 
tokiu būdu įgaunamas lygia
teisio partnerio įvaizdis, ir 
tada visi kiti integracijos pro-

Vilnius, rugpjūčio 2 d. • 
(BNS) — Pasaulio ultratriatlo-
no čempionas Vidmantas Ur
bonas, prieš savaitę baigęs 
ekologinį žygį Nemunu, ren
giasi pagerinti savo paties pa
siektą pasaulio rekordą. 

V. Urbonas sakė, kad kitų 
metų birželį planuoja žygį 
aplink Baltijos jūrą — 80 kilo
metrų plaukte, 3,780 kilo
metrų dviračiu ir 886 "kilome
trus bėgte. 

„Bandysiu įveikti 21 klasi
kinį triatloną. Plaukčiau Lie
tuvoje, važiuočiau aplink Bal
tijos jūrą per visas šalis, 
persikeldamas keltais, bėgi
mas būtų pradėtas ties Da
riaus ir Girėno žuvimo vieta 
Soldino miške, o žygis būtų 
baigtas Panevėžyje", sakė pa
nevėžietis V. Urbonas. 

1998 metais Meksikoje V. 
Urbonas tapo pirmuoju žmo
gumi pasaulyje, įveikusiu 20 
klasikinių triatlonų atstumą, 
kurį iš 12 tuomet dalyvavusių 
sportininkų įveikė tik 4. 

„Meksijoje distancija buvo 
įveikta per 18 parų, todėl 
bandyčiau nedauginti parų 
skaičiaus ir įveikti ilgesnius 
nuotolius. Gal pavyktų dar 
greičiau, nes pastebėjau, kad 
jei nėra konkurencijos su 
varžovais, tai man sekasi kur 
kas geriau", sakė V. Urbonas. 

Seimo narys Jonas Šimėnas, 
vadovavęs praėjusį mėnesį su
rengto ekologinio žygio per 
Nemuną organizaciniam ko-

konferencijoje sakė, kad di
džiausias upės užterštumo ly
gis yra ties Alytumi, atkarpoje 
tarp Prienų ir Birštono, prie 
Jurbarko ir Druskininkų. „Da
bar jaučiamas pernelyg didelis 
nusiraminimas, kad Nemunas 
jau švaresnis, nei prieš kele
rius metus. Ar galime mes nu
siraminti, jei kai kuriose vie
tose užterštumo lygis viršija 
keus šimtus Kartų didžiosios 
leistinos koncentracijos nor
mas?", klausė J. Šimėnas. 

Pasak jo, didžiausi teršėjai 
yra Baltarusija, Druskininkai, 
kurie tik mechaniškai apvalo 
Nemuną, Alytus, Prienai, Jur-
barkas, išmetantis visiškai 
nevalytą vandenį, ir maži 
miesteliai. „Tai ir tarptautinė 
problema, nes Nemunas yra 
trijų valstybių upė — Baltaru
sijos, Lietuvos ir Rusijos, visos 
trys įdeda savo teršalų įnašų į 
šią upę", sakė J. Šimėnas. 
„Mes turėtume reikalauti ir iš 
savo kaimynų priežiūros, rem
damiesi Baltijos jūros apsau
gos sutartimi", sakė J. Ši
mėnas. 

Pasak, jo, kai ims veikti Aly
taus vandenvalos įmonė, pa
dėtis turėtų pagerėti, tačiau 
dar lieka daug teršėjų, kurie 
neturi valymo įrenginių. 

V. Urbonas per 8 dienas Ne
munu nuplaukė 460 kilometrų 
nuo Baltarusijos sienos iki 
Rusnės. Jis kasdien viduti
niškai plauke po 10 valandų. 

Po visą keiionę V. Urbonas 
tik vieną kartą buvo pri

verstas persėsti į katerį ir juo 
praplaukti labiausiai užterštą 
17 kilometrų Nemuno atkarpą 
už Kauno iki Kulautuvos. 

mitetui, pirmadienį spaudos 

Kaune suremontuotas 
Yasser Arafat sraigtasparnis 

Kaunas, rugpjūčio 2 d. 
(.BNS) — Šią savaitę į Kauną 
atvyks palestiniečių ir rusų 
lakūnų įgula, pasiimsianti čia 
suremontuotą Palestinos savi
valdos vado Yasser Arafat 
sraigtasparnį „Mi-17". 

Kauno bendrovė „Avia Balti-
ca" buvo laimėjusi konkursą 
per 90 dienų pagal ypač svar
bių asmenų protokolo reika
lavimus suremontuoti sraig
tasparnį kol kas dar ne
egzistuojančios Palestinos val
stybės vadovui Y. Arafat. 

Ši bendrovė netrukus pradės 
remontuoti ir palestiniečių va
dovo apsaugos sraigtasparnį. 

„Avia Baltica" atstovas 
ryšiams su visuomene Serge
jus Jovaiša sakė, kad sraigta-

cesai tampa žymiai lengvesni 
ir patikimesni", mano R. Da
gys. 

sparnio perdavimo ceremonija 
bus surengta ketvirtadienį 
arba penktadienį. Joje žada 
dalyvauti diplomatai iš Pales
tinos savivaldos atstovybės 
Maskvoje. Sraigtasparnis į 
Palestiną bus nuskraidintas 
per Rusiją. 

Sraigtasparnius „Avia Balti
ca" remontuoja jai priklau
sančioje Sankt Peterburgo 
aviacijos remonto įmonėje 
SPARK. Ši bendrovė jau yra 
remontavus; sraigtasparnius 
Rusijos, Bulgarijos, Rumuni
jos prezidentams, kitiems 
aukštiems pareigūnams. 

Liepos viduryje kita Kauno 
bendrovė Jielisota" įrengė 
valstybinį sraigtasparnį „Mi-8 
PS" prezidentui Valdui Adam
kui ir kitiems Lietuvos vado
vams. Valstybės vadovų sraig
tasparnio remontas kainavo 
apie 700,000 litų. 

* Lietuvos žalieji nesa
ko, kokių veiksmu ketina 
imtis dėl penktadienį rengia
mos rekonstruoto Nidos oro 
uosto nusileidimo-pakilimo ta
ko atidarymo šventės, kurią 
rengia Neringos savivaldybė. 
Lietuvos žalieji ne kartą pro
testavo prieš Nidos oro uosto 
pertvarkymą. Jie tvirtina, jog 
Nidos oro uosto statyba ir jo 
naudojimas yra nepateisina
mas ekologiniu požiūriu, nes 
taip būtų naikinama pamario 
žemė Bulvikio rage ir Kuršių 
marių pakrantė, kertamas 
miškas, darkomas kraštovaiz
dis, numatoma išnaikinti šalia 
perinčias urvines antis, kurios 
gali trukdyti lėktuvams. 600 
metrų ilgio ir 29.5 metrų plo
čio oro uosto tako rekonstruk
cija kainavo apie 5 mln. litų. 
Dabar takas yra 815 metrų il
gio ir 30 metrų pločio. 

* Visuomenės pagalba 
padėjo sukaupti daugiau 
įrodymų prieš Vincą Valka-
vicką byloje dėl jo veiklos per 
II pasaulinį karą. „Įrodymų 
turime daug daugiau, nei iš 
pradžių, bylą tik iškėlus", pir
madienį sakė Generalinės pro
kuratūros Specialiųjų tyrimų 
skyriaus vyriausiasis prokuro
ras Rimvydas Valentukevi-
čius. Prieš mėnesį prokuratū
ra kreipėsi į visuomenę, pra
šydama pagalbos, tirianti V. 
Valkavicko bylą dėl talkinin
kavimo naciams žudant žy
dus. Pasak prokuroro, į skelbi
mą atsiliepė nemažai asmenų, 
daugiausia žydų, kurių tėvai 
ar kiti giminės nukentėjo nuo 
nacių ir jų talkininkų Lietu
voje. „Liudijimai, supranta
ma, ne V. Valkavicko naudai", 
sakė R. Valentukevičius. Pro
kuroro nuomone, „byloje yra 
perspektyva pareikšti kaltini
mą". Tačiau jis nesiryžo spė
lioti, kada tai gali įvykti. BNS> 

• Nuo birželio 23 iki 
rugpjūčio 1 dienos Lietuvos 
gyventojai savanoriškai atida
vė policijai 35 šaunamuosius 
ginklus bei 3 kilogramus spro
gmenų. Tokią galimybę iš
vengti baudžiamosios atsako
mybės už neteisėtą ginklų lai
kymą numato Lietuvos Res
publikos ginklų, šaudmenų, 
sprogmenų ir sprogstamųjų 
medžiagų savanoriško atidavi
mo bei ginklų ir šaudmenų 
įteisinimo laikinasis įstaty
mas, galiojantis nuo šių metų 
birželio 23 iki rugsėjo 23 die
nos. Po rugsėjo 23 d. visi ne-

Vilnius, liepos 31 d. (BNS) 
— Lietuva nesieja vilčių su 
Rusijos Konstitucinio teismo 
(KT) sprendimu, kuris suku
ria prielaidas atgauti Antrojo 
pasaulinio karo metais \ Ru
siją išvežtas kultūros verty
bes. 

Rusijos KT, išnagrinėjęs Re
stitucijos įstatymą, liepą ne-
konstitucinėmis paskelbė ke
lias įstatymo nuostatas. Ta
čiau įstatymo nuostata dėl 
Baltarusijos, Latvijos, Lietu
vos, Moldavijos, Ukrainos ir 
Estijos nuosavybes teises i 
išvežtas kultūros vertybes pri
pažinta neprieštaraujančia 
Konstitucijai. KT Restitucijos 
įstatymą įvertino Rusijos pre
zidento prašymu. 

Restitucijos įstatyme yra nu
matyta, kad pretenzijas dėl 
kultūros vertybių grąžinimo 
Rusijos vyriausybei gali pa
reikšti tik kitos valstybės vy
riausybė, o juridinių ir fizinių 
asmenų, organizacijų preten-

Lietuvos istorikas Zigman
tas Kiaupas aake, kad II pa
saulinio karo metais iš Lietu
vos buvo išvežta keli archyvų 
:ondai. Del karo metu išvežtų 
kultūros vertybių, pasak isto
riko, deramasi buvo iki 1991 
m. pučo, kuomet suiro Sovietų 
Sąjunga. Po pučo derybos su 
Rusija dėl kultūros vertybių 
nutrūko. 

Istorikus labiausiai domina 
Lietuvos metrika, kuri iš Lie
tuvos į Rusiją buvo išvežta 
XVIII a. pradžioje, taip pat 
Vilniaus universiteto turtai. 
Senienų muziejaus dalis, ku
rioje yra senovinių baldų, 
ginklų, spaudų, meno verty
bių. Lietuvos istorikai spėja. 
kad galimybės atgauti iš
vežtas į Rusiją kultūros ver
tybes yra menkos, nes tokių 
Lietuvos norų gali neparemti 
kitos pasaulio valstybės, 
turėję kolonijų ir iš jų parsi
gabenę įvairių kultūros verty
bių. 

zijos negalioja. 

Premjeras stoja į kovą su 
kontrabanda 

siūlyti kurti naujus teisės ak-Vilnius, liepos 29 d. (BNS) 
— Premjeras Rolandas Paksas 
ketvirtadienį surengtame ko
misijos kovai su kontrabanda 
sudaryti posėdyje nurodė per 
dvi savaites parengti kon
kretų kovos su kontrabanda 
planą, kurio įgyvendinimas 
leis padidinti biudžeto paja
mas. 

R. Paksas posėdžio dalyvių 
mintis įvertino kaip „pasikei
timą informacija" ir „visiems 
jau žinomų problemų detaliza
vimą", o pateiktus pasiūlymus 
— kaip „neadekvačius toms 
problemoms" išspręsti. 

Premjero nuomone, negali
ma tikėtis, kad juos įgyven
dinus, kontrabandos srautai 
būtų ženkliai pristabdyti, o 
valstybės iždas pasipildytų 
mokesčiais iš legalaus verslo. 

R. Paksas nurodė rengiant 
pasiūlymus pagalvoti, kaip 
„padaryti veikiančiais" dabar 
galiojančius įstatymus, o ne 

teisėtai įsigyti ginklai nebebus 
legalizuojami. Už neteisėta 
šaunamojo ginklo, šaudmenų, 
sprogstamųjų medžiagų ne
šiojimą, laikymą. įgijimą, ga
minimą ir pardavimą Bau
džiamasis kodeksas numato 
nuo 4 iki 10 metų laisvės atė
mimo bausmę. 

* Konservatorių užmojai 
iki 2000 metu spalio 1 d. 
įvykdyti žemės reformą Lietu
voje bliūkšta — šį mėnesį že
mės reformą vykdančių orga
nizacijų darbuotojai, trečią 
mėnesį negaudami algų. keti
na nutraukti darbus, rašo 
„Lietuvos rytas" (08.02). Tam. 
kad reforma būtų baigta iki 
2001 metų (toks yra Lietuvos 
įsipareigojimas Europos Komi
sijai) būtina kuo skubiau pa
pildomai skirti 50 mln. litų. 
Konservatorių ir krikščionių 
demokratų daugumos valdo
mas Seimas, paskelbęs valsty
binės svarbos uždaviniu baigti 
žemės reformą iki 2000 spalio 
1-osios, nesugebėjo užtikrinti 
deramo darbų finansavimo. 
pabrėžia laikraštis. IEJUI 

* įvairiuose Lietuvos tel
kiniuose šią ypatingai karštą 
vasarą jau nuskendo per 226 
žmonės. BNP 

tus. 
Į premjero vadovaujamą 

komisiją įeina vidaus reikalų, 
fmarĄ, ūkio. :v .isifMrao 
ministrai, Užsienio reikalų 
ministerijos, Mokesčių inspek
cijos, Muitinės departamento, 
Policijos departamento, Pasie
nio policijos departamento at
stovai. 

„Policijai — rūmai 
už dešimtis milijonų 

litų" 
Vilnius, liepos 30 d. (Elta) 

— Kaip teigia penktadienio 
„Lietuvos rytas", Vidaus rei
kalų ministerijos užmojai — 
pribloškiantys. Pagal investi
cijų 1999-2001 m. planą Lietu
voje numatyta pastatyti arba 
pertvarkyti 24 policijos komi
sariatų ir Vidaus reikalų mi
nisterijos pastatus už 219 
mln. litų. 

Nuo planuojamų prabangių 
statybų naštos jau linksta 
mokesčių mokėtoju pečiai. Sei
mo narė Rasa Melnikienė ste
bėjosi, kodėl nutarta statyti 
pastatus policijai, nepasiklau-
sus rinkėjų. Ji įsitikinusi, kad 
jei už šiuos pinigus Lietuvoje 
būtų tvarkomos mokyklos, nu
sikaltėlių ateityje būtų ma
žiau, taip pat nereikėtu ir tiek 
policininkų. 

Tačiau vidaus reikalų mi
nistras Česlovas Blažys teigė, 
kad statybos buvo planuoja
mos ten. kur to tikrai reikėjo. 
Turėtų būti patogu dirbti pa
reigūnams, į policijos komisa
riatus turi būti malonu užeiti 
ir nukentėjusiajam, reikia su
daryti sąlygas ir nusikaltėliui. 

Č. Blažys mėgsta žiūrėti te
levizijos filmą „N'ew York po-
lice", iš kurio jis suprato, kad 
geriau policininkams įrenginė
ti ne atskirus kabinetus, „kur 
policininkas ir nosį pasikrapš-
to. ir pamiega. kai niekas ne
mato", o didesnes patalpas, 
kur tilptų visas padalinys. 

KALENDORIUS' 
Rugpjūčio 3 d.: Auguste. Leng 

vinė. Lidija, Manigirdas. N i kode 
mas. Steponas 

Rugpjūčio 4 d.: Šv .fonas V'ian 
ney; Domantas. Domininkas. Geri 
mantas. Irta. Milgede. Nemune 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
VANDUO SAUGO NUO SULEPŠĖJIMO 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 
Jei, pensininko dienų su- sikrato. Ypač pensininkai dėl 

laukus, nori sveika-sveiku bo
ti ir lepše nepavirsti, tai turi 
įsimylėti vandenį ir jo išgerti 
nemažiau 8 puodukus kas
dieną. Ir tai tik pradžia, tik 
pagrindas, toks 8 puodukų 
naudingų skysčių išgėrimas 
kasdien. Gyvenant prireikia ir 
dar daugiau naudingų skysčių 
išgerti, kai prakaituojama, kai 
karščiuojama, kai vaisių-dar-
žovių 9 kartus nevalgoma. Ir 
jei to nedaroma, tada kūnas 
ima įvairiopai negaluoti, nes 
jo sudėtyje yra 75% vandens. 
Taip, kaip garvežys ar kitokia 
mašina tol važiuoja, kol jo ka
tile vanduo kunkuliuoja. 

O mes visos ir visi, ypač pen
sininko dienų sulaukus, su pa
kankamu vandens ar nau
dingų skysčių gėrimu visai ne
draugaujame ir už tai be rei
kalo įvairiopai sunegaluojame. 
Ir štai kodėl mes taip vargs
tame. 

Senstantis žmogus neteisin
gai galvoja, kad pensininkui 
reikia mažiau vandens — 
naudingų skysčių ar vaisių — 
daržovių suvartoti, nes tada 
troškulys nekankins taip, kaip 
kad jaunose dienose. Bet tiesa 
yra visai kitoje pusėje ir štai 

t dėl ko. 
Gausus gėrimas vandens ar 

kitų naudingų skysčių (tik ne 
kavos, ne tikros arbatos, ne 
alaus, įvairiopos degtinės, įskai
tant ir „bobelišką" giltinę) yra 
svarbus kiekvienan, o ypač 
pensininkui. 

Žmogui senstant, troškulio 
mašinerija ima šlubuoti — 
žmogus pradeda nejausti troš
kulio ir dėl to pamiršta atsi
gerti vandens ar kitokio nau
dingo skysčio, pvz., lieso ar 
rūgusio pieno, vaisių 

vandens stokos kūne, dau
giausia nukenčia. Ir dėl to de
juoja, vaitoja, Dievui ir šė
tonui rūgoja, kai tokio vargo 
neatsikrato. Kišenes tuština 
vaistams ir daktarams, kai čia 
pat gausus vandens gėrimas 
visą vargą sutirpys, kaip saulė 
pavasario sniegą. 

Lakatai neveikia be 
vandens 

Žmogui sulaukus 70 metų, 
jo inkstai filtruoja-šalina at
laikas perpus lėčiau, negu 
mums esant 30 metų. Už tai 
padidintas išgeriamų skysčių 
kiekis yra būtinas atlaikų iš 
kūno prašalinimui ir apsaugai 
nuo akmenų inskuose atsira
dimo. 

O kai vaistus imi, tai daug 
skysčių gėrimas yra irgi 
būtinas. Vaistai geriau veikia, 
kai kūnas gauna pakankamai 
skysčių, o kai kūnas ap-
sausėjes, tai vaistai neveikia 
taip, kaip galėtų veikti. Ypač 
tas svarbu, imant daugiau 
negu vienus vaistus, nes tada 
susilaukiama negeistinų pa
sekmių. 

Svarbu gerti daug skys
č ių šiltam orui esant. 

Tyrimai nurodo, kad se
nesnysis prakatuotų, jo kūno 
vidinė temperatūra turi būti 
aukštesnė negu jaunesnio. 
Karštis šalinasi su prakaitu, o 
apsausęs senesnysis neprakai
tuoja, todėl jo kūno tempe
ratūra gali pavojingai pa
didėti. Tas ypač pavojinga, 
šiltam orui esant. 

Gausus vandens gėrimas 
gausina kitas gerybes. Van
duo talkina virškinimui ir vi
durių tuštinimuisi, padeda 
maisto medžiagom keliauti 

šiai ir daržovės yra pilni 
naudingų skysčių. 

Negeriant reikiamai daug 
naudingų skysčių, susilaukia 
ma chroniško vandens trū
kumo kūne, kas sukelia daug 
negerovių, įskaitant nuovargį, 
lengvą galvasopį ir nenorą 
valgyti. 

D a u g vandens — daug 
sveikatos 

Vienas dalykas, ką žmogus, 
o ir gyvulys, gali padaryti savo 
geros sveikatos užlaikymui, 
tai yra gėrimas daug nau
dingų skysčių. Dabar medici
nos patarimas kasdieną iš
geriant 8 puodukus vandens 
yra tik pradžia gydymosi dau
geliui žmonių, ypač pensinin
ko amžiaus sulaukus. 

Gyvenimo tiesa yra ta, kad 
dabar daug žmonių negeria 
pakankamai naudingų skys
čių, o kiti žudosi save su svei
katai žalingais birzgalais, juos 
gausiai gerdami. Taip ir 
vaikšto žmonės apysausiai, 
chroniškai kūnui vandens sto
kodami ir nuo visokių ligų 
neatsigindami. 

Toks sausuolis, ar tokia van
dens nekenčianti, net slogoms 
susirgus, jų savaitėmis neat-

„Pasaka, o ne mašina". sako skalbėja Leokadija Lašienė (kairėje). Direktorė A. Strolienė - dešinėje. 
Nuotr. A u d r o n ė * Driskiuvienės 

ŠV. KLAROS SLAUGOS 
LIGONINĘ GELBSTI 

TAUTIEČIŲ IŠ JAV PARAMA 

daržovių sulčių, o patys vai- • kraujagyslėmis, gerina kraujo
taką ir padidina kraujo tūrį. O 
slogoms užpuolus, vanduo tal
kina, jų atsikratant. Na, ir 
pats kūnas esti ligoms atspa
resnis, kai jis nėra per sausas. 

Pensininko amžiaus žmonės 
turi vienas kitam ir viena ki
tai priminti gerti pakankamai 
naudingų skysčių per visą 
dieną. Čia mūsų motinėlių ar
batėlės yra sveikas laiko pra
leidimas, kai mažiau kalba
ma, o daugiau arbata gar-
džiuojamasi. 

Kiek žmogui reikia iš
gerti skysčiu. 

Jo išgėrimas priklauso nuo 
amžiaus, sveikatos stovio, 
tvirtumo, darbštumo ir oro 
temperatūros. 

Patariami 8 puodukai (64 
uncijos) kasdieninio skysčio 
yra mažiausias reikalavimas, 
nes kūnas tiek skysčio kas
dien prašalina. Kai daugiau 
veikiama ir kai karštis yra ore 
— būtina daugiau skysčių 
išgerti. Karštą dieną, greitai 
vaikščiojant ar darbuojantis, 
reikia išgerti keturis puode
lius daugiau. 

Sibire geriamas tik vanduo, 
o čia ir vaisių sunkos, pie
nas, valgomos daržovės, įvai
rios sriubos ir visokie vaisiai. 
Sėkmės! 

SVEIKATOS ŽINIOS 
„Tamozifen" vaistai prieš 

krūt ie s vėžį tik laikinai teį
veikia — neilgiau penkerių 
metų. Po to, gali skatinti vėžio 
vystymąsi. Iš pradžių vaistų 
teigiamas veikimas blokuoja 
estrogino hormoną, tačiau po 
kiek laiko, vėžio ląstelės rea
guoja į vaistus, kaip j estro-
giną. Taip praneša „Science" 
žurnalas. 

Kai karsta, svarbu gerti 
vanden į , o ne vien kavą ar 
kitus kafeino gėrimus. Moksli
niai tyrimai rodo, kad išgėrus 

vieną puoduką stiprios kavos 
arba juodosios arbatos, kūnas 
netenka dviejų puodukų 
skysčių. 

Kaiser HMO apklausu re
zultatai rodo, kad 87% gydy
tojų pacientams pateikė svei
katos patarnavimus, nors iš 
pradžių HMO įstaiga tuos pa
tarnavimus draudė. Dažniau
siai HMO sutiko padengti pa
tarnavimų išlaidas po to, kai 
gydytojai perdėjo ligonių 
simptomus arba gmčįjosi su 
HMO pareigūnais. (WSJ) 

Rytų Aukštaitijoje, 100 ki
lometrų nuo Vilniaus, yra 
miestas Utena. Kažkada so
vietmečiu jame labai vystėsi 
pramonė, statėsi nauji gyve
namųjų namų mikrorajonai, o 
dabar ėmė ir sustojo. Gaminių 
perteklius žemės ūkyje, mais
to pramonėje, todėl pagausėjo 
bedarbių, nuskurdo pensinin
kai, pagausėjo beglobių, ligotų 
žmonių. Šios socialinės proble
mos labai atsispindi ir mūsų 
ligoninės darbe. 

Utenoje įsikūrusi Šv. Klaros 
palaikomojo gydymo ir slau
gos ligoninė (Hospice, ameri
kietiškai). Ligoninės steigėjas 
— Panevėžio vyskupijos Ute
nos dekanas kun. Petras 
Adomonis. Beveik šešerius me
tus mūsų ligoninėje kantriai ir 
daug dirbo vienuolė seselė 
Dolorita Butkus iš Pittsburgo, 
Sisters of St. Francis kongre
gacijos, nuo spalio mėn. jau 
esanti JAV ir mūsų neuž
mirštanti. Šioje ligoninėje liko 
jos geroji dvasia ir noras vis 
padaryti geriau, patogiau ligo
niui, gražiau. Ir dabar mes se
selei Doloritai rašome laiškus 
— „ataskaitas", ką gera nu
veikėme, kokios problemos iš
kyla. Seselės Doloritos drau
gų, pažįstamų pagalba mūsų 
ligoninė iš apleistos, nunioko
tos tapo akredituota, licenzija 
turinčia įstaiga Lietuvoje, tin
kančia teikti slaugos ir palai
komojo gydymo paslaugas. Iš
laikymą pagal gulinčių ligonių 
skaičių duoda Valstybinė ligo
nių kasa, moka 40 litų už lo-
vadienį (už vieną pragulėtą 
dieną), tačiau tik 120 lovadie-
nių per metus. Vadinasi, tin
kama nemokama slauga ir 
gydymas užtikrinamas tik 4 
mėn. per kalendorinius metus, 

o toliau ligoniu turi pasi
rūpinti artimieji ar globos in
stitucijos. Šiandien padėtis 
liūdna — nors Utenoje yra be
veik 300 vietų pensionatas, 
tačiau jis perpildytas, trūksta 
vietų. Dažnai skaudančia šir
dimi tenka išslaugytą, pagy
dytą senuką išleisti į gerokai 
prastesnes sąlygas, ne visų 
vaikai išgali pasirūpinti nu
senusiais tėvais, o už gau
namą menką pensiją 200-300 
litų (50-75 dol.) nebelieka pi
nigų samdyti slaugei. 

jkainis, nustatytas Sveika
tos apsaugos ministerijos, 40 
litų už lovadienį, nesikeičia 
jau antri metai, o per tą laiką 
labai pabrango komunaliniai 

patarnavimai — vanduo, ypač 
šiluma, ryšiu paslaugos, mais
tas. Todėl be paramos iš JAV 
gyvenančių, tautiečių būtų 
neįmanoma ligoninei gyventi.. 

JBladžių" vardo 
skalbykla 

Žymiausia parama sulaukta 
iš Barbaros^ Richard Bladis, 
gyvenančių warren, New Jer-
sey. Perna; jie padovanojo la
bai reikalingą skalbinių džio
vinimo mašiną, o šiemet už 
5,600 dolerių padovanojo mo
dernią skalbimo mašiną „As
tra", skalbiančią iš karto 12 
kg sausų skalbinių. „Pasaka, o 
ne mašina' — taip sako apie 
naują mašiaą skalbėja Leoka
dija Lašienė. Tiesa, mašina 
lietuviška, bet su mikroproce
soriniu valdymu, yra 20 pro
gramų, labai ekonomiška, be
veik sausai išgrežia skalbi
nius, todėl perpus trumpiau 
reikia džiovinti. Mūsų perso
nalas juokais skalbyklą vadi
na „Bladžiu vardo", nes pa
grindiniai įrengimai nupirkti 
už jų paaukotus pinigus. Pini
gus atvežė gegužės pabaigoje 
viešėjusios Lietuvoje seserys 
vienuoles Marian Bladis ir 
Gloria de Souzą. 

Nuoširdžiai dėkojame pa
cientų, personalo, administra
cijos, visu Lietuvos žmonių 
vardu Bladžiams už neįkai
nojamą paramą. Savo lėšomis 
jokiu būdu nebūtume įstengę 
nusipirkti šių įrengimų. 

Kelis kartus per metus gau
name siuntinius ir iš Helen ir 
Tom McDonald iš KasKa, Pa. 
Jie atsiunčia ligoniams vaistų, 
makaronu, patalynės, kitų slau
gos priemonių. Velykų proga 
gavome net 17 dėžių įvairios 
labdaros, tame tarpe ir iš St. 
Cassimir ("hurch. St. Clair, 
PA. tėvo Ronaldo Jankaičio ir 
parapijiečiu Ypač sujaudino 
šios parap; os Jurickones šei
mos moterų „projektas — Bas-
ket of Eggs". 

Nuoširdus ačiū Nicole Ju
rickones. 10 skyriaus mokinei, 
jos mama; Joann, tetai Nata-
lie Jurickones. Jos atsiuntė la
bai geru vaistų hipertonijai 
gydyti, antibiotikų, antidepre
santų, kun.; Lietuvoje yra la
bai brangu- ir mes jokiu būdu 
neįstengtume nupirkti savo li
goniams, nes vaistams ski
riame tik 2-3 litus per dieną 
vienam ligoniui, maistui 4 li
tus (1 dol). Pakavimo, iš-
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siuntimo darbais užsiima He
len, tai labai nuoširdi ir jau
trios sielos moteris, poetė, 
išleidusi ir atsiuntusi lyrikos 
knygelę. 

Su meile ir dėkingumu mi
nime šiuos žmones, Beje, Hel
en ir Tom McDonald globoja ir 
nuolat remia sunkiose sąly
gose gyvenančią mergaitę Ži
butę, vienuoles Michele Garas 
ir Rūtą iš Brazilijos. 

Slaugos priemonių nuolat 
atsiunčia Lietuvių Katalikų 
religinė šalpa, dr. Rožė Som-
kaitė. Ypač gelbsti vienkar
tinės palutės, sauskelnės lie
tingu, šaltu oru, kai net džio
vinimo mašina nespėja džio
vinti skalbinių. 

Už LKRS padovanotus 1998 
m. 1,000 dol. (pridėjus ir kitas 
lėšas) jrengėme keturias dvi
vietes palatas pirmame ligo
ninės aukšte, sanitarinę pa
talpą ligoniams (tualetas, du
šas, vonia), seselių postą ir tu
aletą personalui. Be paramos 
būtume neįstengę to padaryti, 
o dabar labai pagerinome 
sąlygas ligoniams. 

Sulaukėme paramos ir iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės — seselių 
kazimieriečių iš Čikagos. Se
suo Juline Rėvas sudarė 
siuntą iš labai reikalingų 
daiktų — guminių pirštinių, 
patalynės, šlapimo surinkėjų, 
muilo, basonų, vežimėlių, 
vaikštynių. Būtų malonu, jei
gu tokia garsi Čikagos ligo
ninė, tarpininkaujant kun. A. 
Saulaičiui, padėtų mums ir 
ateityje. Nuoširdžiai dėkojame 
Šv. Kryžiaus ligoninei, seselei 
Juline Rėvas ir seserims vie
nuolėms kazimierietiems. 

Mus dar prisimena sesuo M. 
Paulė, gen. vyresnioji iš Put-
namo, Lietuvių Katalikų reli
ginė šalpa (V. Jankauskienė) 
iš Brooklyn, NY, yra padėję 
Valerija ir Antanas Griniai 
(Rolinsdale, Mass), dr. Rožė 
Šomkaitė*LKRŠ (South Oran-
ge, N.Y.), Lithuanian Ameri
can Club of Northern New 
Jersey, Louis A. Sliazis and 
Members, Milford Council on 
Aging Knights of Lithuania, 
Milford, Ct., atsiuntę slaugos 
priemonių. Mr. Edward Kirck, 
Catholic Medical Mission, 
NY., Mary ir Juozas Majaus
kai, Mt. Laurel, N.Y. Pasku
tinė dovana pasiekė mus iš 
Dorothy Minkus-McKenna, 
President of Lithuanian Wo-
men Club, Darrier, Ch. ir 
Maryann Jannet, Norvvalk 
Womans Club, Ch. 

Pasiekimai 

Po remonto ligoninė iš
siplėtė iki 35 lovų. Deja, to 
nepakanka. Nuolat laukia 

eilės patekti apie 10-15 žmo
nių, kiti ir numiršta, tos eilės 
nesulaukę, tačiau toliau plės
tis kol kas nėra galimybių. 

Per metus ligoninė įsigijo 
elektrokardiografą (širdies 
veiklai registruoti), keletą fi
zioterapijos aparatų, apara
tėlį gliukozės kiekiui matuoti,, 
po remonto pagražėjo palatos, 
pagerėjo darbas personalui. 

Rūpesčiai ir a te i t i e s 
viząja 

Sumanymų ir planų daug, 
tik jiems įgyvendinti reikia 
lėšų. Pirmiausia norime remon
tuoti ligoninės virtuvę, nu
pirkti linoleumo grindų dan
gai palatose, tai čia „smul
kieji" darbai. 

Strateginiai planai — įvesti 
dujinį ligoninės apšildymą, tai 
žymiai sutaupytų lėšas, nes 
dujos — pigiausias Lietuvos 
kuras. Tačiau projektui, duji
nei katilinei įrengti, reikia 
apie 40,000 litų. 

Kitas didelis noras — 
įrengti liftą ligonių transpor
tavimui į antrą aukštą. Pro
jektas užsakytas, tačiau pats 
liftas su priestatu kainuos 
apie 200,000 litų. Dabar gi 
seselėms tenka stačiais ir 
siaurais laiptais kelis kartus 
per dieną su neštuvais kelti li
gonius (deja, ir mirusius) 
aukštyn ir žemyn. Tai joms la
bai sunku, nors ir juokauja, 
kad neštuvais naudojasi kaip 
„mūšio lauke". 

Dar neišsipildę norai — įsi
gyti lengvąjį automobilį, šal
dytuvą ligonių maistui laikyti. 

Bet gal gerai, kad yra vizi
jos, troškimai, siekiai. Tik tai 
yra varomoji jėga kažką geres
nio, gražesnio, naudingo žmo
nėms ir tėvynei atlikti. Ir 
džiugu, kad šiuos siekius ir 
troškimus padeda įvykdyti 
tautiečiai. Didžiausias dėkin
gumas ir pagarba Jums,-gerie
ji žmonės. 

Ligoninės adresas: S. Da
riaus ir S. Girėno 14, 4910 
Utena, Lithuania. 

Šv. Klaros palaikomojo gy
dymo ir slaugos ligoninės ad
ministratorė 

Aukse Strol ienė , M.D. 

EUGENE C DECKER DOS, P.C. 
4647 VV. 103 St. OaJc Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
(Sptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tai. 706-422-0280 

DR. JOVITA KERBUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.7«h Ava., Hickory Hils, IL 
TeL (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETRBKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9056 SRoMrts rVt, Hidsjry Hla, H. 
1 mylia į valsams nuo Mariem Ava. 

Tai. (708) 5964055 
Valandos pagal susitarimą 

HMUNDAS V&NAS, MJ3..S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytoja* 

Kalbama ftttuvOkai 
6918 W. Archer Ave. SIS 5 ir 6 

CNcago, IL 60636 
TSL773-229-9968 

Valandos pagsJ susitarimą. 

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

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

630-968-0964 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kaba Betuviskai 

ARASŽUOBA.M.D. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ava., Suris 310 

Naparvaa. IL 60563 
Tat (630)527-0080 
3625 rftgrsand Avs„ 
Tower1.SuKe3C 

Dovmers Grova, IL 60515 
Tat (630) 435-0120 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.RkJgeland Ave. 
Chicago RkJge, IL 60415 

Tel. 706-636-6622 
4149W.63rd.St. 

Tel. 773-736-7709 

DR ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
168 E. Supattor, Suka 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 312-337-1288 

Skalbėja Leokadija LaSiene ir vienuolė Marian Blodis prie pernai M Blo-
dis dovanotos džiovinimo maAinos 

http://4149W.63rd.St


AR PARAŠYSIME 20-O JO 
AMŽIAUS ISTORIJA 

TIKRAISIAIS VARDAIS? 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ 

Pasklidus žiniai, jog bus ro
domas filmas „Stolen Years" 
apie Stalino laikų nusikalti
mus, jau kovo mėn. pradėjome 
stebėti vienuoliktojo kanalo 
programas. Pirmąjį kartą fil
mas buvo parodytas'ne kovo 
4-ąją, kaip skelbė mūsų spau
da pradžioje, o keliom dienom 
vėliau. Po kurio laiko, gegužės 
3 I-ją, sekmadienį, šis filmas 
buvo parodytas pakartotinai. 
Nors nuo demonstravimo pra
ėjo jau keli mėnesiai, tačiau 
keletas įdomių momentų ver
čia jį prisiminti dar kartą. 
Skelbtąjį filmą man pasisekė 
pamatyti net du kartus, todėl 
suspėjau šį tą pasižymėti ir 
užrašų knygelėje. Šiame filme 
kalbėjo įvairių profesijų žmo
nės: rašytojai, dailininkai, mo
kytojai, gydytojai ir kt., netoli
moje praeityje buvę tremtiniai 
ir politiniai kaliniai, patyrė 
Stalino ir jo pagalbininkų Mo
lotovo, Kaganovičiaus, Jago-
doą, Ježovo, Višinskio „teisin
gumą" bei žiaurumus, išgy
venę raudonojo teroro baisy
bes ir gražiausias savo jau
nystės metus praleidę komu
nistiniuose lageriuose Sibire. 
Keletas kalbėjusiųjų aktyviai 
reiškiasi Maskvoje veikian
čios organizacijos „Memorial" 
veikloje, kurios vienas tikslų 
— stalinizmo aukų atminimo 
įamžinimas Rusijoje. Šiame 
filme apie stalinizmo laikų nu
sikaltimus kalbėjo N. Get-
man, J. Glinka, P. Miasniko-
va, T. Petkievič, Z. Viesiolaja, 
Lev Razgon, S. Vilensky, seno 
bolševikų diplomato duktė Na-

diežda Jofė ir dar keletas kitų 
tremtinių bei politinių kali
nių. Plačiau nesigilinant į patį 
filmą, man norisi sugrįžti at
gal į praeitį ir prisiminti kele
tą „garsių vardų" ir su jais su-
sįjusių 20-ojo amžiaus pra
džios istorijos faktų ir įvykių. 

Šiame filr. e kalbėjusios Na-
dieždos Jofės pavardė man 
labiausiai girdėta ir žinoma. 
Mat, revoliucionieriaus Jofės 
pavardę buvau įsidėmėjusi 
dar vidurinėje mokykloje, kai 
mokėmės apie Rusijos socia
listinę revoliuciją 1917 metais. 
Bet pasirodo, kad Tarybų 
Sąjungos istorija kiek plačiau 
mini net dvi, socialistines re
voliucijai nusipelniusių, Jofių 
pavardes. Pirmasis — Adolfas 
Abramovičius Jofė (1883-
1927) — žinomas revoliucio
nierius, tarybinis diplomatas, 
filme „Stolen Years" kalbėju
sios Nadieždos Jofės tėvas. 
Antrasis — Abramas Moisė-
jevičius Jofė (1881-1963), gi
męs Lietuvoje, Upynoje, į bol
ševikų gretas įsįjungė jau nuo 
1903 metų. Trumpą laiką Ab
ramas Jofė reiškėsi menše

vikų veikloje, tačiau iš esmės 
buvo Lenino idėjų šalininkas. 
Tarybinių laikų istorijoje jis 
visiems labiau žinomas, ne 
kaip aktyvus revoliucionie
rius, bet kaip vienas pirmųjų 
marksistinės — socialistinės 
filosofijos kūrėjų ir ideologų. 
Tačiau, kaip ir daugelis bol
ševikų partinių veikėjų, Abra
mas Moisėjevičius Jofė reiš
kėsi ir į istoriją įrašytas išgal
vota Deborino pavarde. Tokių 
išgalvotų, netikrų pavardžių 
Sovietų Sąjungos istorijoje ap
tiksime nemažai. Apskritai tai 
sovietinė istorija parašyta ne 
tik suklastotais ar sufalsifi
kuotais faktais, o, kas, svar
biausia, net išgalvotais var
dais ar netikrom pavardėm. 
Seni bolševikai ir partiniai 
veikėjai nuo pat revoliucinės 
veiklos pradžios dirbo ir gyve
no išgalvotomis pavardėmis — 
slapyvardžiais, turėdami net 
kelias biografijas. Šiandien 
juk ne daug kas žino ir prisi
mena Trockio, Zinovjevo, Ka-
menevo, Stalino, Molotovo, 
VoroŠilovo ir kt. žinomesnių 
bolševikų, revoliucionierių tik
rąsias pavardes ir vardus. 
Galbūt kada nors istorikai pa
rašys tarybinių laikų istoriją 
tikraisiais vardais. Vilties yra, 
nes jau ir Rusijos tyrinėtojai į 
sovietmečio istoriją bando įra
šyti ne tik naujus, dažnai nu
slėptus faktus, bet ir tikruo
sius vardus. Tiesa, kol kas vis 
dar skliausteliuose. 

Ilgokai 19 a. po Europą kla
jojusi komunizmo šmėkla, pa
galiau 20-tojo amžiaus pra
džioje susirado savo tikruosius 
namus ir pastoviau įsitaisė 
Rusijoje. Tad visai nenuosta
bu, kad komunistinės idėjos, o 
vėliau ir 17-tųjų metų Spalio 
socialistinė revoliucija Rusi
joje paviliojo ir pritraukė ne 
tik atskirus šios šalies gyven
tojus, bet ištisas šeimas ar gi
mines. Kaip žinome, šią revo
liuciją aktyviai palaikė Rusi
jos tautinės mažumos, dau
giausia tos, kurios amžių bė
gyje nebuvo sukūrusios sava
rankiškos valstybės ir tik 19-
tojo a. pabaigoje aktyviai dėl 
to pradėjo rūpintis. Todėl prie 
šios revoliucijos, kaip pastebi 
daugelis pasaulio istorikų, 
energingai jungėsi gruzinai, 
latviai, armėnai; nemažai da
lyvavo lenkų, pasitaikė ir vie
nas kitas lietuvis, tačiau ypač 
veiklūs buvo žydų tautos at
stovai. Tarp jų, kaip jau aukš
čiau pastebėjome, buvo ir abu 
Jofės.' Nors jie į revoliucinį 
judėjimą Rusyoje įsįjungė be
veik vienu metu, Jofė — Debo-
rinaa pasireiškė ne taip ryš
kiai, kaip jo bendrapavardis 

Danutė Bindokienė 

Kodėl žmonės nevertina 
didžiosios Dievo 

dovanos? 

Kaip kovoti su karščiais... Viena didžiausių Lietuvoje ledų gamintojų „Vikedos" bendrovė Kėdainiuose kasdien 
pagamina nuo penkiolikos iki dvidešimties tonų ledų. Tai trečdaliu daugiau nei buvo pernai vasarą. „Vikeda" 
orientuojasi į Lietuvos pirkėjus ir jau įsitvirtino tarp keturių didžiausių šio krašto ledų gamintojų. Prieš gamin
dama ledus, bendrovė porą metų prekiavo importuotais ledais, gerai ištyrė pirkėjų poreikius. Nuotr. Eltos 

Adolfas Jofė. Adolfas Jofė, ta
me filme kalbėjusios Na
dieždos Jofės tėvas, buvo vie
nas pirmųjų tarybų Rusijos 
diplomatų, vykdęs specialias 
revoliucines bolševikų vyriau
sybės užduotis Vokietijoje, 
Kinijoje ir kituose kraštuose. 
Jis — artimas Lenino (Ujano-
vo) draugas ir bendražygis. Iš
tikimas Trockio (Brenšteino) 
rėmėjas ir pagalbininkas, vie
nas komisarų pirmoje Lenino 
vyriausybėje 1917 metais. Jo 
dukra Nadiežda, kaip ir tėvas, 
karšta Trockio (Brenšteino) 
šalininkė ir jo idėjų rėmėja, 
vėliau už savo įsitikinimus 
Stalino nuteista ir kalinta Si
bire. 

Čia tas pats Adolfas Jofė, 
kuris vadovavo bolševikinės 
Rusijos delegacijai, pasira
šant taikos sutartį su Vokieti
ja 1918 m. kovo 3 d. Lietuvos 
Brastoje (Brest-Litovsk). Pa
gal šią sutartį Rusija atsisakė 
savo teisių į Suomiją, Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją 
ir pripažino Ukrainos neprik
lausomybę. Tačiau netrukus 
išaiškėjo, jog bolševikinė Ru
sija visai nesiruošė laikytis 
susitarimų ar net taikiai gy
venti su savo kaimynais. Dar 
daugiau, nuvertę carą ir paė
mę valdžią Rusijoje, bolševikai 
skelbė, kad sovietinė santvar
ka ir Pasaulinė Sovietų (ta
rybų) Federacija turi įsigalėti 
visame pasaulyje (D. Volkogo-
nov. „Trocki", N.Y., USA, 
1996. p. 202). Taigi, siekdama 
įgyvendinti pasaulinę revo
liuciją, vos tik pasirašiusi tai
kos sutartį su Vokietija dėl 
Pirmojo pasaulinio karo už
baigimo, bolševikinė Rusija 
slapta ir tylomis vėl skelbė 
karą visam pasauliui. Neilgai 
trukus, po Europą, o taip pat 
ir visą pasaulį, pasklinda bol
ševikų agentai — revoliucio

nieriai naujoms proletarinėms 
revoliucijoms vykdyti. 

Jau 1918 m. Adolfas Jofė 
paskiriamas pirmuoju bolševi
kinės Rusijos ambasadoriumi 
Vokietijoje, o Tarybų Rusijos 
pasiuntinybė tuo laiku paver
čiama štabu naujai revoliuci
jai ruošti.' A. Jofė kartu su 
bendražygiais revoliucionie
riais žydais K. Radeku (K. So-
belsohn), A. Parvus (Alek-
sander Israel Lazarievich Gel-
fand, angliškai — Helphand), 
padedami vokiečių marksistų 
ir socialistų energingai ruošia
si revoliucijai Vokietijoje. 
Jiems ypač aktyviai talkina 
Vokietijos -žydai („The Jews of 
Germany". R. Gay., New Ha-
ven and London, 1992. p. 240). 
Aplink Rusijos ambasadą, 
kažkur netoliese, sukinėjasi 
senas, visai Rusijai ir Euro
pai gerai pažįstamas teroris
tas L. Krasinas, anksčiau or
ganizavęs Stolypino vilos sus
progdinimą ir daugelio Rusijos 
bei Europos bankų apiplėši
mus. Jis, kaip nebūtų keista, 
turi puikius ryšius su vokiečių 
verslininkais, o tai pat ir su 
pačia Vokietijos vyriausybe, 
kurią slaptai ruošiasi nuver
sti. | talką A. Jofei bei L. Kra-
sinui Maskva pasiunčia dar ir 
J. Ganetskį (Jakov Stanislavo-
vich Fuerstenberg), vieną pa
tikimiausių ir artimiausių Le
nino agentų, prieš revoliuciją 
aprūpinusį bolševikus dide
lėmis pinigų sumomis iš Vo
kietijos vyriausybės iždo Rusi
jos carui nuversti. Jau 1918-jų 
pabaigoje Vokietijoje praside
da revoliucija. J gatves paskli
dę kraštutinieji - kairieji — 
spartakiečiai skelbia darbo 
žmonių valdžią Vokietijoje. 
Vokiečiams ši revoliucija atne
šė stiprų sukrėtimą ir dideles 
permainas, bet bolševikų orga
nizuotą puolimą pavyko sus

tabdyti. 
Tačiau patyrusių revoliucio

nierių, tokių kaip A. Jofė, mi
sija tuo dar neužsibaigė. Jie 
siunčiami į kitas valstybes 
ruošti dirvos naujoms revoliu
cijos. 1922 m. A. Jofė siun
čiamas į Vieną. Netrukus, 1923 
m. jis perkeliamas į Kiniją. 
Čia jis darbuojasi drauge su 
Michailu Markovičium Boro-
dintu (Gruzenberg). patyrusiu 
bolševikų agentu ir senu re
voliucionieriumi. Tad ir Kini
joje tokių patyrusių revoliucio
nierių pastangos netrukus 
davė savus rezultatus. Jau 
1923 m. sausio mėn. A. Jofė 
su Kinijos komunistų vadais 
pasirašo karinės ir politinės 
pagalbos sutartį, kuri istori
joje vadinama Jofės-Sun-Jet-
seno manifestu. Ir vis tik re 
voliuciniai socializmo piktžo
lių grūdeliai, berti į Vokietijos 
ir Kinijos žemę pirmaisiais 
metais, ne visi iš karto vešliai 
sudygo ir prigijo. Užsigulėju
sieji prasikalė kiek vėliau ir 
subrandino naują, visiškai ki
tokios atmainos derlių: — 
vokiškąjį nacizmą (nacionalso-
cializmą) ir kinietiškąjį ma-
oizmą. Tačiau šiandieną dar 
mažai kas pastebi, jog čia ne 
maži nuopelnai priklauso ir 
Rusijos revoliucionieriams — 
bolševikams bei jų talkinin 
kams, na, ir, žinoma, energin
gajam bolševikų diplomatui A 
Jofei. 

Šiandien, kai plačiau pra 
sivėrę Rusijos archyvai patei 
kia vis naujų ir labai svarbių 
to laikmečio duomenų, mato
me, jog bolševikinė vyriausybe 
jau nuo savo gyvavimo pra
džios puoselėjo piktavališkus 
ketinimus kaimyninių valsty
bių atžvilgiu ir dėjo daug pas
tangų įsigalėti visame pa
saulyje. 

(Bus daugiau i 

Kai skaitome ir girdime, 
kad Lietuvoje pastaraisiais 
metais labai pagausėjo sa
vižudybių, su liūdesiu pagal
vojame, dėl ko žmogus sava
noriškai atmeta didžiausią 
Dievo dovaną — gyvybe. Juk 
gyvybe išsaugoti yra vienas 
stipriausių instinktų ne tik 
žmonių, bet ir kitos gyvūnijos 
pasaulyje. Kiek kartų turime 
nusistebėti, kokias kliūtis 
žmogus nugali, kokias kan
čias iškenčia, kad tik galėtų 
toliau gyventi, o savižudžiai 
tai atmeta, tuo pasielgimu pa
neigdami ir Dievo, ir nusi
stovėjusius gamtos įstatymus. 

Ne visi pasitaikiusius mate
rialinius ar dvasinius sunku
mus vienodai pakelia, nugali. 
Kas stipresniesiems yra tik 
naujas iššūkis su nesėkmėmis 
kovoti ir laimėti, silpnesniems 
individams atrodo kaip tikra 
„pasaulio pabaiga" ir jie kar
tais pasirenka savanoriškai iš 
to pasaulio išeiti, kad ne
reiktų su — tikromis ar tik 
įsivaizduotomis — kliūtimis 
grumtis. 

Sakoma, kad savižudybė 
yra lengviausia bailio išeitis 
iš susidariusių problemų, bet 
ji gali būti ir protinės sveika
tos sutrikimas, ir nenumaldo
mo nusivylimo, pasimetimo, 
vienišumo, gyvenimo tikslo 
praradimo pasekmė, o kartais 
nenugalimas noras atkeršyti 
gyviems pasilikusiems, su
teikti jiems nesibaigiantį 
skausmą. 

Dabar vis įtikimiau tvirtina
ma, kad savižudybė yra psi
chinis sunegalavimas, kurį, 
jeigu tik laiku pastebima, ga
lima reguliuoti vaistais, įvai
ria terapija ir artimų žmonių 
šiluma. Tačiau visa bėda, kad 
labai dažnai tos ligos simpto
mai neatpažįstami, iki pasida
ro per vėlu. 

Nors kiekvieno žmogaus 
mirtis, ypač nusižudymo at
veju, sukelia liūdesį, nereikia 
net ypatingų žinovų pastebėti, 
kad pastaruoju metu savi
žudžiai, prieš nutraukdami 
savo gyvybės siūlą, atlieka 
smurto veiksmus ir į am
žinybę su savimi nusiveda dar 
kelias nekaltas aukas (labiau
siai pagarsėjęs toks atvejis 
buvo Littletown, Col., gimna
zijoje įvykdytos žudynės), to
dėl dar svarbiau atpažinti pir
muosius savižudybės polinkio 
daigus, vos tik jie išdygsta, ir 
kiek galima greičiau išrauti. 

Galbūt daugeliui bus ne
tikėta naujiena, kad ameri
kiečių mirties priežasčių są
raše aštuntąją vietą užima 
savižudybė. Per metus šiame 
krašte nusižudo per 30,000 

žmonių, kai tuo tarpu žmog
žudystės atima apie 19.000 
gyvybių. Apie 500.000 asmenų 
kasmet mėgina nusižudyti, 
bet juos pavyksta išgelbėti, 
kai atsiduria ligoninių greito
sios pagalbos skyriuose. 

Nors nėra ypatingos am
žiaus grupės, kuri labiausiai 
pasižymi savižudybėmis, bet 
atrasta, kad pavojus auga kar
tu su žmogaus amžiumi: 
didžiausias savižudžių pro
centas yra 65 ir daugiau metų 
grupėje. Pastarųjų poros de
šimtmečių laikotarpyje padvi
gubėjo vaikų tarp 10 ir 14 
metų amžiaus savižudybės, o 
taip pat Amerikos afrikiečių 
jaunuolių vyrų grupėje, todėl 
JAV valstybės sveikatos vado
vas (čia vadinamas Surgeon 
General) dr. David Satcher 
šiomis dienomis spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad savi
žudybės jau tapusios visuome
ninės sveikatos problema ir 
atėjo laikas su jomis meto
diškai kovoti valstybiniu mas
tu. 

Jis taip pat pabrėžė, kad 
būtina šviesti gydytojus, me
dicinos darbuotojus, mokyklų 
vadovybę, pedagogus; tėvus ir 
visus, kurie dirba s-u jaunimu, 
ar apskritai artimiau ben
drauja su bet kokio amžiaus 
žmonėmis, kad išmoktų pa
žinti problemas, kurias indi
vidą gali pastūmėti- į savi
žudybę, ir stengtis jam suteik
ti pagalbą. Iš esmės savi
žudybė yra paskutinė depresi
jos ar kitos dvasinės negalios 
stadija, tik per dažnai prie
žastys, atvedusios į ją, būna 
taip subtiliai užmaskuotos, 
kad beveik nepastebimos, to
dėl ir svarbu išmokyti visuo
menę jas pakankamai anksti 
atpažinti. 

Pernai rudenį šis klausimas 
buvo diskutuotas įvairių šios 
srities specialistų" ir jų reko
mendacijomis bus pasinaudo
jama, kovojant su savižudybės 
epidemija. Kai kurie patari
mai kaip tik pabrėžia švie
timą. Tam būtų panaudota 
žiniasklaida, įvairios paskai
tos, seminarai, pamokos mo
kyklose ir pan. Apsišvietusi 
visuomenė geriau supras, kad 
protinis sutrikimas yra liga, 
kaip bet kuri kita — jos nede
ra gėdytis, net kai dėl to kal-
tintinas pats žmogus, sugadi
nęs sveikatą narkotikų, alko
holio vartojimu ir pan. Siū
loma daugiau lėšų ir pastan
gų skirti savižudybės prie
žasčių tyrimams. 

Reikia tikėtis, kad ne vien 
Amerikoje susirūpinta savi
žudybių problema, bet ir Lie
tuvos sveikatos įstaigos į tai 
kreipia ypatingą dėmesį. 

<Tęainys) 
Nr.19 

BAJORAS 
JURGIS JANKUS 

Buvo dar galas 
ligi kaimo, kai mus pasitiko plėnys, degą šiaudagaliai, 
o vienu tarpu atlėkė kibirkštis barstydamas iŠ kažin 
kieno stogo išplėštas kolaitis ir degdamas nukrito į 
mūsų vidurį- Jau liepsnos griebė ir Poškų stogą. Ir 
mane ir kitus beveik tuo pat kartu sustabdė netikė
čiausias reginys. Ant Poškaus stogo šalia kamino sto
vėjo vyras ir, lyg norėdamas pasišviesti, vienoje ran
koje laikė iškėlęs liepsnojantį žibintą. Kiti pažino 
anksčiau už mane. 

— Beprotis! 
— Bajoras! 
— Velniai! — gal ir dar kitaip ėmė šaukti. | 
Tai tik tie, kurie buvo arčiau. Per vėjo ir ugnies 

užimą kitų nebuvo galima nai garai išgirsti, nei gerai 
suprasti. Bet man tuo tarpu tat ir nerūpėjo. Atsimi
niau jį prie tvoros tokį pat išbalusį ir degančiom akim. 
Norėjau ką susukti, žodį kokį, bet visi žodžiai kažin 
kur dingo ir tegalėjau tik gaudyti kvapą. Pamatė ma
ne ir jis. 

— Mokytojau! — sušuko. — Ar aš tau nesakiau, kad 
ateisiu kaip devyni perkūnai. Ir atėjau! Ir pasiimu... 

Nuo dumbančio Bložes stogo ugnies paklodė uždengė 
visą Poškaus stogą, ir Kęsminas nebespėjo pasakyti 
ką pasiima. Bet man ir taip buvo aišku, kad pasiima 
savo giminės tą, ką dar gali pasiimti. Liepsnos per
blokštas nenukrito, bet parvirto kniūbsčias, rankomis 
apkabino kaminą, kojomis stogą. Karštis, liepsnos ir 
kibirkščių sūkuriai nubloškė ir mus atgal, o jis vienas 
pasiliko ant stogo. Kai stogas dubo, ir jis įdubo, tik ki
birkščių sūkurys pakilo, kurį vejas nubloškė į paskuti
nę kaimo trobelę. Jos niekas nė gesinti nebemėgino. 

Kaimo neliko. Kai prasidėjo nuo Samučio trobelės, 
taip ir užsibaigė Mortos trobele. Atbėgusi iš pamiškės 
ji dar mėgino lėkti į vidų ką išsinešti, bet stogas jau 
liepsnojo ir kiti sugriebę sulaikė. 

Vėjo išgaląsti ugnies dantys bematant surijo visą 
kaimą ligi pamatų. Kiekvienas bėgo į savo kiemą ką 
nors ištraukti, nors nieko traukiamo ir nebebuvo likę. 
Viena laimė, kad arkliai ir karvės buvo lauke, bet vi
sos kiaulės ir keli veršiukai gyvi iškepė. Subėgo 
žmonės ir iš kitų kaimų, tik niekas nieko nebegalėjo 
padėti. Dairiausi po rūkstančias gražaus kaimo lieka
nas, po liepsnų nubrauktus sodus, kai kur dar te
berūkstančius šimtamečius medžius, ir skaudus sun
kumas ėmė prie žemės spausti. Toks, lyg čia būtų 
mano paties darbas. Juk sakiniam žibintui pats pa
dėjau parinkti eglinių sakų, o senukas Tumelis, nebe

pajėgdamas bėgti į pamiškę, išėjo tik į pakluonę pa
žiūrėti kaip vėjais eina Bajoro trobelės, matė, kaip vy
ras tekinas bėgo per kluonus ir kaišiojo degantį šakalį 
į pastoges. O aš galvojau ir galvojau: juk tada, kai jis 
visas išbalęs atsisuko nuo tvoros, reikėjo neišsigąsti, 
reikėjo paimti į glėbį ir priglausti, gal to būtų ir už
tekę. Jeigu ir būtų kaip viščiuką nusviedęs į pamiškę. 
būčiau žinojęs, kad padariau viską. Dabar nežinau. Ir 
po daugelio metų vis vaidenasi, kad jam tereikėjo tik 
žmogiškos priebėgos, kurios išdidumo pilna jo giminė 
ieškojo per kažin kelias kartas ir visada rado tik 
pašaipas. Jeigu staiga nebūčiau suskystėjęs ir pabė
gęs, gal būčiau žmogų atsukęs visiškai į kitą pusę. Ir 
ėmiau net matyti, kaip jis nustemba, kaip iš savo 
tūžmo atlyžta... 

— Mokytojau, — pažadino jaunas balsas. 
Pasukau galva. Šalia stovėjo iš pamiškes Petrute* 
— Ir mama, ir tėtė prašė, kad ateitum pas mus gy

venti. Seklyčia vis tiek tuščia stovi. 
Kur kitur eiti neturėjau. Nuėjau. Žiūrėjome į te

berūkstantį kaimą ir svarstėm, iš kur gauti pagalbos, 
kad žmonės turėtų kaip pradėti kurtis naujas sodybas. 
Žinojau, kackjie ras kaip pradėti iš nieko, bet kas gali 
pasakyti, kaip man atsikratyti to slegiančio nepadary
tos kaltės sunkumo? 

Pabaiga. 

. •** 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

VYSKUPO MOKYKLOJE, KUR 
MOKOMASI TOLERANCIJOS 
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Sarajevo vyskupijos moky
klos, kurias lanko skirtingų 
tautybių vaikai, vadinamos 
Europos mokyklomis. Jose 
mokosi 2380 moksleivių — be
veik pusė jų — musulmonai, 
kiti — katalikai, yra ir serbų dūrusios taikinyje 
stačiatikių. Tai padeda ma- policininkai. Vidaus 
žinti netoleranciją, po karo 
ypač stipriai pasireiškiantį re
nginį ir etninį pasiskirstymą. 
Mokyklos įkurtos joms vado
vaujančios Katalikų Bažnyčios 
rūpesčiu; programas ir tvarka
raščius tvirtina atsakingi Sa
rajevo vyriausybės asmenys. 
Tikybos' mokymas neprivalo
mas , tačiau norintys gali rink
tis savo tėvų tikėjimą. Vyriau- ja, vadinama respublika, to-
sybė neskiria lėšų mokykloms dėl reikalauja tokios pat teises 
išlaikyti, jos gyvuoja daugelio turėti kroatų respublika Her-
dosnių žmonių, visų pirma cegovinoje. Centrinėje Bosni-
užsieniečių, dėka. J ie supran- jos dalyje, Posavinoje, netoli 
ta mokymo ir auklėjimo svar- Savas esančiame šiaurės re-
bą tolerancijos dvasia ugdant gione ir Banja Luką apy-
Bosnijos jaunimą. Mokykloms linkėse gyvenantys kroatai 
vadovauja Sarajevo vyskupas niekada nesutiks, kad Herce-

nuskr iaus t i b u v o kroatai? 
— Problema labai paprasta. 

Į Sarajevą nori grįžti 10 tūkst. 
kroatų. Jų namai užimti. Dau
giau nei mėnesį kroatų vado
vaujamos įstaigos yra atsi-

žudomi 
reikalų 

ministras Leutaras žuvo auto
mobilyje, sprogus bombai. Nie
kas dėl to nebuvo apkaltintas. 

— Tarp k r o a t ų politiku 
t a i p pa t e s ama įtampos i r 
nesutar imų. . . 

— Kai kurie jų nerimsta dėl 
to, kad Deitone į serbus buvo 
pažvelgta kaip į etninę ben
driją ir jiems suteikta teritori-

augziliaras Pero Sudakas. 
— — P i r m o j i i n t e r e t n i n ė 

k l a s ė b u v o s u f o r m u o t a 
1994 metais , an t miesto krin
t a n t b o m b o m s . K o k i a pa
d ė t i s d a b a r , p r a ė j u s penke 
r i e m s m e t a m s ? 

— Poreikis yra tr iskart di
desnis nei mūsų galimybes. 
Turime mokinių, kurių tėvai 
nusišovė. Vien dėl jų negalime 
mesti, ką pradėję. Tiesa ir tai, 
jog kai kurie kroatai katalikai 
laiko mus išdavikais, nes mo
kome įvairių etninių grupių 
vaikus. 

— Ta ig i t a i kos n ė r a lig-
šiol? 

— Deja. Tebesant NATO ka
reiviams nedrįstama šaudyti į 
nugaras . Tačiau naudojamas 
psichologinis teroras, kerštas, 
politinis susidorojimas mas
kuojamas kriminaliniais nusi-

', kaltimais.Viso to tikslas — 
! išlaikyti etniškai grynas teri-
I 

! torijas. Įvertinant karą, 
! Deitone niekas nesakė tiesos. 
> Serbams, kurie sudaro beveik 
J 30 proc. šalies gyventojų, pas-
t kirti 49 proc. teritorijos 
! reiškia užkirsti kelią bet ko-
• kiai taikai. 
• — Kokia S a r a j e v o ka t a -
I l ikų p a d ė t i s ? 
• — Ne musulmonams sostinėje 

nėra galimybių gauti darbą. 
Statybinės įmonės, atstatan-
čios namus, priklauso val
džioje esančiai partijai Sda. 
Nebuvo skelbiamas joks kon
kursas. Žmogus nevertinamas 
kaip ir anksčiau, kai jis buvo 
bombų ir taiklių šaulių taiki
nys. 

— A r p o P o p i e ž i a u s apsi-
l a n k y m o k a s n o r s pasikei
t ė ? 

— Jonas Paulius II kalbėjo 
apie įpareigojančius dalykus 
— toleranciją ir tautų sugyve
nimą. Tai aktualu ir kroa
tams, reiškiantiems pretenzi
jas į visos valstybės teritoriją. 

— Ar t i e s a , k a d p o Deito-
nn s u s i t a r i m ų lab iaus ia i 

govinoje būtų įkurta kroatų 
valstybė. Bažnyčios įsitiki
nimu, anklave užsidariusi 
Bosnijos kroatų tauta neiš
vengiamai išnyks. Todėl pasi
sakome už sugyvenimą aiškin
dami, kad be jo demokratija 
neįmanoma. 

— Kaip t a i v e r t i n a k roa tų 
politikai? 

— Mus ignoruoja, nes nepri
tariame kroatų daromoms 
klaidoms. Kartais kaltina iš
davyste — nesame tikri kroa
tai, nes pasisakome už sugy
venimą ir toleranciją. Nepai
sydami visų kaltinimų, tęsia
me tai, ką pradėję. 

— Kaip s p r e n d ž i a m a Bos
nijos suvieni j imo proble
m a ? 

— Reikia peržiūrėti Deitono 
sutartis. Liautis skirstytis į 
etnines grupes, atgaivinti 
miestų bendrijas, kantonus. 
Daryti viską, kad į namus 
sugrįžtų pabėgėliai. Suteikti 
realią valdžią miestų merams, 
administraciniams vietos or
ganams, pradėti sugyvenimą 
tarsi mažuose kaimeliuose. Vi
siems turi būti leista grįžti — 
kroatams, musulmonams, ser
bams. Taip pat reikia atkurti 
teisingumą, vietos tribunolus, 
kurie būtų pavaldūs tarptauti
nei kontrolei ir baustų nusi
kaltėlius. 

— Kokia sunkiausia i 
sp rendž iama problema. 

—Kroatai. Jiems pasitrau
kus iš centrinės Bosnijos ir 
įkūrus savo valstybę, kurią jie 
savavališkai paskelbtų Herce
govinoje, nebeliktų vilties at
kurti demokratiją. Jei išmesti 
iš namų katalikai savintųsi 
tai, kas jiems nepriklauso, su 
Evangelija būtų baigta. Štai 
kodėl nusprendėme visas jė
gas skirti jaunos kartos ugdy
mui. 

Paruošė 
As t a Leskauska i t ė 
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Kretinga. Šis koplytstulpis stovi pakeliui tarp instituto ir bažnyčios. 

ŠVENTO ANTANO ATLAIDAI 
Birželio 19-20 d. Kretingoje 

vyko visoje Žemaitijoje garsūs 
Šventojo Antano atlaidai. Šie
met šventė buvo kaip reta iš
kili, nes sutapo su garbingu 
Kretingos miesto 390 metų ju
biliejumi. Šventės organizavi
mu rūpinosi drauge miesto 
valdžia ir bažnyčios iniciatyvi
nė grupė, vadovaujama para
pijos klebono br. Gedimino 
Numgaudžio, OFM. 

Šeštadienį Kretingoje vyko 
mugė, aukotos šv. Mišios už 
miesto svečius ir gyventojus. 
Vakare vienuolyno kiemelyje 
surengtas džiazo koncertas.. 
Vėliau vakaro programą 
įvairino grupės „Airija" kon
certas, po kurio miestieči"s ir 
Kretingos svečius maioiiiai 
nustebino ugnies salvių 
pliūpsnis, pasipylęs nuo Kre
tingos bažnyčios bokšto. 

Sekmadienis buvo skirtas 
šventajam Antanui. Šv. Mi
šias aukojo Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius, broliai 
pranciškonai susirinkusiems 
žmonėms pasakojo apie šven
tąjį, ištisus metus traukiantį 

žmones iš visur pasimelsti 
prie stebuklingojo jo-paveikslo 
Kretingoje. Antano atlaidų 
metu visuomet būna gausu 
Šv. Pranciškaus trečiojo (pa
sauliečių) ordino narių. Tai 
gera proga susirinkti visos 
Lietuvos tretininkams drau
gėn. 

Sekmadienio vakare Kretin
gos Pranciškonų gimnazijos 
stadione vyko krikščioniškos 
muzikos koncertas. Dalyvavo 
gausus atlikėjų būrys iš įvai
riausių Lietuvos vietovių, tarp 
jų Eugenijus . Kanevičius, Ar
vydas Jofė, Gintautas Aba
rius, Gediminas Storpirštis. 
Koncerte tai pat dalyvavo 
Kretingos grupė ..Bitė" ir 
„Šulinys".Renginį šmaikščiai 
vedė trys broliai pranciškonai, 
neleidę susirinkusiems snū
duriuoti. Iki vidurnakčio tru
kusį koncertą užbaigė brolių 
pranciškonų ansamblis, visus 
linksminęs savo ir kitų kū
rybos dainomis. Vakaras pasi
baigė bendra malda. 
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RUSIJOJE ĮŠVENTINTI KATALIKŲ 
KUNIGAI 

MALDOS ŽYGIS UŽ GYVYBE 

Birželio 1 d. Šiaulių vysku
pijoje vyko maldos žygis už gy
vybę. Jo tikslas — atsiprašyti 
Dievo už nužudytus negimu
sius kūdikius. Šiam žygiui 
vadovavo vyskupas E. Bartu
lis. Eisenoje dalyvavo Šiaulių 
vyskupijos dekanatų kunigai, 
svečiai iš Lenkijos, kan. teisės 
dr. R. Sztychmilera, keli 
>imtai tikinčiųjų. Šiaulių šv. 
Ignaco bažnyčioje buvo ado
ruojamas ŠVČ. Sakramentas. 
Vėliau vadovaujama vyskupo 

E. Bartulio eisena patraukė į 
Kryžių kalną, kur vyskupas 
kartu su kunigais koncelebra-
vo šv. Mišias atsiprašymo ir 
palaimos intencijomis. Saky
damas pamokslą vyskupas 
pabrėžė, kad mes turime tar
nauti ne mirties, bet gyvybės 
kultūrai. Kristus atėjo tam, 
kad mes turėtume gyvenimą, 
o ne jį naikintume. Mes ne
galime trukdyti ateiti į šį pa
saulį Dievo siunčiamai gyvy
bei. 

Kunigo tarnystė yra būtina 
krikščionių bendruomenės gy
venimui, todėl tikintiesiems 
turėti savo kunigą yra 
didžiausia palaima. Tą ypač 
gerai žino Rusijos katalikai, 
kuriems dvasininkų labai 
trūksta ir dauguma jų yra at
vykę iš užsienio. Tačiau, atro
do, ir šios pokomunistinės Ry
tų Europos šalies katalikų 
bendruomenė, patyrusi daug 
kančių, pagaliau gali pasigirti 
išsiugdžiusi naujus kunigus. 

Šiemet, per Sekmines, buvo 
įšventinti trys katalikai kuni
gai. Sankt Peterburgo Marijos 
Apaštalų Karalienės semina
rijos auklėtiniai. Tai buvo pir
masis katalikų kunigų įšven
tinimas Rusijoje po 1917 me
tų, tai yra po 82 metų pertrau
kos. Vatikano laikraštis 
„L'Osservatore Romano", pra
nešdamas apie kunigų įšven
tinimą Rusijoje, rašo, kad tai 
buvo ,,nepaprastas įvykis". įš
ventinimas vyko Sankt Peter
burgo seminarijos koplyčioje, 
kurią po seminarijos uždary
mo 1930 metais bolševikai bu

vo pavertė sandėliu. Koplyčia 
vėl pašventinta 1998 m. gegu
žės 24 d. Tai buvo viena iš ke
turių Sankt Peterburgo ka
talikų bažnyčių, tikintiesiems 
sugrąžintų po komunistų reži
mo žlugimo. Iki 1917 metų 
bolševikų perversmo Sankt 
Peterburge veikė apie 50 kata
likų bažnyčių. 

Iš pirmųjų 12 kandidatų, 
1993 metais įstojusių į ati
darytą ir kol kas vienintelę 
Rusijos Apaštalų Karalienės 
katalikų kunigų seminariją, 
penki baigė teologijos moks
lus. Iš jų trys buvo įšventinti į 
kunigus per Sekmines, o kiti 
bus įšventinti 2000 metais. 

Sankt Peterburge kunigų se
minarija įkurta 1877 metais. 
Po 1917 metų revoliucijos 
komunistų valdžios buvo už
daryta ir paversta karo ligoni
ne. Bažnyčiai kol kas grąžin
tas tik viršutinis seminarijos 
pastato aukštas. Sankt Peter
burgo kunigų seminaruos 
veikla buvo atnaujinta. 1993 
m. rugsėjo 1 d. 1996 metais 
Rusijos švietimo ministerija 

ATGAILOS ŽYGIS l 
KALVARIJĄ 

Birželio 28 d. jaunimas iš 
įvairių Lietuvos vietovių rin
kosi į Naujosios Akmenės baž
nyčios šventorių, kur prasi
dėjo tris dienas trukusi pasi
rengimo žygiui į Kalvariją 
stovykla. Žygiui buvo rengia
masi bendra malda, tėvas Ge
diminas Nuragaudis, OFM, 
sake pamokslus. J a u ne vie
nerius metus rengiamam žygiui 
būdingi atgailos kelionės 
bruožai. Į jį gausiai renkasi 
jaunimas iš Kretingos, ypač 
Šv. Antano religijos studijų in
stituto studentija, Klaipėdos, 
Plungės, Palangos ir kitų 
miestų bei miestelių žmonės. 

Šiemet žygis buvo skirtas te
mai „Tėve mūsų" . Po pasiren
gimo stovykloje visi pėsčiomis 
patraukė Žemaičių Kalvarijos 
link. Kasdien aplankydami 
vis kitus Žemaitijos miestelius 
ir kaimus, piligrimai dalijosi 
su sutiktais žmonėmis Gerąja 
naujiena, savo džiaugsmo 
priežastimi. Susirinkusiems 
žmonėms būdavo skelbiama 
Evangelija, po to jaunieji bro
liai pranciškonai surengdavo 
nuotaikingą evangelizacinį 
koncertą, taip džiugindami su
sirinkusius miestiečius. Nak
čiai keliautojai nakvynės pra
šydavo pas miesto gyvento
jus , taip rasdami galimybę 
pabendrauti su žmonėmis. Ke
lionės metu visuomet būdavo 
uoliai giedamos giesmės, kal
bamas rožinis. Keliaudami 
Žemaičių Kalvarijos link, pili
grimai kasdien gilinosi į ku
rią nors „Tėve mūsų" maldos 
vietą, klausydamiesi brolių 
pranciškonų sakomų pamasty
mų. 

Atvykę į Žemaičių Kalvariją 
maldininkai drauge ėjo Kal

v a r i j o s "kelią, giedodami „Že
maitijos kalnus". Žemaičių 
Kalvarijos bažnyčioje visi rin
kosi Eucharistijos šventei. 
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KONCERTAS 
„ P O DANGUM" 

Birželio 24 d. Klaipėdos me
nininkų kiemelyje, kur įsikū
rusi kavinė „Senamiestis" bu
vo surengtas šiuolaikinės kri
kščioniškos muzikos koncer
tas „Po dangum". Jį organiza
vo Klaipėdos šv. Juozapo Dar
bininko parapijos jaunimas 
drauge su Kretingos pran
ciškoniškojo jaunimo tarnyba. 
Koncertavo jau žinomi šio 
muzikinio žanro atlikėjai: 
grupės „Ama", „Bitė" ir „Šu
linys", br. Petras, OFM, Rasa 
Užkurnytė, Sigutė Tamošai
tytė, Mantas Sūdžius. Kon
certą pradėjo Šv. Juozapo Dar
bininko parapijos jaunimo at
stovai, Klaipėdos universiteto 
menų fakulteto studentai. 
Renginį vedė žurnalo „Sando
ra" vyr. redaktorė Elvyra Ku
činskaitė ir renginio prodiuse
ris Gediminas Jaunius . Kon
certo metu buvo pristatyti ru
denį pasirodysią žurnalo 
„Sandora" priedai; „Liuc", 
skirtas jaunimui, ir „Žemės 
druska". Koncerto dalyviai ga
vo dovanų po „Sandoros" žur
nalo šeštąj ; numerį, galėjo įsi
gyti koncertavusių grupių al
bumų. 

Tokie koncertai šią vasarą 
numatomi ir kitose Lietuvos 
vietovėse. 

S K E L B I M A I 
Įvairūs Nekilnojamo turto 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBUO. NAMU, SVBKATD8. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agantas Frartc Zapofe ir OB. Mgr. Auksė 
S. Kana kafca lietuviškai 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 Wost9«h Street 

T«J. (708) 424-8664 
(773)681-6664 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL 773-585-6624 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

off c (773) 586-5959 
horoc (70t) 425-71601 
ptga (708)886-4919' 

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

Ieškome patyrusių dažytoji). 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «n» 

Ieškome pilnalaikės auklės 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobili. 
TeJ. 313-408-1515. palikite žinute, 
mes jums atskambinsiine. OTM 

Home Health Care IntLAgency 
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 8d $1201 dieną. Skambinti 

Phil arba Janusz, tel 414-763-2615. 

P a r d u o d a P l y m o u t h La-
ser'90 m. auto; langai auto-
mat., 2 durų, bėgiai turbo, 16 
vožtuvų. Kaina $2,000. 
TcL 773-255-4946. ^ , 

2 moterys, turinčios aukštąjį 
medicinini išsilavinimą, gali 
prižiūrėti ligonius, senelius, 
vaikus. Gali gyventi kartu, 

arba ne. Tel. 773-843-0264. 

EUROPOS VYSKUPŲ 
SINODO VADOVYBĖ 

Popiežius Jonas Paulius II 
būsimajam Europai skirtam 
vyskupų Sinodui, kuris vyks 
nuo spalio 1 iki 23 dienos 
Vatikane, parinko vadovais 
ganytojus iš viso Senojo kon
tinento. 

Kaip nurodoma Vatikane 
balandžio 6 dieną paskelb
tame pranešime, Šventasis 
Tėvas paskyrė tris Vyskupų 
sinodo pirmininkus: Popiežiš
kosios kultūros tarybos pirmi
ninką prancūzą kardinolą P. 
Poupardą, Krokuvos (Lenkija) 
arkivyskupą kardinolą F. Ma-
charskį ir Koelno (Vokietija) 
arkivyskupą kardinolą J. Meis-
nerį. 

Madrido (Ispanija) arkivys
kupas kardinolas Antonio 
Rouco Varela paskirtas Sinodo 
generaliniu relatoriumi. Taip 
pat buvo paskirti du atsakingi 
sekretoriai: Liublino (Lenkija) 
arkivyskupas J . Žycinski ir 
Vestminsterio (Anglija) vysku
pas augziliaras V. Nichols. 

Komisijos, kuri redaguos 
baigiamąjį Vyskupų sinodo 
kreipimąsi, pirmininku popie
žius paskyrė Genujos (Italija) 
arkivyskupą kardinolą D. Tet-
tamanzi. Šios komisijos vice
p i r m i n i n k u p a s k i r t a s Vil
n i a u s (Lietuva) a rk ivysku

p a s A u d r y s B a č k i s . Informa
cinės komisijos pirmininku 
paskir tas Egerio (Vengrija) ar
kivyskupas I. Seregely, o vice
pirmininku — Hildesheimo 
(Vokietija) vyskupas J . Ho-
meyer. Kovo mėnesi Europos 
vyskupų sinodo rengimo komi
sija peržiūrėjo būsimojo Sino
do darbo dokumento (instru-
mentum laboris) galutinį pro
jektą. 

Pi rmasis Europai skir tas 
Vyskupų sinodas vyko 1991 
metais ir savo dėmesį teikė į 
pokyčius žemyne pasibaigus 
šaltajam karui . Anot kardino
lo P. Poupardo, būsimojo Sino
do pagrindinė t ema — tikė
jimo ir kultūros ryšiai. Kardi
nolas P. Poupardas pažymėjo, 
kad pirmajame Europos vysk
upų Sinode vyravo tam tikros 
„euforijos" nuotaika, griuvus 
Berlyno sienai. A n t r a s i s sino
das bus kur kas sunkesnis", — 
sakė kardinolas. J i s nurodė 
kuriais klausimais bus disku
tuojama: kultūrinio pliuraliz
mo problemos, Vakarų ^įeo-
liberalizmo" iškilimas ir vy
raujantis intelektinio skepti
cizmo klimatas. Sinode ta ip 
pat bus aptar tos migracijos, 
ekumenizmo, taikos atkūrimo 
Balkanuose problemos. 
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oficialiai jai pripažino aukšto
jo mokslo institucijos statusą. 

Kaip Italijos katalikų laik
raščiui „Avvenire" sakė Sankt 
Peterburgo seminarijos rekto
rius, šiuo metu joje studijuoja 
apie 80'vyrų, 50 jų yra semi
naristai. Dauguma jų yra 
atėję iš ateistų arba stačia
tikių šeimų ir tik keletas turi 
katalikiškas šaknis. 

„XXI amžius", 199, Nr. 52 
VHiaus Orvido skulptore Salantuose. 

• Nuotr. J. Pauliukonytes-G«ntlesk 



LAIŠKAI m NUOMONĖS 
MIELI SKAITYTOJAI 

Šiais metais „Draugas" 
švenčia 90 metų sukaktį. 
Mums, lietuviams, tai labai 
prasmingas jubiliejus. 90 me
tų „Draugas" mus informavo, 
mokė, padėjo kurti organiza
cijas, fondus ir prisidėjo prie 
lietuvių gyvenimo. Mūsų reli
ginis, politinis ir ekonominis 
gyvenimas - buvo apibūdintas 
„Drauge". 90 metų „Draugo" 
puslapiuose atsispindi visa 
išeivijos siela su skausmais ir 
džiaugsmais. 

Šiais metais ruošiame vasa
ros švente t. marijonų sode, 
4545 W. 63 St, Čikagoje, 
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, 
pradedant šv, Mišiomis 11:30 
vai. ryte. Po Afišių galėsime 
skaniai pavalgyti; vaikams 
bus žaidimų, bus meninė pro
grama. 

Šia proga kviečiu visus at
vykti, kartu su draugais, vai
kais, vaikaičiais ir tėvais. Ką 
reiškia Jūsų atvykimas? Jis 
rodo, kad lietuviškos veiklos 
meilė dega Jūsų širdyse. Mes 
visi kartu stengiamės išlaikyti 
lietuvybę; mums visiems svar
bu lietuviškas žodis. Jūs esate 
mūsų stiprybė ir įkvėpimas. 
Be jūsų mums sunku dirbti. 
Dalyvaudami vasaros šven
tėje, parodykite, kad lietuviš
kas dienraštis „Draugas" 
Jums yra labai svarbus. 

Valentinas Krumplis 
„Draugo" administratorius 

ATSARGIAU SU 
KREPŠINIU 

Spec. korespondentas Remi
gijus Gaška, apžvelgdamas 
Europos krepšinio pirmeny
bių pabaigą Paryžiuje (liepos 
8 d.) rašo, kad „.. niekaip ne
suprantamas italo krašto Me-
nighin pasirinkimas (simboli
niame žaidynių penketuke — 
A.B.). Šis vidutiniokas pelnė 
po 11 tšk. per rungtynes, atko
vojo vidutiniškai po 1.8 at
šokusio kamuolip ir niekuo 
per daug nepasižymėjo. Gal 
tik tuo, kad jo tėvas yra italų 
kilmės rinktines vadovas...". 

Pirmenybes sekiau, vartyda
mas sporto spaudą iš Europos. 
Menighin tėvas Dino buvo žy
mus krepšininkas, 1983 m. 
padėjęs Italijai pirmą kartą 
laimėti Europos pirmenybes. 
Bet ir sūnus Andrea, 25 metų, 
yra pajėgus žaidikas, po My-
ers (Gaška rašo Meyers) su 
147 tšk., kartu su Fucka Itali
jos rinktinei įmetęs po 101 
tšk. ir aikštėje toki gražu ne 
vidutiniokas. Italų dienraštis 
„Corriere dello Sport" (liepos 
5 d) antraštėje per 6 skiltis pa
minėjo tris žaidikus: Mene-
ghin, Fucka ir Myers, kuriuos 
aukščiausiai įvertino ( su 10 
tšk.) ir 12-kos Italįjoa rink
tinės dalyvių. Po to minimas 
Galanda ir De Pol su 8.5 t šk 
ir t.t. 

Paryžiaus sporto dienraštis 
„UEųuipe" Meneghin išrinko į 
savo pirmąjį penketuką, kartu 
su Saboniu (Lietuva), Fucka 

(Italija), Bodiroga (Jugoslavi
ja) ir Herreros (Ispanįja). Gaš
kos siūlomą Rigaudeau (Pran
cūzija) patys prancūzai įterpė 
tik į antrąjį penketuką su 
Reyes (Ispamja), Bešok (Tur
kija), Nowitzki (Vokietįja) ir 
Myers (Itahja). Mūsiškis Kar
nišovas su dvylika kitų žai-
dikų liko atsarginiais. 

Spec. korespondentas R. 
Gaška turėtų būti atsargesnis 
su savo teigimais, kurie toli 
nuo tikrovės ir be reikalo klai
dina. 

Antanas Bagdsiūnas 
Hillcrest, NY 

LIETUVOS POLITINĖ 
ATEITIS 

Šie metai parodė, jog Lietu
voje nebėra ir nebebus val
dančių politinių partijų. Sei
mas turės sudaryti koalicinę 
vyriausybę. Seimas pirmą 
kartą taps atsakingu dėl nuo
monių suderinimo. Atsiras vi
suomenei priimtini įstatymai, 
kas palengvins koalicinės vy
riausybės veiklą negrįsti val
stybės biudžeto ant įsiskolini
mo ir neparduoti pagrindinės 
pramonės užsieniui. 

Atmenu, kai po paskaitos 
Detroito inžinierių draugijai 
inžinerijos firmos prezidentas 
Larry Hands ir ai lydėjome 
Valdą Adamkų į oro uostą ir 
kalbėjome, ar verta Adamkui 
kandidatuoti į neturtingos 
Lietuvos prezidento vietą. 
Adamkus atsakė, jog tai yra jo 
didžiulis politinės inžinerijos 
uždavinys, kad Lieuva gali sa
ve valdyti per susikalbėjimą 
ir net klestėti per kietą darbą. 
Adamkaus prezidentavimas 
Lietuvoje jau pradeda nešti 
gerus politinius vaisius. Rei
kia jam tik palinkėti ištver
mės. 

Saulius Simoliunas 
Detroit, MI 

PRITARIU VYTAUTO 
ŠYVIO STRAIPSNIUI 
„DRAUGE" NR. 131 

Antrojo pasaulinio karo me
tu, kai nepriklausomą Lietuvą 
laikinai buvo okupavusi Vo
kietija, lietuviai stengėsi pa
dėti tautiečiams. Vilniaus 
Priešgaisrinės apsaugos tauti
nių dainų ir šokių ansamblis 
aplankė daug vietovių, gyven
tojams padainuodavo gražių 
lietuviškų dainų, pašokdavo 
tautinių šokių. 

Iš anksto pranešę, atvykome 
į Onuškį, ten klebonavo Ni
kodemas Švogžlys — Miltinas. 
Atvykę, nustebome: pasitiko 
daug vietinių lietuvių, įvažia
vimas papuoštas Lietuvos vė
liavomis, gražiomis gėlėmis 
iškaišyti platūs, aukšti vartai. 
Mus džiaugsmingai sutiko 
jauni ir gerokai vyresni onuš-
kiečiai. Tai buvo nuoširdžiau
sias sutikimas U visų Vilnijo
je lankytų vietovių, o jų buvo 
daug. 

Jaunimui iššokus iš mus at-
vežusk) sunkvežimio, labai 
maloniai sveikino kun. Švogž
lys — Milžinas. Nuostabus 
draugiškumas spindėjo jo vei-
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Š.m. gegužės mėnesį kariunaa iš Lietuvos Andrius Kaikaris sėkmingai baigė US Navai Academy studijas, ta 
proga jį oficialiai sveikino Lietuvos kariuomenes atašė Amerikoje ir daug kitų asmenų. Is kairės I eil.: mjr. Val
das Serapinas, Lietuvos atašė JAV-se, mjr. gen. Tiiu Kerą, buvusi pirmoji Amerikos atašė Lietuvai; II eil. US 
Air Force akademijos studentas Mindaugas Butkus, US Navai akademijos studentas Vytenis Benetis, naujas 
Lietuvos jūrų karininkas Andrius Kaikaris ir KAM atstovas V. Butrimas. 

de, akyse, judesiuose, žodžiuo
se. 

Mūsų dainas, šokius ploji
mais ir kitaip sveikino žiūro
vai, kartais net ašarėlę nu
braukdavo. 

Kai vėliau atsilankėme 
Onuškio bažnyčioje, sienose 
dar buvo matyti karo metų 
kulkų, granatų žymės, Bažny
čia remontuojama. Jautrūs, 
skardūs gerb. kunigo žodžiai. 

Grįžus į Vilnių, pasikeitėme 
laiškais. Jis juos rašė nuosta
biai lietuviškai! Ugninėse to
lesnio karo audrose bus din
gę tie žavingi laiškai. 

Kunigas N. Švogžlys — 
Milžinas buvo nuostabi asme
nybė lietuvių tautoje. 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, C A 

SEKTŲ AMARAS — 
LIETUVOJE 

Tikybos srity mūsų Lietuva 
— ir vėtyta, ir mėtyta: istori
jos būvyje ją krikštijo ir len
kai, ir vokiečiai (ypač Mažojoj 
Lietuvoj), o rusai — su savo 
„kirilica" ir pravoslavija. 
Krikštytojai ieškojo tik sau 
naudos.. 

Praėjo pora šimtų metų, kol 
atsirado savų, lietuvių kuni
gų, kurie prabilo į žmones jų 
gimtąja kalba. Prarasta daug 
istorinio laiko, o to pasekmes 
matome ir dabar — daug lie
tuvių visiems laikams buvo 
atplėšti nuo tautos kamieno. 

Taip turbūt Apvaizda lėmė, 
kad mūsų tautinis atgimimi-
mas ėjo kartu su religiniu at
gimimu: lietuviai dvasininkai 
(ypač katalikai) gynė ne tik re
ligiją, bet ir tautybę. 

Antrą kartą atstatytoje ne
priklausomoje Lietuvoje tiky
ba užima svarbią vietą: ne tik 
kelia tautinį susipratimą, bet 
kovoja su rusų okupantų be
dievišku palikimu, Lietuvos 
istorįjoj neturinčiu sau lygaus. 

Dabartiniu laiku Lietuvos 
įstatymai pripažįsta šias kon
fesijas (žr. „Veidas" — 1999. 
06.03,06 d.): katalikai ( su 600 
parapijų), liuteronai reforma
tai, liuteronai evangelikai, 
sentikiai, judiejai-žydai ir isla-

Tradicinis kepurių į orą išmetimas po mokslo meti) baigimo ir diplomų įteikimo ceremonijos US Navai Academy 
i.m. gegutes mėnesį. Tarp baigusiųjų buvo ir lietuvis — Andrius Kaikaris. 

mo išpažinėjai. 
Naujai susikūrusios netradi

cinės religinės bendruomenės 
ieško oficialaus (valdžios) pri
pažinimo, o jos yra : 1. naujoji 
apaštalų bažnyčia, 2. tikėjimo 
žodis, 3. Jehovos liudytojai, 4. 
sekminininkai, 5. baptistai, 6. 
krišnaitai, 7. septintosios die
nos adventistai, 8. budistai, 9. 
Satja Saj Bakos sekėjai, 10. 
munistai, 11. Ošo centras, 
praktikuojantis grupinį sek
są, 12. metodistai ir kt. 

Religinių bendruomenių sta
tusą gali spręsti tik Seimas, 
bet reikia laukti 25 metus po 
įsiregistravimo — jei jų moky
mas ir apeigos neprieštarauja 
įstatymams bei dorai (pvz. 
Ošo nepripažįsta santuokos). 
Lietuvos vyriausybė turi ir pa
tarėją religiniams reikalams, 
tik jis kitoks, negu buvęs tary
binis religijų „patarėjas" Ani-
lionis... 

Tradicinės tikėjimo bend
ruomenės turi teisę mokyti 
vaikus tikybos valstybinėse 
mokyklose, naudotis valdžios 
žiniasklaida ir susigrąžinti 
nuosavybę. 

Kai kurių sektų (jos vengia 
šito pavadinimo) praktikas 
valdžia laiko smerktinomis: 
jos vilioja pinigus, sektos pa
laiminimu atlieka neleistinus 
lytinius veiksmus, skelbia vi
sokias, nei mokslo, nei gyveni
mo nepatvirtintas „tiesas", ar
ba pasivadina „dangaus pa
teptaisiais", „tikėjimo žodžio 
bendruomene" ir pan. Jos mo
ka žmonėms susukti galvas ir 
už aukas (pinigus) užtikrina 
amžiną laimę Anapus... Ne
nuostabu, kad šios sektos 
„pastorius" Vilniuje jau įsigijo 
(žinoma, tik sau) net trijų 
aukštų namus... 

Ypač keisti yra satanistai — 
velnio garbintojai. Policija ži
no atsitikimų: buvo už 10,000 
Lt nusamdyti du jaunuoliai, 
kurie sudegino saleziečių au
tomobilį su religine literatūra. 
Kovoti su tokiais išpuoliais 
sunku, nes nėra specialių įs
tatymų. 

Sektos labai mikliai ieško 
pasekėjų (įvairiais vardais) 
skelbimais laikraščiuose. Ar
tėjant antrajam tūkstantme
čiui, sektantai turi progų gau
dyti lengvatikius ir vilioti iš jų 
pinigus 

Žinovų tvirtinimu, Lietuvoje 
yra apytikriai apie 20,000 as
menų, priklausančių įvarioms 
sektoms — tai daugiausia jau
nimas ir vidutinės klasės at
stovai. 

Skaitant tokių įvairių įvykių 
aprašymus Lietuvos laikraš
čiuose, prisimena vokiečių pe
dagogo, darbo mokyklos (Ar-
beitsschule) kūrėjo George 
Kerschensteiner žodžiai: 
„Žmogaus protas ribotas, bet 
kvailystėms nėra ribų". 

Vytautas Valys 
Detroit, MI 

SEMINARAS ŠEIMOS 
CENTRO 

DARBUOTOJAMS 

Birštone Lietuvos šeimos 
centras surengė Šiaulių vys
kupijos Šeimos centro darbuo
tojams bei savanoriams sa
vaitgalio seminarą „Pasiren
gimas 2000 metų krikščio
nybės jubiliejui". Jo metu Lie
tuvos šeimos centro vadovė N. 
Liobikienė apžvelgė šeimos 
centrų struktūrą ir ideologiją, 
Psichologė Z. Vasiliauskaitė 
pasidalijo mintimis apie šei
mos centruose vedamus kur
sus ir skaitomas paskaitas. 

Ses. Inga Marijošiūtė kal
bėjo apie Jubiliejaus prasmę 
pradedant Senuoju ir baigiant 
Naujuoju Testamentu, akcen
tavo, kad Jubiliejus, arba 
Šventieji metai, yra dvasinio 
atsinaujinimo, asmeninio su
sitikimo su Kristumi laikas, 
kupinas Dievo meilės ir meilės 
Dievui metas. Svarbiausia 
yra sustiprinti krikščionišką 
tikėjimą ir gerais darbais jį 
liudyti. Prelegentė supažin
dino seminaro dalyvius su Ju
biliejaus šventimo galimybė
mis Lietuvoje. Panašūs semi
narai artimiausiu metu vyks 
ir kitų vyskupijų šeimų centrų 
darbuotojams bei savano
riams. 
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A.tA. 
ELENA BANIENĖ 

ŽEMAITYTĖ 
Gyveno La Grange, IL, anksčiau Cicero, IL. Mirė 1999 

m. rugpjūčio 1 d., 8:30 vai. vakaro, sulaukusi 89 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: sūnus Rimas, marti Nijolė, marti 

Valentina Banienė, anūkai: Felicija, Ingrid Braze su 
vyru Michael, Loretta ir Algimantas, Jr., proanūkas 
Jason; sesuo Birutė Židonienė, vyras Stasys; broliai 
Juozas, žmona Stasė , Algis, žmona Irena; daug 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė buvo žmona a. a. Karolio ir motina a. a. 
Algimanto. 

Priklausė Šv. Antano parapijai. 
Velionė pašarvota rugpjūčio 3 d., antradienį, nuo 3 

iki 9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 
S. Archer Ave. (arti Derby Rd.). 

Laidotuvės trečiadienį, rugpjūčio 4 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po Mišių a. a. Elena 
bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Vietoje 
gėlių prašoma aukoti „Lietuvos Vaikų vilčiai". 

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: sūnus, marčios, anūkai, proanūkas, 
sesuo, broliai ir k i t i giminės. 

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

NUKRITO VASAROS KAINOS 
IŠNEWYORKOĮ 

VILNIŲ 
F I N N A I R L I N U A 

Liepos 21 d. - rugpjūčio 3 1 d . $556 
Rugsėjo 1 d. - 30 d. $484 
Spalio 1 d. - gruodžio 14 d. $406 
Sausio 6 d. - kovo 30 d. $406 

Plius mokesčiai. 

Kelionės trukmė nuo 1 savaitgalio iki 3 mėnesių. 
Bilietus nupirkti iki rugpjūčio 16 d. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24-235 S t 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

E-MAIL: VYTTOURS ©EARTHLINK.NET 
WEB SITE: WWW.VYTIS TOURS.COM 

£ —mm—— 

lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No one makes round-
tnp travel to Lithuania 
easier and rnore comenknt 
than SAS. From Chtcago, we 
offer daily service to Vilnius wlth 
just one hassle-free connectlon 
through Stockholm. Our 4:30 p.m. 
departure gkes you a retsted mom-
mg amval for business or pieasure. 
When you're ready to retum, youll 
enjoy ssms-day travel back to 
Chicago through our Copenhagen 

hub. And v»hether 
you fly Business Class 

a Eoūnomy Oass, you can be 
sure our service wiil be wortd-dass. 

and « • aRow you to amve rested and 
refreshed - all for a reasonabte fare 
Find out what a wortd of difference 
SAS can make for your next tnp. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For nore mfor-
mation and speciai offers. visit 
our website at www fiysas.com. 
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DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 3 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE\ 

Kai Čikagos ar priemies
čiu lietuviškos organizacijos 
ruošia renginius. „Draugas" 
mielai juos pagarsina ir pade
da pakviesti žmones, kad at
vyktų, paremtų. Kaip jau ne 
kartą buvo priminta, „Drau
gas" taip pat ruošia vasaros 
šventę šio mėnesio (rugpjūčio) 
22 d., sekmadienį, prie dien
raščio pastato esančiame erd
viame ir pavėsingame t. mari
jonų sode. Kviečiame skautus, 
ateitininkus, šaulius, „Sau
lutę". ..Vaikų Vilties" darbuo
tojus ir talkininkus, Lithua-
nian Mercy Lift narius, Ameri
kos Lietuvių tautinę sąjungą, 
ALTo, BALFo, Lietuvos Vyčių, 
tautinių šokių vienetų — 
„Grandies". -Klumpės", „Spin
dulio", ..Dainavos" ansamblio, 
Čikagos Lietuvių operos ir vi
sus kitus (jeigu ko šį kartą ir 
nepaminėjome, nenusiminki
te, specialiai pakviesime kitą 
dienai Visų šių vienetų ren
ginius „Draugas" metų metais 
— dažnai visai nemokamai — 
skelbė, tad ar ne laikas atvyk
ti į jo „pažmonį" ir pabendrau
ti, paremti? Iki pasimatymo! 

Dr. Ferdinandas ir Van
da Kaunai. Westchester, IL, 
jau grąžino „Draugo" laimė
jimų bilietėlių šakneles su 
dosnia 100 dol. auka. Dėko
jame! 

Darius Polikaitis, Augus
t inas Idzelis, Pranas Pran-
ckevičius ir kiti skaitys 
paskaitas š.m. rugsėjo 3-6 
ateitininkų tradiciniame Stu
dijų savaitgalyje Dainavoje. 
Susidomėjimas savaitgaliu di
delis, todėl visi ateitininkai 
prašomi jau dabar registruotis 
pas Rita Venclovienę, tel. 847-
940-0233. 

Nijolė Nausėdienė, Lock-
port, IL, parodė savo gerą šir
dį „Draugui", atsiųsdama 100 
dol. dovana. Esame dėkingi! 

Teresė Ūsas. Barrington, 
IL, kartu su laimėjimo bi
lietėlių šaknelėmis „Draugą" 
apdovanojo 90 dol. dovana. 
Labai esame dėkingi! 

„Pipirų ratelis" — prieš
mokykline vaikų įstaiga lau
kia naujų pipinukų 1999-2000 
mokslo metams. Ratelio užsi
ėmimai pradedami š.ai. rug
sėjo 9 d. Užsiėmimai lietu
viškoje aplinkoje ir dvasioje 
vyks trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 9:30 iki 11:30 vai. 
ryto. Kreiptis į Elytę Siecz-
kovvski, tel. 708-403-7858. 

Šeštadieninis priedas 
atostogauja... Su liepos 31 d., 
kaip jau ..Drauge" įprasta, 
šeštadieninis priedas „Moks
las, menas, literatūra..." visą 
rugpjūčio mėnesį nebus iš
leidžiamas. Jis pradės vėl 
skaitytojus džiuginti rugsėjo 
pradžioje. 

Petronėlė Cicėnienė, N'a-
perville, IL, nors nusiskundė, 
kad jos sveikata pradėjo šlu
buoti, bet vis tiek parodė gerą 
širdį „Draugui", 90 metų su
kakties paminėjimui atsiųs
dama 100 dol. auką. Linkime 
sveikiausių ir ilgiausių metų 
savo dosniai skaitytojai! Dė
kui. 

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje", rugpjūčio 4 
d., trečiadienį. 2 vai.p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė .Atvely
kis prezidentūroje su globos 
namų vaikais". Atvelykio 
šventę vaikams suruošė Al
mos fondas, joje dalyvavo pats 
prezidentas V. Adamkus, jo 
žmona Alma ir vaikai, kurie 
linksmai šoko, dainavo ir riti
nėjo margučius šventiškai iš
puoštame prezidentūros kie
me. Vaizdajuostę „Seklyčiai" 
parūpino JAV LB Soc. reikalų 
tarybos pirm. B. Jasaitienė. 

Robert Boris, Marco Is-
land, FL, net išsikėlęs iš De
troito, kur jis ypač pasižymėjo 
Lietuvos Vyčių veikloje, vado
vaudamas šios organizacijos 
labdaros skyriui ,Aid to Lith-
uania". nepamiršo „Draugo" ir 
naujoje gyvenvietėje, atsiųs
damas laimėjimo bilietėlių 
šakneles ir 100 dol. auką. Ta
riame širdingą ačiū! 

LIETUVIŲ GRĮŽIMO / TĖVYNĘ 
INFORMACIJOS CENTRAS 

Gedimino pr. Vilnius 2600. Tel. (370 2) 313 623. Faksas: (370 2) 313 624. 
EI. pastas: info»tgitic.tt Internete puslapis: wyinv.tgitic.tt 

PIRMA SUKAKTIS 

Agute Tiškuvienė (kairėje) ir Rima Sell kiekvieno treciadien:.' vakarą pa
deda organizuojant „Bingo" žaidimus. Jie vyksta Pasaulio lietuvių cen
tre. Nuotr. Indrė* Tijunelienės 

Vilniau* Lėlės" teatras jau greitai bus mūsų svečias' Jaunimo centre 
rugpjūčio 14 d., šeštadienį, 2 vai.p p. ir Pasaulio lietuviu centre I>emonte 
rugpjūčio 15 d , sekmadienį. 1 vai.p.p šis teatras vaidins spektaklį „Cir
kas yra cirkas", į kurio veiksmą bus įtraukti ir mažieji žiūrovai Jejimas 

nemokamas Teatrą globoja informacine radijo laida „Studija R", savo 
laidas transliuojanti 10H0 AM bangomis 

Pianistė Aldona Naudžiu-
vienė dalyvaus Dainavos lie
tuviškų studijų savaitės bai
giamojo vakaro koncerte. Rug
pjūčio 14 d., šeštadienio vaka
rą, pianistė A. Naudžiuvienė 
atliks keletą kompozitorių 
Shopin, Beethoven ir Schubert 
kūrinių. 

Nors vasaros atostogos 
greit baigsis, jūs vis dar turi 
laiko, kad patikrintumėte sa
vo vaikų sveikatą! Sinai Me-
dical Group klinika ir Sinai 
HealthFirst klinika siūlo jūsų 
vaikams priešmokyklinį svei
katos patikrinimą ir paskiepi-
jimą, kurio kaina - 25 dol. 
Sveikatą galite tikrintis iki 
spalio 31 d. Priešmokyklinis 
sveikatos patikrinimas yra 
svarbus visiems vaikams, o 
ypač pradedantiems darželį 
bei 5 ir 9 skyrius. Nepasitikri-
nę sveikatos, jūsų vaikai ne
galės laiku pradėti mokyklos. 
Norėdami susižinoti, kuri kli
nika yra arčiau jūsų namų ir 
kokių metu geriausiai būtų at
vykti, skambinkite tel. 1-888-
AT-SINAI (1-888-287-4624). 

Dr. Francis i r Aldona 
Mažeikai, Chicago, EL, devy
niasdešimtojo gimtadienio 
proga „Draugą" apdovanojo 
100 dol. auka. Labai dėkui! 

Nesnauskite rugpjūčio 7 
dienos šeštadienį - Cook 
County ligoninėje nemokamai 
bus matuojamas kraujo spau
dimas, tikrinamos akys, dan
tys, taip pat bus galima pasis
kiepyti, pasitikrinti, ar neturi
te diabeto. Jus mokys, kaip 
save stebėti ir bandyti apsi
saugoti nuo krūtinės, prosta
tos vėžio. Taigi šeštadienio 
rytą vykite į Cook County li
goninę! Sveikatos patikrini
mas prasidės 9 vai. r., baigsis 
3 vai.p.p. Daugiau informaci
jos galėtumėti sužinoti, pas
kambinę tel. 312-633-7361. 

Lemonto LB rengiamoje 
gegužinėje, kuri įvyks rugpjū
čio 8 d. Pasaulio lietuvių cen
tre, klausysimės P. Strolios ir 
A. Blažuko atliekamų nuotai
kingų lietuviškų dainų. Šven
tė prasidės tuoj po šv. Mišių. 
Vaišes paruoš Talman delika
tesų parduotuvė. Bus laimėji
mų. Kad būtų patogiau, valdy
ba nutarė ne bilietų traukimo 
būdu išaiškinti laiminguosius 
numerius. Dabar kiekvienas 
galės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. Atvykite! 

,^Dainavos" choras jau pra
deda ruoštis trijų chorų 
„Draugo" koncertui, kuris tu
rėtų įvykti lapkričio 28 d. Pir
moji repeticija rengiama rug
pjūčio 3 d„ antradienį, Pasau
lio lietuvių centre - nuo 7:45 
iki 9:30 vai. v. Dainaviečiai ir 
jų vadovas Darius Polikaitis į 
savo chorą kviečia ir naujus 
dainininkus. Nuo rugsėjo 7 d. 
prasidedės nuolatinės, kiek
vieną antradieni Pasaulio lie
tuvių centre vykstančios „Dai
navos" repeticijos. 

Algimantas Kelertas, 
Brookfield, IL, jau grąžino 
„Draugo" laimėjimo bilietėlių 
šakneles ir dar pridėjo 100 
dol. auką. Tariame širdingą 
ačiū' 

Lietuvių tautinių šokių 
institutas rengia tautinių šo
kių mokytojų kursus rugpjūčio 
15-22 d. Dainavos stovykla
vietėje, Manchester. MI. Kur
sai skiriami tautinių šokių 
metodikai ir supažindinimui 
su XI Lietuvių tautinių šokių 
šventės repertuaru. Informa
ciją teikia Nįjoie Pupienė, 
7355 S. Whipple, Chicago, IL 
60629, tel. 773-436-7343. 

Turbūt žinote, kad Maria 
aukštesniąją mokyklą lanko 
kelios šaunios mergaitės iš 
Lietuvos? Komitetas, kuris rū
pinasi joms padėtį finansiškai, 
prašo, jūsų paramos, nes vasa
ros atostogos atėjo, o skolos 
nemažėja. Aukas galima siųsti 
Lithuanian Roman Catholic 
Charities, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago, IL 60629. 
Prašome pažymėti, kad tai 
skirta Maria High School. Ko
mitetas iŠ anksto dėkoja už 
paramą. 

Cicero LB apylinkė vai
š ins visus svečius kava ir 
pyragaičiais, papuoštais šyp
sena... Visi kviečįami i links
mą vasaros gegužinę rugpjū
čio 15 d., sekmadienį, nuo 12 
vai., Pasaulio lietuvių sode
lyje. Rengia LB Vidurio va
karų apygardos valdyba. 

„Židinio" pamaldos vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
val.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč. Marija. 

5 mįS 
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ATEITININKŲ SAVAITĖ 
KENNEBUNKPORTE 

Tradicinė ateitininkų poilsio 
savaitė Kennebunkporte, Mai
ne, vyks rugpjūčio 14-21 d. 
Numatyta įvain ir įdomi pro
grama, daug laiko poilsiui ir 
tarpusavio pabendravimui bei 
aplankymui vietovės įdomy
bių. Jau numatyta ir ateinan
čių 2000 metų ateitininkų po
ilsio savaitės data — rugpjū
čio 12-19 d. Vasarvietės vado
vai prašo jau dabar užsisakyti 
kambarius ate:nantiems me
tams. 

Pirmąją rugpjūčio savaite 
Lietuvoje kelias dienas viešės 
prof. Gregor Bochmann iš Ota
vos universiteto. Jis yra vie
nas kompiuter.nių tinklų teo
rijos pradininkų. Rugpjūčio 7 
d. Klaipėdos universitete G. 
Brochman skaitys pranešimą. 
Tai bus ypač gera proga dokto
rantams, dirbantiems paskir
stytų sistemų analizes srityje, 
gauti kvalifikuotą konsulta
ciją. 

Liepos mėnesį suėjo vieneri 
metai nuo informacijos centro 
atidarymo. Spėjome įgyti pa
tirties, kuri praverčia vasarą, 
kai padaugėjo užsukančių pa
sikonsultuoti, o kartais ir 
šiaip apsilankyti svečių. Norė
tumėm šia proga paskelbti 
bendriausią centro darbo sta
tistiką. 

Į Informacijos centrą nuo 
1998 m. liepos 10 iki 1999 m. 
liepos 9 d. įvairiais klausimais 
kreipėsi 364 interesantai. Pa
klausimai buvo teikiami, be
tarpiškai lankantis, telefonu, 
faksu, per paštą ir elektroninį 
paštą. Taip pat rugsėjo mėnesį 
buvo paruoštas interneto pus
lapis (www.lgitic. lt), kuriame 
apsilankyta 2,220 kartų. 1998 
m. liepos mėnesį į Informaci
jos centrą kreipėsi — 30 inte
resantų, rugpjūčio — 24, rug
sėjo— 20 interesantai, spalio 
— 18, lapkričio — 35, gruodžio 
— 25, 1999 metų sausio 
mėnesį — 31, vasario — 33, 
kovo — 29, balandžio — 27, 
gegužės — 39, birželio — 41, 
liepos (iki 9 dienos) — 12. 

Daugiausia besikreipiančių 
buvo iš JAV — iš viso 129. 
Antroje vietoje buvo asmenys 
iš buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikų, tremtiniai ir poli
tiniai kaliniai, iŠ viso — 75. Iš 
Kanados į centrą kreipėsi — 
35, Australijos — 33, Lietuvos 
— 29, Didžiosios Britanijos — 
16, Vokietijos — 14, Kolumbi
jos — 8, Izraelio — 5, Brazili
jos — 4 ir po vieną iš 
Šveicarijos, Pietų Afrikos, Iz
raelio, Naujosios Zelandijos, 
Lenkijos, Italijos, Kuveito, 
Suomijos, Urugvajaus. Taip 
pat į informacijos centrą 
kreipėsi kelios įstaigos Lietu
voje ir užsienyje. 

Pagrindiniai klausimai pa
gal dažnumą ir asmenų, kurie 
kreipėsi šiuo klausimu skai
čius: 

Pensijos (pensijų persivedi-
mas, pensininko pažymėjimas, 
jų apmokestinimas), šis klau-

žilvinas Beliauskaa — informacijos 
centro direktorius. 

simas domino 84 interesantus. 
Lietuvos Respublikos pilie

tybė ar teisės į LR piliety
bes išsaugojimą pažymėjimas. 
Šiuo klausimu kreipėsi 70 as
menys. 

Apsigyvenimo galimybės 
(butas, namas, pensionatas). 
Domėjosi — 40. 

Nuosavybės susigrąžinimas. 
Domėjosi — 34. 

Sveikatos draudimas ir gy
dymasis. Domėjosi — 24. 

Pajamų ir kiti mokesčiai. 
Domėjosi —18. 

Tremtinio statuso gavimas 
ir lengvatos (tremtiniai iš bu
vusios SSSR). Domėjosi —18. 

Įsidarbinimo galimybes. Do
mėjosi —18. 

Muitų taikymas persikraus-
tant. Domėjosi — 14. 

Bankų darbas ir paslaugos. 
Domėjosi —12. 

Klausimai apie genealogiją 
ir giminių paieškos. Kreipėsi 
— 12. 

Vizos, reikalingos įvažiuoti į 
Lietuvą. Domėjosi — 8. 

Lietuvių kalbos kursai. Do
mėjosi — 8. 

Verslo galimybės ir jo atida
rymo formalumai (licenzijos, 
mokesčiai). Domėjosi — 6. 

Įvairios draudimo formos. 
Domėjosi — 6. 

Investiciniai čekiai. Domė
josi — 4. 

Perspektyvos vykdyti stu
dentų pakeitimo tarp univer
sitetų programas. Domėjosi — 
4. 

Užklausimai apie Lietuvos 
politinius veikėjus, įvairių 
duomenų paeiškos (tai dau
giausia studentai, rašantys 
mokslinius darbus). Kreipėsi 
— 4. 

Norėtųsi dar kartą pabrėžti, 
kad toks sausas interesantų 
statistinis išskaidymas neat
spindi paskirų lankytojų ai 
užklausėjų įvairovės tuo po
žiūriu, kad dažniausiai jie 
neapsiribodavo vienu klausi
mu arba ir tas pats klausimas 
skirtingiems atvejams' reika
laudavo skirtingo sudėtin
gumo atsakymo — kartais pa
pildomai ieškant informacijos 
ir užklausinėjant atsakingas 
įstaigas. Taip pat su kai ku
riais klientais tenka susitikti 
po keletą kartų, ypač su tais, 
kurie kreipiasi dėl turto susi
grąžinimo neaiškumų. Tokiais 
atvejais būna gana sudėtinga 
įsigilinti į kiekvieno teisinę 
padėtį, stengiantis patarti, 
kokių žingsnių geriausia būtų 
imtis arba nesiimti. Į tokio 
pobūdžio įstatyminius klausi
mus geriausiai yra įsigilinęs 
Centro darbuotojas Rimgau
das Bubelis. Galima būtų 
pridėti, kad paskutiniu metu 
ėmė daugiau rastis ir tokių, 
kurie domisi nekilnojamo tur
to įsigijimo, statybų ir koky
biškomis namų remonto pa
slaugomis. Čia turėjo reikš
mės įstatymo pataisa, panai
kinusi prašymų atstatyti nuo
savybę terminus. 

Taip pat statistikoje nepa
teikiami tie, kurie lankėsi 
šiaip pasikalbėti, pasidomėti 
centru, kartais pakritikuoti 
Lietuvos biurokratus ir val
džią. Reikėtų pripažinti, kad 
ypač darbo pradžioje dalis in
teresantų liko neužfiksuotų 
mūsų registracijoje, todėl 
nors skaičiai ir atspindi ben
dras tendencijas, jų tikslumas 
nėra absoliutus. 

Kristina Macevičiūtė 
Žilvinas Beliauskas 

Fotoalbume „Prie Ne
ries" - Lietuva, žengianti į 
kitą tūkstantmetį. Spalvotos 
nuotraukos mena šių dienų ir 
praeities momentus. Puiki do
vana! Albumo kaina - 24 dol., 
su persiuntimu - 27.95 dol. 

Filmajuoste apie Vilnių 
"Vilnius - The Symbol of a 
New Europe" („Vilnius - nau
josios Europos simbolis") gali
te įsigyti „Draugo" knygynėly
je. Jos kaina - 25 dol., su per
siuntimo mokesčiu - 28.95 
dol. 

Jeigu ruoštumėtės aplan
kyti Lietuvą, jums labai pra
verstų knygelė „Vilnius tavo 
kišenėje". 86 puslapių oficia
lus miesto vadovas pateikia 
pagrindines istorines žinias, 
informaciją kur apsistoti, kur 
pasėdėti, ką pamatyti, ką 
pirkti, spausdinamas žodynė
lis, žemėlapis, gatvių sąrašas 
ir kiti naudingi dalykai. Kny
gelės kaina - 5 dol., su per
siuntimu - 8. 95 dol. 

Dvi vieftnios ii Floridos Daiva ir Dalyte Glavinskaitės tnip p.-it ri.Viyvavn 
FLC gegužinėje 

Kas naujo 
Dr.iurjo" kriyf/yfif /y/* ' 

Joseph B. Končius knyga 
„History of Lithuania" - 5 
dol., su persiuntimu - 3.95 
dol. 

„Populiarūs lietuviškų 
valgiu receptai" anglų kalba 
- 7 dol., su persiuntimu -
10.95 dol. 
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• Vytautas Užgiris, Wor 
chestcr, MA, Vytautas ir Ona 
Gutauskai, Harbert, MI, kiek
vienas globoja po našlaiti Lie
tuvoje. Pratęsdami globą ki
tiems metams, atsiuntė kiek
vienas po $150. Apolinaras 
Bagdonas, Chicago, IL, aukoja 
Lietuvos vaikams $10. Dėko
jame aukotojams! „Lietuvos 
Našlaičių globa", 2711 West 
71 ai. Street, chicago, IL 
90929. avi 
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