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Seimo rinkimų praktikoje — 
retas pasaulyje atvejis 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) 
— Lietuvos Vyriausiajai rin
kimų komisijai <VRrO teko 
griebtis ypač reto pasaulinėje 
praktikoje būdo, kad nusta
tytų Seimo rinkimų nu
galėtoją vienoje iš rinkimų 
apygardų — nugalėtoju pri
pažintas vyresnis amžiumi 
kandidatas. 

Po Seimo nario rinkimų re
zultatų kelių pakartotinų 
skaičiavimų nugalėtoju Plun-
ges-Rietavo vienmandatėje 
rinkimų apygarodoje tapo Al
girdo Brazausko socialde
mokratines koalicijos kandida
tas Visvadas Nekrašas. 

Vyriausioji rinkimų komisija 
VRK;, pakartotinai suskai

čiavusi balsus šioje apygar
doje, nustatė, kad už V. Nek
rašą ir jo pagrindinį konku
rentą, Lietuvos liberalų są
jungos <LLS; kandidatą Au
drių Klišonį, balsavo po lygiai 
— 5.311, arba 23.39 "proc. 
rinkėjų. 

Remiantis Seimo rinkimų 
įstatymu, tokiu atveju nu
galėtoju skelbiamas vyresnis 
kandidatas, todėi išrinktu į 
Seimą paskelbtas 6-riais me
tais už savo konkurentą vyres
nis V. Nekrašas. V. Nekrašui 
yra 42-eji. A. Klišoniui — 
36-eri. 

Kaip sakė VRK pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas. tai pir
masis toks atvejis Lietuvos is
torijoje ir labai retas pasau
linėje praktikoje įvykis. Z. 
Vaigauskas sakė girdėjęs apie 
panašų atvejį, nutikusį prieš 

Di-kelias dešimtis metų 
džiojoje Britanijoje. 

Liberalas A. Klišonis vis 
dėlto tapo Seimo nariu, nes jis 
išrinktas pagal LLS sąrašą 
proporcinėje rinkimų dalyje. 
Nustačiusi nugalėtoją Rieta-
vo-Plungės apygardoje, VRK 
sekmadienio vakarą paskelbė 
galutinius Seimo rinkimų re
zultatus. 

Kaip sakė Z. Vaigauskas, 
trečiadienį visi išrinktieji 
parlamentarai bus kviečiami į 
VRK. kur jiems iškilmingai 
bus įteikiami Seimo narių 
pažymėjimai. 

Pagal oficialius rinkimų re
zultatus, daugiamandatėje ir 
vienmandatėse rinkimų apy
gardose Algirdo Brazausko so
cialdemokratinė koalicija lai
mėjo 51 vietą Seime, liberalai 
— 34, socialliberalai — 29, 
konservatoriai — 9. Daugiau 
nė viena partija proporcinėje 
rinkimų dalyje neįveikė priva
lomos 5 proc. rinkėjų balsų ri
bos. Tačiau per vienmandates 
apygardas į Seimą pateko dar 
9 partijų atstovai. 

Naująją vyriausybę ir Sei
mo vadovybę pareiškė formuo
siančios socialliberalų, libe
ralų, centro ir moderniųjų 
krikščionių demokratų par
tijos, susivienijusios į Naujo
sios politikos koaliciją. Jos vi
sos Seime turi 67 įgaliojimus. 
Prisidūrusios keletą kitų vien-
mandatininkų balsų, jos tikisi 
turėti 71 balso parlamentinę 
daugumą. Lietuvos Seime yra 
141 narys. 

Galimai Seimo daugumai 
parengti pirmi išbandymai 

Vilnius, spalio 16 d. (Elta) 
— Artimiausiu metu Seimui 
turėtų būti pateikti svarstyti 
trijų įstatymų, siūlančių iš
laikyti valstybės valdymą 
strateginiuose ūkio objek
tuose, sumažinti pridėtinės 
vertes mokestį už šildymą, 
padidinti neapmokestinamą 
atlyginimo minimumą, projek-

Dėl Seimo vadovo 
posto kausis A. 
Paulauskas ir 
C. Ju r šėnas 

Vilnius, spalio 16 d. 'Eltai 
— A. Brazausko socialdemo
kratinė koalicija, naujajame 
Seime turinti 51 vietą iš 
141-os, Seimo pirmininko rin
kimuose kels Česlovo Juršėno 
kandidatūrą. 

Pirmasis išrinkto naujojo 
Seimo posėdis įvyks spalio 19 
d. Jame numatomi Seimo pir
mininko ir pavaduotojų rinki
mai. 

Seimo daugumą turinti nau
josios politikos koalicija yra 
pareiškusi, kad į šį postą kan
didatuoja socialliberalų vadas 
Arturas Paulauskas. 

Pirmadienį surengtoje spau
dos konferencijoje Vytenis An
driukaitis sakė. kad koalicines 
tarybos posėdyje visos koalici
jos In-ndrininkos — LDDP. 
LSDP. Naujosios demokratijos 
partija ir Lietuvos rusų są
junga, vieningai sutarė kelti į 
Seimo pirmininko postą Česlo
vo Juršėno kandidatūrą. 

Pasak V. Andriukaičio, tary
bos posėdyje dar kartą vienin
gai patvirtinta pozicija — koa
licijos atstovai dalyvautų pla
taus pasitikėjimo vyriausybes 
darbe tik tuo atveju, jeigu jai 
vadovautų moralinis koalicijos 
vadas, buvęs prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

Keičiasi Lietuvos delegacijos 
Baltijos Asamblėjoje sudėtis 

tai. Socialdemokratinė koalici
ja, parengusi šiuos projektus 
ir surinkusi piliečių parašus, 
tikisi, kad jie sulauks pritari
mo Seime. 

Pagal Lietuvos Konstituciją 
įstatymus gali siūlyti prezi
dentas, Seimas, vyriausybė 
arba 50,000 balso teisę tu
rinčių piliečių. 

Pasak vieno iš A. Brazausko 
socialdemokratinės koalicijos 
vadovų, LDDP pirmininko 
Česlovo Juršėno, Vyriausiajai 
rinkimų komisijai nustačius, 
kad surinkta po 80,000 pi
liečiu parašų, remiančių pro
jektus, belieka juos pateikti 
Seimui. 

Č. Juršėno skaičiavimais, 
naujajam Seimui artimiausiu 
metu, šalia kitų darbų, teks 
imtis ir piliečių įstatymų lei
dybos iniciatyvos teise grįstų 
trijų įstatymų projektų. LDDP 
vadas tikisi, kad jiems bus 
pritarta Seime. Mat. anot jo, 
siūlymai padidinti neapmo
kestinamąjį minimumą iki 
320 litų, sumažinti PVM mo
kestį už šildymą iki 9 pro
centų, išlaikyti valstybes val
dymo kontrolę strateginiuose 
objektuose buvo radę vietos 
atskirų partijų, dabar suda
rančių valdančiąją naujosios 
politikos koaliciją, rinkimų 
programose. 

„Tai bus pirmas patikrini
mas galimai daugumai, kaip ji 
reaguos į savo pačios progra
mines nuostatas, su kuriomis 
ji ejo į Seimo rinkimus ir gavo 
nemažą pasitikėjimą", sake Č. 
Juršėnas. Be šių įstatymų pro
jektų, artimiausiu metu A. 
Brazausko socialdemokratine 
koalicija ketina siūlyti ir keli
as konstitucines pataisas. Pa
sak Č. Juršėno, tai turėtų būti 
projektai dėl savivaldybių ka
dencijų pratęsimo iki ketvertų 

Nepaisant permainingo Lietuvos politinio gyvenimo, žmonių kasdienybę nuspalvina kulturiniai-pramoginiai rengi
niai. Vienas jų — spalio 15-ąją Lietuvos kino studijos paviljone įvykę ..Academia Femina" surengti „Miss Lietuva" rin
kimai, kuriuose varžėsi dešimt Lietuvos gražuolių. 

Nuotr.: 2000-ųjų ,.Miss Lietuva" buvo išrinkta 17 metų dešimtoke iš Palangos Martyna Bimbaitė (viduryje); „Miss 
Publika" tapo 20-mete Erika Sabaliauskaite (dešinėje) iš Rietavo; pirmosios „Vice Miss" vardas atiteko 19 metų stu
dentei, vilnietei Simonai Stanapedytei (antroji iš kairės). Gedimino Žilinsko (Elta) nuotr. 

Signatarai nori „prezidentinių" 
garantijų Seimo vadovui 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS) 
— Grupe dešiniajam sparnui 
atstovaujančių signatarų už
registravo įstatymo projektą, 
kuriuo siūloma Aukščiausio
sios tarybos - Atkuriamojo Sei
mo (AT-AS) pirmininkui nu
statyti prezidento socialines 
garantijas ir aprūpinimą. Šis 
įstatymo projektas iš esmės 
atkartoja prieš kelis mėnesius 
paskelbtą ir nemažų priešta
ravimų sukėlusį premjero An
driaus Kubiliaus pasiūlymą 
prilyginti AT-AS pirmininko 
garantijas analogiškoms prezi
dento garantijoms. 

1990-1992 m. AT-AS pirmi
ninku buvo Vytautas Lands
bergis, vadovaujantis ir besi
baigiančios kadencijos Seimui. 

Grupė Kovo 11-osios akto 
signatarų — šios kadencijos 
parlamentarų — užregistravo 

įstatymo projektą, kuriuo sie
kiama nustatyti AT-AS pirmi
ninkui socialines garantijas ir 
aprūpinimą. Anot projekto au
torių — Rimvydo Survilos, Al
gimanto Sejūno, Stasio Malke
vičiaus, Liudviko Sabučio, 
Romualdos Hofertienės, Anta
no Račo ir Algirdo Patacko — 
pagal Laikinąjį Pagrindinį 
įstatymą, kuris b'y o pereina
mojo laikotarpio Lietuvos Re
spublikos Konstitucija, AT-AS 
pirmininkas vykdė ne tik par
lamento organizavimo funkci
jas, tačiau iš esmės įgyvendi
no ir Valstybės vadovo įgalio
jimus. 

Pagal laikinąją Konstituciją 
AT-AS pirmininkas vedė dery
bas ir pasirašė tarptautines 
sutartis, teikė pranešimus 
Aukščiausiajai tarybai del pa
dėties Lietuvoje ir svarbių vi-

Už Lietuvos paviljoną pasiūlyta 
vos 50,000 Vokietijos markių 

Vilnius, spalio 16 d. (Elta) 
— Likus dviem savaitėms iki 
pasaulinės parodos „Expo 
2000" pabaigos, vyriausybė 
dar nėra apsisprendusi dėl 
Lietuvos paviljono likimo, o 
potencialūs pirkėjai už pa
statą su visa jame esančia 
įranga siūlo vos 50.000 Vokie
tijos markių. 

„Galimi pirkėjai yra, kadan
gi vyriausybė nėra nutraukusi 
paviljono privatizavimo. Ta
čiau parduoti paviljoną pagal 
Privatizavimo įstatymą būtų 
labai sudėtinga, nes tarp Lie
tuvos ir Vokietijos įstatymų 
yra nemažai prieštaravimų", 
sakė Valstybės turto fondo 
Rinkodaros ir viešųjų ryšių 
skyriaus viršininkė Irena Ra-
šimienė, patvirtinusi, jog mi
nimali galimų pirkėjų siūloma 
kaina — 50,000 Vokietijos 
markių I maždaug 90,000 litų). 

Spalio pradžioje Valstybės 
turto fondas informavo vyriau
sybe, jog beveik nėra galimy
bių parduoti paviljoną. Tuo 
tarpu Ūkio ministerija laikosi 
nuostatos. kad paviljonas 
būtų paliktas Hanoveryje ir 
jame. padedant įvairioms 
verslo organizacijoms. įkurtas 
metų. teisės įsigyti žemes ūkio 
paskirties žemę valstybiniams 
juridiniams asmenims. Social
demokratine koalicija taip pat 
ketina pateikti projektus, 
keičiančius generalinio proku
roro skyrimo tvarką. 

verslo, mokslo ir kultūros 
centras. 

Vien paviljono įranga valsty
bei kainavo maždaug miljoną 
litų. Netgi įskaitant nu
sidėvėjimą, jos kaina dabar 
siektų 200-250,000 litų, todėl 
Ūkio ministerijos atstovai nei
giamai vertina paviljono pri
vatizavimą už simbolinę 
kainą. 

Pirminiais apskaičiavimais, 
tam. kad paviljonas būtų per
tvarkytas į verslo ir kultūros 
centrą, papildomai reikėtų 
maždaug 3.8 mln. litų. Norint 
paviljoną palikti Hanoveryje, 
būtina kuo skubiau pradėti 
derybas dėl žemės sklypo 
įsigijimo arba žemės nuomos. 
Papildomai lėšų reikėtų pasta
to rekonstrukcijai bei elektros 
tiekimo problemoms išspręsti. 

Parodos organizatoriai ragi
na vyriausybę kuo greičiau ap
sispręsti dėl pastato likimo. 
Lapkričio 1 dieną „Expo 2000" 
teritorijos statusas pasikeis — 
ji virs statybos aikštele. 

Paviljono direktorė Danutė 
Develytė informavo, kad sek
madienį Lietuvos paviljoną 
aplankė dumilijonasis lanky
tojas. Juo tapo Vokietijos Bo-
chumo miesto gyventoja Ru-
thild Boch, kuriai paviljono 
administracija įteikė krepšį 
dovanų, o paviljone prekiau
jančios bendrovės „Sauluva" ir 
„Gubernija" apdovanojo su
venyrais ir pavaišino alumi. 

daus bei užsienio politikos 
klausimų, siūlė kandidatus į 
ministro pirmininko, Aukš
čiausiojo teismo pirmininko ir 
kitas svarbiausias valstybės 
pareigas. Be to, AT pirminin
kas pasirašydavo ir skelbdavo 
visus AT teisės aktus, jam pri
klausė įstatymų leidybos ini
ciatyvos teisė. 

Projekto autoriai siūlo nu
statyti AT-AS pirmininkui so
cialines garantijas ir aprūpi
nimą, iš dalies atitinkančius 
Prezidento įstatymą — iki gy
vos galvos skirti 50 proc. pre
zidento darbo užmokesčio 
dydžio mėnesinę pensiją, sek
retoriatą, apsaugą ir trans
portą. 

Pacientas įkaite 
buvo paėmęs 

medicinos seserį 
Klaipėda, spalio 16 d. (Elta) 

— Sekmadienį į Klaipėdos li
goninę atvežtas ir dėl durtinės 
žaizdos pilve paguldytas klai
pėdietis prašė leisti numirti ir 
įkaite paėmė ligoninės medici
nos seserį. 

Anot policijos pareigūnų, 31 
metų Raimundas Mineikis li
gonines operacinėje iš pilvo iš
sitraukė peilį ir įrėmė į kaklą 
šalia stovėjusiai 25 metų me
dicinos seseriai A. S. Liudyto
jų teigimu, pacientas reikala
vo palikti jį ir leisti numirti. 

I įvykio vietą buvo iškviesti 
greitojo reagavimo rinktinės 
.,Aras" pareigūnai. Po nepavy
kusių derybų vienas iš „Aro" 
pareigūnų vienu šūviu peršo
vė R. Mineikiui ranką ir krū
tinę, įkaite paimta medicinos 
sesuo A. S. nesužalota. 

Po to niekur nedirbančiam 
R. Mineikiui atlikta operacija, 
jis gydomas chirurginiame 
skyriuje. Jo gyvybei pavojus 
negresia. Dėl patirto nervinio 
sukrėtimo medikų pagalbos 
prireikė ir medicinos seseriai. 

* NBA klubo „Portland 
Trail Blazers" vidurio puo
lėjui Arvydui Saboniui buvo 
atlikta artroskopine kelio ope
racija. Manoma, kad jis nega
les žaisti nuo kelių savaičių 
iki kelių mėnesių. Tai antroji 
šiais metais A. Saboniui atlik
ta operacija. Birželio 13 d. 
krepšininkui operuota dešinė 
pėda. A. Sabonio kairiojo kelio 
meniskas įtrūko per praėjusio 
pirmadienio rvtine treniruotę. 

* Statistikos departa
mento duomenimis, šiemet 
iš Lietuvos gyventi į užsienį 
išvyko 938 žmonės: 548 — į 
NVS. 390 — į kitas valstybes. 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS; 
— Išrinkus naująjį Seimą, iš 
esmės pasikeis ir Seimo dele
gacijos sudėtis Baltijos valsty
bių parlamentarų bendradar
biavimo struktūroje — Balti
jos Asamblėjoje (BAj. 

Lietuva, Latvija ir Estija į 
BA deleguoja po dvidešimt 
parlamentarų. Šešiolika iš 
dvidešimties šios kadencijos 
Seimo narių nebuvo perrinkti. 
I Seimą nebuvo išrinkta ir 
Lietuvos delegacijos BA vado
vė, Tėvynės liaudies partijos 
pirmininkė Laima Andrikienė. 
Šį pusmetį ji buvo BA prezi
diumo pirmininkė. 

Pirmadienį L. Andrikienė 
Seime atsisveikino su delega
cijos nariais ir, dėkodama už 
trijų Baltijos valstybių bend
radarbiavimo stiprinimą. įtei
kė kolegoms diplomus. L. An-
drikeinė sakė tikinti, jog grei
tai BA taps tarptautinės tei
sės subjektu. Kad tai įvyktų, 
BA statutas turi būti užregist
ruotas Jungtinėse Tautose. L. 
Andrikienė taip pat neatmetė 
galimybės, jog ateityje BA gali 
susijungti su Šiaurės valsty
bių parlamentų bendradarbia
vimo organizacija — Šiaurės 

Taryba. Tokia idėja, pasak L. 
Andrikienės, aktyviai svarsto
ma Šiaurės Taryboje. 

BA per metus rengia pava
sario ir rudens sesijas. Tarp 
sesijų BA darbas vyksta nuo
lat veikiančiuose septyniuose 
komitetuose, kurių veiklą de
rina BA prezidiumas ir Rygoje 
įsikūręs BA sekretoriatas. 

BA Biudžeto ir kontrolės ko
miteto pirmininkas parlamen
taras Juozas Listavičius sakė. 
jog per metus Lietuvai daly
vavimas BA kainuoja apie 
100.000 dolerių. 

BA priimami sprendimai 
yra tik rekomendacinio pobū
džio. Nors per visą BA gyvavi
mo laiką, pasak L. Andrikie
nės, būta ir vienadienių nuta
rimų, tačiau taip pat buvo 
priimta ir reikšmingų doku
mentų. Tarp jų L. Andrikienė 
paminėjo BA dokumentus dėl 
okupacinės kariuomenės iš
vedimo iš Baltijos valstybių 
bei narystės ES ir NATO. 

Pastaruoju metu BA priėmė 
keletą svarbių dokumentų del 
pasienio procedūrų supapras
tinimo bei laisvosios prekybos 
sutarties įgyvendinimo. 

Seimo pirmininkas neigia 
Rusijos spaudos rašinius 

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis įspėja vyriau
sybę ir prezidentą dėl galimų 
Rusijos ultimatumų. 

Tokį įspėjimą Seimo pirmi
ninkas paskelbė po to, kai Ru
sijos laikraščiuose buvo pa
skelbti straipsniai, neva V. 
Landsbergis tarpininkavo 
ginklais aprūpinant čečėnų 
kovotojus. 

Smolensko laikraščiuose pa
skelbtuose anoniminiuose ra
šiniuose prisiminta istorija 
apie Lietuvos firmos „Skal-
mantas" Čečėnijai parduotą 
karinę aprangą ir amuniciją. 
Pasak autoriaus, nepasirašiu
sio straipsnio, su šiuo sandė
riu, kurį pasirašė Čečėnijos 
prezidentas Aslan Maschadov 
ir čečėnų karo lauko vadas Sa-

Prezidento patarėjo sušelptas 
darbininkas grasina susideginti 

laman Radujev, susijęs V. 
Landsbergis. 

Seimo pirmininko spaudos 
atstovė šeštadienį išplatino 
pranešimą, kad tai „be abejo, 
yra visiška netiesa". „Stebina 
tik anoniminių struktūrų 
įžūlumas, nors nestebina pasi
rinktas laikas. Kaip tik laikas 
parodo, kad šis išpuolis nėra 
atsitiktinis", teigiama V. 
Landsbergio atstoves spaudai 
pranešime. 

Seimo pirmininkas taip pat 
siūlo Vidaus reikalų bei Už
sienio reikalų ministerijai pa
tikrinti, ar egzistuoja raši
niuose minimi neva čečėnų 
pusėje kovojantys asmenys 
Vytas Plutnikas, Rimas Sa
kutis, Gitana Poberžytė bei 
Venas Stoškus. 

Vilnius, spalio 16 d. (BNS). 
Kartą prezidento patarėjo su
šelptas darbininkas. AB „Tau
ragės tauras" darbuotojas Sta
sys Andreikėnas pareiškė su
sideginsiąs prie prezidentūros 
lapkričio 3 dieną, nes ..aukš
čiausioji valdžios institucija 
apgaudinėja ir žemina". 

S. Andreikėnas jaučiasi ap
gautas, nes bendrovė nevykdo 
pažado mokėti jam kas savai
tę po 500 litų, kol padengs vi
są įsiskolinimą už nesumokė
tą atlyginimą. 47 metų taura
giškis teigia gavęs tokį pažadą 
po badavimo prie prezidentū
ros rugpjūčio pabaigoje. Tuo
met prezidento patarėjas Albi
nas Januška iš savo kišenės 
sumokėjo badautojui 500 litų 
ir kalbėjosi su jo darbdaviais 
del atlyginimo išmokėjimo. 

Tačiau, kaip teigiama pir
madienį išplatintame S. And-
reikeno pareiškime, pažadą 
kas savaitę mokėti po 500 litų 

* Rusijos naftos susivie
nijimui ..LUKoil" pavaldi fir
ma „LUKoil-Kaliningradmor-
neft" pradėjo naftos telkinio 
..D-6", esančio Baltijos jūroje 
netoli Lietuvos teritorinių 
vandenų, parengiamuosius 
darbus. >•*» 

.Tauragės tauras" tesėjo tik 
iki rinkimų. Darbininko teigi
mu, baldus gaminantis ..Tau
ragės tauras" jam tebėra sko
lingas 5.000 litų. bet po spalio 
8 d. įvykusių Seimo rinkimų 
įmones administracija pareiš
kė, kad pinigai pagal sutartą 
tvarkarašti nebebus mokami. 

..Tik dabar supratau, kad 
prezidentūros atstovas mane 
prikalbėjo nesusideginti ir pa
žadėjo išmokėti mano uždirb
tus pinigus dėl artėjančių rin
kimų", rašo S. Andreikėnas 
savo pareiškime, kuris adre
suotas prezidentui Valdui 
Adamkui ir AB ..Tauragės 
tauras" direktorei. Pasak S. 
Andreikeno. tokiu elgesiu pre
zidentūra ..aiškiai parode, kad 
valstybės pagrindinė vertybe 
yra ne žmogus, o rinkimai". 

,.Esu visiškai pažemintas, 
tode! ištesėsiu savo pažadą, t. 
y. š. m. lapkričio mėn. 3 dieną 
13 vai. prie LR prezidentūros 
susideginsiu", rašo darbinin
kas iš Tauragės. 

KALENDORIUS 
Spalio 17 d.: Gyte. Ignacas. Igno

tas. Kintautas. Marijonas. Ritone 
Spalio 18 d.: Sv Lukas evange

listas. Jaugile. Jodotas, Kesnuna. 
Liubartas, Lukas, Potr.i< 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
LIMO LIGA (3) 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Reiškiniai (simptomai) 

A. Pirma stadija: ankstyva 
vietine infekcija — nuo 1 iki 4 
savaičių po įkandimo. 

1. Erythema migrans — vie
tą keičiantis paraudimas pasi
reiškia pas 75 proc. pacientų. 

a. daugiausia be nusiskun
dimų; tik 14 proc. pacientų 
jaučia deginimą, niežulį ar 
skausmą; 

b. už savaitės po įgėlimo 
pasirodo liguistumas (daž
niausiai kirkšnyje ar pažas
tyje). 

2. Pusei (50 proc.) tokių ligo
nių atsiranda slogavimas, 
karštis, drebulys, nuovargis ir 
padidėja liguistumas limfinės 
liaukos aplinkoje. 

B. Antra stadija: išsimė
čiusi infekcija po 1 ar 6 mė
nesių. 

1. Negerumas ir nuovargis 
dažniausiai vargina. 

2. Besimėčiojąs skausmas 
sąnariuose, raumenyse ir 
sausgyslėse. 

3. Kartkartėmis užeinąs gal
vos skausmas ir vietiniai ner
viniai pakitimai. 

4. Kartais neritmiškai plaka 
širdis. 

C. Trečioji stadija: vėlyva 
nuolatinė infekcija — per mė
nesius ar metus. 

1. 60 proc. pacientų vargina 
ilgalaikė sąnarė-artritas ar 
maudumas sąnariuose. 

2. Sąnario pusiau išnėrimas 
ar gėla žemiau liguistumo 
odos pakitime. 

3. Jvairūs nerviniai pakiti
mai: sutrikusi eisena, pasilpęs 
protas, nuotaikos kaita, odos 
jautrumas. 

Svarbiausi pakitimai: 
1. stadijoje: karštis, šalčio 

krėtimas, blogumas (malaise). 
2. stadijoje: galvasopė, są

narių gėla ir mažybiniai nervi
niai pakitimai. 

3. stadijoje: didelis nuovar
gis, sąnarių gėla ir nerviniai 
sutrikimai. 

Kliniški pasireiškimai: 
A.. Pirmoje stadijoje: 
1. Besimėtantis paraudimas 

(erythema migrans) ar pakili
mai (papula) sudaro apskritus 
negerumus su paraudusiais 
kraštais ir centriniu sugijimu 
— ant kūno ir galūnių. 

2. Sloguojama, karščiuoja
ma, raumenyse skausmas jau
čiamas, vargstamą (malaise). 

B. Antroje stadijoje: 
1. Oda. a. Padidėja skrajojas 

paraudimas nuo 7 iki 40 cm 
skersmens; b. centriniai apva
lūs odos pakitimai — pasitai
ko 17 proc. ligonių; c. Lytnpho-
cythoma (reta, tik 1 proc. pa
cientų); tai raudoni ir viole
tiniai mazgai atsiranda ant 
ausų ir spenelio, paprastai be 
nusiskundimų. 

2. Raumenų-kaulų pakiti
mai: a. nuovargis ir negeru
mas (malaise) — dažniausias; 
b. besimėčiojąs artritas; c. 
Panniculitis — retai kada. 

3. Centrinės nervų sistemos 
pakitimai (10 iki 20 proc. ) pa
cientų: a. neseptinis meningi
tas, encefalitas, b. pariferinių 
nervų negerove. Bell's palšy 
(veido nervo paralyžius). 

4. Širdies pakitimai (4-10 
proc.) pacientams; a. pirmo 
laipsnio atriovertrikuliarinis 
blokas PR03 sekundes: b. di
delio laipsnio AV blokas; c. 
myokarditas ar retais atvejais 
pankarditas. 

C. Trečioje stadijoje paki
timai: 

l .Oda. 
a. Acrodermatitis chronicum 

atrophirans 'retai'; melsvai 
raudona.-* odos pakitimas su 
p a t i n i m u ir c e n t r i n i u s u n y k i 
m u , d a / m a u - i a i k o j o s e . 

b. Skelrodermai panašūs 
pakitimai; tai poodiniai skle-
rotiniai sukietėję mazgai apie 
alkūnes ir kelius. 

2. Raumenų — kaulų pakiti
mai: 

a. Ilgalaike sąnarė — artri
tas (besirisas su HLADA 4 ir 
DR2). 

b. Sinovitas, periostitas. 
c. Didelis nuovargis. 
3. Centrinės nervų sistemos 

pakitimai: 
a. Neaštri enecephalopatija 

'dažniausiai), miego netvarka 
ir nuotaikos kaita. 

b. Axoninė polineuropatija, • 
tolimesnės parestezijos ir šak-
nenis skausmas. 

c. Leukoencefalitas (retas), 
eisenos sutrikimas (ataxia), 
apivokoje pasilpimas, spasti-
nis paraparesis ir šlapimo 
pūslės netvarka. 

Pagrindiniai negerumai: 
Pirmoje stadijoje: negeru

mai (malaise), macula ar pa-
pulo su antriniu išgijimu. 

Antroje stadijoje: galva
sopė, nervinės negerovės, blo
gėjantis paraudimas, širdies 
baladojimasis (palpitacija), ei
senos sutrikimas (ataxia), 
melsvai raudoni pakitimai su 
sunykimu. 

Laboratoriniai tyrimai 
1. Susekimas specifinių an

tikūnų dėl B. burgdorferi. 
a. Indirect immunofluores-

cence as say (IPA) 
b. Enzyme linked immuno-

sirbebt assay (ELISA), pra
džioje ligos 50 proc. pacientų 
yra seronegatyvūs, vėlesnėje 
stadijoje virš 90 proc. yra se-
ropozityvūs. 

2. Kultūros: 
a. Kraujas 30 proc. teigia

mas. 
b. Centrinių smegenų skys

tis mažiau negu 10 proc. tei
giamas. 

c. Erythema migrans biopsi
ja 60 proc. teigiama. 

3. Chroniško sinovito spe
cialus sidabru nudažymas ro
do spirochetas 33 proc. pacien
tų. 

Pagrindinis tyrimas 

„Elisa" tyrimas patariamas, 
nes yra jautresnis ir specifinis. 
lgM antikūniai atsiranda po 
2-4 savaičių po odos pakitimų, 
gausiausiai po 6-8 savaičių, 
tada mąžta po ligos 4-6 mė
nesių. Kai laikosi lgM aukš
tumoje — įtariamas limo ligos 
sugrįžimas. O lgG gausėja 
vėliau ties 6-8 savaitės ligos; 
gausiausiai esti ligos 4-6 mė
nesyje ir lieka aukštas visam 
laikui. 

Diferencinė diagnosė 

A. Limo liga yra daugiasiste-
minė liga. 

1. Auto imuninė (fibromyal-
gia, sisteminė vilkligė, reuma
toidinis artritas. 

2. Rocky Mountain spotted 
fever, žiurkės įkandimo liga. 

3. Chroniško nuovargio sind
romas. 

4. Antrinis sifilis. 
B. Odoje pakitimai: 
1. Erythema migrans prieš: 
a. Vabzdžių įkandimą, dėl 

vaisto išbėrimą. 
b. Erythema multiforme ir 

kūnotinę. 
2. Acrodermatitis chronica 

atrophicans prieš: 
a. venų nepakankamumą, 
b. arterijų nepakankamumą, 
c. Susitvenkimo dermatitas 

ir skleroderma. 
Neurologiniai pakitimai: 
1. Bakterinis ir virusinis 

meningitas. 
2. Daugybinė sklerozė. 
D. Širdies pakitimai: Viru

sinis miocarditas. 

Žemaičių Kalvarijos senelių globos namuose , kuriuos nuola tos remia ir 
šią vasarą aplanke Li thuanian Mercy Lift a ts tovai . 

APIE LIKIMO NUSKRIAUSTŲJŲ LIKIMĄ 
Rugsėjo 24-29 d. Montrea-

lyje vyko XIII tarptautinis pa-
liatyvios slaugos kongresas, į 
kurį buvo atvykusios iš Lietu
vos Kauno slaugos ligoninės 
vyr. gydytoja Rita Kabašins-
kienė, socialine darbuotoja 
Nerija Bučnytė ir gydytoja 
Inesa Poniškaitienė, kuri suti
ko atsakyti į keletą klausimų: 

— Koks jūsų viešnagės 
Kanadoje tikslas? 

— Gražu žiūrėti, kai kas 
nors gražiai piešia, drožinėja 
iš medžio, malonu klausytis 
gražios muzikos, bet. mano 
supratimu, didžiausia vertybė 
yra, kai žmogus sugeba atvira 
širdimi bendrauti su nepagy
doma liga sergančiu ligoniu 
arba sunkių gyvenimo negan
dų prislėgtu žmogumi. Tai yra 
didelis menas ir mokslas, ku
rio mes mokomės visą gyve
nimą. To pasimokyti per At
lantą ir atskridome į paliaty-
vios slaugos darbuotojų Kong
resą. 

— Kokia jūsų neseniai 
Kaune įkurtosios slaugos 
ligoninės pradžia? 

— Kuomet nepriklausomybę 
atkūrusioje Lietuvoje prasidė
jo reali mūsų katalikų orga
nizacijos „Caritas" veikla, tapo 
aišku, kad yra nemaža žmo
nių, sergančių nepagydomo
mis ligomis, kurie gyvena pus
badžiu, neturi pinigų būti
niausiems vaistams, neturi, 
kur gyventi, neturi galimybių 
žmoniškai numirti. Tuomet 
kilo idėja įsteigti nepagydoma 
liga sergančių, prie mirties 
slenksčio atsidūrusių pacientų 
ligoninę, kurioje jie, apsupti 
rūpestingų ir dvasingų slaugy
tojų, galėtų pasiruošti išėjimui 
į amžinybę ir ramiai, oriai nu
mirti. Kai žmogui nebegali 
padėti gydomoji medicina, chi
rurgija, chemioterapija, spin
dulinis gydymas, kada atrodo, 
jog ničniekas jau nebegali pa
dėti, lieka dar viena galimybė 
— uždėti ranką ant peties. 

Svarbiausioji šio projekto 
autorė buvo „Caritas" federa
cijos Generalinė sekretorė s. 
Albina Pajarskaitė. Projekto 
pasirašymui buvo daug kliū
čių, bet pagaliau 1993 metų 
vasario mėnesį buvo sudaryta 
jungtinė sutartis tarp Kauno 
m. savivaldybės sveikatos sky
riaus ir „Caritas" federacijos. 
Toks bendradarbiavimo būdas 
Lietuvoje anksčiau nebuvo 
praktikuojamas. 1993 m. rug
pjūčio 23 d., atlikus dalies li
goninės kapitalinį remontą, 
pradėjome priiminėti pirmuo
sius pacientus. Atrinkus ligo
nius hospitalizacijai ir suda
rius guldymo eilę, pirmiausia 
guldomi pacientai, sergantieji 
vėžio bei neuromotorinių ligų 
(pavyzdžiui, išsėtinės sklero-

" zės) paskutiniosiomis stadijo-

Gyd. I. Poniškai t ienė Kanadoje. 

mis bei kitomis sunkiomis ne
pagydomomis ligomis, besi
ruošiantys netrukus apleisti šį 
pasaulį. Guldytinų ligonių 
diagnozių sąrašą yra pateiku
si Sveikatos Apsaugos minis
terija. Gana dažnai priimame 
ligonius, persirgusius insultu, 
po kaulų lūžimų, lėtinio sme
genų kraujotakos pablogėjimo 
ir kitų ligų. Kadangi artimai 
bendradarbiaujame su „Cari
tas" federacija, savivaldybės 
socialines rūpybos skyriumi, 
tai, esant panašiai sveikatos 
būklei, pirmiau guldome vie
nišus, benamius, sunkiai be
siverčiančius žmones, tik prieš 
guldant jie turi būti ištirti. 

— Kas jūsų ligoninei dau
giausia pagelbėjo? 

— Ligonių slauga buvo vi
siems mūsų darbuotojams 
nauja darbo rūšis. Jai pir
miausia ranką ištiesė Atviros 
Lietuvos fondas, Lietuvos „Ca
ritas" federacija, amerikiečių 
McKenna šeima, gyvenanti 
Beikersfilde, jų sūnus John 
McKenna. tuo metu dirbęs 
Briuselyje, taip pat Angelė 
Nelsas iš Los Angeles, sudarė 
sąlygas dviems mūsų ligoni
nės medseserims ir man iš

vykti į dviejų savaičių pasito
bulinimo kursus Centrines 
Kalifornijos širdies institute 
bei Beikersfild memorialinėje 
ligoninėje. Jau ne kartą su
laukėme aukų iš amerikiečių 
Ii. Sawers ir prof. R. Grundy. 
Nemaža patarimų ir litera
tūros gauname iš Tarptauti
nio amerikiečių slaugos insti
tuto ir Londono Šv. Kristoforo 
ligoninės informacinės tarny
bos. Pastaraisiais metais T. A. 
Saulaičio rūpesčiu sulaukėme 
paramos iš Čikagos Vyčių 
..Holy Cross Hospital" ir „Mer
cy Lift" organizacijų. 

Su paliatyvia slauga turėjau 
galimybės susipažinti Briuse
lio Šv. Jono ligoninės paliaty-
vios slaugos skyriuje, kur ga
vau ne tik daug šios srities 
žinių, bet patyriau ir daug ši
lumos iš šios ligoninės paliaty-
viosios slaugos direktorės au-
gustinietės sesers Leontinos, 
gyd Vandeville, jų kolegų bei 
kongregacijos seserų. S. Leon-
tiną pažįsta visa Belgija. Ji 
keletą kartų buvo apdovanota 
valstybine premija už paliaty-
vios slaugos sukūrimą šioje 
šalyje ir jos tobulinimą. Pa
cientai šioje ligoninėje gauna 
viską, ką tik įmanoma gauti. 
S. Leontinos rūpesčiu ligoninė 
gauna daug aukų. Kas pažįsta 
šią seserį, sako, kad tai yra 
žmogus, kuriam nieko neįma
noma atsakyti. Ligoninei lė
šomis ir slaugos priemonėmis 
labai daug padėjo ir flamandų 
moterų katalikių organizacija 
CMBV. kuri puikiai dirba 
slaugos srityje. Dvasingumui 
ir susikaupimui ligoninėje di
dinti labai daug padėjo Mont-
realio Aušros Vartų parapijos 
kunigas, kurio rūpesčiu ga
vome iš Vokietijos Paslaptin
gosios Rožės, šv. Mergelės Ma
rijos, statulą, o mano kelione, 
kurios dėl lėšų stokos jau bu
vau visiškai atsisakiusi, nepa
prastai daug rūpinosi ir pa
gelbėjo Kuncevičių šeima. Tik 
jų dėka galėjau atvykti Kana-
don. Joms, O. Darbyson-Gir-
dauskaitei, A. Gustainienei, 
Ir. Vazalinskienei, E. Berno
tienei ir daugeliui kitų, daug 
man padėjusiems, kuo nuo
širdžiausiai dėkoju, kad pa
mačiau Kanadą, vaišingus lie
tuvius. Ligoninės darbuotojai 
labai dėkingi ir Hamiltono 
pensininkų klubui bei lietuvių 
draugijai, prof. Irenai Luko
ševičienei, Monikai Povilaitie-
nei bei jos giminėms už pa
galbą pirmaisiais ligoninės eg
zistavimo metais. Naudoda
masi proga, norėčiau visų var
du nuoširdžiai padėkoti prieš 
kelerius metus mūsų ligoni
nėje apsilankiusiam Kanados 
ambasados reikalų patikėti
niui už 1.540 dol. auką mūsų 
įstaigos telefonizacijai ir medi
cinos įrangai. Kanados amba
sada buvo pirmoji iš visų kitų, 

Pasiskaityti: Robert E Ra-
kel. M.D. „Sounders fefanual 
of Medicni Prartio" F B 
Sounders Co., Philadetphia 
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Valandos pagal susitarimą 

Kauno slauįpe ligoninėje (I 
dienoje 

!.' K 

suteikusi tokią didelę paramą 
mūsų ligoninei. 

— Gal galite paminėti ko
ką ądomesnį savo praktikos 
atvejį? 

— Prisimenu vieną vyresnio 
amžiaus moterį, kuri buvo ne
tekėjusi, pikta, visą gyvenimą 
įpratusi rūpintis tik savimi, 
su niekuo nebendraudavo, 
buvo netikinti. Kai ji jau nebe
galėdavo išlipti iš lovos, pas ją 
pradėjo užeidinėti kaimynės, 
atnešdavo jai maisto. Deja, ji 
per keletą dienų su jomis susi
pykdavo, ir niekas nebenorėjo 
pas ją eiti. Tada atėjo į pa
galbą socialinė darbuotoja, bet 
ta pati darbuotoja irgi nega
lėdavo išlaikyti jos priekaištų 
bei keiksmų, ir socialinės rū
pybos skyriui teko keisti dar
buotoją. Ilgainiui tą moterį te
ko paguldyti pas mus į ligoni
nę. Pacientė nuo pat pradžių 
parodė savo charakterį- Kai 
slaugytoja atnešė jai pusry
čiams lėkštę su manų koše, ji 
atkirto: „Patys valgykit. Aš ne 
mažas vaikas. Duokit man 
karbonado arba bent kotleto!" 
— ir taip tėškė savo lėkštę į 
sieną, kad košė ištiško ant lo
vos, grindų ir durų. Dar turė
jom panašių atvejų, kol paga
liau, mūsų įkalbėta, ligonė 
pagaliau sutiko susitikti su 
kunigu ir atlikti išpažintį. 
Nuo to laiko pacientė tapo 
daug santūresnė, o kartais net 
parodydavo švelnumo, kas 
mums buvo visai neįtikėtina. 
Po mėnesio, dar kartą atlikusi 
išpažintį, ji, susitaikiusi su 
Dievu ir žmonėmis, paliko šį 
pasaulį. 

— Jeigu norėtų kas nors 
paremti šį svarbų slaugos 
darbą Lietuvoje, kokiu ad
resu, į kur ir kaip galėtų 
kreiptis? 

— Mes labai džiaugtumės, 
jei kas norėtų paremti mūsų 
darbą lėšomis, slaugos prie
monėmis, patarimais, literatū
ra arba bent morališkai. Mūsų 
adresas: Kauno Slaugos ligo
ninė, Armatūrininkų 4, LT — 
3014 Kaunas, Lithuania, tel. 
370-430. 370-410, 370-186. 

— Ką norėtumėte palin
kėti „Draugo" skaitytojams 
ir visiems kitiems, svetur 
gyvenantiems lietuviams? 

— Pasaulyje daug skausmo 
ir nelaimių, netekčių. Jas kur 
kas lengviau pakelti, kai kas 
nors yra šalia, kai yra į ką at
siremti. Ir nebūtinai visų pa
žiūros turi būti vienodos. Tu
rime mokytis tolerancijos, o 
svarbiausia — meilės vieni ki
tiems. Jei negali žmogui pa
dėti, bent uždėk ranką jam 
ant peties. „ ,, . . 

Kalbėjosi 
kun. K. Ambrasas, SJ 

ARAS 2LIOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

219 N. Hammes Avenue 
Joliet, IL 60435 

Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai. Susitarimui 
kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 VV. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Tel. 708-422-8260 

D R JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ave., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

• Krekenava. Rugpjūčio 
15-ąją švęsti Žolinės atlaidų į 
Švč. M. Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčią susirinko gau
sus tikinčiųjų būrys. Šv. 
Miš ias koncelebravo vyskupai 
J. Preikšas ir J. Žemaitis, 
MIC. Krekenavos dekanas 
Smilgių klebonas mons. P. 
Kuzmickas. Prieš sumą Pa
nevėžio vyskupas teikė Sutvir
tinimo sakramentą. 

• Rodai. Rugpjūčio 19 d. iš 
naujo pašventinta Rodų kop
lyčia. Tai vienintelis likęs ne
toli Krekenavos buvusio dvaro 
1861 m. statinys, smarkiai su
niokotas pokaryje. Koplyčios 
atstatymo darbai buvo pradėti 
prieš dešimt metų. Prie to 
daug prisidėjo Krekenavos 
klebonas kun. P. Budriūnas ir 
šalia esančios Agrofirmos va
dovas J. Stulginskas. Koply
čią pašventino ir ta proga šv. 
Mišias aukojo Panevėžio vys
kupas J. Preikšas. J šią švente 
susirinko daug tikinčiųjų iš 
Krekenavos. Panevėžio. Nau
jamiesčio. Nuo šiol šv. Mišios 
Rodų koplyčioje bus aukoja
mos kartą per mėnesį. 

Tai - Jūsų laikraštis 
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VOKIŠKOS PABIROS 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Juk Jėzus buvo žydas 

Kas dešimt metų Oberam-
mergau miestelyje vyksta 
Kristaus kančios vaidinimai. 
Liepos mėn. suėjo pusmetis 
'.vaidinimai pradedami gegu
žės mėn. ir baigiami spalio), 
tad spauda gan plačiai nag
rinėjo vaidinimo geras ir blo
gas puses, padarydama išva
das, lygindama jas su anksty-
vesniaisiais vaidinimais. 

Keista, kad patarimų ir kri
tikos žiniasklaida ieškojo pas 
Rūtą Lapidę — teologę ir tiky
bos mokytoją, bei jos vyrą 
P'nchą, dėsčiusį Izraelio Bar-
Ilan u-te tikybą, parašiusį ke
letą studijų tikėjimo klausi
mais. Taip pat šiemetinių vai
dinimų režisierius bei teatro 
vedėjas rėmėsi Pasaulinio žy
dų kongreso patarimais ir nu
rodymais, išbraukdami iš 
ankstyvesniųjų tekstų daug 
antisemitinių sakinių ar žydų 
tautą užgaunančių žodžių. 

Rūta Lapide spaudai pareiš
kė, kad po kelių šimtmečių 
Jėzus pristatomas tokiu, ko
kiu Jis yra buvęs — ištikimu 
Toros žydu. 

Šimtmečiais krikščionys Jė
zų laike krikščioniu. Bet tas 
neatitinka tikrovei. Taip pat 
Jėzaus mokiniai, Jo artimieji 
ir bičiuliai buvę žydai. Laiky
dami Jėzų krikščioniu, jie pa
rodydavo žydus atpirkimo 
ožiais. Dievo žudikais. Ostijos 
kenkėjais, šaltinių nuodyto
jais, apeigų ruošėjais, pvz.. 
macų kepimui panaudojant 
jaunų berniukų kraują. Šie 
kraujo pėdsakai tęsėsi šimt
mečius, iki pat Aušvico kon
centracijos stovyklos. Šiemet 
Oberammergau kančios vaidi
nimuose, Jėzus pavaizduotas 

jau kaip žmogus, turintis net 
revoliucinių polinkių. 

Stiprios kritikos susilaukė 
Poncijus Pilotas. Jis pavaiz
duotas kaip silpnas, malonus 
senelis, o ne kaip kraujo 
trokštąs prokuroras, negailes
tingas valdovas, savos rūšies 
apygardos komisaras — „Gau
leiteri Tris šimtus metų ro
mėnai kankino žydus, žudė 
juos. o Poncijus Pilotas pri
klausė prie blogiausių to val
dytojų. 

Oberammergau vaidinimą 
Kaifas reikalauja Jėzaus mir
ties. Jis „kaitina'' minią, nors 
tikrovėje jis ėjęs tarpininko 
pareigas tarp Piloto ir minios. 
Nepatikę Rūtai minios skan
davimai — nukryžiuokite Jį! 
Esą, Jėzus tautoje turėjęs 
draugų, kurie Jį norėję gelbė
ti. Jėzaus priešai buvę romė
nai. 

Pabaigoje straipsnio auto
rius rašė, kad vaidinimų ve
dėjas ir dramaturgas Huber 
turi daug naujų sumanymų. 
Daugelyje vietų jie numato 
keisti teksto žodžius ir net sa
kinius. Tuo norima paruošti 
gerą dirvą žydų-krikščionių 
pokalbiams, nekaltinant žydų 
Jėzaus nužudymu. 

Hanoverio parodos viltis 
nepasitvirtino 

Pasaulinė paroda „Expo 
2000" Hanoveryje nesusilaukė 
plataus dėmesio Vokietijoje. 
Pradžioje gal lietingas oras, po 
kelių savaičių karštos dienos, 
brangūs įėjimo bilietai, vieš
bučių kambarių aukštos kai
nos, maža ir silpna reklama 
atbaidė vokiečius ir svetim
taučius nuo kelionės į Hano
verį. Užuot numatytų 180-200 
tūkst. kasdieninių lankytojų. 
_Expo 2000" susilaukdavo kar
tais tik 50-60 tūkst. Teko at
leisti iš valgyklų, įvairių pra
mogų vietų tarnautojus ir dar
bininkus jau iš anksto parodos 
uždarymo dieną, susilaukiant 
1 milijardo dol. nustolio! Tad 
mokesčių mokėtojai turės pa
dengti tą skolą. Dienraščių 
skaitytojai laiškuose redakci
joms nurodo trūkumus, silpną 
vadovybę, reklamos stoką. 

Pažįstami vokiečiai, aplankę 
Lietuvos paviljoną, atsivežė 
teigiamą ir neigiamą įspūdį: 
vieniems Lietuvos paviljonas 
patikęs, išskirdami gintari
nius rodinius, lietuviškas ver
bas ir apskritai — malonų vi
daus įrengimą. Vėl kitiems ge
riau patikusios mūsų šiaurės 
kaimynės Latvija ir Estija, ka
dangi trys Baltijos valstybės 
yra šalia viena kitos, pagal nr. 
10, 11, 12. Patikimas — sko
nio reikalas. 

„Kursk* nelaimė 
spaudoje 

Vokietijos žiniasklaida savo 
komentaruose plačiai nagrinė
ja Rusijos povandeninio laivo 
nelaimę. Esą „Kursk" užplau
kęs ant antro pasaulinio karo 
vokiškos bombos, galėjęs susi
durti su kitu rusišku ar ameri
kietiškų laivu. Sužalotas JAV 
laivas savo jėgomis pasiekęs 
Norvegijos fiorde esančias 
slaptas povandeninių laivų 
taisymo dirbtuves. ' 

Jeigu nelaimės kaltininku 
yra JAV laivas, tuo reikalu B. 
Clinton jau kalbėjosi telefonu 
su V. Putin, prašydamas viską 
laikyti paslaptyje, už tai duo
damas Rusijai „laisvas ran
kas" Kaukaze, taip pat blokuo-

DRAUGAS, 2000 m. spalio 17 d., antradienis 

Danutė Bindokienė 

Lietuvių farmacistų draugijos „LAPAS" nariai su svečiu iš Lietuvos, prof. dr. E. Tarasevičium. Sėdi iš kaires: 
„LAPAS" steigėjai — dr. Irena Juškienė, dr. Angelė Dirkienė, garbės narys prof. dr. Eduardas Tarasevičius ir 
dr. Juozas Kalvaitis. 

LIETUVIS ŪKININKAS IŠ AMERIKOS 
LIETUVOJE 

to laikraštis „Santaka" (2000 Gyvenant JAV jau senokai 
neteko girdėti apie šiame 
krašte ūkininkyste besiver
čiančius lietuvius ūkininkus, 
čia populiariai „farmeriais" 
vadinamus. 

O tokių Dėdės Šamo krašte 
pasirodo dar yra. Apie vieną iš 
JU> gyvenantį Virginia valsti
joje, aprašo Vilkaviškio kraš-

damas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įjungimą į ŠAS 
(NATO). 

Miuncheno dienraštis pa
juokiančiai rašė: „Visų Mask
vos nelaimių ir bombų kalti
ninkais laikomi čečėnai. Keis
ta, kad Kaukazo tautos vardas 
neminimas povandeninio laivo 
nelaimėje". 

Įvairenybių pluoštelis 

Buv. Vokietijos socialinių 
reikalų min. Regina Hildeb-
rant vasaros atostogas pralei
do, gyvendama palapinėse. Ji 
aplankė Lenkiją, Rumuniją, 
Lietuvą, džiaugėsi gražia 
gamta bei daroma ekonomine 
pažanga tose valstybėse. 

Vokietijos lietuvių gimnazi
jos Hiuttenfeldo vietovėje, vie
tos vokiečiai vasaros metu 
rengia muges. Jose randamos 
mažos pramogos vaikams, 
griežiant orkestrui šoka
ma, o prie stalų ir gero vokiš
ko alaus, vyksta pasikalbė
jimai, mezgamos naujos pa
žintys. Rugpjūčio 21 d. keletas 
jaunų neonacių sukėlė pešty
nes ir skanduodami „užsienie
čiai lauk", pradėjo mušti daly
vius. Greičiausiai jie žinojo, 
kad Hiuttenfelde gyvena gan 
daug lietuvių, veikia lietu
viška gimnazija, yra itališka 
ledainė ir 1.1. Nepavyko jau
nuoliams, nes juos iš muges 
išvijo stiprūs vyrai. 

m. rugpjūčio 5 d.). 
Šios „farmos" savininkas 

Kęstutis Alksninis, kuris ofi
cialiai vadinasi Kaye Andrus, 
neseniai lankėsi Vilkaviškio 
rajone ir apžiūrėjo Gudelių 
kaimo ūkininko Alfonso Če-
merkos ūkį. 

Svečią iš Amerikos į Vilka
viškį pasikvietė buvęs Vilka
viškio rajono meras (dabar 
savivaldybės tarybos narys, 
Giedrių kaimo ūkininkas) Jo
nas Mačys. Su 1920 m. Ame
rikoje gimusiu Kęstučiu J. 
Mačys susipažino dar 1990-
siais, kada jam pasitaikė pro
ga atvykti į JAV. Tuomet J. 
Macį ir po vieną mokslininką 
iš Žemės ūkio ir Veterinarijos 
akademijų K. Alksninis pasi
kvietė pasistažuoti jo ūkyje. 

Kęstučio ūkis, kurį iš tėvo 
perėmė būdamas 28 metų, yra 
nemažas. Dabar jame yra 250 
karvių, iš kurių 210 melžia
mų. Ūkininkas turi 300 ha 
nuosavos žemės, dar apie 700 
ha nuomoja. Iš karvės per me
tus primelžia apie 8,000 kg 
pieno. Jas prižiūri du samdo
mi žmonės — vyras ir moteris 
(šeima). Javų ūkyje neaugina, 
perka koncentratus. Šieno jau 
keleri metai taip pat neruošia. 

Koncentratų ieškojimu bei 
pristatymu, pieno pardavimu, 
jo kokybės nustatymu mūsiš
kis nesirūpina. Visa tai su
tvarko kooperatyvai, be kurių, 
kaip teigia Kęstutis, nebūtų 
galima išgyventi. 

Dėl pieno kainų ir kokybės 
ūkininkai su pirkėjais ar val
džia nesidera. „Pieno kaina 
priklauso nuo rinkos ir, žino
ma, nuo kooperatyvo vadovų 
ryšių bei sugebėjimų derėtis. 
Kas sugeba daugiau gauti, 
tam atlyginimo nesigailime". 
— teigė JAV ūkininkaujantis 
lietuvis. 

Ką galvoja šis vyras apie 
Lietuvos ūkininkus? „Lietuvo
je derlingos žemės, puikiai au
ga kviečiai, kukurūzai. Turė
jote didelius pastatus, tačiau 
nemokate ūkininkauti", — 
aiškino šis daug patirties tu
rintis žemės ūkio žinovas. „Že
mes išsidalinote gabalėliais, 
tvartus sugriovėte, naujų ne
turite už ką pasistatyti... Taip 
tvarkydamiesi nei daug, nei 
pigiai, nei skaniai neužaugin
site", — dar pridėjo svečias iš 
už Atlanto. 

Paklaustas, ar Amerikoje 
yra ūkininkų, kurie laikytų po 
5-10 karvių, šis atsakė: „Su 
dešimt karvių negalima gy
venti" ir dar pridėjo, kad jau 
pusšimtis metų, kaip po tiek 
mažai galvijų Amerikos ūki
ninkai nebelaiko. 

Kuomet svečias iš Amerikos 
apžiūrinėjo ūkininko A. Če-
merkos laukus, ganyklas, kar
ves, tvartus, „Santakos" kores
pondentas Algimantas Gudai
tis pasiteiravo, ar jo paties 
ūkis jo ūkininkavimo pra
džioje atrodė geriau ar pras
čiau? Šis tik mostelėjo ranka 
ir prisipažino, kad „nepalygi
namai prasčiau". 

Beje, svečias iš Amerikos 
taip pat aplankė ir Vilkaviškio 
krašto muziejų, pabuvojo Lie
tuvos Nepriklausomybės akto 
signataro Jono Basanavičiaus 
tėviškėje Ožkabaliuose. K. 
Alksninis atvežė ir čia paliko 
dar jo tėvo, bėgusio nuo tarny
bos caro kariuomenėje, į Ame
riką išsigabentą Jono Basana
vičiaus portretą. 

„Vis žiūrėdavau į tą žmogų 
ir galvodavau, kokia ta jo ir 
mano Tėvynė. Praėjo daug 
metų, kol ją pamačiau", — tei
gė buvęs Kęstutis Alksninis, o 
dabar Kaye Andrus — didelis 
karvių ūkio savininkas iš Vir
ginia valstijos jo pirmojo susi
tikimo su Lietuva metu. 

Ed. Šulaitis 

Gal iš toliau geriau 
matyti? 

Galbūt posakis, kad „per 
medžius negali įžiūrėti girios". 
iš dalies teisus. Per arti esant 
bet kurios situacijos ar įvykio, 
sunkiau nešališkai jį matyti ir 
įvertinti. Vaizdą paprastai sa
vomis varsomis nuspalvina 
stiprios emocijos, tad jis ap
gauna akis, sujaukia šaltą 
mąstyseną. Panašiai yra ir su 
spalio 8 d. Lietuvoje vykusiais 
Seimo rinkimais. 

Tiek populiarieji kandida
tai, tiek vėliau laimėjusieji, 
daugeliui lietuvių tik sutvirti
no pesimistišką nuotaiką, kad 
dabar Lietuvos politikos dirvo
nai apžels dygiausiomis pikt
žolėmis. Žmones jaudina, kad 
išrinktieji asmenys yra paly
ginti jaunesniosios (arba vidu
riniosios) kartos, nedaug pasi
žymėję politine veikla, neturi 
patyrimo, be to, pasąmonėje 
visuomet knibžda klausimas: 
kas finansavo jų rinkiminę 
kampaniją? Kai visa tauta ra
ginama susiveržti diržą ir pa
kentėti, kol bus pagaliau su
taisytos ekonomikos mašinos 
padangos ir ji vėl riedės į prie
kį, nekurie kandidatai švais
tėsi litais, lyg nebūtų ryto
jaus... Nėra abejonės, kad tas 
švaistymasis buvo veiksmin
gas, nes šiandien jie jau džiau
giasi laimėjimu. (Įdomu, ar 
Lietuvoje nereikalaujama de
klaruoti, kaip daroma Ameri
koje, kas didžiausiomis sumo
mis rėmė kieno rinkimų kam
paniją? Juk, kaip sakoma, 
„dykai net arklys arklio neka
so", todėl rėmėjai gali pareika
lauti įvairių lengvatų, kurios 
valstybei naudos neatneštų.) 

Vis tik vienas įtakingiausių 
JAV žurnalų — „The Econo-
mist" (spalio 14 d., „Small 
vvonder") kiek kitokiu žvilgs
niu žvelgia į buvusius Seimo 
rinkimus Lietuvoje. Galima 
sakyti, kad tas žvilgsnis, nors 
ir atsargus, bet optimistiškas. 
„Kas ir kiek iš tikrųjų pasi
keitė?" — klausiama straips
nio pradžioje. Ir toliau rašo
ma, kad, nepaisant aiškios 
laimėjusiųjų koalicijos polin
kio į kairę, ji vis tik pasisako 
už NATO, Europos Sąjungą, 
rinkos ekonomiją. Vadinasi, 
sėkminga Lietuvos Tcryptis, 
besiruošiant priklausyti šioms 
svarbioms tarptautinėms or
ganizacijoms, nebus pakeista 
ir tas teikia viltį, kad naujoji 
vyriausybė — ir Seimas — ves 
kraštą į pastovią, demokratiš
ką ateitį. 

Straipsnis pažymi, kad pa
našūs valdžios pasikeitimai 
pastaruoju metu vyksta ne 
vien Lietuvoje, bet visoje Vi

durio Europoje, kai valstybei 
vadovauti pradeda jaunesnieji 
politikai, o „senieji veteranai 
išjungiami". 

Lietuvos atveju, tas išsky
rimas daugiausia palietė da
bartinį Seimo pirmininką ir 
Tėvynės sąjungos/konservato
rių vadą Vytautą Landsbergį, 
o taip pat ir buvusį prezidentą 
Algirdą Brazauską. „Econo-
mist" straipsnyje jie vadinami 
kone senienomis, nors V. 
Landsbergis kitą savaitę švęs 
savo 68 gimtadienį, o ir A. 
Brazauskas yra apie tiek pat 
metų. Tačiau šie du Lietuvos 
politikai „praeitimi" vadinami 
ne dėl amžiaus, bet dėl to, kad 
jie atliko tam tikrą — tiesa, 
svarbų — vaidmenį, valstybei 
besilaisvinant iš Sovietų Są
jungos okupacijos. Algirdui 
Brazauskui priskiriamas nuo
pelnas, kad daugiausia jo pas
tangomis Lietuvos komunistų 
partija ryžosi atsiskirti nuo 
Maskvos Politbiuro. Jo prezi
dentavimo laikotarpis ypatin
gais pokyčiais nepasižymėjo, 
nebent aukštų valstybes valdi
ninkų korupcija. Ir. nors Sei
mo rinkimuose LDDP. dar 
neseniai pakeitusi vardą iš 
komunistų partijos į demokra-
tiškiau skambantį, laimėjo 51 
vietą Seime 'iš 141). bet A. 
Brazauskas į aukščiausią vy
riausybės vežimą nepateko. 

Straipsnyje kiek nusistebi
ma, kad V. Landsbergis, ro
dos, turįs tiek nuopelnų, Lie
tuvai siekiant laisvės, be to, 
buvęs pirmuoju jos prezidentu 
(amerikiečiai vis tik taip 
Landsbergio pareigas vadina, 
nepaisant joms kergiamo 
„prastesnio" titulo),-turėjo nu
sivilti, kai jo partija surinko 
tik 8 proc. balsų. Manoma, 
kad dabar partijos vadovu 
taps premjeras Andrius Kubi
lius, apie kurį tikrai gražiai 
atsiliepiama. Nors Kubilius, 
perėmęs premjero pareigas tik 
1999 metais, turėjo per mažai 
laiko atitaisyti buvusios Vy
riausybės klaidas, bet spėjo 
pasirodyti kaip sumanus ir 
teisingas jos vadovas. 

I „naujuosius" vadus — R. 
Paksą ir A. Paulauską žvel
giama gan palankiai. Galbūt 
daugiausia, kad jie „nauji", 
tad į valdžią atsineš naujų 
planų, veiklos būdų. Svarbu, 
kad jie neatsisakytų jau pra
dėtų pasiruošimo darbų, sie
kiant narystės NATO ir ES. 
Pagal prez. Valdą Adamkų, 
Lietuvoje prasideda nauja po
litinė era, o „The Economist" 
žurnalas tai laiko teigiamu 
reiškiniu. 

BIRUTES ODISĖJOS 
ORANGUTANGŲ KARALYSTĖJE 

AURELIJA MITUZIENE 
NrB 

Nužudyto miško keliai 

Pakeliui tiltais kertame ke
letą vandeningų upių. Jų va
gomis, lyg plačiomis džiunglių 
autostradomis, nepaliaujamu 
srautu plaukia sieliai. Upių 
pakrantėse nenutrūkstama 
grandine išsirikiavę lentpjū
vės. Atrodo, kad žemė krau
juoja — raudono kietmedžio 
rąstai, lentos, pjuvenos dengia 
visą žemės paviršių. Jei jau 
nebeliko ką kirsti čia pat — 
rąstus tiekia salos giluma. 

Nėra ne vieno džiunglių 
vandens kelio ar takelio, ku
riuo neplauktų rąstai. Jei upė 
platesne — jos pakrantės 
kaimeliuose lūšnelės erdves
nės, nes gyventojų uždarbis iš 
rąstų didesnis. Stebina Indo
nezijos paradoksai — žiūrėk, 
stovi ant medinių stulpelių 

iškelta, už vištidę nedidesnė 
trobele, o šalia jos stovi dvi
metrinio skersmens palydo
vinė televizijos antena. Arba, 
greta belangės virš vandens 
iškeltos lūšnelės riogso didžiu
lis sąvartynas su spiečiais 
dūzgiančių vabzdžių, o šalia 
šiukšlių maudosi sveikata 
trykštantis dešimtmetis ber
niūkštis, žybsėdamas akinan
čiai baltų dantų šypsena tam
siame dajakiškame veide. 

Sustojame prie rąstus į 
sunkvežimį kraunančių nedi
dukų, bet tvirtų dajakų. Greta 
kelio, paslėptas džiunglių ža
lumos, iš po palinkusių šakų 
išvingiuoja nedidelis upeliu
kas. Tai juo iŠ miško gilumos 
vyrai atplukdė rąstus. Jie pa
pasakoja, kad periodiškai 
vyksta į miško gilumą, pjauna 
medžius, juos atplukdo ir 

sunkvežimiu nugabena į lent
pjūvę. Už savaitės darbą gau
na maždaug po 20 dolerių ati
tinkančią rupijų sumą. Tuo
met pailsi, išleidžia pinigus ir 
vėl grįžta į mišką. Toks nuo 
seno dajakų gyvenimo būdas 
— būriais eiti į mišką, ruošti 
miško gėrybes, kartu dirbti ir 
linksmintis. 

Smulkūs miško paruošėjai 
ypač didelės žalos miškui ne
padarydavo. Dabar miškus 
plynai kerta šimtai stambių 
miško paruošų bendrovių, 
kurių daugelis priklauso ne 
šios salos gyventojams, bet to
limesnių Indonezijos salų ir 
netgi užsienio piliečiams. 

B. Galdikaitės nuomone, ne
reiktų leisti kirsti miško ne
vietiniams gyventojams. Čia 
gimę ir užaugę žmonės suge
bėtų naudoti mišką taip, kad 
jo liktų ir ateinančioms kar
toms. Vyriausybes politika ki
ta — Indonezija yra vientisa 
šalis, kurios visi piliečiai turi 
vienodas teises. Ypač baimina
masi separatizmo, nes tai vie
name, tai kitame šalies pa

kraštyje pasigirsta atsiskyri
mo idėjos, liejasi kraujas. Val
džia stengiasi gyventojus per-
maišyti, išsklaidyti vienalytes 
tautines grupuotes. Nuo Bi
rutės atvykimo į salą Kali-
mantanas labai pakeitė savo 
veidą: anksčiau nebuvo matyti 
tiek daug musulmoniškais 
tradiciniais drabužiais apsi
rengusių žmonių. Naujai at
kelti gyventojai, neradę tokių 
derlingų žemių kaip gimtojoje 
Javos saloje, įsidarbina miško 
apdirbimo įmonėse, kurias 
maitina medienos injekcijos iš 
anksčiau saugotų nacionalinių 
ir regioninių parkų teritorijų. 

Valdžia pasišauna 
gelbėti mišką 

Pangkalanbuno mieste pasi
tarti dėl miško ateities susi
renka visa vietinė valdžia. Į 
pasitarimą malūnsparniu at
skrenda netgi vienas aukš
čiausių Miško departamento 
pareigūnų iš Jakartos. 

Pasitikę garbingą svečią, iš 
oro uosto į pasitarimo vietą 
vykstame miestelio gatvėmis 
nutįsusiu keleto lengvųjų au

tomobilių ir penkiolikos džipų 
eskortu. 

Vėl dešimtys uniformuotų 
pareigūnų, ilgos kalbos, planai 
ir pažadai. Pagrindinė tema 
— kaip sustabdyti nelegalią 
miško pramonę nacionalinia
me parke. 

Šiandien parodytas aukš
čiausios valdžios dėmesys miš
kui nestebina — neseniai pa
saulio bankas perspėjo Indo
nezijos vyriausybę, kad jei ne
bus skubiai imtasi priemonių 
sustabdyti nelegalų miško kir
timą, gali būti atšaukta finan
sinė parama miškų apsaugos 
projektams. 

Pasaulio bankas laukia tvir
tų pažadų. Pinigų Indonezijos 
vyriausybė nori. Nežinia, kuri 
jų dalis padės šalies miškams, 
o kuri nusės biurokratų kiše
nėse. Jie bevelytų užtušuoti 
visas bėdas, bent jau del akių 
patenkinti Pasaulio banko ir 
kitų tarptautinių organizacijų 
reikalavimus. Todėl atvirai 
kelianti skaudžias problemas 
B. Galdikas šalies vadovams 
nėra paranki. (Bus daugiau • Birute | darbą priima ir aklus žmones 

I 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA -
PATI LIETUVA 

Naujos Lietuvos kūrėjams 
1922 m. kilo idėja pastatyti 
Kaune, tuometinėje laikinojoje 
sostinėje, bažnyčią, kaip pa
dėkos Visagaliui Dievui už at
gautą laisvę, simbolį. Dar yra 
prisimenančių, kad prieš karą 
buvo „pardavinėjamos" Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios 
Kaune plytos. Norintys pri
sidėti prie kylančios iš pelenų 
Lietuvos panteono statybos 
turėjo specialias knygeles, į 
kurias klijuodavo ženkliukus-
plytas: kiek įsigijai ženkliukų, 
tiek į šventovę įmūrijai plytų. 

1926 m. įregistruotas šios 
šventovės statybos komitetas, 
miestas padovanojo sklypą 
Žaliakalnyje, prie Žemaičių 
gatvės, paskelbtas projekto 
sukūrimo konkursas. Iš 15 
projektų pasirinktas inž. Ka
rolio Reisono darbas. Kristaus 
Prisikėlimo bažnyčios s tatyba 
prasidėjo 1934 m., pašven
tinus iš Jeruzalės Alyvų kalno 
atvežtą kertinį akmenį. 

1940 m. pradžioje buvo baig
ti pagrindiniai statybos dar
bai. Tuometinėje banko są
skaitoje buvo sukaupta pakan
kamai lėšų šventovei užbaig
ti, bet Lietuvos okupacija dar
bus nutraukė, lėšos bankuose 
buvo nacionalizuotos. Pokariu 
bažnyčioje įkurdinta Radijo 
gamykla. Pritaikant gamybai, 
pas ta tas sužalotas, aukšta i 
virš Kauno okupantų triumfo 
vardan išpiešta: „Šlovė 
TSKP". 

1989 m. įsikūrė šio tautos 
paminklo atstatymo komite
tas . 1990 m. Kristaus Pri
sikėlimo bažnyčia buvo grą
žinta tikintiesiems, bet dėl 
lėšų stygiaus atstatymo dar
bai iki šiol nebaigti. Atstaty
mo darbams sunaudota apie 5 
mln. Lt. Atstatytas mažasis 
bokštelis, kuriame turėtų būti 
įrengta koplyčia žuvusiems 
kovose už Lietuvos nepriklau
somybę; atstatytas išorės 
sienų mūras; iš dalies sutvar
kytos centrinės navos lubos ir 
terasos stogas; išgriauti 
gelžbetoniniai perdengimai; 
atstatyti vargonų ir šoniniai 
balkonai: gelžbetoninėmis ir 
metalinėmis konstrukcijomis 
sutvirtintas bokštas. Dalį šių 
lėšų - 1 mln. Lt. 1997 m. 
skyrė Seimas. 1998 m. Vyriau
sybė paskyrė dar 1,2 mln. Lt 
Iš asmenų ir organizacijų su
rinkta 2,7 mln. Lt. Tame tarpe 
- 100,000 Lt. gauta iš Kauno 
miesto savivaldybės. Didelę 
auką - 119,000 Lt - surinko 
Australijos lietuviai, tame 
tarpe - 50,000 tūkst. skyrė 
Stasys Šiškus, 30,000 Lt - Eu
genija ir Zigmas Mackevičiai 
;r kt 79 tūkst. Lt gauta iš Re
liginės šalpos. Buvo rengia
mos įvairios akcijos, aukoja
mos šia intencija šv. Mišios. 
Statybos bendrovė „Kaustą" 
k;n kuriuos darbus atliko 
nemokamai. Bažnyčioje vyks
ta visuomenės talkos. Bet 
darbų dar galo nematyti. Spe-
nni'.stu paskaičiavimu, dar 
truk.-t-n apie 10 mln. Lt. 
užbaigti statybos darbams. 
Laukia neatidėliotini darbai. 
k'jrių neatlikus, kyla grėsme 
-iiiradinti tai. kas jau buvo 
padaryta. Ypač svarbus dar
bas laukė šią vasarą: 1998 m. 
bažnyj ios bokštas buvo sutvir
tinta.- metalinėmis konstruk
cijomis ir -kubiai reikėjo jas 
pridengti - nutinkuoti mūra, 
apsaucan! >;ja.- nuo rūdijimo. 
Ir >tai ruK'Mjn mėnesio pabai
goje tinkavimo darbai buvo 
baigti Virš Kauno ims Sviesti 
ryšku- akcentas - Prisikėlimo 
ba*nvcu)S balta.- 70 rn aukš

čio bokštas. 
Bažnyčios erdve trinavė, 

bazilikos tipo. Architektūra 
monumentali , lakoniška, sta
čiakampė (69X26 m), su 
šoniniais ir vargonams skir
tais balkonais. Beje, atsira
dus mecenatui, ir vargonai jau 
yra nupirkti . 

Pagrindinio korpuso aukštis 
- 26 m. Ant stogo terasos nu
matyta įrengti „Kryžiaus ke
lius", kurių skulptūroms Kau
no miestas padovanojo nu
džiūvusius Ąžuolyno parko 
ąžuolus. Šventovėje gali tilpti 
apie 5,000 maldininkų. Į stogo 
terasą ir bokštą ves laiptai, o 
ateityje bus įrengti ir liftai. 

Nors Kauno Prisikėlimo 
bažnyčia yra valstybės kul
tūros paminklas, bet šiuo 
metu Lietuva nepajėgi skirti 
lėšų jo statybos užbaigimui. 
Todėl Paminklinės Kris taus 
Prisikėlimo bažnyčios atstaty
mo vykdomasis komitetas, ku
riam vadovauja klebonas kun. 
Viktoras Brusokas, kreipiasi į 
išeivijoje gyvenančius katali
kus, kviesdamas prisidėti prie 
šio visai tauta i svarbaus ob
jekto statybos užbaigimo. Pri
sikėlimo bažnyčioje gali vykti 
ne tik bažnytinės apeigos, bet 
ir religinės muzikos koncertai, 
didžiųjų valstybės švenčių 
minėjimai, kiti t aurūs ir tau
tai svarbūs renginiai, todėl 
aukotojų intencija gali būti la
bai įvairi. 

Mecenatų vardai bus įam
žinami specialiais įrašais 
mecenatų garbės lentoje ir 
aukso knygoje. Po bažnyčia 
yra rengiamas kolumbariu-
mas, kur iame yra galimybė 
palaidoti apie 100 žmonių, 
gausiai prisidėjusių prie Kris-

S K E L B I M A I 

1997 m. lapkričio 10 d. tikintiesiems Kaune plačiai duris atvėrė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia. Nuotr. Eltos 

t a u s Prisikėlimo bažnyčios at
s ta tymo. 

1999 m. Kaune įvyko konfe
rencija, skir ta šios šventovės 
a t s ta tymo problemai spręsti. 
Išeivija Australijos lietuvių 
pavyzdžiu yra prašoma steigti 
Kr is taus Prisikėlimo bažny
čios a ts ta tymo rėmimo komi
te tus . 

„Lietuva neturi svarbesnio 
paminklo istoriniu, dvasiniu, 
sakral iniu , kultūriniu, patrio
t iniu, architektūriniu bei poli
t iniu aspektu, kuris taip at
spindėtų mūsų tautos praeitį, 
dabart į ir ateitį",- sako Kris
taus Prisikėlimo bažnyčios at
s ta tymo tarybos vykdomojo 
komiteto narys prof. Vytautas 
Nezgada. 

Lietuvai reikia Prisikėlimo 
bažnyčios kaip simbolio, kuris 
sus t ipr intų pavargusią lietu
vio dvasią. 

Norintys paremti pamink
linės Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios Kaune statybą gali 
kreipt is į Katalikų Religinę 
Šalpą: 

L i t h u a n i a n C a t h o l i c Rel i -
g i o u s a i d . 361 H i g h l a n d 
B l v d . B r o o k l y n , NY 11207. 

A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė 

PLENARINIS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS POSĖDIS 

2000 metų spalio 11 dieną 
Vilniuje, Lietuvos Vyskupų 
konferencijos sekretoriato pa
talpose įvyko plenarinis Lietu
vos Vyskupų konferencijos po
sėdis. 

Posėdžio pradžioje susirin
kusius vyskupus pasveikino 
Apaštališkasis nuncijus Lietu
voje arkivyskupas-Envin Josef 
Ender. Jis pasidalino su vys
kupais savo įspūdžiais iš nun
cijų jubiliejaus Romoje, papa
sakojo apie Romoje įvykusį ap
sikeitimą ratifikavimo raštais, 
kuriuo įsigaliojo sutartys ta rp 
Šventojo Sosto ir Lietuvos 
Respublikos. 

Vyskupai apsvarstė „Ratio 
fundamentalis institutionis 
sacerdotalis" — pagrindinio 
dokumento, nustatančio pa
grindines kunigų rengimo Lie
tuvoje gaires, projektą. Šis 
projektas j au buvo pris tatytas 
ankstesnio plenarinio posė
džio metu. Šiame posėdyje bu
vo tik patikslintos pataisos, 
nurodytos anksčiau. Vyskupai 
patvirtino pateiktąjį projektą. 
Atlikus konkrečias pataisas, 
dokumentas bus išverstas į 
italų kalbą ir pateiktas tvir
tinti Šventojo Sosto studijų 
kongregacijai. 

Svarstydami Lietuvos kuni
gų seminarijose esančią padė
tį, vyskupai pri tarė minčiai 
įkurti Lietuvos kunigų semi
narijų rektorių konferenciją. 

Vyskupai apsvarstė Vysku
pų konferencijos didžiojo 2000 
metų krikščionybės jubiliejaus 
komiteto pateiktus pasiūly
mus jubiliejaus užbaigimui. 
Vyskupai pri tarė, kad Adven
to pradžiai būtų paskelbtas 
vyskupų ganytojinis laiškas 

1999 metų Adventas bus skir
t as Švenčiausiojo Sakramento 
adoracijoms, dėkojant Dievui 
už Jubiliejaus metais gautą
sias malones. Pirmiausia to
kios adoracijos bus organizuo
jamos vyskupijų katedrose, o 
vėliau, prisi taikant prie vietos 
sąlygų — visose parapijose. 
Jubiliejaus pabaigos pamaldos 
organizuojamos 2001 metų 
sausio 6 dieną Vilniaus arki
katedroje, kur susirinks visi 
Lietuvos vyskupai, o sausio 7 
dieną ir vėliau — vyskupijų 
katedrose bei jubiliejinėse 
bažnyčiose. 

Buvo aptar ta tikybos vado
vėlių leidimo padėtis. Vysku
pų nuomone, atsižvelgiant į 
Šventojo Sosto sutartį su Lie
tuvos Respublika dėl bendra
darbiavimo švietimo ir kultū
ros srityje, visai Lietuvai lei
džiami tikybos vadovėliai pri
valo būti patvirtinti Lietuvos 
katechetikos centro ekspertų 
komisijoje. Tik jos pritarimu 
vadovėliai rekomenduojami 
dėstymui visose Lietuvos mo
kyklose. Pavienių katecheti
kos centrų leidžiamos knygos 
gali būti naudojamos kaip me
todinės priemonės, pagalbinės 
knygos, ir gali būti platinamos 
tik konkrečioje vyskupijoje. 
Drauge vyskupai nurodė, kad 
rengiant bet kokius tikybos 
vadovėlius, privalu laikytis 
numatytos mokymo progra
mos. Atkreiptas posėdyje daly
vaujančių vyskupų dėmesys, 
kad jau dabar pageidautina, 
kad tikybos mokytojai pateik
tų savo pasiūlymus katecheti
kos centrui dėl naujų mokymo 
programų. 

Vyskupai apsvarstė vienin-

Nuotr.: Prisikėlimo bažnyčia Kaune. Ar atsiras lėšų užbaigti šios pa
minklines Lietuvos šventovės atstatymą? (Elta) 

lutinai jos bus suformuotos po 
konsultacijų su civilinės val
džios atstovais. 

Buvo pritarta, kad nuo atei
nančių mokslo metų Lietuvos 
seminarijose būtų įvestas dali
nis mokestis. J i s turės būti 
vienodas visose seminarijose, 
neapsunkinantis s tudentų iš 
nepasiturinčių šeimų. Vysku
pai pritarė, kad varginges-
niems klierikams' būtų suda
ryta galimybė atsiskaityti už 
mokslą, jį baigus. Galutinius 
nuostatus šiuo klausimu pa
vesta padaryti seminarijų rek
toriams, susirinkus į savo 
konferenciją. 

Posėdyje taip pat buvo ap
t a r t a galimybė paspar t int i li
turginės komisijos veiklą. 
Techninės galimybės šiam 
darbui bus nuo kitų metų pa
vasario. Pabrėždami liturgi-

gą tikybos mokytojo kanoninio 
siuntimo formą visoje Lietu
voje. Kanoninis siuntimas, re
miantis Šventojo Sosto ir Lie
tuvos Respublikos sutartimi, 
yra privalomas dokumentas, 
kad asmuo galėtų mokykloje 
dėstyti tikybą. Šio siuntimo 
netekęs mokytojas automatiš
kai praranda teisę dėstyti ka
talikų tikybą. Vyskupai prita
rė, kad šis siuntimas būtų iš
duodamas vienerių metų lai
kotarpiu, siuntime nurodant 
taip pat mokyklą, kurioje dir
ba mokytojas, bei klases, ku
riose j is turi teise dėstyti ti
kybą. Šie reikalavimai pasi
rinkti, atsižvelgiant, kad 
anaiptol ne visų tikybos moky
tojų kvalifikacija yra vienoda. 

Posėdžio dalyviai buvo infor
muoti, kad Teologijos fakulte
tas ir religijų studijų institu
tas prie Vytauto Didžiojo uni
versiteto pradeda neakivaiz
dines studijas. Šios studijos 
yra labai aktualios tikybos 
mokytojams, siekiantiems pa
kelti savo kvalifikaciją. Atei
tyje tokias studijas bus galima 
organizuoti ir kitose vietose, 
tačiau visuomet išlaikant stu
dijų kongregacijos ir Lietuvos 
Respublikos nuostatus, lie
čiančius aukštąjį mokslą. 

Vyskupams buvo pristatytas 
naujas Romos Mišiolo įvadas, 
juos su pasikeitusiais nuosta
tais supažindino Vilniaus aug
ziliaras vyskupas Juozas Tu
naitis. Kaip galima greičiau 
šis įvadas bus išverstas į lietu
vių kalbą ir, gavus vertimui 
Šventojo -Sosto aprobatą, bus 
paskelbtas ^Bažnyčios žinio
se". 

Vyskupams buvo pateiktas 
numatomų komisijų pagal su
tartis su Šventuoju Sostu, są
rašas. Kelios jų numatomos 
pastoviai veikiančios, kitos 
privalo paruošti detalesnius 
nuostatų projektus. Nutarta , 
kad vyskupai pasiūlys gali
mas asmenų kandidatūras 
darbui šiose komisijose, o ga-

ELEKTROS 
IVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBILIO. NAMU, SVEIKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapofis ir Otf. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOUS 
3208 1/2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(773)581-8654 

Window VVashers Needed! 
40,000 per year. Wc need 100 crews. 
No exp. necessary. Will train. Mušt 
have valid driver's license and trans-
ponation. Mušt be fluent in English. 
L.A. McMahon VVindo w VVashing. 
Tel. 800-820-6155. 

Kalame visų rūšių „sidings", 
„soffits", įdedame 

lietvamzdžius (gutters) ir 
dengiame stogus. Skambinti 

Romui teL 630-774-1025. 

Legali pagalba visiems, norin
tiems atvykti į JAV, įskaitant ir 

nepilnamečius. Kokybę ir 
sąžiningumą garantuojame. 

TeL 773-434-4419. 
VORASlHOTMAIL.COM 

Ieškoma auk lė prižiūrėti 
kūdikį ir gyventi kartu arti 

New York 'o . 
Tel. 973-376-0980. 

GREIT PARDUODA 

!jjj* RE/MAX 
ylREALTORS 
OfTC.17731 SM - 595f 
MOMC I7MI 42S - 71*0 
MOn. (773) M M 

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

Išnuomojamas Oak Lawn, IL, 
įruoštas butas (English basemcnt). 
Labai didelis, 1 mieg. Už elektrą ir 
šilumą sumoka savininkas. $600 i 

mėn. Yra baseinas ir teniso 
aikštelė, graži aplinka. 
48 S t ir Damen A ve. 

išnuomojamas 2 mieg. butas. 
Savininkas sumoka uz elektrą, 
šilumą ir vandenį. $450 į mėn. 
50 S t ir VVestern A ve. Išnuo

mojamas „Fast Food" restoranas 
su visais įrengimais; arti gero 
susisiekimo Metro traukinėliu. 

$1,500 į mėn. 

I First Rate Real Estate, Aušra 
Padalino, tel. 773-767-2400. 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

nių knygų leidybos būtinybę, 
vyskupai sutarė, kad ši veikla 
yra vienas iš katalikų Bažny
čios Lietuvoje pirmumų. 

Posėdyje taip pat buvo 
įsteigtas eucharistinių kongre
sų fondas, kuriam perduotos 
po II Lietuvos Eucharistinio 
kongreso likusios aukotojų lė
šos. Tolimesnis eucharistinių 
kongresų rengimas bus svars
tomas kitame Vyskupų konfe
rencijos posėdyje. Vyskupai 
aptarė paramos katalikiškos 
leidybos programai priorite
tus, katalikų televizijos studi
jos reorganizavimo projektą. 

Kitą Lietuvos Vyskupų kon
ferencijos plenarinį posėdį nu
matoma surengti 2000 metų 
gruodžio 14 dieną Kaišiadory
se 

L i e t u v o s V y s k u p ų 
k o n f e r e n c i j o s 
s e k r e t o r i a t a s 

• K u r t u v ė n a i . Liepos 10-17 
d. Kurtuvėnų regioniniame 
parke Krikščioniškojo gyveni
mo bendruomenė surengė sto-
vyklą-rekolekcijas „Šventosios 
Dvasios dovanos ir chariz
mos*. J stovyklą susirinko apie 
140 asmenų. Rekolekcijas ve
dė kun. Guy Lepoute, SJ. iš 
Prancūzijos, jas surengti pa
dėjo Krikštėnuose įsikūrusi 
Aušros Vartų Marijos ir Šv. 
Teresėlės bendruomenė (vy

resnioji — ses. Rozana Grau-
lich). Be programos suaugu
siems vyko trys vaikų pagal 
amžiaus grupes. Krikščioniš
kojo gyvenimo bendruomenės 
veikia daugelyje pasaulio ša
lių. Jų nariai vadovaujasi dva
siniu šv. Ignaco mokymu. 
Krikščioniškojo gyvenimo ben
druomenė jau keletą metų vei
kia prie Kauno Šv. Pranciš
kaus Ksavero jėzuitų namų. 

• K u č i ū n a i . Liepos 8 d. Vil
kaviškio vyskupas J . Žemaitis, 
MIC. čia suteikė Sutvirtinimo 
sakramentą 151 tikinčiajam ir 
pašventino pirmosios Kučiūnų 
bažnyčios (1907-1996) alto
riaus vietoje pastatytą koplyt
stulpį, kurio autorius — Vil
kaviškio kunigų seminarijos 
trečio kurso klierikas Mindau
gas Martinait is . 

• A u k š t a d v a r i s . Rugsėjo 
17 d. Aukštadvario Šv. Domi-
niko bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis naujuosius moks
lo metus pradėjo Kauno leng
vosios pramonės ir paslaugų 
verslo mokyklos Aukštadvario 
skyriaus moksleiviai. Šv. Mi
šias aukojęs vysk. J . Matulai
tis pakvietė melstis už šios 
mokyklos pedagogus, mokslei
vius, jų tėvus ir geradarius. 
Šioje mokykloje j au parengta 
pirmoji socialinių darbuotojų 
laida, kurios absolventai sėk
mingai darbuojasi vyskupijos 
socialinėse įstaigose. 

kongreso d.tlyvi.'ii iŠ .TAV Aukštaitijoje prie l'.iluie-; hnfcnvem* Kitus FVnr\ liorics nuotr 
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LIETUVOS VYČIŲ VEIKLA 

LIETUVOS VYČIŲ VIDURIO CENTRO 
SUVAŽIAVIMAS IR MALDOS KELIONĖ 

Lietuves Vyčių 86 kuopa, 
veikianti Dubois, Pennsylva-
nia, š.m. spalio 6-8 d. globojo 
Lietuvos Vyčių Vidurio centro 
rajono suvažiavimą ir maldos 
kelionę. Suvažiavime dalyva
vo 29 vyčiai, atstovavę 6 kuo
poms iš Michigano, Ohio ir 
Pennsylvanijos valstijų. 

Penktadienį, spalio 6 d., 
Hampton Inn viešbučio pri
ėmimo kambaryje vyko susi
pažinimo vakaras. Priėmime 
dalyvavo būrelis svečių ir vie
tinių vyčių. Visi gražiai paben
dravo vaišindamiesi skaniu 
maistu ir gėrimu, linksminosi 
ir atnaujino pažintis. 

Šeštadienį, spalio 7 d., Vidu
rio Centro rajono pirmininke 
Pranciška Petkuvienė vadova
vo susirinkimui. Maldą prieš 
posėdį sukalbėjo Richard 
Marks. 25 kuopos pirminin
kas iš Cleveland, Ohio. 86 
kuopos pirmininkė Lee Moore 
sveikino visus atvykusius ir 
linkėjo geros viešnagės. Vyko 
valdybos narių ir kuopų atsto
vų pranešimai bei ateities 
veiklos planų svarstymai. At
stovai pranešė apie š.m. liepos 
27-30 d. Los Angeles. Califor-
nia, vykusį 86-ąjį metinį sei
mą/suvažiavimą. 

Buvo nutarta, kad 2001 m. 
pavasario seimas-kėgliavimo 
turnyras vyks 2001 m. ge
gužės 18-20 d. Jį globos 79 
kuopa, veikianti Southfield, 
Michigan. Rudens susirinki
mas ir maldos kelionė vyks 
Detroit, Michigan. Jį globos 
102 kuopa. Suvažiavimo die
nos bus paskelbtos vėliau. 88-
asis Vyčių suvažiavimas/me
tinis seiraas vyks 2001 m. rug
pjūčio 1-4 d. Orlando, Florida. 
Jį globos Centro valdyba. 

Buvo paskelbta, kad Ben 
Brūzga ir Benedict Radzavich, 
abu 86 kuopos nariai, ir Jo-
seph Ivoska, 25 kuopos narys 
iš Cleveland, Ohio, bus pakelti 
į ketvirtąjį laipsnį. Į trečiąjį 
laipsnį bus pakelti šie nariai: 
Joe Yanek, Frances Brūzga, 
Aida Waylonis, Helen Ivoska, 
Jame Allen, John Amilkavich 
ir Gertrude Amilkavich, visi 
86 kuopos nariai. Irene Ya
nek, 86 kuopos narė, bus ap
dovanota rajono specialiu pri
pažinimo medaliu už jos nuo
latinę talką kuopai ir rajonui. 

Paskui vyko Vidurio centro 

rajono valdybos rinkimai. 
Naujos 2000-2001 m. valdybos 
sudėtis: Dvasios vadas — kun. 
Gediminas Kijauskas, Cleve-
lando 25 kuopa; pirmininkė — 
Pranciška Petkuvienė, Dayton 
96 kuopa; I vicepirm. — Regi
na Juškaitė-Švobienė, Detroit 
102 kuopa; II vicepirm. — Ro-
bert Pant, Dayton 96 kuopa; 
iždininkė — Elena Mikalaus
kas, Dayton 96 kuopa; sekre
torė — Margaret Dapkus, 
Southfield, 79 kuopa; tvarkda
riai — Robert Pant, Dayton 96 
kuopa ir Paul Moore, Dubois 
86 kuopa; Kultūros ir Lietuvos 
reikalų komitetas: John Balt
rus, Pittsburgh 19 kuopa; ri
tualų komitetas — Lee Moore. 
Dubois 86 kuopa. Patikėtiniai 
— Richard Marks, Cleveland 
25 kuopa ir Michael Petkus, 
Dayton 96 kuopa. Ryšininkė 
su visuomene „Vytis" žurnale 
— Andrea Baltrus. Pittsburgh 
19 kuopa. „Pagalba Lietuvai" 
atstovas — William Zager, 
Detroit 102 kuopa ir Vidurio 
centro rajono specialių apdo
vanojimų — George Mikalaus
kas, Dayton 96 kuopa. 

Patikėtiniai patikrino kny
gas ir pranešė, kad jos veda
mos tvarkingai. 

Posėdis baigtas malda ir Vy
čių himnu. 

Po susirinkimo vykome į 
Švento Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčią Clearfield. Pennsyl-
vania, maldos kelionei. Kartu 
su kun. Dennis Hadberg su
kalbėjome rožinį, Svč. Mer
geles Marijos litaniją ir spe
cialias maldas. Sugiedojome 
kelias lotyniškas giesmes. Ap
žiūrėjome bažnyčią, pastatytą 
1886 m. Tai seniausia bažny
čia Eerie arkidiecezijoje. 

Paskui vykome vakarienei į 
Quintons restoraną. Vyko au
kų vajus „Pagalba Lietuvai" 
darbams paremti. Suaukota 
415 dol. 

Sekmadienį, spalio 8 d., su
važiavimo baigimas — šv. Mi
šios už mirusius ir gyvus Lie
tuvos Vyčius Šv. Juozapo baž
nyčioje, aukojamos parapijos 
klebono kun. Richard Siefer. 

Prieš šv. Mišias ketvirto ir 
trečio laipsnio kandidatai da
vė priesaiką ir buvo pakelti 
bei apdovanoti Vyčių laips
niais. Priesaiką davė ir naujai 
išrinkta valdyba. 

DRAUGAS, 2000 m. spalio 17 d., antradienis 

Toronto „Volungės" moterų vieneto dainininkės, vadovaujamos Dalios Viskontienės, ir Toronto (Ka
nada) Maironio vardo mokyklos kanklininkės, vad. Žibutės Janeliūnienės, koncertuoja Lietuvos 
Dukterų šventėje, Detroit, MI. 

Po Mišių buvo suteiktas spe
cialus apdovanojimas Irene 
Yanek, 86 kuopos narei, už jos 
nuopelnus Vyčių organizacijai. 

Mirusiųjų vyčių prisiminimą 
pravedė Pranciška Petkuvie
nė. Išvardinus mirusius na
rius, uždegtos žvakutės, su
kalbėtos maldos. 

Suvažiavimo uždarymo pie
tūs vyko parapijos patalpose. 
Lee Moore, 86 kuopos pirmi
ninke, padėkojo visiems už da
lyvavimą suvažiavime, linkėjo 
geros kelionės namo ir iki pa

simatymo ateinančiame suva
žiavime. 

Uždarymo žodį tarė ir Vidu
rio centro rajono pirmininkė 
Pranciška Petkuvienė. Padė
kojo Dubois vyčių kuopai už 
puikų šio savaitgalio paruo
šimą, programą ir nuoširdu
mą. 

Po gardžių užkandžių visi 
atsisveikino, palinkėjo vieni 
kitiems saugios kelionės grįž
tant į namus ir iki kito su
važiavimo! 

Regina Juškaitė-
Švobienė 

LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
SUSIKALBĖJIMO 

TRUKUMAS 

Skaitant Edvardo Šulaičio 
rašinį, rašytą „Draugo" dien
raštyje apie Jaunimo centrą: 
„Prie Jaunimo centro vyksta 
dideli darbai", susidarė vaiz
das, kad dėl įvykusių ne
sklandumų yra kaltos dvi Jau
nimo centro administracijos 
valdybos narės. 

Šis nesklandumas iškilo dėl 
to, kad nebuvo bendro pasita
rimo su tėvų jėzuitų namų ad
ministratoriumi Romu Bur-
neikiu, Jaunimo centro tary
bos pirmininku Vaclovu Mom-
kumi, Jaunimo centro direk
tore Maryte Utz ir pačiu Juo
zu Kuliu, suteikiant jam teisę 
kalbėti visų paminėtų asmenų 
vardu. Jeigu tas būtų buvę 
padaryta, nebūtų atsiradę ne
sklandumų. 

Dar prieš pradedant gatvės 
pagražinimo darbus, gal vos 
prieš tris mėnesius, Juozas Ku
lys buvo pasikvietęs Čikagos 
miesto gatvių taisymo valdy
bos inžinierių į Jaunimo cent
ro raštinę pasikalbėti apie nu
matytus darbus. Jis parodė 
miesto inžinerijos skyriaus pa-

It makes a world of difference vvhen you fly SAS 
to Lithuania. 
No one makes round-trip travel to Uthijania easier and more convenient Itan SAS. 
From Chicaco. we offer daily service to Vilnius with a hassie-free connection via 
Stockholm, When you're ready to retum. you'li enjoy same-day trave: back to 
Chicago through our Copenhagen hub. Fmd out what a worid of difterence SAS 
can make for your next tnp. Just catl your Travel Agent or SAS at 1-800-221-2350 
or visit our website at www scandmavian.net. 
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darytus planus šio rajono pa
gražinimui. Šitame pasikalbė
jime dalyvavo Juozas Kulys, 
Vaclovas Momkus, Marytė 
Utz ir Antanas Paužuolis. 
Kalbėjusieji su šiuo inžinieriu
mi prašė, kad būtų gauta dau
giau vietos automobilių pasta
tymui. Miesto inžinierius sa
kė, kad mūsų pageidavimą 
perduos vyriausiam šio projek
to miesto gatvių valdybos vir
šininkui. 

Miestui pradėjus gatvės tai
symo darbus, pastebėta, kad į 
mūsų pageidavimus nebuvo 
atsižvelgta, Juozui Kuliui laiš
ku griežtai užprotestavus. 
Jaunimo centro administraci
jai laiško apie pareikštą pro
testą laiku negavus, atvykus 
dviem miesto inžinieriams iš
siaiškinti, išsiskyrė nuomo
nės. Reikia pabrėžti, kad 
miesto valdyba veikia nepri
klausomai nuo tame rajone 
esančių įstaigų. Jie priima pa
geidavimus, bet juos reikia pa
teikti labai anksti ir palaikyti 
ryšį. Planams gavus užtikrini
mą. Ju pakeisti neįmanoma, 
nes tai susiję su išlaidomis. 

Edvardo Šulaičio parašy
mas, kad Juozas Kulys susi
laukė priešiškumo iš lietuvių, 
ypač Jaunimo centro admi
nistracijos nanų, yra neteisybe. 
Trūko tik nuoširdaus išsikal
bėjimo, darant griežtesnius 
žygius. 

Jaunimo centras ir tėvai 
jėzuitai labai vertina kiekvie
no asmens pastangas papuošti 
Jaunimo centro aplinką. Ne
paisant atsiradusių išorinių 
nesklandumų. Jaunimo cent
ras pagražėjo iš lauko ir iš vi
daus dėl energingų jo darbuo
tojų: direktorės Marytės Utz ir 
Skirmantės Miglinienės. Gele
žinė lauko tvora buvo naujai 
nudažyta. Daugelio klasių sie
nos ir lubos naujai nudažytos, 
grindys vaškuotos. Rūbinės, 
tualetų lubos ir sienos naujai 
išdažytos. Pietiniai laiptų tu
rėklai papuošti. Sugedusi šil
dymo krosnis bus pakeista 
nauja dar prieš šildymo sezo
ną. Nebus užmirštas ir Lais
vės kovų paminklas su auku
ru. Visi šitie darbai galėjo būti 
padaryti tik Lietuvių fondo 
dėka, kuris paskyrė šiems 
darbams per 50,000 dolerių, 
nors šildymo įranga kainuos 
kur kas daugiau. Į pagražėjusi 
Jaunimo centrą rinksis mo
kyklinis jaunimas, visuome
nės nariai pradės naudotis 
koncertų ir pokylių salėmis. 
Šiais metais Jaunimo centre 
vyko „Draugo" pokylis, užpil
dęs didžiąją salę. Rugsėjo 
mėn. 24 dieną įvyko garsaus 

Lietuvos operos solisto Virgili
jaus Noreikos koncertas. Lap
kričio 18 dieną Čikagos Lietu
vių opera ruošia ištaigingą 
puotą, paminint jos gyvavimo 
45 metus. Gautos įplaukos 
bus panaudotos pavasario se
zono operos pastatymui „Mei
lės eleksyras". Be šių rengi
nių, bus dar daugiau. 

Jaunimo centro taryba ir 
valdyba kviečia lietuvių vi
suomenę remti šiuos lietu
vybės išlaikymo namus, ruo
šiant renginius, kuo gausiau 
juose dalyvauti, paremti savo 
aukomis. 

Jaunimo centro taryba ir 
valdyba prašo visuomenes ne
sivadovauti išgirstais gandais, 
o, kilus neaiškumams, išsi
aiškinti su jos vadovaujančiais 
asmenimis. Tik nuoširdus abi
pusis išsikalbėjimas užgydo 
žaizdas. 

Antanas Paužuolis 
Jaunimo centro 

administracijos valdybos 
narys 

PADĖKA UŽ ILGĄ 
ILGĄ RAŠINĮ 

Paskutiniu laiku „Draugas" 
pasižymi labai ištęstais 
straipsniais; net kvapo pri
trūksta mėginant įsisąmoninti 
žodžiavimo paslaptis. Ačiū 
Henrikui Gintautui už popu
liarumo neišsemtą, lietuvišką 
dailiojo žodžio šaltinį-memua-
rą „Vladui Šlaitui aštuonias
dešimtmečio proga" š.m. rug
sėjo mėn. 23 dienos „Draugo" 
numeryje. Memuarą perskai
čiau kelis kartus su giliu dė
mesiu, nors ir ėjo per ištisą 
puslapį su viršum. Poetinė 
kalba Vlado Šlaito kūryboje 
atskleidžia ne vien tiktai jo 
eilėdaros savumus. Aš tikiu, 
šisai poetas priklauso \Veit-
schmerz literatų srovei. Jo kū
ryba — omnia mecum porte — 
išeivijos dienų beribėje nepra
leido nei vieno kentėjimų 
skundo. Tasai ilgas ilgas Hen
riko Gintauto rašinys visa tai 
estetiškai skaitytojams per
davė. Padėka už tai nuo vie
nos iš jų. 

Stasė V. Paut ienienė 
Lagūna Niguei. C A 

NEPASTOVAUS PROTO 
AUTORIUS 

Kanadoje prieš kelis metus 
Vancouveryje buvo atsiradęs 
nepastovaus proto žmogelis. 
Rašydavo šlykščius laiškus 
kunigams, visuomenes veikė
jams, daktarams ir kitiems. 
Pagaliau mirtis pasišaukė 
amžinybėn. Dabar atsirado 
toks Toronte, kuris jau keli 
metai leidžia Lietuvoje kny
gas, teršiančias Kanados vei
kėjus, mokyklas, spaudą ir ku
nigus. Knygos neturi jokios 
literatūrines vertes. Pagaliau 
pradėjo rašyti į Lietuvos spau
dą, žinoma, menkos vertės 
spaudą, kuri už pinigus viską 
spausdina. 

Pasak jo, mes Kanadoje lie
tuviai visi esame „glušiai". 
Gaila, kad tokio žmogaus ne
įmanoma pagydyti, bet gera 
žinoti, kad toks yra ir nekreip
ti dėmesio į jo raštus. 

Anupras Kuprelis 
Toronto, Ont. Canada 

Atverk man lūpas, Motina Mergele, 
Kad aš galėčiau garbinti Tave! 
Leisk padėkoti Tau už savo kelią 
Ir už malones, plaukiančias srove. 
Giedcsius Tau, kol vakaro šešėliai 
Šios žemes dienų gęstančią lydės... 
Gražesnei dienai Tu mane prikėlei, 
Apsupus meile Motinos Širdies! 

Lacnma 

BRONĖ VAITKIENĖ 
JANKAUSKAITĖ 

Mirė 2000 m. spalio 13 d. 7 vai. ryto, sulaukusi 70 metų. 
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Marąuette Parko 

apylinkėje. Gimė Lietuvoje, Telšiuose. Augo Panevėžyje. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Algirdas, duktė Ramoną Neuman, 
žentas Erick, anūkas Tomas, sesuo Liucija Amezcua. vyras 
Carlos, pusseseres Irena Stongvila, Aurelija Kaye, 
gyvenanti Floridoje, svainis Antanas Skrebys ir daug 
giminių Lietuvoje ir Amerikoje; taip pat artimi draugai 
kun. Antanas Lapė ir kun. Aiionidas Budrius. 

Velionė buvo duktė a.a. Stasio ir a.a. Sofijos Jankauskų, 
sesuo a.a. Zigmo Jankausko, a.a. Stasės Skrebienės, a.a. 
Birutės Baufeid. 

Velionė Bronė buvo Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
rėmėja, priklausė Lietuvos Vyčiams ir Marijos legionui. 

A.a. Bronė pašarvota spalio 17 d. nuo 3 iki 8 v.v. Brady-
Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87 St., Evergreen Park, 
IL. 

Laidotuvės spalio 18 d. Iš laidojimo namų 10 vai. ryto 
Velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ry t 0 bus aukojamos šv. Mišios 
užjos sielą. Po Mišių Velione bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė , žentas, anūkas ir kiti 
giminės. 

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

A. t A. 
Dr. JURGIUI STARKUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo žmonai dr. PETRONĖLEI, 
dukrai JŪRATĖJ ir sūnui dr. JONUI su šeimomis bei' 
visiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime. 

Elena ir Karolis Milkovaičiai 

< A. t A. 
VYTENIUI KVIEČIUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame tėvui dr. 
BENJAMINUI KVIEČIUI, broliams dr. PETRUI 
KVIEČIUI ir EDVARDUI KVIEČIUI su šeimomis, 
seseriai BIRUTEI ZIEGLER su šeima ir kitiems 
artimiesiems. 

Petras Blekys 

Irena Blekys ir Allan Johnson 

Petras ir Rėdą Biekiai 

Mielai 

A. t A. 
BRONEI GRYBAUSKIENEI 
staigiai ir netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą jos vyrui ALEKSUI, dukrai LORETAI ir 
POVILUI GVAZDINSKAMS. anūkams INGRIDAI 
ir ALEKS1UKUI bei giminėms Lietuvoje. 

Stasė Gvazdinskienė 

Darius, Jūra ir Andrius Gvidai 

Elena Z. Carter 

Teofilė Mišauskiene 

Ka:\s Jonaitis 

A. t A. 
PETRUI SNIEGAIČIUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ELENĄ, gimines 
ir kartu liūdime. 

Lietuvos Dukterys 

Juno Beach. FU 

http://scandmavian.net
file:///Veit-
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

Mažieji draugai: Vija Lietuvninkaite. Aleksas Siliūnas. Andreja Siiiūnai-
tė. Dovas Lietuvninkas. Paulius Siliūnas. Daiva. Audra ir Lija Siliūnaitės 
dirbo garažo dalykų išpardavime (garage salei, kad surinktų pinigų 
..Vaiko vartų į mokslo" būreliui, kuris rūpinasi apieistais vaikais Lietuvo-
je. Mažieji Čikagos ir jos apylinkių lietuvaičiai visus kviečia į būrelio ruo
šiamus ,.Laumių pietus" 'Hallovveen). kurie vyks spalio 22 d., sekmadie
nį. Pasaulio lietuvių centre. Bilietus užsisakykite, skambindami N'ijoiei 
Grigaliūnienei tel. 708-974-1262. 

Dievas ir geri žmonės pa
deda ..Vaikų vartų į mokslą"' 
būrelio narėms vykdyti mora
linių vertybių skiepijimo prog
ramą apleistų vaikų centruo
se, Vilniuje. Vienas iš tokių 
rėmėju yra Algis Strimaitis iš 
Čikagos, kuris susipažinęs su 
jų vykdoma programa Vilniu
je. „Vaiko vartų į mokslą" bū
reliui paaukojo 1,000 dol. Vai
kai ir darbuotojos džiaugiasi, 
turėdamos tokį geraširdį rė
mėją. 

29-osios kasmetinės lietu
vių fotografijos parodos 
atidarymas vyks šį penktadie
nį, spalio 20 d., 7:30 val.v. 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Dalyvauja apie 150 lie
tuvių fotomenininkų iš JAV, 
Kanados. Lietuvos ir net toli
mosios Ukrainos. Parodą ren
gia Budrio lietuvių fotoarchy-
vas. Kviečiame atsilankyti. 

Nuo spalio mėnesio vėl 
prasideda Šv. Rašto būrelio 
užsiėmimai seselių namuose. 
Jaunimui nuo 14 metų ir vy
resniems vyksta antradieniais 
nuo 7 vai. iki 8 val.v., vaikams 
nuo 10 iki 14 metų - trečiadie
niais nuo 7 iki 8 val.v. Seselių 
adresas: 1132 Gillian St.. Le-
mont: tel. 630-243-1070. 

Francis Cardinal George, 
OMI. gruodžio 9-13 dienomis 
vyksta į Meksikos Our Lady of 
Guadalupe šventovę kartu su 
Čikagos tikinčiaisiais. Norin
tieji prisijungti prie šios ke
lionės iki lapkričio 15 d. pa
siskambinkite Fr. Sanchez tel. 
312-751-8308. 

Ateitininkų medicinos 
korporacijos „Gaja" susirin
kimas vyks spalio 22 d., sek
madienį. Ateitininkų namuo
se. Lemonte. 9 vai.r. bus auko
jamos šv. Mišios Palaimintojo 
J. Matulaičio misijos koplyčio
je. Po to 11 val.r. susirinkimas 
su programa ir pusryčiais 
vyks Ateitininkų namų salėje. 
Visi nariai ir jų draugai kvie
čiami dalyvauti. 

Čikagos laikraštis ,.The 
Cathoiic New Word" organi
zuoja 8 dienų kelionę į 
Šventąją žemę nuo lapkričio 5 
iki 13 dienos. Informacija tel. 
312-243-8894. 

Lietuviški blynai! Pirmieji 
šių metų lietuviškų blynų pus
ryčiai vyks spalio 22 d., sek
madienį, po 8. 9, ir 10:30 vai. 
ryto šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Kvie
čiame visus dalyvauti, ateiti 
su šeimomis, pavalgyti ir pa
sisvečiuoti. Visas pelnas - pa
rapijai! 

Čikagos ir apylinkių atei
t ininkai ir besidomintys jų 
veikla dalyviai rinksis į 20-ąjį 
Ateities savaitgalį, vyksiantį 
spalio 28 d., šeštadienį, ir spa
lio 29 d., sekmadienį. Ateiti
ninkų namuose. Lemonte. 
2000 metų savaitgalio metu 
kalbės ir pranešimus skaitys 
prof. Vytautas Bieliauskas, dr. 
Petras V. Kisielius, prof. Vejas 
Liulevičius, mons. dr. Jurgis 
Šarauskas ir prof. dr. Alfred 
Erich Senn. Visa tiksli progra
ma bus išspausdinta spalio 21 
d. ..Drauge". 

Lietuvių operos vajaus 
laimingųjų bilietėlių trauki
mas vyks metinio pokylio me
tu šeštadienį, lapkričio 18 d. 
Visada įdomu išgirsti lai
mingųjų pavardes. O gal ir 
šiais metais laimė nusišypsos 
vienam iŠ pokylyje esančių, 
kaip ne kartą būna? O taip 
gali atsitikti ir Jums. Būtinai 
dalyvaukite! Jei dar neišsiun-
tete bilietėlių šaknelių. Ope
ros valdyba laukia ir prašo tai 
kuo skubiausiai padaryti. 

Spalio 18 d. Pal. J. Matu
laičio misija organizuoja vie
nos dienos kelionę į Šventąjį 
kalną Wisconsin. Skambinkite 
Danieliui Liutikui tel. 708-
301-3824. 

Filmai 
Ispanų dailininkas Fran-

cisco de Goya (1746-1828) 
laikomas vienu iš garsiausių 
pasaulio dailininkų, o taip pat 
ir vienu moderniosios tapybos 
pradininkų. Paskutiniame re
žisieriaus Carlos Saura filme 
"Goya in Bordeaux" nuosta
biais vaizdais pasakojamas 
nepakartojamas žymiojo daili-
ninkos gyvenimas - 82 metų 
F. de Goya savo mirties išva
karėse prisimena asmeninius 
išgyvenimus kartu su tuo me
tu jį gaubusiomis politinėmis 
dvaro intrigomis, šlove, melu 
ir meile. Šis filmas nuo spalio 
20 d. pradedamas rodyti Mu-
sic Bow kino teatre (3733 N. 
Southport Ave.). Informacija 
tel. 773-871-6604. 

Člurllon I (p 

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

/ ^ . s t: i tsalls 
PENKIOS PASKAITOS 

APIE ČIURLIONĮ 
l Čiurlionio festivalį įsijungs 

ir M. K. Čiurlionio kūrybos ty
rinėtojai, kurie apie mūsų žy
miojo kūrėjo muziką ir dailę 
kalbės lapkričio 4 d., šeštadie
nį, Čiurlionio galerijoje Jauni
mo centre. 

Iš Bostono atvyks dr. Stasys 
Goštautas, kuris atveš prane
šimą, pavadintą „Globalinis 
M. K. Čiurlionis". Dr. Audrius 
Plioplys (Čikaga) paruoš pasa
kojimą „Mintys sugrįžtant 
prie M. K. Čiurlionio", dr. Ste-
phen Smigocki iš VVest Virgi-
nia Fairmont miesto kalbės 
apie šviesą M. K Čiurlionio 
tapyboje, muzikologė Danutė 
Liaubienė (Akron, Ohio) gre
tins M. K. Čiurlionį ir F. 
Nietzsche, o muzikologo Lino 
Paulauskio iš Vilniaus paskai
ta vadinsis „M. K. Čiurlionis 
kaip muzikologinių ginčų ob
jektas. 

Šie penki pranešimai bus 
skaitomi lapkričio 4 dienos, 
šeštadienio, vakarą Jaunimo 
centre - po M. K. Čiurlionio 
tapybos darbų reprodukcijų ir 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
dailininkų darbų parodos ati
darymo bei po vaidinimo, su
kurto pagal M. K. Čiurlionio ir 
S. Kymantaitės-Čiurlionienės 
laiškus. E. A. 

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
pirmas po vasaros atostogų 
susirinkimas buvo įdomus ir 
darbingas. Mickey Petrošius 
išvykus atostogoms, susirinki
mui vadovavo pirmininkės 
pirmasis pavaduotojas Alek
sandras Mockus. Jis pakvietė 
kun. Rimą Gudelį sukalbėti 
susikaupimo maldą. Kun. Ri
mas Gudelis atlieka Dvasios 
vadovo pareigas. Po maldos 
pirmininkaujantis pakvietė 
valdybos narius atlikti kuopos 
veiklos pranešimus. Po prane
šimų vyko naujos valdybos 
rinkimai. Dalyviai, kurių buvo 
40 narių, viešu balsavimu iš
rinko šiuos asmenis: Leon 
Paukšte — pirmininkas; Alek-
sander Mockus — pirmas pir
mininko pavaduotojas; Ellie 
Kasputis — antra pirm. pava
duotoja; Maria Deksnis" — 
trečia pirm. pavaduotoja; susi
rinkimų sekretorė — Gerri 
Chaplin; valdybos sekretorė 
Maryanne Gerčius; korespon
dentė pranešimų — Alvina 
Giedraitis; iždo pajamų sekre
torė — Theresė Vaitkus; 
iždininkė — Dolores VVainaus-
kas; patikėtiniai — Lorraine 
Švelnis ir Mary Banky; tvark
dariai — Edvvard Pocius, Pe-
fer Jadviršis ir Louis C. Ro-

gers. 
Kun. Rimas Gudelis vykdys 

Dvasios vadovo pareigas. Se
sele Tarcisia Stulgis. SSC, bus 
kuopos fotografe, ryšius su lie
tuviais palaikys sesele There
sė Papšis. Korespondentė ry
šiams su lietuvių visuomene 
bus Mikey Petrošius. Žurnalo 
„Vytis" korespondentės darbą 
atliks sesele Johanna Shai-
nauskas, SSC. Apeigų vadove 
— Julia Zakarka; svečių 
priėmimą ir mirusių lankymą 
atliks Estelie Rogers; renginių 
vadovės — Anelė Pocius ir Do
lores Maldūnas. 

Šią vasarą Lietuvos Vyčių 
87-tas seimas vyko Los An
geles. CA, Holyvvood Hills vie
tovėje. I šį seimą suvažiavo at
stovai iš visų JAV Lietuvos 
Vyčių kuopų. J šį suvažiavimą 
atvyko ir Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma. 87-tame LV suvažiavi
me dalyvavo šie 112 kuopos 
atstovai: seselės kazimierietės 
Johanna Shainauskas, Tarci
sia Stulgis, Theresa Papšis, 
Aldona ir Algirdas Braziai. 
Mary Banky. Alvina Giedrai
tis, Genevive Giedraitis, Do
lores Maldūnas, Estella Ro
gers, Eleonor Kasputis, Dolores 
ir John Adomėnai. Iškilmingo 

pokylio metu Lietuvos Vyčiai 
Lietuvos prezidentą ir jo žmo
ną apdovanojo reikšmingomis 
prisiminimo dovanomis, pa
keldami į Garbes narius, o 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus iškilųjį operos so
listą Algirdą Brazį ir Aldoną 
Brazienę apdovanojo meda
liais. Buvo pagerbtas ir Faus
tas Strolia. ilgametis Lietuvos 
Vyčių choro vedėjas. 

Atstovai papasakojo savo 
{spūdžius ir patirtį kelionėje į 
Seimą ir pačiame Seime. 
Neužmirštami liko Lietuvos 
Respublikos prezidento Valdo 
Adamkaus, LR ambasado
riaus Vašingtone Stasio Saka
lausko ir LR generalinio kon
sulo Los Angeles Vytauto Če
kanausko apsilankymas šiame 
seime. 

Pažymėtina, kad 112 kuopos 
nare ses. Joanna Shainauskas 
buvo išrinkta Lietuvos Vyčių 
centro valdybos protokolų sek
retorės pareigoms, o Robert A. 
Martin, Jn.. iš Čikagos išrink
tas centro valdybos pirminin
ku. 

Kitas 112-tos kuopos susi
rinkimas bus gruodžio 19 die
ną. Šios kuopos Vyčiai yra 
kviečiami dalyvauti Vidurio 
rajono Lietuvos Vyčių suva
žiavime, kuris įvyks spalio 7 
dieną, šeštadienį, Šv. Kazi
miero seselių motiniškame 
name, Marąuette Parke. Šio 

suvažiavimo metu bus renka
ma Vidurio rajono valdyba 
2000-2001 metams. Norintieji 
dalyvauti turi pranešti seselei 
Johanna; Shainauskas. tel. 
773-476-5135. 

Pažymėtina, kad JAV Lietu
vos Vyčių kuopos labai daug 
prisideda prie Lietuvos gyven
tojų šelpimo. Kiekvienas Vy
čių kuopos susirinkimas bai
giamas pasisvečiavimu ir vai
šėmis, kurias paruošia valdy
bos nariai. 

A. Paužuolis 

Leais *sala!l< i s 

Six Flags Great .America 
pavirto Haliovveen šventės vie
ta, kurioje veikia ir gyvena 
daugiau kaip 250 įvairiausių 
fantastinių veikėjų. Ši žaidi
mų ir karuselių aikštelė spe
cialiai apšviesta ir dekoruota 
rudens šventės atributais. 
Six Flags Great America įsi
kūrusi 542 N. Illinois Route 
21. Gurnee: tel. 847-249-4636. 

Skelbimai 
• Dėmesio! Marąuette Par

ke, tarp California ir Kedzie 
gatvių į pietus nuo 71 St. par
duodamas 1-72 ei. mūrinis ri3-
mas 5 miegamųjų vienai šeimai 
arba 2 butai giminingoms šei
moms Skambint i Algiui Lie-
pinaičiui, „pager" 708-281-
6764. 

( K I T O Lietuviu medžiotoju ir /.uvautoju klubo medžiokles išvykos 1999 m. rudens dalyviai 'm> iš eiles >: Antanas 
Lingis. Bronius Bikulcius. Valius Miriulis, Tomas Warren. Vytas Markevičius. Sigitas Miknaitis. Adomas Didž
iulis. Kazys V'abalaitis. Andrius Dapkus. Viktoras Panaros, .Jonas Papartis. Arūnas Buntinas 

KAIP SULAUKTI 
Spalio 11 d., trečiadienį, 

gausus būrys klausytojų susi
rinko į „Seklyčioje" vykstančią 
vyresniųjų lietuvių popietę, 
kad išgirstų dr. Antano Raz
mos, vyr., paskaitos apie tai, 
kaip sulaukti ilgo ir sveiko 
amžiaus. Renginių vadovė E. 
Sirutienė pristatė dr. A. Raz
mą ir paaiškino, jog jį vadi
nam vyresniu todėl, kad jo 
abu sūnūs irgi gydytojai, tai 
reikia kaip nors duoti jam „vy
resniškumo" laipsnį. 

Be to, dr. A. Razma, vyr., 
aktyviai dalyvauja lietuviško
je veikloje ir šiemet Balzeko 
kultūros muziejus „Metų žmo
gaus" žymenį paskyrė jam. 
Taip pat 1995 m. jis buvo ap
dovanotas „EHis Island Medai 
of Honor" — kaip Amerikos pi
lietis, pasižymėjęs savo profe
sijoje ir etninėje — lietuvių 
veikloje. Tuo žymeniu apdova
noti keli JAV prezidentai, ge
nerolai, aktoriai ir kitų profe
sijų amerikiečiai. 1996 m. Vy
tauto Didžiojo universitetas 
dr. Razmai suteikė sociologijos 
garbės doktoratą už Lietuvių 
fondo įsteigimą. 1998 m. Lie
tuvos prezidentas V. Adamkus 
jam įteikė Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Gedimino trečio
jo laipsnio ordiną. Taip pat dr. 
A. Razma buvo apdovanotas 
keletos organizacijų žymeni
mis. Ir dabar, būdamas vyres
niuoju, mums, irgi „vyresnie
siems", patarė, kaip ilgai gy
venti ir būti sveikiems. 

Dr. A. Razma, vyr., padė
kojęs už gausų dalyvavimą su
sirinkusiems ir E. Sirutienei 
už išsamų pristatymą, pradėjo 
savo paskaitą dešimčia pata
rimų, kuriuos nurodo „Natio
nal Institute of Aging". 

Pirmiausia: balansuota die
ta, kurios laikantis, 5 kartus 
per dieną būtų valgomi vaisiai 
ir daržoves. Laikytis toliau 
nuo riebalu Reikia kasdien 30 
min. pasivaikščioti ir pasi
mankštinti — pagimnastikuo-
ti. bet pradedant „rimtą" 
mankštinimosi programą, bū
tina pasitarti su gydytoju. 
Taip pat reikia reguliariai tik
rintis sveikatą — „pasirodyti 
gydytojui". Būtinai mest rūky
ti (jei dar kas nors rūko), nes 
tai yra labai pavojinga. Būti 
atsargiems namuose: nepas-
lysti vaikščiojant ar lipant 
laiptais, kad griūvant neįvyk
tų lūžimų. Automobilyje būti
nai užsisegti diržą 'sent beit 

ILGO AMŽIAUS 
Reikia stengtis palaikyti ge

rą nuotaiką. Bendrauti su šei
mos nariais ir bičiuliais. Daly
vauti visuomeninėje veikloje. 
Tas pagerina gyvenimą ir pa
deda išvengti ligų. 

Saugotis persišaldymo ir ne-
sideginti saulėje. Alkoholis, jei 
jo nedaug ir ne dažnai naudo
jama — veikia teigiamai, nes 
pataiso nuotaiką. 

Reikia susitvarkyti asme
ninius ir finansus liečiančius 
dokumentus. Taip pat reikia 
apsispręsti, kur ir kaip norė
tumėte praleisti senatvę. Iš
laikyti gerą nuotaiką — 
džiaugtis tuo, ką dabar turi
me. 

Šiais laikais žmogus galėtų 
išgyventi net 120 metų, nes 
medicina yra taip pažengusi. 
Praeito šimtmečio pradžioje 
amžiaus vidurkis buvo 47-50 
metų. Dabar — 78 metai (mo
terys gyvena ilgiau). Senėji
mas susijęs su degeneracija 
(įvairiais neigiamais pasikeiti
mais įvairiuose organuose ir 
audiniuose). Tie pakitimai ga
li paaštrėti nuo rūkymo, gau
saus alkoholio vartojimo, blo
gos mitybos, nejudėjimo. Ilgas 
amžius priklauso ir nuo pa
veldėjimo. 

Taigi senėjimo procesą su
mažinti gali: sportas — 
mankšta, subalansuota dieta. 
Reikia išgerti pusę aspirino 
tabletės kasdien, arba 1 table
tę kas antrą dieną (kraują 
skystinti). Reikia vartoti mul-
tivitaminus, nes vitaminai E, 
A, C, D labai naudingi. Vita
minas D padeda kovai su skle
roze, taip kaip ir kalcis (cal-

cium). 
Moterys turėtų vartoti hor

monus 'jei neturi ginekologi
nių problemų). Moterims kar
tą per metus būtinai reikia 
persišviesti krūtis (pasidaryti 
mamogramą). Taip pat patar
tina pasidaryti „Pap" tepinį — 
pasitikrinti, ar nėra gimdos 
kaklelio vėžio. 

Kraujospūdį reikia tikrinti 
kas metai, o jei yra kokių 
problemų, tai dažniau. Choles
terolį gerai tikrint kas 3 me
tus, o jei aukštas (daugiau 
kaip 200), — kas 6 mėnesius. 
Reikia persišviesti plaučius 1 
kartą per metus ir pasiskiepy
ti nuo gripo (influenzos) bei 
pneumonijos (plaučių uždegi
mo). Vyresniame amžiuje rei
kėtų pasidaryti ir storosios 
žarnos tyrimą — pasitikrinti, 
ar nėra storosios žarnos (co-
lon) vėžio. 

Dažniausios mirčių priežas
tys yra: širdies smūgis, vėžys, 
kraujo išsiliejimas smegenyse. 

Norint išvengti širdies ir 
smegenų insultų, reikia žiūrė
ti, kad būtų normalus kraujo 
spaudimas ir atitinkama die
ta. Čia genetika, t.y .paveldėji
mas, taip pat turi daug reikš
mės. Cukraligė liga irgi yra 
dažnai paveldima. Mirtingu
mas nuo širdies ir smegenų in
sultų — didelis. 

Plaučių vėžį dažnai gauna 
rūkantieji. Jį sunku diagno
zuoti. Storosios žarnos '.colon,1 

vėžys, jei laiku išoperuotas, 
pagydomas. Vyrus dažnai ka
muoja prostatos vėžys, kaip 
moteris krūties. 

Dr. A. Razma, vyr.. atsaki
nėjo į susirinkusiųjų klausi-

Dr. Antanas Razma, vyresnysis. 
..Seklyčioje" skaitė paskaitą, kaip 
sulaukti ilgo amžiaus. 

mus. kurių buvo daug. Dakta
ras pabrėžė, kad daug ligų pa
veldima, ir gaila, kad yra 
daug gerų vaistų, tik jie bran
gūs. Kai kurias ligas iabai 
sunku diagnozuoti. 

Po to matėme vaizdajuostes. 
Pirmoji — apie vyresnio žmo
gaus mankštą, o antroji buvo 
tikra atgaiva — pilna poezijos 
ir nuostabiai gražių gėlių ir 
gamtovaizdžių. Taip pat buvo 
rodoma vaizdajuostė apie no
rimą Kražiuose atstatyti pa
statą, kuriame būtų salė. bib
lioteka, keletas kambarių sve
čiams ir butas vikarui kunigui 
Alionidui Budriui. 

Dr. A. Razmai. vyr.. visi ..vy
resnieji" esam labai dėkingi už 
visas informacijas sveikatos 
reikalais. Jis tikrai vertas 
..Metų žmogaus" žymenio. 

Emilija J. Valantinienė 

Nuolatiniai ..Seklyčios" |x>piecių dalyviai 'iš kaires >: Pranė Masiliomene. .Juozas Masilionis ii Akkma Pankicm-

• 




