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Grūto projektui reikia 
ant isoviet inės krypties 
Vilnius-Druskininkai. 

rugpjūčio 4 d. (BXS-Elta) — 
Lietuvos teisingumo ministe
rija nustatė, kad vyriausybė 
teisėtai perdavė 42 soviet
mečio paminklines skulptūras 
kuriamam Grūto parkui. 

Kultūros viceministrės Inos 
Marčiulionytės vadovaujama 
darbo grupė sieks, kad ši paro
da Dzūkijos miške „įgautų tin
kamą istori įį kontekstą", pa
brėžiant, kad tai yra „lietuvių 
tautai nusikaltusių ar soviet
mečiu garbintų asmenų at
vaizdai", sakoma vyriausybės 
spaudos tarnybos pranešime 
trečiadienį. 

Seimui paprašius, vyriau
sybė buvo pavedusi Teisingu
mo ministerijai pakartotinai 
išnagrinėti, ar teisiškai ne
priekaištingas yra 1998 m. 
gruodžio 31 d. priimtas vy
riausybės nutarimas nuo pa
kylų nuimtas tarybinio laiko
tarpio paminklines skulptūras 
perduoti viešajai įstaigai „He-
sonos klubas" laikinai neatly
gintinai naudoti. 

Pasak vyriausybės, sudaryta 
speciali darbo grupė, kuri 
teiks pasiūlymus vyriausybei 
dėl sovietinių stabų rodymo. 
Šios grupės parengtų krypčių 
privalės laikytis sovietmečio 
reliktų parką savo privačioje 
valdoje Grūto pelkėje kurian
tis verslininkas Viliumas Ma
linauskas. 

Į darbo grupę įtrtukti prem
jero aplinkos darbuotojai, poli

tinių kalinių ir tremtinių or
ganizacijų, kūrybinių sąjungų 
atstovai, Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
vadovai. 

Verslininkas V. Malinaus
kas teigė, kad sovietinių 
skulptūrų rodymo tvarka se
niai sudaryta. Pasak jo, joje 
yra nurodyta, kaip skulptūros 
bus pristatomos, kad bus 
įrengtas muziejus, kuriame 
ketinama pateikti išsamią is
torinę medžiagą apie sovieti
nius veikėjus bei įrengta kino 
salė dokumentiniams filmams 
demonstruoti. „Gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo 
centro paprašėme, kad apie 
kiekvieno sovietinio veikėjo 
veiklą atsiųstų duomenis, ku
riuos muziejuje pažadėjome 
pateikti tiksliai žodis žodin, 
tačiau atsakymo nesulaukėme 
iki šiol", pažymėjo V. Mali
nauskas. 

Grūto miške numatoma ro
dyti daugiau negu penkias
dešimt sovietinio laikotarpio 
parodrkių. Tokia paroda pasi
piktino Vilniaus miesto sąjū
džio grupių susivienijimas 
„Lavora", kai kurie meno, kul
tūros veikėjai. 

Lietuvos istorijos parko stei
gėją, verslininką V. Mali
nauską palaiko Kovo 11-osios 
Signatarų klubas, jam pa
lankūs ir UAB „Vilmorus" 
birželį atliktos Lietuvos visuo
menės apklausos rezultatai. 

Prie Vilniaus Baltojo tilto rugpjūčio 3 dieną prasidėjo tradkir;es tarptautines oro balionų varžybos „Eurocent-
ras '99" ir 7-asis Lietuvos oro balionų čempionatas. Sostinėe^yventojai ir svečiai nemokamai galės gėrėtis oro 
balionų švente, kurioje skris komandos iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Vokietijos. Varžybos bus 
komentuojamos, aiškinamos jų taisyklės ir eiga, pasakojama oreivystės istorija. 

Nuotr.: Į dangų kyla pirmieji oro balionai. tEiui 

Ignalinos elektrinė „nesuklups" 
amžių sandūroje 

Parlamentarai prašo policiją 
gerbti žmogaus teises 

Vilnius, rugpjūčio 3-4 d. 
(Elta-BNS) — Seimo Žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas 
Emanuelis Zingeris kreipėsi į 
vidaus reikalų ministrą 
Česlovą Blažį, prašydamas jo 
sklandžiau organizuoti polici
jos veiksmus prieš narkotikų 
prekeivius bei kitus nusi
kaltėlius. 

Abejonių dėl galimų žmo
gaus teisių pažeidimų parla
mentarams kilo po užkardymo 
renginio Vilniaus „Ultros* 
klube, kurį lydėjo skandalinga 
informacija apie galimus žmo
gaus teisių pažeidimus, apie 
kuriuos, parlamentarų pasiū
lymu. Žmogaus teisių komi
tete aiškinosi Vilniaus miesto 

Sprogimo Kaune 
metu sužeista 
dešimt žmonių 
Kaunas, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Sprogimas Kaune 
statomoje vandenvalos įmonė
je trečiadienį nugriaudėjo ban
dymų metu, greičiausiai — dėl 
neatsargaus elgesio su ugni
mi. Spėjama, kad plytelių klo
jėjo cigaretė uždegė statybos 
darbe naudojamas dujas. 

Sprogimo metu sužeista 10 
žmonių. Plytelių klojėjo būklė 
yra sunki. Visi nukentėjusieji 
paguldyti į ligoninę. Tarp su
žeistųjų yra du Vokietijos pi
liečiai. Vienas iš jų — Herber
tas Runtė — įmonės „Bro-
cher", kūrusios projektus van
denvalos įmonei, darbų vado
vas. 

Dalis vandenvalos įmonės 
pajėgumų turėjo būti iškilmin
gai paleisti ketvirtadienį, to
dėl išvakarėse buvo išbando
mi. Visus įrengimus planuota 
paleista rugsėjo 16 dieną. 

Sprogimas įvyko technologi
nių įrenginių pastate, kuria
me išdužo vienas langas. 

vyriausiojo policijos komisa
riato savivaldybės policyos 
komisaras Aldevinas švedas. 

Pasak pareigūno, policijos 
renginys buvo planinis ir vyk
dytas ne dėl kokio nors kon
kretaus nusikaltimo. Komisa
ras pripažino, kad veiksmai, 
kuriuose dalyvavo 25 pa
reigūnai iš įvairių struktūrų, 
tarp jų ir operatyvinių, dar 
niekada nebuvo vykdyti. Ta
čiau, jo teigimu, tokio pobū
džio renginiai ir toliau bus 
rengiami tose vietose, kur gali 
būti narkotikus vartojančių 
asmenų. 

Praėjusį penktadienį apie vi
durnaktį į sostinės naktinį 
klubą „Ultra" įsiveržė kelios 
dešimtys pareigūnų ir ėmė 
tikrinti patalpas, įtarę, kad 
ten gali būti prekiaujama nar
kotikais. Tačiau norkotikų ne
buvo rasta. Klubo lankytojai 
buvo labai nepatenkinti polici
jos elgesiu. Daug lankytojų 
iškart po tikrinimo reikalavo 
klubo administracijos grąžinti 
pinigus ir atsiprašyti už suga
dintą vakarą. Tokiais veik
smais buvo labai nepatenkinti 
ir klubo vadovai. 

E. Zingeris pritarė policijos 
pastangoms stabdyti narko
manijos plitimą, tačiau pa
žymėjo, kad tai turi būti daro
ma laikantis įstatymų. Opera
tyvinio pobūdžio veiksmai turi 
būti vykdomi, kai policija turi 
žinių apie konkretų rengiamą 
arba padarytą nusikaltimą. 
„Dėl policijos akcijų žmogaus 
teisėms negresia pavojus, jei 
po policijos veiksmų nekalti 
žmonės pasijunta saugesni, o 
nusikaltėliai uždaromi. Ta
čiau policijos veiksmai yra su
siję su rizika pažeisti žmogaus 
teises, jei jie sukelia nemalo
numus ne nusikaltėliams, o 
nekaltiems asmenims", rašo
ma Žmogaus teisių komiteto 

Ignalina, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Ignalinos atominės 
elektrinės programuotojai jau 
beveik įgyvendino kompiute
rių programinės įrangos pro
blemos (Y2K), vadinamos tūks
tantmečio problema, pašali
nimo projektą. 

Iš numatytų 12-kos punktų 
teliko du apibendrinamieji 
darbai: spalio 18 d. bus patik
rintos visos naujosios progra
mos, o lapkričio 1 d. jėgainės 
vadovybei bus įteikta įgy
vendinto projekto ataskaita. 

Tūkstantmečio problemos 
projekto vadovas Aleksandras 
Miško pranešė, kad Ignalinos 
jėgainei ši pasaulinio masto 
problema nėra itin opi. Dau
gumos čia sumontuotų kon
trolės ir automatikos sistemų 
veikla nepriklauso nuo konk
rečios datos, o naujausia elek
trinėje įdiegta vakarietiška 
technika jau specialiai apsau
gota nuo tūkstantmečių kaitos 
pasekmių. 

Ignalinos atominėje elek
trinėje veikia du sovietų ga
mybos „Černobylio tipo" 
RBMK reaktoriai, tačiau jos 
saugumui pagerinti investuo
ta daug lėšų ir įdiegta pa
žangiausių vakarietiškų tech
nologijų. 

Prie Japonijos 
ambasados Vilniuje 

rasta bomba 
Vilnios, rugpjūčio 4 d. 

(BNS) — Vilniuje trečiadienį 
statybos bendrovės ,.Eika" di
rektorius Vilniaus vyriausiojo 
policijos komisariato pareigū
nams pranešė, kad M. K 
Čiurlionio gatvėje, netoli Japo
nijos ambasados, kur statoma 
ir ambasadoriaus rezidencija, 
rasta aviacinė bomba. 

Greičiausiai nuo Antrojo pa
saulinio karo laikų likusi apie 
50-60 centimetrų ilgio bomba 
buvo rasta, statybininkams 
kasant duobę prie ambasados 
teritorijos. 

Dėl sprogmens ambasadoje 
panikos nekilo. Japonijos dip
lomatai buvo išėję pasiteirau
ti, kas vyksta jų ambasados 
teritorijoje. Į žinią apie sprog
menį jie reagavo santūriai. 

Jeigu išminuotojai nuspręs 
bombą sunaikinti vietoje, am
basadoje esantys žmonės bus 
evakuoti. 
išplatintame pranešime spau
dai. 

Programuotojai visame pa
saulyje dabar stengiasi užbėg
ti už akių galimai suirutei 
kompiuterių sistemose, kai 
žmonija įžengs į trečiąjį tūks
tantmetį. Kai kuriose kompiu
terių programose metai skai
čiuojami, žymint tik paskuti
nius du skaitmenis, ir, pra
sidėjus 2000-siem.s, paskuti
nieji du nuliai, nent iymintys 
neįmaromus „nulinius" me
tus, grasina sujaukti ištisas 
kompiuterių sistemas. 

Praėjusiais metais IAE dė
mesį į šią problemą atkreipė 
švedų branduolinės saugos ek
spertai. Įsigilinę į ją, Ignalinos 
AE specialistai dar tada priėjo 
išvados, kad jėgainės progra
minė įranga, valdanti svar
biausius veiksmus, nepriklau
so nuo amžių kaitos. 

* Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pareng
tas Socialinės ligos išmokos įs
tatymo projektas yra labai ne
parankus darbuotojams, teigia 
Seimo narė socialdemokrate 
Roma Dovydėnienė. Projekte 
numatyta, kad socialinės ligos 
(traumos, bendrojo susirgimo 
ir pan.) atveju „Sodra" dar
buotojui socialinę draudimo 
išmoką mokės tik nuo 11-šios 
susirgimo dienos. Už 10 pir
mųjų dienų, kurias sirgs dar
buotojas, turės mokėti pats 
darbdavys. „Tačiau įstatymas 
tiesiogiai tai daryti darbdavio 
neįpareigoja", trečiadienį 
spaudos konferencijoje teigė 
R. Dovydėnienė. ..Dešimt die
nų darbuotojas tikrai negaus 
nieko", įsitikinusi Seimo narė. 
Be to, anot jos, „sergantys 
darbuotojai turės būti atleisti, 
o jei jie sirgs — sirgs savo sąs
kaita". (Elta) 

* Premjeras Rolandas 
Paksas, sekdamas prezidento 
Valdo Adamkaus pėdomis, vy
riausybėje sudarė 20 neetati
nių konsultantų grupę. Kalbė
ta, kad visas būrys garsenybių 
dirbs „iš idėjos". Tačiau, kaip 
sužinojo „Lietuvos žinios" 
(08.04), neetatiniai konsultan
tai užsidirbs pinigų, kuriuos 
jie gaus už įvairius įstatymų 
projektus ir kitas valstybės 
plėtojimo programas. Žinoma, 
iš biudžeto lėšų. Laikraščiui 
kilo klausimas, kodėl R. Pakso 
vyriausybei prireikė dar 20 
neetatinių konsultantų, kai 
premjerui už nemenkus atly
ginimus „pagal etatą" patari-

A. Miško pranešė, kad jė
gainės kompiuterių specia
listų atliktus užkardymo dar
bus jau teigiamai įvertino ben
dra lietuvių ir amerikiečių 
atominės energetikos specia
listų komisija, teigiamas iš
vadas pateikė ir jėgainės sau
gumą kontroliuojanti Valsty
binė atominės energetikos 
saugos inspekcija (VATESI). 
Be to, rugsėjo pabaigoje ne
priklausomą patikrinimą Ig
nalinos jėgainėje dar atliks 
JAV Energetikos departamen
tas. 

Pasak pareigūno, toks dide
lis dėmesys paaiškinamas Ig
nalinos atominės elektrinės 
galingumu ir tuo, kad naudo
jami senojo tipo RBMK reak
toriai. 

Teorinį atominių elektrinių 
pasirengimą sutikti naująjį 
tūkstantmetį jau tikrino ir 
Tarptautinė atominės energe
tikos agentūra (TATENA). Jos 
būstinėje Vienoje į seminarą 
liepos viduryje buvo susirinkę 
visų pasaulio atominių jė
gainių atstovai. 

Nacių aukos iš Šveicarijos 
bankų gaus pinigu 

cijų išmokėjimo ir paskirsty
mo pianas ir pateiktas teismui 
iki 1999 m gruodžio pabaigos. 
Patvirtinus pianą, bus pradė
tas ieškinių nagrinėjimas. 

Paga! sutartį, teisę gauti į 
kompensaciją turi asmenys, 
kurie tapo nacių persekiojimo 
aukomis dėl to, kad buvo arba 
buvo laikomi žydais, čigonais, 
Jehovos liudytojais, homosek
sualais, asmenimis su psichi
niais arba fiziniais trūkumais 
ir kurie: 

1) iki 1945 m. gegužės 9 d. 
turėjo indelių viename iš 
Šveicarijos bankų, investicinių 
fondų arba kitų taupomųjų įs
taigų, arba 

2) gali turėti pretenzijų 
Šveicarijos juridiniams asme
nims dėl nacių režimo netei
sėtai pagrobto arba atimto 
turto, arba 

3) atliko priverstinius dar
bus organizacijoms, kurios ga
lėjo pelną iš tų darbų pervesti 
į Šveicarijos juridinių asmenų 
sąskaitas, arba 

4) nesėkmingai ieškojo prie
globsčio Šveicarijoje, kai slap
stėsi nuo nacių režimo repre
sijų. 

Visoms minėtoms kategori
joms priklauso ir išvardintų fi
zinių bei juridinių asmenų 
įpėdiniai bei teisėti paveldė
tojai. 

Istorini vizitą Klaipėdoje tęsia 
Turkijos karinis laivas 

Trečiadienį Turkijos frega
tos įgula apžiūrėjo Klaipėdą ir 
surengė priėmimą miesto val
džiai. Į kokteilių vakarėlį tur
kai taip pat pakvietė Lietuvos 
kariškių ir uostamiesčio įmo-

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Jungtinių Amerikos 
Valstijų Federalinis teismas 
nutarė, kad lapkričio 29 dieną 
svarstys siūlomą holokausto 
aukų ir Šveicarijos bankų su
sitarimą dėl 1.25 milijardo do
lerių kompensacijos. 

Nors teismo procesą pasiūlė 
JAV, susitarimas dėl kompen
sacijų galios nacių aukoms bei 
jų įpėdiniams visame pasau
lyje, įskaitant ir buvusias so
vietų respublikas, pranešė in
formaciją apie bylą Lietuvoje 
platinanti viešųjų ryšių bend
rovė „Jonkus ir partneriai". 

Teismas nutarė, kad holo
kausto aukos ir jų įpėdiniai 
bus informuojami apie jų tei
ses pašto pranešimu. Jiems 
bus atsiųsta visa teisinė infor
macija ir pirminė ieškinio an
keta. 

Norint gauti šią informa
ciją, reikia kreiptis į Teismi
nio proceso dėl Holokausto au
kų turto bylos administraciją 
adresu: Russia, 101000 Mos-
cow, Glavpochtampt, a/ya 
2049, Holocaust Victim Assets 
Litigation, Information. 

Informaciją taip galima 
gauti bei ją išsiųsti elektroni
niu paštu: 
www.swissbankclaims.com. 

Jeigu teismas patvirtins 
siūlomą sutartį dėl kompensa
cijų, bus sudarytas kompensa-

Klaipėda. rugpjūčio 4 d. 
(BNS) — Klaipėdoje vieši Tur
kijos karo laivas — pirmą kar
tą po to, kai prieš 500 metų 
turkai buvo atplaukę į Baltijos 
jūrą kariauti su Rusija. 

Draugiško trijų dienų vizito 
fregata „Yildirim" į Klaipėdą 
atplaukė iš Rygos. Siekdami 
sustiprinti karinius ryšius su 
Baltijos jūros valstybėmis, 
turkų karo jūrininkai per šią 
kelionę jau lankėsi Suomijoje, 
Estijoje, vėliau plauks į Gdynę 
Lenkijoje. 

Nori išvengti gaisro, neik i 
mišką 

Vilnius, rugpjūčio 4 d. 
(Elta) — Šiemet Lietuvos 
miškuose jau išdegė apie 250 
ha hektarų miškų. 

Kaip sakė aplinkos mini
stras Danius Lygis, šiuo metu 
Lietuvoje nusistovėjus labai 
sausiems ir karštiems orams, 
susidarė ypač palankios są
lygos kilti miško gaisrams. Di
desnėje Lietuvos dalyje miškų 
gaisringumas pasiekė IV, o Ig
nalinos ir Lazdijų rajonuose 
— aukščiausią — V gaisringu
mo klasę. 

Pasak D. Lygio, dabar kas
dien kyla nuo keliolikos iki 
keliasdešimt miško gaisrų. 
Vien per pastarąsias tris die
nas išdegė daugiau kaip 70 ha 
miško. Perdžiūvę miškai, pie
vos, durpynai šiomis dienomis 
dega net 15-koje rajonų. 
Liepsnoja ne tik spygliuočių, 
bet ir lapuočių medynai, dur
pynai ir pelkės. 

Miškų urėdijos ir valstybi
niai parkai nepajėgūs greitai 
užgesinti visų kylančių miško 
gaisrų. Daugelis miško gaisrų 
buvo užgesinta tik padedant 
rajonų bei miestų prieš
gaisrinės apsaugos tarny-

nėja 7 valstybės konsultantai 
ir dvidešimt įvairių sričių pa
tarėjų? ,Elt*) 

boms, Krašto apsaugos sava
norių pajėgų (KASP) padali
niams bei vietiniams gyvento
jams. 

Aplinkos ministerija kreipė
si į apskričių viršininkų ad
ministracijas, rajonų ir miestų 
savivaldybes, prašydama už
drausti įvažiavimą į ypač pa
vojingus gaisrams kilti miškus 
bei ten lankytis žmonėms, pa
dėti organizuoti gaisrų gesini
mo darbus. Taip pat ūkininkai 
prašomi nedeginti šiaudų bei 
ražienų laukuose, kurie yra 
netoli miškų. 

Generalinės miškų urėdijos 
duomenimis, šiemet per šių 
metų 7 mėnesius miškuose 
kilo net 713 gaisrų. Pernai per 
tą patį laikotarpį — tik 231. 
Vien tik per pirmąsias rug
pjūčio dienas dideli miško 
gaisrai kilo Radvilškio ir Pa
nevėžio rajonuose, čia ugnis 
sunaikino apie 30 ha miško. 

Miškininkų teigimu, dau
giausiai gaisrų sukelia neat
sargūs poilsiautojai, uogauto
jai, kiti miškų lankytojai 
Šiemet dėl lankytojų kaltės 
kilo net 370 gaisrų, nuo sau
sos žolės deginimo — 120. 
miškai buvo padegti tyčia 103 
kartus. Nuo pravažiuojančių 
traukinių miškai užsidegė 31 
kartą. 

nių atstovus bei meninįnkus. 
Beveik 200 karių įgulą tu

rinčioje fregatoje „Yildirim" 
įrengta galinga ginkluotė: 
apie 10 pnešlaivinių bei prieš
lėktuvinių patrankų, torpedi
niai aparatai, priešlėktuvinės 
raketos, straigtasparnis. Per 
100 metrų ilgio fregata yra 
vienas didžiausių karo laivų, 
atplaukusių į Lietuvos uosta
miestį. 

Šis Turkijos laivas prieš 6 
metus dalyvavo NATO jungi
nyje Viduržemio jūroje spren
džiant Bosnijos krizę. Už tai 
laivo vadas Fikret Gunes buvo 
apdovanotas NATO medaliu. 

* Lietuvos užsienio rei
kalu ministras Algirdas Sau
dargas trečiadienį pasveikino 
Didžiosios Britanijos gynybos 
sekretorių George Roberston. 
paskirtą NATO generaliniu 
sekretoriumi. Laiške nauja
jam sekretoriui Lietuvos mi
nistras išreiškė įsitikinimą, 
kad G. Robertson vadovauja
ma Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacija sėkmingai vykdys 
Vašingtono aukščiausio lygio 
susitikimo iškeltas užduotis ir 
tęs sąjungos plėtrą. NATO 
naujuoju vadovu trečiadienį 
paskirtas G. Robertson pakeis 
šiame poste ispaną Javier So-
lana, kuris taps Europos Są
jungos užsienio politikos vado
vu. BNS< 
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PRIVATI INICIATYVA, 
VYKDANT ŽIV/AIDS 

PREVENCINĮ DARBĄ 
KLAIPĖDOJE 

Iki šių metų balandžio 8 d. 
Lietuvoje oficialiai užregist
ruoti 149. o Klaipėdoje 87. ŽIV 
užsikrėtę žmonės. Visi klai
pėdiečiai, kurie 1997 -1998 m. 
užsikrėtė ZIV. virusą gavo per 
nesterilius švirkštus arba per 
nesterilų narkotiką. J aun iau 
siam ŽIV užkrėstam narkoma
nui 16 metų. Vidutinis amžius 
1997-1998 m. ŽIV užsikrėtu
sių klaipėdiečių — 24 metai. 

Pastaraisias metais Klaipė
doje grėsmingai plinta ir 
jaunėja narkomanija, ji tam
pa paauglių liga. Narkotikai 
platinami diskotekose, mo
kyklose, narkotikų prekybos 
taškuose. J au yra moksleivių, 
kurie užsikrėtė ŽIV per nar
kotikus. 

Klaipėda pastaruosius 2 me
tus išgyveno sunkius laikus. 
Nors ŽIV užkrėstų asmenų ir 
narkomanų skaičius katast ro
fiškai augo. respublikos vy
riausybe neskyrė reikiamo 
dėmesio ir iešų Klaipėdai, 
kaip pagrindiniam ŽIV epide
mijos ir narkomanijos židi
niui. Iki šiol tebediskutuoja
mas klausimas del ŽIV centro 
įkūrimo Klaipėdoje, palikti li
kimo valiai ŽIV užsikrėtę 
narkomanai, nesiplečia narko
logine tarnyba. 

Nemažai Klaipėdoje įsikūru
sių visuomeninių organizacijų 
suprato tą grėsmę, kurią kelia 
nevaldomas AIDS ir narkoma
nijos plitimas, ir išvystė kai 
kurią prevencinę veiklą. Žino
ma, ši veikla daugeliu atveju 
nebuvo tobula ir dažniausiai 
vykdo tik epizodiškai, tačiau 
susirūpinimas šiomis dieno
mis • padarė teigiamą įtaką 
Klaipėdos visuomenei ir val
džios atstovams. 

Gausybė straipsnių šiomis 
temomis rodo, kad gyventojai 
domisi šia probiema. 

Labiausiai ŽIV7AIDS pre
venciniame darbe pasižymėjo 
tokios nevyriausybines organi
zacijos kaip Dvasines pagal
bos jaunimui centras, Klai
pėdos narkotikų vartojimo ir 
AIDS profilaktikos grupe, nar
komanų artimųjų ir motinų 
draugija ..Antrasis gimimas". 

Galima pasidžiaugti ir kai 
kuriais klaipėdiečiais medi
kais, kurie per pastaruosius 
metus, nesant jokio papildomo 
finansavimo nei juridinių me
chanizmų tam finansavimui 
gauti, vis tik AIDS prevenci
niame darbe šį tą nuveikė, 
išsiugdė vieną kitą specialistą. 

Visų pirma reikėtų pažymėti 
entuzias tus iš Klaipėdos VSC, 
jo direktorių R. Pilipavičių, 
kurio iniciatyva jau nuo 1996 
m. rudems vyko įvairūs pasi
tar imai ir susitikimai su Klai
pėdos miesto savivaldybės ad
ministracijos, Lietuvos Svei
katos ministerijos, Lietuvos 
AIDS centro specialistais, bu
vo organizuojami seminarai, 
konferencijos, vykdomas švie
timo darbas mokyklose ir pan. 

Tokių entuziastų atsirado ir 
Jūr in inkų ligoninėje bei Jū
rininkų poliklinikoje. Gyd. J. 
Malukiene ir gyd. I. Marozie-
nė, niekieno neskatinamos ir 
nefinansuojamos, per pasta
ruosius dešimt metų važinėjo į 
respublikinio ir tarptautinio 
lygio konferencijas, kaupė li
tera tūrą AIDS klausimais, 
rašė s traipsnius ir pan. Gyd. 
V. Jakavičienė iš respubli
kinės ..Raudonojo kryžiaus" li
goninės ne p i rmus metus do
misi ŽrV infekcija, skaito pas
kai tas gydytojams, medicinos 
seserims, moksleiviams. 

Ypač daug nuveikė ŽIV pre
venciniame darbe gyd. R. Rut
kauskienė iš Klaipėdos kraujo 
centro ir gyd. Ž. Kančauskienė 
iš miesto ligoninės AIDS cen
tro. Be ŽrV diagnostinio dar
bo, šios gydytojos turėjo atlik
ti ir konsultacinį švietėjišką 
bei psichoterapinį darbą su 
ŽIV infekuotais jūr ininkais ir 
ŽIV užsikrėtusiais narkoma
nais. Miesto ligoninės AIDS 
centro vedėja Ž. Kančauskie
nė ir AIDS laboratorijos dar
buotojai ieškojo naujų darbo 
formų, stengėsi ištirti dėl ŽIV 
kuo daugiau asmenų iš rizikos 
grupių, todėl, niekieno never
čiamos, vakarais eidavo į ka
vines su sutener ia is , važiuo
davo į arešt ines, lankydavosi 
narkomanų švirkštų keitimo 
punkte. 

Kaip unikalų reiškinį pri
vačios medicinos istorijoje, 
reikėtų paminėti privatų me
dicinos centrą „Lomą" ir jo 
vadovę Loretą Bosienę. 

Medicinos centras „Loma", 
įsikūręs prie 1,5 metų, iš pat 
pradžių rodė didelę inicia
tyvą, dirbant AIDS ir narko
tikų prevencijos klausimais. 
Šio centro konferencijų salėje 
įvyko nemažai konferencijų ir 
seminarų AIDS ir narkotikų 
temomis gydytojams, mokyto
jams , medicinos seserims, ži-
niasklaidos. nevyriausybinių 
organizacijų vadovams. 

Klaipėdos vnamiesčio jjatvė. Nuotr P. Karpavičiaus 

Klaipėdos uostas 

Kaip reikšmingiausius gali
ma paminėti šiuos seminarus: 
„Mokytojams ir mokyklų me
dicinos seserims apie ŽTVY 
AIDS ir narkotikus", vyko 
1998. 04.27-28 d... Darbinis 
seminaras Klaipėdos apskri
ties žurnalistams „Mokyki
mės gyventi geriau" vyko 
1998. 08. 14; „ŽIV infekcijos 
profilaktika, anksti diagno
zuojant ir gydant lytines in
fekcijas", vyko Klaipėdos aps
krities mastu 1999.04.15 aku
šeriams — ginekologams, 
1999.04.16 dermatologams, 
venerologams. 

Seminaruose pranešimus 
skaitė lektoriai iš Lietuvos 
AIDS centro ir kitų respubliki
nio lygio sveikatos skyrių. 

Nemažai užsiėmimų Klai
pėdos miesto ir apskrities pe
dagogams bei medikams pra
vedė Čikagos Illinois univer
siteto Slaugos kolegijos ir 
Lithuanian Mercy LIFT spe
cialistai. P. Šlutienės įkurtos 
vidurinio medicinos personalo 
darbuotojų „AIDS švietimo 
seserijos" pagrindinė susirin
kimų vieta tapo medicinos 
centras „Loma". 

Uostamiestyje viešintys gy
dytojai — Bruce ir Nelė Lit-
čfildai iš Australijos 1998. 
11.04 pravedė seminarą „Pre
vencijos pagrindas — šeima". 

Medicinos centre „Lorna' 
vaikų akių ligų korekcijos ka
binete mažiesiems pacientams 
ir paaugliams paruošta daug 
švietėjiškos medžiagos AIDS 
ir narkotikų tema. Užsiė
mimai trunka po 40-60 min. 
net 10 dienų, kurių metu vai
kai perskaito daug informa
cinės ir pažintinės medžia
gos. Po to mažieji pacientai 
piešia piešinius AIDS ir nar
kotikų tema, kurie vėliau iš
kabinami laukiamojo stende. 
Aktyviausi vaikai yra paskat
inami atminimo dovanėlėmis. 
Tėveliams, laukiantiems vai
kų, taip pat paruošta speciali 
švietėjiška medžiaga lietuvių 
ir rusų kalba. 

L. Bosienė organizavo ir su
teikė galimybę grupelei Klai
pėdos žurnalistų ir medikų 
išvykti į Rygą bei Kaliningra
dą ir susipažinti su ten dir
bančiais specialistais AIDS ir 
narkomanijos profilaktikos 
srityje. Užmegzti su šiais 
miestais ryšiai palaikomi ir to
liau. 

Šiame centre sukaupta 
daug švietėjiškos medžiagos, 
nuolat atnaujinami stendai, 
lankytojams paruošti specia
lus segtuvai su informacine 
medžiaga apie ŽIV. LPL, nar
kotikų žalą. 

Prieš gruodžio 1-ają - pa
saulinę AIDS dieną medicinos 
centro „Lorna" vadove L. Bo
sienė inicijavo choreografinio 
šokio kolektyvo ,,Inkarėlis" ir 
S. Dacho mokyklos moksleivių 
piešinių konkursą ..AIDS ir 
narkotikai". Konkursas įvyko 
koncerto „Rudenėlis baigias", 
skirto akcijai „Vaikai prie 
AIDS", metu. Šokių ansamblis 
„Inkarėlis", vadovaujamas 

choreografė- i. Gelgutienės, ir 
šiuolaikinio šokio trupė 
„EZU", vacvaujama E. Zu-
brickienės, parinko muziką ir 
sukūrė keb šokius, skirtus 
AIDS ir narvitinkų temai. Tai 
pirmieji Klaipėdos miesto cho
reografijos kolektyvai, kurie 
šokiu ir mu::ka stengiasi pri
versti jaunimą susimąstyti. 

Klaipėdos parodų rūmai E. 
Venckienės iniciatyva organi
zavo paroda ..AIDS — kas 
tu?", kuri -usilaukė klaipė
diečių susidomėjimo. 

Galima pasidžiaugti ir tuo, 
kad vis aktyvesni ir labiau iš
prusę AIDS bei narkomanijos 
prevencijos klausimais tampa 
ir Klaipėdos žmiasklaidos at
stovai. Stra.psnių ir radijo 
laidų šiomis temomis netrūk
sta, ko negalnr.a būtų pasaky
ti apie respublikinę spaudą. 
Ypač reikėtų pažymėti vietinę 
Vakarų Lietuvos televiziją ir 
jos direktore J . Narvilienę. 
Per šią televiziją pastaruosius 
2 metus bivo transliuojama 
nemažai la.dų AIDS ir narko
tikų temat;i--a, rodomi filmai, į 
studiją ;endrauti su visuo
mene nuo.at kviečiami specia
listai, drcantys prevencinį 
darbą. 

AIDS ir narkomanija — 
nauji reiškiniai mūsų visuo
menėje. Neturi patirties ir ne
moka prevencinį darbą gerai 
dirbti vadybinių struktūrų 
specialistą:, o ką jau bekalbė
ti apie nevyriausybines orga
nizacijas ar privačius asme
nis. Tačiau kaip tik atskirų 

Nuotr. Juozo Polio 

žmonių — entuziastų privati 
iniciatyva, vykdant ŽIV/AIDS 
prevencines priemones, turi 
gana didelę reikšmę, formuo
jan t visuomenės ir politikų 
nuomonę apie šio darbo 
svarbą, pirmenybes ir visuo
meniškumą. 

Klaipėdoje tokių entuziastų 
yra! 

Dal ia J u r g a i t i e n ė 
Lietuvos AIDS centro 

Klaipėdos skyriaus gydytoja 

VILNIAUS 
SENAMIESČIO ATEITIS 

Vilniaus senamiestis — tai 
ne tik gatvės, aikštės, namai, 
bet ir juose gyvenantys žmo
nės. Darbas su savininkais, su 
gyventojų bendruomene — 
nauja pozicija senamiesčio at
gaivinimo programoje, — sakė 
laikinai einantis Senamiesčio 
atnaujinimo agentūros direk
toriaus pareigas Algimantas 
Paulavičius. 

Trejų metų Vilniaus sena
miesčio atgaivinimo progra
mos ir jos įgyvendinimo 2000-
aisias metais plano projektas 
buvo svarstomas liepos 20 die
ną Miesto plėtros komiteto po
sėdyje. Komitetui pritarus, 
dokumentas pateiktas tvirtin
ti valdybai. 

Atsižvelgiant į UNESCO re
komendacijas, senamiesčio 
bendruomenės ugdymas, pa
sak A. Paulavičiaus, jau pra-
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dėtas. Žmonės kviečiami į 
agentūrą pokalbiams apie se
namiesčio išsaugojimo ir at
naujinimo svarbą, jie agituoja
mi steigti gyvenamųjų namų 
bendrijas, aiškina šių struktū
rų naudą pat iems gyvento
jams ir miestui . Susivieniję į 
bendrijas, žmonės pastatų re
novacijai apšiltinimui gali 
gauti ne tik lengvatinių kre
ditų, bet ir visiškai negrąžin-
tinės finansinės paramos. 
Taip pat pradėt i nekilnojamo
jo tur to savininkų, senamies
tyje savo įstaigas ar įmones 
steigiančių verslininkų moky
mai. 

Senamiesčio atgaivinimo 
programoje nubrėžti ir terito
rijų prioritetai. Tai — Gedimi
no prospektas, Pylimo ir Vil
niaus gatvės, an t r a kryptis — 
Didžioji, Bokšto, Subačiaus, 
Aušros Vartų gatvės ir trečioji 
kryptis — Užupis. Šios gatvės 
su prie jų prigludusiomis teri
torijomis pirmiausia ir bus 
tvarkomos. 

Jei iki šiol daugiausia 
dėmesio buvo skiriama fasa
dams ir k iemams, 2000-aisiais 
metais numaty ta likviduoti 
avarinius namus ir tvarkyti 
viešąsias erdves — skverus, 
aikštes, parkus , Vilnelės pak
rantes. Taip pat ketinama 
įrengti apžvalgos aikšteles, to
liau įgyvendinti reikšmin
giausių senamiesčių pastatų 
dekoratyvinio apšvietimo pro
jektą. 

Senamiesčio gaivinimo dar
bai surašyti į eilę. Tai, kiek 
per 2000-uosius metus ji su
trumpės, nulems specialios 
valstybės biudžeto dotacijos 
suma. Tikimasi, kad ji nebus 
mažesnė nei 15 mln. litų. 
(Elta) 

GAMINA SENOVINIUS 
BALDUS 

Tokių medžio meistrų, koki
us olandas F . Broersen rado 
Klaipėdos ir Šilutės rajonuose, 
jo tėvynėje nėra . Bent taip Ny
derlandų verslininkas tvirtino 
„Lietuvos rytui" po pusmečio 
jo įmonės „Pajūrio ąžuolas" 
veiklos Šilutės rajono Vilkyčių 
kaime. 

Kruopštumas, kūrybišku
mas, iniciatyva, medžio struk
tūros išmanymas, meilė savo 
kūriniui — šios Lietuvos me
džio drožėjų, tekintojų, kon
struktorių ir kalvių savybės 
užsienietį iki šiol stebina. 

Pasak F. Broersen, visi už
sieniečiai, kurie Lietuvoje ga
mina pigias prekes ir jomis 
konkuruoja Vakarų rinkose, 
daro klaidą, nes pelną Vaka
ruose gali garantuoti tik bran
giausių prekių gamyba Lietu
voje. 

Rudenį Vilkyčių kaimo pa
ką rštyje, muit inės sandėliuo-
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se, išsinuomojęs vieną angarą, 
Olandijos verslininkas atidarė 
senovinių Anglijos baldų ga
mybos įmonę. Kopijuodami 
autentiškus pavyzdžius iš 
senųjų Anglijos baldų katalo
go, 8 darbininkai nustebino 
savininką. Manoma, kad po 
kelerių metų antikvarinių 
baldų ekspertams bus sunku 
Vilkyčiuose pagamintas kopi
jas atskirti nuo originalų. 
Olandijoje lietuvių pagaminti 
senoviškai atrodantys baldai 
parduodami už 2-20 tūkst. 
litų. 

Brolių Broersen įmonė kiek
vieną mėnesį pagamina ir į 
Olandiją išveža baldų už 
300,000 litų. Vėliau jie siun
čiami į Angliją įr Ameriką. 

R. Jakutytė 

• Ir bitės zvimbimas prime
na duonos kainą. 

-

http://CNcago.IL
http://Westrnont.IL
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TRYS LIETUVOS 
PAVEIKSLAI 

BRONIUS NAINYS 

: 
• 

• 

Kai išsilaisvinusi Lietuva, 
skubėdama ekonomiškai atsis
toti ant savų nepriklausomų 
kojų, savo ne per geriausios 
kokybės gaminius galėjo par
davinėti tik Rusijoje, viename 
„Pasaulio lietuvio" įžanginyje 
rašiau, kad ja i reikia stengtis 
gaminti kaip galima aukš
tesnės kokybės prekę ir rinkos 
ieškoti Vakarų pasaulyje. Tei
giau, kad tai galima, nes Lie
tuvoje buvo pigi darbo jėga, o 
gerų, darbščių specialistų, 
man atrodė, pakako. Ir kaip 
tada vieno „išminčiaus" bu
vau suniekintas , išvadintas 
neišmanėliu, nes jo pažįsta
mas versl ininkas, tarptaut inis 
autoritetas, ką tik grįžęs iš 
Lietuvos aiškinęs, kad Lietu
va prekiauti tegalinti tik su 
Rusija, nes ji negalinti paga
minti nei geresnio gaminio, 
nei suvokti ta rp taut inės pre
kybos plonybių. 

Užsienio lietuvių spaudoje 
— „Dirvoje" 1999 liepos 20 d. 
„Drauge" 1999 liepos 27 d. — 
skaitėme, kad bendra JAV — 
Lietuvos įmonė „Brown-Shar-
pe Precizika" pradėjo gaminti 
koordinatines matavimo maši-
nas ir pardavinėja j a s Vakarų 
pasaulio rinkoje. Per metus 
būsią pagaminta 400 mašinų, 
parduodamų po maždaug 
100,000Lt. J įmonės supažin
dinimo iškilmes atvykęs pre
zidentas Valdas Adamkus ta ip 
kalbėjo: 

„Lietuvoje yra daug pajėgių, 
aukštos kvalifikacijos specia
listų, todėl čia gal ima ir reikia 
plėtoti sudėt ingas technologi
jas , aukštos kokybės gamybą. 
Mašinos, kurios j a u iškeliavo į 
Europą, prakt iškai reiškia 
Lietuvos sugrąžinimą į tarp-

TSttftnę aujfcštos kokybes ga
mybos klasę. M a n dažnai kil
davo mintis, kodėl, turėdami 
tiek daug kvalifikuotų žmo
nių, mes neprasimušėme į Eu
ropos ir pasaul inę rinką. Šian
dien mes t r ime atsakymą. 
Tuo aš y p a . n g a i džiaugiuosi 
ir sveikinu jus" . 

Ar tokias pa t kaip mano 
mintis puoselėjantis preziden
tas ano, m a n e niekinusio, 
„išminčiaus" bus irgi prie ne
išmanėlių priskir tas? O, ieško
damas daugiau atsakymų į 
klausimą „kodėl mes neprasi
mušėme į Europos pasaulinę 
rinką", prezidentas tarp tų 
„išminčių" tegul ir pasidairo. 
J a m nebus sunku rasti juos 
savo artimoje aplinkoje. 

Lietuva iš tikrųjų ne per 
daug stengiasi pagaminti 
aukštos kokybės prekę ir jai 
rinkos ieškoti Vakaruose, bet 
dirbo taip, ka ip sovietiniais 
laikais ir su buvusiais sovie
tiniais klientais prekiavo. Ke
lerius metus da r šiaip taip 

išsilaikė, bet praėjusiais me
tais viskas staiga sužlugo: nu
vertėjus Rusijos rubliui, pirkė
jai, nė pigios Lietuvos prekės 
nebeįkando, trys ketvirtada
liai Lietuvos eksporto į Rusiją 
sustojo, ir Lietuva atsidūrė 
didelėje ekonominėje bėdoje. 
Prezidentas susiginčijo su vy
riausybe, kuri dėl to turėjo 
atsistatydinti, nauja kol kas 
dar nesusigaudo ką daryti, 
opozicija naudojasi padėtimi 
ir ruošiasi naujuose rinkimuo
se paimti valdžią. 0 mums la
bai graudu, kad beveik per 
dešimt metų nepriklausomy
bės Lietuva nesugebėjo užsi
dirbti pinigų ir susikurti sau 
bent padoresni buitinį gyve
nimą. 

Mažai ką galėdami padaryti, 
mes tik gaudome iš Lietuvos 
ateinančias žinias, vildamiesi, 
kad geresnės sumažins ir mū
sų rūpestį savo tėvyne. Todėl 
karštais liepos pabaigos sek
madieniais rinkomės į Pasau
lio lietuvių centrą Lemonte 
pasiklausyti žinovų praneši
mų, kas, kaip, ir kodėl Lietu
voje dabar darosi. Kalbėtojai 
buvo trys: pinigų tarptautinio 
verslo žinovas Antanas Gri
na, prezidento patarėjas poli
tinių mokslų profesorius dr. 
Jul ius Šmulkštys ir Palaimin
tojo Jurgio Matulaičio misijos 
kapelionas kun. Algirdas Pa
liokas, SJ. 

Pirmasis kalbėtojas Antanas 
Grina, pasisakė reiškiąs tik 
savo nuomonę, ir buvo viltin
gas. Teigdamas, kad Lietuvos 
bendras vidaus gaminys nuo
lat auga (per daug nejaudino 
paskaitininko, kad dėl tos pa
čios Rusijos bėdų šiais metais 
jis gerokai smuktelėjo), inflia
cija labai maža, litas net tvir
tesnis už dolerį, palūkanos 
maždaug tokios pat kaip ir 
Vakarų Europoje, rinka lais
va, jaunimas sumaniai verž
lus, politikuojantis. Taipgi dar 
netamsu: Lietuvoje ekonomi
ka nė kiek neblogesnė negu 
kituose kraštuose ir geresnė 
negu iš komunistinės vergijos 
išsilaisvinusiuose Rytuose. 
Nors Grina ir pripažino vis di
dėjantį skurdą kaimuose, di
deles valstybės skolas, neigia
mą įvežamų — išvežamų ga
minių santykį, Lietuvos eko
nomijai kenksmingą Rusijos 
rublio sužlugimą ir dėl to bu
vusios vyriausybės užmerktas 
akis, didėjantį nedarbą, tačiau 
mus iš auditorijos norėjo iš
leisti besišypsančius. Daug tų 
negerovių pašalinsianti nauja 
vyriausybė. 

Kitą sekmadienį, piešdamas 
Lietuvos politinio gyvenimo 
paveikslą, prof. dr. Julius 
Šmulkštys ilgai pasakojo apie 
jau mums žinomą vyriausybių 

keitimosi eigą ir prezidento 
populiarumą. Pasisakęs reiš
kiąs prezidentūros požiūrį, 
priekaištavo buvusiai Vagno
riaus vyriausybei už santykių 
su prezidentu pašlijimą, 
džiaugėsi nugalėtais sunku
mais, sudarant naują vyriau
sybę, teisino prezidentą už jo 
kritiką Vagnoriaus vyriausy
bės atžvilgiu, stipriai pabrėž
damas prezidento teisę vy
riausybę kritikuoti, net, jeigu 
teisingai supratau, priminda
mas paties prezidento pareiš
kimą — .jeigu ši teisė panei
giama, kam tada iš viso prezi
dento reikia". Šmulkštys stip
riau negu Grina pripažino Ru
sijos rublio sužlugimo neigia
mą įtaką Lietuvos ekonomi
kai, kaltindamas Vagnorių už 
tokios padėties nesuvokimą ir 
visuomenę raminančias kal
bas. Tik kažin kodėl vengė pri
minti, kad krizės Rusijoje 
pradžioje kar tu su Vagnoriu
mi ir pats prezidentas aiškino, 
kad Lietuvos gyventojams tai 
įtakos neturės. Šmulkščio 
nuomone, ši, vis dar tebedidė-
janti, ekonominė bėda neigia
mos įtakos turės ir Lietuvos 
pastangoms veržtis į NATO, 
nes reikalavimas kariuomenei 
skirti du nuošimčius bendro 
vidaus gaminio galės būti pa
tenkintas tik po 5-6 metų, ir 
tik tada Lietuva į šią organi
zaciją galės būti priimta. 
Šmulkščio viltys, taip pat kaip 
ir Grinos — nauja Pakso vy
riausybė. 

Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas Lietuvoje nuskuru
sių taip pat nematė, sutiko 
daug dorų žmonių, tačiau, 
priminęs, kad 90 nuošimčių 
Lietuvos gyventojų yra katali
kai, apgailestavo, kad tik 10 
nuošimčių iš jų praktikuojan
tys. Lietuvoje neberadęs nė 
kokios ideologijos, dingusi net 
ir komunistinė, todėl dvasios 
tuštumą pildo materializmas. 
Jaučiasi kažkoks užslėptas 
nusiteikimas prieš Bažnyčią. 
Nors Katalikų Bažnyčia sten
giasi įsitvirtinti visuomenėje, 
parapijose atgyja ir kultūrinė 
veikla, tačiau kol kas ji dar 
per silpna kovoti su įvairiau
siomis dvasinėmis negero
vėmis. Dvasingumui nepade
da nė žiniasklaida, kurioje 
ypač daug pornografinio pur
vo. Nuo jo apsivalyti tikimasi 
Seime dabar svarstomu nauju 
žiniasklaidos įstatymu, jeigu 
jis būsiąs priimtas. 

Pranešimai susilaukė ir at
siliepimų. Grina Lietuvos eko
nominę padėtį vertino pinigi
niu pagrindu: tvirtu litu, va
karietiškais paskolų nuošim
čiais, žema infliacija, aukštu 
bendru vidaus gaminiu. Tai 
pramoninių Vakarų valstybių 
ekonominės gerovės mastai. 
Juos taikant Lietuvai, ir čia 
turėtų būti toks pat geras eko
nominis gyvenimas. Tačiau 
argi taip yra? J u k Lietuvoje 

Danutė Bindokienė 

Kvailo velnio 
sindromas? 

Spalio pabaigoje prez. V. Adankus su penkių dienų oficialiu vizitu lanky
sis Kanadoje. Apie pasirengimą vizitui prezidentas (kairėje) kalbėjosi su 
Lietuvos ambasadorium Kanadoje Alfonsu Eidintu. Nuotr Eltos 

žmonės dar neturi nei kur pa
togiai gyventi.o daug jų — nei 
sočiai pavalgyti. Katastrofiška 
stoka gyvenamųjų namų, net 
ir butų: jaunos šeimos neturi 
kur dėtis, ir del to nuolat ma
žėja gyventojų prieauglis. Val
stybe prasiskolinusi ir neturi 
iš ko mokėti skolų, prekyba su 
užsieniu — nuostolis. Net ir 
turizmas — nors skelbiama, 
kad praėjusiais metais Lietu
voje lankėsi daugiau kaip 4 
milijonai kitataučių — pagal 
Griną buvo nuostolingas, nes 
lietuviai turi-tai kituose kraš
tuose paliko daugiau pinigų, 
negu Lietuva iš užsienio tur
istų jų gavo. Kažin kokią dalį 
tų pinigų užsienyje palieka 
prabangiu turizmu užsiiminė
jančios Lietuvos valdžios?) Bet 
atrodo, kad Grina užmiršo pa
tį svarbiausia ekonominio gy
venimo variklį — gamybą ir 
jos rinką užsienyje. Ne į sun
kiai suvokiamą „bendrą vi
daus gaminį— įskaičiuotą, bet 
tikrą — parsiduodančią ir pel
ną duodančią. Kaip gali šeima 
gyventi, jei ji daugiau išleidžia 
negu uždirba? Ar ne taip pat 
ir valstybė. Ar ji gali verstis, 
jeigu daug daugiau perka 
negu parduoda? Ar ne čia yra 
Lietuvos gyventojų gerovės 
raktas? Juk ir pats Grina pas
tebėjo, kad Alytuje kokybiškų 
„Snaigės" šaldytuvų gaminto
jai, į Europos rinką pasukę, 
gerai verčiasi: iš to didelė nau
da ir gamintojams, ir akcinin
kams, ir valstybei. 

Iš klausimų Šmulkščiui at
rodė, kad klausytojams ma
žiau rūpėjo vyriausybės pasi
keitimo eiga bei prezidento po
puliarumas — tai čia visi ge
rai žino — bet kiti reikalai: 
nuosavybių grąžinimas, už
karda Punske, lietuvių — 
žydų santykiai bei juos na
grinėjančios komisijos sudėtis, 
kurioje pasigendama okupa
cinį terorą tiesiogiai patyrusių 
lietuvių atstovų, sovetiniai 
stabai Grūto miške. Tik atsa
kymai į juos nebuvo per daug 
aiškūs. Į klausimą apie stabus 
atsakydamas, Šmulkštys teigė 
kad miškas esąs privatus, tai 

kaip valdžia į šį reikalą gali 
kištis? Kažin ar taip0 Žinoma, 
jeigu tame privačiame miške 
išdygsta privatus grybas ir jo 
privatus savininkas, privačiai 
jį išrovęs, išsikepa ir suvalgo 
— jo privatus reikalas. Bet jei
gu privatus savininkas pano
rės tą privatų grybą parduoti 
kur nors rinkoje, ar neatsiras 
kokia nors valdžios inspekci
ja , tikrinanti, ar grybas ne
nuodingas, nekirmeliuotas, 
nesupuvęs ir ar jo pardavėjas 
nenusižengia kokiam įstaty
mui. Ar ne tokia pat ir stabu 
padėtis? Jeigu jie Grūto miške 
būtų užrakinti tik jo savininko 
privačiam džiaugsmui — taip 
pat jo reikalas. Bet dabar jie 
skiriami viešumai, net užsie
nio turistams. Ja is žadama 
kažką liudyti, kažką pasakyti 
apie Lietuvą, jos tragiškiausią 
istorijos laikotarpį, o statulos 
— lietuvių tautos žudikų at
vaizdai, tai argi valstybes val
dovams nevalia pasidomėti, 
kaip ir kas ten bus liudijama 
ir reikalauti, kad būtų liudi
j ama tiesa — ir t inkamu bū
du, ir tinkamomis priemonė
mis? 

Taip pat Šmulkštys, pabrėž
tinai reikalaudamas preziden
tui teisės kritikuoti vyriausy
bę, nesiveržia pro atviras du
ris? Juk demokratinėje sant
varkoje — neabejojame, kad 
Lietuvoje tokia santvarka yra 
— kiekvienas gali kritikuoti 
kiekvieną. Žinom — preziden
tas stipriai kritikavo ministrą 
pirmininką, reikalaudamas 
net jo- pakeitimo, iš vyriau
sybes pusės kritiškų balsų 
buvo ir prezidento atžvilgiu. 
Ir, be abejones, visi kritikai 
tokią teisę turėjo. Tačiau ar 
Lietuvai prezidento reikia tik 
dėl to. kad jis ką nors kriti
kuotų0 Išrinktas prezidentu 
Valdas Adamkus teigė ir 
vėliau daug kartų kartojo, kad 
jis nesiribos tik atstovavimu, 
neliks tik įvairių iškilmių 
figūra, bet bus veiklus valsty
bės vadovas ir kartu su Seimu 
bei vyriausybe dirbs Lietuvos 
žmonių gerovei. 

(Nukelta į 5 psl.) 

Senovės lietuvių liaudyje 
didžiausia pabaisa buvo pikto
ji dvasia, arba tiesiog — vel
nias 'nors žmones vengdavo jį 
vadinti tikruoju vardu, kad 
„neprisišauktų"). Kadangi vel
nio reikėjo bijoti, jis buvo pa
vojingas žmogui, vis tykoda
mas pasiglemžti jo sielą ir nu
danginti į pragarą, išradingoji 
mūsų liaudis pradėjo įsi
vaizduoti velnią kvailu: jį ap
gauti galėjo ir sena moteriške, 
ir mažas vaikas, ir net neblai
vus vyriškis. Apie ..lietuvišką 
kvailą velnią" yra sukurta 
daug pasakų ir padavimų, 
išlikusių iki mūsų laikų. 

Tas pavojingo sutvėrimo pa
vertimas kvailu — ir tuo pačiu 
..sutvarkomu" — ateina min
tim kai šiuo metu Amerikos 
spaudoje skaitome straipsnius 
apie Rusiją. Dažniausiai juose 
stengiamasi pabrėžti įvairias 
nesėkmes ir sunkumus, ka
muojančius tiek eilinio ruso, 
tiek vyriausybes kasdienybę. 
Tuo tarytum mėginama įro
dyti, kad iš tikrųjų Rusija yra 
tik dar viena valstybė, besi
stengianti visomis jėgomis ka
bintis į jai neįprastą valdymo-
si sistemą — demokratiją. 
Taip pat ieškoma priežasčių, 
del ko šis procesas Rusijoje 
lėčiausiai vyksta iš visų, po 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo 
išsilaisvinusių, valstybių. 

..The Chicago Tribūne" 
žurnalistas R. C. Longworth 
'rugpjūčio 1 d.) palygina Oto-
mono turkų imperijos likimą 
su Sovietų Sąjunga, priminda
mas, kad dabartinė Turkija 
yra vienintelė pirmosios impe
rijos palikuonė, o Rusija — so
vietinės sistemos „kelmas", 
pasilikęs riogsoti, kai visas 
imperialistinis „medis" nulūžo 
ir subyrėjo į šipulius. Jis stebi
si, kad Vakarų pasaulio vadai 
ir politikai tebetraktuoja Ru
siją, kaip anksčiau Sovietų 
Sąjungą: su baime, nepasi
tikėjimu ir net tam tikra pa
nieka. Antra vertus, nepai
sant Kremliuje sėdinčios val
džios nenuoseklumų ir ap
skritai Rusijos valstybę silpni
nančių ekonominių bei kitokių 
problemų, niekuomet nedera 
pamiršti, kad toje teritorijoje 
yra sukauptos milžiniškos 
branduolinių ginklų atsargos, 
tad ir grasinimai, kurie vaka
riečių adresu neretai pasi
girsta iš Maskvos, vieną dieną 
gali nuo žodžių pereiti prie 
veiksmų... 

Na, o dėl „kvailo velnio sin
dromo"... Neseniai ..New York 
Times" rašė, kad rusai, be-
skandindami savo rūpesčius 
degtinėje, patys praranda gy
vybę upėse, ežeruose, tvenki
niuose. Vien tik Maskvoje 

birželio mėnesio šiltomis die
nomis kasdien buvo ištrau
kiama iš vandenų bent 13 la
vonų. Daugiausia tai vyrai, 
nuskendę '94 proc./ del to, kad 
buvo neblaivūs. Apskri tai vy
rų amžiaus vidurkis yra apie 
12 metų žemesnis kaip mo
terų — priežastis čia ta pati 
— alkoholis ir su juo susietos 
avarijos, įvairūs sužeidimai. 

.,The Economist" žurnalas 
(liepos 31 d.; su lengva ironija 
aprašo naujojo Rusijos minis
tro pirmininko Stepašin 24 va
landų viešnagę Vašingtone. 
Svečias, kalbėdamas žurnalis
tams, pats šyptelėjo iš dabar
tinės padėties tėvynėje, pa
minėdamas, kad Rusiją ge
riausiai apibūdina du žodžiai: 
investavimai ir pas tovumas. 

Kadangi sparčiai artėja rin
kimai numatomi gruodžio 
men.;, Rusijos politikai pra
dėjo rimčiau rūpintis kai ku
rių būtiniausių reformų įve
dimu. Žinoma, da ry ta tai ir 
praeityje, bet pastangos buvo 
bergždžios. Galbūt didžiausia 
pažanga matyti , perorganizuo
jant komercines bankininkys
tės sistemą, ypač pasižymė
jusią korupcija. Bankų sutvar
kymas teikia vietiniams gy
ventojams ir užsieniui dau
giau pasitikėjimo valstybės 
ateitimi. Į tai atsižvelgdamas, 
Tarptautinis valiutos fondas 
žada lengviau atidaryti pinigi
nę ir Rusijai iškratyt i pus
penkto milijardo dolerių. 

Dar vienas paradoksiškos 
Rusijos kasdienybės pavyzdys. 
Nepaisant, kad ši valstybė 
turi kone neribotus naftos iš
teklius, daugelyje miestų šią 
vasarą t rūksta benzino, o jo 
kainos nuo praėjusios žiemos 
kai kuriose vietovėse patri
gubėjo. Dabar už galioną ben
zino Juodosios jūros kuror
tuose vartotojai moka apie 
7.50 dol. Sankt Peterburge 
vienos naftos bendrovės vir
šininkas, apkalt intas benzino 
kainų išpūtimu, sudaran t 
dirbtinius t rūkumus, liepos 
gaie buvo nušautas pakeliui į 
darbovietę. 

Sakoma, kad rusai su pavy
du žvelgosi į Kinijos sieną ir 
laukia palankesnio politinio 
klimato, kad galėtų pasinau
doti kaimynines valstybės rin
komis. Vilčių teikia ir Mask-
vos-Beidžmgo neseniai a t ras 
tas ..draugiškumas", kai B. 
Jelcin ieško sąjungininkų 
NATO pietimosi strategijai 
atremti. 

Vienaip ar kitaip. Rusijos 
bėdos teikia Amerikai savo
tišką pasitenkinimą. kad 
galbūt ..tas velnias, užsiėmęs 
savo rūpesčiais, nėra tiek pa
vojingas, kaip visi mano". 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 
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Tad štai ir grįžta
me. Nusprendėme, kad šį kar
tą iš Madrido pasuksime link 
Viduržemio jūros , o toliau jos 
pakrante, į pietus, Maroko 
link. Tačiau pridėtinės ke
lionės į Maroką atsisakysime. 
Apie arabus teko visokių nuo
tykių prisiklausyti ir aprašy
mų skaityti. Ko mums ten į 
tas smėlio dykumas . Kilimų ir 
kupranugarių t ikrai nepirksi
me. Ilgai negaišdami, atsa
kėme kelionę laivu į Graikiją, 
pasirinkdami kuklesnę — au
tobusu po Ispaniją. 

Kel ionė p e r Atlantą 

Išvykdami iš Čikagos, pali
kome jos tvankų lietingą orą: 

dangus apsiniaukęs, žaibavo 
ir dažnai trankėsi perkūnija. 
Lėktuvų skrydžiai O'Hare oro 
uoste sutrikę, o kai kurie visai 
iš sąrašo išbraukti. Pirmiau
sia mes turime pasiekti At
lantą, Georgia valstijoje ir iš 
ten skrisime į Madridą. Tie
sioginio skrydžio, dėl susida
riusių kelionės pakeitimų, jau 
nebegavome. Tai niekis, tik 
truputį iš kelio. 

Susėdus lėktuvas pasitrau
kia nuošaliau nuo pakilimo 
tako ir sustoja. Kapitonas pra
neša, kad teks kiek palaukti 
iki Atlanta galės mus priimti, 
nes ten irgi žaibai, lėktuvų 
kamšatis. Persėdimui į trans
atlantinį lėktuvą mes turime 
apie porą valandų. Normaliai 

tiek laiko pakaktų persikelti 
iš vietinių skrydžių pastato į 
tarptautiniams numatytą dalį. 
Tačiau šis mūsų skrydis jau 
ne visiškai normalus: sėdime 
lėktuve, laukiame, žmonės 
ima nerimauti, žiūri į laikro
džius. Kapitonas retkarčiais 
praneša, kad jis palaiko ryšį 
su Atlanta, ir kai tik anie 
duos signalą, kad pas juos jau 
ramiau, mes pakilsime. Lėk
tuve prasėdime pusantros va
landos. Galop kapitonas pra
neša, kad gautas leidimas pa
kilti. 0 tokių, kaip mes, ne 
vienas lėktuvas, kurie dabar 
bandys pakilti. Nupuola lydė
jęs geras atostogų ūpas. 

Pasiekiame Atlantą. Lei
džiamės žemyn. Lėktuvų kam
šatis jau praėjusi. Ant grindi
nio lėktuvas vėžlio žingsniu 
artėja prie pastato, nors imk 
ir pastumk. Žmonės beskubė
dami susigrūda, užkimšdami 
visus praėjimo takus. Paga

liau mes jau oro uoste. Iki 
lėktuvo į Madridą pakilimo tu

rime lygiai dešimtį minučių, elektrinio traukinėlio, kuris, 
Pūškuodami skubame prie kas keletą minučių prava-

Pietines l«pnmj(i>- Ęanituvii/.',-

žiuodamas. surenka keleivius 
ir zumdamas per kitą porą 
minučių mus paleidžia ta rp
tautinių skrydžių terminale. 
Skubame koridoriumi. Šonuo
se laukimo sales. Už langų no
sis sukišę stov; išsirikiavę 
plieniniai paukščiai. Kažin 
kuris iš jų mus nuskraidins į 
Madridą. Mūsiškis pačiame 
koridoriaus gale. Ten dar sėdi
nėja žmonės. Iš džiaugsmo net 
nusišypsoti noris ir prakai tą 
nubraukti. Pareigūnas atsi
prašinėja, kad lėktuvas pora 
valandų vėluos. Girdi, aud
ringi orai. Ačiū Dievui, šir
dies priepuolio negavome. 

M a d r i d e 

Nemigo naktis lėktuve. Ne
siseka užsnūst. Giedrė laimin
gesnė — ji patogiai šiltai 
įsitaiso, neilgai t rukus jau ir 
užmerkia akis. 

(Bus daugiau) 

« • 
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AR VERTA LEGALIZUOTI 
„SILPNUOSIUS" NARKOTIKUS? 

1. Priklausomybe nuo nar
kotikų plinta ir kelia rimtų 
psichologinių, socialinių, dva
sinių ir moralinių problemų. 
Pateikiamose pastabose no
rėtume pažvelgti j šią dilemą 

narkotikais, įskaitant tabaką 
ir alkoholį. Iš tiesų problema 
keliama remiantis kitokiu 
negu vien biochemijos po
žiūriu. 

6. Esmė yra ne narkotikai, 
daugiausia iš individo ir jo bet tokio elgesio ženklinamos 
šeimos perspektyvos, nes ne- žmogaus psichologinės bei eg-
turime užmiršti, kad „pri- zistencinės problemos. Perne-
klausomybės nuo narkotikų iyg dažnai šių problemų neno-
problemos centre ir tikrųjų rime suprasti ir užmirštame, 
yra unikalus ir nepakartoja- kad dėl priklausomybės kaltas 
mas žmogaus asmuo su savo ne produktas, bet asmuo, 
vidiniu gyvenimu bei ypatinga jaučiantis jo poreiki- Produk-
asmenybe". tai gali skirtis, tačiau pama-

2. Priklausomybė nuo narko- tinės priežastys yra tos pačios. 
tiku. anksčiau gana ribotai 
paplitusi ir neperžengianti pa
siturinčios bei savo įgeidžiams 
nuolaidžios socialinės klasės 
ribų. per kelis dešimtmečius 
tapo masinis reiškinys, apė
męs ypač jaunimą, griaunan
tis žmonių gyvenimą bei 
žlugdantis ateities viltis, reiš-

Tad skirtumas tarp „silpnųjų" 
ir „stipriųjų" narkotikų neturi 
reikšmės. 

7. Narkotikų vartojimas yra 
rimtos „ligos" požymis. Po
piežiškoji šeimos taryba tei
gia: „Iš tiesų narkotikai į as
mens gyvenimą įžengia ne 
kaip žaibas iš giedro dangaus, 

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

Istorinio dviejų lietuvių organizacijų Susivienijimo Lietuvi, \merikoje ir Lietuvių katalikų susivienijimo val
dybų nariai po posėdžio New Yorke liepos 6 d. I eil. iš kairt- !>oretta Stukab, Genovaite Meiliūnas, Leokadija 
Donarovich). Rosalia Kizis, Nellie Bayoras-Romanas; II e:, adv. .John Lapnski, Vytautas Kąsni anas '.SLA 
pirm.), Thomas Mack (LKS pirm), Lionginas Kapeckas. Nooir Liucijos Alinskienės 

Kinys. kurio apriboti ar net bet kaip daigas, leidžiantis 
imti kontroliuoti iki šiol nepa- šaknis į parengtą dirvą". Toks 
vyko ne vienai šaliai. „Dau- reiškinys ženklina individo, 
guma narkotikų vartotojų yra palikto vieno su savo gyveni-
jauni. ir vis jaunesnio amžiaus mu, pagalbos šauksmą, troš-
žmones pradeda juos vartoti", kimą būti ne tik pripažintam 
Mokytojams bejėgiškai ste- bei įvertintam, bet ir myli-
bint, narkotikų vartojimas mam. Todėl, norėdami veiks-
tarp vaikų bei paauglių tapo mingai imtis narkotikų varto-
kasdienybe net mokyklose, jimo keliamų asmeninių bei 
Piktnaudžiavimas narkotikais visuomeninių padarinių pirma 
kelia grėsmę pačiai mūsų vis- turėtume surasti reiškinio 
uomenes ateičiai. Būtent dėl 
šios priežasties mums labiau
siai rūpi jauni žmonės — 
paaugliai ir jauni suaugusie
ji; šiandien jie yra pirmosios 
narkotikų aukos. 

3. Pateikiant argumentus už 
ir prieš „silpnųjų" narkotikų 
legalizavimą, privalu vengti 
problemą, kuri yra iš pagrin
dų žmoniško bei etinio po
būdžio, paprastinti, apiben
drinti ir ypač politizuoti. Kai 
kas mano, jog saikingas tam 
tikrų medžiagų įtrauktų į 
„narkotikų" kategoriją, varto
jimas nesukels nei bioche
mines priklausomybės, nei 
pašalinių fizinių padarinių. 
Kitų nuomone, norint apsau
goti visuomenę bei padėti nar
komanams, geriau žinoti, kas 
jie tokie, ir j iems pagelbėti, 
negu palikti juos neįteisintus. 
Tokie argumentai pateikiami 
narkotikų legalizavimo nau
dai. 

4. Mokslo ir technologijos 
srityje visada siekta pasinau
doti cheminių produktų pri
valumais patologijoms gydyti, 
gyvenimo sąlygoms gerinti ir 
buvimo kartu malonumui di
dinti. Vartotojai yra pastebėję, 
jog kai kurios iš medžiagų gali 
kelti malonius pojūčius, ska
tinti euforiją, raminti, migdy
ti, stimuliuoti arba pasižy
mėti haliucinogeniniu povei
kiu. Tokie, vaistai„ sykiu su
silpnina gebėjimą susikaupti 

priežastį. 
8. Problema, tiesą sakant, 

yra ne pats piktnaudžiavimas 
narkotikais, bet dvasios nega
lavimas. Popiežius Jonas Pau
lius II primena: „Reikia pri
pažinti ryšį tarp piktnau
džiavimo narkotikais sukelia
mos mirtinos patologijos ir 
dvasios patalogijos, verčian
čios asmenį bėgti nuo savęs ir 
siekti iliuzinių malonumų nu
tolstant nuo tikrovės tiek, kad 
visiškai išnyksta asmeninės 
egzistencijos prasmė". 

9. Šios problemos iškyla 
aikštėn jaunimo narkomanijos 
atveju. Jaunas asmuo, kurį 
traukia narkotikai, paprastai 
būna trapi, nebrandi ir neor
ganizuota asmenybė, ir tai tie
siogiai susiję su auklėjimu, 
kurio jis nėra gavęs. Daug 
metų daugelis elgesio mokslų 
specialistų tvirtino, kad visuo
menė palieka jaunuolius liki
mo valiai, kad jais nesirū
pinama bei nerodoma jiems 
pagarba, kad jų aplinka ne
aprūpina visais socialiniais, 
kultūriniais ir religiniais ele
mentais, reikalingais jų asme
nybei ugdyti. 

10. Gyvename pasaulyje, 
kur vaikas perdėm anksti pa
liekamas savo nuožiūrai. Ti
kimės pažadinti jo laisvę bei 
padaryti jį nepriklai .somą, tuo 
tarpu jis ilgainiui tampa tra
pus, nes neturi jam bręsti 

daro įspūdis, kad jų auklė
jamosios pastangos griauna
mos ir net niekinamos visuo
menėje paplitusių idėjų bei 
įvaizdžių. 

12. Todėl tėvai, kalbant apie 
vaikų auklėjimą, dažnai jau
čiasi esą pralaimėtojai, nu
galėti stipresnių už juos rin
koje jėgų. J ie kupini nerimo, 
nes nejaučia visuomenės para
mos. J ie nenori, kad jų vaikai 
vartotų narkotikus, kai kiti 
tuo tarpu stengiasi legalizuoti 
priklausomybę nuo narkotikų 
skatinančių produktų parda
vimą bei vartojimą. 

13. Susidūrę su argumentų 
tokio legalizavimo naudai es
kalavimu, turė tume kelti sau 
realius klausimus. Šia krypti
mi jau būta daug mėginimų, ir 
visi nepavyko. Ar tikrai ži
nome, kodėl reikėtų įteisinti 
laisvą narkotikų apyvartą? Ar 
nebenorime kovoti su narkoti
kais, ar j au nuleidome ran
kas? Ar iš tikrųjų rimtai sten
giamasi užkirsti šiam reiški
niui kelią, a r neima viršaus 
lengvų būdų paieška ir dema
gogija. Ar priimtina sukurti 
žemiau žmogiškumo slenksčio 
gyvenančių žmonių poklasę, 
kurią galima, deja, išvysti 
miestuose, kur narkotikai par
duodami be vargo? Ar pakan
kamai atsižvelgta i tai , ką jau 
ne vienerius metus kartoja ek
spertai, — narkomanija yra 
ne narkotikų, bet to, kas pa
skatina individą juos vartoti, 
klausimas? Ar jau užmiršome, 
jog tam, kad gyventų, kiekvie
nas turi gebėti atsakyti į tam 
tikrus esminius klausimus dėl 
gyvenimo. Ar nėra tikėtiniau, 
kad tokių produktų legalizavi
mas dar labiau padidins šią 
užmarštį? 

14. Kadangi jaunimo nar
komaniją lemia mūsų švieti
mo sistemos si lpnumas, nėra 
aišku, kaip legalizavus šiuos 
produktus pagerėtų jų kon
trolė, ir kaip tai pirmiausia 
galėtų padėti jaunuoliams su reikalingos suaugusiųjų bei 

ir yra pakitusio realybės jaus- visuomenės paramos. Štoko- *~as"J ^ ^ v a r t a i a m i šias 
mo priežastis. Asmuo, varto- dami tokios pamatinės para- m e d 4 i a g a s siekia 

mėginančio imtis ju neigiamų 
padarinių, prieštaravimas. 

17. Iš akių nereikėtų išleisti 
ir to, ką toks legalizavimas 
galėtų reikšti visuomenei. Ar 
tikrai užteks ryžto tyrinėti, ar 
nusikaltimų bei ligų plitimas 
nėra susijęs su priklausomybe 
nuo narkotikų ir ar eismo ne
laimių didėjimo nesąlygoja 
lengvai prieinami narkotikai? 
Ar esame pasirengę profesio
naliai atsiduoti nuo narkotikų 
priklausantiems . asmenims? 
Ar turime jiems garantuoti 
darbo vietas? Be to, ar val
stybė tikrai turi lėšų bei per
sonalo spręsti sveikatingume 
problemas, kurių neišvengia
mai daugės legalizavus nar
kotikus? 

18. Tokių problemų akivaiz
doje pirmutinė valstybes pa-, 
reiga yra saugoti bendrąjį 
gėrį. Tai reikalauja ginti šei
mos teises, stabilumą ir vieny
bę. Griaudami jauną asmenį, 
narkotikai griauna.šeimą, tiek 
dabarties, tiek ir ateities. 
Grėsmė šiai gyvybiškai svar
biai ir pirmapradei visuo
menės ląstelei reiškia žalą vi
sai visuomenei. Kita vertus, 
priklausomybė nuo -narkotikų, 
pasak Popiežiškosios šeimos 
tarybos, yra viena,iš šeimos-
silpnėjimo bei namų židinio 
irimo priežasčių: ..Kompeten
tingai narkomanijoj pasaulyje 
dirbančių asmenų patirtis [...] 
vieningai patvirtinau kad „šei
mos krikščioniškasis modelis, 
pagrįstas autentiška, tai yra 
nepakartojama, ištikima ir 
neišardoma, sutuoktinių mei
le, lieka pirmutiniu kiekvie
nos prevencinės, gydomosios 
bei reabilitacinės veiklos atra
mos tašku". 

19. Valstybė, stengdamasi 
garantuoti bendrąjį gėrį, pri
valo rūpintis piliečių gerove. 
Valstybės pagalba savo pi
liečiams turėtų atitikti beša
liškumo ir subsidiarumo prin
cipą, tai yra valstybė turėtų 
pirmiausia ginti silpniausius 
ir neturtingiausius visuome
nės narius. Todėl ji negali 

jantis šias medžiagas, iš 
pradžių izoliuojamas ir vėliau 
tampa nuo jų priklausomas 
bei ima jausti vis stipresnių 
produktų poreikį. Kai kuriais 
atvejais produktas sukelia 
tokią priklausomybę, kad var
totojui neberūpi niekas, iš
skyrus tai. kaip jo gauti. 

5. įvairių narkotikų poveikis 
nevienodas, tačiau farmakolo
gijos lygmeniu neįmanoma 
narkotikų suskirstyti į „silp
nuosius" ir „stipriuosius". Es
miniai veiksniai yra suvarto
jamas kiekis, absorbavimo 
būdas ir galimi pašaliniai pa
dariniai. Negana to. kasdien 
rinkoje atsiranda naujų nar
kotikų, keliančių naujų pada
riniu bei klausimų. Pagaliau 
priklausomybės nuo narko
tikų problema turėtų pagrįstai 
apimti ir daugelį medžiagų 
(raminamąsias, migdomąsias, 
depresija slopinančiąsias, sti 

mos, daugelis jaunuolių su
laukia paauglystės neturė
dami realios vidinės sąrangos 
ar struktūros. Susidūrę su pa
sauliu, kuris atrodo tuščias, ir 
ateitimi, kuri, jų manymu, ri
bota, jie ieško atramos ir todėl 
puoselėja priklausomybės nuo 
kitų asmenų, įvairių medžia
gų bei pavojingo elgesio san
tykius. 

11. Tokių jaunuolių tėvai, 
susidūrę su tai, kas jiems 
atrodo rimta problema ar bent 
jau verčia juos abejoti jų vaikų 
psichiniu, etiniu bei dvasiniu 
brendimu, pagnstai jaudinasi 
ir neretai ieško pagalbos. Vai
kas, kaip ir paauglys, neturi 
išugdyto ribos jausmo, ypač 
pasaulyje kur, kaip skelbia
ma, viskas yra galima ir kiek
vienas gali daryti ką nori. 
Tėvai mėgina išmokyti savo 
vaikus, ką galima ir ko negali
ma daryti, kas teisinga ir kas 

užmiršti savo pareigos ginti 
15. Legalizavus narkotikus, tuos, kurie dar nesubrendę ir 

rizikuojama sukelti priešingą yra potencialios pikinaudžia-
poveikį nei norima. J u k išties vimo narkotikais aukos. Be to, 
nesunku pripažinti , jog tai, j e i valstybė pasirinktų ar vyk-
kas teisėta, normalu ir todėl dytų nuoseklią bei ryžtingą 

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOaUO. NAMŲ, SVBKAT06. 
IR GYVYBES DRAUDMAS. 

Agentas Frar* Zapofts ir Off Mgr. Atitse 
S Kan* kaba lietuviškai. 

FRANKZAPOUS 
3206 1/2 WMt 9601 Street 

Tai. (708) 424-8654 
(773) 561-8664 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

'<*c (773) M6-59S9 
home (708) 425-71601 
pagcr (708) 886-4919 • 

RIMAS L.STANKUS 
• Greitas ir sažrungas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
> Perkame ir parduodame namu* 
> Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

moralu. Tad narkotikų legali
zavimas yra ne produkto įtei
sinimas, bet veikiau priežas
čių, skatinančių vartoti tą pro
duktą, pateisinimas. Bet juk 
niekas neneigs, kad narkotikų 
vartojimas yra blogis. Nepri
klausomai nuo to, a r narkoti
kai perkami nelegaliai, ar da
lijami valstybės, jie visada 
žalingi žmogui. 

16. Kita vertus, jei toks elge
sys įstatytmu būtų pri
pažintas normaliu, galėtume 
domėtis, kaip viešoji valdžia 
ketina šviesti asmenis bei jais 
rūpintis tokio legalizavimo 
keliamos grėsmės akivaizdoje. 
Tai dar vienas šiuolaikinio pa
saulio, pirma paverčiančio 

muiluojančiąsias), nelaikomų ne. Tačiau jiems dažnai susi- reiškinį kasdienybe ir tada 

kovos su narkotikais, prepri-
klausomai nuo jų tipo, poli
tiką, tai tokia nuostata sykiu 
padėtų grumtis su piktnau
džiavimu alkoholiu ir tabaku. 

20. Bažnyčia norėtų atkreip
ti dėmesį į galimus Šio reiš
kinio padarinius. Ji pabrėžia, 
kad, legalizavus skatinančių 
priklausomybę nuo narkotikų 
produktų pardavimą bei var
tojimą, individų ateičiai iškils 
grėsmė. Vienų gyvenimas bus 
sumenkintas, tai yra sudarky
tas, kiti, galbūt pakliuvę į tik
ros priklausomybes spąstus, 
praras savo jaunystę iki 8 a ' ° 
neišskleisdami savo potencia
lo. Nevalia daryti eksperi
mentų žmonių sąskaita. Elge
sio, vedančio į priklausomybę 

nuo narkotikų, nebus įma
noma pataisyti, jei produktai, 
skatinantys tokį elgesį, bus 
pardavinėjami be apribojimų. 

21. Šventasis Tėvas, prie
šingai, yra pasakęs: „galimybė 
pasveikti ir ištrūkti iš sunkios 
narkotikų vergijos", ta ikant 
priėmimu, pagarba, švietimu 
laisvės bei meilės dvasia 
grįstus metodus, „yra kon
krečiai įrodyta, ir pažymėtina, 
kad tai padaryta metodais, 
griežtai atmetančiais galimy
bę, vartoti narkotikus, lega
lius ar nelegalius", pačius nar
kotikus ar jų pakaitalus. 
Popiežius Jonas Patrhus II dar 
pridūrė: ,J*iktnaa#t?avimo 
narkotikais neįmanoma fveik-
ti narkotikais ' . ' 

22. Dėl piktnaudžiavimo 
narkotikais gali būti įvairių 
nuostatų ir visas j a s galima 
pateisinti. Tačiau ar nebūtų 
tikslingiau, užuot teikus pir
menybę žalos „apribojimo" ar 
„sumažinimo" politikai, civili
zacijos faktu pripažįstant tai, 
kad dalis gyventojų vartoja 
narkotikus ir lekia pražūtin, 
pasirinkti tikrosios prevenci
jos politiką, kuria būtų sie
kiama kurti (arba atkurti) 
„gyvybės kultūrą" šiame mūsų 
našumo civilizacijos „paša-
lyje"? , 

Popiežiškoji še imos t a r y b a 
BŽ, 1999,-Mr-.il 

LIETUVIŲ TELKINIAI 

DETROIT, MI 

NETEKOME VEIKLIOS 
VISUOMENTJNINKĖS 

Š. m. liepos 30 dieną, Detroi
to Harper ligoninėje mirė a.a. 
Niola O. Mikšytė Ward Če-
rėkienė. Giliame nuliūdime 
paliko vyrą Algimantą Če-
rėką, brolį Žibuntą Mikšį, 
posūnius Ronald ir Raymond 
Čerekus, bei daug kitų gimi
nių ir pažįstamų. A.a. Niola 
Mikšytė Čerėkienė buvo veikli 
visuomenininke — daug pasi
darbavo padėdama savo ma
mytės a.a. Suzanos Arlaus-
kaitės-Mikšienės dramos 
sambūriui, „Pagalba Lietuvai" 
ir kitoms labdaros organizaci
joms. La.dotuves tvarko laido
tuvių direktorė Yolanda Zapa-
rackienė. Šiandien kūnas bus 
pašarvotas laidotuvių namuo
se, o penktadienį Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje 11:30 vai. 
ryto bus aukojamos Šv. Mišios 
už velionės vėlę. Velionės pa
geidavimu, jos kūnas laidoja-
mui bus privačiai nuvežtas į 
Oakmont kapines. 

STROBE TALBOTT 
PAREIŠKIMAS A P I E 

LIETUVĄ 

Lietuvos ambasada Washin-
gtoijf išsiuntė spaudo* prane
šimą, kuriame pažymima, kad 
prezidentas Valdas Adamkus, 
dalyvaudamas Pietryčių Euro
pos vadovų suvažiavime, savo 

MĖLYNĖS! MĖLYNĖS! 
Galite prisiuogauti patys, arba pirkti 
jau pnnnktų Važiuoti 1-94 iki Mi-
chigan Exit 1 į New Buffalo. Toliau 
sekite ženklus į Mike's Bluberrįcs. 
Atsivežkite uogoms krepšelius, u a 
graži vieta visai šeimai pasidžiaugti 
gamtoje. Tel. 616-449-2509. 

KMEOK REALTORS 

2 1 . 4365 SArihK Ave. 
7922 S.Pulastt Rd. 

DANUTĖ MAYER 
773-284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
kreipkitės į Danui* Mayer. Ji 
profesionaliai, sąžiningai ir asme
niškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

Perkate antomoMų? 
Turite kredito problemų? 

Nėra kredito istorijos? 
Pirmas automobilis? 

Neilgai naujame darbe? 
Ką tik arvykot į J A V 

Ne problema! 
Žemos automobilių kainos! 
Maži mėnesiniai mokesčiai! 

i mokesčio! 

Ieškome pUnalaikės aukles 
Detroito priemiestyje. Priedo prie 
algos mes jus apgyvendintume ir 

parūpintume automobilį. 
Tel. 313-408-1515. palikite žinutę, 
mes jums atskambinsime. vm 

Nėra pradinio 
Galėsite sėst o i i 

Moteris gali pavaduoti 
senelius prižiūrinčias 

moteris. 
T a 708-974-3186. 

šiandien! 
(630) 287 2748 

RehlmmuohUės 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą. Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. vm 

kalbdje pareiškė, kad ir kiti 
kraš ta i gali pasimokyti iš Lie
tuvos patir t ies, siekiant gerų 
ryšių su kaimynais ir ekono
minės gerovės. Kaip pavyzdį, 
prezidentas paminėjo Lietuvos 
p a s t a n g a s įgyvendinant de
mokratiją, žmogaus teises, su
gyvenimą ir bendradarbiavi
mą Pabaltijo kraštuose. 

Praneš ime taip pat primin
tas ir liepos, mėn. 16 dienos 
Washingtone Užsienio reikalų 
sekretorės pavaduotojo Stro-
be Talbott pareiškimas, ku
riame j i s savo kalboje pagyrė 
Pabaltijo kraš tus , o ypač Lie
tuvą, už jos pavyzdi s ta tant ir 
kur ian t demokratijos pagrin
dus Pabaltijo rajone. Strobe 
Talbott pasakytą kalbą „Lie
tuviškų radijo" valandėlė per
davė liepos 31 dienos laidoje. 
„Lietuviškų melodijų" radijo 
valandėlė yra girdima ir per 
„Internetą" www.wpon.com. 

D E T R O I T O SKAUTAI 
STOVYKLAUJA 

Detroito „Gabijos" ir „Bal
tijos" tun tų skautai stovyklau
ja ka r tu su Clevelando ir 
Čikagos skautais Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michi-
gan. Stovykla baigsis rugpjū
čio 7 d. 

Im 

S Ė K M I N G A DAINAVOS 
ŠVENTĖ 

Dainavos metinė šventė bu
vo sėkminga. Dalyvavo gražus 
būrys svečių. Labai graži die
na visus maloniai nuteikė. 
Sėkmę lėmė talkininkai, be 
kurių talkos šventės nebūtų. 
Didelė padėka Birutei ir Vik
torui Veselkams ir Antanui 
Mičiūnui, j au daug metų su
mosiant iems visų mėgiamus 
laimėjimus. Šįmet pagrindinis 
rengėjas šios šventės buvo 
Kastytis Giedraitis, kuriam 
labai daug padėjo būrys tal
kininkų, jų tarpe ypač pažy
mėtini Izabelė Korsakienė ir 
Edis Kasputis . Ačiū visiems. 

Dainavai vienai savaitei rei
kalingas vienas jaunas darbi

ninkas — studentas, sutvar
kyti sporto aikštę. Prašoma 
kreiptis į Vytą Petrulį, tel. 
734-953-9182. '. 4 /• 

VJ». 

ŽOLINĖS 

I r šiais metais, Švč. Mergelės 
Marijos Dangun ėmimo šven
tę, liaudyje vadinamą Žoline, 
švęsime rugpjūčio 15 dieną. 
Šiais metais Žolinė yra sekma
dienį. 

Vartodami žodį „Žolinė" gal 
ne t nepagalvojame, kad žodis 
kilo iš žalumos, žalumynų. 
Nuo seniausių laikų iki šios 
dienos Lietuvos kaimuose ir 
miestuose tikintieji renkasi 
bažnyčion pagarbinti Švč. 
Mergelės Marijos su gėlių 
puokštėmis ar šiaip kitokių 
žalumynų šakelėmis rankose. 
Kuklesnes gėles, kunigui paš
ventinus, parsineša namo 
(kaimuose užsikiša už pa
veikslų arba tašo (balkio), o 
gražiausias palieka bažny
čioje. 

Suprantama, Amerika ne 
Lietuva ir šimtanuošimčio lie
tuviško gyvenimo čia neį
diegsi. Vienok daugelio lietu
viškų papročių ir tradicijų lai
komės, arba bent stengiamės 
laikytis, tad vienas iš daugelio 
y ra gražus pamaldumo papro
tys — Žolinių dieną ateiti baž
nyčion su gėlėmis ir įmerkti 
j a s į gėlių indus, kurie bus 
padėti prie Švč. Mergelės Ma
rijos statulos. 

Lietuvos kultūra yra matri-
archalinė ir Marijos garbini
mas Lietuvoje yra labai sti
prus . Kaip visi gerai žinome 
ne be reikalo. Tik atidžiau 
įsiklausykime į lietuviškų, 
Marijai skirtų giesmių, žo
džius. 

Kun . Aloyzas Volskis 

• Apsiavęs naujais batais, 
žvilgterėk atgal, kad žinotum, 
kokius pėdsakus palieki. 

• Nuo gamtos nutolęs ir 
gaidį, nesavu balsu giedant, 
apkaltina. 

file:///merikoje
http://-Mr-.il
http://www.wpon.com


LIETUVON GRĮŽTA DIPL. 
AGRONOME A J ^ O N A VENGRIENĖ 

Ona Vengrienė. 

Liepos 16-ta, penktadienio 
vakaras. Cąpe Cod, Oster-
vilėje, kur pastoviai yra 
įsikūrę abu pensininkai: prof. 
emeritus dr. Jonas Vengris ir 
žmona agronome Ona, vyksta 
eilinis pasiruošimas poilsiui. 
Po karštos vasaros dienos 
žmona išsitaria, kad ji jaučiasi 
pavargusi, negaluojanti. Vy
ras pataria jai eiti anksčiau 
miegoti. 

Tą patį vakarą, už kelių 
mylių Ostervilės, Kennedy 
sodyba ruošiasi rytdienos iš
kilmingoms jų giminaitės ves
tuvėms. Kieme pastatytos erd
vios palapinės laukia kviesti
nių svečių. 

Liepos 17-ta. Ankstyvas 
šeštadienio rytas. Telefonu 
apskrieja lietuvių bendruo
menę liūdna žinia — naktį 
miegodama mirė Ona Veng
rienė. .Vietos dienraštis rašo, o 
radijas ir televizija vis karto
ja, kad penktadienio vakarą 
sportinis lėktuvas, vairuoja
mas John Kennedy — jaunojo, 
su žmona ir jos seserimi, pasi
kėlę kelionei į vestuves, dingo 
be žinios prie Cape Cod 
krantų, kažkur netoli Mar-
tha's Vineyard salos... 

Tokio scenarijaus fone Cape 
Cod prasidėjo ilga, ieškoji
mų, spėliojimų ir liūdesio sa
vaitė. Kaip jau žinome, jūros 
dugne buvo surastas sudužęs 
lėktuvas. Žuvę trys keliautojai 
buvo iškelti paviršiun, sude
ginti ir jų pelenai grąžinti 
jūron... Sic transit gloria mun-
di.... 

Iš sostinės, Vašingtono, šeš
tadienį atvyko sūnus Vitolis 

Vengris. Padedamas apylin
kes pirmininkės Reginos Pet-
rutienes, jis pasirūpino moti
nos laidotuvėmis, pamaldo
mis. Trečiadienį, Our Lady of 
Victory bažnyčioje Centervi-
lėje, kurią daugiausia lanko 
vietos lietuviai buvo aukoja
mos gedulo Mišios už Onos 
sielą. Pamaldos baigiamos 
vargonais grojama giesme 
„Marija, Marija skaisčiausia 
lelija...". Mišiose dalyvavo dr. 
Jonas Vengris sūnus dr Vito
lis, jo žmona Virginįja, radijo 
žurnalistė, dirbanti „Ameri
kos balse", Vašingtone, jų vy
riausia dukra Indrė, studentė, 
besireiškianti baleto mene 
jaunuolė, ir gausus būrys vie
tos lietuvių. 

Centervilė8 bažnyčia tam 
tikra prasme yra susieta su 
Kennedžių šeimos džiaugsmo 
ar liūdesio valandomis, štai 
prieš keletą metų čia buvo au
kojamos Mišios už Roberto 
Kennedžio sūnų Michaelį, žu
vusį Colorado kalnuose sli
dinėjimo metu. Čia prezidento 
John Kennedžio dukra Caroli-
na prie altoriaus sumainė 
vestuvinius žiedus su bosimu 
vyru Schlossbergu. 

Grįžkime prie a.a. Onos 
Vengrienės. Po Mišių bažny
čioje suruošti priešpiečiai. Sū
nus Vitolis padėkojo atsilan
kiusiems, palydėjusiems am
žinybėn jo motiną. Dėkojo ir 
visai Cape Cod apylinkei, jos 
nariams, kurie pagelbėjo 
tėvams eilinėse dienof Ypač 
sakė dėkingas Reginai ir Al
fonsui Petručiams, suorgani
zavusiems pirmąją pagalbą, 
staiga mirus motinai, bei už 
suteiktą globą tėvui, peržen
gusiam 90 metų amžiaus ribą. 
Dr. Vitolis sakė: „Sunku man 
šiandien kalbėti apie Motiną 
būtuoju laiku. Likimas jai ne
buvo dosnus — ilgi persisky
rimo metai nuo tėtės, dviejų 
vaikų auginimas Lietuvoje ir, 
galų gale, 196*8 metais šeimos 
dalinis susijungimas šioje At
lanto pusėje. Ji pakelė visus 
tuos likimo smūgius: retai 
skundėsi ar priekaištavo. Iki 
pat savo paskutinės gyvenimo 
dienos, dar praėjusį penktadi
enį — kalbėjomės telefonu— 
kasdien ji rūpinosi tėčiu, mu
mis ir ypač vaikaičiais. Mėgo 
patarti, bet tų pamokymų kar
tais neįvertinome. Tik dabar 

įvertiname. Taip jau yra, kad 
įvertini žmones ir dalykus tik 
jų netekęs. Mes tuo skaudžiai 
įsitikinome dabar". Sūnus Vit
olis kvietė prisiminti jo Mo
tiną maldose ir mintyse, o 
baigdamas sakė: „Tikiuosi, 
kad jai bus lengva Lietuvos 
žemė į kurią jų perkelsime". 

Onos Vengrienės intencija 
dalyviai paaukojo 360 dol. Lie
tuvių fondui. 

Ona Klikūnaitė-Vengrienė 
gimė 1913 m. birželio 11 d. 
Puškonių km. Naujamiesčio 
valsč., Panevėžio apskr. Bai
gusi Panevėžio gimnazįją, 
1932 m. studįjavo Žemės ūkio 
akadenujoje, Dotnuvoje, Na
mų ūkio fakultete. 1942 m. 
išlaikiusi egzaminus gavo dip
lomą. 1953 m. įsigįjo Namų 
ūkio mokslinės agronomės 
vardą. Ji dirbo instruktore, 
asistente, katedros vedėja.. 
1959 metais Vilniuje išleista 
Onos Vengrienės gausiai 
iliustruota knyga-albumas 
„Rankdarbiai". Vengrienė dės
tė ten iki 1964 metų, kai, pa
davusi prašymą emigruoti į 
Ameriką buvo atleista iš dar
bo. 

1938 metais Ona ištekėjo už 
akademijos kolegos Jono Ven
grio, kuris baigęs mokslus Lie
tuvoje, vėliau agronomiją gili
no Bonos universitete, Vokie
tijoje. Ten įsigįjo daktaro 
laipsnį. 1944 metais artėjant 
sovietų arnujai prie Lietuvos, 
Jonas Vengris pasitraukė į 
Vakarus. Jo jauna šeima pasi
liko. 

Gyvendamas Amerikoje dr. 
Jonas Vengris išleido savo at
siminimų knygą „Mano ke
lias", kurioje yra skyrius, pa
vadintas „Iš už uždangos". 
Jame Vengris pasakoja apie 
savo ilgas, nuolatines pastan
gas, trukusias net 6 metus iš 
sovietų okupuotos Lietuvos at
sigabenti šeimą: žmoną, dukrą 
ir sūnų. Pagaliau, po 23 metų 
nesimatymo, 1968 m. kovo 
mėn., Jonas Vengris Ameri
koje sulaukia žmonos ir sū
naus Vitolio. Duktė jau buvo 
ištekėjusi ir pasiliko Lietuvo
je-

Amerikoje dr. Jonas Vengris 
įsidarbino Massachusetts val
stijos Amherst universitete, 
kur buvo profesoriumi augalų 
ir dirvožemio mokslų fakulte
te. Ten jis pasiekė pensijos 
amžiaus, ir po to su žmona 
apsigyveno Cape Cod. Oster-
vilėje įsigijo jaukų namą. Net
rukus jiedu įsijungė į LB Ca-

TRYS LIETUVOS PAVEIKSLAI DRAUGAS. 1999 m rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis 
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lt makes a vvorld of difference vvhen 
you fly SAS to Lithuania. 

No ooe makes round-

trip travel to Lithuania 

easter and more oomcrtcnt 

than SAS. From Chtcaoo, we 

offer daily service to Vilnius wtth 

just one hassle-free connectton 

through Stockholm Our 4:30 p.m 

departure gives you a retocd mom-

ing amval fcr business or pleasure. 

When you're ready to retum, youl 

enjoy tame day travel back to 

Chicago through our Copenhaoen 

hub. And whttner 

you fly Burines d m 

or Gurany Ctass, you can be 

sure our service w i be nortd-dm, 

and *M asow you to srrtve resttd and 

refreshed - sR for a reasonsbte fare. 

Rnd out what a wortd of dMtrence 

SAS can mate for your next trlp. 

Just catt your Trsvel Agsnt or SAS 

at 1-800-221-2350. For more Infor

mation and speclal offers, visit 

our website at www.flvsas.com. 
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Atkelta ii 3 psl. 
Pirmieji ka

dencijos metai tokią jo veik
los kryptį ir rodė. Nors prezi
dentas visus tuos metus drau
giškai bendradarbiavęs su vy
riausybe, savo metiniame 
pranešime, aptardamas neat
liktus darbus, netesėtus rin
kimuose skelbtus pažadus, jai 
daug priekaištų pabėrė, bet 
dalį kaltės prisiėmė ir pats. Ar 
Julius Šmulkštys, stipriai 
pabrėždamas kritikos teise 
prezidentui ir tapatindamas ją 
net su šios pareigybės rei
kalingumu, valstybės vadovui 
skiria tik vyriausybės kritiko 
vaidmenį,, „atleisdamas" jį 
nuo vadovavimo valstybei pa
reigos bei atsakomybės? Ar jo 
viltingi linkėjimai naujai vy
riausybei ir užuomina „dabar 
lauksim jos darbų rezultatų" 
reiškia, kad vyriausybė dirbs, 
o prezidentas stovės nuošaly 
ir, jeigu nebus norimų rezul
tatų, ją kritikuos, po metų vėl 
reikalaudamas atsistatydinti? 
Bet ką tai reikš valstybei? Kri
tikos galima ir nepaisyti, ne
priimti, Lietuvos valdžios daž
nai taip ir daro. Juk ir prezi
dento kritikuojamas Vagno
rius Seimo buvo pagirtas, kaip 
geras jo programos vykdytojas 
ir pareigingas premjeras. O 
kokia padėtis botų susidariu
si, jeigu jis iš pareigų nebūtų 
pasitraukęs. Ieškančiam tei
sės kritikuoti, gal vertėtų pir
ma pasidairyti bendro darbo 
kelio: bendrai spręsti klausi
mus, bendrai bandyti įgy
vendinti jų sprendimus ir ben
drai dalintis atsakomybe. Ar 
toks kelias Lietuvai ne dau
giau duotų? 

Truputį daugiau gal reikėtų 
pagalvoti ir apie kun. Algirdo 
Palioko, SJ, minėtą ruošiamą 
naują žiniasklaidos įstatymą. 
Klausimas labai jautrus ir 
turi bQti sprendzamas atsar
giai, išmintingai. Tikrai nie
kas Lietuvoje nenori, kad 
kažkas, įskaičiuojant ir ži-

pe Cod apylinkę. Kiek jėgos 
ir sveikata leido, prisidėjo prie 
apylinkės veiklos, jos globoja
mų renginių — minėjimų, 
piknikų ir pan. Ona Vengrienė 
sekė įvykius Lietuvoje. Ypač 
džiaugėsi Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. Klausėsi už
sienio lietuviams skirtų lais
vės radįjo laidų iš Europos. 
Gyvai diskutavo palikto kraš
to įvarius laimėjimus ar rū
pesčius. 

Alf. Petružis 

niasklaidą, griautų visuome
nės, tautos, valstybės moralės 
pagrindus, pornorafija tvirkin
tų jaunimą, bet taip pat nie
kas nenori, kad batų pažeista 
žmogaus prigimtinė teisė — 
laisvė, svarbiausia jos dalis — 
sakyto, rašyto, spausdinto žo
džio laisvė. Diktatūra, ar vie
no asmens kitam, ar vienos 
grupės kitai, ar valdžios pilie
čiams, ar daugumos mažumai, 
moderniame pasaulyje netu
rėtų rasti sau vietos. Juk tiek 
daug žmonija nuo diktatorių 
kentėjo. Ar dar neužtenka? 

Ar iš tų trumpų apybraižų 
susipažinę su trimis Lietuvos 
paveikslais — ekonominiu, po
litiniu bei moraliniu — už de
vynių mėnesių pirmąjį naujos 
nepriklausomybės dešimtmetį 
švenčiančiai Lietuvai galėtu
mėm ką nors geresnio pasiū
lyti antram dešimtmečiui? 
Galbūt. Pirmiausia kvieskim 
visas tris pagrindines val
džias —prezidentūrą, Seimą ir 
vyriausybę — susislinkti ar
čiau ir dirbti glaudžiau.. Ma
žiau tarpusavio kritikos, dau
giau bendradarbiavimo. Dau
giau dėmesio tautos gerovei 
negu savo populiarumui. Ir 
būtinybė — aukščiausios ko
kybės gamyba bei jos rinka 
grįstas kelias į krašto ekono
minę gerovę. Taip pat nebijoti 
nors retkarčiais ir į Bažnyčios 
pusę atviriau pažvelgti, nors ji 
ir tolokai nuo valstybės atskir
ta. Ji tikriausiai nevengs 
tautai tiesiamo moralinio ke
lio tapatinti su valstybės keliu 
į materialinę gerovę. 

* „Automobilių nuoma 
dar nepopuliari", skelbia 
„Lietuvos aidas" (07.29). Pa
sak dienraščio, prieš kelerius 
metus didžiųjų automobilius 
nuomojančių firmų vadovai 
abejojo, ar smulkesni konku
rentai išsilaikys. Tačiau sosti
nėje šiuo verslu besiverčiančių 
firmų — jau 20. Didžiosios fir
mos nuomoja naujus automo
bilius. Pagrindiniai automobi
lius nuomojančių firmų klien
tai — užsieniečiai. Svarbiau
sias jų reikalavimas — pato
gumas. Vis dėlto, kaip teigia 
automobilių nuomotojai, lietu
viams ši paslauga kol kas ne
labai reikalinga, bet tie, kurie 
į nuomos firmas užsuka, daž
niausiai teiraujasi prabangių 
automobilių — BMW ir mer-
sedesų. <EIUI 

PADĖKA 
A . t A . 

LIUDAS KAIRYS 
Staiga mirė 1999 m. gegužės 25 d., sulaukęs 74 metų, 
Huettenfeld, Vokietijoje. 
Nuliūdę liko: žmona Nijolė, dukros Daiva ir jos vyras 
Gil, Žibutė ir Gregory bei anūkė Julytė. 
Didelė padėka Vasario 16-osios gimnazijos kapelionui 
kun. Alfonsui Kelmeliui už maldas koplyčioje ir 
atnašautas iv. Mišias bažnyčioje. Dėkojame visiems, 
pareiškusiems užuojautas žodžiu ar raštu, už aukas ir 
už užprašytas Mišias. Taip pat dėkojame moksleiviams, 
patarnavusiems šv. Mišioms ir sudariusiems garbės 
sargybą prie a. a Liudo karsto. Taip pat ačiū p. Donai 
Wolf už suruoštą užkandį po Mišių. 
Ypatinga mūsų padėka p. p. Marytei ir Andriui 
Smitams ir p. p. Lydijai ir Albinui Gruenwaldams už 
visokeriopą pagalbą Liudui gyvenant Vokietijoje. 
Esame taip pat dėkingi: p. Buivydienei, kun. Dėdinui, 
p. p. Jankūnams, p. p. Lipliams, p. Lukošiui, p. 
Lucienei, p. p. Margevičiams, p. p. šiugždiniams, 
jauniesiems ir seniesiems, p. p. Timpams, p. 
Vaicekauskui, p. p. Wolf, vienokiu ar kitokiu būdu 
praskaidrinusiems Liudui tremtinio gyvenimą. 

Visiem* dėkingose tmona Nrjole Kairienė ir 
dukros. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1999 m. rugpjūčio 4 d. Holy Cross Care and Rehab. 
Center, South Bend, IN, mirė 

A. t A. 
URŠULĖ MARTIŠIŪNAITĖ 

EIDIETIENĖ 
Gimusi 1904 m. Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, 

Lankeliškių parapijoje. 
J Ameriką atvyko 1927 m. Ilgus metus gyveno 

Čikagoje, įvairiose lietuviškose parapijose, paskutiniu 
metu Marąuette Parko apylinkėje. Išėjusi į pensiją, 
gyveno St. PetersburgBeach, FL. Sveikatai susilpnėjus. 
su vyru Vladu vėl grįžo į Čikagą. Dabartiniu laiku 
gyveno sūnaus šeimoje Niles, MI. 

Nuliūdę liko: Amerikoje — vyras Vladas, šiuo laiku 
sunkiai sergantis, sūnus Bruno, marti Rosary, jų vaikai 
Laura, Maria ir Nicholas; brolis Valentinas su žmona 
Aldona bei jų vaikai — Tomas, Linas ir Ramunė su 
šeimomis; brolis, a. a. kun. Albinas Martis, kuris gyveno 
ir dirbo West Virginia. Šių metų pradžioje ten mirė ir 
buvo palaidotas. 

Lietuvoje liko našles seserys: Viktorija Medoniene, 
Izabelė Rakauskienė ir Adele Levickiene bei jų šeimos. 
Taip pat liko mirusiųjų brolių Juozo ir Justino bei sesers 
Bronės Vilimavičienės šeimos. Brolis Bronius (be 
šeimos) miręs pokario laiku. 

A. a. Uršulė Eidietienė. ilgus metus gyvendama 
Marąuette Parke, priklausė Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijai. Ji buvo narė šių organizacijų: Šv. 
Kazimiero seselių rėmėjų. Nekalto Prasidėjimo 
Putnamo seselių rėmėjų Čikagos skyriaus, Lietuvos 
Dukterų draugijos, Lietuvos Vyčių organizacijos, St. 
Petersburg Beach, FL. 

Velionė bus pašarvota rugpjūčio 6 d., penktadienį, 
nuo 3v. p. p. iki 8 vai. vakaro Petkaus Marąuette 
laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės šeštadienį, rugpjūčio 7 d. Iš laidojimo 
namų 10:00 vai. ryto Velionė bus atlydėta į Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po šv. Mišių a. a. 
Uršulė bus laidojama Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse, prisiminti 
minusiąja savo maldose. 

Nuliūdę: vyras Vladas, sūnaus Bruno šeima 
ir visi giminės. 

A. t A. 
JULIUS VALEIKA 

užmigo Viešpatyje šių metų rugpjūčio 3 dieną, 11:55 
vai. ryto. 

Skausmo slegiamus paliko: žmoną Jean, vaikus Antaną, 
Nataliją, Laimą ir Joną, motina Valeriją, brolius Saulių ir 
Algį su šeimomis, uošvę Aureliją Robertson ir jos sūnus 
Albertą, Tony ir Danių Ross su šeimomis ir pusbrolius bei 
pusseseres Lietuvoje. 

' Velionis buvo pašarvotas Solan Funeral Home, Inc. 7109 
Calumet Ave., Hammond, IN, trečiadienį, rugpjūčio 4 
dieną, nuo 4 vai. p. p. iki 9 vai. vakaro. 

Ketvirtadienį, rugpjūčio 5 d, 9 vai. ryto a. a. Julius bus 
palydėtas į St. James bažnyčią, 9640 Kennedy Ave., High-
land, EN, kur 10:00 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jo sielą. Laidotuvės privačios. 

Giliame liūdesyje liko: žmona ir vaikai, motina 
Valerija ir broliai. 

A. t A. 
eJUOZUI JUŠKAI 

po ilgos ir sunkios ligos mirus, jo dukterį, mums mielą 
VIDĄ JUŠKAITĘ - MATULIS ir artimuosius 
Amerikoje bei Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime. 

Dalia ir Algis Augūnai 

Danutė ir Edvardas Eringiai 

Stasė ir Juozas Miškiniai 

Aniceta ir Vincas Stakmai 

Ona ir Vincas Salčiūnai 

Jupiter ir Pt. St. Lucie. Florida 

DRAUGAS informuoja; „DRAUGAS" formuoja; 

DRAUGAS' išeivijos ir Lietuvos jungtis; 

DRAUGAS" lietuvybės Švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 

http://www.flvsas.com


DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 5 d., ketvirtadienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

K u r buvę , k u r n e b u v ę -
ištikimieji „Draugo" skaityto
jai - vis ,,Draugo" redakcijoje, 
su savimi atsinešdami dovanų 
laimėjimams! Laimėjimai bus 
traukiami rugpjūčio 22 d. tė
vų marijonų sodelyje vyksian
čioje „Draugo" gegužinėje. Šį 
karta laimėjimams dovanų at
nešė: sese lės kaz imie r i e t ė s , 
J o a n a S toškus , P r a n u t ė 
D o m a n s k i e n ė , M a g d a l e n a 
S t a n k ū n i e n ė , Aldona So-
b i e sk i enė , Mary tė i r Juo* 
zas Vizgirdai iš P u t n a m , 
CT, Vy tau ta s Vizg i rda iš 
A u r o r o s , Ofelija B a r š k e t y -
tė -Vain ienė i r Dal ia S tan-
k a i t i e n ė . Iki pasimatymo 
„Draugo" švvntėje! 

„Ž id in io" p a m a l d o s vyks 
šeštadienį, rugpjūčio 7 d., 4 
vai.p.p. jėzuitų koplyčioje Či
kagoje. Visi nuoširdžiai kvie
čiami šiose pamaldose pagar
binti Dievą su dangun paimtą
ja Švč. Marija. 

Švč . Merge lės Mar i jos 
G i m i m o parapijos mokyklos 
pamokos prasidės ketvirtadie
nį, rugpjūčio 26 d.. 7:45 vai.r. 
Vaikų darželio pamokos prasi
dės antradienį, rugpjūčio 31d. 
Visi kviečiami registruotis ki
tiems mokslo metams. Skam
binkite tel. 773-476-0571. Už
mokėti už mokslą galite rug
pjūčio 3 d. nuo 9 iki 1 vai.p.p., 
rugpjūčio 4 d. nuo 4 iki 8 
vai.p.p., rugpjūčio 8 d. nuo 9 
iki 1 vai.p., rugpjūčio 23 d. 
nuo 1 iki 5 valp.p. Patikrinti 
vaikų sveikatą galite Šv. Kry
žiaus ligoninėje. Norėdami su
sitarti dėl patogaus laiko, 
skambinkite tel. 1-888-471-
4440. Patikrinimo kaina - 15 
dol. 

N o r i m e p r a n e š t i , kad Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
įsikūrusios Lemonte. naujų 
mokslo metų atidarymas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
10 vai.r. ir tęsis iki 12 vai. 

Kviečiame visus, norinčius 
iankyti mūsų mokyklą, bet 
dar neužsiregistravusius, at
vykti į mokyklą rugsėjo 11 d. 
tarp 9-10 vai. ryto. Mokykla 
yra įsikūrusi Lemonte (14911 
127th Street). Mokyklos rašti
nės tel. - 630-237-0888 arba 
mokyklos direktorės namų tel. 
- 630-257-2897. 

Mokyklą gali lankyti ir vai
kučiai nuo 4 metukų. Veikia 
priešmokyklinis darželis (4 m. 
vaikai), darželis (5 m. vaikai), 
dešimt mokyklos skyrių, o 
taip pat ir lietuvių kalbos kla
sės vaikams nuo 4 metų - be
simokantiems lietuvių kalbos 
ir silpnai kalbantiems. Taip 
pat veikia ir dvi klases suau
gusiems, kurie norėtų išmokti 
lietuvių kalbos. 

D a u g i a u n e g u 360 Čika
gos, C l e v e l a n d o i r D e t r o i t o 
s k a u t ų i r s k a u č i ų s tovyk
lauja L i e t u v i ų S k a u t ų są
j u n g o s JAV V i d u r i o r a j o n o 
s k a u t ų s tovyklo je , Custer, 
Michigan. Oras puikus, nuo
taika pakili ir darbinga. Gerai 
paruošta stovyklinė programa, 
įvairūs užsiėmimai, iškylos ir 
laužai užpildo dienas ir vaka
rus. Nuobodžiauti nėra kada. 
Visi sveiki ir linksmi sveikina 
namuose likusius brolius ir se
ses, tėvelius ir draugus. Sto
vykla baigsis šį šeštadienį, lie
pos 7 d. 

I n d r ė Č u p l i n s k a i t ė i r s e s . 
Daiva K u z m i c k a i t ė p a s i d a 
l ins a k t u a l i o m i s m i n t i m i s 
savo p a s k a i t o s e š.m. rugsė
jo 3-6 ateitininkų tradiciniame 
Studijų savaitgalyje, Dainavo
je. Susidomėjimas savaitgaliu 
didelis.Visi ateitininkai pra
šomi ilgiau neatidėliojant re
gistruotis pas Ritą Venclovie
nę, tel. 847-940-0233. 

1999 M E T U VASAROS 
STOVYKLOS DAINAVOJE 

Rugp jūč io 8 - 15 d. — Lie
tuvių fronto bičiulių stovykla. 

Rugp jūč io 15 - 22 d. — 
Tautinių šokių mokytojų sa
vaitė. 

Rugsė jo 3 - 6 d. — Ateiti
ninkų Studijų savaitgalis. 

Informacijų teiraukitės pas 
atskirų stovyklų vadovus. 

L iuda R u g i e n i e n ė , JAV 
Lietuvių bendruomenės veikė
ja, lietuviškų studijų savaitėje 
Dainavoje skaitys paskaitą 
„Lietuvių Chartos principai ir 
šiandienos tikrovė.' 

Į l i e t u v i š k ų s t u d i j ų i r 
poi ls io s a v a i t ę D a i n a v o j e , 
kuri vyks rugpjūčio 8-14 d., 
suvažiuos daug dalyvių ir 
svečių. Atrodo, kad šiemet ir 
vėl savaitėje dalyvaus kun. Al
girdas Paliokas, SJ, Lemonto 
Pal. J. Matulaičio misijos ka
pelionas. Kviečiami visi, ku
riems įdomūs Lietuvą bei išei
viją liečiantys klausimai bei 
malonus poilsis Dainavos 
gamtoje. Jei kas dar norėtų 
užsisakyti kambarius, prašo
me skambinti Marytei Petru
lienei tel. 734-953-9182. 

Ši p e n k t a d i e n į , r u g p j ū č i o 
6 d., 8 val.v. kunigas Antanas 
Saulaitis, SJ. Pasaulio lietu
vių centro „Bočių menėje" 
skaitys pranešimą apie Jėzui
tų gimnaziją Lietuvoje ir pa
pasakos, kaip jis pats vertina 
Lietuvos įvykius bei žmonių 
požiūrius bei nuotaikas. Pir
madienį į Lietuvą grįžtančio 
tėvo A. Saulaičio pranešimo 
pasiklausyti kviečia „Saulu
tė". Lietuvos Vaikų globos bū
relis. 

F U T B O L O RUNGTYNĖS 
I R G E G U Ž I N Ė L E M O N T E 

J a u senokai dvi lietuvių fut
bolo komandos tarpusavyje 
berunglyniavo. Kadangi dabar 
yra futbolo pirmenybių per
t r a u k a , LFK „Lituanica" vete
ranų komanda nutarė išmė
ginti savo jėgas prieš šio klubo 
pirmąją vyrų vienuolikę. 

Rungtynės vyks šį šeštadie
nį, rugpjūčio 7 d., 4:30 v .p.p. 
aikštėje prie Pasaulio lietu
vių centro, Lemonte. „Litua-
nicos" veteranų komanda, ku
riai vadovauja ilgametis šio 
klubo žaidėjas Don Brandonis-
sio, galvoja, kad rungtynes ga
li la imėti vyresniojo amžiaus 
futbolininkai. Kaip iš tikrųjų 
bus, pamatysi te atsilankę. 

Po rungtynių veteranai ren
gia ir gegužinę: žada kepti 
paršą, parūpins ir atsigėrimo 
bei gerą nuotaiką. Tad visi 
futbolo ir bendrai — sporto 
mėgėjai kviečiami nepraleisti 
šios progos maloniai ir įdomiai 
praleisti šiltą vidurvasario 
šeštadienio pavakarę. 

E .Š . 

Šv . K a z i m i e r o s e s e r y s 
kviečia visus dalyvauti Mišio
se jų koplyčioje šeštadienį, 
rugpjūčio 7 d., 9:30 val.r. 
meldžiant, kad Motina Marija 
Kaupa i t ė būtų paskelbta pa
laimintąja. Mišias aukos tėvas 
An tanas Saulaitis, SJ, Lietu
vos ir Latvijos provincijolas, 
kur is šiuo metu lankosi Čika
goje. Seselės kazimierietės 
ta ip pat kviečia visus dalyvau
ti j ų vienuolijos įsteigėjų šven
tėje šeštadienį, rugpjūčio 28 d. 
Mišios prasidės 9:30 val.r. jų 
koplyčioje. Po Mišių atvyku
siųjų lauks kavutė ir laimėji
mai . Je igu kas nors norėtų įsi
gyti bilietų laimėjimams, pra
šome skambinti į seselių moti
niškąjį namą tel. 773-776-
1324. Seselės labai dėkoja vi
siems, remiantiems jų darbus 
ir reikalus. 

V i l n i a u s „Lė lės" t e a t r a s 
Čikagoje vaidins du kar tus -
J a u n i m o centre rugpjūčio 14 
d., šeštadienį, 2 val.p.p. ir Pa
saulio lietuvių centre Lemonte 
rugpjūčio 15 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Žiūrovai išvys spek
taklį „Cirkas yra cirkas". 
Teat rą globoja informacinė ra
dijo laida „Studija R". 

L e m o n t o LB rengiamoje 
gegužinėje, kuri įvyks rugpjū
čio 8 d. Pasaulio lietuvių cen
t re , klausysimės P. Strolios ir 
A. Blažuko atliekamų nuotai
kingų lietuviškų dainų. Šven
tė prasidės tuoj po šv. Mišių. 
Vaišes paruoš Talman delika
tesų parduotuvė. Bus laimėji
mų. Kad būtų patogiau, valdy
ba nu ta rė ne bilietų traukimo 
būdu išaiškinti laiminguosius 
numer ius . Dabar kiekvienas 
galės juos pasitikrinti tuoj pat 
vietoje. Atvykite! 

TARP MŪSŲ KALBANT 
SPARNUOTŲ RAITELIŲ ŠALIES 

PARODA 
Dievaži, nedaug zmojau apie 

Lenkijos sparnuotus raitelius. 
Kiek daugiau teko patirti atsi
lankius į Čikagos Meno insti
tutą (Art Institute , kur dabar 
vyksta „Land of \V;nged Hor-
semen — Art in Pcnand" paro
da. 

Šioje parodoje yra išstatyti 
1572-1764 m. laikotarpio rodi-
niai. Kaip žinia, tuo metu 
Lenkija ir Lietuva buvo su
rišta Liublino unijos saitais. 
Sutartis buvo pasirašyta 1569 
m. liepos 1 d., viešpataujant 
karaliui Sigismundus Augus
tus (Žygimantui Augustui). 
Taigi šįmet sukako 430 metų 
nuo sutarties pasirodymo. 

Rūdiniai priklauso Kroku
vos, Gdansko, Liublino, Vro
clavo, Varšuvos ir kitų Lenki
jos miestų muziejams. Dau
guma radinių yra kitatautiš-
kos, ne lenkiškos kilmės... 
Taip sakant, „Made in Fo-
reighn Countries". Savotiškai 
patrauklus yra Briuselyje iš
austas kilimas. Jame matomi 
ir Lietuvos herbai. Aiški
nama, jog šis kilimas simboliz
uoja Lenkijos karalijos ir Lie
tuvos Didžiosios kunigaikš
tystės sąjungą. Taipgi rodo
mos šilkinės juostos. Viena jų 
yra išausta Grodno (Gardino) 
karališkoje audykloje. Prie 
įėjimo pakabintas didelis šiuo
laikinės gamybos „Kingdom of 
Poland" (Lenkijos karalystės) 
ir „Grand Duchy of Lithua-
nia" (Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštystės ) dekoratyvinis že
mėlapis. Vienoje galerijos sie
noje yra kunigaikščio Jonušo 
Radvilos aprašas. Teigiama, 
jog jis pasižymėjo dideliu tur
tingumu ir ištaigingumu. Pa
rašyta, jog vienam asmeniui 
išsitarus, kad j i s gyvenas tary
tum būtų karalius, Radvila 
jam atrėžęs: „Karalius gali 
gyventi kaip j a m patinka, o aš 
gyvenu kaip t inka Radvilai". 

Lietuvos istorijos vadovė
liuose rašoma, kad Jonušas 
Radvila, dar jaunystėje daly
vaudamas karuose, pasižy
mėjo sumanumu ir drąsa. Jis. 

būdamas Lietuvos didžiuoju 
etmonu, gyvai rūpinosi Lietu
vos, savo gimtojo krašto, gy
vybiniais reikalais. Taipgi jis 
pagarsėjo, prieš lenkus ginda
mas Lietuvos garbę. 

Parodoje išstatyta apie 150 
rodinių. Joje yra istorinių pa
veikslų, karalių ir didikų por
tretų, drabužių, šarvų, papuo
šalų, baldų ir t.t. Jų tarpe ir 
Čenstakovos Dievo Motinos 
paveikslo prieš maždaug 300 
metų daryta kopija. 

Lankytojai domisi. Vis dėlto, 
bene daugiausia rodoma dė
mesio Lenkijos gusarams, 
sparnuotiesiems raiteliams. 
Teigiama, kad gusarų pasi
rodymas kovos lauke sukelda
vo sąmyšį priešo eilėse. Paro
doje yra nežinomo autoriaus 
tapytas paveikslas, kuriame 
pavaizduoti karališkųjų vedy
bų procesijoje dalyvavęs spar
nuotų raitelių dalinys. Taipgi 
yra išstatyti 17-ojo šimtmečio 
antrojoje pusėje gusarų (spar
nuotų raitelių) dėvėti šarvai, 
paauksuoti, per petį permestu 
leopardo kailiu. Regis, kad 
ano meto Lenkijos gusarus 
(sparnuotus raitelius) galima 
palyginti su šių laikų kariau
nos rinktiniais kareiviais. 

Būtina paminėti ir drauge 
vykstančias paskaitas, koncer
tus ir pan. Paskaitas skaito 
Lenkijos ir JAV istorikai, dai
lininkai, architektai. Koncer
tuoja Lenkijos ir vietiniai mu
zikos, dainos ansambliai ir 
pavieniai atlikėjai. Kasdien, 
be perstojo, rodomas informa
cinis video filmas. 

Greta parodai skirtų pa
talpų veikia dovaninių prekių 
parduotuvė. Joje galima įsigy
ti lenkiškos keramikos, porce
liano, gintaro, medžio dirbi
nių. Taipgi audinių, lenkų 
tautiniais drabužiais aprengtų 
lėlių, žaislų, spaudinių ir t.t . 
Parduodamos didoko formato, 
prabangiai išleistos knygos 
,Art in Poland". 

Parodą suorganizavo Art 
Service International. Alexan-
dria. Virginia, bendradar-

Taip Čikagos miesto centre reklamuojami 
ku paroda. 

Meno institute vykstanti len-
ViOtr I 'etro Petručio 

biaujant su VValters Ar t Ga-
llery. P a r a m ą s u t e i k ė ke le tas 
JAV .e ikiančių fondų. Taipgi 
Federa l Council on A r t s and 

etinis rėmėjas (sponsor) — 
Polish Na t iona l Al l iance. Pa
roda palygint i gaus ia i lanko
ma. Veik.- iki š. ::i. rui.rsej'j 6 

Human i t i e s . Čikagoje pagr in- d. P e t r a s P e t r u t i s 

Čikagos Meno instituto rūmai, kuriuose v>ksta lenku istorijos ir meno 
L . X- » - T * _ * r » _ * < * _ paroda N'uotr. Pe t ro Petručio 

J\*siųsta 

LMI, ilgamečiai n a r u Algis J o n u o s ir Leonidas Ragas po susirinkimo, 
kūno metu buvo atšvęsta 10 metų labdaros pradžia. 

Nuotr. Pranės Š lu t ienės 

KAS MES, TIE LML NARIAI? 

['asiruose vaidinti ..Pipirų ratelio* dalyviai. ..Pipiru ratelis", priešmokyklinė vaiku įstaiga, laukia naujų pipi-
nukų 1999-2000 mokslo metams. Ratelio pamokėlės prasidės rugsėjo 9 d. ir vyks trečiadienia.s bei penktadie
niais nuo 9:30 iki 11.30 vai. ryto Pasirinkite jums patogią dieną Jūsų vaikučiai dainuos, skaičiuos, pamokėles 
vyk'- lietuviška dvasia Kreipkitės į Elytę Sieczkowski tel 708-403-7858. 

Algis Jonušas , dantų tech
nikas, turėjęs savo nuosavą 
įstaigą, jau keletą metų yra 
Lithuanian Mercy Lift narys, 
LML organizacijoje j is labai 
sąžiningai ir kruopščiai pri
žiūri ir tvarko visus mūsų lab
daros organizacijos sąrašus, 
atnaujina senus adresus ir 
viską įveda į kompiuterinį 
sąrašą. Tai yra didelis darbas, 
nes kiekvienais metais žmo
nes miršta, persikelia į kitas 
gyvenvietes, grįžta daug 
laiškų Taip pat jis yra uolus 
skautas ir mėgsta dirbti su 
jauniausiais skautukais . Su 
žmona Vida augina Justiną ir 
Kristiną. 

Leonidas Ragas D.D.S., 
dantų gydytojas, kar tu su 
LML žygiuoja į 10-osius me
tus. Dr. Ragas labai daug pri
sidėjo prie modernizavimo 
Stomatologijos fakultete, Kau

no Medicinos klinikose. J i s 
stengėsi, kad stomatologijos 
mokymas būtų perduotas stu
dentams, kurie dabar po mok
slo baigimo dar turi atlikti 
vienų metų rezidentūrą, po to 
laikyti egzaminus, kad gautų 
licenziją praktikuotis savo 
profesijoje. Būdamas DAFL 
(Amerikos Lietuvių dantų gy
dytojų organizacija), sukurtos 
padėti Lietuvos stomatolo
gams, buvo jos pirmininkas. 
Kai susilpnėjo DAFL veikla, 
DAFL toliau veikia po LML 
sparnu. Dr. Rago vaikai jau 
suaugę, augina anūkus. Žmo
na Praurimė yra žinoma dai
nininkė. 

Abu nariai stengiasi padėti, 
kad kasmetinis pokylis rug
sėjo 25 d. „Yvette VVintergard-
en" būtų sėkmingas. 

P r a n ė Š l u t i e n ė 

„MUZIKOS BARAI" 
RAŠO APIE IŠEIVIJĄ 

Lietuvoje leidžiamame spal
votame 72 puslapių ,.Muzikos 
barų" žurnale atsispindi ne 
tik turtingas ir įdomus Lietu
vos muzikinis gyvenimas. Lei
dinyje spaudinamos žinios ir 
apie pasaulinio garso muzi
kantus, taip pat nepamiršta
mi nauji sumanymai, muzi
kantų, muzikos mokytojų jubi
liejai, sukaktys. „Muzikos ba
rai" skiria vietos ir užsienio 
lietuviams, jų muzikinei veik
lai pašvęsdami skyrelį „Lie
tuviai svetur". Liepos-rugpjū
čio „Muzikos barų" numeryje 
(leidinys paprastai pasirodo 
kartą per mėnesį) puikuojasi 
E. Sulaičio straipsnis apie Či
kagos lietuvių operos „Car-
men" pastatymą, o taip pat ir 
ištraukos iš P. Aglinsko ope
ros recenzijos, spausdintos 
„Draugo" laikraštyje. Pamini
ma ir fotografo Jono Tamu-
laičio Čikagos lietuvių operos 
pastatymams skirta fotografi
jų paroda. Skaitydami „Muzi
kos barus", tikrai pajusite Lie
tuvos muzikinio gyvenimo 
pulsą, o muzikantams šis žur-
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nalas bus tiesiog labai nau
dingas! ..Muzikos barus" už
sisakant į užsieni, žurnalas 
bus siunčiamas oro paštu. Jo 
kaina metams - 40 dol. Čekį 
siųskite šiuo adresu: Lietuvos 
muzikų sąjunga, Gedimino 
pr. 32-2. 2001 Vilnius. Lietu
va. 

Kas nauįo 
„Draugo knygynėlyje 

F o t o a l b u m e „ P r i e Ne
r i e s " - Lietuva, žengianti į 
kitą tūkstantmetį. Spalvotos 
nuotraukos mena šiu dienų ir 
praeities momentus. Puiki do
vana! Albumo kaina - 24 dol., 
su persiuntimu - 27.95 dol. 

• Reikalinga m o t e r i s ar
ba vyras laikinam spaustuvės 
darbui nuo 1 vai. p. p. iki 6 vai. 
vakaro. Skambint i „Draugo" 
administratoriui, tel. 773-585-
9500. • • 

• N a m a m s p i r k t i pasko
los duodamos mažais mėnesi
niais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais. Kreipkitės į 
M u t u a l F e d e r a l S a v i n g s , 
2212 West C e r m a k R o a d . 
Tel. (773) 847-7747. (sk.) 


