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Valstybės vadovai susirūpinę 
televizijos ir radijo likimu 

Vilnius , rugpjūčio 16 d. 
(Elta) — Prezidento Valdo 
Adamkaus nuomone, Seimas 
turėtų skubiai svarstyti Na
cionalinio Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRT) pertvarkymo 
klausimą, kad būtų geriau pa
naudojamos visuomeniniam 
transliuotojui skiriamos val
stybės biudžeto lėšos. 

LRT problemas bei kai ku
riuos kitus klausimus prezi
dentas aptarė pirmadienį su
sitikęs su ministru pirmi
ninku Rolandu Paksu. 

„Premjeras supažindino pre
zidentą su preliminaria LRT 
finansinės būklės patikrinimo 
medžiaga. Iš jos aiškėja ne
mažai neracionalaus valstybės 
skiriamų lėšų panaudojimo 
faktų", sakė prezidento at
stovė spaudai Violeta Gai
žauskaitė. 

Pasak pareigūnės, susitiki
mo buvo pažymėta, kad Lietu
vos komercinės televizijos sėk
mingai dirba, naudodamosis 
kur kas mažesniais biudžetais 
ir mažesniu darbuotojų skai
čiumi. 

„Ministras pirmininkas in
formavo prezidentą, kad vy
riausybė neturi galimybių 
dengti LRT skolų. V. Adam
kus pritaria šiai pozicijai, nes, 

tojai neturi dangstyti neūkiš
kumo faktų", tvirtino V. 
Gaižauskaitė. 

Rugpjūčio pradžioje LRT 
skolos ryšininkams pasiekė 
4.5 mln. litų. Bendra šios 
įstaigos skola yra beveik 7 
mln. litų. LRT administracija 
tikėjosi, kad vyriausybė padės 
padengti skolas, tačiau ši atsi
sakė tai daryti, paraginusi 
LRT ieškoti kitų galimybių fi
nansinėms problemoms spręs-, 
ti. 

LRT programas perduodan
tis Radijo ir televizijos centras 
artimiausiomis dienomis keti
na kreiptis į teismą dėl visuo
meninio transliuotojo skolų. 
Tokiu atveju LRT sąskaita 
būtų įšaldyta ir visos gauna
mos pajamos būtų perveda
mos kreditoriui — Radijo ir 
televizijos centrui. 

dijo ir televizijos centras 
pi adienį kreipėsi į Vilniaus 
ap. ardos teismą dėl skolos 
išie xojimo iš Lietuvos radijo 
ir televizijos (LRT). 

Centro direktorius Edmun
das Ramonas sakė, kad už ra
dijo ir televizijos programų 
transliaciją LRT skolingi be
veik 3 mln. 123,000 litų bei 
177,000 litų delspinigių. LRT 
centrui nemoka jau keturis 
mėnesius. jo nuomone, mokesčių mokė 

Biudžeto komiteto vadovė 
biudžeto krizės nemato 

Vilnius , rugpjūčio 16 d. 
(BNS) — Seimo Biudžeto ir fi
nansų komiteto pirmininkė 
Elvyra Kunevičienė, priešin
gai, nei vyriausybė, nemato 
būtinybės mažinti 1999 me
tais planuoto biudžeto. 

Komiteto posėdyje pirma
dienį ji sakė, kad Lietuvos 
Bendrasis vidaus produktas 
(BVP) šiemet išaugs apie 2 
proc. Ir tai esą reiškia, kad 
biudžetą mažinti nėra būtina. 

Nepriemoka bus tik 150-200 
mln. litų, spėjo parlamentarė. 
Jos nuomone, susidariusį skir
tumą Finansų ministerija 
turėtų padengti iš rezervo pas
kolų aptarnavimui. 

Finansų ministras Jonas 
Lionginas posėdyje priešta
ravo, kad tiek pagal ministeri
jos skaičiavimus, tiek pagal 
tarptautinių žinovų vertini
mus, biudžetą reikia suma

žinti bent 600 mln. litų. 
Tačiau, pasak E. Kunevi

čienės, TVF ir Pasaulio banko 
ekspertai dažnai į daug ką 
neatsižvelgia — Lietuvos ro
dikliai visada buvo geresni, 
nei jie planuodavo. „Jų tikslas 
spausti, mūsų — dirbti", mokė 
Seimo narė Finansų ministeri
jos vadovus. 

Negalutiniais duomenimis, 
valstybės išlaidos rugpjūčio 
12-ąją pajamas viršijo 348.6 
mln. litų. 

Finansų ministerija parengė 
pirminį 1999 metų Lietuvos 
valstybės biudžeto išlaidų su
mažinimo 600 mln. litų pro
jektą. Biudžetas mažinamas, 
nepavykus gauti planuotų pa
jamų. Pernai priimtu įstaty
mu, šių metų biudžetas buvo 
numatytas 7 mlrd. 210. mln. 
litų. 

LDDP vadovai ragina Seimo 
pirmininką atsistatydinti 

Vilnius , rugpjūčio 16 d. 
(BNS) — Opozicinės LDDP at
stovai Seime paragino atsi
statydinti Seimo pirmininką 
Vytautą Landsbergį, kuris, jų 
teigimu, slapta pasinaudojo 
savo valdžia, pigiai įsigy
damas sklypą sostinės Žvė
ryno rajone. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP frakcijos Sei
me narys Povilas Gylys teigė 
šiame poelgyje įžvelgiąs „aki
vaizdų prieštaravimą tarp 
viešųjų ir privačiųjų interesų". 
„Buvo pasinaudota turima 
valdžia", sakė P. Gylys. Jo tei
gimu, V. Landsbergis už 
maždaug 30,000 litų įsigijo 
sklypą, kurio vertė, specia
listų nuomone, siekia pusę 
milįjono litų. P. Gylys daugiau 
kaip 4,500,000 litų skirtumą 
pavadino „grynu pelnu". 

„Padaręs slaptą poelgį, jis 
vertas to. kad būtų atstatydin
tas iš Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininko pareigų", 
teigė P. Gylys. 

Jis priminė LDDP valdymo 
laikus, kai buvęs premjeras 
Adolfas Šleževičius atsistaty
dino iš ministro pirmininko ir 
partijos pirmininko postų, pa
aiškėjus, kad jis, pasinaudoda
mas tarnybine padėtimi, at
siėmė savo indėlį iš bankru
tuojančio Lietuvos akcinio ino
vacinio banko. 

P. Gylys ragino valdan
čiąsias partijas ir V. Lands
bergio atveju „išlaikyti aukš
tai pakeltą kartelę". Konser
vatoriai ir krikščionys demo
kratai ypač aktyviai reikalavo 
A. Šleževičiaus atsistatydi
nimo. 

Toje pat spaudos konferenci
joje LDDP frakcijos seniūno 
pavaduotojas Juozas Bernato
nis sakė, kad Seimo pirminin
ko poelgis „daro gėdą visam 
parlamentui". Anot J. Berna-
tonio, V. Landsbergis turi tris 
garbingas išeitis: sumokėti 
skirtumą pagal rinkos kainą, 
atsisakyti sklypo ir perduoti 
savivaldybei jį parduoti pagal 

Tėvynėje pasižvalgius... 

Lietuvos sostinėje tebesitęsia tarptautinis gatve;, renginių $:stivali8 „Vilniaus dienos '99" Vilniečiai ir sostines 
svečiai galėjo klausytis jvainų ?.anrų muz.iko.s koncertų, apsipirkti mugėse, dalyvauti oro balionų šventėje, klau
sytis jiems patinkančios muzikos naktiniuose baruose ir restoranuose. Nebuvo pamiršti ir patys mažiausieji 
pramogų mėgėjai 

Nuotr.: Sekmadienį, rugpūčio 15 d., Gedimino prospektu žygiavo spalvinga ir linksma „Vilniaus dienų "99" 
dalyvių karnavalinė eisena. (Eltai 

Buvę sovietinės valstybės į 
kapitalizmą eina per skurdą 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. 
(BNS) — Buvusių sovietinio 
sparno valstybių kelias nuo 
socializmo į kapitalizmą yra 
paženklintas bedarbyste, iš
augusiu nusikalstamumu ir 
savižudybių skaičiumi, teigia
ma neseniai paskelbtoje Jung
tinių Tautų Vystymo progra
mos ataskaitoje, kurią BNS 
pirmadieni gavo iš organizaci
jos atstovybės Vilniuje. 

Lietuva ataskaitoje išsiski
ria didžiausiu savižudžių skai
čiumi, mažėjančiu vidutiniu 
gyvenimo amžiumi bei kitomis 
negerovėmis. 

100 puslapių ataskaitoje 
„Transition 1999" įspėjama, 
kad buvusiose sovietinėse val
stybėse vystytis demokratijai 
trukdo skurdas bei vis augan
tis atotrūkis tarp pasiturinčių 
ir vargšų. „Praėjus dešimčiai 
metų po Berlyno sienos griū
ties laimėjimai politinėje de
mokratijoje yra žymūs, tačiau 
jie išlieka pažeidžiami", ra
šoma ataskaitoje. 

Joje pažymima, kad beveik 
visose buvusiose socialisnėse 
valstybėse nusikaltimų skai
čius po 1989 metų žymiai iš
augo. Pagal registruotų nusi
kaltimų skaičių Lietuva pir
mauja tarp Baltijos valstybių. 

Ataskaitoje atkreipiamas 
dėmesys, kad nusikaltimų 
skaičiaus augimas kelia grės
mę ne tik žmonių asmeniniam 
gyvenimui, bet turi neigiamos 
įtakos ir valstybių ekonomi
kai. 

Visose Baltijos valstybėse 
padidėjo žmonių mirtingumas 
ir sumažėjo vaikų gimstamu
mas. Tūkstančiui gyventojų 
Lietuvoje tenka 12 mirčių ir 
11 gimimų. Lietuva ir toliau 
pirmauja pagal savižudžių 
skaičių. 1989-1993 m. 100,000 
gyventojų Lietuvoje teko 74 

rinkos kainą arba pačiam at
sistatydinti. 

P. Gylio teigimu, V. Lands
bergio poelgis liudija, kad kon
servatorių vadovybė „ruošiasi 
kapituliacijai". „Jeigu jis ruo
šiasi likti politiku, šis poelgis 
jam visuomet liks politinė 
dėmė", sakė P. Gylys. 

Seimo pirmininko atstovė 
spaudai Loreta Zakarevičienė 
sakė, kad kiekvienas Nepri
klausomybės atkūrimo akto 
signataras turi teisę į žemės 
sklypą ir pranešė, kad pirmi
ninkui grįžus, bus paskelbtas 
išsamesnis komentaras 

vyrų savižudybės ir 14 moterų 
savižudybių. Tuo tarpu, pvz., 
Lenkijoje šie skaičiai yra ati
tinkamai 25 ir 5, o Albanijoje 
— 2 ir 1. 

„Lietuvoje kiekvieną dieną 
daugiau žmonių nusižudo ne
gu žūsta automobilių avari
jose", pažymima. JT prane
šime. 3 

Nors vidutinis gyvenimo 
amžius visame pasaulyje di
dėja, 23-ose Rytų Europos val
stybėse bei buvusioje SSRS šis 
rodiklis lieka pastovus arba 
mažėja, išskyrus Čekiją ir Uz
bekiją. 

Lietuvoje nuo 1980 iki 1995 

m. 3 metais sumažėjo viduti
nis vyrų gyvenimo lygis, o 
moterų — vieneriais. Kaip tei
giama ataskaitoje, 1995 m. vi
dutinis lietuvių vyrų gyveni
mo amžius buvo 63, o moterų 
— 75 metai. Estijoje vidutinė 
vyrų gyvenimo trukmė išaugo 
1 metais, o moterų — 2 me
tais. 

1993 m. duomenimis, Lietu
voje 100 moterų teko 90 vyrų, 
o tai reiškia, kad iki norma
laus lyčių santykio dar trūko 
beveik 122,000 vyrų. Estijoje 
100 moterų tenka 88, o Latvi
joje — tik 86 vyrai. Tai 
žemiausias rodiklis tarp buvu
sių sovietinio bloko valstybių. 

Rusija dar nesusitaikė 
su Pabaltijo nepriklausomybe 

R y g a , rugpjūčio 14 d. (BNS) 
— Rusija vis dar kelia grėsmę 
Baltijos valstybėms, ji vis dar 
nesusitaikė su jų nepriklauso
mybe, mano žurnalo „Econo-
mist" Maskvos koresponden
tas Edward Lukas. 

„Rusijos istorija suteikia 
ne vieną pagrindą nuogąstau
ti, kad bet koks pastovmo ir 
gerų kaimyninių santykių lai
kotarpis bus trumpas", sako 
E. Lukas šią savaitę Pabaltijy
je leidžiamame žurnale „City 
Paper" pasirodžiusiame inter
viu. 

Pasak korespondento, Rusi
ja vis dar gali įvesti ekonomi
nes priemones ir daryti spau
dimą tam, kad pasiektų kari
nių nuolaidų. Dėl savo tikslų, 

* L ie tuvos ir R u s u o s Ka
r a l i a u č i a u s srit ies pasienio 
tarnybų atstovai, savaitgalį 
susitikę Malyj Belooziornoje 
gyvenvietėje, pasirašė proto
kolą dėl bendradarbiavimo 
šiais ir 2000-aisiais metais. 
Protokolą pasirašė Lietuvos 
delegacijos vadovas Pasienio 
policijos vyriausiojo komisaro 
pavaduotojas ir štabo vir
šininkas Algirdas Stončaitis 
bei Rusijos federalinės pasie
nio tarnybos Karaliaučiaus re
gioninės valdybos vadas Pavel 
Pavlenka. Susitikime pasienio 
policijos vadovai išreiškė su
sirūpinimą dėl vis dažnėjančių 
nelegalių migrantų iš skur
stančių Azijos ir Afrikos val
stybių kelionių per valsty
bines sienas. Abi šalys 
įsipareigojo paruošti Lietuvos 
ir Rusijos sieną pažeidusių 
nelegalių migrantų priėmimo 
ir perdavimo tvarką. <BNŜ  

Maskva gali papirkti ar šan
tažuoti kai kuriuos Pabaltijo 
politikus. 

Pasak E. Lukas, pagrindine 
problema yra ta, kad Rusija 
atsisakė susitaikyti su Pabal
tijo valstybių nepriklausomy
be. Jis sako, kad Maskva 
pradės normaliai vertinti Pa
baltijo valstybes tada, kai 
smarkiai pasikeis Rusijos 
nuostata. „Tai įvyks tik tada, 
kai Rusija pakeis savo požiūrį 
ir nebežiūrės į pasaulį žvilgs
niu, kuriame mesijo komplek
sas yra persipynęs su kanki
nio sąmone", sako E. Lukas. 
„Rusija turi suprasti, kad ji 
nėra ypatinga ir kad jai reikia 
atsisakyti ydingų įpročių", 
mano jis. 

E. Lukas pažymi, kad už
jaučia Pabaltijo valstybių dip
lomatus, kurie siekia su Rusi
ja aptarti dvišalius santykius. 
Jo nuomone, tiek Rusija, tiek 
Vakarai pernelyg dažnai įvaro 
Pabaltijo valstybes ,4 kampą". 

* Darbdaviai, vyriausybei 
leidus, jau turi teisę įdarbinti 
tam tikrų profesijų žmones 
trumpesnei nei pusė darbo 
dienai arba trims dienoms per 
savaitę. Šis leidimas gali būti 
taikomas pedagogams, as
mens ir visuomenės sveikatos 
priežiūros ir farmacijos specia
listams, socialiniams darbuo
tojams, daugiabučių namų 
savininkų bendrijų darbuoto
jams, visuomeninių organiza-
cįjų ir profsąjungų darbuoto
jams, ūkininkams, ūkinių 
bendrijų darbuotojams, finan-
sinės-buhaltennes apskaitos 
darbuotojams, įmonių saugos 
ir sveikatos darbe tarnybos 
darbuotojams. <EIU 

* JAV verslovė „VVil
l iams" atsakė ūkio ministrui 
Eugenijui Maldt-ikiui į nese
niai gautą Lietuvos vyriausy
bės derybų pasiūlymą ir šią 
savaitę laukia vyriausybės at
sakymo. „VViiliarns Lietuva" 
generalinio direktoriaus Ran-
dy Majors teigimu. „VViiliams" 
sutinka su nemažai naujų 
klausimų, kuriuos nurodė vy
riausybės ir „Mažeikių naftos" 
finansų konsultantas JAV 
bankas „Chase Manhatann" 
bei „kurie neperžengia anks
tesnių _susitanmų nustatytų 
ribų". Ūkio ministerija neko
mentavo sekmadienį iš „VVii
liarns International" preziden
to John C. Bumgarner gauto 
laiško. Pagal abiejų pusių su
derintą naujausią tvarkaraštį , 
galutinius susitarimus ketina
ma pasirašyti rugpjūčio 31 d. 

* „Lietuvos žinios" pasi
domėjo, ką apie pasikeitusią 
derybų su „VVilliams" situaciją 
mano buvęs ūkio ministras V. 
Babilius? Buvęs ministras 
spėja: jeigu sutartis su „VVil
liams International" nebus pa
sirašyta iki rugpjūčio 31 d., 
gali kilti pavojus, kad pasira
šyti ją vėliau nebebus pras
mės. „Visi kaltina, kad 'VVil
liams' šis projektas atiteko be 
jokios konkurencijos. Nesąmo
nė. Projektą "paimti' bandė 
daug kas, bet 'VVi.iiams' pasi
rodė esąs stipresne". V, Babi
lius įsitikinęs, kad daug kam 
knieti ardyti Lietuvos ir „VVil
liams" draugystę. Eita : 

* „Kiek vairuotojų ir au
tomobil ių gali turėti minis 
terijos?", į šį klausimą ban
do atsakyti „Lietuvos žinių" 
(08.13) žurnalistė. Šiemet iš 
biudžeto Seimo automobilių 
ūkiui, kurį sudaro 215 auto
mobilių, finansuoti skirta 1.7 
mln. litų. Tuo tarpu 40 maši
nų turinti prezidentūra trans
portui gali išleisti iki 500,000 
litų. Ministru kabineto rašt ine 
savo reikmėms naudoja 11 au
tomobilių. Per metus tarnybi
niam transportui ji gauna iki 
1.2 mln. Lt. Taigi, nepaisant 
pastaruoju metu vykdomos 
kampanijos su šūkiu „Lėšų 
taupymas", valdžios privilegi
ja — tarnybiniai automobiliai 
— mokesčiu mokėtojams šie
met kainuos per 3 mln. litų. 

* „Lietuvos biurokratu 
korpusui gresia naujas gre
tų praretinimas". praneša 
„Lietuvos rytas" f08.16). Tai 
nebus labai griežtos permai
nos, tačiau, kaip teigė valdy
mo reformų ir savivaldybių 
reikalų ministras Sigitas Kak
tys, numatoma įsipareigoti 
bent 5 proc. sumažinti valdi
ninkų skaičių. Šiuo metu Lie
tuvoje yra apie 19,000 valdi
ninkų. 

* Pr ieš mėnesį kadenci ja 
ba igęs Latvijos prez iden
tas Guntis Uimanis davė iš
skirtinį interviu ..Respublikai" 
(08.16). Jis džiaugėsi, jog jam 
pagaliau pavyko išsimaudyti 
Baltijos jūroje, pasakojo, kaip 
kadenciją baieęs Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
padėjo jam nušauti didžiuli 
šerną, ir netgi atskleidė Mai
šiagalos paslaptį. „Nemanau, 
kad mus norėjo apgauti , bet 
mūsų vyriausybes parengė 
'žalią', neapgalvotą dokumen
tą, kuris visiškai neatitiko 
tarpvalstybinio lygio. Mums 
su Brazausku tai buvo gera 
pamoka. Visus dokumentus. 
prieš pasirašant, reikia ati
džiai perskaityti", pabrėžė G. 
Ulmanis. iBfcai 

* Jau keletą m ė n e s i ų ne
tyla ginčai, ar galima viešai 
rodyti sovietinių stabų pa
minklus Grūto parke. Tuo tar
pu Vengrijoje toks parkas vei
kia jau nuo 1993-ųjų. rašo 
..Respublika" (08.14). Sovieti
nio laikotarpio skulptūrų par
kui Vengrijos sostinėje Buda
pešte žemes sklypą skyrė 
miesto taryba, o parką įkūrė 
konkurse du konkurentus nu
galėjęs architektas. Privačia
me iš Budapešto surinktų so
vietinių skulptūrų parke šiuo 
metu rodoma 41 skulptūra, 
biustas ir atminimo lenta. Pa
sižvalgymas po parką kainuo
j a 200 forintų (apie 3.3 Lt). 

* P irmadienį sus i t ik ime 
su Vilniaus v i cemeru Algi
mantu Čiučeliu autobusų ir 
troleibusų parkų profsąjungų 
pirmininkai sutiko pirmąjį 
perspėjamąjį streiką atidėti, 
jei gaus sudarytą problemų 
sprendimo planą su ministrų 
parašais. Ministro pirmininko 
Rolando Pakso potvarkiu su
daryta darbo grupe savivaldy
bių keleivinio transporto pro
blemoms spręsti pirmadienį 
pristatė veiksmų planą, pagal 
kurį ketinama spręsti keleivi
nio transporto problemas. Au
tobusų ir troleibusų parkų 
darbuotojai perspėjamuosius 
dviejų valandų streikus buvo 
numatę rugpjūčio 17. 24 31 
dienomis bei rugsėjo 9 d. — vi
sos dienos streiką. BNSI 

* Pr iešgaisr inės apsaugos 
ir gelbėjimo depar tamentas 
'PAGD) pranešė, kad vykstant 
javapjūtei, laukuose padaž
nėjo pranešimų apie užsilieps
nojusius kombainus trakto
rius ir kitą žemės ūkio tech
niką. Tokie gaisrai padaro la
bai daug nuostolių tiek 
ūkininkams, tiek ir žemės 
ūkio bendrovėms. Kombainai 
dažniausiai užsidega dėl ne
tvarkingo variklio, kuro pada
vimo sistemos, elektros įran
gos bei besisukančių mecha
nizmų. 

Išlekiančios iš variklio iš
metimo vamzdžio kibirkštys, 
trumpas elektros laidų jun
gimasis, ant velenų ir kitų 
kombaino mechanizmų apsi
vynioję šiaudai. į besisukančių 
būgnu mechanizmus paten
kantys akmenys arba kiti 
pašaliniai kieti daiktai gali 
tapti gaisro priežastimi. 

* „Par lamentaro padėjė
jas lydėjo kontrabandinin
ką", rašo ..Respublika". Anot 
laikraščio. Pagėgių pasienio 
policijos rinktinės Kybartų pa
sienio kontrolės punkte tPKP 
su kontrabandiniu alkoholiu 
sulaikytas automobilis, kuriuo 
važiavo Seimo nario Algio 
Žvaliausko padėjėjas Jonas 
Budzeika. Automobilyje muiti
ninkai aptiko beveik 400 bute
lių kontrabandinės degtinės. 
Automobilį vairavęs marijam
polietis muitininkams teigė, 
jog krovinys jo, o greta sėdin
tis Seimo nario padėjėjas J. 
Budzeika nieko dėtas. Kaip 
pasakojo muitines pareigūnai, 
j abu keleivius niekas nebūtų 
atkreipęs dėmesio, jei J. Bud
zeika nebūtų mojavęs Seimo 
nario padėjėjo pažymėjimu ir 
spyręsis, kad butų praleistas 
be eilės. E;t«' 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS' 
PADIDINTAS KRAUJOSPŪDIS — 

IŠ PASALŲ ŽUDIKAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MD. 

Už tai jis yra pavojingiau
sias, nes žudo tyliai, iš pasalų 
— dėl to daugelis mūsiškių 
nuo jp nesisaugo, nes jis pra
džioje nesukelia negerumų. O 
kai širdyje, smegenyse ir inks
tuose negerumai atsiranda, 
tad jau beveik jokia, kad ir 
geriausia, pagalba nesti veiks
minga. Todėl visi ir visos 
švieskimės padidinto krau
jospūdžio tikru reikalu, idant 
mes nuo jo mažiausiai nu-
kentėtumėme. Visi ir visos 
turėkime kantrybės sužinoti 
tikrą, šiandieninę medicinišką 
tiesą mums gyvybiniame rei
kale. Užteks mums kentėti ir 
per anksti mirti, kada viso to 
mes galime išvengti per ap-
švietą ir pasiryžimą atsikraty
ti to, iš pasalų žudiko mums 
teikiamos žalos. 

Penki profesoriai šviečia 
— m e s naudokimės jų 

apšvietimu 

Mediciniškos spaudos dvie
jose laidose („Geriatrics", 
April ir May, 1999, Vol. 54. 
No. 4 ir 5) net penki padidinto 
kraujospūdžio žinovai-profe-
soriai išsamiai aptaria šian
dienines tuo reikalu žinias. 
Mums belieka tik pasinaudoti 
ta šviesa, tarsi būtume tapę 
Liaudies universiteto studen
tais. Štai ta šviesa. 

Padidintas kraujospūdis 
nėra lietuvio ir mūsiškes 

draugas 

Todėl ir nedraugaukime su 
juomi nei vienas, nei viena. 
Padidinto kraujospūdžio trum
pesnis vardas yra hypertensi
ja, todėl čia jį dažnai naudo
sime. 

Hypertensija yra su am
žiumi besirišanti tylioji žu
dikė, nes ji sukelia paralyžių, 
vis sunkėjant j širdies veiklos 
nusilpimą, inkstų susirgimą ir 
širdies ataką. 

Čia Amerikoje asmenys tarp 
60 ir 74 metų amžiaus dvigu
bai dažniau negaluoja hyper
tensija, negu jaunesnieji. Čia 
šeimos gydytojas pensininkų 
tarpe suseka padidintą krau
jospūdį dviem iš keturių bal-
taodžiams, dviem iš keturių 
meksikiečiams ir trims iš ke
turių Afrikos amerikiečiams. 

Aišku, nemaža ir mūsiškių 
tuo tyliuoju žudiku negaluoja 
ir beveik visi reikiamai su juo 
nesusitvarko. 

Nelaimė: žmonės 
nesitvarko su 
hypertensija 

Tas pats vargas yra su 
amerikiečiais ir mūsiškiais. 
Amerikiečių tik vos ketvirta
dalis hypertensininkų (jų 
24%) yra sunormavę savo 
kraujospūdį iki 120/80. Tokių 
skaičius gausėja tada, kai gy
dytojai neperstojamai šviečia 
savo pacientus tuo reikalu. Ta 

šviesa apima kūno svorio su-
normavimą, darbštumą ir pri
rašytų vaistų naudojimo iš
pildymą, o druskos suma
žinimas maiste, dabar susek
ta, nėra taip svarbus. 

Pirmasis (sistolinis) krau
jospūdis žmogui senstant di
dėja, o antrasis (diastolinis) 
mažėja. Taip esti dėl su-
stangrėjimo kraujagyslių sie
nelių. Tas rišasi su prigimtų 
(genetinių) veiksnių poveikiu. 
Įvairūs žmonės turi savitą po
linkį hypertensijai ir jos su
tvarkymui. Amerikiečių, kaip 
minėta, tik 24 proc. sunor-
muoja savo kraujospūdį. Kai 
kurios pasakėlės-mitai apie 
hypertensija, įsidiegę žmonių 
galvosenoje, ir tas trukdo jos 
diagnozavimą bei gydymą. 

Dar tokį darbą trukdo vais
tų neigiama veikla ir jų bran
gumas. Už tai visiems pir
miausia reikia keistis geron 
pusėn savo gyvenimu ir iš* 
bandyti česnako poveikį, o tik 
tada už gydytojo patartų 
vaistų griebtis. Labai svarbu 
žmonių apsišvietimas ir iš
siauklėjimas, o prie to ir gydy
tojų pastangos gerokai pa
gelbsti. 

Nutukėliams labai sunku 
pasiekti normalu kūno 

svori 

Jau dešimt svarų savo kūno 
taukų sutirpinimas yra nau
dingas dalykas, tvarkantis su 
hypertensija. Dėl darbų — 
mankštos užsiėmimo žinotina, 
kai dirbama su džiaugsmu — 
darbo prisilaikoma. Čia svar
bu vaikus nuo mažens įpra
tinti darbuotis. Darbuokis vie
nas ar su kitu, kita. 

Amerikiečiai pensininkai 
valgo daug jau paruošto mais
to, o jame esti 80 proc. jų su
valgomos druskos, kuri yra 
pavojinga nutukėliams ir cu
kralige negaluojantiems. 

Žengtini keturi žingsniai 
į sėkmingą pacientu ap
švietimą — jų privertimą 
paklusti gydytojo nurody
mams. 

1. Sužinojimas savo kaujo-
spūdžio dydžio. 

2. Jei česnaką nepataria gy
dytojas vartoti, tai, prira
šydamas vaistus, aptaria 
jo neigiamą poveikį. 

3. Gydytojas įteikia pacien
tui išspaudintas žinias apie 
padidintą kraujospūdį. 

4. Šviečia pacientą, panau
dodamas video juostos žinias. 

Taip pajėgia elgtis tik nor
malus žmogus, pajėgiąs ne
kenkti sau, kitam ir aplinkai. 
Todėl normalėkime patys ir 
savo vaikus savo pavyzdžiu to
kiais auklėkime — tik tada 
versis ant sveiko šono kartu 
su mumis ir visa Lietuva. 
Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

Sėkmės! 

LAUDIES MEDICINA PATARIA 

•Esant akmenims kepenyse, 
reikia valgyti žemuoges arba 
kramtyti šermukšnio uogas. 
Alergiškiems asmenims že
muogių negalima valgyti. 

•Kriaušių sultys sustiprina 
šlapimo išsiskyrimą ir regu
liuoja vidurius. 

•Aviečių sultis patartina 
gerti persisaldžius, karš
čiuojant ir nuo ateroskle
rozės. 

•Hemarojų gydo morkų lapų 
arbata. 

•Svieste kepto ar piene virto 
česnako tyrelė greitina pūli

nių brendimą ir minkština 
skausmingas nuospaudas. 

•Raudonųjų serbentų sultys 
dėl specifinio druskų santykio 
geriamos profilaktiškai nuo 
aterosklerozės. 

•Bruknių sultys vartojamos 
profilaktiškai nuo hiperto
ninės ligos, reumato, vidurių 
užkietėjimo, vidurių krauja
vimų, taip pat nuo gastrito, 
kai mažas rūgštingumas. 

•Erškėtuogių sultys, paga
mintos su cukrumi, geriamos 
organizmui stiprinti, taip pat 
nuo rachito, podagros. 

Nuotr. J o n o T a m u l a i č i o 

STEIGIAMAS VAIKŲ CENTRAS 
Kauno senamiestyje, Vil

niaus gatvėje, miesto Savival
dybė ir Arkivyskupijos kurija 
nutarė kartu įsteigti Vaikų 
priežiūros ugdymo ir reabili-
tacijos centrą. Naujasis dienos 
centras savo veikla įsijungs į 
bendrą jau esančių ir kuriamų 
paslaugų vaikams tinklą. 

Pasak Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnybos, Vaikų 
priežiūros, ugdymo ir reabili
tacijos dienos centrai siūlo die
ninę vaikų priežiūra bei papil

domą paslaugų spektrą, kad 
būtų patenkinti esminiai vai
ko asmenybės poreikiai. Ben
dradarbiaujant su tėvais ir 
vaiko teises ginančiomis in
stitucijomis, bus vykdomos 
įvairios programos, siekian
čios vaiko gerovės. Šio projek
to galutinis rezultatas — at
kurti vaiko teises į mokslą, 
šeimą ir saugią aplinką. 

Naujasis dienos centras 
telks ir mokys savanorius 
dirbti su vaikais ir jų šei
momis. 

Kauno mieste jau veikia 
„Carito" įkurti Vaikų dienos 
centrai Senamiestyje ir Šan
čiuose. Juose kasdien prižiū
rimi ir maitinami per šimtas 
vaikų iš pačių vargingiausių 
šeimų. Toks dienos centras 
veikia ir Palemone, Seserų 
Seleziečių vienuolyne. Arki
vyskupija finansiškai remia ir 
Juozo Urbšio vidurinėje mo
kykloje esantį Vaikų dienos 
centrą, savaitgaliais vaikai 
maitinami dar septyniose 
Kauno parapijose. (Elta) 

SVEIKATOS DRAUDIMAS LIETUVOJE 
Jau beveik du metai, kaip 

Lietuvoje įgyvendinta sveika
tos apsaugos reforma — įves
tas visuotinas sveikatos drau
dimas. Pasiruošimas reformai 
truko keletą metų. Su sveika
tos reforma susiję klausimai 
buvo svarstomi spaudoje, dis
kutuojami susirinkimuose. 
Buvo nepatenkintų asmenų 
visuomenėje ir gydytojų tarpe. 
Sveikatos reforma buvo sun
kiai suprantama gyventojams, 
nes kelis okupacinius dešimt
mečius sprendimus darė val
džia. Daugumai buvo sunku 
suprasti, kad sveikata reikės 
rūpintis ir pačiam asmeniškai 
— pasirinkti sau ir savo šei
mai gydytoją. 

Sergantis pilietis pirma 
kreipiasi pas bendros medici
nos praktikos gydytoją. Jeigu 
liga yra reikalinga specialisto 
gydymo, bendros praktikos, 
šeimos gydytojas tai nu
sprendžia ir siunčia ligonį pas 
specialistą, kuris pagal savo 
nuožiūrą gydo ir, esant sudė
tingai situacijai, naudoja ati
tinkamas ligonines, klinikas 
ar pan. Gydymo procedūros, 
prisilaikant tokios tvarkos, 
yra sveikatos apdraudos ap
mokamos. Tačiau jei ligonis 
nutaria eiti tiesiog pas specia
listą, aplenkės šeimos gydy
toją, jis privalo apmokėti spe
cialisto honorarą, kurį nustato 
valdžia. Taigi šeimos gydyto
jai pasidarė ligonių paskirsty
tojai specialistams. 

Gydytojo specialisto darbo 
apimtis kitokia. Jo ligoniai 
yra atsiųsti šeimos gydytojo 
arba yra ekonomiškai pajė
gesni ir ateina tiesiog pas 
specialistą. Ligonių kasos 
draudimas nenoriai atlygina 
specialistams, apmokėdami 
tik už kas ketvirtą ligonio vi
zitą. Pas kai kuriuos specialis
tus, pvz., neurologus ir kar
diologus, yra ilgos eilės lau
kiančiųjų ligonių. 

Gydytojai skundžiasi, kad 
su sveikatos draudimo įvedi
mu, užplūdo didelis biurokra
tinis „popierizmas" ir tai labai 
sutrumpina gydytojo skiriamą 
laiką ligoniams. Kol kas už 
reikalingus laboratorijos tyri
mus bei vaistus apmoka drau
dimas, nebent brangus tyri

mai, kaip MRI (magnetinis re
zonanso įvaizdis). Tuomet rei
kalingas specialistų nutarimo 
sprendimas ir reikia ilgai, net 
kelis mėnesius laukti. Ligo
nių kasos ir Sveikatos apsau
gos ministerija sudaro apmo
kamų vaistų sąrašus. Už kai 
kuriuos vaistus ligoniai turi 
primokėti. 

Gydymo laikas ligoninėse 
yra normuojamas ir labai su
trumpintas pagal specialybe, 
pvz., bendrosios chirurgijos 
skyriuose ligonis gali būti gy
domas iki 7 dienų, bendrosios 
terapijos skyriuje — iki 12 
dienų. Tačiau po sunkių trau
mų gali siekti 2-4 mėnesius. 
Ligonio reabilitacijai yra ki
tokia laiko apribojimo tvarka. 

Sveikatos draudimo sistemą 
įvedus, atsirado naujų biurok
ratų, valstybes kontrolierių, 
kurie tikrina, kaip sveikatos 
draudimo laikomasi, kaip pi
nigai surenkami ir kaip jie pa
naudojami. Kas mėnesį nuo 
kiekvieno dirbančiojo atlygini
mo atskaitoma 30% socialinio 
draudimo reikalams. Lietu
voje yra 3,7 mil. gyventojų, o 
dirbančiųjų yra truputį dau
giau vieno milijono. Visi kiti 
(pensininkai, vaikai, mokslei
viai, ir pan.) yra apdrausti dir
bančiųjų lėšomis pagal solida
rumo principą. Susidaro labai 
daug išmokų ir kai kurias 
išmokas bandoma sumažinti: 
įvestas apmokamų vaistų są
rašas, apribojamas gydymo 
laikas ligoninėse. Viskas ma
tuojama finansiniais saikais. 
Vyriausybė numačiusi inves
tuoti daugiau kapitalo į svei
katos apsaugą, stiprinant uni
versitetines ligonines Vilniuje 
ir Kaune, ir numato suteikti 
kreditų, šeimos gydytojų kabi
netų įrengimui. 

Sveikatos ministras mato, 
kad kol kas tėra pasikeitusi 
tik finansavimo sistema. Vis 
dažniau kalbami, kad bus rei
kalingas ir papildomas, sava
noriškas sveikatos draudimas, 
norintiems gauti daugiau svei
katos paslaugų. Be abejo, to
kiems draudimo įmokos bus 
didesnės ir tai nebus prieina
ma visiems. 
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•Jungtiniu Tautu nus
prendimui pavadinti 1999 
metus Tarptautiniais Pagyve
nusių Žmonių metais pritaria 
Lietuvos respublikos Seimas, 
vyriausybė bei Vilniaus savi
valdybė. Numatyt* įvairios 
programos. 

1998 m. statistika sako, kad 
praeitų metų pradžioje Vil
niaus mieste gyveno 578,437 
žmonės, iš kurių 17% arba be
veik 99,000 yra pensijinio 
amžiaus. Vilniaus Sveikatos 
apsaugos ministerijos geronto-
logas dr. Čiobotas žurnalis
tams sakė, kad pagyvenu
siems žmonėms sudarys pro
gramą, kad juos bandys įjung
ti į bendruomenę, kad jiems 
bus gerinamos socialinės pas
laugos. Vilniuje plės bendruo
menių centrų tinklą. Tokie 
centrai esą labai populiarūs 
Vakarų Europoje. Poliklini
kose bus geriatrų, kurie kon
sultuos pagyvenusius gyvento
jus klinikose, slaugos ar 
gyventojų namuose. 

Numatoma steigti Trečiojo 
amžiaus (pagyvenusiųjų) uni
versitetą su 12 fakultetų ir 
800 studentų. Jo padaliniai 
jau veikia Klaipėdoje, Pane
vėžyje ir kuriasi Šiauliuose. 
Ateityje filialų tinklas apims 
visą Lietuvą. 
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PAGALBA 
NARKOLOGINIAMS 

LIGONIAMS 

Narkologiniai ligoniai dabar 
jau gali tikėtis susilaukti pa
galbos, ir neišeidami iš savo 
namų. Sveikatos apsaugos mi
nistro Raimundo Aleknos įsa
kymu „Dėl socialinių paslaugų 
teikimo", patvirtintas sąrašas 
paslaugų, kurias sveikatos 
priežiūros įstaigų socialiniai 
darbuotojai gali teikti narkolo
giniams ligoniams jų namuo
se. 

Visų pirma įrašytos konsul
tavimo paslaugos, apimančios 
sveikatos priežiūros ir reabi
litacijos, sveikatos draudimo 
klausimus. Iš apsilankiusių 
socialinių darbuotojų narko
loginiai ligoniai taip pat tu
rėtų sužinoti apie valstybei 
bei savivaldybėms priklausan
čių įstaigų, visuomeninių or
ganizacijų teikiamas paslau
gas, apie veikiančias savipa-
galbos grupes, nemokamo 
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maitinimo galimybes, apie li
gonio ir jo šeimos teises bei 
pareigas. 

Socialiniai darbuotojai, kaip 
numatyta ministro įsakyme, 
turėtų padėti narkologiniams 
ligoniams spręsti bendravimo 
problemas, skatinti juos pasi
naudoti esama medicinos pa
galba, taip pat aiškinti psi
chiką veikiančių medžiagų 
įtaką šių ligonių ir aplinkinių 
žmonių sveikatai. 

Labai svarbi narkologiniams 
ligoniams yra socialinių dar
buotojų pagalba ir integracijos 
į visuomenę srityje. Būtina 
padėti šiems žmonėms teisin
gai suvokti, įvertinti savo in
teresus, poreikius ir galimy
bes, padėti pakeisti socialinę 
aplinką, skatinti iniciatyvą. 
(Elta) 
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SOVIETŲ VOKIEČIŲ 
NEPUOLIMO SUTARTIS 60 
METŲ PERSPEKTYVOJE 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Rusijos diktatorius Stalinas, 
turėdamas planus plėsti pa
sauline revoliuciją, laukė tam 
tinkamos progos. Jis 1925 m. 
kalbėjo: „Mes stosime į karą, 
tačiau tai padarysime pasku
tiniai. Mes pulsime, viską dė
sime ant svarstyklių, kad kitų 
sukeltą karą nulemtume". 
Tuos siekius patvirtina Stali
no noras suartėti su nacių Vo
kietija. 1939 m. rugpjūčio 23 
d. buvo pasirašyta ta rp Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos ne
puolimo sutart is . Sutartį pasi
rašė užsienio reikalų mi
nistrai V. Molotovas ir J. von 
Ribbentrupas. Sutartį pasira
šius, Stalinas kalbėjo: „Aš ži
nau, kaip stipriai vokiečių 
tauta myli savo vadą (Fuer-
erį;, todėl siūlau išgerti į jo 
sveikatą"'. Atsisveikindamas 
Hitlerio pasiuntinį Ribbentro-
pą. Stalinas užtikrino jį saky
damas: ..Sovietų Sąjunga nie
kad neišduos savo partnerio*'. 

Šią sutartį lydėję slapti pro
tokolai (antrasis pasirašytas 
1939 m. rugsėjo 28 d.) liudija, 
kad Europa buvo padalinta 
įtakos sferomis, išplečiant 
savo valdas. Sovietų Sąjungos 
tikslus atidengia V. Molotovo 
1940 m. rugpjūčio mėn. pra
nešimas Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios tarybos sesijoje, 
kurioje jis su pasididžiavimu 
pareiškė, kad, prijungus Balti
jos respublikas, Besarabiją. 
Šiaurės Bukoviną. Vakarų 
Ukrainą ir Vakarų Baltgudiją. 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
padaugėjoj 23 milijonais. J i s 
ypač pabrėžė, kad Sovietų Są
jungos, sienos perkeltos prie 
Baltijos jūros, kur yra reika
lingi neužšalantys uostai. 

Šia sutartimi džiaugėsi ir 
Hitleris, užsitikrinęs ramų už
nugarį rytuose, planuodamas 
pirmiausia suduoti stipru 
smūgį Prai ūzijai ir Anglijai, 
o vėliau, at.iigrįžus į rytus, sa
vo karine jėga nublokšti rusus 
iki Uralo kalnu. Nepuolimo 
sutarties pakto ir jo slaptų 
protokolų auka pirmiausia 
tapo Lenkja. kuri buvo pasida
linta tarp abiejų partnerių. Po 
to atėjo eilė Baltijos respubli
koms — Estijai. Latvijai ir Lie
tuvai. 

Raudonosios armijos dali
niai Lietuvą užplūdo 1940 m. 
birželio 15 d. Kraštas be pasi
priešinimo buvo užimtas. Da
bartinėje Lietuvos spaudoje 
dažnai keliamas klausimas, 
kodėl Lietuvos kariuomene 
nepasipriešino okupacijai. Ka
riuomenes vadai (gen. Vit
kauskas ir buvęs gen. S. Raš
tikis; negalėjo nežinoti, kas 

iš tikrųjų vyksta Sovietų Ru
sijoj. Būtent, buvo žudomi, 
tremiami, bei badu marinami 
milijonai nekaltų žmonių. Net 
partiniai veikėjai ar aukšti so
vietų pareigūnai kankinami 
buvo taip suluošinti, kad prisi
pažindavo jiems neteisingai 
primestus nusikaltimus ir bu
vo pasmerkiami mirties baus
me. Jei buvo Lietuvoje sklei
džiama, kad bolševikai pasi
keitę — tokioms pasakėlėms 
galėjo pasitikėti eilinis gyven
tojas, bet ne tie, kurie žinojo, 
kas dedasi už Lietuvos sienų. 

Visiems žinomas posakis: 
.,Kas negina laisvės, tas ne
vertas jos''. Matome, kad tų 
žodžių prasmę suprato nedaug 
už lietuvius gausesnė suomių 
tauta. Ji stojo į žūtbūtinę 
kovą. Žinoma, ji neteko dalies 
teritorijos ir 50,000 kovotojų, 
bet išliko laisva ir galėjo nau
dotis nepriklausomybės vai
siais. Nepakeldama ginklo ir 
neparodydama pasipriešinimo 
okupantui. Lietuva tapo „iš
prievartauta". Teroro ir kvis-
lingų pagalba „išrinktas"' liau
dies seimas ,.paprašė" priimti 
Lietuvos respubliką į Sovietų 
Sąjungą. Tai buvo pasityčio
jimas iš kraujo aukomis iš
pirkusios laisvę tautos! Lietu
va neteko apie ketvirčio savo 
gyventojų, kurie buvo naikina
mi rasiniais ir klasiniais pa
grindais: žudomi, tremiami 
lėtai mirčiai prie sunkių dar
bų kasyklose ar Sibiro miš
kuose. 

Lietuvos krašto apsaugai 
buvo skiriama 24 proc. bendro 
valstybės biudžeto išlaidų. 
Karo atveju prie ginklo galėjo 
pašaukti 200.000 vyrų. 1939-
1940 m. kariuomenes tarny
boje, įskaitant kadro karinin
kus ir liktinius puskarinin-
kus. buvo apie 28,000 vyrų. 

Pik. K. Grinius, Lietuvos 
karo atache Vokietijoje, iš 
anksto buvo įspėjęs dėl rusų 
okupacijos Lietuvos vyriausy
bės priekyje stovinčius žmo
nes. Jis ir projektą buvo pa
ruošęs staigiam kariuomenės 
pasitraukimui į Suvalkiją, kur 
sovietų įgulų nebuvo. Užnu
garį atrėmus į Rytų Prūsus ir 
turint Nemuno ribą prieš sa
ve, buvo galima kurį laiką 
priešintis užpuolikams. Pasi
priešinus — internuotis į Pru
sus. Tautos moralės požiūriu, 
pasipriešinti reikėjo. Tokie da
lykai turėjo būti iš anksto pa
ruošti. Deja. pik. Grinius sa
ko, valdžios ūpas tokiam va
riantui nebuvo pribrendęs. 
Pik. Griniaus minčiai apie 
eventualų mūsų kariuomenes 

Danutė Bindokieni 

Nežudyki — nebent esi 
gydytojas... 

Vilniaus panorama. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

pasipriešinimą Suvalkijoje 
pritaręs ir gen. S. Raštikis (jis 
jau buvo iš kariuomenės vado 
pareigų atleistas)... Deja, nie
ko nebuvo daroma. Tik bir
želio 15 d. imta kalbėti apie 
pasipriešinimą, bet jau buvo 
per vėlu. (Stasys Raštikis. 
..Įvykiai ir žmonės", ID t., 381 
psl.). 

Pasipriešindami agresoriui, 
lietuviai būtų parodę pasau
liui, kad jie yra pasiryžę vis
ką aukoti dėl nepriklausomy
bės. Tada gal nebūtų įvykę ir 
gėdingų liaudies seimo rinki
mų. Ko nepadarė mūsų ka
riuomenė, negavusi įsakymo 
iš viršaus, pasipriešinimą 
vykdė partizanai. Bet Lietuva 
tada jau buvo izoliuota ge
ležine uždanga ir nedaug ži
nių prasiskverbdavo į Vaka
rus. O kraujo aukų partizanai 
sudėjo daug. Tai liudija dabar 
jiems pastatyti paminklai, o 
daugelio pėdsakų dar nepa
vyksta surasti . 

Vakarų demokratija apvylė 
Lietuvos gyventojus, gražiai 
deklaruodama laisvės šūkius. 
Iš esmės buvo pataikaujama 
tautų žudikui Stalinui. Prisi
minkime tik liguistą JAV 
prezidentą Franklin. D. Ro-
osewelt, kuris per savo aki
nius matė tik rudą spalvą, o 
raudonąją aukštino. Todėl 
Stalinui padarė didžiausias 
nuolaidas kitų tautų laisvės 
sąskaiton. 

Sovietų Sąjunga, beplėsda-
ma savo valdas, subyrėjo, kaip 
nevykęs statinys, bet kiek blo
gio ji padarė žmonijai! 

Jei nebūtų buvę tos gėdin
gos ir suktos Molotovo Ri-
bbentropo sutarties, Lietuvos 
gyvenimas vyktų normalia 
vaga, panašiai kaip Suomijoje, 
Danijoje ar kitur. Neturėtume 
sugriauto kaimo, kurio dauge
lis gyventojų dabar pakvipę 
alkoholio tvaiku. Ogi žinome, 
kad kadaise kaimas buvo tau
tos atsparumo tvirtovė. Su
kurtos literatūros didelę dalį 
turime išmesti į šiukšlyną (ką 
kai kurie autoriai patys pri
pažįsta), nes ji tarnavo ne kū

rybiniam grožiui, bet komu
nizmo tuščiavidurei propagan
dai. O kas gali suskaičiuoti ki
tas materialines ir moralines 
skriaudas bei nuostolius ir 
įvertinti tą slegiančią atmos
ferą, iš kurios ligi šiol lietuvių 
tauta negali išsivaduoti. 

PABAIGTUVIŲ 
VAINIKAS 

Vilniuje pabaigtas pamink
las vyskupui ir poetui Antanui 
Baranauskui. Nupoliruota, su
montuota skulptūra su pa
baigtuvių ąžuolo lapų vainiku 
ant galvos stovi Lietuvos daili
ninkų sąjungos monumenta
liosios skulptūros ir vitražo 
centre Kirtimuose. 

Apie keturių metrų aukščio 

granitinio paminklo autorius 
skulptorius Gediminas Jokū-
bonis sakė laukiąs žinių iš 
Lenkijos apie Seinuose pa
ruoštą vietą paminklui. Jo ati
dengimo datą paskelbs Elko 
vyskupas. Tikimasi, kad lapk
ričio mėnesį, minint A. Bara
nausko mirties datą. pamink
las lietuvių ir lenkų ganytojui 
stovės priešais Seinų katedrą. 

Lenkijos lietuvių prašymu 
septynerius metus kurto pa
minklo postamente iškaltas 
vyskupo A. Baranausko her
bas su pasaga ir kryžiumi. Pa
sak profesoriaus G. Jokūbo-
nio, matyti ant pjedestalo Sei
nų vyskupijos ganytojo insig
nijas pageidavo Lenkijos Elko 
vyskupas. (Elta) 

. 

Paminklo autorius skulpt Gedimin; 
to paminklo vysk. Antanui Baranau 

į.s JokObonis su meistrais prie pabaig-
kui Nuotr. Kitos 

Pastaruoju metu vis daž
niau pasitaikantys nekaltų 
žmonių ar jų grupių ginkluoti 
užpuolimai bei nužudymai ke
lia rūpestį ir teisėtvarkai, ir 
vyriausybei, ir eiliniam gy
ventojui.' Daug diskutuota 
apie tokio elgesio priežastis, 
ir būdus, kaip žudikus sulai
kyti nuo smurto veiksmų, ap
saugoti visuomenę nuo pa
vojų. Vis tik — jeigu žiūrėsi
me iš atokiau — tokie smurto 
veiksmai pasitaiko ne kas
dien, o jų aukų skaičius paly
ginti yra daug mažesnis, negu 
žiniasklaidos dėmesys. Žino
ma, būtų nelogiška ir pavojin
ga visiškai ignoruoti užpuo
limus bei šaudymus, bet taip 
pat keista, kad daug platesnio 
masto žudynės kone visiškai 
ignoruojamos. Vien tik Ameri
koje kasmet — būtina pa
brėžti žodį kasmet — nužu
doma 1,221,600 žmonių visai 
legaliu būdu. (Duomenys yra 
iš 1996 m., tad galima prileis
ti, kad dabar skaičiai dar di
desni). 

Sunku suskaičiuoti, kiek 
šiame krašte kūdikių neiš
vydo pasaulio nuo 1973 m., 
kai Aukščiausiasis JAV teis
mas pripažino, kad „moteris 
turi teisę kontroliuoti tai, kas 
vyksta jos kūne" — kitaip sa
kant, nenorimą nėštumą pa
šalinti aborto keliu. O jeigu 
būtų žinomi visi nužudytų ne
gimusių vaikelių skaičiai ki
tuose kraštuose, įskaitant mū
sų idealizuojamą Lietuvą... 

Per tuos 26 metus nuo 
abortų Amerikoje legalizavi
mo įvyko subtilių pasikeiti
mų, kuriais verta labiau su
sirūpinti. Anksčiau apie negi
musių kūdikių žudymą, „le
galiuose sluoksniuoje" ka lbant 
ar rašant, buvo pavartojami 
žodžiai „tragiška", „labai gai
la, kad taip turi įvykti", bet 
dabar tuos terminus pakeitė 
„visuomenei naudinga". Vadi
nasi, visuomenei kažkokiu 
būdu bus nauda, jeigu moteris 
— su medicinos darbuotojų 
pagalba — nut rauks joje pra
dėto kūdikio gyvybės siūlą... 
Galbūt dėl to, kad vyksta in
tensyvūs tyrimai, kaip panau
doti nužudytų kūdikių kūne
lių audinius ar organus įvai
rioms ligoms gydyti bei perso
dinti. Kad nekiltų sąžinės 
graužimų juos taip naudojan
tiems, stengiamasi išvengti 
minties, jog tai iš tikrųjų žmo
gaus kūno dalys, dėl kurių pa
naudojimo jis negali nei pro
testuoti, nei duoti leidimo. 
Todėl kūdikiai nevadinami 
tikruoju vardu, o gemalu, vai
siumi ar kaip kitaip „neut-

j raliai". 

Neseniai du žinomų univer
sitetų profesoriai paskelbė hi
potezę, kad vis mažėjantys di
džiųjų nusikal t imų skaičiai 
sietini su abortais: ne vienas 
nužudytų kūdikių, jeigu j a m 
būtų buvę leista gimti ir aug-
• ' . užaugęs galėjo tapti kri-
mina *iiu nusikaltėliu ar net 
žmogžudžiu. Kadangi j am ne
leista įsijungti į nusikaltėlių 
eiles — ir tas daroma jau 26 
metus — tad ir nusikalstamu
mas mažėja... Kažkodėl profe
soriai mano, kad visi abortuo-
t i kūdikiai turėjo būti nusi
kaltėliai , o galbūt jų tarpe bū
tų buvę garsių mokslininkų, 
menininkų, valstybininkų ar 
ki taip svarbių asmenų. 

Šiuo metu daugiausia abor
tų padaroma Kalifornijoje — 
netoli 300,000 kasmet. Ant
rąją vietą užima New Yorkas 
su daugiau kaip 150,000; ki
tose valstijose mažiau: iš pen
kių a r keturių skaičių. Wyo-
ming valstija stovi pasku
tinėje vietoje su kiek daugiau 
kaip 200. 

Šiuo metu Amerikoje dar tik 
ka lbama apie savižudybę su 
gydytojo pagalba. (Šiemet vie
nas Michigan valstijos gydyto
j a s už šią praktiką buvo paga
liau nuteistas kalėjimo baus
me.) Tuo tarpu Olandijoje j au 
paruoštas įstatymas- — tiki
ma, kad kitų metų pradžioje 
bus pri imtas — leidžiantis gy
dytojui nužudyti sunkia i ser
gantį ligonį, net 12 metų 
amžiaus vaiką, jeigu jis to 
prašosi . Tiesa, eu thanas ia 
Olandijoje j a u ir da~ba> prakt i -
kuojama: kasmet tuo būdu 
mirt į sut inka per 3,600 žmo
nių (manoma, kad daugiau, 
nes gydytojai ne visus nužu
dymus praneša), kas sudaro 
apie 3 proc. visų mirčių tame 
k raš t e . Olandija yra pirmoji 
pasaulio valstybė, besiruo
šianti įteisinti ligonių žudy
mą. Tai nevadinama savižu
dybe, kaip darė dr. Kavor-
kian Amerikoje, nes veiksmą 
at l ieka gydytojas, kur iam tuo 
įs ta tymu bus suteiktas žmog
žudžio vaidmuo. 

Ką reiškia tokio įstatymo 
pr iėmimas , nesinori net pa
galvoti, juo labiau, kad neilgai 
t ruks , kol kitos valstybės pa
seks „pažangiosios Olandijos" 
pavyzdžiu. Galbūt pradžioje 
kenčiančių skausmus , nepa
gydomų ligonių žudymas bus 
a t l iekamas „humaniškumo 
vardu", bet, kaip ir daug gerų 
sumanymų, ilgainiui gali iš
sivystyti į š iurpias pasekmes, 
kai žmogus sulyginamas su 
šun iuku ar kačiuku, kurį ve-
ter inorius gali „užmigdyti". 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

Nr.10 
Tęsinys 

JUOZAS KONČIUS 

Kitį, pastate yra dalis universiteto, 
tvirtina, kad jo kaulai ilsisi Mums lankantis, aplink su-
Santo Domingo mieste. Domi
nikonų respublikoje. Prie ka
tedros stovi arabų statytas 
mečetes bokštas La Giralda, jo 
aukštis nuo šaligatvio iki vė-
jarodės 96 metrai. Katedra 
stovi buvusios mečete? vietoje. 

kinėjosi su knygomis ir ku
prinėmis ant pečių grupės stu
dentų, buvo prasidėjęs vasa
ros semestras. Tabako fabri
kas buvo įrengtas 18 a., kai 
tabaką pradėjo gabenti iš ko
lodijų Pietų Amerikoje. Sevili-

Sevilijos miestą garsina apie ja yra tik 85 km nuo vandeny-
jį sukurti garsiųjų kompozito- no. Per miestą teka vandenin-
riu kuriniai. Mums geriausiai 
pažįstama George. Bizet ope
ra ..Carmen". Sevilijoje stovi 
garsusis tabako fabrikas, ku
riame esą su kitomis čigonė
mis dirbusi ir žavioji Carmen-
Carmensita. Tabako fabrikas 
labiau panašus į muziejaus 
rūmus, nei į fabriką. Cigare
čių čia jau nebegamina nuo 

ga Gvadalauiviro upe, įtekanti 
I Atlanto vandenyną. Jos vaga 
laivai plukdė į Seviliją įvai
rius turtus, auksą ir brange
nybes iš užjūrio. Prie upės dar 
stovi tvirtovė Torre del Oro — 
Aukso bokštas. Prie jo at
plaukdavo laivai ir čia sau
giai, plėšikams neprieinamoje 
tvirtovėje, jie būdavo iškrau-

1953 metų. Šiuo metu šiame narni. Šiandien čia laivų ne

matyti. Bokšte yra įrengtas 
laivininkystės muziejus. Ap
linkui, palei upę, gėlynai ir žy
dintys medžiai, o tarp jų, foto
aparatais apsikarstę, sukioja
si turistai. 

Įspūdingai atrodo pasauli
nės parodos paviljonas, staty
tas 1929 metų parodai. Paro
doje dalyvavo Lotynų Ameri
kos kraštai ir tie, kurių istori
ja ir kultūra yra artimai susi
jusi su Ispanija. Pačios Ispani
jos paviljonas pasižymi ne 
vien savo dydžiu, bet taip pat 
statybiniu grožiu ir išradingu
mu. 

Dar viena pasaulinė paroda 
čia vyko 1992 metais. Šioje da
lyvavo ne vien Lotynų Ameri
kos kraštai, bet ir daugelis ki
tų Europos bei pasaulio kraš
tų. Pavieniai paviljonai šiuo 
metu daugiausia stovi nenau
dojami ir nežinoma, ką su jais 
padaryti. Parodai rengiantis, 
mieste buvo įvesta daug nau
jovių ir pagerinimų, kurie pa
kėlė Sevilijos vardą bei ekono

miką. Buvo sutvarkytos gat
vės, parkai, pravesta daug 
naujų kelių, o taip pat ir grei
tojo geležinkelio linija, jun
gianti Seviliją su Madridu. 

Kita turistų lankoma vieta 
yra maurų pastatyti Alkazaro 
rūmai, vėliau tapę Ispanijos 
karališkąja rezidencija Nepa- . 
prastai įspūdingi rūmų kie
mai, panašiai kaip Alhambra, 
Granadoje, ir už jų esantys so
dai su daugybe įvairiaspalvių 
gėlių. 

Vakare grožėjomės spalvin
gais Flamenco šokėjais ir jų 
čigoniška muzika. Dalis kon
certo buvo skirta „Carmen" 
operos muzikai ir išraiškos 
šokiui. 

Vėl Madride 
Kaip visi keliai veda į Romą, 

taip ir mes, apsukę didesnę Is
panijos dalį, grįžtame į Ma
dridą. Keliaujant iš Sevilijos, 
prieš Madridą prasideda La 
Manša — lyguma, po kurią 
kadaise klajojo Don Kichotas 

su Sanšo Panša. kovodami su trodo grėsmingai, ir ne tokie 
vėjo malūnais. Vėjo malūnų dideli. Žemė čia derlinga. Ban-
nedaug belikę, vienas kitas guoja javų laukai, kiek akys 
boluoja an t k a l v n - i r \ isai nen- užmato Ši žeme p r i k l a u s o 

s tambiems feodalams, o ją dir
ba samdiniai . Ar ne bus taip 
kada ir Lietuvoje"7 

(Bus daugiau) 

p.itr.ii Ri/.«•« c i /1 k .j 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

PAGAL „TĖVE MŪSŲ" MALDĄ 
KUN. VYTAUTAS BAGDANAV1ČIUS, MIC 

Pasvarstykime, kas iš tik
rųjų yra žmogus, pasinaudo
dami „Tėve mūsų" maldos teo
logija. Mes daugiausia suvo
kiame apie žmogų naudoda
miesi vien tais patirt niais 
duomenimis, kurk- i suteikia 
patirtiniai mokslai, pvz.. che
mija, biologija ir medicina. 
Reikia manyti, kad tie duo
menys yra teisingi. Bet taip 
pat aišku, kad šie duomenys 
neišeina anksčiau, negu biolo
ginė žmogaus prigimtis. Jie 
yra naudingi žmogaus egzis
tenciniams reikalams, bet ne
turi tiesioginės galimybės 
išeiti anapus patirtinio pasau
lio. 

Tačiau „Tėve mūsų" malda 
yra vadovas, kuris nurodo 
kelią, kaip mes turime santy
kiauti su Dievu, netiesioginiu 
būdu pasako gana daug, kas 
yra pats žmogus. Dėl to yra 
pagrindo pasigilinti į tuos duo
menis, kuriuos apie žmogų 
turi ši, paties Dievo žmogui 
pateikta malda. 

Sustokime prie paties tos 
maldos kreipimosi į Dievą. 
Jame mes kreipiamės į Dievą, 
kaip j savo tėvą. Mes sakome: 
„Tėve mūsų, kuris esi dangu
je". Ką tas kreipinys sako apie 
patį žmogų, kuris tais žodžiais 
kreipiasi į Dievą? 

Pirmoji mūsų reakcija yra 
ta, kad čia yra poetinis Dievo 
ir žmogaus artimumo perdėji
mas, ir todėl taip į ši pasa
kymą mes turime žiūrėti. J is 
yra greičiau panašus \ mūsų 
santykiuose su kitais žmo
nėmis pasitaikanti pasakymą, 
kada dėl artimos priežasties 
mes kuri. žmogų pavadiname 
tėvu, kai tuo tarpu jis nėra 
fiziškas mūsų tėvas. 

Iš kitos pusės tas kreipinys 
vadinti Dievą tėvu, realiai gali 
būti priežastis, vedanti žmogų 
j bedievybę, būtent, save lai
kant Dievu. Kad to pavojaus 
šioje maldoje nėra, galime su
prasti iš to, jog šio kreipinio 
autorius Jėzus Kristus, bo
damas ne tik žmogus, bet ir 
Dievas, aiškiai skiria žmogiš
kumą nuo dieviškumo, iškel
damas žmogui Dievo reikalą-
viijius, tačiau jis nesusilaiko 
dėl to nuo žmonių teikiamo 
pasiūlymo Dievą vadinti savo 
tėMte. Ne žmogaus, o Dievo va-
lia'turi reikštis ne tik danguje, 
bet ir žemėje. Ši malda mus 
kviečia sakyti Dievui: „Teesie 
tavi) valia ne tik danguje, bet 
ir žemėje". 

Maldininkas čia yra skatina
mas vertinti savo gyvenimo 
įvykius ne vien savo požiūriu, 
bet jj juos žiūrėti, kaip \ Dievo 
valios pasireiškimus. Maldi
ninkas pats savo egzistenciją 
laiko priklausoma nuo Dievo. 
Jis sako Dievui: „Kasdieninės 
mūšų duonos duok mums 
šiandien". 

Šie ir kiti pasakymai šioje 
maidoje atmeta galimybę į 
žmogų žiūrėti kaip į abso
liutą, ir kad jis nėra pavojuje į 
bedievybę. 

Taigi žmogus nėra Dievas, 
rwt taip pat jis nėra svetimybė 
pačiam Dievui. Ta svetimybė 
paneigtų žmogaus teisę Dievą 
vadinti savo tėvu. 

Kad Dievas yra ne tik žmo
gaus" kūrėjas, bet ir jo tėvas, 
šiai tiesai yra atstovaujama ir 
Senajame Testamente. Pavyz
džiui, galime paimti iš vadina
mos Mozės paskutinės gies
mes Pakartotoje Senojo įsta
tymo knygoje Ten žmogui sa
koma šitaip apie Dievą: „Ar ne 
jis tavo tėvas ir sutvėrėjas, ar 
ne jis padare ir sukūrė tave''*' 
citata iš Skvirecko, 32, 61). 

Šios tiesos apie žmogų negali
ma praleisti ir iš mūsų žmo
gaus sampratos. J šios tiesos 
praleidimą žmogaus savęs 
sampratoje galima žiūrėti, 
kaip į pradžią santykių tarp 

žmogaus ir Dievo nutrūkimo. 
Žmogus nėra iš esmės sveti
mybė Dievui. 

Toli siekiantį žmogaus arti
mumą Dievui liudija tas Die
viškas Akmuo, kuris šios mal
dos tekstą siūlo kiekvienam 
tikinčiam krikščioniui. Taigi 
Dievas žmogų supranta arti
mu sau pačiam. 

OLANDIJOJE 

SAVIŽUDYBĖ 

Olandijoje toliau reiškiasi 
popiežiaus pavadinta „mirties 
kultūra". J a u seniai Olandi
joje legalizuota eutanazija, 
kuri pasauliui buvo pristatyta 
kaip sunkiai sergančių ligonių 
savižudybės norų išpildymas 
ir būdas jiems oriai užbaigti 
savo gyvenimą. JAV-ose šiems 
įstatymams pritariantys aiš
kindavo, kad šioje srityje 
Olandija pažengusi, leisdama 
neapsakomus skausmus ken
čiantiems kreiptis į gydytojus 
savižudybei. Buvo duota su
prasti, kad tokio būdo savi
žudybė dažniausiai įvyksta 
vyresnio amžiaus žmonių 
tarpe, pagal jų pareikalavimą. 
Tačiau, po truputį JAV spau
doje buvo iškelta, kad nema
žas procentas (per 20%) Olan
dijos „savižudybių" vyksta be 
paciento leidimo, t.y., ligonis 
neprašo eutanazijos, bet jam 
vis vien tai yra suteikta. 

Šią savaitę Olandijos parla
mentas pranešė, kad žada 
priimti naują eutanazijos 
įstatymą. Bus įvestos griežtos 
gairės, pagal kurias 12 m. 
amžiaus sulaukę vaikai galės 
kreiptis į gydytojus gauti mir
tinų vaistų dozę. Aiškinama, 
kad naujas įstatymas tik ofi
cialiai pripažins tai , kas Olan
dijoje jau seniai priimta. 

TRADICINĖ 
DEVINTINIU 
P R O C E S I J A 

Birželio 6 d. po sumos šv. 
Mišių iš Vilniaus arkikate
dros bazilikos link Aušros 
Vartų pajudėio procesija, 
skirta Kristaus Kūno ir krau
jo šventei (Devintinėms) pa
minėti. Švenčiausiąjį Sakra
mentą nešė Vilniaus arkivys
kupas A. J. Bačkis, procesijo
je dalyvavo vyskupai J . Boru
ta, SJ, ir J. Tunaitis, kunigai 
K Latoža. J. Minderis, R. 
Makrickas, įvairių bendruo
menių tikintieji, Eucharisti
nio Jėzaus seserų, Dievo Ap
vaizdos mažųjų seserų, Kris
taus Karaliaus, Šv. Pranciš
kaus Trečiojo Asyžiečio ordi

no regulos, Šv. Kazimiero se
serų, Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos Vargdienių 
seserų kongregacijos atsto
vės. Šiemet pakeliui į Aušros 
Vartus buvo įrengti altoriai 
prie stačiatikių cerkvės ir Šv. 
Kazimiero bažnyčios. Pirmo
joje procesijos sustojimo vie
toje Evangelijos ištrauką len
kų kalba perskaitė kun. J. 
Kasiukevičius, buvo giedamos 
giesmės. Prie Aušros Vartų 
arkivyskupas A. J. Bačkis pa
dėkojo procesijos dalyviams 
ir palinkėjo neapleisti Jėzaus 
Kristaus savo gyvenime. 

BŽ,1999, Nr. 11 

• - • * * 
* * ' > & . * - * ' ' . • • « » * 

*•*» a 4 * * ^ **•* 

S M J B E S . 5 

•TT.& 

Žvelgiant nuo Šv. Petro bazilikos žemyn į aikšte. Nuotr. E. Paulikienės 

JUBILIEJUI RUOŠIAMOS MALDININKŲ KORTELĖS 
Vatikanas planuoja išleisti 

asmenines korteles lankyto
jams, kurie atvyks į Romoje 
vyksiančius 2000 metų jubilie
jui skirtus renginius. Šioje 
maldininko kortelėje bus, be 
viso kito, pateikti duomenys 
apie piligrimo sveikatą, taip 
pat įrašai apie iš anksto rezer
vuotas vietas konkrečiuose 
renginiuose bei pamaldose. 
Asmeninė kortelė bus ir savo
tiškas nuolatinis visuomeninio 
transporto bilietas. 

Vatikano pareigūnai, kurie 
pateikė detales apie maldinin
ko kortelę (angį. „Pilgrim's 
Card") vasario 26 dieną su
rengtoje spaudos konferenci
joje, pabrėžė, kad kai kurie su 
šia kortele susiję dalykai, pa
vyzdžiui, jos kaina ir joje 
įrašytų duomenų skaičius, dar 
nėra galutinai nustatyti. Vis 
dėlto galima pabrėžti, kad ši 
asmeninė kortelė bus labai 
naudinga jos turėtojui. 

Kortelės turėtojai galės iš 
anksto rezervuoti vietas šven
tųjų metų iškilmėse (prade
dant Popiežiaus bendrosiomis 
audiencijomis ir baigiant litur
ginėmis apeigomis) ir galės 
kortelę panaudoti rezervuo

jant vietas viešbučiuose ir res
toranuose. Be to. kortele tiks 
ir kaip bilietas važiuojant 
tramvajumi, autobusu, metro, 
taip pat kaip magnetinė tele
fono kortelė; taigi maldininkui 
nebereikės turėti smulkių mo
netų. 

Kortelėje įtaisytoje mikros
chemoje bus įrašyti duomenys 
apie maldininko sveikatos pro
blemas, kad ištikus kokiam 
nors priepuoliui ar pasiro
džius alerginei reakcijai, būtų 
galima skubiai suteikti medi
cininę pagalbą. Tačiau j korte
lę bus įrašyti tik tie medici
niniai duomenys, kurių pagei
daus pats kortelės savininkas. 
Gaminant maldininko kor
teles, bus imtasi priemonių, 
kad jų nebūtų galima klastoti 
ar kaip nors piktnaudžiauti 
duomenimis. 

Be jau minėtos mikrosche
mos ir magnetin;o įtaiso, rei
kalingo naudojantis telefono 
automatais Italijoje ir užsie
nyje, vienoje maldininko kor
telės pusėje bus oficialus Vati
kano ženklas, o kitoje — Itali
jos kompanijų, kurios remia 
šią kortelių sistemą, firminiai 
ženklai. Vatikano pareigūnai 

nurodė, kad planuojama paga
minti iki 13 mln. maldininko 
kortelių. Kiekvienoje iš jų bus 
numeris, kortelės savininko 
pavardė, galiojimo laikas. 

Pirmieji kortelės pavyzdžiai 
turėtų būti pagaminti dar šių 
metų pavasarį, o galutiniai jos 
variantai bus pradėti parda
vinėti Romoje ir per valstybi
nius pasirengimo 2000 metų 
jubiliejui komitetus 1999 me
tų pabaigoje. Bus išleistos ir 
„paskutinės minutes" kortelės, 
galiojančios t rumpą laiką, pa
vyzdžiui, vieną dieną. Jas 
maldininkai galės įsigyti atvy
kę į Romą vienai dienai į 
konkretų jubiliejinį renginį. 

Maldininkai raginami iš 
anksto planuoti bei ruoštis 
kelionei į Romą ir nevykti 
gegužės — birželio mėnesiais, 
kai Romoje papras ta i būna 
t ikras turistų antplūdis ir gali 
kilti daug problemų. 

1997 metais Romą aplankė 
21 mln. tur is tų ir svečių. Ma
noma, kad Didžiojo jubiliejaus 
metais jų gali būti dvigubai 
daugiau. 
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BAŽNYČIOS ĮSTATYMAI 
Bažnyčios gyvybė yra Kris

taus Dvasia, Šventoji Dvasia. 
Tik Dievo Dvasia gyvenantis 
žmogus yra Bažnyčios narys ir 
kiekvienas žmogus, gyvenan
tis Dievo Dvasia, jau yra Baž
nyčios narys. 

Tik vegetavimas, atšalimas, 
sustingimas, merdėjimas, 
„džiūstančios šakelės gyveni
mas" Bažnyčią privertė gel
bėtis — išleisti įsakymus, ku
rių pagrindinė mintis buvo: 
„tik nepraraskite gyvo ryšio su 
Dievu", tik „tvirtai laikykitės 
To, Kuris yra Kelias, Tiesa ir 
Gyvenimas". 

Jau sakiau, kad žmogui rei
kia šventės gyvenimo ritmui, 
apžvalgai, susikaupimui, pa
šventinimui, įprasminimui. 
Keletas didžiųjų švenčių — 
Velykos, Sekminės, Švč. Tre
jybė — būna sekmadieniais. 
Jas ir švenčiame sekmadie
niais. O Kristaus Gimimą že
mėje švenčiam gruodžio 25 
dieną (Kalėdos), Kristaus Ap
sireiškimą sausio 6 dieną 
(Trys Karaliai), Kristaus žen
gimą dangun — 40-ąją dieną 
po Velykų (Šeštinės), Kristaus 
kūno šventę — 10-ąją dieną po 
Sekminių, Dievo Motinos Ma
rijos Nekaltąjį Prasidėjimą — 
gruodžio 8 dieną, Josios į Dan
gų paėmimą — rugpjūčio 15 
dieną (Žolinė), šventųjų Petro 
ir Pauliaus šventę — birželio 
29 dieną, Visų Šventųjų šven
tę — lapkričio 1 dieną, Dievo 
Motinos ir Taikos Karalienes 
šventę — sausio 1 dieną. Šias 
9 šventes Švenčiame kaip sek
madienius, nepaisant, kad jos 
būna ir „darbo" dieną. 

Pamaldesni žmones įpratę 
daugiau ar mažiau — bent pa

maldomis ir palaiminimais 
bažnyčioje — dar švęsti Grab
nyčias (vasario 2 dieną), pasi
šventindami žvakę mirties va
landai; Pelenų dieną — pra
dėdami Gavėnios pasninką, 
pasibarstydami galvas pele
nais iš sudegintų pernykščių 
verbų; Didįjį penktadienį — 
pagerbdami Kristaus kančią ir 
kryžių. Didįjį šeštadienį — at
naujindami krikšto įžadus. 
parsinešdami šventintos ug
nies savo namų židiniams, 
švęsto vandens: Dievo Motinos 
Marijos Gimimo šventę (rug
sėjo 8 dieną), kuri tapo mūsų 
tautine švente ir vadinama 
Šiline, Trakine. Gelvonine ar 
Labanorine 'pagal Šiluvos. 
Trakų, Gelvonų ir Labanoro 
bažnyčias, kuriose ši švente 
ypatingai švenčiama, į kurias 
suvažiuoja begalės žmonių iš 

tolimiausių Lietuvos vietų). 
Šventą Kazimierą (kovo 4 
dieną), melsdamiesi už Lie
tuvą; šventą Juozapą (kovo 19 
dieną) — melsdami skaistumo 
mūsų jaunimui; šventą Jurgį 
(balandžio 23 dieną) — mels
dami palaimos iš Dievo lau
kams, žemei, ūkininkų pava
sariniams darbams. O Raro-
tos. Kūčių vakarienė, geguži
nės, birželines pamaldos, roži
nis spalio mėnesį, Kryžiaus 
keliai ir Graudūs verksmai 
Gavėnioje. Pirmieji mėnesių 
penktadieniai Švč. Jėzaus šir
dies garbei: Vėlinių išvakarėse 
kapinėse su tūkstančiais de
gančių žvakučių ir giedojimas 
prie mirusiųjų yra Lietuvos ti
kinčiųjų pasididžiavimas. 
Taip ir Bažnyčia įsakė: „Baž
nyčios nusta ty tas šventes 
švęsti". 

K u n . Aloyzas Volskis 

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

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AJTOMOaJO.NAMaSvBUTOėr 
IR GYVYBĖS DRAUOMAS. 

Agentas FranfcZapota ir Off.Mgr. Auka* 
S. Kan* kabe tetuvttkai 

FRANK2APOU8 
3206 1/2 W«at06th8trMt 

Tai. (708) 4244654 
(778)661-6654 

Ieškome patyrusių dalytoji}, 
turinčių savo transportą. Darbas 
Siaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės nuo 8 iki 10 vai. 
vakaro tel . 847-808-9109 
angliškai arba rusiškai. «UM 

Moteris ieško darbo. 
Skambinti: 

773-471-0521. 
Wtt» 

Needed floor cating laborers. 
Mušt have green card, own 

transportation. Some English 
prefered. Will train. 
Call: 630-969-4026. 

• B 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX 
REALT0RS 

offc (773) S86-59S9 
homc(70S)42S-7160 
paocr (708) 8*6-4919 

RIMAS LSTANKUS 
•Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS. 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 

Moteris ieško darbo prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmogų ir 

gyventi kartu Floridoje. 
Skambinti Ginai, tel. 718-894-

2812. Palikti žinutę. ^ . 

Home Health Care Intl. 
Agency 

ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti 
vyr amž. žmones. Reikalinga 
anglų k, kantrybė, atjautimas, 
vairuotojo leidimas ir patirtis. 

Skambinti Phil, 
td. 414-763-2615. 

Reikalinga angliškai 
kalbanti moter is prižiūrėti 

vyr. amžiaus žmogų. 
TeL 414-605-0537. 

S<»8 Margare'. Pctravigo ir k 

46-asis SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIMAS 

1999 m. rugsėjo 9-12 d. 
PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, 

LEMONT, ILLINOIS 

PROGRAMA 

R u g s ė j o 9 (L, ke tv i r t ad i en i s . 
2:30 vai. popiet: 
* Atidarymo žodis - Horstas Žibąs; 
* Jurgi ta Saltanavičiūtė „Amerikos indėnai"; 
* Jurgi ta Baltrušaitytė „Vincas Kudirka šiandien". 

8 vai. vakaro: 
* Susipažinimo vakaras. 

R u g s ė j o 10 d., p e n k t a d i e n i s . 
9:30 vai. ryto: 
* Algimantas Kukutis „Lietuvos visuomenės sveikatos 

pagrindai' '; 
* Elvyra Giedraitienė „Lietuvos socialinių darbuotojų 

problemos ir reikalingumas'*; 
* Artūras Tereškinas „Vieši žaidimai intymiose vietose: 

apie intymią ir viešąją sferas nūdienės Lietuvos kultūroje". 
2 vai. popiet: 
* Pokalbis su rašytoja Irene Guilford. Praveda Violeta 

Kelertienė; 
* S t a s y s Goš tau tas „ C e r v a n t e s i r B o r g e s s a s -

li teratūrinis palyginimas"; 
* Organizacinis posėdis. Pranešimai: A. Mackaus knygų 

leidimo fondo, Metmenų, Vytauto Kavolio premijų fondo, 
suvažiavimo rengimo valdybos rinkimas. 

8 vai. vakaro: 
* Literatūros vakaras. Dalyvauja: Irene Guilford, Eglė 

Juodvalkė, Markas Zingeris; 
* Rimantas Šilbajoris, Aldonos Vesciūnaitės „Medžiai 

ryto laisvėj*. 
R u g s ė j o 11 d., š e š t ad i en i s . 
9:30 vai. ryto: 
* J u l i u s Šmulkš tys „ L i e t u v o s p r e z i d e n t a s 

konstitucinėje teorgoje i r politinėje praktikoje"; 
* Zenonas Rekašius „Kodėl Lietuva 1941 metais netapo 

III-jo Reicho satelitu 
2 vai. popiet: 
* Kazys Almenas „Ignalina šiandien ir ateityje"; 
* Pokalbis su rašytoju Marku Zingeriu. Praveda 

Rimvydas Šilbajoris; 
* „Darbas ir kūryba Lietuvoje ir išeivijoje". Pokalbį 

p r a v e d a I lona Mazi l i ausk ienė . Da lyvau ja : J u r g i t a 
Baltrušaitytė, Žydrūnas Drungilas, Kęstutis Šatkauskas, 
Vygantas Siurkus, Aušra Veuckaitė; 

* Išėjusių prisiminimas: Juozas Bačiūnas (Leonas 
Sabaliūnas) , Aleksandras Štromas (Julius Šmulkštys), 
Juozas Pivoriūnas (Horstas Žibąs). 

8 vai. vakaro: 
* Sonata ir Rokas Zubovai. 

R ugs ė jo 12 d., s e k m a d i e n i s . 
10 vai. ryto: 
* Dr. Jonas Valaitis „Šviesos sambūris"; 
* Suvažiavimo uždarymas - Horstas Žibąs. 

********** 
Norintys suvažiavime dalyvauti, prašomi registruotis iki 

š. m rugsėjo 7 d. pas Mariją Paškeviciene, 306 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516. Tel. 630-852-3887. 



LAIŠKAI LR NUOMONĖS 
KOMPROMISAS 

Daug ginčų iškilo dėl sovie
tinių stabų parko. Tie stabai 
per pusšimtį metų plėšė akis 
įvairiose Lietuvos vietovėse, o 
dabar norima surinkti į vieną 
vietą. Taigi, pasiilgusiems 
taip gerai pažįstamų draugų, 
nereikės keliauti. Bet vieni to 
nori, kiti prieštarauja. Siūlau 
kompromisą. 

Prie vartų reikia pardavi
nėti pomidorus, supuvusius 
kiaušinius ir kitokius dvo
kiančius daiktus. Nekenčian-
tieji galės nuraminti savo 
jausmus, apmėtydami įkyrėju
sius stabus, o jų draugai galės 
vėl susitikti su pasiilgtaisiais. 
Visi bus patenkinti, o ypač 
pardavėjai. 

Beje, nereikia pamiršti pas
tatyti Lietuvos Komunistų 
partijos generalinio sekreto
riaus. A. Brazausko statulą. O 
gal ir vieno kito Seimo nario, 
kurie taip trokšta to parko. 

Vladas Vijeikis 
Chicago, IL 

SĖKMĖS! 

Sėkmės ir ištvermės sąjū
diečiams griauti sovietmečio 
stabus, kad jų nė kvapo ne
liktų nepriklausomos tėvynės 
Lietuvos žemėje. 

Janina Miliauskienė 
Worcester, MA 

DAR APIE SOVIETINIŲ 
STABŲ RENGIAMĄ 

PARKĄ 

Apie minimą muziejinį Grū
to parką skaitome „Draugo" 
puslapiuose beveik kiekvie
name numeryje pasisakymus 
už ir prieš. Gaunasi įspūdis, 
kad kas nors diriguoja šią ap
mokamą ar neapmokamą pro
pagandą. Reikalas yra rimtai 
svarstytinas, kad sprendimas 
būtų teisingas ir naudingas 
Lietuvai, o ne verslininkui V. 
Malinauskui. 

Man kyla keli klausimai, į 
kuriuos norėčiau gauti atsa
kymą. Jį gal galėtų duoti pats 
V. Malinauskas. 

Visų pirma norėčiau žinoti 
apie asmenį. Kas yra V. Mali
nauskas? Kokio amžiaus? Ko
kio išsilavinimo? Ką veikė, 
kokias pareigas turėjo bolše-
vikmečiu? Iš to būtų galima 
spręsti apie tikrus parko stei
gimo motyvus. 

Antras klausimas: kokia yra 
V. Malinausko socialinė padė
tis? Kokiu būdu jis tapo savi
ninkas tokios milijoninės ver
tės nuosavybės? Nurodomas 
verslininku: kokiu verslu ver
čiasi? 

Tai asmeniniai klausimai. 
Bet kai asmuo taip plačiai 
išeina į viešumą ir imasi vals
tybinio masto iniciatyvos, ne
išvengiamai išstato save vie
šumai. 

Žvelkime dabar į iniciatyvos 
motyvus. Bandoma nurodyti 
tautinius motyvus. Esą reikia 
ateinančioms kartoms rodyti 
patirtas kančias, skaudžius 
išgyvenimus bolševikmečio ei
goje. Čia klausimas: ką nori
ma pasiekti? Įamžinti kan
čias? Ar tai prasminga? Ar 
negeriau užversti ir užmiršti 
juodus istorijos lapus? Juk 
priminimas ir * prisiminimas 
išgyventų žiaurybių skaudins 
sielą, bet ir žadins joje ne
apykantą ne tik maskoliams, 
bet ir saviesiems. Kremlius 
viešpatavo, bet mūsiškiai ver
giškai tarnavo Maskvai. Mūsų 
valdžios žmonės ir mūsų me
nininkai ruošė ir statė mask-
vinių žmogžudžių statulas ar 
biustus. Nejau ir jiems rei
kėtų į kartų kartas žadinti 
neapykantą? Esame katalikiš
ka Lietuva. Krikščionybė at
meta neapykantą, o kviečia 
prie gailestingumo, atleidimo 
ir meilės. Neapykantos moty
vas didiesiems žudikams ir 
silpniesiems jų tarnams, yra 
bolševikinis motyvas. Jį priva
lome atmesti — ir kaip 
krikščionys, ir kaip lietuviai. 
Žinome gerai, kad neapykanta 
yra griaunantis ir į pralai
mėjimus vedantis veiksnys. 

Ar nebūtų tiksliau, kad V. 
Malinauskas Grūto parke 
įkurtų ne žudikų, bet tautos 
kankinių muziejų? Jie tikrai 
verti būti minimi ir atsiminti-
ni su meile į kartų kartas. 

Bolševikinio teroro stabų 
parko šalininkai turėtų gerai 
apsimąstyti. Antisovietinė 
parko kryptis su aiškia ir 
konkrečia neapykantos mani
festacija gali būti politiniu 
atžvilgiu pragaištinga. Neap
galvotu žingsniu erzintų 
mums visada pavojingą Ru
siją. Bet ir laisvam pasauliui 
galėtų sudaryti neigiamą 
įspūdį, jog barbariški reiški
niai toleruojami Grūto parke. 

Neaiški yra vyriausybės lai
kysena šiuo reikalu. Nuvers
tos paminklinės statulos tu
rėjo būti valstybės žinioje ir 
globoje. Teigiama, kad V. Ma
linauskas jas iš valdžios nu
pirkęs. Turėtų todėl būti koks 
nors dokumentas: kokia įstai
ga pardavė? Už kokią kainą? Į 
kokią kasą gautieji pinigai 
buvo įnešti? Jei vyriausybė V. 
Malinauskui nugriautus pa
minklus pardavė, tai turėjo 
žinoti, kur ta paminklinė me

s i grybautoja turėtų prisiminti, kad 
bai, bet ir buvusių „sovietinių herojų 

džiaga bus padėta. O tai 
reikštų, kad netiesiogiai buvo 
duotas, jei ne leidimas, tai 
bent pritarimas Grūto parko 
steigimui. Kuri vyriausybė ši
tai padarė? Kokiu teisiniu pa
grindu tai padarė? 

Vėl klausimas: kokia šiuo 
klausimu yra dabartinės vy
riausybės laikysena? Prašau 
Dievą, kad gerai visą Šį rei
kalą vyriausybė apsvarstytų, 
ir teisingą sprendimą pada
rytų. 

Esu beveik tikras, kad visa 
ši iniciatyva turi ne tautinį, 
ne politinį, ne istorinį, o ko
mercinį motyvą. Žodžiu, sie
kiama, tragedija pasinaudo
jant, laimėti daugiau ar ma
žiau pinigo. Bet tai negarbin
ga, netikslu, skaudu. Jei nori
ma steigti skaudžios netoli
mos praeities atminimui par
ką, lai testeigia su paminklais 
mūsų didžiųjų kankinių, ken
tėjusių ir žuvusių Lietuvos 
miškuose ir plačiuose Rusijos 
plotuose, žiauriuose gulaguo
se. Toks parkas žadins ne 
neapykantą, o bylos apie mei
lę ir pasiaukojimą iš meilės, 
kad Lietuva būtų gyva ir lais
va. 

PreL Ladas Tulaba 
Vatikanas 

dabar Lietuvos miškuose ne tik gry-
" statulos dygsta... 

LAIKAS SUDERINTI 
MŪSŲ m AMERIKOS 

POEZIJOS PAVASARIUS 

The Academy of American 
Poets, įsteigta 1934 metais, 
pavasarį rengia poezijos festi
valius per visą Ameriką. Dau
giausia visa tai vyksta anglų 
kalba, tačiau nevengiama ver
timų ar net skaitymų origina
lo ir anglų kalbos vertimu. Pa
vyzdžiui, akademijos parduo
damose kasetėse yra Brodskio 
skaitymas rusų ir anglų kal
bom ir Miloszo lenkų ir anglų 
kalbom. Akademija turi meti

nę premiją už geriausią poezi
jos vertimą. Akademijos veik
loje užtinkame V. Bakaičio ir 
A. Žolyno pavardes. 

Reikia išvesti lietuvius poe
tus į plačią Amerikos visuome
nę. Mūsų poezijos pavasariai 
turėtų boti garsinami „Ame
rican Poet" leidinyje. Turėtų 
būti vieta ir vertimams. Aka
demija yra išsiplėtusi ne vien 
tik per Ameriką, bet ir per 
visą pasaulį. Mes jau turime 
„Internete* mūsų poezijos verti
mus, bet tai nėra visuome
niškas įvykis. 

Saulius Širaoliūnas 
Detroit, MI 

NATO IR MASKVOS 
REIKALAVIMAI 

Dažnai į Lietuvą atvyksta 
aukšto rango NATO parei
gūnai ir pareiškia, kad Lietu
vos kariuomenė yra labai ge
rai paruošta ir jai į NATO du
rys jau yra atviros. 

f šiuos, nepagrįstus politine 
realybe, pareiškimus, dalis 
lietuvių nekreipia dėmesio. 
Kiti džiaugiasi, kad NATO 
yra mūsų pašonėje pasiruošęs 
ginti Lietuvą. 

Geriausią atsakymą, šia te
ma davė „Draugo" redaktorė 
Danutė Bindokienė, liepos 22, 
pacituodama žodžius iš „The 
New York Times", liepos 16 d. 
Anatol Lieven: 

„Užrašas ant sienos aiškus: 
nei viena Baltijos valstybė 
nepateks į NATO, jeigu neiš
moks — kartu su Vakarais — 
visais frontais pasiduoti 
Maskvos reikalavimams". 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

• Geri tie dantys, kurie lai
ku liežuvį prikanda. 

Žemaičių patarlė 
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A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai, 
Vyriausiai. Skautininkei v. s. f ii. RITAI 
PENČYLIENEI, jos Šeimai, visiems giminėms ir 
artimiesiems. 
Lietuvių Skautų Sąjunga kartu su Jumis dalinasi 
skausmu ir liūdesiu. 

v. s. Birutė Banaitienė, 

LSS Tarybos Pirmijos pirmininkė 

£ * STAAAOiAMCC 

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

No one makes round-

trip travel to Lithuania 

easerand mone convenient 

than SAS. From Chicago, we 

offer dairy service to Vilnius with 

just one hassle-free eonneetion 

through Stockholm. Our 4:30 p.m 

departure g>es you a relaaed mom-

mg amval for business or pleasure 

When you're ready to return, you'll 

enjoy same-day travel back to 

Chicago through our Copenhagen 

hub. And wnether 

you fly Business Oass 

or Economy Oass, you can be 

sure our servfce wifl be worW-dass, 

and wtll adow you to arrtve rested and 

efreshed - all for a reasonable fare. 

"ind oot what a wortd of difference 

iAS can make for your next trip. 

,'ust call your Travel Agent or SAS 

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

mation and special offers, visit 

ur vvebsite at www.flysas.com. 

Ateina audra Nuotr K. AmbroiaMHo 

rVfPN 9 

SK946 
SKM4 
SKM3 
SK<M3 

From 
Oncjgo 
Stockholm 
Mrtus 
Copenhjoen 

16 
Stockholm 
V*Xrt 

Copeflragen 
Chicago 

Dtpartur* 
4:»pm 
9:20am • ! 
1245 pm 
3:40 pm 

Tbnt Affftffi TlMt 
?40»m*l 
K » 0 » n * l 
215 pm 
5:40 pm 

A. t A. 
ONA DANNA KAVALIENĖ 

VAINAUSKAITĖ 
Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1999 m. rugpjūčio 13 d., 3:25 vai., sulaukusi 60 

metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: dėdė Juozas Vainauskas, a. a. vyro 

broliai Pranas ir Vytautas Kavaliauskai, krikšto sūnus 
Rimas Gaižutis ir kiti pusbroliai bei pusseserės su 
šeimomis. 

Velionė buvo žmona a. a. Liudo Kavalo. 
Priklausė Lietuvių Skaučių Seserijai, „Kernavės* 

tuntui. 
Velionė pašarvota rugpjūčio 16 d., pirmadieni, nuo 3 

iki 8 v. v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 
W. 71 St. Laidotuvės įvyks rugpjūčio 17 d. antradienį. Iš 
laidojimo namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčią, kurioje 9:30 bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už Velionės sielą. Po Mišių Velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę draugai. 

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

-A 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA 
POVILAS 
Runas 

Buvai tu trumpą laiką 
Mums Dievo dovana... 
Dabar gėrėkia Jo šviesa. 

Vienerių metų mirties prisiminimui šv. Mišios už mūsų 
brangų a. a. Povilą bus atnašaujamos š. m. rugpjūčio 
22 d., sekmadieni, 10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje. 
Prašome prisiminti a. a. Povilą savo maldoje. 

Nuliūdę: žmona, vaikai, anūkai, brolis ir 
uošvė. 

A.IA. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mūsų sesėms 
RITAI PENČYLIENEI, DANUTEI PENČYLATTEI 
ir visai jų šeimai. Liūdime kartu su jumis. 

Aušros Vartų/Kernavės tunto sesės 

A.IA. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, gilią, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos dukrai, 
mielai sesei RITAI PENČYLIENEI, žentui 
RIMANTUI, anūkams ROMUI ir DANUTEI bei 
kitiems giminėms ir artimiesiems. 

Nerijos tunto jūrų skautes 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, vynu prof. dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI, šeimai. 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

1 

» \ 

http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE, 

Kur gi k i t u r ga lės i t e ne
mokamai pasitikrinti sveika
tą, jei ne ..Draugo" vasaros 
šventėje, rengiamoje rugpjūčio 
22 d. tėvų marijonų sodelyje? 
Patyrė medicinos darbuotojai 
iš Cook County ir Šv. Kry
žiaus ligoninių, o taip pat ir 
mums gerai pažįstamas dr. 
Jonas Adomavičius matuos 
kraujospūdi, tikrins choleste
rolio kiekį, plaučius, bus gali
ma pasidaryti mamogramą, 
išsitirti, ar neturite diabeto, 
bus demonstruojami naujausi 
gyvybės gelbėjimo būdai. At
vykite! 

Jadvyga i r Petras Gruo
džiai. Chicago, IL, mums ra
šo: ,,T)raugo' gimtadienio pro
ga — nuoširdžiai sveikiname. 
Linkime visokeriopos Dievo 
palaimos, sulaukiant 100 me
tų jubiliejaus. Pridedame 100 
dol. auką". Nuoširdus ačiū už 
sveikinimus, linkėjimus ir do
vaną! 

Bever ly S h o r e s (Indiana) 
lietuvių klubas ruošia linksmą 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 
29 d., sekmadienį, 1 val.p.p. 
Lituanikos parke (Beverly 
Shores). Šioje gegužinėje lau
kiame narių ir svečių - iš arti 
ir iš toli. 

Čikagos LB teatro prem
jera įvyks rugsėjo 19 d. Jauni
mo centre. Premjeroje daly
vaus Lietuvos Respublikos 
Kultūros viceministre Ina 
Marčiulionytė. Bilietus į tea
tro spektaklį nuo rugpjūčio 16 
d. bus galima įsigyti „Sekly
čioje". 

Ill inois Lietuviu Respu
blikonų lygos met inė ge
gužinė sekmadienį, rugpjū
čio 29 d. vyks Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Pradžia 
1 vai. p.p. Visi kviečiami. Bus 
įdomi programa ir malonus 
pabendravimas su draugais ir 
pažįstamais. 

L i e t u v i ų L a i v ų k l u b a s 

Rugpjūčio 29 d. Balzeko Mu
ziejaus pikniko proga kvie
čiame visus jūrininkus, laivi
ninkus. Durininkus, valti
ninkus susitikti. Susitikimas 
bus Michigano ežere prie Bal
zeko vasarnamio kranto 12 
vai. p. Paplūdimyje plevėsuos 
liet. vėliava. Vasarnamis yra 
tarp N"ew Buffalo ir Union 
Pier, MI. Informacijai skam
binkite Valentinui Krumpliui, 
773-585-9500. 

Vyresn ių jų l ietuviu cent
re „Seklyč ioje" rugpjūčio 18 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. bus 
skaitoma sveikatingumo pas
kaita. Pasiklausysime dr. Vido 
Nemicko, širdies ligų specia
listo, parinktos paskaitos 
„Širdis senatvėje". Nepraleis
kite progos išgirsti naudingų 
patarimų, pasiklausinėti jums 
rūpimų klausimų. Visi kvie
čiami ir laukiami. Bus ir ben
dri pietūs! Atvykite! 

Č i k a g o s l i tuanist inė mo
kykla kviečia vaikučius ir 
tėvelius į savo mokslo metų 
atidarymą, kuris vyks rugsėjo 
11 d. 8:30 val.r. prasidės re
gistracija, o 10 val.r. - šv. Mi
šios tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Atvykite! 

A t e i t i n i n k ų šalpos fondo 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Vandai Gvildienei, Aldonai 
Ankienei ir Jonui Maleiškai, 
padėjusiems išsiųsti šalpos 
fondo laiškus. 

N o r i m e pranešt i , kad Mai
ronio l i tuanist inės mokyklos, 
įsikūrusios Lemonte, naujų 
mokslo metų atidarymas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
10 val.r. ir tęsis iki 12 vai. 

Kviečiame visus, norinčius 
lankyti mūsų mokyklą, bet 
dar neužsiregistravusius, at
vykti į mokyklą rugsėjo 11 d. 
tarp 9-10 vai. ryto. Mokykla 
yra įs ikūrusi 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 va ikams nuo 4 metų - be
simokantiems lietuvių kalbos 
ir silpnai kalbantiems. Taip 
pat veikia ir dvi klasės suau
gusiems, kurie norėtų išmokti 
lietuvių kalbos. 

Kad „Draugo" vasaros 
šventė je mažieji svečiai galė
tų pasidžiaugti ir pajodinėti 
arkliukais, pasirūpino Mar-
ąuet te bankas . Atsiprašome 
už šeštadienio numeryje įsivė
lusią klaidą! 

A. a. Jul i jos Grigaravičie
nės laidotuvės įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 21 d., Westfield. 
WI. Po gedulingų šv. Mišių už 
velionės sielą (Mišios vyks 
Good Shepheard bažnyčioje 10 
vai. ryto) a. a. J . Grigaravičie
nė bus palaidota šalia savo 
a.a. vyro Stasio Grigaravi
čiaus Westfield kapinėse. Mir
ties pranešime (rugpjūčio 4 d. 
„Drauge") buvo klaidingai pa
skelbta, jog laidotuvės priva
čios. Už klaidą šeima atsipra
šo. 

• A. a. J o h n S h i m k u s 
atminimą pagerbdami, aukoja 
Lietuvos našlaičiams Deborah 
J . S tone , Media PA, Gloria 
Kachelnes, Prospect Park, PA, 
ir ponai Lenny Yankoff, Mo-
orestou-n. NJ. Viso $70. Reiš-
Kiamp užuojautą velionio arti-
m:»'s:i-rr.s. o aukotojams dėko-
:, inc' . .L i e tuvos N a š l a i č i u 
g l o b a ' , 2711 W e s t 71 s t . 
Stree t , f h i c a g o . IL 60629. 

ARAS ROOFING 

PlMKĮ.l l MUtl t l l l l . l l 
parsikraustymas i I n tuv . i 

por TRANSPAK 
! ist . l ir) . l f l r . i i i ' Į n |>.l \ l . lt> 

D . l ' h " v.ll ' ' *> k.l\ l l i>-n \» - \ l i ) '• 2 

Tel. 1 771 838 1050 

• „Saulutė", Lietuvos vai
kų globos būrelis , dėkoja už 
aukas padėti našlaičiams, inva
l idams v a i k a m s bei daugia
va ikėms šeimoms Lietuvoje. 
Aukojo: dr Mindaugas Vygan
tas $800 dviejų s tudentų sti
pendijoms; kun. Antano Sau-
laičio labdarą bei Jėzuitų gim
naziją paremti aukojo: A. V. 
Čepėnas $100, J. J. Nalis $28, 
A. J e s m a n t i e n ė $100 , A. V. 
Paulius $100, I. D. Tijūnėlis 
$100, S. V Statkus $80, L. D. 
Braune $50, M. ČemiOtė $100, 
M Kusak $50, o „Sau lu te i " 
pridėjus $273, kun. A. Sau-
laičiui buvo perduota $1,000 
Labai ačiū! „Sau lu tė" , 419 
Weidner Rd., Buffalo Grove, 
IL 60089. Tel. 847-837-7949. 
Tax I. D. • 36-3003339 *v* 

773-585-9500 

Po LML susirinkimo su Maryte Ntmickiene kalbėjosi Vacys Šaulys. 
Nuotr. Pranės Šlutienės 

KAS MES, TIE LML NARIAI? 
Vacys Šaulys yra ilgame

tis LML narys nuo Lithua-
nian Hotline dienų. Jei lanky
damiesi Lietuvoje pastebėjote, 
kad oras ten švaresnis, kad 
vanduo skaidresnis, tai — iš 
dalies, be specialistų Lietu
voje, ir prezidento Valdo 
Adamkaus bei jo buvusioje 
jstaigoje dirbusio Vacio Šaulio 
nuopelnas. Vacys yra tarptau
tinių ryšių EPA aukštas pa
reigas einantis darbuotojas. 
Vacys yra EPA reikalais ap
lankęs net ir orą teršiančius 
Sibiro fabrikus. Jis sugeba 
išrūpinti nepaprastus apara
tus, kurie matuoja oro ir van
dens taršą. Kadangi šie daly
kai yra svarbūs visuomenes 

sveikatos priež.urai, tai LML 
tuos aparatus siunčia į Lie
tuvą. Kaip tik šiomis dieno
mis mažai naudotas, neseniai 
pakeistas kitu, milijoną dole
rių kainuojantis aparatas pa
siekė Lietuvą. Vacys ir kitas 
Ohio EPA pareigūnas Eon-
nides išskrenda padėti pri
jungti šį labai reikalingą Lie
tuvai valymo aparatą. 

Kadangi Vacys apsilanko 
įvairiose Europos šalyse ir su
sitinka su Amerikoje dirban
čiaisiais pareigūnais, jis vi
suomet j iems perduoda telefo
no ir elektroninio pašto nu
merius, jei šie nori susisiekti 
dėl mūsų reikalingų švietimo 
programų. J is niekada nepa

mirš ta Lietuvos ir jos reikalų. 
Vacys mūsų organizacijoje 

ta ip pat rūpinasi naujesnių 
kompiuterių įsigijimu. Daug 
organizacijų jau esame jais 
aprūpinę, ypač gamtos apsau
gos skyrius. Padėjome kom
piuterius sujungti su visų 
miestų skyriais. Vacio sūnūs 
iš trijų kompiuterių gali pada
ryti vieną gerą kompiuterį. 

Vacys ir jo žmona Viktorija 
augina tris vaikus — Liną, 
Sigutę ir Arą. J ie yra neblogi 
slidinėtojai. 

Marytė Nemickienė yra 
LML narė septynerius metus . 
Marytė nuo pat pirmųjų na
rystės dienų lėšų telkimo 
komitete yra darbšti ka ip bi
tutė . Šiais metais jai labai 
rūpi, kad LML rugsėjo 25 die
nos „Yvette Wintergarden" 
pokylis pasisektų. J i kruopš
čiai sutvarko reikalus iki pas
kutiniųjų detalių. 

Marytė yra diplomuota lo
gopedė, tai profesija, kuri rei
kalauja daug kantrybės, dir
bant su kalbos problemomis 
turinčiais žmonėmis, ypač 
vaikais. 

Marytė yra atvykusi iš New 
Yorko miesto. J i daug metų 
šoko tautinius šokius ne 
Čikagoje, bet New Yorke va-
vadovaujamame Jadvygos Matu
laitienės ansamblyje „Trypti-
nis". Dalyvavo keliose taut i 
nių šokių šventėse. 

Kas gydotės pas jos vyrą dr. 
Vidą Nemicką, turbūt esate ją 
matę ir su ja susipažinę, nes 
ji dirba jo kabinete. Kar tu su 
dr. Vidu yra trijų suaugusių 
vaikų tėvai. 

Pranė Š lu t i enė 

Iš Jmrtri 
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LIETUVOS AMBASADA 
- B E R L Y N E 

Lietuvos ambasada rugpjū
čio 15 d. iš Bonos persikėlė į 
Berlyną. Kontoroms skirtame 
keturių aukštų name, esančia
me Katharinenstrasse gatvėje, 
Lietuvos ambasada įsikurs 
700 kvadratinių metrų ploto 
patalpose. Tame pačiame pas
tate taip pat veikia advokatų 
bei statybos bendrovių biurai. 

Ligšiolinė ambasados būsti
nė Bonoje užėmė 650 kvadra
tinių metrų ploto pastatą, ten 
dabar lieka Lietuvos ambasa
dos Bonos skyrius. 

Laikui bėgant Lietuvos am
basada Berlyne įsikurs kita
me, naujame pastate, kurio 
projektas baigiamas rengti, o 
rudenį turėtų boti paskelbtas 
konkursas dėl statybos. Vaka
rų Europoje tai bus pirmoji 
specialiai Lietuvos diplomati
nei atstovybei suprojektuota ir 
pastatyta ambasados būstinė. 
Kol kas nežinoma, kada diplo
matai įsikurs naujame pas
tate, kuris turėtų iškilti skly
pe, Lietuvos dar 1926 metais 
įsigytame šiam tikslui. Prieš
kario Lietuvos ambasados 
pastatas buvo subombarduo
tas per Antrąjį pasaulinį karą. 

(Elta) 

SIBIRO LIETUVIAMS -
DAUGIAU DĖMESIO 

Prieš penkiasdešimt metų į 
tolimąją Buriatiją, speiguotą 
Irkutsko sritį buvo ištremta 
tūkstančiai nieko nekaltų Lie

tuvos žmonių. Dėl įvairių, nuo 
jų dažnai nepriklausančių 
priežasčių kai kurie okupantų 
nublokštieji ten tebegyvena ir 
šiandien. Kaip jiems sekasi? 
Ar daug tremtinių, jų vaikų ir 
vaikaičių norėtų sugrįžti į Lie
tuvą? 

Ieškodama atsakymų į šiuos 
ir panašius klausimus praė
jusią savaitę Buriatijoje ir Ir
kutsko srityje lankėsi Pasau
lio lietuvių bendruomenės 
vicepirmininko Gabrieliaus 
Žemkalnio vadovaujama dele
gacija. G. Žemkalnis, pasako
damas savo mintis „Kauno 
dienos" korespondentui, kuris 
taip pat kartu su delegacija 
lankėsi Sibire, sakė: „Manau, 
jog viskas neturėtų užsibaigti 
vienkartiniais delegacijų susi
tikimais su tautiečiais. Nesa
kau, kad oficialios delegacijos 
į Sibirą turėtų važiuoti kas
met, bet kas nors iš Lietuvos 
ten privalėtų lankytis kuo 
dažniau, kad būtų palaikomas 
nuolatinis ryšys, kad tie žmo
nės nesijaustų pamiršti ir nie
kam nereikalingi. Gerai būtų, 
kad į tremties vietas galėtų 
nuvažiuoti mūsų ambasados 
darbuotojai. Jie yra oficialūs 
asmenys ir gali daug kuo pa
dėti". Šis pokalbis „Kauno die
nos" laikraštyje pavadintas 
„Suluošintų likimų pėdsa
kais". (Elta) 

Kas naujo 
Driugo knygynėlyje 

„Populiarūs l ie tuviškų 
valgiu receptai" anglų kalba 
- 7 dol., su persiuntimu -
10.95 dol. 

KĄ DARYTI DISKRIMINACIJOS 
ATVEJU? 

Čikagos miesto valdžia 
rūpinasi visais, mieste gyve
nančiais žmonėmis, ir nori, 
kad jų niekas neskriaustų. 
Yra sudaryta net tam tikra 
komisija, kuri turėtų padėti 
žmonėms išspręsti ginčus ir 
susitaikinti. Vienas nesuta
rimų ir vienas kito persekioji
mas a r užgaulių yra įvairi 
diskriminacija. Tam reikalui 
sudaryta komisija ir įvairūs 
įstatai. Šie įstatai buvo gauti 
ir išversti, ir spausdinami. 
Šioje komisijoje dirba JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos di
rektorė Alė Kėželienė. Komisi
j a prašė, kad ji pasirūpintų, 
jog kitas straipsnis būtų iš
verstas į lietuviu kalbą ir pa
skleistas lietuvių tarpe. 

City of Chicago Commission 
On Human Relations, 740 N. 
Sedvvick, 3 rd. Floor Chicago. 
IL 60619 Adjudication Fact 
Sheet. 

Faktai, reikal ingi 
n u o s p r e n d ž i u i pada ry t i 

Kas gali skųstis? 
a. bet kuns asmuo, manan

tis, kad patyrė diskriminaciją 
buto aprūpinime, darbovie
tėje, viešuose patarnavimuose, 
kredito sandėriuose, užstato 
gavime įkalinimo atveju (bon-
ding); 

b. diskriminacija turi būti 
susieta su vienu ar daugiau 
šių atvejų: rase. amžiumi, tau
tybe, tėviškumo/motiniškumo 
padėtimi (parental status), pa
jamų šaltiniu, spalva, religija, 
kilme, vedybine padėtimi, lyti
mi, invalidumu, seksualiniu 
nusistatymu >sexual orienta-
tioni, iš kariuomenes paleidi
mo statusu. 

c. diskriminacija turi būti 
patirta Čikagos mieste; 

d. skundas turi būti paduo
tas laike 130 dienų nuo patir
tos diskriminacijos dienos; 

e. kerštas asmeniui, padavu
siam skundą, ar liudininkui 
komisijoje yra žmogaus teisių 
įstato pažeidimas. 

Skundo eiga 

Relations" įstaigą, nebent bū
tų ypatingų apiinkybių, nelei
džiančių tai padaryti. Asmuo 
susitinka su apklausinėtoju, 
kuris padeda parašyti skundą 
ir jo/jos parašą notariškai pa
tvirtina. Tas u;:trunka papras
tai 1 1/2 iki 2 valandų. 

Asmuo, norį; paduoti skun
dą, turi atsinešti visą raštišką 
medžiagą, kuri parodo, kodėl 
y ra skundžiamasi, o taip pat 
ir įrodymą, pvz., liudininkų 
pavardes. 

Kas toliau? 
tyrinėji-

mnėtoji komisija 
arpininkavime: 

ii skundą pada-
nei už asmenį ar 

kurį skundžia-

1. Investigacija 
mas . 

Aukščiau i 
y ra neutrai; 
ji nėra nei 
vusį asmeni 
verslą prieš 
masi. 

Komisija r. u siunčia skundą 
atstovui — apkaltintam per 7 
dienas nuo .-sundo padavimo 
datos. Atsakovas turi užpildy
ti patvirtintą itsakymą komi
sijai ir pateikti jį asmeniui, 
kuris skundės; per 30 dienų. 
Atsakovas turi pateikti komi
sijai, jai prašant, visus reikia
mus dokumentus ir informa
ciją. Keletos mėnesių laikotar
pyje komisijos investigatorius 
surenka dokumentus, pasi
kalba su liudininkais iš abiejų 
pusių, apie skundėjo tvirtini
mus ir atsakovo apsigynimą. 
Komisijos in\ estigatoriai visa
d a yra linkę rasti abiejų pusių 
susitarimo būdų bet kuriuo in-
vestigacijos metu. 

Jei abi pusės nesusitaria, 
tada komisijos vykdomoji su
kalbamumo taryba — ,.Exe-
cutive Compiiance StafT per
žiūri viso;- investigacijos 
santrauką ir nusprendžia, ar 
y ra esminiu įrodymų skundui 
duoti eigą. ar nėra esminių 
įrodymų ir >kundo tolimesnis 
nagrinėjimas nutraukiamas. 
Esminis įrodymas nereiškia, 
kad atsakovas yra atsakingas, 
bet kad yra pakankamai įro
dymų skundo eigą tęsti. 

Sus i t a ik in imas 

diskriminacija buvo, t ada ji 
kvies abi puses susitaikinti 
taikinimo konferencijoje. 

Diskriminacijos teisės ir tar
pininkavimo reikalų advoka
tas yra taikintojas š iame 
skundo tarpsnyje. Tai nėra 
formalus vyksmas ir nepa
našus į teismo procesą, o tik 
konferencija, kurioje bandoma 
rasti susitaikinimą. 

Jeigu abi pusės sut inka, 
skundo reikalas yra baigtas. 
Jei nėra sutarimo, tai skundo 
tolimesnei eigai paskir iama 
data administracinei teismo 
proceso eigai. 

3. Administracinė 
teisminė eiga 

Po to, kai rasta, jog yra es
minių įrodymų, vyksta teismi
nė eiga tik tuo atveju, jei ne
buvo susitarta taikinimo kon
ferencijoje. Ši teisminė eiga 
panaši į teismo procedūrą, bet 
yra mažiau formali. J i prave
dama teisminės eigos valdi
ninko — „Hearing Officer", 
kuris paprastai būna ir tei
sėjas to skundo atveju. 

Šioje teismo procedūroje 
abiem pusėm nereikia turėt i 
advokato. Komisija neatsto
vauja nei vienai pusei. Teismi
nės eigos valdininkas — 
„Hearing Officer" išklauso pa
rodymų, dalyvaujant abiem 
pusėms, ir parašo rekomenda

ciją, kurioje pareiškia, kuri 
pusė laimėjo, surašo faktiškas 
bei teisines priežastis. Abi pu
sės peržiūri rekomendaciją ir 
pareiškia savo prieštaravimus 
dėl rekomendacijos ir tada pa
reiškia prieštaravimus dėl vie
nų kitiems pareikštų priešta
ravimų. 

„Hearing Officer" peržiūri 
prieštaravimus ir atsakymus, 
padaro galutinę rekomenda
ciją, skirtą Commission's 
Board of Commissioners" — 
komisijos tarybos direkto
riams. Tarybos direktoriai ta
da padaro galutinį nuospren-
dį. 

Ką gal i gaut i asmuo, 
kur i s pas iskundė 

Jei administracinis teismas 
pripažino, kad atsakovas yra 
atsakingas, tai skundės as
muo gali gauti vieną ar dau
giau pagalbos būdų: 

Nuostolių atlyginimo. 
Tai yr i atlyginimas už bet 

kokį nuostolį, ryšium su dis
kriminacija, pvz., alga už pra
ėjusį laiką, jei asmuo buvo at
leistas iš darbo; arba atlygina
mos persikraustymo išlaidos, 
jei asmuo buvo priverstas ap
leisti savo butą. 

Emocinis sukrėtimas. Kom
pensuojama už įtampą ir jau
dinimąsi, išgyventą dėl diskri
minacijos. 

Teisminiu sprendimu su
teikta pagalba — įsako, kad 
atsakovas turi kažką padary
ti arba turi ko nors nedaryti, 
pvz., daugiau nediskriminuoti, 
arba įrengti invalido vežimė
liui rampą, kad jis/ji galėtų 
lengvai atvykti ir išvykti. 

Mokesčiai advokatams ir iš
laidų padengimui — yra už
mokami iš asmens, kuris 
skundėsi, advokato darbą, 
sprendžiant jo skundą. 

Baudžiamieji nuostoliai — 
„Punitive damages" — tai 
nuostoliai, padaryti atsakovo 
ir jo užmokami tais atvejais, 
kai teisminėje eigoje buvo ras
ta, kad jos sąmoningai, arba 
neapgalvotai, elgėsi dalykuo
se, pažeidusiuose paskundusio 
asmens teises. 

Pabauda. 
Pabauda yra mokama Čika

gos miestui kiekvienu atveju. 
kai yra surasta, jog atsakovas 
elgėsi diskriminuojančiai pa-
siskundusio asmens atžvil
giu. 

Jei tuo reikalu turite klau
simų skambinkite „Commi
ssion of Human Relations" 
nuo 9 vai. r. iki 5 vai. p.p. 
nuo pirmadienio ir penktadie
nio telefonu; 312-744-4111 
(voice) arba 321-744-1088 
(TTY) 

Birutė Jasait ienė 

Asmuo turi ateiti asmenis- Jei komisija nusprendžia, 
kai j „Commission on Human kad yra esminių įrodymų, kad 

I l l inois valstijos gubernatoriaus G Ryan žmona Lura Lynn Ryan buvo susitikusi su „Saulutės", Lietuvos 
Vaiku globos hurplio narėmis Is k Raminta Marchertiene, Ramunė Račkauskiene. Lura I.yn Ryan. Indre 
Tnuneliene, Aldona Markeliene i r Milda Šatienę 
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