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Rusija sustabdė naftos 
tiekimą „Mažeikių naftai 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS) 
— Rusijai nutraukus naftos 
tiekimą, spalio 8 d. pradėta 
stabdyti Mažeikių naftos per
dirbimo gamykla, sakė susi
vienijimo Mažeikių nafta" 
generalinis direktorius Vid
mantas Macevičius. 

Nuo spalio 4 dienos įmonė 
dirba tik puse pajėgumų, nes 
remontuojamas giluminis naf
tos perdirbimo Įrenginys. 

Pasak V. Macevičiaus, naf
tos žaliavos įmonė turi dar 
penkioms dienoms. 

„Oficiali versija yra ta, kad 
nuo spalio 1-osios Rusija padi
dino naftos eksporto muitą 
nuo 5 iki 7.5 eurų už toną ir 
todėl reikia sutvarkyti ekspor
to dokumentus", aiškino V. 
Macevičius. Tačiau jis įsiti
kinęs, kad tikroji priežastis 
yra ta, jog „LUKoil" nepavyko 
gauti norimo „Mažeikių naf
tos" akcijų paketo ir jis įvykdė 
savo grasinimus nebetiekti 
Lietuvai naftos. „Man atrodo, 
kad vykdoma tai, kas buvo ne 
kartą jų pasakyta", teigė V. 
Macevičius. 

„Mažeikių nafta" yra gavusi 
maršrutines telegramas, kad 
Rusijos bendrovė *Jukos" šį 
mėnesi patiks 34,000 tonų, o 
„LUKoil" — 26,000 tonų naf
tos. Šis kiekis yra numatytas 
dar trečiojo ketvirčio tvarka
raštyje, tačiau, pasak įmonės 
Informacijos ir reklamos sky
riaus viršininkes Virginijos 
Kristinaitienės, Rusijos kuro 
ir energetikos ministerija šios 
naftos tiekimą sustabdė „iki 
atskiro nurodymo". 

Pasak V. Kristinaitienės, vi
sas naftos produktų eksportas 
yra sustabdytas, įmonės pro
dukcija parduodama tik Lietu
voje. Jos užteks maždaug 
dviem savaitėms. 

Rusija ketvirtąjį ketvirtį 
buvo patvirtinusi 691,000 
tonų naftos tiekimą Lietuvai, 
tačiau, pasak V. Kristinai
tienės, „nė viena tona į Ma
žeikius dar neatitekėjo". 

„LUKoil" praėjusią savaitę 
atsiėmė savo pasiūlymus vy
riausybei dėl bendradarbiavi
mo ir pažadėjo tiekti naftą tik 
tuo atveju, jei „Mažeikių naf
ta" mokės didesnę kainą. 

JLUKoil" ilgai Lietuvos 
neboikotuos 

ciją pasiekė politinių veikėjų, 
įskaitant kadenciją baigusį 
prezidentą Algirdą Brazaus
ką, pareiškime ir „pykčio prie
puolyje, kuris ištiko Centro 
sąjungą, nubėgusią barti pre
zidento". 

Lietuva ieškos kitų 
galimybių pirkti naftos 
Ūkio ministras Eugenijus 

Maldeikis neatmetė, galimy
bės, kad Rusija nutraukė naf
tos tiekimą Lietuvai dėl įžeis
tų „LUKoil" ambicijų. „Gali 
būti, kad tai — 'LUKoil' re
akcija į jo norą turėti tam 
tikrą kiekį 'Mažeikių naftos' 
akcijų", pirmadienį po susiti
kimo su „Mažeikių naftos" ge
neraliniu direktoriumi Vid
mantu Macevičiumi žurnalis
tams sakė E. Maldeikis. 

„LUKoil" pageidavo įsigyti 
33 proc. naftos sausivienijimo 
akcijų ir kartu su „Williams" 
ir Lietuvos vyriausybe jį val
dyti. 

Pasak E. Maldeikio, Jau 
dabar planuojami galimi mū
sų veiksmai ir, kai ryt poryt 
bus aišku, kaip sekasi 'Mažei
kių naftai', mes turėtume jų 
imtis". 

Tačiau E. Maldeikis pripa
žino, jog Lietuvos vyriausybė 
sunkiai galėtų paveikti Rusi
jos kuro ir energetikos mini
steriją, kurios nurodymu, pa
sak jo, nuo praėjusio šešta
dienio sustabdytas žaliavos 
tiekimas į Mažeikius. „Aš jau 
minėjau ir pasakiau Seime, 
kad Ūkio ministerija nuo va
saros neatsako už tiekimus — 
tai yra komerciniai reikalai, ir 
aš nenorėčiau, kad būtų kal
tinama Ūkio ministerija", 
kalbėjo E. Maldeikis. 

„Mažeikių naftos" vadovas 
V. Macevičius sakė, kad bus 
ieškoma kitų galimybių pirkti 
Rusijos naftos. 

„LUKoil", kuris Mažeikiams 
parduoda apie. 20 proc. čia 
perdirbamos naftos, koordi
nuoja rusiškos žaliavos tieki
mą Lietuvai. 

Stovėdama „Mažeikių naf
ta" per parą patiria apie 1 
mln. litų nuostolių. Šiemet su
sivienijimas planavo maždaug 
200 mln. litų nuostolius, ta
čiau jei gamykla stovės be dar
bo, jie bus dar didesni. 

Seimas nori atkreipti pasaulio 
dėmesį į Karaliaučiaus sritį 

Lietuvos dviratininke Edita Pučinskaitė spaho 9 d iškovojo pasaulio čempionės titulą, įtikinamai laimėjusi Ita
lijoje (Veronoje) vykstančio pasaulio dviračių sporto čempionato plente moterų 113.75 km grupines lenktynes. 
Kita lietuvė Diana Žiliūte pelnė bronza Ji. kaip ir sidabro <ri»-dalį iškovojusi pasaulio taurės laimėtoja australe 
Anna Wilson, nuo nugalėtojos atsiliko Uk 18 sekundžių. 

Nuotr.: (Iš kaires; Anna VVilaon, Edita Pučinskaitė ir Diana Žiliūtė su apdovanojimais. <Elt») 

Vaikinai vengia tarnybos 
Lietuvos kariuomenėje 

Vilnius, spalio 11d. (Elta) jėgos jau anksčiau siūlė Karo 
— Jaunuolių šaukimo į ka
riuomenę „fronte" ir šiemet 
nieko naujo: susiduriama su 
tomis pačiomis problemomis. 

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto posė
dyje Krašto apsaugos savano
rių pajėgų vadas pulkininkas 
Arvydas Pocius pirmadieni sa
kė, kad viena didžiausių prob
lemų, kaip ir anksčiau, lieka 
ta, jog šauktiniai neatvyksta į 
medicinos ir naujokų šaukimo 
komisijas. 

Nuo metų pradžios iki šiol į 
komisijas buvo kviesti 44,000 
jaunuolių, bet atvyko tik 48 
procentai. Likusieji nerasti 
namuose, buvo išvykę į užsie
ni, pakeitę gyvenamąją vietą 
ar kitaip nepriėmė paštu siun
čiamų šaukimo lapelių. 

Todėl, pulkininko A. P07 
ciaus manymu, būtina priimti 
įstatymo pataisas, kurios su
griežtintų atsakomybę už tai, 
kad neatvykstama j teritori
nius gynybos štabus. 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų vadas mano, kad pri
ėmus pataisas, piliečiams tu
rėtų būti leista į užsienį iš
vykti tik susitvarkius karinės 
įskaitos dokumentus. Šios pa-

prievolės įstatymą papildyti 
atitinkamu punktu, bet tokia 
pataisa Seime nebuvo priimta 
nurodant, kad taip būtų pa
žeistos žmogaus teisės. Sava
norių vadas pateikė pavyzdį, 
kad vienoje Vakarų Europos 
valstybių — Vokietijoje — ga
lioja įstatymas,-* ~agal kurį 17 
metų ir vyresni jaunuoliai, no
rintys išvykti iš valstybės il
gesniam nei 3 mėnesių laiko-
tarpui, privalo turėti šaukimo 
centro leidimą. 

,< Be to, Lietuvoje reikia nor
miniais aktais nustatyti konk
rečias policijos, prokuratūros, 
teismų ir teismų antstolių už
duotis vykdant šaukimą, sakė 
pulkininkas A. Pocius. Jo žo

džiais, kol trūksta koordinaci
jos, sunku sklandžai vykdyti 
šaukimą ir tvarkyti šaukia
mųjų apskaitą. 

Karininkui pritarė krašto 
apsaugos viceministras Ed
mundas Simanaitis. 

Per Seimo komiteto posėdį 
pateikta ir pavyzdžių, rodan
čių, kaip šaukimo sistemai at
siliepia koordinacijos stoka. 

Kita svarbi problema — 
šauktinių sveikatos būklė: šie
met medicinos tyrimo komisi
jose patikrinta per 10,000 jau
nuolių. Tinkamais tarnybai 
pripažinti 62 proc. „Šie duo
menys kelia nerimą — ar 
mūsų jaunimas iš tiesų toks 
nesveikas, ar gydytojai neob
jektyviai vertina šauktinių 
sveikatos būklę", svarstė 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų vadas. 

Vilnius, spalio 11 d. (BNS; 
— Seime įregistruotas nutari
mo projektas, kuriuo ketina
ma pareikšti Lietuvos valią 
dalyvauti tarptautiniu mastu 
svarstant Karaliaučiaus sri
ties demilitarizavimo ir toles
nės raidos klausimus. 

Projektą „Dėl 1945 metų 
Potsdamo konferencijos nuta
rimų" pateikė ir įregistravo 
Seimo nariai demokratas Sau
lius Pečeliūnas, jaunalietuvis 
Stanislovas Buškevičius ir 
centristas Vytautas Čepas. 

Oficiali Vilniaus nuostata 
yra ta, kad Rusija teisėtai val
do Karaliaučiaus sritį, kurią 
reikia įtraukti* į visokeriopą 
regioninį bendradarbiavimą. 
Projekte nurodoma, kad Kara
liaučiaus srities statusas, 
žvelgiant istoriškai, nėra galu
tinai sureguliuotas. 

Pasak nutarimo, „Lietuva 
aktyviai dalyvaus 1945 metais 
Potsdame numatytoje tęsti 
Taikos konferencijoje ar kituo
se tarptautiniuose forumuose 
svarstant ir sprendžiant Kara
liaučiaus krašto (Rusijos Fe
deracijos Kaliningrado srities) 
demilitarizavimo ir tolesnes 
raidos klausimus". 

Kaip žinoma, 1945 m. lie
pos 17 — rugpjūčio 2 dieno
mis II pasaulinį karą laimėju
sios valstybės Potsdame su
rengė konferenciją. Pagal vie
ną joje priimtų nutarimų, bu
vęs Kionigsbergo kraštas per
duotas 50-čiai metų iki Taikos 
konferencijos administruoti 
Sovietų Sąjungai. 

Anot Seimo nutarimo pro-

įvykus, Karaliaučiaus krašto 
statuso klausimas nebuvo iš
spręstas. 

„Mes, vadovaudamiesi tarp
tautine teise ir šių dienų rea
lijomis, šioje rezoliucijoje pri
pažįstame Potsdamo konfe
rencijos nutarimus dėl Karali
aučiaus krašto, ir jeigu numa
tyta taikos konferencija įvyks, 
Lietuva joje turi dalyvauti", 
komentavo Lietuvių naciona
linės partijos „Jaunoji Lietu
va" vadas S. Buškevičius. 

Demokrato S. Pečeliūno tei
gimu, „visi kiti Potsdame pri
imti nutarimai buvo įvykdyti, 
išskyrus šį vieną". 

„Didžiosios valstybes turė
tų įvykdyti savo įsipareigoji
mus. Mūsų valstybei svarbu 
pasakyti pasauliui, kad mes 
patvirtiname nuoseklią pozi
ciją dalyvauti visuose tarptau
tiniuose forumuose, taip pat ir 
numatytoje Potsdame konfe
rencijoje, kur bus sprendžiami 
ateities ir demilitarizavimo 
klausimai", sakė S. Pečeliū
nas. Pasak jo, „tai yra natū
ralus mūsų valstybės intere
sas, apie kurį pats laikas vie
šai paskelbti". 

Nutarimo projekte teigia
ma, kad 1991 m. Lietuvos ir 
Rusijos susitarimas „Del ben
dradarbiavimo ekonominėje ir 
socialinėje-kultūrineje RTFSR 
Kaliningrado srities raidoje" 
yra „sunkiai vykdomas". 
„trukdoma lietuvių tauti
niams bei kultūriniams mai
nams, ignoruojamas lietuvių 
tautos kultūrinis ir istorinis 

jekto, Taikos konferencijai ne- palikimas". 

Kaliningradas tapo 
Karaliaučiumi 

Lenkų namai Vilniuje gali tapti 
nesantaikos židiniu 

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis tikisi, kad įma
noma rasti bendradarbiavimo 
su „LUKoil" variantų. „Mes 
tai siūlome ir tikime, kad bus 
bendradarbiaujama ir kad 
Lietuva yra ta vieta, kur pui
kiai gali bendradarbiauti Rytų 
ir Vakarų kapitalas", Seimo 
pirmininkas sakė spaudos 
konferencijoje pirmadienį. 

V. Landsbergis tikisi, kad 
„bendradarbiavimo dvasia, 
verslo interesai ir blaivus pro
tas turėtų būti aukščiau kovų 
dėl valdžios". Seimo pirminin
kas taip pat mano, kad Rusija 
ilgai negalės neteikti Lietuvai 
naftos, nes tuomet ji patirtų 
„šimtą kartų didesnius nuo
stolius". 

Komentuodamas artėjantį 
Lietuvos vyriausybės ir JAV 
bendrovės „WilHams Interna
tional" sutarties pasirašymą. 
Seimo pirmininkas V. Lands
bergis įspėjo visuomenę pasi
rengti „tolesniems žemės 
drebėjimams ir išpuoliams". 

Jis mano, kad „despera
tiškos kairiųjų jėgų pasi
priešinimo akciios" kulmina-

„Mažeikių naftą" išgelbėtų trys 
konkursai 

Vilnius, spalio 8 d. (BNS) 
— Kadenciją baigęs preziden
tas Algirdas Brazauskas ma
no, kad sprendžiant „Mažeikių 
naftos" susivienijimo likimą, 
reikia skelbti tris konkursus. 

Penktadienį jis buvo susi
tikęs su prezidentu Valdu 
Adamkumi, kuriam išdėstė 
savo požiūrį į būsimąją Lietu
vos vyriausybės sutartį su 
JAV bendrove „Williams In
ternational", pagal kurią ji 
valdytų naftos ūkį. 

A. Brazauskas spėja, kad 
net „Williams" neįsivaizduoja, 

* Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė 
užuojautą Meksikos preziden
tui Zedillo Ponce De Leon dėl 
gamtinės nelaimės aukų. Pra
ėjusią savaitę po niokojančių 
potvynių purvo nuošliaužos 
Meksikoje nusinešė daugiau 
nei 400 žmonių gyvybių. Ma
žiausia 200,000 žmonių nete
ko pastogės, kai potvyniai už
liejo daugiau kaip devynias iš 
31 Meksikos valstijų. <BNSI 

kiek sudėtingų darbų jos lau
kia, nes reikės užsiimti vamz
dynų statybos, produktų gabe
nimo, Klaipėdos terminalo pa
naudojimo reikalais. 

„Kol tokia didžiulė įmonė be
veik neveikia ir visiškai neturi 
perspektyvos, kalbėti apie fi
nansines investicijas, nuosto
lių kompensavimą, yra nesu
prantama", teigė jis žurna
listams. 

Paklaustas apie Rusijos naf
tos susivienijimo „LUKoil" ke
tinimus pasitraukti iš Lietu
vos, A. Brazauskas abejojo, ar 
taip gali atsitikti. Tačiau jis 
mano, kad reikėtų paskelbti 
tris konkursus — investuotojo 
ir susivienijimo valdytojo, Ma
žeikių naftos perdirbimo įmo
nės aprūpintojo nafta ir naftos 
eksportuotojo per Botingė9 
terminalą. 

Prezidento atstovė spaudai 
Violeta Gaižauskaitė žurna
listams teigė, kad nepaisant 
„LUKoir grasinimų, „derybos 
vyks savo ruožtu su visais po-

Varšuva, spalio 11 d. (BNS) 
— „Vilniuje statomi Lenkų 
namai gali tapti vietos lenkų 
nesantaikos obuoliu", teigia 
Lenkijos dienraštis „Trybu-
na". 

Pasak jo, likus vos pusme
čiui iki jo atidarymo, į 3-4 lais
vus kambarius kandidatuoja 
apie 30 Lietuvoje esančių len
kiškų organizacijų. 

„Nesunku įsivaizduoti, ko
kia audra čia kils, kai paaiš
kės, jog visiems trūksta vietos. 
Jau dabar kai kurios organi
zacijos viena į kitą kreivai žiū
ri, tačiau daugiausia emocijų 
kelia klausimas, kam atiteks 
patys Lenkų namai", teigia 
dienraštis. 

Jis praneša, kad rugsėjo 
pabaigoje Vilniuje lankėsi 
Lenkijos senato Ryšių su tau
tiečiais užsienyje komisijos se
natorių grupė, kuriuos „na
mai pribloškė savo dydžiu bei 
nustebino, kad iki šiol nesure
guliuotas pastato nuosavybės 
klausimas". 

Pasak „Trybuna", „šių na
mų statybai skiriama beveik 
50 procentų visų Lenkijos se
nato lėšų, panaudojamų užsie
nyje gyvenantiems lenkams 
remti". Vietoj statybai planuo
tų 9 milijonų žiotų jau išleista 
15 milijonų zlotų. Vienas zlo
tas lygus maždaug vienam li-

tencialiais investuotojais į 
'Mažeikių naftą *. „Ne pirmą 
kartą 'LUKoil* prašina, turbūt 
teks priprasti prie šio dalyko", 
sakė ji. 

tui. 
„Senatoriai neslėpė savo 

nuostabos dėl pastato dydžio 
ir reiškė nuogąstavimus dėl jo 
išlaikymo kaštų, kadangi, pir
miniais duomenimis, per mė
nesį už tai teks mokėti apie 
5,000 JAV dolerių", rašo laik
raštis. 

Lenkų senatoriai nerimauja 
ir dėl pastato nuosavybės. 
Dauguma jų reiškė mintį, kad 
Lenkų namai Vilniuje turėtų 
tapti Lenkijos valstybės iždo 
nuosavybe, tačiau niekas ne
galėjo atsakyti į klausimą, ko
kiu pagrindu remiantis pasta
tas, iškilęs svetimos valstybės 
teritorijoje Lietuvos lenkų są
jungos išnuomotoje žemės, ga
li tapti Lenkijos valstybės iždo 
nuosavybe. 

* Lietuvos piliečiu aljan
so valdyba siūlo suteikti 
rusų kalbai Visagino mieste 
oficialų vietinės kalbos statu
są. Lietuvos piliečių aljansas 
mano, kad taip būtų suma
žinta auganti socialinė įtampa 
ir grąžintas visaginiečių tikė
jimas geresne ateitimi. Atvira
me laiške Visagino merui ir 
Tarybos nariams sakoma, jog 
vietinės kalbos oficialaus sta
tuso suteikimas rusų kalbai 
paskatintų gyventojų susivie
nijimą, ieškant išeities iš 
sudėtingos situacijos, kai bus 
uždaryta Ignalinos atominė 
elektrinė ir tūkstančiai žmo
nių liks be pragyvenimo šalti
nio. Tikimasi, jog įteisinus 
rusų kalbą, visaginiečiai akty-

Vilnius, spalio 9 d. (BNS) 
— Vietovardžiai Kaliningra
das, Sovetskas, Nemanas 
transporto informacijoje bus 
keičiami tradiciniais lietu
viškais vietovardžiais Kara
liaučius, Tilže. Ragainė. 

Seimo įpareigota Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija iš
leido nutarimą dėl tradicinių 
baltų etninių žemių lietuviškų 
vietovardžių pakeitimo trans
porto informacijoje. 

Praėjusių metų lapkritį Sei
mas papildė Valstybines lietu
vių kalbos komisijos statuso 
įstatymo 1-ąjį straipsnį. Nuta
rime rašoma, jog Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija tvirti
na lietuvių, prūsų ir kitų 
baltų etninių žemių lietuviškų 
tradicinių vietovardžių sąrašą 
ir savo nutarimu nustato, ko
kia tvarka įgyvendinamas šių 
vietovardžių vartojimas Lietu
voje. 

Šių metų rugsėjo 30 dieną 
Valstybinė lietuvių kalbos 
viau užsiims verslu bei ekono-
miniais-kultūrinais ryšiais su 
Rusija, NVS valstybėmis bei 
pasaulio rusų išeiviais. Patys 
galės ieškoti lėšų Europos tar
ptautinėse organizacijose, gi
nančiose tautinių mažumų 
tikslus. 

* Panevėžio verslininkas 
Rimas Okuličius, prieš trejus 
metus savo parduotuves 
palėpėje sušaudęs jį reketavu
sius nusikaltėlius, ruošiasi iš
vykti iš Lietuvos Pats R. Oku
ličius atsisakė žurnalistams 
atskleisti. į kokią valstybę ke
tina išvažiuoti, tačiau sake iš 
pradžių ketinąs išvykti vie
nas. Vėliau, jei pavyktų įsi
kurti, pas ji atvyktų ir žmona. 

komisija priėmė nutarimą dėi 
vietovardžiu pakeitimo trans
porto informacijoje. Nutarime 
rašoma, jog rašytinėje ir 
žodinėje geležinkelių, auto
mobilių, oro ir vandens trans
porto eismo informacijoje vie
tovardžiai turi būti vartojami 
valstybine kaiba Vietovar
džiai turi būti pakeisti trans
porto priemonių tvarkaraš
čiuose, švieslentėse. garsi
niuose skelbimuose, transpor
to priemonių rodyklėse, infor
maciniuose kelio ženkluose, 
kelių žemėlapiuose, informaci
niuose leidiniuose. 

Pakeitus vietovardžius, pa
grečiui su tradiciniais gali 
būti nurodomi dabartiniai ofi
cialieji vietovardžiai. 

Pasak Valstybines lietuvių 
kalbos komisijos pirmininkes 
pavaduotojos Jūratės Palio
nytės, vietovardžiai transpor
to informacijoje bus keičiami 
ateityje, kadangi. Susisiekimo 
ministerijos paskaičiavimais, 
dabartinis biudžetas to pada
ryti neleidžia 

Valstybine lietuvių kalbos 
komisija rugsėjo 30 d. išleido 
nutarimą del kitų šalių vieto
vardžių pateikimo mokykli
niuose leidiniuose. Juose var
tojamos lietuviškos tradicines 
ir adaptuotos kitu šalių vieto
vardžių formos. Greta šiu 
formų, rišliame tekste — 
skliausteliuose, arba prie
duose gali būti nurodomos au
tentiškos formos. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
APIE PRAGULĄS 

Kai žmogus serga ir yra pri
kaustytas prie lovos, jo gali
mybės judėti būna ribotos, ju
desys sukelia skausmą arba 
yra nesuderinamas su gydy
mu. Dėl vietinio smulkiųjų 
odos kraujagyslių spaudimo, 
nutrūksta kraujo tėkmė į au
dinius Epitelio ląsteles žūva, 
oda netenka vientisumo, atsi
randa pirminių pažeidimų, iŠ 
kurių palaipsniui išsivysto 
pragulos. Jos daugiausia atsi
randa ten, kur oda spau
džiama tarp kaulo ir pata
lynės, kur kaulinius iškilimus 
dengia vien oda ir nėra stores
nio raumenų bei poodžio 
sluoksnio: pakaušio, kryžkau
lio, menčių, šonkaulių, sėdyn-
kauiio, kulnų srityse ir pan. 
Pragulos gali išsivystyti ir li
goniui sėdint lovoje. 

P r a g u l u i šs ivys tymo 
s k a t i n a n t y s ve iksnia i 

Svarbiausi yra nuolatinis 
tiesioginis spaudimas ir va
dinamoji plėšimo jėga, priver
čianti du susiliečiančius kū
nus pvz. žmogaus odą ir pa
klodę I slinkti vienas virš kito. 
Taip pat svarbūs yra karštis, 
drėgmė, trintis, netinkama 
odos higiena, bloga bendra mi
tyba, deguonies stygius bei ak
tyvumo sumažėjimas. 

P r a g u l u požymiai 
Pirmasis atsiradimo požy

mis yra paraudimas toje sri
tyje, kuri buvo spaudžiama 
gulint ar sėdint. Je i ligonį pa
vertus šis raudonumas tuoj 
pat neišnyksta, galima galvoti 
apie rimtesnį odos pažeidimą. 
Nutirpimas — pirmasis simp
tomas, bylojantis apie spau
dimą. Jį pajutęs, ligonis tu
rėtų nedelsdamas apie ta i pa
sakyti slaugytojams. 

Pragulu i šveng imas 

Juo daugiau y ra skirtingų 
leistinų padėčių, tuo lengviau 
išvengti pragulu. Padėties kai
taliojimo dažnumas individua
lus, tačiau bet kuriuo atveju 
tai turi būti daroma ne rečiau 
kaip keturiskart per dieną. 
Paprastai tai daroma kas dvi 
valandas — tai geriausiai pa
deda apsaugoti ligonį nuo pra
gulu. 

Ilgalaikei ligonių slaugai 
reikia skirti specialias lovas 
su storais minkštais čiuži
niais arba net ypatingas van
dens lovas. Taip pat yra ypa
tingi žaizdų gydymui tepalai 
ir tvarsčiai, pleistrai ir pan. 
Tačiau niekas negali ats tot i 
ligonio padėties dažno kai ta
liojimo. 

Reikalui esant, visada ge
riausiai pasitarti su gydytoju 
ir kitais specialistais. 
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PROKURORAS TIRIA 
LIGONINĘ 

Medicinos sesele Jill Stanek 
paskundė Christ Hospital li
goninę. Oak Lawn, Illinois, 
už praktikavimą „terapinio" 
aborto. Dirbdama ligoninės 
gimdymo skyriuje, Stanek 
mačiusi praktikuojamą anks
tyvo gimdymo paskatinimą 
(premature induction), kad su 
negalia įtariami mažyliai 
gimtų per anksti ir mirtų. 
Stanek aiškina, kad šie 

kūdikiai dažnai gimsta gyvi, 
bet neprižiūrimi — kar ta is 
juos panešioja medicinos se
selės, kartais jie įmetami į 
nešvarių baltinių dėžes. Ligo-
r inė teigia, kad tai labai retai 
daroma (10-20 kartų per metus) 
ir tik jeigu vaikas išmintingai 
deformuotas; Stanek tvirtina, 
kad tai netiesa. 

Dabartiniai įstatymai su
teikia visiems gimusiems gy
vybės apsaugą. Illinois valsti
jos prokuroras reikalą tyri
nėja. (VVorldnet Daily) 

BENDRADARBIAUTI SU 
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO 

SVEIKATOS MOKSLŲ 
FAKULTETU 

Nuo pat vaikystės, kada tik 
išmokau pažint gaublį, buvo 
smalsu sužinoti — kas yra ta 
Amerika, kur pradingo išva
žiavęs uždirbti savo šeimai pi
nigų mano proseneles vyras. 
Vieni žmones pasakojo, kad 
žuvo kažkur anglies kasyk
lose, kiti. kad. girdi, susirado 
kitą žmoną ir sukūrė kitą šei
mą, pamiršdamas mano pro
senelę su šešiais vaikais Lie
tuvoje. Dar mokyklos suole 
perskaityta J. Baltušio knyga 
..Tėvų ir brolių takais", o vė
liau kiti literatūros ir meno 
kūriniai bei pašnekesiai su 
emigraciją patyrusiais žmo-

Dr. A l g i m a n t a s Kirkut is . 

nėmis leido suprasti, kiek 
daug Lietuvos sūnų ir dukterų 
savo likimą rado šioje žemėje. 
Visada su dideliu smalsumu 
žvelgdavau lankantiems savo 
gimines Lietuvoje „ameriko
nams" į veidus, ieškodamas 
atsakymo, kaip gyvena žmo
gus, praradęs savo tėvynę. 
Juk juo protingesnis, kuo dau
giau išsilavinęs ir patyręs jis 
yra. tuo daugiau supranta sa
vo netekties dydį. 

Nesitikėjau, kad kada nors 
pamatysiu kitą Amerikos van
denyno krantą. Todėl labai 
nustebau, kada gavau iš hu
manitarinės pagalbos Lietuvai 
organizacijos Lithuanian Mer-
cy Lift viceprezidentės Pra-
nutės Šlutienės pakvietimą 
atvykti į Illinois universiteto 
Čikagoje Visuomenės sveika
tos. Socialinio darbo ir Slau
gos kolegijas. Kas mane nuste
bino dar daugiau, paskaityti 
pranešimą apie Klaipėdos uni
versitete mūsų kuriamą Svei
katos mokslų fakultetą 46-
jame Santaros-Šviesos suva
žiavime, kuris vyko š. m. rug
sėjo 9-12 d. Pasaulio Lietuvių 
centre. Lemonte. 

Lietuvoje apie Santaros-
Šviesą žinojau tik kaip apie 
Amerikos lietuvių organizaci
ją, iš kurios gretų yra išaugęs 
dabartinis jos prezidentas Val
das Adamkus. Tai dar labiau 
kėlė smalsumą ir jaudulį. Ta-

Greiu>s*06 pagalbos Iigo:.me Vilniuje Nuotr Viktoro Kapoč iaus 

čiau jaudulys iškart pranyko, 
kada pamačiau, kokie intelek
tualūs, malonūs ir draugiški 
žmonės yra santariečiai ir 
kaip neformaliai laisvai veda 
suvažiavimą jo rengėjas ir ve
dėjas Horstas Žibąs. Nuo pat 
pirmų minučių suvažiavimo 
atmosfera man, pripratusiam 
matyti sovietinių ir dabarti
nių politinių a r mokslinių su
važiavimų pompastiką, buvo 
tiesiog nenusakomai betar
piška ir maloni, manau, taip 
pat ir kitiems jo dalyviams. 
Todėl suvažiavimas negalėjo 
skųstis dalyvių trūkumu, ku
rie susirinko iš visos Amerikos 
ir net Kanados. Klausantis la
bai apgalvotai parinktų lite
ratūrinių, istorinių, politinių, 
filosofinių pranešimų, atrodė, 
kad patekai į įnirtingai ginan
čių savo nuomonę universite
tinių studijų draugų „truputį 
užsitęsusį" susirinkimą, kuris 
kartais virsta į rimtų valsty
bės vyrų diskusijas, spren
džiančių Lietuvos Respublikos 
konstitucijos, prezidento in
stitucijos, atominės energeti
kos saugumo ir kt. klausimus. 

Klausantis pranešimų, ben
draujant su santariečias, ma
nęs neapleido įspūdis, kurį aš 
norėčiau palyginti su jausmu, 
patiriamu, pasinėrus su akva
langu apžiūrėti po vandeniu 
panirusią ledkalnio dalį. San
taros-Šviesos idėja su jos san-
tariečiais — tai ta didžiulė ne
matoma ledkalnio dalis, susi
formavusi an t begalinės išei
vių meilės Lietuvai ir tėvy
nės ilgesio, daug metų kruo
pščiai kaupto intelekto, šiuo
laikinių žinių ir patirties, pa
laikanti virš vandens savo 
smaigalį — Lietuvos Respubli
kos prezidentą Valdą Adam
kų. Į šį kalną jau atsimušė ir 
atsimuš dar ne vienas Lietu
vos priešų laivas, kol jis at
plauks ir ištirps prie Lietuvos 
krantų, nuplaudamas juos gė
lu ir švariu vandeniu. 

Suvažiavimo eigoje buvo ski
riamas ganėtinai didelis dė
mesys studijuojančiam Ameri
kos jaunimui, jo požiūriui į 
darbą, studijų kokybės skirtu
mams Lietuvoje ir už Atlanto. 
Ir tai suprantama, juk tik 
naujai susiformavusi intelek
tualų karta, pasitelkusi į pa
galbą šiuolaikines žinias, yra 
pajėgi spręsti sudėtingas Lie
tuvos problemas. 

Turiu prisipažinti, kad įs
pūdžiams suvažiavimo metu 
nenusileidžia tai, ką paty
riau, lankydamasis ir ben
draudamas po jo su žmonėmis 
Illinois universitete Čikagoje. 
Manau, kad vizitai šio univer
siteto Visuomenės sveikatos, 
Slaugytojų ir Socialinio darbo 
specialistų rengimo kolegijose 
turės didelės reikšmės ku
riant Klaipėdoje Sveikatos 
studijų programas. 

Lankantis Illinois universi
teto Čikagoje Visuomenės 
sveikatos mokykloje, man bu
vo sudarytos palankios sąly
gos arčiau susipažinti su stu
dentų mokymo programomis 
bei metodikomis. Dėmesį pa
traukė plačiai taikomi distan

cinio mok\::io budai, panaudo
jant kom, ;uterinį ryši per 
..Internetą Tai puiki galimy
be mūsų studentams gauti 
taip reikalingas naujausias ži
nias ir sumažinti brangių 
studijų užsienyje būtinumą. 
Diskutuojant su mokyklos de
kane Susan C. Scrimshaw 
sveikatos politikos ir adminis
travimo progamos vadovu pro
fesoriumi Phillip M. Forman 
bei profesorium Kevin Kroc-
ke, pavyko juos įtikinti ben
dradarbiauti studentų ruoši
mo ir mokslinių tyrimų srity
se. Nutarta paruošti iki mano 
išvykimo iš Čikagos bei jų vi
zito Klaipėdos universitete, 
spalio mėnesio pabaigoje ir pa
sirašyti tarpuniversitetinio 
bendradarbiavimo sutartį . Be
je, Lietuvoje profesorius Kevin 
Krocke jau buvo vienuolika 
kartų, čia jis padeda spręsti 
Vilniaus miesto geriamo van
dens užterštumo mažinimo 
klausimus. 

Nemažiau sėkmingas vizitas 
buvo ir į Illinois universiteto 
Čikagos Slaugos specialistų 
rengimo kolegiją. Pavyko susi
tikti ir diskutuoti su kolegijos 
dekane Joan Shaver, dekanės 
pavaduotoja tarptautinių stu
dijų programoms Beverly J. 
McElmurry, dekanės pavaduo
toja akademinėms progra
moms ruošti Sandy Theis, pro
fesore Suzanne Feetham, 
asoc. profesorėmis Karen Con-
rad ir Joyce Johnsonumi, me
dicininio lavinimo skyriaus pro
fesoriumi Mohan L. Garg, 
naujagimių vystymosi ir seki
mo medicininių programų di
rektore Nagamani Beligere, 
administratore Fran Jaeger ir 
kt. Susitikimų metu pavyko 
rasti gerą savitarpio supra
timą bei sulaukti mūsų idėjų 
pritarimo. Tai virto tarpuni-
versitetinės sutarties rengia
mo juodraščio pagrindu. Gauti 
pažadai remti slaugos specia
listų studijų programos ruoši
mą, ketinama vykdyti apsi
keitimus studentais ir dėsty
tojais, nepasieita be pažadų 
atsiųsti į Klaipėdą vadovėlių 
bei kitos mokymui reikalin
gos medžiagos. 

Labai įdomus ir ypač nau
dingas prieš vizitą į Socialinio 
darbo specialistų rengimo ko
legiją buvo darbas Čikagos 
gatvėse Naktinės pagalbos 
autobuse „Night Ministry 
bus". Tai buvo puikus kunigo, 
slaugos, socialinio darbo ir vi
suomenės sveikatos specia
listų komandinio darbo pavyz
dys. Šis pavyzdys galutinai 
panaikino mano abejones dėl 
būtinumo kiek įmanoma pla
čiau panaudoti komandinio 
darbo principus, ruošiant svei
katos specialistus. 

Kitą dieną įvykęs susitiki
mas su Illinois universiteto 
Čikagoje Jane Addams Socia
linio darbo specialistų rengi
mo kolegijos dekane Creasie 
Finney Hairston bei profesore 
Regina Kuliene patvirtino ma
no idėjų teisingumą. Greitai 
surasti bendrą nuomonę pa
dėjo ir tai, kad prof. Regina 
daug kartų lankėsi Lietuvoje, 

aktyviai talkino, ruošiant So
cialinio darbo specialistų ren
gimo programas Vilniuje ir 
Kaune. Todėl be didelio vargo 
ir įtikinėjimų pavyko pasiekti, 
kad ir ši mokslo bei studijų in
stitucija prisidėtų prie rengia
mo susitarimo tarp Klaipėdos 
ir Illinois universitetų Čika
goje. 

Esu gydytojas kardiologas-
elektrofiziologas, todėl nega
lėjau neaplankyti savo kolegų 
Illinois universitete, juolab, 
kad dauguma šiuolaikinių ra
dikalių širdies, aritmijų gydy
mo būdų, kurie taikomi ir mū
sų klinikoje, prasidėjo kaip tik 
6a . Labai malonu buvo susi
tikti su asoc. profesoriumi kli
nikinių ir mokslinių širdies 
aritmijų elektrofiziologinių ty
rimų bei gydymo metodų labo
ratorijos direktoriumi Boaz 
Avitall. Susitikimo metu kar
tu apžiūrėjome jo ligonius, pa
sidalijome nuomonėmis apie 
jų gydymą, papasakojau, kaip 
sekasi Lietuvoje. Profesorius 
pažadėjo paremti, kur galės. J 
kvietimą atvykti į Klaipėdą 
parodyti mūsų gydytojams 
naujausius aritmijų gydymo 
būdus profesorius Boaz Avi
tall atsakė teigiamai. Labai 
malonu buvo sutikti ir ben
drauti su gerai žinomu Lietu
voje kardiologu Arvydu Urbo
nu. J is taip pat sutiko kartu 
su profesoriumi atvykti į 
Klaipėdą. 

Nepaprastai įdomus ir reikš
mingas buvo netikėtas susiti
kimas universiteto valgykloje 
su medicinos profesoriumi Jo
nu Daugirdu, kuris maloniai 
pasikvietė į savo vadovauja
mą skyrių ir supažindino su jo 
padaryta internetine svetaine 
HDCN (http://www.hdcncom). 
Ši svetainė skirta naujausios 
medicininės literatūros, tarp
tautinių konferencijų, pratur
tintų audio įrašais paieškai 
bei visa eile papildomų, taip 
reikalingų šiuolaikiniam gydy
tojui galimybių. Mane ypač 
sudomino ir sužavėjo, kad Jo
nas pademonstravo jo sukaup
tą internetinėje svetainėje me
dicininę mokslinę medžiagą 
bei galimybes veiksmingai ja 
naudotis. 

Baigdamas savo dešimtį die
nų užtrukusį vizitą Čikagoje, 
su malonumu galiu tvirtinti, 
kad jis buvo labai naudingas 
ir turiningas. Išvykstu, išsi-
veždamas generalinę tarpuni
versitetinio bendradarbiavimo 
sutartį, tris papildomus tarpu
savio bendradarbiavimo susi
tarimus tarp anksčiau minėtų 
kolegijų bei galimybę užmegz
ti glaudesnius ryšius kardio
logijos ir medicininės kompiu-
terikos srityje. 

Išvykdamas į namus, iš vi
sos širdies noriu padėkoti iš
kvietusiai ir visos kelionės 
metu labai geranoriškai mane 
rėmusiai humanitarinės pa
galbos Lietuvai organizacijos 
Lithuanian Mercy Lift vice
prezidente! Pranutei Šlutienei 
bei šios organizacijos pirmi
ninkui Jurgiui Lendraičiui ir 
jo žmonai bei aktyviai organi
zacijos narei Viligailei Len-
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EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archar Ava. Sts. 5 ir 6 

Oacago. IL 60638 
Tal.775-229-M66 

ARAS2UOBA,kLD. 
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIU LK30S - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tai. (630) 527-0080 
3825 Highland Ave., 
Tower1,Suite3C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supertor, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tai. 773-735-7709 

EUGENE C. OEOKER, DOS. P.C. 
4647 W. 103 S t . Oak. Lawn.IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
dsptomu, lietuviams sutvarkys dantis 

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

Tai. 708-422-8260 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 S.79th Ava., Hfckory Htts, IL 
Tai. (708) 596-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd, Hickory Hite, IL 
1 mylia į vaitams nuo Hadem Ave. 

Tat (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

draitienei. Negaliu pamiršti 
malonių akimirkų, praleistų 
bendradarbiaujant su dar vie
na šios organizacijos nare 
Aušrine Karaitis. Lietuva ne
pamirš jų nuoširdaus ir pa
siaukojančio darbo jos žmonių 
labui. 

Profesorius 
Algimantas Kirkutis, 
habil. med. daktaras 
Klaipėdos universiteto 

Sveikatos mokslų 
fakulteto dekanas 

„KLAIPĖDOS MAISTAS" 
ĮSIKŪRĖ 

KARALIAUČIUJE 

Tarp buvusių Karaliaučiaus 
kartono fabriko griūvančių 
pastatų kiek daugiau nei per 
metus pastatyta naujoviška 
mėsos gaminių gamykla — 
„Klaipėdos maisto" dukterinė 
įmonė „Kaliningradskij deli-
kates" („Kaliningrado delika
tesas"). 

Pasak „Lietuvos ryto", 
„Klaipėdos maistas" į savo pa
dalinį Karaliaučiuje investavo 
daugiau kaip 20 mln. litų. 
Naujoji jmonė per 8 darbo va
landų pamainą gali pagamin
ti 7 tonas dešrų bei 10 tonų 
mėsos konservų. Naujoji jmo
nė yra per didelė Karaliau
čiaus sričiai, todėl klaipė
diškiai numatę mėsos gami
nius pardavinėti ir kitose Ru
sijos srityse. 

Kol kas Karaliaučiuje esanti 
gamykla mėsos produktus ga
mina iš lietuviškos žaliavos, 
tačiau netrukus jos gali boti 
atsisakyta. Gerokai pigiau 
kiaulienos galima nusipirkti 
Lenkijoje, o jautienos — Airi
joje. 

Pasak „Klaipėdos maisto" 
generalinio dierektoriaus Gin
taro Valančiaus, invazija j Ru

sijos rinką buvo pasir inkta ne 
iš gero gyvenimo. Įmonės apy
varta šiemet sumažėjo apie 
40 proc. Viena pagrindinių 
apyvartos mažėjimo priežas
čių — įmonės vadovai laiko 
turgavietes, ku r savo mėsos 
gaminius pigiau pardavinėja 
pridėtinės vertės mokesčio 
nemokantys ūkininkai . 

Karaliaučiaus srityje, So
vetske, buvusioje Tilžėje, kiek 
anksčiau įsikūrė Šiaulių kon
diterijos fabriko „Naujoji rū
ta" skyrius. Įkurt i įmonę Ka
raliaučiuje turėjo ketinimų ir 
Biržų akcinė pieno bendrovė. 

R J . 
ATMINIMO LENTA 

PARTIZANAMS 

Rugsėjo 5 d. Panevėžio Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje 
mons. J . Juodelis aukojo šv. 
Mišias už miestą ir jo žmones. 
Po šv. Mišių prie pat bažny
čios esančioje Sukilėlių aikš
tėje mons. J . Juodelis pašven
tino memorialinę lentą žuvu
siems pokario rezistentams at
minti. 1945-1952 m. čia guldy
davo nužudytus part izanus. 
Monsinjoras susirinkusius į 
šią aikštę žmones ragino iš
saugoti šių pokario vyrų krau
jo aukos atminimą. „Norėčiau, 
kad būtų išgirstas Bažnyčios 
žodis, ir viskas, kas pamiršta, 
būtų išgyventa kiekvieno pra
eivio", — linkėjo mons. J . Juo
delis. 

* Va l s tybė „Lietuvos 
avialinijų" akc i jas parduos 
ne 1999-siais, kaip buvo pla
nuojama anksčiau, bet 2000-
siais, sakė Lietuvos susisieki
mo viceministras Algirdas Ša
kalys Reuters korespondentui 
per transporto ir komunika
cijų konferenciją Rygoje. Lie
tuva ketina parduoti 49 iš 100 
proc. valstybei priklausančių 
.Lietuvos avialinijų' akcijų. 
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ATMINTINA 1920 M. SPALIO 
DEVINTOJI 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Nors šiuo metu Lietuva ir 
Lenkija oficialiai yra geruose 
santykiuose, bet negalima už
miršti padarytų skriaudų pra
eityje, kad Lietuva 1919-1920 
metais kovojo dėl nepriklauso
mybės atstatymo. Jei ne Len
kijos pastangos suktais bei ap
gaulingais keliais įjungti Lie
tuvą į Lenkijos teritoriją, gal
būt Lietuvos sienos šiandien 
būtų tokios, kaip buvo sutar
ta 1920 m. liepos 12 d. Mask
voje. 

Lietuvai padaryto apgaulin
go smurto sumanytojas ir vyk
dytojas buvo Jozef Giniot-Pil-
sudski. gimęs Zelavo dvare, 
netoli Pabradės, 'Švenčionių 
apskrityje. Jo klastingu suma
nymu, pagal iš anksto nusta
tytus planus, buvo sulaužyta 
1920 m. spalio 7 d. Suvalkuo
se pasirašyta sutartis. Jo pa
siųstas gen. Liucijonas Želi
govskis užėmė Vilnių ir jo 
kraštą. Tuo Pilsudskis labai 
didžiavosi, bet pasaulio akyse 
stengėsi suvaidinti, jog jis čia 
niekuo neprisidėjęs, kaltę su
versdamas Želigovskiui, kuris 
įvykdęs „maištą" prieš Varšu
vos valią. Iš tikrųjų šį buvusį 
caro generolą jis pasikvietė iš 
Odesos ir jo pagalba užgrobtą 
Lietuvos dalį su Vilniumi ir 
Baltgudijos vakarinėmis sriti
mis pavadino „Vidurine Lietu
va" (Litwa srodkowa), kaip 
atskirą respubliką, kuriai pas
kyrė ir ambasadorių M. Ro-

-maną. Tas ambasadorius apie 
viską informuodavo Varšuvą. 
Tuo metu Vilniuje vyskupu 
buvo Jurgis Matulaitis. Apie 
šį švento gyvenimo vyrą jis ne
galėjo ką nors daugiau pa
rašyti, tik pranešė, kad vysku-

.pas, išsiląyinęs, moka daug 
kalbų, turi didelį autoritetą, 
bet jis yra lietuvis, todėl netu
rėtų būt i Vilniaus vyskupu. 

Dar prieš pasirašant Su
valkų sutartį , gautomis Lietu
voje žvalgyt s žiniomis, Pil
sudskio traukinyje, mažoje 
stotelėje tarp Lydos ir Molo
dečno, įvyko svarbus pasitari
mas, kur iame nuspręsta neti
kėtai pulti retai išdėstytą Lie
tuvos kariuomenę ir užimti 
Vilnių. Tai pavesta gen. Že
ligovskiui, kuriam buvo duo
tos 4 divizijos pėstininkų ir 2 
brigados kavalerijos. Esant 
reikalui, puolamoji jėga galėjo 
būti padidinta. 

Tuo tarpu spalio 6 d. gen. 
Katche, Lietuvos delegacijos 
narys, pranešė Lietuvos kraš
to apsaugos ministrui pik. K. 
Žukui, kad derybos vyksta 
sklandžiai, nustatant liniją 
nuo Vištyčio ežero, prieita iki 
Bastūnų stoties Vilniaus Ly
dos geležinkelio ruože. Gele
žinkelis Vilnius — Gardinas 

paliekamas lietuviams. 
Pik. K. Žukas, buvęs Lietu

vos krašto, apsaugos mini
stras savo atsiminimuose ra
šo, kad jis su gen. S. Žukaus
ku ir štabo likučiais paskuti
niu traukiniu spalio 9 prieš
piet išvažiavę iš Vilniaus. 
..Grįžome į Kauną su jausmu, 
kurį žodžiais išreikšti neįma
noma. Kažkoks slogutis. Iš 
gėdos ir bejėgiškumo nesino
rėjo su žmonėmis kalbėtis, 
jiems į akis žiūrėti. Lyg visi 
tau iškalba, kad apvylei jų 
pasitikėjimą'", — taip rašė pik. 
K. Žukas. 

Vėliau, jau gruodžio men., iš 
anglų karinio atstovo sužino
jęs, kad viskas buvo daroma 
su žinia ir palaiminimu Pran
cūzijos maršalo Fosho, Pirmo
jo pasaulinio karo nugalėtojo. 
Foshas pritarė lenkams, kurie 
Įrodinėjo, kad tarp Sovietų 
Rusijos ir Vakarų Europos 
turi būti stipri Lenkija, bet jo
kiu būdu ne silpnas Lietuvos 
koridorius. 

1922 m. „Vilniaus lenkams 
prašant", nuo „amžių lenkiš
kas Vilniaus kraštas" buvo 
prijungtas prie Lenkijos. J. 
Pilsudskis gyrėsi, jog tai esą jo 
nuopelnas. Jis svajojo sukurti 
galingą valstybe ..nuo jūros 
iki jūros", į kurios sudėtį įeitų 
Lenkija, sujungta su Lietuva, 
Baltarusija, Ukraina ir kitos 
Baltijos valstybės — Latvija 
ir Estija, net Suomija. 

Diktatūros keliu paėmęs 
Lenkijos valdžią, J Pilsudskis 
kietą savo ranką nukreipė ne 
tik prieš komunistus, bet ir 
tautines mažumas, ypač lietu
vius ir ukrainiečius. Negailes
tingai uždarinėjo jų laikraš
čius, organizacijas, mokyklas. 

Pagrobto Vilniaus ilgesys 
liko lietuvių tautos širdyse ir 
išugdė neapykantą lenkams. 

Bolševikams pralaimėjus 
mūši prie Vyslos, buvo laiko
ma, kad tai įvyko Pilsudskio 

Danutė Bindokienė 

Tebeslankioja praeities 
seselis 

Lietuvos kariuomenė (žengia į Vilnių 1939 m. spalio mėnesį. 

nuopelnu, ir sugebėjimu, j is 
buvo laikomas didvyriu. Todėl 
jam buvo pataikaujama ir 
daug neteisybės atleidžiama. 
Konflikte dėl Vilniaus amba
sadorių taryba, neįsigilinda
ma į lietuviams padarytą 
skriaudą, aiškiai palaikė jo 
pusę. Ir vėlesnės derybos su 
Lenkija nedavė jokių teigia
mų rezultatų. 

Vilniuje ir Naujojoje Vilnioje 
stovėjo 6 kariuomenės pulkai: 
legionų, kavalerijos artilerijos, 
pionierių, pėstininkų ir pasie
niečių. Aitrėjo policijos ir sau
gumo organų priemonės prieš 
lietuvius. 

Pagaliau imtasi provokacijų. 
Lenkų pasienio sargybinis 
Serapin ties Trasnykų kaimu, 
Alytaus rajone, perėjęs admi
nistracijos liniją, ėmė šaudyti 
į Lietuvos pusę. Lietuvos pa
sienio policija iššovusi ta kryp
timi, iš kur girdėjusi šūvius, 
mirtinai sužeidė Serapin. 

Dėl šio įvykio Vilniaus gat
vėse buvo suorganizuotos de
monstracijos, kurių dalyviai 
šaukė: „Smierc litwinom" ir 
„marsz na Kowno". Demon
strantai išmušė lietuvių gim
nazijos ir lietuvių studentų 
bendrabučio langus. Įvyku
siame mitinge demonstrantai 

visaip niekino lietuvius ir Lie
tuvą. Tai neiškentęs Vytauto 
Didžiojo gimnazijos kūno kul
tūros mokytojas Pranas Žiž-
maras vieną šlykščiausiai kal
bėjusį lenkų karininką \ššau-
kė dvįkovon ir ją laimėjo. 

Pilsudskio vardo dieną 1938 
m. kovo 17 buvo įteiktas ulti
matumas Lietuvai dėl santy
kių užmezgimo. Ultimatumas 
buvo priimtas, bet apie Vil
niaus atsižadėjimą nebuvo jo
kios kalbos. Tačiau buvo už
daryta Vilniui Vaduoti sąjun
ga, sustabdytas jos leidžia
mas žurnalas „Mūsų Vil
nius". Apsigyvenęs Kaune, 
Lenkijos pasiuntinys pareika
lavo neminėti spalio 9 — Vil
niaus gedulo dienos, kada 
tautinės vėliavos būdavo per
rišamos juodu kaspinu. 1939 
m. rudenį 'ki lo karas: vokie
čiams užpuolus iš vakarų, o 
rusams iš rytų, įvyko ketvir
tasis Lenkijos padalinimas. 

PRADEDA DIRBTI 
VAKARAMS 

Bent dešimtmetį Šiaulius 
maitinęs mezgimo — siuvimo 
verslas neteko didžiulės Rusi
jos rinkos. Trikotažininkų vil
tys, kad krizė laikina ir rinką 
įmanoma susigrąžinti, žlugo. 

Dabar Noris vel teka per laisva nepnk Kapočiaus 

Tačiau kai kurios Šiaulių 
mezgyklos ir siuvyklos, sun
kiai išgyvenusios poknzinį lai
kotarpį, pradeda dirbti Vaka
ru verslininkams. 

Vienoje didžiausių Šiaulių 
mezgyklų „Asta ir Liūtas" iki 
krizes dirbo apie 180 žmonių. 
Visi gaminiai buvo ekspor
tuojami į Rusiją. Rusijos krizė 
privertė bendrovę persiorien
tuoti iš Rytų į Vakarus, iš 
mezgimo — į siuvimą, — rašo 
..Šiaulių kraštas". Šalia mez
gyklos jau pernai vasarą buvo 
atidaryta nedidele siuvykla, 
kurioje dirbo apie 10 žmonių. 
Po krizes nuspręsta persio
rientuoti į plonojo trikotažo 
siuvimą. Įmonė verslą atnauji
no gegužes pabaigoje. Įmones 
apyvarta per kelis mėnesius 
pa'didejo beveik dvigubai. Šiuo 
metu dviem pamainom siu
vykloje dirba apie 80 žmonių. 
Pasak bendroves direktoriaus 
gamybai Romualdo Sabaliaus
ko, „mieste nėra tiek gerų 
siuvėjų, kiek mes galime įdar
binti ". Ir neturime galimybės 
pasiūti tiek. kiek turime užsa
kymų". 

Šiuo metu „Asta ir Liūtas" 
dirba su 4 užsakovais — tri
mis danų ir viena anglų firma. 
Šiuo metu bendrovė parduoda 
tik darbo jėgą. Užsakovai at
siunčia pusfabrikačius, ku
riuos belieka tik. susiūti. Pa
sak R. Sabaliausko, dirbti su 
užsieniečiais labai sunku. Jie 
kelia labai didelius reikala
vimus ir moka mažus atlygini
mus. Dėl to didelė darbuotojų 
kaita. Vidutinis darbuotojų at
lyginimas — minimali 430 litų 
alga. Įgudusios siuvėjos už
dirba iki 600-700 litų per 
mėnesį. 

Šiaulių siuvyklų ir mez
gyklų savininkai mano, kad 
yra pajėgūs gaminti užsienie
čiams , tačiau yra labai sunku 
surasti užsienio partnerį- dar 
sudėtingiau pasirašyti kon
traktą. Užsienio firmos, nors 
ir gerai vertinančios šiauliečių 
darbą, kontraktus pasirašyti 
delsia. Rima J a k u t y t ė 

Daug praeities nuoskaudų, 
kurių t au t a karštai prisiekė 
niekuomet nepamirštanti ir 
neatleisianti , šiandien jau ne 
tokios opios. Dešimtmečiams 
j a s apklojus užmaršties dulkių 
sluoksniais, o ypač pasikeitus 
žmonių kartoms, kurios per tą 
laiką išgyveno savo nuos
kaudų, netekčių, anie įvykiai 
neatrodo taip aktualūs. 

Vis tik dar daug mūsų tarpe 
žmonių, jaunystes metais dai
nos žodžiais šaukusių: „Mes 
be Vilniaus nenurimsim!" Juk 
beveik rašalas nuo iškilmin
gai Vilniuje pasirašyto Nepri
klausomybes akto nebuvo nu
džiūvęs, kai Lietuva neteko 
savo sostines. Tad nenuos
tabu, kad kiekvieno susipratu-
sio lietuvio — nuo jauniausio 
iki vyriausio — širdis veržėsi 
„Į Vilnių, į Vilnių, tą mylimą 
šalį/ prie Gedimino, prie bro
lių savų..." 

Tačiau praėjusį šeštadienį 
vargu, ar kas prisiminė, kad 
skaudus mūsų tautai įvykis — 
Vilniaus netekimas — visus 
lietuvius sukrėtė 1920 m. spa
lio 9 dieną. Žinoma, šiandien 
apie tai per daug kalbėti ar 
sielotis yra nelabai prasmin
ga. Šiuo metu Lietuvos ir Len
kijos santykiai gan geri, iš 
tikrųjų Lenkija — bent tarp
taut iniu mastu — Lietuvai pa
deda, remia jos pastangas 
įsijungti į Europos Sąjungą, 
NATO. Abiejų valstybių prezi
dentai , kaip atrodo, gražiai su
tar ia , kur įmanoma, stengiasi 
bendradarbiauti . O kad Lenki
jos teritorijoje gyvenantiems 
lietuvams ne visuomet labai 
aiškūs to „kaimyniško artimu
mo" vaisiai, kad Lietuvoje 
lenkų mažumos reikalauja 
sau daugiau lengvatų ir teisių 
negu pačiai Lietuvos valstybei 
yra naudinga, tai valdžios 
sluoksniuose stengiamasi nu
tylėti, kad kartais neatsiras
tų plyšių tame „glaudžiame 
bendradarbiavime". 

Įdomu pastebėti, kad kai 
kas iš esmės nepasikeitė ir 
nuo 1920 m. spalio 9-osios. 
Būtent , Lenkijos vyriausybės 
tvirt inimas, kad ne visuomet 
vietiniai gyventojai, savo kas
dienybėje bendraudami su lie
tuviais, elgiasi krikščioniškai, 
be priešiškų nusistatymų. 
Valdžia juk negali kontroliuoti 
privačių piliečių elgesio: jeigu 
jie dėl kažkokių priežasčių yra 
nusistatę prieš lietuvius, jokie 
įstatymai neįstengs išlyginti 
duobių an t kelio į geresnį su
gyvenimą. 

Panašius argumentus gir
dime ir iš Lietuvos pusės. Jei-

| gu mūsų liaudies išmintis pri
mena, kad „skola, ne žaizda, 

neužgis", tai juo labiau nuos
kaudos, dar išlikusios gyvųjų 
žmonių atmintyje. Ne vien 
Vilniaus ir jo apylinkių okupa
cija bei jos metu lietuvių patir
ti persekiojimai, draudimai, 
skriaudos, bet ir vėlesnių lai
kų įvykiai. Daugelis dar gerai 
prisiin'*na .Armijos krajovos" 
teroristinį siautėjimą, sulen
kėjusių (ar lenkų; kunigų pas
tangas net iš bažnyčios iš
grūsti lietuviškumo užuomi
nas, lenkinimą per mokyklas 
ir kitas valdiškas institucijas. 
Tos skriaudos lietuvių tautai 
dar labai opios ir negreit 
užgis (Galbūt ir niekad, ne
užgis.; 

Dažnai girdime savo tau
tiečius pasididžiuojant, kad 
Lietuva yra labai tolerantiška: 
niekuomet nebuvo diskrimina
cijos prieš jokią gyventojų ma
žumą, tad ir dabartiniai prie
kaištai del tariamo žydų nai
kinimo Hitlerio nacių okupaci
jos metais labai mus skau
dina. Bematant primename, 
kad nuc didžiojo kunigaikščio 
Gedimino, be abejo, ir anks
tesnių, laikų Lietuvoje buvo 
ne tik toleruojami, globojami, 
bet ir kviečiami žydai bei kitų 
tautybių žmonės iš visos Euro
pos. Daug jų Lietuvoje rado 
užuovėją nuo persekiojimų ki
tose valstybėse. 

O vis tik lenkams antipatijų 
netrūksta. Dalis jų yra praei
ties palikimas, dalį sukelia ir 
dabartiniai santykiai, ben
draujant su lenkais asmeniniu 
bei tarpvalstybiniu mastu. 
Sakoma, „kaip miške šauksi. 
taip atsilieps" — tad ir dabar
tinis lenkų elgesys kaltintinas 
del nesutarimų. 

Norime tikėti, ir linkėti, kad 
tie nesklandumai ateityje, jei
gu jau ne visai išnyktų, tai 
bent išsilygintų. Tačiau čia 
tyko kitas pavojus: per arti
mas bičiuliavimasis. Ne kaip 
lygus su lygiu, ne kaip dvi ly
giavertės valstybes, bet „vy
resniojo, gudresniojo, stipres
niojo brolio" globa mažyliui, 
kiek atsilikusiam broliukui... 

Jeigu pavartysime Lietuvos 
istorijos puslapius, pradedant 
dar pneš Liublino uniją, ma
tysime, kad tokių pavyzdžių 
nemažai turime. Reikia tik iš 
jų pasimokyti. Lietuva prara
do daug savo šviesuomenės, 
kilmingojo luomo, miestiečių. 
kuriuos lenkams pavyko įti
kinti, kad tik Lenkija gali 
atnešti vakarietiškąja kultū
rą, kad tik lenkiškai kalban
tieji yra kultūringi, išsilavinę. 
o lietuviškai kalba vien „mu
žikai", k ū n ų lietuviškos mal
dos net Dievas nesiklauso... 

KAIP AS BUVAU MINISTRU 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS Tęsinys Nr.37 

Gegužes 20 d. Premjeras atleido Balčiūnienę iš vice-
mini8trės pareigų (tuo metu ji buvo Austrijoje) siekda
mas sušvelninti spaudos sukeltą įtampą '„nuleisti 
garą" (ir pavedė „Švarių rankų" komisijai ištirti aplin
kybes, kuriomis Balčiūnienė 04.07 pasirašė minėtą 
įgaliojimą. Paaiškėjo, kad Eko ir Jakučio projektas 
buvo sudarytas prieš daugiau negu metus, esant 
LDDP Vyriausybei. Tuometinio premjero Adolfo Šle
ževičiaus pasirašytoje rezoliucijoje nurodyta parengti 
ir išsiųsti su šiuo projektu susijusius raštus. Tada Vy
riausybės sekretorius Algirdas Mikulis ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministras Mindaugas Mikaila pasi
rašė įgaliojimus tai pačiai „NyBeg AB" firmai, ku
riuose buvo nurodytos stambios sumos: pirmajame 2 
mil., antrajame net 500 mil. litų. Balčiūnienės pasira
šytame įgaliojime, kaip sakyta, apie finansus visai ne
kalbama, be to, Ekas gavo ne originalą, bet tik faksu 
kopiją, kuri tuoj pat buvo atšaukta. Tuo badu. premje
ro Vagnoriaus žodžiais tariant. Balčiūniene buvo de
šimtas pagal kaltę žmogus. „Visa bėda. — sake Prem
jeras žurnalistams. -- kad mes pabandėme surasti tik 
ją vieną kaltą" (.Lietuvos rytas", 1997.06.0S). Todėl 
nenuostabu, kad Balčiūnienę stojo ginti A. Bružo va
dovaujama Švietimo darbuotoju profsąjunga, parašė 

dėl jos Premjerui raštą. Tačiau spau'da apie visa tai 
tylėjo arba rašė nedaug ir nenoromis, o Balčiūniene ir 
toliau dar ilga laiką buvo koneveikiama, daugiausia 
Kuolio, Jackūno ir kitų tos grupuotės narių, kurie apie 
„Švarių rankų" komisijos išvadas buvo linkę visai nu
tylėti. 

Balčiūnienę atleido prieš pa egzaminų sesiją, labai 
netinkamu Ministerijai laiku, todėl Premjeras sutiko 
atleidimą nukelti iki 07.01 d. Po pusantro menes--) ji 
laimėjo Ministerijos paskelbtą konkursą vakuojančiai 
Bendrojo lavinimo departamento direktoriaus vietai 
užimti. Nors konkursas vyko griežtai pagal nuost;i'us 
ir Balčiūnienė prieš kitus pretendentus laimėjo didele 
balsų persvara, tačiau nuolatiniai jos kritikai. 3 pač 
Kuolys. Jackūnas, Tervidytė, siekę žūtbūt izoliuoti 
Balčiūnienę nuo bet kokio darbo Ministerijoje, dar il
gai šnekėjo ir rašė apie neva „neteisėtą Balčiūnienės 
susigrąžinimą", esą jai specialiai buvęs sukurtas de
partamentas ir pan. Iš tikrųjų tasai departamentas 
Ministerijoje buvo iš seno tik pertvarkant struktūrą 
viename iš projektų norėtąjį panaikinti. Tervidytė ne
delsdama tą projektą paskelbė „Dialoge" su sensacin
gu straipsnio pavadinimu „Ar ministras rašo tiesą." 

Naujojo viceministro paskyrimas užsitęsė. Pasiūly
mų turėjau net apie dešimt, bet daugelis iš jų dėl 
įvairiu priežasčių (kandidatai patys atsisakydavo, ne
sutikdavo keltis į Vilnių, nenorėdavo mesti geros tar
nybos ir pan. 1 greit atkrito. LKDP valdyba vėl —'ne
žinau kelintą sykį) siūlė savo narj Stundi. Ypač atkak

liai jį man piršo Raškinis ir Kuolio-Lukšienės gru
puotė (Stundys jai priklausei, kurią visuomet remdavo 
Jackūnas. Spauda irgi kėlė ažiotažą už Stundį. o dau
giausia Tervidytes „ Dialogas" Jau vien besaikis 
Stundžio piršimas kėlė įtarimą. Be to. prieš šį kandi
datą gavau skundų iš Konservatorių partijos Molėtų 
skyriaus 'tuos skundus parėmė Seimo konservatorių 
frakcija' ir vietinių mokytojų 'buvo ne tik pasirašytų, 
bet ir anoniminių laišku, teisinosi biją keršto), kurie 
net grasino paskyrimo atveju piketuoti prie Ministeri
jos ir neleisti į vidų. Stundys visuose pasitarimuose, 
kuriuose buvo svarstomi švietimo klausimai, papras
tai mane puldavo (ne dalykiška kritika, bet prasima
nytais šmeižikiškais kaltinimais), todėl buvo aišku, 
kad dirbti su juo Ministerijoje bus neįmanoma. Dėl 
viso to. žinoma, teko šios kandidatūros atsisakyti. Iš 
JAV lietuviu gavau pasiūlymą imti Pilypą Narutį , pa
sižymėjusį kovotoją už Lietuvos laisvę, vieną iš 1941 
m. sukilimo organizatorių ir Laikinosios vyriausybės 
viceministrą, gyvenusį Čikagoje. Tačiau vos paminėjus 
jį viename iš interviu, spauda pakele triukšmą, esą 
per senas (gimęs 1920 m.), neturįs specialaus pedago
ginio išsilavinimo i r t t. Todėl apsistojau ties Vincento 
Lamanausko kandidatūra. Šis — ir jaunas 'gimęs 
1967 m.), ir pedagogas profesionalas, be to, jau buvo 
baigęs rašyti tos srities daktaro disertaciją Jo kandi
datūra pateikiau Premjerui, jis ir buvo paskirtas spa
lio 31 d. Larr.anauskas tuoj energingai kibo į darbą. 
Dabar Ministerijos vadovybėje buvome jau du krikš

čionys demokratai. Pirmajame pokalbyje Lamanauską 
įspėjau, kad ir j is . matyt, greit bus puolamas Ir neap
sirikau. 

Lamanausko produktyvi veikla prieš visokias švieti
mo negeroves, ypač jo pastangos įvesti tvarką kai ku
riose „satelitinėse" institucijose prie Ministerijos greit 
sukėlė priešišką visokio plauko kritiku reakciją Ne
galėdami prie Lamanausko prikibti iš esmes, jie grie
bėsi šmeižto. 1998.02.21 „Respublikoje" pasirodė Jau
niaus Pociaus straipsnis, kuriame iškreiptai pavaiz
duota ankstesnė Lamanausko veikla Upytes pagrin
dinėje mokykloje, kurios jis buvo direktorius prieš pas
kyrimą į Ministeriją: kaltintas esą ten per daug organ
izavo konferencijų ir pan. Nors tokios rūšies „kal
tinimai" greit ir nesunkiai buvo atremti vietos peda
gogų ir paties Lamanausko (žr. „Šiaurės Atėnai".. 
02 21 . „Valstiečių laikraštis". 03.07. „Dialogas". 03 27. 
„Apžvalga" Nr. 9). bet puolimai nesiliovė, net bandyta 
pakenkti jo disertacijos gynimui (sėkmingai apgynė 
03.23). Be abejo, kaip ir Balčiūnienės atveju, norėta iš 
manęs atimti gerą pagalbininką. Tai ir buvo pagrin
dinė puolimų priežastis. 

Visi aptarti man trukdymai labai kenkė darbui, ne
l e i s susikoncentruoti pagrindiniam uždaviniui — mo
kyklų reformai. Vis dėlto kiek pajėgdamas stengiausi 
vietose praktiškai susipažinti su esama padėtimi, kad 
galėčiau priimti teisingus reformos strategijos klausi
mais sprendimus. 

(Bus daugiau1 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 
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„AŠ ESU SU JUMIS" — SAKO VIEŠPATS 
Popiežiaus pamokslininko 

italų kun. kapucino Raniero 
Cantalamessa žodžiai šią va
sarą nuskambėję Kauno ku
nigų seminarijos salėje, paliko 
neišblėstantį įspūdį susirinku
sių klausytojų širdyje, susi t i 
kimo pabaigoje pa* ?i»aę nuo
širdus plojimai akivaizdžiai 
išreiškė dėkingumą garbin
gam svečiui ir jo dvasingai 
kalbai. 

Įdomu pastebėti, kad nors 
kun. R. Cantalamessa yra vie
nuolis, priklausąs Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio ordinui, tačiau 
per minėtą konferenciją jis 
kalbėjo kaip vienas iš geriau
siai nusimanančių charizmati
nio judėjimo atstovų Katalikų 
Bažnyčioje: „Esame reikalingi 
naujų Sekminių. Pagrindinis 
tikslas — pajausti ir išgyventi 

'Sekminių įvykį čia. tarp mū
sų... Ar dar kartą aplankys 
mus Šventosios Dvasios liežu
viai? Tai priklauso nuo mūsų 
pačių...'" 

-Viešpatie, mums reikia, 
kad mūsų bažnyčių sienos vėl 
sudrebėtų. Kad vėl pasirodytų 
ugnies liežuviai ir kad mes vi
si pnsipildytume Šventosios 
Dvasios*' — gana nelauktai 
šitokie savaimines maldos žo
džiai į tėvo Raniero kalbą 
įterpė antgamties dvelksmą. 

Vėliau prelegentas prabilo 
apie Dievo Šventosios Dvasios 
ypatingą vaidmenį iki šiol dar 
nedaugeliui žinomu teologiniu 
aiškinimu. Jis sakė: „Labai 
dažnai mes savo teologinėse 
studijose turime susiformavę 
štai tokią Šventosios Dvasios 
idėją — Ji yra tarsi karūna, 
tars i ^viršūnė, kuri padeda 
išganymą nešti iki pat žemės 
pakraščių. Tačiau Šventoji 
Dvasia yra daug daugiau negu 
tai. J i yra pats naujosios San
doros centras. Šventoji Dvasia 
nėra ta jėga, kuri padeda nešti 
išganymą į pasaulio pakraš
čius. J i p a t i y r a i š g a n y m a s . 
Taip. Jėzus ant kryžiaus reali
zavo naują ir amžiną Sandorą, 
bet šis atperkamasis darbas 

būtų apribotas laiko ir vietos, 
jeigu nebūtų atėjusi Šventoji 
Dvasia ir nepadariusi šio įvy
kio amžino, visiems laikams ir 
kiekvienam pakrikštytajam". 
Jei paties Jono Pauliaus II 
pasirinktasis pamokslininkas 
(kuriuo konferencijų ir dvasi
nių kalbų jau 20 metų klauso
si Šventasis Tėvas, pirmą kar
tą atvykęs į mūsų kraštą, tu
rėjo svarbiausią tikslą — 
kalbėti apie ypatingą Šven
tosios Dvasios vaidmenį, tai 
tuomet turime atvirai savęs 
paklausti: ar mes dažnai krei
piamės maldos žodžiais į Die
vą Šventąją Dvasią, kad J i at
vertų mūsų širdžių duris, 
idant Dievo Sūnus, pro jas 
išėjęs „pasivaikščioti", galėtų 
pasinaudoti mūsų mintimis, 
žodžiais, poelgiais ir. aplanky
damas kitų žmonių širdis, jas 
gydytų, stiprintų ir laimintų? 
O jeigu neretai stokojame 
Šventosios Dvasios malonės 
drąsiau išpažinti Kristų mus 
supantiems žmonėms, tada. 
mus pralenkia kai kurie bro
liai protestantai, kurie su 
įkvėpimu kitiems liudydami 
gyvą Jėzų. 

Konferencijos metu popie
žiaus pamokslininkas kalbėjo 
ir apie 2000 metų jubiliejų, 
kurio didžioji sėkmė priklau
sys ne nuo įvairių iškilmingų 
renginių gausos (nors tai taip 
pat yra svarbu), bet nuo to 
„kiek žmonių pažins ir atras 
Jėzuje savo Išgelbėtoją. Visa 
kita yra tik pasiruošimas..." 

Susitikimą prelegentai bai
gė neužmirštamu padrąsini
mu: „...Pasitikėdamas vidine 
Dievo Žodžio jėga, šį paskutinį 
momentą, kai turiu galimybę 
kalbėti savo broliams Lietu
voje, noriu pasakyti: drąsos 
šio krašto vyskupams, drąsos 
kunigams, drąsos vienuoliams 
ir drąsos visai mūsų krašto 
tautai. Ir eikime dirbti, nes 
'Aš esu su jumis' , — sako 
Viešpats". 
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LIETUVOS GANYTOJAI VATIKANE 

Rugsėjo 13-20 d. Lietuvos 
vyskupai atliko reikalaujamą 
„ad limina apostolorum" (prie 
Šv. Petro kapo) vizitą Romoje. 
Dalyvavo visi vyskupai, išsky
rus kardinolą V. Sladkevičių, 
kuris dėl silpnos sveikatos ne
galėjo atvykti. 

Rugsėjo 16 dieną buvo kelios 
privačios audiencijos. Popie
žius Jonas Paulius II priėmė 
Vilniaus arkivyskupą Audrį 
Juozą Bačkį su augziliarais 
vyskupu Jonu Boruta ir vys
kupu Juozu Tunaičiu. Kauno 
arkivyskupą Sigitą Tamkevi-
čių su augziliaru vyskupu Ri
mantu Norvilą ir augziliaru 
emeritu vyskupu Vladu Mi-
chelevičiumi. Telšių vyskupą 
Antaną Vaičių. Panevėžio vys
kupą Juozą Preikšą ir Kaišia
dorių vyskupą Juozapą Matu
laitį. Rugsėjo 17 dieną Šventa
sis Tėvas privačiai audiencijai 
priėmė Vilkaviškio vyskupą 
Juozą Žemaitį ir Šiaulių vys
kupą Eugenijų Bartulį. 

„Susitikimas su Šventuoju 
Tėvu visada palieka daug ne
išdildomų įspūdžių, ypač tas 
jo pastabumas ir atmintis . Po
piežius priminė kunigą A. 
Svarinską, kai kuriuos kitus 
kunigus, seserį N. Sadūnaitę. 
— interviu apie įvykusią au
dienciją Vatikano radijui kal
bėjo arkivyskupas S. Tamke-
vičius. — Šventąjį Tėvą domi
no bendra padėtis arkivysku
pijoje, kiek yra tikinčiųjų, kiek 
praktikuojančių. Domino, ko
kios dabar sąlygos sielovadai 

S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty Dirbu greitai, 
. garantuotai ir sąžiningai. 

773-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ALTOMOaUO. NAMŲ, SVBKATOS, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks •' Ott Mgr Aukse 
S Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
3206 1/2 Wwt 9G01 Street 

Tel. (706) 424-8654 
(773) 581-8654 

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, SlLDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624 
..Pagalba Lietuvai" nariai lankėsi neseniai atidarytoje £v Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje ir ant jos laiptų 
nusifotografavo su arkivysk. Audriu Bačkiu ir seminariįos rektorium kun. dr. Hans-Friedrich Fischer. 

— lengvesnės ar sunkesnes, 
palyginti su sovietmečiu, kiek 
yra likusios anų laikų įtakos. 
Turbūt visų vienoda nuomonė, 
kad mūsų dienomis Bažnyčiai 
nėra lengviau, negu buvo so
vietmečiu. Ten buvo savi sun
kumai, bet buvo aiškesnis ir 
tas priešas, ir buvo aiškesnės 
priemones, kaip galima gintis, 
o mūsų dienos labai sudė
tingos". 

Šv. Tėvas prašė visų vysku
pų papasakoti tikintiesiems 
apie meilę, kurią popiežius 
jaučia visai lietuviškai ben
druomenei ir perduoti jo gra
žiausius linkėjimus. 

XXI amžius, 1999 m.. Nr. 74 

REIKIA R Ū P I N T I S 
PABĖGĖLIAIS 

Popiežius rugsėjo mėnesį 
meldėsi už milijonus pabėgė
lių visame pasaulyje, ypač Af
rikoje, kad juos pasiektų Die
vo žodžio duona ir veiksminga 
parama bei žmonijos pažanga. 

Pabėgėlių problema yra to
kia sudėtinga, kad netgi tiks
liai nežinoma, kiek jų yra ir 
kas jie yra. Pagal 1951 m. 
Ženevos konvenciją, kuri vė
liau buvo įtraukta j 1967 m. 
protokolą, pabėgėlis yra as
muo, kuris pagrįstai bijoda
mas persekiojimų dėl rasės, 
religijos, tautybės, savo socia
linės grupes ar politinių pa
žiūrų yra atsidūręs už savo 
šalies ribų ir negali, arba tos 
baimės apimtas nenori, atsi
duoti tos šalies globai. , 

LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS IR 

Lietuvos Vyčių 25 kuopa, 
veikianti Cleveland, Ohio, 
š.m. rugsėjo 24-26 d. globojo 
Lietuvos Vyčių Vidurio centro 
rajono suvažiavimą ir maldos 
kelionę. Suvažiavime dalyva
vo 29 vyčiai, atstovavę 6 kuo
poms iš Michigano, Ohio ir 
Pennsylvanijos valstijų. 

Penktadienį, rugsėjo 24 d., 
Travel Lodge viešbutyje pri
ėmimo kambaryje vyko susi
pažinimo vakaras. Priėmime 
dalyvavo būrelis svečių ir vie
tinių vyčių. Visi gražiai pa
bendravo pasivaišindami ska
niu maistu ir gėrimu, linksmi
nosi ir atnaujino pažintis. 

Šeštadienį, rugsėjo 25 d., Vi
durio centro rajono pirminin
kė Pranciška Petkuvienė va
dovavo susirinkimui. Maldą 
prieš posėdį sukalbėjo Jurgis 
Mikalauskas, rajono ypatingų 
apdovanojimų pirmininkas. 25 
kuopos pirmininkas Richard 
Marks sveikino visus atvyku
sius ir linkėjo geros viešnagės. 
Vyko valdybos narių ir kuopų 
pranešimai bei svarstymai 
ateities veiklos planų. Atsto
vai pranešė apie š.m. liepos 27 
- rugpjūčio 1 d. Philadelphia, 
PA, vykusį 86-ąjį n.etinį sei
mą/suvažiavimą. 

Buvo nutarta , kad 2000 m. 
pavasario seimas/kėgliavimo 
turnyro ir rudens suvažiavimo 
bei maldos kelionės laikas ir 
vietovės bus paskelbtos vė
liau. 87-tasis Vyčių suvažiavi
mas/metinis seimas vyks lie
pos 31 - rugpjūčio 3 d. Los An
geles, Kalifornijoje. Jį globos 
133 kuopa. 

Buvo paskelbta, kad Lauret-
ta PanL, 96 kuopos narė, Day-

VIDURIO CENTRO 
MALDOS KELIONĖ 
ton Ohio, bus pakelta į Lietu
vos Vyčių trečią iaipsnį. 

Aldona Bunikit-ne, 102 kuo
pos narė, pravedė Vidurio 
centro rajono vaidybos rinki
mus . Naujos 1999-20 9 m. 
valdybos sudėtis: dvasios va
das — kun. Gediminas Kijaus-
kas, SJ, Cleveland 25 kuopa: 
pirmininkė — Pranciška Pet
kuvienė, Dayton 96 kuopa; I 
vicepirm. — Brian Johnson, 
Pi t tsburgh 19 kuopa; II vice
pirm. — Regina Juškai tė-
Švobienė, Detro:t 102 kuopa; 
III vicepirm. — Robert Pant , 
Dayton 96 kuopa; iždininkė — 
Elena Mikalauskas . Dayton 
96 kuopa; sekretorė — Marga-
ret Dapkus, Southfield, 79 
kuopa; Tvarkdar ia i — Robert 
Pant , Dayton 96 kuopa ir Paul 
Moore, Dubois 86 kuopa; Kul
tūros komitetas — Theresa 
Medonis, Detroit 102 kuopa; 
Lietuvos reikalų komitetas — 
John Baltrus, Pi t tsburgh 19 
kuopa; Ritualų "komitetas — 
Lauret ta Pan t , Dayton 96 
kuopa ir Lee Moore, Pitts
burgh 19 kuopa; patikėtiniai 

— Richard Marks , Cleveland 
25 kuopa ir Michael Petkus, 
Dayton 96 kuopa; ryšininkė su 
visuomene ir „Vytis" žurnalu 
— Andrea Bal t rus , Pittsburgh 
19 kuopa; „Pagalba Lietuvai" 
atstovai — pirmininkė Regina 
Juškaitė-Švobieriė, Detroit, 
102 kuopa ir garbės naro Kii-
nor Sluzas. Dayton, 96 kuopa; 
Vidurio centro rajono specia
lių apdovanojimų — George 

Mikalauskas, Dayton % kuo
pa. 

Patikėtiniai, patikrina kny
gas, pranešė, kad jos vedamos 
tva: kingai. 

Posėdis baigtas malda ir 
Vyčių himnu. 

Po susirinkimo vykome į 
Šventos Marijos seminariją 
išklausyti šv. Mišių koplyčioje 
ir apžiūrėti seminariją. Šv. 
Marijos seminarija neseniai 
šventė 150 metų sukaktį. Se
minarija paruošia vyrus tar
nauti vietinėse bažnyčiose. Jie 
rūpinasi ir pagelbsti Clevelan-
do diecezijai. 

Vakare turėjome retą progą 
išklausyti nuostabųjį „Volun
ges" choro moterų dainos vie
netą iš Toronto, vadovaujamą 
muz. Dalios Viskontienės. 
Akompanavo muz. kompozito
rius Jonas Govėdas. Vienetą 
sudaro vienuolika daininin
kių. Jos atliko religinį ir liau
dies, ir pramoginių dainų kon
certą. Koncertas vyko Dievo 
Motinos parapijos didžiojoje 
salėje. Šį puikų renginį ruošė 
vyr. skaučių Židinys. Salė bu-

Reikalingas dailidės (carpen-
ter) padėjėjas-dažytojas ir 

dailidė. Apie savo patyrimą ir 
atlyginimą kalbėti angliškai. 

Tel. 773-252-3773. 

Reikalingas pagalbinis darbi
ninkas namų vidaus įrengimo 
darbams. Darbas vakariniuose 
pnemiesčiuose. Reikia turėti savo 
transportą. Tel. 630-435-1967. 

GREIT PARDUODA 

lft RE/MAX 
REALT0RS 

*offc (773) 5*6-5959 
horoe (7CS) 425-7'fiO 
p*9er (70>) &6-4919 

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

Home Health Care Inti. 
Agency 

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

Skambinti PhiL 
teL 414-763-2615. , 

Čikagos priemiestyje išnuomo
jamas nedidelis 2 mieg. botas su 
baldais. Tel. 708-839-8447. Taip 
pat moteris ieško darbo. Gab prižiū
rėti senyvo amžiaus žmones ir 
gyventi kartu. TeL 708-839 -8447. 

HELPWANTED 
Malė or female car wash & 

detailing Mon. thry Sat. 
$5.35/hr. to start + tjps. 

Tel. 708-499-4004. „ 

vo pilna klausytojų. Dainos ir 
muzika sutiktos entuziastiš
kais ir gausiais plojimais. At
rodo, kad visi atidžiai klausėsi 
ir labai įvertino šį koncertą. 
Po koncerto vyko vaišės ir pa
bendravimas su dainininkė
mis. 

Sekmadienį, rugsėjo 26 d. 
vyko suvažiavimo užbaigimo 
šv. Mišios Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos bažnyčioje, 
aukotos Lietuvos Vyčių dva
sios vado kun. Gedimino Ki-
jausko už mirusius ir gyvus 
Lietuvos Vyčius. 

Prieš šv. Mišias Lauretta 
Pant, Dayton 96 kuopos narė, 
buvo pakelta ir apdovanota 
Lietuvos Vyčių trečiuoju laips
niu. Savo pamoksle, kun. Ki-

..(-' įgalba Lietuvai" direktorių tarybos vad. Rol>er*. Bori.s dešinėje; tariasi su 
:- '. :::'..;•:... Puški. \ ielum ir Vilniaus arkivysk ..Carito" iir Baiiu Stankum 

Jvairių šaltinių duomenimis, 
pasaulyje šiandien yra 27 mi
lijonai pabėgėlių ir 30 mili
jonų perkeltų asmenų. Encik
likoje .,Solicitudo Rei Socialis" 
šis vis didėjantis reiškinys 
apibūdinamas kaip žaizda, 
ženklinanti šiuolaikinį pasaulį 
ir atskleidžianti jo sumaištį 
bei konfliktus. Milijonus pabė
gėlių karas, stichinės nelai
mės, persekiojimai ir diskri
minacija atskyrė nuo namų, 
darbo, šeimos ir tėvynės. Baž
nyčios siūloma globa pabėgė
liams apima visas paramos ir 
pagalbos formas ir ši pagalba 
neapeina svarbiausios Bažny
čios paskirties — Dievo žodžio 
skelbimo. Su pabėgėliais dir
bančios katalikiškos įstaigos 
apima informacijos centrus, 
teisines konsultacijas, maisto 
ir medikamentų tiekimą, so* 
cialines paslaugas, amatinin
kystes iniciatyvas, profesinius 
kursus, reabilitacijos centrus 
invalidams bei sužeistiesiems 

dažniausiai antžeminių minų 
aukoms), mokytojų rengimą, 
užsienio kalbų mokymą, kul
tūrines programas ir kt. 
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Arkivysk A 
zas Tunaitis. 

Backio re/.iU. 
arkivysk A . 

,Pagalba Lietuvai" piriv. 

^neriui: metu š.m rugpjūtio 20 d Sėdi U i.š kairės: vysk augziliaras Juo-
B.ii k:s. S\ Jtio/.-ipo seminarijos rektorius kun dr. Hans-Friednch Fischer. 

'.:~K.ir.i-->vohnr.i- ir ..PL* direktorių tarybos pirm Rob*»rt Bons 

..Pagalba Lietuvai' 
giimo namus 

ekskursantu grupe aplanke Molinos Teresės vienuolių atidarytus Dievo Motinos gailestin-

jauskas pasveikino vyčius lin
kėdamas sėkmingo posėdžio. 
Pabrėžė, kad visi turėtų sekti 
vyčių pavyzdžiu ir dirbti kar
tu, tarnaudami Dievui ir tė
vynei. 

Po Mišių vyko specialus ap
dovanojimas Joan Thomas, 
Cleveland, 25 kuopos narės, 
už jos nuopelnus Vyčių orga
nizacijai. Nauja 1999-2000 m. 
Vidurio centro rajono valdyba 
davė priesaiką. 

Mirusiųjų vyčių prisiminimą 
pravedė Pranciška Petkuvie
nė. Išvardinus mirusius na
rius, uždegtos žvakutėB^LįSu-
kalbetos maldos. 

Suvažiavimo uždarymo pie
tūs vyko Lietuvių klube. Ri
chard Marks , 25 kuopos pir
mininkas, sveikino visus atsi
lankiusius ir supažindino su 
garbės svečiais — Lietuvos ge
neraline garbės konsule Ingri
da Bubliene, jos vyru Bublių 
ir „Dirvos" savaitraščio redak
torium dr. Jonu Jasaičiu. 

Lietuvos respublikos vardu 
Lietuvos Garbės konsule In
grida Bublienė sveikino Lietu
vos vyčius. J i padėkojo už su
teiktą progą dalyvauti kartu 
su vyčiais suvažiavimo užda
rymo pietuose. Padėkojo už 
visokeriopą pagalbą Lietuvos 
žmonėms. Pabrėžė, kad visi 
turime būti tiltu, jungiančiu 
išeiviją su Lietuva. Bendrau
kime kar tu vienam tikslui — 
padėti Lietuvai. Pakvietė vy
čius aplankyti garbės konsu
latą, kai kitą kartą viešės 
Clevelande. Garbės konsulei 
Ingridai Bublienei buvo įteik
tas meniškai išdrožtas medi
nis kryžius. 

„Dirvos" savaitraščio redak
torius dr. Jonas Jasaitis svei
kino vyčius. Linkėjo visiems 
sėkmės ateityje ir toliau bend
radarbiauti su „Dirva". Pra
ėjusią savaitę „Dirvoje" buvo 
išspausdintas aprašymas apie 
Lietuvos vyčių padalinio „Pa
galba Lietuvai" ekskursiją 
Lietuvon. Pranešė, kad atei
tyje Lietuvos Vyčių ir „Pagal
ba Lietuvai" žinioms ir veiklai 
lietuvių ir anglų kalbomis 
„Dirvoje" bus skiriama pusė 
puslapio. 

Uždarymo žodį tarė ir Vidu
rio centro rajono pirmininkė 
Pranciška Petkuvienė, padė
kodama Clevelando vyčių kuo
pai už puikų šio savaitgalio 
paruošimą, programą ir nuo
širdumą. 

Po gardžių užkandžių, visi 
atsis\eikino, vieni kitiems lin
kėdami saugios kelionės į na
mus, ir „iki kito suvažiavimo". 

Reg ina J u š k a i t ė 
Švob ienė 



ŠVENTĖ ALYTUJE LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
Šį rudenį minimas svarbus 

reikšmingas įvykis Alytaus 
miesto ir Dzūkijos krašto švie
timo istorijoje — Alytaus gim
nazijos 80-metis. 

Dar 1919 m. pavasarį buvo 
gautas švietimo ministerijos 
raštiškas leidimas įsteigti Aly
tuje keturių klasių vidurinę 
mokyklą, kuri dar tą patį ru
denį pradėjo darbą su dviem 
klasėm ir apie 80 mokinių ka
reivinėse prie Įgulos bažny
čios. Mokyklai ėmėsi vado
vauti matematikos mokytojas 
Kazys Klimavičius. Tokia bu
vo Alytaus gimnazijos pra
džia. 

1923 m. mokykla buvo per
kelta į Dariaus ir Girėno gat
vėje esantį pastatą, alytiškių 
švelniai pavadintą Žaliąja mo
kykla. Tais pačiais metais, 
įsteigus ir penktąją klasę, mo
kykla pradėta pertvarkyti į 
gimnaziją. 

1925 m. Lietuvos švietimo 
ministro įsakymu mokykla 
reorganizuota į Alytaus val
stybinę gimnaziją, o 1927 m. 
išleista jos pirmoji abiturien
tų laida. 

Nepriklausomoje Lietuvoje 
Alytaus gimnazija buvo lietu
vių tautinės kultūros židinys, 
skleidęs šviesą ir tiesą ne tik 
mūsų mieste, bet ir visoje 
Dzūkijoje. Gimnazijoje buvo 
išugdyta daug puikių žmonių, 
kurie aktyviai dalyvavo Lie
tuvos kūrimo darbe. 

Pirmosios sovietų ir vokiečių 

nacistų okupacijos metais 
(1940-1944m.) Alytaus gimna
zija nenutraukė savo veiklos. 
Sovietų Sąjungai 1944 m. Lie
tuvą okupavus antrą kartą, 
mūsų gimnazija buvo pertvar
kyta į dvi gimnazijas: 1-ąją 
berniukų ir 2-ąją mergaičių. 
1949 m. Alytaus 1-oji gimnazi
ja pavadinta Alytaus 1-ąją 
vidurine mokykla, o Alytaus 
2-oji — pavadinta 2-ąja vidu
rine mokykla. 1954 m. dalis 1-
osios vidurinės mokyklos ber
niukų buvo perkelti į 2-ąją, o 
dalis 2-osios vidurinės mokyk
los mergaičių į 1-ąją mokyk
las. 

Atgavus nepriklausomybę, 
1991 m. senosios Alytaus gim
nazijos patalpose įkurta Dai
liųjų amatų mokykla. 1994 m. 
Alytaus 2-ajai vidurinei mo
kyklai suteiktas Lietuvos par
tizanų generolo Adolfo Ra-
mausko-Vanago vardas, o 
1996 m. Alytaus 1-oji vidurinė 
mokykla pavadinta Alytaus 
Dzūkijos vidurine mokykla. 
Jau ketvirtus mokslo metus 
Alytaus Jotvingių vidurinėje 
mokykloje veikia gimnazijos 
klasės. Tikimės, kad 1999-
2000 mokslo metų pabaigoje 
Jotvingių vidurinei mokyklai 
bus suteiktas gimnazijos sta
tutas. 

Sukakties paminėjimo iškil
mių renginiai vyko spalio 1-5 
d. 

)rAlytaus naujienos", 1999 
m. rugsėjo 15 d. 

PRANEŠIMAS 
' o i ' ' 

Š.m. birželio mėn. JAV LB 
Vakarų apygardos valdyboje 
įvyko pareigų pasikeitimas. 
Buvusiam pirmininkui Zigmui 
Viskantai atsistatydinus, val
dybos nariams pageidaujant ir 

-prašant, Angelė Nelsienė suti
ko perimti pirmininkės parei
gas ir buvo valdybos vienbal
siai patvirtinta. 

Anksčiau ji dvi kadencijas (6 
metus) yra buvusi LB Vakarų 
apygardos valdybos pirminin
kė; vadovavusi daugeliui kul-

. .turinių ir politinių renginių — 
pvz.: Kalifornijoje Lietuvos 
600 m. Krikščionybės jubilie
jui, poeto B. Brazdžionio 80-
ties metų minėjimui-pagerbi-
mui, prof. V. Landsbergio ap
silankymui Kalifornijoje 1989 
m. ir 1991 m.; organizavo pla
taus masto renginius ameri
kiečių visuomenei Lietuvos 
vyriausybės atstovams; kalbė
jo amerikiečių TV, radijo lai
dose; plačiai aprašyta „Los 
Angeles Times" (1991 m.), 
„The Washington Post", „New 
York Times", „Orange County 
Register", JJB Opinion" (Cara-
cas, Venezuela) ir Lietuvos 
spaudos puslapiuose; organi
zavo susitikimus Lietuvos di
sidentams, valdžios atsto
vams, su prez. Reagan, ameri
kiečių spauda ir TV; 1990 m. 
suorganizavo — išrūpino bal-
tiečiams susitikimą su prez. 
Bush, kad Amerika pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Kelis kartus pa

kviesta į Baltuosius rūmus. 
Susitinka ir informuoja 
Kongr. vadovybę apie Lietuvą. 

Angelė Nelsienė, rūpinantis 
Lietuvos nepriklausomybės 
stiprinimu ir naryste NATO, 
JAV Atstovų rūmuose suor
ganizavo „The Baltic Caucus" 
ir pakvietė Kongreso atstovus 
John Shimkus ir Dennis Kuci-
nich būti koopirmininkais ir 
taip padėti Lietuvai (Latvijai 
ir Estijai). 

Ji yra ilgametė JAV LB ta
rybos narė, buvo XII tarybos 
prezidiumo pirmininkė, o šios 
tarybos išrinkta į Garbės teis
mą. Ji yra atstovė PLB seime. 

Dabartinė JAV LB Vakarų 
apygardos valdyba: 

Angelė K. Nelsienė — pirmi
ninkė, tel.: (714) 526-3648, E-
mail 

NELSAS@worldnet.att.net 
Vytautas Vidugiris — vykd. 

vicepirm., tel.: (310) 377-3192, 
E-mail 

VIDUGIRIS@earthlink.net 
Monte Sodeika — iždinin

kas, tel.: (310) 326-9219 , E-
mail MSODIS@aol.com 

Violeta Gedgaudienė — in
formacija, tel.: (805) 259-0258 

Danguolė Varnienė — švie
timas, tel.: (818) 249-7574. 

Amandas Ragauskas — 
kultūra, tel.: (818) 349-8133, 
E-mail 

AMANDASR@earthlink.net 
Albinas Sekas — jaunimo 

reikalai, tel.: (818) 957-3670, 
E-mail 

ALBINAS@earthlink.net 
Vytautas Burokas — sociali-

PREZIDENTAS, SEIMAS 
IR JO PIRMININKAS 

Retkarčiais „Drauge" pasiro
do užuominos apie trūkumus, 
negeroves Lietuvoje ir tuo pa
čiu paliečiamas prezidentas V. 
Adamkus. 1999.08.12 „Kelio
nių įspūdžiai — moterų lū
pomis" (Ed. Šulaitis), rašoma 
„...Irena Leonavičiūtė... pažy
mėjo, kad skirtumo tarp anks
tesnių ir dabartinių laikų nė
ra, nes valdžios žmonės vien 
tik gražiai kalba, bet mažai 
daro. Ji kvietė parašyti laišką 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui". 1999.08.21 laiškų 
skyriuje skaitau „Laikas susi
prasti". Laiškas rašytas Tere
sės ir Algimanto Landsbergių. 
Rašo „...dėl Lietuvos pilietybės 
a.a. amb. Stasio Lozoraičio 
našlei Danielai Lozoraitienei. 
Stebimės, kad pilietybė jai ne
buvo anksčiau suteikta... da
bartinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, dažnai lan
kydavosi... Vašingtone bei Lo
zoraičių namuose Romoje. Jis 
matė ir puikiai supranta..." ir 
t.t. 

Iš šių minėtų asmenų atrodo 
(iš vieno kito teko ir Čikagoje 
panašiai išgirsti), kad reikėtų 
tik išjudinti Lietuvos prezi
dentą ir jis galėtų daug ką pa
gerinti. Aš tikiu, kad nemažas 
skaičius „Draugo" skaitytojų 
norėtų pasakyti, ką buvęs 
„dypukas" (o dabar preziden
tas?) turėtų patvarkyti Lietu
voje. 

Visiems tiems, norintiems 
išdėstyti prezidentui, siūlau 
pirmiausiai atidžiai perskaity
ti du kartus Broniaus Nainio 
straipsnį „Konservatoriai, ne-
suskilkit", 1999.08.28. Dėl pa
vadinimo daug skaitytojų ga
lėjo ir neperskaityti, ypatingai 
tie, kurie politika nesidomi. 
Straipsnis realiai, tiesiai, švie
siai iškelia ir padeda ant pje
destalo pačią valdžią ir kaip 
Lietuva valdoma šiandien. 

niai reikalai/ryšiai su naujai
siais emigrantais, tel.: (310) 
474-0211. 

Zigmas Viskanta — spe
cialūs reikalai, tel. (310) 541-
5825, E-mail 

ZVISKANTA@aol.com 
Antonija Petrulienė (Phoe-

nix, Arizona) — visuomeniniai 
ir politiniai reikalai, tel.: (602) 
263-5197. A.N. 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

kviečia apylinkės jaunimą dalyvauti 
HaOoween Šokiuose ir 

Kanados LJS metiniame suvažiavime 

Halkroeen šokiai 

Kur? Latvių Namuose 
491 CollegeSt. Toronto 

Kada? 1999 m. spalio 30 d. 9 v. v 
Įėjimas? $7.00 su kostiumu 

$9.00 be kostiumo 

Taip pat įvyks 
Metinis suraiiavimas: 

Straipsnis istorinis — dar nie
ko panašaus „Drauge" neskai
čiau. Jo tikslas — suvienyti 
„...Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) vidinius nuo
monių išsiskyrimus", ir tuo 
pačiu aprašo apie galingiausią 
Lietuvos politinę instituciją — 
Seimą. Rašo „...visos kortos 
dar konservatorių rankose", 
„...pačiame Seime... pradeda 
išsiperėti nauja privilegijuota 
nomenklatūra". Rašoma apie 
Seimo narių nusibalsuotas 
privilegijas — sklypus, tarny
binius automobilius, valdiškus 
butus"... ir kuro bei išlaikymo 
priemones.. Šalia to, storas 
kapšas litų algos — irgi su 
keliais priedais". B. Nainys 
Seimo narius vadina seimū-
nais. Viešint Lietuvoje, ne vie
nas man sakė, kad valdžia — 
tai geras biznis. Taigi, seimū-
nai gyvena turtingai — kaip 
vaizbūnai. 

Tai prie ko čia prezidentas 
Valdas Adamkus? O dėl to, 
kad prezidentas įstatymų ne
leidžia ir jokių mokesčių, pen
sijų, privilegijų ir biudežto ne
nustato. B. Nainio straipsnis 
įgalins kiekvieną skaitytoją 

vaizdžiai suprasti, kieno ran
kose jėga. 

Dar pora citatų padės pa
gauti valdymo toną: „...konser
vatorių šūkis 'tarnauti tautai' 
liko tik dangaus skliautais nu
bangavęs aidas. Pustrečio 
šimto tūkstančio mokesčių 
mokėtojų pinigais išlaikomų 
valstybės pareigūnų... nebelin-
kę tautai tarnauti, bet... nori 
ją autoritetingai valdyti", 
„biurokratija didėja". Kas turi 
didžiausią balsą Lietuvos val
dymo procese, pasidaro labai 
aišku. Seime glūdi ta politine 
jėga, kuri gali daug ką pakeis
ti, pagerinti ir įgyvendinti. 
Ten ir laiškai turėtų būti nu
kreipti. Seimui vadovauja Vy
tautas Landsbergis. Keista, 
bet B. Nainio straipsnyje jis 
visai nepaminėtas, lyg tai pats 
pirmininkas nieko bendro ne
turėtų su seimūnais. Ar gali 
būti, kad „Draugo" žurnalis
tinis etiketas jį paminėti dar 
to neleidžia? Niekas nenori 
atimti V. Landsbergio nuopel
nų Lietuvos nepriklausomybės 
kritišku laikotarpiu, bet kei
čiasi laikai ir keičiasi žmonės. 
Iš spaudos ir televizijos mes 
žinom, kad V. Landsbergis 
daug keliauja. Maskvoj kon
certuoja pianinu, pristato kny-
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VILNIUS 
Žiemos kainos pirmyn ir atgal 

Spalio 1 d. - kovo 31d., 
išskyrus kalėdinį laikotarpį. 

NevvYork $406 
Chicago $450 
Seattle $560 
plius mokesčiai. 

Nuolaidos galioja ir iš kitų miestų. 

VYTIS TRAVEL 
40-24 — 235 St 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718-423-6161 

800-778-9847 
Fax 718-423-3979 

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

^ > y*«> *LU*»*Cfc 

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

i 
Kur? Lietuvių namuose 

1573 Bloor St. W. Toronto 
Kada? 1999 m. lapkričio 6 d. 1.30 vai. p.p 

No one makes round-
trip travel to Lithuania 
easier and more convenient 
than SAS. From Chicago. we 
offer oaily service to Vilnius .vrth 
just one hassle-free connec:".n 
through Stockholm. Our 4:3C o.m 
departure gives you a relaxed ~om-
ing arrival for business or pleasure. 
When you're ready to returr .ouH 
enjoy same-day travel bac* to 
Chicago through our Copen^agen 

hub. And whether 
you fly Business Oass 

or Economy Oass. you can be 
sure our service will be worid-class, 

and will altow you to arnve rested and 
refreshed - all for a reasonabie fare. 
Fmd out what a vvorld of difference 
SAS can make for your next trip. 
Just call your Travel Agent or SAS 
at 1-800-221-2350. For more infor-
mation and special offers, visit 
our webs»te at www.flysas.com. 

rHylit w 
SK<M6 
SK744 
SK743 
SK<M3 

ftwn 
OKcago 
Stockholm 
V»mus 
Copenhager 

To 
Stockholm 
NNM 
'ootnhagen 
Chwgo 

Departure Time 
4 30pf" 
920am-1 
12:45 m 
3:40 pm 

Arrtvsl Tkne 
?40 jm* l 
l&SOam-l 
2:15 pm 
5:40 pm 

gą, matosi su daug aukštų pa
reigūnų užsienyje ir t.t. Taigi, 
koks nors įstatymas galėjo 
praslysti (pvz., apie pensijas 
ar privilegijas) jam net neži
nant. Mūsų telkiniuose jis dar 
nesilanko. Tėvynes sąjungos 
(Lietuvos konservatoriui Čika
gos skyrius surinko daugiau

sia dolerių per paskutinius 
rinkimus. Už tai V. Landsber
gis Amerikos lietuvius turėtų 
gerai prisiminti.Tai dar viena 
priežastis, kodėl laiškus reikė
tų rašyti jam. 

Kęstas Kriaučiūnas 
Oak Lawn IL 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ". 
„DRAUGĄ" atminkime savo testamente, , ^ w ^ 

A . t A . 
dr. DOMINIKAS GIEDRAITIS 

Gyveno Michiana Shores, IN. Mirė 1999 m. spalio 10 
d., sulaukęs 84 metų. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Giedraitiene, dukros 

Audronė Giedraitytė Martinaitiene, žentas Vytas. Rūta 
Giedraitytė Milo, žentas Tom; anūkai: Rasa, Tomuką-, 
Inga ir Milo. 

Velionis buvo vyras a. a. Elenos. 
A. a. dr. Giedraitis priklausė Amerikos Lietuvių 

gydytojų sąjungai. 
Velionis pašarvotas spalio 13 d., trečiadienį, nuo 3 iki 8 

v. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.;. . 

Laidotuvės ketvirtadienį, spalio 14 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto Velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos 
šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių dr. Dominikas bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros, žentai ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600. 

Tauriam lietuviui patriotui 

A.tA. 
TEODORUI BLINSTRUBUI 

Amžinybėn iškeliavus, jo dukroms SEVERINAI 
JUŠKIENEI, žentui NAUDŽIUI, DAIVAI PA-
NARIENEI, žentui RAIMUNDUI, vaikaičiui 
EGIDIJUI JUŠKUI, provaikaičiui RAIMUNDUI 
ir visai šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia 

Dadis ir Jolita Biručiai 
Genė ir Raimundas Rimkai 
Zenonas ir Vanda Petkai 

Mirus mielai draugei 

A.TA. 
Dr. APOLONIJAI NENORTAJTEI 

PACIENEI 
giliai užjaučiam dukrą SIGITĄ, brolį ALGI. 
SKRINSKŲ ir VISKANTŲ šeimas Kanadoje, gimi
nes Lietuvoj ir visus artimuosius. 

Marija Sabaliauskaitė-Kupnenė 
Saulius ir Roma Kupriai su šeima 
Jonas Kuprys 
Vida Kuprytė 

A . t A . 
dr. DOMUI GIEDRAIČIUI 

apleidus šį pasauli, gilią užuojautą reiškiame žmonai 
JADVYGAI, dukroms ir šeimos nariams, giminėms 
bei draugams. 

* Monika Andrejauskiene 

Zita Dapkiene 

Elena Purtuliene 

Genovaitė Modestienė 

Onute Šiaudikiene 

Aldona Oliene 

Lina Žakiene 

Pranas Budimnkas 

Roma ir Viktoras Masčiui 
St. Pete Beach. FL 

mailto:NELSAS@worldnet.att.net
mailto:VIDUGIRIS@earthlink.net
mailto:MSODIS@aol.com
mailto:AMANDASR@earthlink.net
mailto:ALBINAS@earthlink.net
mailto:ZVISKANTA@aol.com
mailto:VYTTOURS@EARTHLINK.NET
http://TOURS.COM
http://www.flysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

M a n o m a , kad vienas ge
riausių šio rudens koncertų 
Čikagoje bus Kauno choro 
, .Kamertono" pasirodymas. 
Europoje . .Kamertonas" ne tik 
išgarsėjo kaip labai geras, ne
priekaišt ingas bažnytines mu
zikos atlikėjas. ..Kamertono" 
muzikantai taip pat puikiai 
atlieka ir populiaresnias žmo
nių žinomas bei mėgiamas 
dainas, kaip. pvz.. Juozo Nau
jalio dainą „Už Raseinių". 
Choristai, vadovaujami Algir
do Viesulo, savo Amerikos ke
lionėje at l iks ir retesnius 
Amerikos lietuvių kompozito
rių kūrinius - Antano Vana
gaičio ..Maldą" ir ..Laisves 
varpą". Vlado Jakubeno ..Nu
rimk sesute", Jono Govedo 
..Žemėn taiką nešu" ir Ritos 
Čyvaitės-Kliorienes ..Viena 
šeima — viena tauta". Vienin
telį savo koncertą Čikagoje 
„Kamertonas" rengia šį sek
madienį, spalio 17 d.. 3 vai.p. 
p. J aun imo centre. Bilietus 
jau galite įsigyti ..Seklyčioje". 

K e t v i r t a d i e n i s i r š e š t a 
d i e n i s Čikagos lietuviams -
ypatinga diena. Tą dieną rodo-

,ma Amerikos lietuvių televizi
ja! Lietuvių televizijai paremti 
spalio 24 d. 12 vai. Pasaulio 
lietuvių centro didžiojoje salė
je ruošiami pietūs. Linksmą, 
trumpą programą atliks ..Ant
ras kaimas". Vietas užsisaky
kite, skambindami Aldonai 
Palekienei tel. 708-448-7436. 
Pietus ruošia ir visus dalyvau
ti kviečia Amerikos lietuvių 
televizija ir PLC renginių komi
tetas. 

P i r m a s i s C i c e r o apyl in
k ė s LB rudeninis renginys -
,.Cepelinų pietūs" - ruošiami 
spalio 17 d. tuoj po 11 vai. šv. 
Mišių parapijos salėje. Kvie
čiame atvykti ir ciceriečius, ir 
kitų apylinkių lietuvius. Visas 
pelnas bus skir tas parapijos 
reikalams. 

D a r k a r t ą a p i e P a ž a i s l i 
Algis L i e p i n a i t i s kalbės spa
lio 13 d. 3 vai.p.p. Lietuvių 
draugijos narių popietėje 
„Gintaro" vasarvietės salėje 
'Union Pier, MI). Ta pačia 
proga bus rodomos Pažaislio 
festivalio bei Lietuvos seselių 
kazimieriečių veiklos filma-
juostes. Kviečiame visus na
rius bei apylinkių lietuvius 
dalyvauti . (Čikagos ir India
nos laiku tai būtų 2 vai. p.p..'. 

Č i k a g o s l i tuanis t inei mo
k y k l a i reikia mokytojų. 
Skambinkite mokyklos vedėjai 
Jūra te i Dovilienei tel. 630-
S32-6331. 

Ofelija Barškė ty tė daly
vaus informaciniame pašneke
syje apie investavimą besivy
stančiuose kraštuose. Pašne
kesys vyks Ateities savaitgalio 
metu šeštadienį, spalio 23 d. 
Ateitininkų namuose Lemon-
te. Smulki Ateities savaitgalio 
programa bus skelbiama šeš
tadienio, spalio 16 d.. „Drau
ge". 

A u d r ė Budrytė , aktorė ir 
režisierė, ves ..Raganų dienos" 
pietų programėlę ir pati joje 
dalyvaus. Pietūs vyks sekma
dienį, spalio 31 d., 12 vai. 
PLC. Pietus ruošia „Vaiko 
var ta i į mokslą būrelis", vietas 
užsisakyti galite, skambinda
mi Ritai Venclovienei tel. 847-
940-0233. Savo atvykimu pa-
remsite apleistus gatvės vai
kus Lietuvoje. 

Vyresniųjų l ie tuvių cen t 
r e „Seklyčioje" spalio 13 d. 2 
vai.p.p. klausysimės įspūdžių 
iš Lietuvos. Kalbės JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė Birutė Jasaitienė. 
Dviejų savaičių laikotarpis ne
buvo skirtas atostogoms. Bu
vo numatyta atlikti nemažai 
įvairių reikalų, pasimatyti su 
įtakingais valdžios pareigū
nais, pasitarti su Lietuvos 
Vaikų vilties našlaičių globos 
ir kitų organizacijų komiteto 
nariais. B. Jasaitienė nepa
miršo ir „Seklyčios" lankytojų, 
parvežė „lauktuvių". Visi ma
loniai kviečiami atvykti. Kaip 
j au įprasta, bus ir bendri 
pietūs. Atvykite! 

P i r m o j o ir k a r t u p a s k u 
t in io jo p r i e ška r inės n e p r i 
k l a u s o m o s Lietuvos p r e z i 
d e n t o Antano S m e t o n o s 
125 m. gimimo sukakties pa
minėjimas ruošiamas lapkri
čio 21 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p.p.. Lietuvių fondo salėje. 
PLC. Lemonte. Mes negalime 
paneigti svarbos lietuvių tau
tai, kurios pirmuosius žings
nius atkurtos nepriklausomy
bes akmenuotu keliu sėk
mingai vedė prez. A. Smetona. 
Planuokime minėjime daly
vauti — kartu bus prisiminta 
ir A. Smetonos 55 m. mirties 
sukaktis . 

šių metų „Draugo" gegužinėje. 

„Sietuvos" skau t i n ink ių 
i r vyr. skauč ių d r a u g o v ė s 
sueiga penktadienį, spalio 15 
d„ 5:30 val.p.p. vyks PLC, Le
monte. Visos narės prašomos 
dalyvauti. Turėsime ir dvi jau
nas viešnias — jūrų skautes, 
kurias draugovė „išleido" į va
sarą vykusią LSS „Gintaro" 
jaunųjų vadovių mokyklą. Iš
girsime jų įspūdžius ir patir
sime ką jos išmoko ir sužinojo. 
Dalyvaukime visos. 

Nori te sus i r a s t i d a r b ą ? 
Skaitykite „Draugo" skelbi
mus! Prenumeruokite „Drau
gą"! Visi JAV gyvenantys lie
tuviai, kurie dar niekada ne
buvo užsisakę šio vienintelio 
užsienio lietuvių dienraščio, 
laikraštį užsisakyti gali papi
ginta kaina. Metams - tik 65 
dol.! Ši nuolaida galios tik ri
botą laiką, taigi skubėkite! 

Dalia Pol ika i ty tė-Lie tuv-
ninkienė dainuos Vainio 
Aleksos parašytas ir sukom
ponuotas dainas penktadienį, 
spalio 15 d„ 7 vai. vak. Čiur
lionio galerijoje, Jaunimo cen
tre, vyksiančiame „Pavasaris 
rudenį" jaunimo poezijos va
kare. Dainas smuiku palydės 
Neris Aleksa. Visi kviečiami 
atsilankyti ir išgirsti mūsų 
jaunuosius talentus. Vakarą 
ruošia Lietuvių rašytojų drau
gija. 

Lietuvių k a r i ų v e t e r a n ų 
sąjungos „Ramovės" Čikagos 
skyriaus narių susirinkimas 
šaukiamas spalio 17 d„ sek
madienį, 12 vai. Jaunimo cen
tre. Susirinkime kviečiami da
lyvauti visi skyriaus nariai. 

SMAGI ŠAKIEČIŲ PUOTA 
Daug mūsų tautiečių yra 

girdėję apie Šakių miestą ir jo 
žmones. Tai vietovė, kun pra
ėjusią vasarą minėjo savo 400 
metų sukaktį . Šiame mieste 
išeina ant ras is pasaulyje (po 
Čikagos") .JDraugo" laikraštis, 
nors ir ne dienrašt is . Iš Šakių 
ir jo apylinkių yra kilę ne
maža Amerikoje gyvenančių 
žinomų žmonių, kurie yra su
žymėti neseniai Lietuvoje pa
sirodžiusioje knygoje -Žymes
nieji šakiečiai". 

Čikagoje bei jos apylinkėse 
gyvena nemaža Šakių krašto 
žmonių, susibūrusių į Šakie
čiu klubą. Šis klubas spalio 3 

d. Šaulių namuose buvo su
rengęs tradicinę „Derliaus 
šventę" arba. kaip kiti vadina. 
„Octoberfest". Šiemet šis po
būvis bent svečių skaičiumi 
buvo vienas iš labiausiai nu
sisekusių per paskutiniuosius 
penkerius metus. Na. ir nuo
taika buvo puiki. Lauke gana 
stipriai lyjant ir pučiant žvar
biam vėjui. Šaulių salėje link
sminosi apie 200 žmonių ir 
nekreipė jokio dėmesio į ne
lemtas gamtos išdaigas. 

Nuotaiką puikiai pakele 
Kosto Ramanausko muzikos 
garsai, juos praturtino Liuci
jos Kvietkauskienės smuikas 

ir dainos. Nemažai svečių ilgai 
sukosi šokių sūkuryje ir kitaip 
pramogavo. Virtuvės šeimi
ninkės Anelė Ramanauskienė 
ir Ema Balzerienė džiaugėsi, 
kad atvykusieji suvalgė visą 
maistą, nors vien tik cepelinų 
buvo paruošta apie 200. Lan
kytojus prie durų pasitiko klu
bo valdybos narė Jean Banie
nė, dirbo ir kiti klubo pa
reigūnai bei talkininkai. Tas 
bendras visų darbas davė ne
blogų vaisių ir į klubo kasą 
atnešė nemaža pajamų. Kaip 
teigė ne vienas iš šios ša 
kiečių klubo puotos dalyvių, 
tokio nuotaikingo pobūvio 
Šaulių namuose jau seniai ne
buvo. E.S. 

APIE LIETUVOS KAIMO PARAPIJAS, 
KALĖJIMUS IR JAUNIMĄ 

Spalio 3 d. Šv. Antano para- tųjų ir skriaudžiamųjų, ypač 

Šakiečiu klubo nariai prie vaiSių stalo Šaulių namuose Iš dešines: klubo sekretore Jean Baniene. Bronius ir 
Dalia Blekiai bei Elena Kuniirotiene Nuotr Ed. Šulaičio 

Nuotr. Jono Kuprio 

Čikagos mies to Vyresn ių 
j ų r ū p y b o s skyr ius vyres
niuosius Čikagos gyventojus 
kviečia pasiskiepyti nuo gripo 
ir plaučių uždegimo. Pasiskie
pyti bus galima visą spalio ir 
lapkričio menes; net 55 Čika
gos vietose. Skiepų išlaidas 
padengs Medicare draudimas, 
taigi Čikagos gyventojai, ku
riems 65-eri ar daugiau, pasis
kiepyti galės nemokamai, jei 
atsineš Medicare bei kitų 
draudimų korteles. Pasiskie
pyti bus galima spal io 13 d. 
nuo 9 iki 3 val.p.p. Southvvest 
Senior Center (6117 S. Kedzie) 
ir 18th Ward 8145 S. Ked
zie); spal io 21 d. nuo 9 iki 1 
val.p.p. South Side Senior Ser
vice Organization (6012 S. Ar
cher); spa l io 25 d. nuo 8:30 
iki 12:30 val.p.p. Southvvest 
Senior Center (6117 S. Ked- ~ 
zie.i. spa l io 28 d. nuo 9 iki 3 
val.p.p. St. Bede's (8300 S. 
Kostner), l apkr ič io 10 d. nuo 
9 iki 3 val.p.p. Southvvest Se
nior Center (6117 S. Kedzie). 
Daugiau informacijos tel. 312-
744-4016. 

Šv. Kaz imie ro seselių r ė 
mė jų pokyl is vyks sekmadie
nį, spalio 24 d„ 1:30 val.p.p. 
Oak Lawn „Hilton" viešbutyje 
(Cicero ir 94 Str.). Ruošiami 
skanūs valgiai, įdomi progra» 
ma, laimėjimai: Bilieto kaina 
- tik 20 dol. Užsisakyti vietas 
galite iki spalio 18 d., skam
bindami tel. 773-776-1324. 

S u p a ž i n d i n i m a s su rašyto
jo V. Kavaliūno novelių knyga 
„Šauksmas" rengiamas spalio 
17 d. 12 vai. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Su ra
šytojo kūryba supažindins poe
tė, rašytoja Julija Švabaitė-
Gylienė. Literatūrologas Titas 
Antanaitis iš knygos .Šauks
mas" perskaitys trumpą no
velę. Knygos supažindinimo 
popietėje dalyvaus rašytojo 
duktė prof. Jolita Kavaliū
naitė. Rengia LB švietimo ta
ryba ir PLC renginių komite
tas . 

T r e č i a d i e n i , spa l io 13 d., 
6 va i . vak. , 6250 S. Talman 
Ave patalpose šaukiamas la
bai svarbus susirinkimas, kurį 
organizuoja Southvvest Orga-
nizing Project. Susirinkime 
bus diskutuojama, kodėl tiek 
daug Marquette Parko apy
linkėje negyvenamų, užkaltais 
langais namų. Visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti — 
dalyvaus ir Marąuette Parko 
Lietuvių namų savininkų or
ganizacija, kuri siūlo nedel
siant veikti, kad mūsų apy
linkė visiškai nesunyktų. Tu
rintieji klausimų, kreiptis į 
jos pirm. Juozą Bagdžiu tel. 
773-434-3713. 

M a r ą u e t t e P a r k L ie tuv ių 
n a m ų s a v i n i n k ų o rgan iza 
cijos sus i r ink imas bus spalio 
15 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Pakviesti da
lyvauti apylinkei atstovaujan
tys valdžios pareigūnai. Po su
sirinkimo — kavutė. 
Kviečiami visi organizacijos 
nariai ir svečiai. 

pijos bažnyčioje Mišias atlaikė 
ir prasmingą pamokslą pa
sakė tolimas svečias iš Lietu
vos kunigas Jaun ius Kelpša. 
J is taip pat dalyvavo ir sek
madieniniame lietuvių pašne
kesyje, vykusiame buvusios 
mokyklos parapijos patalpose. 

Šis dar jaunas dvasininkas, 
dirbantis Ūdrijos parapijoje, 
netoli Alytaus, taip pat yra ir 
Alytaus sunkiųjų darbų kalėji
mo kapelionas. Šias pareigas 
jis eina jau šešerius metus. Gau
siai susirinkusiems Cicero ir 
apylinkių lietuviams kun. J. 
Kelpša papasakojo apie savo 
darbus, nušvietė kalinių bei 
kalėjimų padėtį, o taip pat pa
žvelgė į gyvenimą Lietuvoje 
apskritai. 

Pristatytas sekmadieninių 
pokalbių vedėjo Petro Kisie
liaus, kun. Kelpša pasakojo 
apie savo darbo sunkumus. 
Kadangi sekmadieniais j is 
turi būti savoje parapijoje, pa
reigas kalėjime atlieka šešta
dieniais. Jo darbas kalėjime 
yra neapmokamas, nes tam 
reikalui nėra etato. Iš viso 
Lietuvoje yra 8 kalėjimų ka
pelionai, tačiau visi dirba 
nemokamai. Tuo reikalu, pa
sak svečio, nesidomi Lietuvos 
vidaus reikalų ministerija, ne
daug dėmesio kreipia ir Lietu
vos bažnytinė vadovybė. 

Alytaus kalėjimas, kaip ir 
kiti kalėjimai Lietuvoje, yra 
gerokai perpildytas: 500 vietų 
kalėjime gyvena 2,200 žmonių, 
jų sąlygos čia apgailėtinos. 
Kalbėtojas pažymėjo, kad ir 
tarp kalinių yra privilegijuo-

gerai gyvena „patupdyti" ma-
fiozai, kurie jaučiasi kaip po
nai, nes krautuvėje gali pirkti 
ką tik nori, į jų sąskaitas per
vedami pinigai iš laisvėje gy
venančių draugų ar šeimos 
narių iždo. 

Kun. J. Kelpša paminėjo, jog 
Alytaus kalėjimo vadovybe su
daro trijų skyrių žmonės, ku
rie tarpusavyje labai maža ką 
bendro turi. Vieni rūpinasi ka
linių auklėjimu, kiti — pri
žiūri tvarką. Be to, yra ir ope
ratyvinis skyrius. Visa tvarka 
kalėjimuose yra išlikusi dar iš 
sovietinių laikų, o taip pat ka
lėjimo vadovybėje yra daug 
rusų kilmės žmonių. 

Tačiau pasakotojui kalėjime 
dirbti patinka, nors ypatingais 
rezultatais jis pasidžiaugti ne
gali. Kartais tarp žmogžudžių 
ar kitų sunkiai nusikaltusiųjų 
kunigas aptinka žmonių, ku
riems rūpi religinis gyveni
mas. Tarp kalinių yra gerų 
žmonių ir jie turi nemaža gė
rio. 

Kadangi dabartinę kun. J . 
Kelpšos parapiją sudaro kai
mo gyventojai, tai svečias pa
sakojo apie liūdną kaimiečių 
gyvenimą. Kalbėtojas, kuris 
atvyko paviešėti pas Wood-
ridge, IL, gyvenančią seserį V. 
Kelpšaitę-Masienę taip pat at
sakė ir į tautiečių A. Šato, S. 
Bernatavičiaus, I. Leonavičiū
tės bei kitų dalyvių klausimus. 

Susirinkimo pabaigoje buvo 
pristatytas ir kitas svečias — 
dar tik prieš mėnesį laiko į 
Mundelain kunigų seminariją 
studijuoti atvykęs Gediminas 

Jankūnas. Šis 20 me tų am
žiaus iš Panevėžio kilęs.kUfri-
kas du metus j au y r ą pralei
dęs Kauno kunigų seminari
joje. Jis į gyvenimą Lietuvoje 
pažvelgė iš šviesesnių pozi
cijų. 

Gediminas aiškino, kad Lie
tuvoje yra daug gero ir gra
žaus jaunimo. Tą liudija dainų 
ir šokių, sporto Šventės, tryli
ka veikiančių universitetų ir 
akademijų, daug studijuojan
čių darbščių jaunuolių. J is pa
minėjo susirinkime dalyvavu
sią panevėžietę, daba r gyve
nančią Cicere ir baigiančią 
Morton gimnaziją Ramoną Lu-
kauskaitę, ji buvo pavyzdingo 
jaunimo gretose. Lietuvos jau
nimas nori būti teigiamai įver
tintas dabar, o ne po 60-70 
metų", — kalbėjo klierikas iš 
Lietuvos. Susir inkime buvu
sieji tautiečiai sudėjo 247 dole
rių, kurie buvo įteikti į Lie
tuvą tą pačią dieną grįž
tančiam kun. J . Kelpšai. J a m 
taip pat buvo pal inkėta sėk
mės ir sveikatos, besidarbuo
jant savo parapijoje i r kalėji
muose. 

Cicero lietuviams netekus 
nuolatinio kunigo Kęstučio 
Trimako (jis sugrįš ir Lietuvos 
tik prieš Kalėdas), dabar rei
kia pasitenkinti svečiais iš ki
tur. 

Rugsėjo 26 d. Mišias laikė 
dabar Svč. Mergelės Maruos 
Gimimo parapijai ta lkinant is 
i r Čikagoje studijuojantis kun. 
R. Gudelis. J i s po pamaldų 
irgi atėjo į sekmadieninį lietu
vių susibūrimą. Kun. R. Gude
lis taip pat kalbėjo apie Lie
tuvą ir jos žmones. 

E d . Su la i t i s 

DR. L. SIDRYS PASAKOJO APIE KATARAKTA 
Rugsėjo 22 d., trečiadienį, 

vyresniųjų lietuvių popietėje 
seklyčioje" akių gydytojas Li
nas Sidrys skaitė paskaitą 
apie kataraktos gydymą ir 
akių priežiūrą. Renginių va
dovė E. Sirutienė džiaugėsi, 
kad geraširdis daktaras L. 
Sidrys mūsų neapleidžia ir jau 
antrą kartą mums, „garbingo 
amžiaus" sulaukusiems, sutei
kia žinių, kaip gintis nuo re
gėjimo praradimo senatvėje. 

Dr. Linas Sidrys 

Pirmiausia daktaras paaiš
kino, kad katarakta nėra liga, 
kad tai tik pasikeitimas akies 
ięšyje, kuris įvyksta senstant; 
tai kaip ir plaukų pražilimas. 
Katarakta yra akies lęšio 
drumstis. Kodėl ir nuo ko taip 
pasidaro — neaišku. Daugiau
sia pasireiškia vyresniame 
amžiuje, bet gali atsirasti nuo 
Rentgeno spindulių, kai ku
rių vaistų ir ligų, pvz., diabe
to. Kartais ir kūdikiai gimsta, 
turėdami kataraktą. Svarbu, 
kur katarakta susidariusi ir 
kiek joje drumzlių, atseit, kiek 
yra „prinokusi". Katarakta 
akies dugne labai trukdo žiū
rėti į šviesą. Stiprioje šviesoje 
akies vyzdys (lėliukė) susi
traukia, ir tada žmonės mato 
miglas ar žiburiavimus. Kata
rakta nėra skausminga, retai 
iššaukia sutinimus, bet esant 
glaukomai gali pradėti skau
dėti. Akių gydytojas pamato 
kataraktą, t ikrindamas akį of-
talmoskopu. Naudodamas spe
cialų instrumentą gydytojas 
gali tiksliai nustatyti , kur ka
tarakta yra ir koks jos drums
tumas. Žmogui senstant į ka
taraktą susirenka ląstelės, ir 
ji kartais pasidaro kieta kaip 
akmenukas. Vaiko lęšis yra 
minkštas kaip želatina. Kata

raktos operacija bet kurio 
amžiaus žmogui paprastai pa
daroma be visuotinės aneste
zijos, ir pacientui nereikia pa
silikti per naktį ligoninėje. 
Operacijos metu lęšis išima
mas ir įdedamas dirbtinis — 
pagamintas iš plastiko ar sili
kono. Jį vadina „lens im-
plant". Jei įsodintojo lęšio ne
būtų, tai žmonės turėtų dėvėti 
vadinamuosius „kontaktinius 
lęšius", o jei tų negalėtų ne
šioti, tai reikėtų dėvėti aki
nius su labai storais stiklais. 
Kataraktos operacija dažniau
siai šiais laikais pavyksta pui
kiai ir nėra komplikacijų. 

Dr. L. Sidrio tėvas, irgi akių 
gydytojas, studijas baigė Vo
kietijoje. Dr. Linas papasako
jo, kaip akys buvo operuoja
mos „anais laikais" ir kaip me
dicina pažengė į priekį per 50 
metų. Kad ir toks pavyzdys. 
Kas sugalvojo į akį dėti plast
masinį lęšį? Antrojo karo me
tu vokiečių ir anglų lakūnams 
susišaudžius ore, vienam ang
lui į akį pataikė plastikinė (iš 
peršauto lango) skeveldra, ku
ri pasiliko, nesukeldama jokių 
blogų pasekmių akyje. Kaž
kas, tokį dalyką pastebėjęs, 
susigalvojo lęšius akims dary
ti iš plastiko, nes stikliniais 
lęšiais buvo sugadinta daug 
akių. Per 30 metų buvo išgal
vota įvairiausių plastikinių 
lęšių. Dr. L. Sidrys paminėjo, 
kad darant kataraktos opera
ciją šiuo metu net nebesiuva
mas pjūvis, nes šilkas erzina 
odą. Yra suspaudžiamos žaiz
dos „lūpos" , ir nebereikia siū
ti. Po katarakto operacijos ma
tomumas pasidaro kaip jau
nystėje. Prieš 25 metus kata
raktą traukdavo iš akies — 
reikėjo didelio pjūvio. Dabar 
kataraktą suskaldo akyje gar
so bangų vibracija (ultra 
sound). 

Matomumas prarandamas 
staiga ar pamažu. Pirmieji 
simptomai pasirodo vienoje 
akyje. Svarbiausios tinklainės 
dalies sunykimas smarkiai ap
gadina regėjimą, bet visiškai 
neapakina. Lieka šoninis ma
tymas. Simptomai beskaus
miai, bet akyse matosi plau-

kiojantys, juodi taškai ir 
brūkšniai, ta ip pat žaibavi
mai. Tučtuojau reikia kreiptis 
pas oftalmologą, kur is apžiū
rėjęs akis nuspręs , a r naudoti 
lazerį, šaldymo terapiją, ar pa
ryti operaciją. 

Glaukoma (Glaukoma) — 
tai spaudimo padidėjimas 
akies obuoly; pažeidžiamas 
regėjimo nervas, ir nuo to gali
ma apakti. Spaudimą galima 
sutvarkyti vaistais. Taip pat 
daktaras pa tarė sausių akių 
gydymui naudoti dirbtines 
ašaras. Sausas akis dažnai tu
ri žmonės sergantys a r t r i tu . 

Dr. L. Sidrys ta ip pa t pasa
kojo, kad Lietuvoj y r a didelė 
medicinos problema -— ne
praktikuojami, nedaromi or
ganų persodinimai. Ten yra 
tiek daug nusižudymų, tai 
bent nelaimingųjų organus 
panaudojant būtų išgelbėta ir 
daug akių. Į tai medicinos 
įstaigos turėtų atkreipt i dėme
sį ir kreiptis į Sveikatos mi
nisteriją. 

Eame dr. L. Sidriui labai 
dėkingi už tokią įdomią ir tu
riningą paskaitą. Jo patar imai 
buvo labai reikalingi. 

Emil i ja J . Va lant in i enė 

Skelbimai 
• S t a s y s R a d a v i č i u s i š 

Kauno i e ško s e s e r s Gerdos 
Marijos R a d a v i e l u t e s , gyv. 
Los Angeles, C A. K a s žinote 
apie ją, r a š y k i t e : S t . R a d a 
v ič ius , S a s n a u s k o g -vė 30 , 
bt . 2, K a u n a s 8008 , Lietuva 
arba skambinkite te l . 011-370-
7-79-25-28. •*-» 

• Š ia i s m e t a i s s u k a n k a 
ALRK Moterų s ą j u n g o s 86 
metų g y v a v i m o j u b i l i e j u s . 
Kviečiame visus pabendrau t i 
su mumis! Bus skanūs pietūs, 
graži p r o g r a m a . V y k s s e k 
madieni , s p a l i o 17 d., IKK) 
vai. p.p. Mayfield res torane , 
8072 S. A r c h e r A v e . P ie tų 
kaina 15 dol. Dėl vietų skam
binti iki spalio 14 d. Tel . 773-
682-7462 vakara is . 
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