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Seimo vadovas užmiršo esąs 
„medžioj amas" 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Įsigydamas žemės 
sklypą, Vytautas Landsbergis 
padarė vienintelę klaidą — 
užmiršo, kad jau dešimtmetį 
jis yra .medžiojamas*, teigia 
Seimo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas Andrius Kubi
lius. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį vienas konservatorių 
vadovų A. Kubilius teigė, kad 
.medžioklė" prasidėjo „prieš 
10 metų, kai tuometinė Mask
va po Baltuos kelio apkaltino 
Landsbergį vadovaujant Lie
tuvos nacionalistams ir viso
mis nuodėmėmis". „Jeigu per
žvelgsime šiuos 10 metų, tai 
pamatysime, kad ši 'medžio
klė' tesėsi ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais, kai Lands
bergis buvo kaltinamas totali
nio sekimo organizavimu, 
Norvegijos premįjos pasisavi
nimu, bendradarbiavimu su 
KGB ir ne vieno perversmo — 
kartu su savanoriais ar asme
niškai — organizavimu", sakė 
A. Kubilius. 

„Klaida yra ne pats faktas, 
kad (Seimo) pirmininkui buvo 
paskirtas sklypas, klaida yra 
ta, - kad nebuvo įvertinta 
šiandieninių nuotaikų skalė ir 
azartas, su kuriuo kai kas šias 
nuotaikas bando skatinti", 
sakė A. Kubilius. Anot jo, „ši 
medžioklė yra unikali, nes 
visiškai aišku, kao\ „medžio
tojai" nueis į istorinę už
marštį, o „medžiojamasis" liks 
vierfa didžiausių Lietuvos isto
rijos figūrų". 

A. Kubilius ragino neuž
miršti V. Landsbergio asmeni
nių nuopelnų valstybingumo 
atkūrimui ir „prisiminti tai, 
kad V. Landsbergis buvo ir 
pirmasis faktinis nepriklauso
mos Lietuvos prezidentas". 
„Todėl ir šiuo požiūriu žiūrint, 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
V. Landsbergiui priklauso ne 

sakė A. Kubilius. 
Toje pat spaudos konferenci

joje konservatorių partijos pir
mininko pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė teigė, kad, pasi
baigus V. Landsbergio kaden
cijai, valstybė turėtų jam su
teikti tokias pat sąlygas, kaip 
ir buvusiam prezidentui Algir
dui Brazauskui. „O jeigu vi
suomenė negali ir nemoka 
įvertinti jai nusipelniusiųjų, 
tai yra visuomenės, o ne nusi
pelniusiųjų problema", pridū
rė A. Kubilius. 

R. Juknevičienė, paklausta, 
kaip partija vertins, jeigu 
paaiškėtų, kad V. Landsbergis 
nedeklaravo savo įsigyto skly
po, atsakė, kad tai „hipotetinis 
klausimas", ir, jos žiniomis, 
„dėl deklaravimo problemų ne
turėtų būti". 

Šeštadienį dienraštis „Res
publika" pranešė, kad kilus 
skandalui, V. Landsbergis 
kreipėsi į Valstybinę mokesčių 
inspekciją ir paprašė papildyti 
jo 1998 metų turto ir pajamų 
deklaraciją sklypu sostinės 
Žvėryno rajone, įsigytu už 
32.482 litus. 

Dėl turto neteisingo deklara
vimo asmuo gali būti patrauk
tas administracinėn arba 
baudžiamojon atsakomybėn. 

V. Landsbergis praėjusią sa
vaitę teigė, jog sklypą įsigijo, 
pasinaudojęs signatarams ski
riama tokia teise ir nepa
žeisdamas įstatymų. Drauge 
su juo sklypus Žvėryne įsigijo 
signatarai Liudvikas Sabutis 
ir Bronislavas Kuzmickas. 

V. Landsbergis už 9 arų 
sklypą mokėjo labai mažai. 
Rinkos specialistų teigimu, Šio 
sklypo vertė pusė milijono 
litų. 

Kilus skandalui, V. Lands
bergis sklypo atsisakė ir pa
prašė vyriausybės jį parduoti 
iš varžytinių, kainų skirtumą 
pervedant labdarai. tik sklypas, bet ir namas 

Prezidentas galėtų pasiūlyti 
Seimo pirmininkui 

atsistatydinti 
Vilnius, rugpjūčio 23 d. 

(Elta) — „Lietuvos preziden
tas neturi likti abejingas Lie
tuvos Seimo prestižui", mano 
Seimo Socialdemokratų frakci
jos seniūnas Aloyzas Sakalas. 

„Jeigu Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis nesu
pranta, kokią gėdą jis už
traukė Seimui, tai apie tai 
galėtų prabilti, užuot tylėjęs 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, pasiūlydamas Sei
mo pirmininkui atsistatydin
ti", sakė jis pirmadienio spau
dos konferencijoje, komentuo
damas sklypų pirkimo istoriją. 

A. Sakalo teigimu, Socialde
mokratų frakcija savo posė
dyje svarstys, kaip reaguoti į 
šį skandalą, taip pat tarsis su 
kitomis frakcįjomis. 

Socialdemokratų partijos 
Garbės pirmininko nuomone, 
šitoje situacijoje galimi keli 
variantai — nieko nedaryti, 
pradėti rinkti parašus dėl ne
pasitikėjimo Seimo pirminin
ku ar apkaltos pradžiai už tur
to ir pajamų deklaracijos 
klastojimą. „Prašymas įrašyti 
turtą į deklaraciją faktams 
iškilus viešumon jau nieko ne
keičia, todėl Seimo pirmininko 
laukia ir juridinė atsakomybė 
UŽ turto slėpimą", teigė A. Sa
kalas. 

Jo nuomone, Seimo pirmi
ninko pasiūlymas premjerui 

Seimo nar ia i ragina Europą 
aiškiau pasisakyti dėl Čečėnijos 

das Endriukaitis, sakė, jog E. 

Nuotr.: Rugpjūčio 23 dieną Lietuvos Seimo pirmininkas Vytauia? Landsbergis palydėjo į žygį „Vilnius-Talinas" 
išvykstančius dviratininkus. Sis žygis, kaip ir daugelis renginib, pastarosiomis dienomis vykstančių Lietuvoje, 
skirtas Baltijos kelio dešimtmečiui. 1989 m. šimtai tūkstančių Lietuvos, Latvįjos ir Estijos gyventojų, sudaryda
mi gyvą grandinę, susikibo rankomis, siekdami pademonstruoti savo vienybe. Grandine nusidriekė nuo Vilniaus 
iki Talino. (Elui 

Dėl vadininkų nerangumo 
Lietuva negauna piniginės 

pagalbos 
Vilnius, rugpjūčio 23 d. savivaldybių aplinkos apsau-

Rolandui Paksui sudaryti val
stybinę komisįją ir organizuoti 
jo privataus sklypo varžyti
nes, nesiderina su mūsų 
įstatymais, pagal kuriuos pri
vačia nuosavybe, rūpinasi 
pats jo savininkas. „Bus 
įdomu pažiūrėti premjero re
akciją į tokį pasiūlymą ir, jei 
jis pasiūlymą priims, tai bus 
puiki dingstis ir kitiems sig-
natarams-sklypų savininkams 
kreiptis į vyriausybę dėl auk
cionų organizavimo jų skly
pams", mano A. Sakalas. 

* „Lietuvos telekomas" 
nuo spalio 1 d. nutraukia 
sutartis su kai kuriais vadina
mosios 900-sios paslaugos tei
kėjais, kurie nesilaikė įsipa
reigojimų ir sutarties sąlygų. 
Birželį ir liepą „Lietuvos tele
komas" diskutavo su 900-sios 
paslaugos teikėjais dėl kai ku
rių paslaugų teikimo, tačiau ir 
toliau buvo reklamuojamos su 
erotika susijusios paslaugos. 
Paprastai jos yra labai bran
gios, ir pasitaiko pranešimų, 
kad vaikai tėvams pridaro 
daug papildomų išlaidų. 900-
oji paslauga Lietuvos rinkoje 
buvo pristatyta pernai ba
landį. Telekomas tikėjosi, kad 
paslaugos teikėjai pasiūlys 
„rimtas informacijos bei kon
sultacijų paslaugas". Tačiau 
900-sios paslaugos teikėjai 

(BNS) — Lietuvos vyriausybei 
tenka daugiau skolintis už
sienyje dėl pernelyg nerangios 
Užsienio reikalų ministerijos 
veiklos, teigė finansų specia
listė. 

Nepriklausoma ekonomistė 
Margarita Starkevičiūtė ko
mentavo pastarojo vyriau
sybės posėdžio sprendimą -pa
pildomai skolintis užsienyje 
savivaldybių investiciniams 
projektams finansuoti ir „Ma
žeikių naftos* apyvartos lė
šoms papildyti. 

Vyriausybė praėjusį trečia
dienį nutarė skolintis iš Aus
trijos ir JAV bankų 75 mln. 
JAV dolerių (300 mln. litų) 
„Mažeikių naftos" einamie
siems mokėjimams bei dar 15 
mln. eurų (63.63 mln. litų) — 
iš Europos investicijų banko 

Kultūros atašė bus 
atšaukta iš 
Amerikos 

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas 
pirmadienį pritarė, kad Vida 
Pabarškaitė būtų atšaukta iš 
Lietuvos kultūros atašė JAV 
pareigų. 

V. Pabarškaitę atleisti iš 
šių pareigų kultūros ministras 
Arūnas Bėkšta ketina arti
miausiomis dienomis. 

V. Pabarškaitė grįš į anks
tesnįjį darbą — Kultūros mi
nisterijos Tarptautinio bend
radarbiavimo skyriaus vado
vės pareigas. 

A. Bėkšta su prašymu pri
tarti V. Pabarškaitės atleidi
mui iš atašė pareigų į užsienio 
reikalų ministrą A. Saudargą 
kreipėsi praėjusią savaitę. Mi
nistras savo sprendimą at
šaukti 25 metų V. Pabarškaitę 
motyvavo valstybės biudžeto 
lėšų taupymu. 

V. Pabarškaitę Lietuvos 
kultūros atašė JAV nuo liepos 
1 dienos paskutinėmis savo 
darbo dienomis paskyrė buvęs 
kultūros ministras Saulius 
Šaltenis. 

Iš vyriausybės rezervo fon
do Lietuvos kultūros atašė 
JAV ir jos pavaduotojos parei
gybėms išlaikyti šiemet buvo 
skirta 576,700 litų. 

dažniausiai apsiribodavo teik
dami įvairias pramoginio po
būdžio paslaugas (žaidimai, 
pažintys ir pan.). <BNS> 

gos ir kitiems investiciniams 
projektams finansuoti. 

Pastariesiems projektams, 
M. Starkevičiūtės įsitikinimu, 
Lietuva galėjo gauti neatlygin
tinos paramos iš Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų, 
jei Užsienio reikalų ministeri
ja būtų buvusi veiklesnė. Jos 
žiniomis, tokiems projektams 
Latvijos ir Estijos vyriausybės 
gavo ES finansavimą. 

M. Starkevičiūtė ironizavo, 
kad užuot papildomai skolinu-
sis, vyriausybė turėjo iš atos
togų atšaukti užsienio reikalų 
ministrą Algirdą Saudargą ir 
paraginti jį, kad Lietuva 
gautų finansavimą iš ES 
fondų. „Tai būtų pigiau, nei 
kiekviename vyriausybės po

sėdyje skolintis po 100 mili
jonų dolerių", sakė M. Starke
vičiūtė. 

URM pirmadienį kritikos 
nekomentavo. 

Europos Komisijos (EK) ge
neralinio direktoriaus pava
duotojas Francois Lamoureiuc 
anksčiau šį mėnesį sakė, kad 
Europos Sąjunga yra pasiren
gusi suteikti Lietuvai „iš
skirtinę" finansinę paramą 
mainais už tikslią Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo 
datą. EK pareigūnas sakė, 
kad, pateikusi konkretų Igna
linos jėgainės uždarymo pla
ną, Lietuva su šių metų 
PHARE programos biudžetu, 
papildomomis programomis 
žemės ūkiui ir infrastruktūrai 
plėtoti bei pridėjus papildomą 
finansinę paramą branduoli
niam saugumui užtikrinti, 
galėtų nuo 2000-2001 metų 
gauti 100 mln. eurų per me
tus. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. 
(BNS) — Parlamentaras Rytis 
Kupčinskas mano. kad klausi
mo dėl Čečėnijos nepriklauso
mybės pripažinimo svarstymą 
Lietuvos Seime lems padėtis 
Šiaurės Kaukaze bei tolesne 
Europos organizacijų nuosta
ta. 

Tai jis sakė spaudos konfe
rencijoje penktadienį, po Sei
me įvykusių susitikimų, ku
riuose dalyvavo Europos Tary
bos Parlamentines Asamblėjos 
(ETPA) Čečėnijos reikalų lai
kinosios komisijos pirminin
kas Ernst Muehlemann, Če
čėnijos parlamentarai Achjad 
Idigov ir Abdula Jusupov bei 
parlamentinių ryšių su Če
čėnijos Respublika Ičkerija 
grupės nariai, Estijos parla
mentaras Andrės Herkel. 

A. Idigov vadovauja Ičke-
rijos parlamento tarptautinių 
ryšių komitetui, faktiškai jis 
laikomas Čečėnijos užsienio 
reikalų ministru. 

Parlamentinių ryšių su Če
čėnija grupės pirmininkas R. 
Kupčinskas, paklaustas, ar 
įmanoma, kad Seimas svar
stytų Čečėnijos nepriklauso
mybės klausimą, teigė, jog „tai 
priklausys nuo situacijos 
Šiaurės Kaukaze, nuo to, kaip 
į problemą toliau reaguos Eu
ropos organizacijos". 

Šeši Seimo nariai ir Estijos 
parlamentaras pasirašė krei
pimąsi į ETPA prezidentą 
Lord Russel-Johnston. Rašte 
Europos Taryba raginama 
„imtis visų priemonių, kad Ru
sija įsipareigotų ir garantuotų 
Čečėnijos tautos apsisprendi
mo teisės įgyvendinimą". 

Tarptautinės parlamentarų 
grupės Čečėnijos problemoms 
generalinis sekretorius Algir-

Muehlemann įteiktas daugiau 
kaip 1,300 Lietuvos gyventojų 
pasirašytas raštas ETPA pre
zidentui. 

Pasak A. Endriukaičio, su
sitikime kalbėta apie galimy
bę Europos Taryboje įkurti 
tarptautine grupę Čečėnijos 
problemoms. E. Muehlemann 
pasiūlė į Šveicariją pakviesti 
ir išklausyti Čečėnijos politi
kus. 

A. Idigov pabrėžė Europos 
Tarybos ir Lietuvos atstovų 
tarpininkavimo svarbą, ban
dant atgaivinti Rusijos ir 
Čečėnijos taikos dialogą. Pa
sak A. Idigov, pasaulyje maža, 
bet yra valstybių, kurios pri
pažįsta Čečėnijos nepriklauso
mybės siekius. Jis pabrėžė su
prantąs, kad dėl savo 
valstybinių tikslų ir santykių 
su Rusija tos valstybės kol kas 
negali savo požiūrio į Čečėniją 
paskelbti viešai. 

Maskva laiko Čečėniją ne
atskiriama Rusijos Federaci
jos dalimi ir yra anksčiau pa
reiškusi, kad nutrauks di
plomatinius santykius su 
valstybe, pripažinusią Čečė
nijos nepriklausomybę. 

R. Kupčinskas vylėsi, kad 
Seime atsiras daugiau Če
čėnijos nepriklausomybes rė
mėjų. Dabar grupėje yra 16 
parlamentarų. 

Seimo narys jaunalietuvis 
Stanislovas Buškevičius teigė, 
kad Ičkerijos nepriklauso
mybės pripažinimas yra vie
nintelis kelias išspręsti kon
fliktą Šiaurės Kaukaze. Jis 
vylėsi, kad įvykęs ET, Lietu
vos ir Čečėnijos atstovų susi
tikimas bus naudingas spren
džiant Čečėnijos laisvės bylą. 

Latvijos prezidentė džiaugiasi 
Baltijos valstybių draugyste 

Vilniuje paskelbtas Baltarusijos 
prez idento neteisėtumas 

Ryga, rugpjūčio 23 d. 
(BNS) — Latvijos prezidentė 
Vairą Vykė Freiberga mano, 
kad šiandien Baltijos valsty
bės tokios pat vieningos, kaip 
ir prieš dešimt metų, kai ši 
vienybė pasireiškė akivaiz
džiausiai. 

„Man atrodo, kad savo dva
siniu įsitikinimu ir savo tiks
lais mes tokie pat vieningi, 
kaip tada, per Baltijos kelią", 
sakė ji. 

Latvijos prezidentė paragi
no Lietuvą ir Estiją spręsti 
tuos klausimus, dėl kurių daž
nai kyla trijų Baltijos valsty
bių nesutarimų. „Imkimės ša
linti nesutarimus, kad parody
tume Europai bei pasauliui, 
jog mes pasirengę pradėti 
ateinantį šimtmetį be nesan
taikos, su darbo džiaugsmu", 
sakė. ji. V. 

Vykė Freiberga mano, jog, 
kaip ir prieš 10 metų, Baltijos 
valstybėms svarbu suvokti, 
kokie jų tikslai. Bendradarbia-

* Vyriausybe panaikino 
lengvatą, pagal kurią globė
jai iki šiol nemokėjo mokesčio 
už globojamų vaikų išlaikymą 
ikimokyklinėse įstaigose. Nuo 
šiol globėjai vaikų išlaikymo 
išlaidas darželiuose bei lopše
liuose-darželiuose turės pa
dengti patys. Priimant šį nu
tarimą, atsižvelgta į tai, kad 
nuo šių metų sausio 1 d. pa
šalpa globėjo globojamam vai
kui išlaikyti padidinta nuo 2 
iki 4 minimalaus pragyvenimo 
lygių (nuo 250 iki 500 litų). 

vimą, jos nuomone, reikia 
stiprinti, nes Baltijos valsty
bes vienija ir bendra istorija, 
ir bendri ateities tikslai. 

Latvijos valstybės vadovės 
nuomone, svarbu priminti pa
sauliui, jog nepriimtina, kad 
didelės valstybės prekiautų 
mažomis, siekdamos savo in
teresų. „To mes negalime leis
ti, to negalima leisti taip pat 
nei Europoje, nei pasaulyje", 
sakė ji. 

* Premjero atstovas 
spaudai pranešė, kad atsi
sakoma bet kokių premijų val
dininkams, skiriamų iš sutau
pyto darbo užmokesčio fondo. 
Taip pat nutarta apriboti gali
mybes skirti valdininkams 
priedus prie atlyginimų, per
pus bus mažinami valstybės 
valdymo institucijų vyriausie
siems specialistams skiriami 
atlyginimų priedai bei atšau
kiamas anksčiau galiojęs leidi
mas 2-2.5 karto didinti valdi
ninkų atlyginimus. Dabartinė 
valstybės biudžeto padėtis 
vertinama kaip krizinė ir susi
darė nepavykus gauti planuo
tų pajamų. 

* Muitinės departamen
te sklando jau anekdotu ta
pusi tikra istorija — prieš tris 
mėnesius į Lietuvą buvo at
vežta gyva žirafa, kurios kai
ną muitininkai prilygino ly
ginamajai avies kainai ir pa
gal tai apskaičiavo, kiek reikia 
mokėti Pridėtinės vertės mo
kesčio. Toks įvykis tik apnuo
gino muitinės taikomų lygina-

Vilnius, rugpjūčio 23 d. 
(Elta) — Paleistojo Baltarusi
jos parlamento pirmininkas 
Semion Šareckij pirmadieni 
Vilniuje pasirašė pareiškimą. 
kuriame teigia, jog po liepos 
20 dienos Baltarusijos prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
pasirašyti teisės aktai negalio
ja. 

„Šių metų liepos 20 dieną 
prezidento Aleksandr Luka
šenka įgaliojimai baigėsi, 
tačiau jis, neteisėtai užim
damas valdžią, ir toliau savo 
jėgas skiria Baltarusijos ir Ru
sijos suvienijimui į vieną val
stybę,, kurios vadovu vis dar 
svajoja tapti", rašo S. Šareckij. 
Be to, pasak jo, nuo liepos 21 

mųjų kainų metodikos trūku
mus — daugelis prekių verti
namos pagal vieną kodą, nors 
jų kaina labai skiriasi. n* 

* Danijos te i smas pradėjo 
nagrinėti baudžiamąją bylą, 
kurioje aštuoni Lietuvos mo
torlaivio ..Kvėdarna" jūreiviai 
kaltinami nelegaliai įvežę nar
kotikų į šią valstybę. J teina
mųjų suolą jau atsisėdo 
ir „Kvėdarnos" savininkas 40-
metis klaipėdietis Piotras Ko-
senka, pranešė dienraštis 
„Lietuvos rytas" (08.19). Ba
landžio viduryje motorlaivis 
buvo sulaikytas Kalundborgo 
prieplaukoje, maždaug už 100 
kilometrų į vakarus nuo Ko
penhagos, radus jame 12 tonų 
hašišo. Rekordinio dydžio kon
trabandinio krovinio verte juo
dojoje rinkoje — beveik 300 
mln litų. !BNS> 

dienos visi valstybės veikėjai 
tapo tokie pat neteisėti, kaip 
ir juos paskyręs A. Lu
kašenka. 

S. Šareckij sako. kad su tais 
valstybes pareigūnais, kurie 
suprato savo atsakomybę ir 
nori dalyvauti nepriklausomos 
demokratinės Baltarusijos kū
rime, ir jis pats, ir Aukš
čiausios tarybos valdžia yra 
pasirengę derėtis, o visi Bal
tarusijos piliečiai kviečiami 
savo jėgas skirti šalies nepri
klausomybes atkūrimui. 

.Aš kreipiuosi į tarptautinių 
organizacijų. demokratinių 
valstybių, jų parlamentų ir vy
riausybių vadovus su prašymu 
padaryti viską, kad pačiame 
Europos centre būtų sustabdy
tas naujo diktatoriško režimo 
Hukašizmo1 %ystymasis. kuris 
nori atkurti sovietų imperiją 
su jos kareiviška socializmo 
tvarka", sako S. Šareckij. 

S. Šareckij į Lietuvą atvyko 
liepom mėnesį. Jis neturėjo vi
zos, tačiau pasienyje pateikė 
savo galiojantį diplomatinį 
i,asą. Viešnages Lietuvoje 
metu jis susitiko su Seimo pir
mininku Vytautu Landsber
giu, kurio nurodymu S. Ša
reckij buvo paskirta apsauga. 

KALENDORIUS " 
Rujcpjūčio '21 d.: Alicija, Au

dronis, Baltramiejus 'Baltrus\ 
Michalina. Mykolo. Rasuolo. Vies-
vilas 

Riiffpjūčio 25 d.: Sv. Liudvi
kas. Sv. Juozapas Calasanz; Didire. 
Liucilė Mangailas. Mangailė. Pat
ricija 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
SĖDIMOJO NERVO SUŽALOJIMO 

TVARKYMAS 
JONAS ADOMAVIČIUS, MD 

Sėdimasis išiadinis nervas 
yra svarbiausias kojos nervas 
ir jis yra ilgiausias žmogaus 
kūne. Jį sudaro strėnų ir sa
kralinių nervų skaidulos. Iš
ėjęs iš kaulų tarpų, tas nervas 
eina sėdynės link. praeina 
šlaunikaulio sąnarį ir eina 
žemyn užpakalyje šlaunies. 
Virš kelio sąnario užpakalio 
tas sėdimas nervas (sciatic 
nerve) pasidalina į dvi dalis: i 
tibialinį ir peronealinį nervus. 

Prieš pasidalindamas, tas 
nervas aprūpina šlaunikaulio 
sąnarį, tai pat daug šlaunies 
raumenų ir šlaunies užpakalio 
odą. Padalinto nervo abi dalys 
aprūpina kelią ir durną, tai 
pat visus žemiau kelio kojos ir 
pėdos raumenis ir daugumą 
odos žemiau kelio. 

Sėdimojo išiadinio nervo 
negerovės. 

Dažniausiai pasitaikanti to 
nervo negerovė yra jo skaus-
mas-išijas (skiatika). Tas 
skausmas eina išilgai sė
dimojo nervo. Kartais jis eina 
nuo sėdynes išilgai kojos iki 
pėdos. Dažniausiai tik dalis to 
nervo ilgio nuo skausmo nu
kenčia sėdynė ir šlaunis. O 
sunkesniais atvejais skausmą 
lydi aptirpimas ir tos vietos 
silpnumas. 

Sėdimojo išiadinio nervo 
negerovių priežastys. 

Dažniausiai to nervo skaus
mą — išiją (skiatika) sukelia 
tarpstuburkaulinės pagalvėlės 
(disco) išsiveržimas (slipped 
disc). Tada esti spaudžiamos 
Sėdimojo nervo šaknelės. Re
čiau taip tas šakneles spau
džia auglys, votis, kraujo 
krešulys ar paprastas gremėz
diškas sėdėjimas. 

Viršutinę to nervo dalį gali 
sužaloti išsinarinęs klubo 
sąnarys. Toks jis sunkiais at
vejais gali suparaližuoti rau
menis žemiau kelio ir toje vie
toje sukelti odos aptirpimą. 

Žemiau kelio sėdimojo nervo 
dalis — peronealinis nervas 
gali būti sužeistas, lūžus 
blauzdos išoriniam (fibula). 
Tada pėda sudrimba ir pėdos 
paviršiaus oda aptirpsta. 

Antra sėdimojo — išiadinio 
nervo žemiau kelio esanti da
lis — tibialinis nervas, yra gi
liai tarp raumenų pasislėpęs, 
todėl tik retai sužeidžiamas. 
Kada yra išniręs kelio są
narys, tada žemiau kelio koją 
ir pėdą suparalyžiuoja ir pado 
oda aptirpsta. 

Žinoma, bet kurį nervą pa

liečianti negerovė, kaip bet 
kuris uždegimas, cukraligė ar 
girtuoklystė gali pažeisti sė
dimąjį nervą ir sukelti išiją 
(skiatika). 

Skiatikos — išijo gydy
mas. 

Sėdimojo nervo skausmo — 
skiatikos gydymas yra tą 
skausmą sukeliančios priežas
ties pašalinimas. Bet dažniau
siai ta priežastis nesusekama. 
Taip ir lieka gydytis, imant 
skausmą raminančius vaistus 
ir ilsintis lovoje. Taip elgian
tis, skausmas pranyksta po 
kelių dienų. Tik sunkesniais 
atvejais skausmas užtrunka 
kelias savaites. Tas skausmas 
— ta skiatika mėgsta kartotis. 

O gydytojas Collin H. Dong 
sėkmingai gydo skiatika (išiją) 
maistu, patardamas valgyti 
vien tik trejopą valgį: dar
žoves, baltymus ir miltinius 
krakmolinius, trumpai vadi
namus angliavandeniais. Vi
sai, pagal jį, nevalgoma vai
sių, negeriama sulčių ir pieno 
bei jo gaminių. Jei kai ku-
riam-kuriai iki šiol niekas 
nepadėjo, tegu! pamėgina 
šitaip tokiu maistu bent pus
metį pasigydyti. 

Išsiveržusios pagalvėlės 
tvarkymas. 

Dažniausiai sėdimąjį nervą 
suspaudžia ir skausmą-išiją 
(skiatika) sukelia strėnų sri
ties stuburkaulio pagalvėlės 
— „disco" išsiveržimas ir to 
nervo spaudimas. 

Tas pasitaiko dėl sunkumo 
pakėlimo ar staigaus stipraus 
pasisukimo. Bet dažniau tą 
nervą suspaudžia su amžiumi 
surištas tarpslankstelinės pa
galvėlės susidėvėjimas. 

Pagalvėlei išsiveržus, skau
da strėnos, o kai spaudžiami 
nervai — tada ir skiatika 
(išijas) ima varginti. Tos nege
rovė aštrėja, kosint, čiaudant, 
lenkiantis ar per ilgai sėdint. 

Išsiveržusios pagalvėlės 
gydymas. 

Dažnai ta negerovė tvarkosi, 
kelias savaites gulint lovoje 
ant kieto čiužinio, kai pečiai, 
klubai ir čiurna laikomi vie
noje linijoje. Skausmą rami
nantys vaistai, vėliau padeda 
gorsetas ir pritaikyti judesiai 
padeda. 

O kai tas nepadeda ir nervų 
šaknelių suspaudimas sukelia 
raumenų nusilpimą, operacija 
gali būti reikalinga pašalinti 
nervų šaknelių prispaudimą. 

Sėkmės! 

Lietuvoje pradėjo veikti 
gydytojo medicinos prakti
kos įstatymas ir nuo šių 
metų pradžios įsigaliojo .Xigo-
nių teisių ir gydytojų padary
tos žalos atlyginimo" įstaty
mas. Prie Sveikatos ministeri
jos veikia skundų, dėl padary
tos žalos ligoniui juos gydant, 
žalos nagrinėjimo komisija, 
siekiant kompensacijos teisine 
tvarka. Lietuvos 10-jame gy
dytojų suvažiavime gydytojai 
pasisakė prieš tokią tvarką — 
jie nori. kad gydytojus atsto
vautų Gydytojų sąjunga, kuri 
tvarkytų licencijavimą. atsto
vautų gydytojus prie ligonių 
kasų ir vestų reikalingas dery
bas su pacientais. Tokia rezo
liucija pasiųsta Seimui ir lau
kiama jo sprendimo. 

(„Medicina") 

Mokslininkai pirma kar
tą sėkmingai pavertė sveiką 
žmogaus ląstelę į vėžio ląstelę. 
Spėjama, kad tai padės geriau 
suprasti vėžio ligas ir išvys
tyti geresnes gydymo prie
mones. 

JAV-ose žymiai padidėjo 
skaičius medicinos seselių 
ir gydytojų asistentų, kurie 
gali ištrašyti receptus. Praė
jusiais metais medicinos sese
lės išrašė 15 mln. receptų 
(66% daugiau negu 1997 m.), o 
gydytojų asistentai išrašė 12 
mln. receptų (33% daugiau 
negu 1997 m.) Illinois valsti
joje medicinos seselėms yra 
stipriausi suvaržymai rašyti 
receptus. Sutapimas — Ameri
kos Gydytojų sąjungos (AMA) 
būstinė yra Illinois valstijoje. 
(WSJ, Spectrum) 

„Western Journa l of Me-
dicine" rašo, kad 90% Kaiser 
Permanente bendros prakti
kos gydytojų šiaurinėje Kali
fornijos rekomenduoja ligo
niams rekomenduoja alternaty
vinę terapiją skausmo gydy
mui: akupunktūrą, masažo ir 
chiropraktinę terapiją bei 
įtempimo sumažėjimo meto
dus. 

Raumenų liga „muscular 
dystrophy" gali būti gydoma 
antibiotikais, kurie veikia 
prieš kitas genetines ligas. 

DRAUGAS 

Dr JODO Adomavičiaus vadovaujama medicinos darbuotojų grupė (dr. 
„Draugo" vasaros šventės lankytojų sveikatą. 

Petras R a s u t u I is kairės) tikrina 
Nuotr. J o n o K u p r i o 

ĮGIMTOS ŠIRDIES LIGOS IR MANKŠTA 

Būdavo, kai vaikai gimę su 
įgimtomis širdies ligomis ar 
nenormalumais, retai sulauk
davo subrendimo amžiaus. 
Dar daugiau, jei išgyvendavo 
ilgiau, tai buvo neleidžiama 
tokiam vaikui bet kokia fizi
nė mankšta ar sportas. Dabar 
tokiems ligoniams taikomos 
specialios mankštos normos, 
nuostatai. 

JAV iš kiekvieno 1,000 gi
mimų, 4 iki 6 gimsta su kokia 
nors širdies įgimta liga. Per 
paskutinius 20 metų pediatri-
kos širdies ir kraujų indų gy
dyti padaryta ženkli pažanga 
ir tie žmogiukai ilgiau gyvena 
ir 85 proc. jų sulaukia suau
gusio amžiaus. Dabar krašte 
yra beveik milijonas suaugu
sių, gimusių su įgimta širdies 
liga. Kad jie sulauktų suau
gusio amžiaus, jie turi būti 
gydytojų priežiūroje, paski
riant atitinkamą mankštą ar 
iš viso fizinį aktyvumą. 

Bendrai, kuo komplikuotes-
nis įgimtas sutrikimas, tuo 
sunkesnis hemodinaminis ne
normalumas. Turint tikslesnę 
sutrikimo diagnozę, lengviau 
priskiriama tinkama mankš
ta. Asmenims neturintiems 
širdies ligos, mankštos metu 
pagreitėja pulsas, stipriau 
susitraukia širdies skilveliai, 
padidėja širdies išmetamas 
tūris, padidėja paviršutinių 
audinių ir širdies raumens 
deguonies sunaudojimas. Pag
reitėja plaučių kraujo apyta
ka, sumažėja plaučių kraujo 
indų ir sisteminės kraujo apy
takos atsparumas. Tačiau tie 
prisitaikymo pakitimai esant 
įgimtam širdies nenormalu
mui yra kitokie. Priklausant 
nuo diagnozės, mankštos 
metu gali pasitaikyti svaigu
lys, raumenys gali greičiau pa
vargti, ir.t.t. Todėl svarbu to
kiems asmenims pasitarti su 
gydytojais, kad būtų galima 
atitinkamai pritaikyti mankš
tą. Aišku, tai reikalauja laiko 
ir pastangų. Tačiau yra labai 
svarbu tam paskirti laiko, nes 
šios rūšies ligoniai, klausyda
mi patarimų vengti bet kokios 
mankštos, yra pasidarę invali

dais. Mankšta, judėjimas bei 
atitinkamas sportas, pritaiky
tas šiems ligoniams, pakeičia 
kardio vaskuliarinius rizikos 
faktorius, padidina pajėgumą 
ir prailgina amžių. Tie reiški
niai pastebėti neseniai. Vė
liausios studijos parodė, kad 
vaikai su įgimtomis širdies li
gomis pagerėja darydami ae
robinę mankštą: jie pasidaro 
lankstesni, tvirtesni ir jiems 

sumažėja kūno riebalai. 
Tokiai mankštai ligonius 

reikia paruošti ir įvertinti su 
specialiu dėmesiu dėl aritmi
jų, sinkopių ir nuovargio sim
ptomų bei dispnoes. Reikia 
padaryti echokardiografiją ir 
EKG, ir jei diagnozė ne visiš
kai aiški po tų tyrimų, reikia 
padaryti širdies katerizaciją, 
Hemodinamikai keičiantis, 
neretai reikalinga tyrimus pa
kartoti. 

Paimta iš „Medicina", 1999, 
Nr. 1 

SERGANČIŲ PSICHINĖMIS LIGOMIS 
DAUGĖJA 

Pagal savižudybių skaičių 
Lietuva iš pirmųjų pasaulyje. 
Pastaraisiais metais buvo pas
tebimas savižudybių gausėji
mas visose amžiaus grupėse, 
išskyrus pačius jauniausius — 
iki 15 metų — mūsų šalies gy
ventojus. Iš gyvenimo savo 
noru pasitraukti daugiau lin
kę vyrai nei moterys (nors 
tarp jų savižudžių taip pat 
daug), kaimo gyventojai nei 
miesto. 

Lietuvos psichiatrai paste
bėjo, jog per pastaruosius sep
tynerius metus daugiau serga
ma psichinėmis ligomis. Kai 
kuriuose Lietuvos rajonuose 
invalidumas dėl psichikos ligų 
pakilo net į pirmą vietą tarp 
kitų susirgimų. Šios rūšies 
vaikų invalidumas Lietuvoje 
sudaro 56 proc. visų vaikų in
validumo atvejų. 

Tuo tarpu darbo vietų psi
chikos specializuotose įstaigo
se labai sumažėjo: nuo tūks
tančio su puse (1900) iki šešių 
šimtų vietų (1997). Psichikos 
invalidų reabilitacija ir rein-
tegracija neturi perspektyvi
nės programos. Susidarė 
sluoksnis gyventojų, neturin
čių kur dėtis ir ką veikti, nes 
dėl psichikos sutrikimų šie 
žmonės nesugeba išspręsti sa
vo socialinių problemų. 

Tačiau gydytojai psichiatrai 
sunerimę, kad asmenų, ser
gančių psichinėmis ligomis, 
yra žymiai daugiau. Statistika 
apima tik Jedkalnio viršūnę", 
nes kai kurie žmonės visai ne

sikreipia į gydytojus, laukia, 
kol liga praeis savaime. Kita 
dalis pagalbos kreipiasi į kitų 
specialybių gydytojus, kurie 
ne visada sugeba teisingai 
įvertinti psichopatologiją. Ne
tiesioginiais duomenimis, visą 
psichikos sutrikimų nemato
mą „ledkalnį" sudaro apie 
500,000 asmenų. Maždaug to
kiam skaičiui žmonių mūsų 
šalyje, įsitikinę gydytojai psi
chiatrai, reikėtų jų profesiona
lios pagalbos. 

Yra ir teigiamų dalykų — 
nusistovėjo skaičius ligonių, 
sergančių alkoholinėmis psi
chozėmis. Nors narkomanų 
skaičius auga kaip augęs. 

XXI amžius, 1999 m. Nr. 58 

* Pr ieš kelis metus New 
Yorko mokslų akademija 
buvo paskelbusi, kad mo
tinų ir naujagimių perinata-
linį mirtingumą galima su
mažinti nuo 40% iki 60%, jei
gu yra gera sveikatos 
priežiūra. Neseniai užbaigti 
tyrimai rodo, kad ir kitoms gy
ventojų grupėms yra svarbu, 
kad botų laiku panaudotos 
profilaktikos bei gydymo prie
monės. Tačiau norint suma
žinti mirtingumą ar invalid
umą, reikalinga gydytojo ir 
ligonio sutartinių pastangų. 

Mirtingumo dinamika yra 
skirtinga beveik kiekvienoje 
šalyje. Daugumoje šalių mir
tingumas sumažėjo, pagerėjus 
sveikatos priežiūrai. Tai ypač 
ryšku Japonijoje, Kanadoje ir 
daugelyje Vakarinės Europos 
šalių. Tačiau rezultatai gero
kai skiriasi Rytų Europoje. 
Prieš 1985 m. Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Lenkijoje ir 
buvusioje Rytų Vokietijoje 
mirtingumas nuo išgydomų 
ligų buvo 2-3 kartus didesnis 
negu dabar. ' 

„Medicina", 1999 m., Nr.l 
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Užsieniečių vaikai ir paau-
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tę praleisti su savo bendra
amžiais — lietuvių vaikais. 
Vasaros stovyklą, pavadintą 
„Mažas didelis žmogus", jiems 
organizavo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus (RK) draugija. 
Stovykla veikė Trakų rajone, 
prie Monio ir Manaičio ežerų 
esančioje „Deimanto" poilsia
vietėje. Ji atidaryta liepos 29 
dieną. 

Svarbiausias šios stovyklos 
tikslas, kaip pranešė Lietuvos 
RK draugijos Pabėgėlių rei
kalų koordinatorė Diana Bart
kutė, — skatinti įvairių tautų 
vaikų bendravimą, draugystę, 
ugdyti toleranciją ir tarpusa
vio supratimą, suteikti užsie
niečiams galimybę geriau pa
žinti Lietuvą. Kartu su 23 lie
tuviais stovykloje buvo 37 vai
kai bei paaugliai iš Ruklos — 
afganistaniečiai, irakiečiai, šri-
lankiečiai. Stovyklautojai kar
tu žaidė, sportavo, prie laužo 
dainavo ir t.t. Vyko ekskursi
jos į Trakus, kelionės po apy
linkes. 

Stovykla „Mažas didelis žmo
gus" truko iki rugpjūčio 5 die
nos. Lėšas jai paskyrė Tarp
tautinė Raudonojo Kryžiaus ir 
Raudonojo Pusmėnulio drau
gijų federacija. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus jaunimo savanoriai, pa
skyrė D. Bartkutės, pabėgėlių 
vaikų integracijai į mūsų vi
suomenę pastaruoju metu ski
ria vis daugiau dėmesio. Nuo 
1998 metų vaikams ir pa
augliams iš Ruklos pabėgėlių 
centro nuolat organizuojamos 
ekskursijos po Lietuvą, pernai 
buvo surengtos dvi bendros 
vasaros stovyklos. (Elta) 

• Kaunas. Balandžio 18 d. 
Kauno arkivyskupijos jauni
mo centre evangelizacinė va
dovų ugdymo komanda orga
nizavo Lietuvos maldos gru
pių vadovų susitikimą, kuria
me dalyvavo Šeima iš Anglijos 
Roy ir June Hendy. Svečiai 
dalijosi mintimis apie ben
druomenę kaip šeimą ir Šven
tosios Dvasios dovanas. Po 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northwestem un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773471-3300 

Dt* L. PETR&klŠ 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 596-4056 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V&NAS, M.D., S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 if 6 

Chicago. IL 60638 
Tel. 773-229-9966 

Vatandos pagal susltartmą 

ARAS ZUOBA, M.D. 
INDRĖ RUDAITIS. O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Ave., Suite 310 
Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Ave., 
Tower 1, Suite 3 C 
Downers Grove, IL 60515 
Tel. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR.PAULKNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Supetfor, SuMe 402 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. 312-337-1285 

LINAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709 

susirinkimo Jaunimo centre 
šv. Mišios aukojo kun. V. La-
bašauskas. Į šį susitikimą at
vyko per 80 maldos grupių va
dovų. 

Prieš mėnesi Lietuvoje, netoli Baltarusijos pasienio kaime, pasaulį išvydo 
septyni blausiai triušiukai I'isak biologo Daliaus Butkauso. Sis atvejis, 
kai visi vienos varios triušiukai jritiie be m-u yali būti pirmas ne tik Lie
tuvoje. I»'t ir pasaulyje Nui>ti Kitos . 



VILKO VAIKAI LIETUVOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Miuncheno dienraščio 
„Sueddeutsche Zeitung" Var
šuvos korespondentas Tomas 
Urban vėl apsilankė jam gerai 
pažįstamame Gedimino mies
te, supažindindamas šį kartą 
skaitytojus su Rytprūsių vo
kiečių likimu, ypač sunkia 
vaikų dalia, ieškant duonos ir 
pastogės artimoje Lietuvoje. 
Keliaudami į Lietuvą, vaikai 
nakvojo miškuose, gaudami 
„Wolfskinder" — vilko vaikų 
vardą. 

Spėju, kad parašyti platų 
straipsnį su nuotraukom para
gino pasirodę panašūs straips
niai lenkiškoje spaudoje bei 
aprašymai apie vokiečių vaikų 
gyvenimą lenkiškoje Rytprū
sių administracinėje dalyje. 
Jų gyvenimas buvęs žymiai 
sunkesnis, nes lenkai engė 
vaikus, ar tiesiog atiduodavo 
juos sovietams. Antras aksti
nas — tai Vokiečių-baltiečių 
parlamentinės grupės pirm. 
Wolfgango von Stetten pas
tangos palengvinti Lietuvos 
vokiečių sąlygas, įteikiant 
jiems Vokietijos pasus, pensi
jas ir pan. 

Kaip minėjau, ne pirmą kar
tą Tomas Urban apsilankė 
Lietuvos sostinėje. Ir turiu 
pripažinti jo landumą, visuo
met pasiekiant norimo tikslo 
ne tik pasikalbėjimui su įta
kingais asmenimis, bet taip 
pat atskleidžiant Lietuvos po
litinio gyvenimo „plonybes". 
Be jokių abejonių, jam daug 
patarnauja lenkų kalbos mo
kėjimas. 

Ir šį kartą jis surado „Edel-
vveiss Wolfskinder in Wilna" 
draugijos pirm. Luise Quitsch. 
Tikrovėje jos „mergautinė pa
vardė yra Alfreda Pipiraitė. 

:.Tai jos globėjų duota jai pa
vardė. 

Kaip migloje, Alfreda prisi
mena vaikystę, motinos švie
sius plaukus, baltas langų 
užuolaidas, mūrinį namą, stai
ga į namus : siveržusius sveti
mus karius, traukiant iš na-

Alfreda Kažukauskienė. 

mų moteris ir mergaites. Ji 
viską prarado karo metu: tė
vus, seseris, namus, tačiau 
jaukią ir šiltą pastogę rasda
ma Lietuvoje. Saugojo ją lietu
viai ūkininkai, nes raudonar
miečiams taip pat buvo pavo
jingi ir „vilko vaikai". Jie juose 
matė Hitlerio jaunimo orga
nizacijos narius. 

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Rytprūsių vaikai su
siorganizavo į „Edelweiss" 
draugiją (Edelweiss — Alpių 
gėlė). Šiandieną ji turi dau
giau kaip 200 narių. 

Kaip Karaliaučiaus ap. gi
musi Luise Quitsch tapo Alfre
da Pipiraitė — ji neturinti jo
kio supratimo. Ji tik prisime
na, kad visuomet savo globė
jams šaukte šaukdavo: „nein, 
ich bin Luise— ne, aš esu 
Luise", tačiau vėliaui jau bijo
davo tą vardą ištarti. Ir jos 
globėjų vaikai vėliau buvo jos 
seserys ir broliai, įtraukti į 
bendrą šeimos sąrašą. 

„Tikrą" seserį ji sutiko be
veik po 50 metų Tiuringijoje. 
Surado ir vyresnį brolį. Deja, 
pasikalbėjime telefonu, tikras 
brolis daug džiaugsmo nepa
rodė, užbaigdamas kalbą kaž
kokios rusės noru susipažinti 
su Vokietijos piliečiu ir persi
kelti į Vokietiją. 

Nauji Alfredos tėvai parodė 
tikrą lietuvišką-krikščionišką 
širdį, suteikdami Rytprūsių 
mergaitei net aukštąjį mokslą. 
Alfreda sovietiniais laikais ėjo 
statybos inžinierės pareigas. 

Tik keturi „Edelweiss" na
riai turi aukštąjį išsilavinimą. 
Daugumas nemoka vokiškai, 
kiti -silpnai rašo lietuviškai. 
Pati pirmininkė neblogai kal
ba vokiškai, o jos paskutiniai 
ištarti vokiški žodžiai yra 
buvę pagalbos šauksmas, ma
tant karius raudonom žvaigž
dėm ant kepurių. 

Jos globėjai baudė Luise už 
vokiečių kalbą, vėl kiti ūki
ninkai klupdė vaikus ant žir
nių. Tik suaugę jie suprato, 
kodėl lietuviai ūkininkai taip 
juos nubausdavo, norėdami 
vaikus apsaugoti nuo trėmi
mo. Kad tai buvusi tikrovė, 
parodė nauji „ūkazai", įsakant 
vaikams registruotis kelionei į 
Rytų Vokietiją. Lietuviai neti
kėjo tokiom sovietinėm vilio
nėm, matydami 14-16 m. vai
kų kelionę į Sibirą, nes taip 
pat tuo pačiu metu prasidėjo 
platūs lietuvių tautos trėmi
mai. 

Vaikų globėjai pradėjo lietu-
vinti Rytprūsių vaikus, tuo 
apsaugodami juos nuo trėmi
mų. Ir tai, iš Heinz Willuweit 
buvo „padarytas" Vincas Mi
liauskas, vietoje Bruno Fabel 

Danutė Bindokienė 

Šauk, • • smasis griuvėsių 

Rotuše Nuotr. Eltos 

— Bronius Mirbokas ir t.t. 
Tačiau Alfreda Pipiraitė (Lui
se Quitsche) širdyje jautėsi vo
kietė, kursuose mokėsi vokie
čių kalbos. Užmezgus Vokieti
jai ir Sov. Sąjungai diploma
tinius ryšius, ji parašė laišką 
Raudonajam Kryžiui, prašy
dama surasti seseris, brolį. 
Deja, jokio atsakymo. Atėjęs 
tik KGB bendradarbiavimo 
pasiūlymas, leidžiant net ap
lankyti Vakarų Vokietijoje. 

1992 m. Alfreda Pipiraitė-
Kažukauskienė vėl pradėjo gi
minių paiešką. Deja, jokio at
garsio, kadangi ji savo pavar
dę rašė ne „Q", bet „K" raide. 
Tik Lietuvos televizijos ir jos 
atsiųstos į Vokietijos paieškos 
įstaigos kasetės dėka, jai pa
vyko surasti brolį ir seseris. 

Iš jų pasakojimo ji gavo tiks
lų tėviškės vaizdą. Surado tė
vų namus netoli Karaliau
čiaus. Namas apleistas, ap
griuvęs, vienoje dalyje gyvena 
beprotė moteris, visą laiką 
dainuodama partizanines dai
nas (lietuviškas?). Trumpai A 
Kažukauskienė pagyveno vai
kystės prisiminimais, bet, ap-
leisdama tėvų namus, ji žino
jo, kad jos tikri namai, jos vie
ta yra Lietuva. 

Panašiai galvoja ir du treč
daliai „Edelvveiss" narių. Tie
sa, daugelis jų surado savo se
ses ir brolius Vokietijoje, už
jūrio kraštuose. Bet Vilniaus 
nariai nori likti Lietuvoje, ka
dangi jie nemoka vokiškai, 
Lietuvoje gyvena jų draugai, 
giminės. * 

Vokietijos parlamento narys 
ir Vokiečių-Baltiečių parla
mentarinės grupės pirm. Wolf-
gang von Stetten deda visas 
pastangas, kad vokiškos kil
mės Lietuvos gyventojai gautų 
vokiškus pasus, nedidelę pen
siją, prie dabar gaunamų 300 
Lt. Alfreda Kažukauskienė 

Varšuvos korespondentui pa
sakė: „mes 100 proc. apmo
kėjome vokiečiams karą, me: 
praradome ne tik tėvynę, na
mus, pavardes, bet taip pat 
galimybę normaliai gyventi". 

KELIONIŲ VAIZDUS 
ĮAMŽINA PIEŠINIUOSE 
Tolimų kelionių įspūdžius 

dailininkė scenografe, tapyto
ja Filomena Linčiūtė-Vaitie-
kūnienė fiksuoja ne nuotrau
kose, bet minimalistiniuose 
piešiniuose. Dailininkės studi
joje dienos šviesą išvydo kelių 
dešimčių pastelių ciklas iš ke
lionės po Prancūziją, Ispaniją, 
Portugaliją, Maroką, Tunisą. 

F. Linčiūtė-Vaitiekūnienė — 
pirmojo lietuviško miuziklo 
„Velnio nuotaka", kino filmų 
„Virto ąžuolai", „Kelionė į ro
jų", televizijos filmų „Barbora 
Radvilaitė", „Heda Gabler", 
operečių „Rozmari", „Silva", 
įvairių teatro spektaklių sce
nografijos ir kostiumų autorė. 

Dailininkė keliaujanti pi
giausiu būdu — autobusu. Ke
liones vadina gyvenimo būdu 
ir stengiasi nepraleisti men
kiausios galimybės pamaty
ti kitus kraštus. Svetimame 
mieste F. Linčiūtė-Vaitiekū-
nienė 15-20 minučių popie

riaus lape pieštuku eskizuoja 
nusižiūrėtą nuostabų kampelį, 
architektūros paminklą, žmo
nes, o, grįžusi namo, piešinį 
baigia pastele. 

Naująjį pastelių ciklą autorė 
žada ruošti ekspozicijai, nors 
darbų rėminimas, stiklinimas 
brangiai kainuoja. Nemenką 
pasisekimą Lietuvoje turėjo 
prieš porą metų eksponuotas 
spalvotų piešinių ir aliejinių 
pastelių ciklas „Indijos at
švaitai". Indijoje dailininkė 
lankėsi ne kartą. Pasak F. 
Linčiūtes-Vaitiekūnienės, toji 
didi šalis atrodo paslaptinga, 
kiek bauginanti šiurpiais kon
trastais, bet labai graži, sa
vyje aprėpianti viską. Beje, 
dailininkė yra Lietuvos ir In
dijos draugijos vicepirminin
kė, propaguoja Indijos kul
tūrą Lietuvoje. 

Vis dėlto, grįžusi iš tolimų 
kelionių, F. Linčiūtė-Vaitie-
kūnienė ypač pajuntanti, kad 
Vilniaus senamiestis — pats 
gražiausias. Savo miestui, ku
riame gyvena nuo ankstyvos 
vaikystės, dailininkė skyrė pa
veikslų ciklą „Medžiai ir 
bokštai", triptiką „Mano bokš
tas su ispaniškais prisimini
mais", kitų darbų. (Elta) 

Tolimų kelionių įspūdžių dail. Filomena Linciūtė-Vaitiekūniene. 

Prie tų vaizdų niekuomet 
nepriprasime — argi būtų 
įmanoma be gilaus šiurpulio 
matyti griuvėsiais virtusius 
miestus, jų gyventojų skaus
mą, baimę, neviltį? Net daug 
karų ir sunaikinimo šį šimt
metį mačiusieji negali likti ne
sukrėsti žemės drebėjimo pa
sekmių Turkijoje. 

Galbūt dėl to po griuvėsiais 
buvo palaidoti ir kaimyninių 
valstybių nesutarimai, kurie 
dar neseniai iššaukė daug ul
timatumų, piktų žodžių ir 
grasinimų tarp amžinų priešų 
— Turkijos ir Graikijos, taip 
pat kurdų, kurie yra kaip 
aštri rakštis po turkų nagu. 
Ištikus šiai milžiniškai nelai
mei, viena pirmųjų į pagalbą 
kaip tik atskubėjo Graikija, o 
Turkijos pietryčiuose gyve
nantys kurdai, kurių kruvini 
sukilimai tęsiasi daugiau kaip 
15 metų, įvairiais būdais pa
deda nukentėjusiems savo 
priešams. 

Šiuo metu žemės drebėjimo 
aukų skaičius sukasi apie 
30,000, bet dar kone kita tiek 
yra neatrastų po griuvėsiais ir 
kiekvieną valandą mažėja ga
limybės, kad jie bus surasti 
gyvi. Niekas nedrįsta apskai
čiuoti materialinius nuosto
lius, kurie, be abejo, yra taip 
pat milžiniški. Pirmasis rū
pestis — surasti užgriuvusius, 
nuvalyti griuvėsius, nes jie su
kelia ypatingą pavojų, juo la
biau, kad žemė po staigaus 
pasipurtymo dar yra nenuri
musi, dar vis krūpčioja. Svar
bu nuo galimos epidemijos ap
saugoti gyvus likusius, rasti 
jiems pastogę, aprūpinti mais
tu, vandeniu, o sužeistiesiems 
suteikti reikiamą pagalbą. 
Atrodo, kad tik dabar, bene 
savaitei praslinkus nuo ne
laimės, pradedama labiau su
siorganizuoti, atvyksta dau
giau pagalbos ir iš užsienio, 
bet tikrai reikės daug laiko, 
kol gyvenimas žemės drebė
jimo ištiktose vietose grįš į 
apytikriai pastovesnes vėžes. 

Dabar skraido kaltinimai, 
kad vis tik nebuvo pakanka
mai pasiruošta tokiai nelai
mei, nors Turkija stovi žemės 
drebėjimų zonoje — vien per 
pastaruosius 60 metų yra pa
tyrusi 12 stiprių žemės supur-
tymų, siekiančių netoli 7 
taškus Richter lentelėje, kuria 
matuojamas žemės drebėjimų 
stiprumas. Šis kartas siekė 
7.4 taškus, bet toje pačioje 
Žemės plutos plokščių sprū
džio linijoje, vadinamoje Šiau
rės Anatolian sprūdžiu, šį 
šimtmetį buvo keli dideli 
žemės drebėjimai, stipriausias 
1939 m. siekė 7.9 taškus. Jo 

metu žuvo 33,000 žmonių. 
Taip pat kaltinama prasta 

statyba, nes aukštieji pasta
tai, žemei pasijudinus, subiro 
kaip kortų nameliai, juo la
biau, kad senieji statiniai ge
riau išsilaikė, kaip naujesnie
ji. Nelaimė įvyko tirščiausiai 
gyvenamose vietose, kur su
kaupta daug pramonės ir 
tudėl čia suplaukia žmonės, 
ieškodami pragyvenimo. Nors 
Turkijoje įvestos pakankamai 
griežtos statybos nuorodos, 
bet retai kas tikrina, ar jų lai
komasi. Rangovai mėgina pa
tenkinti vis didėjančius butų 
poreikius, stengdamiesi darbą 
atlikti kuo pigiau ir greičiau. 
Tuo būdu nukenčia pastatų 
kokybė. Tiesa, dabar daug kal
bama apie būtinus pakeiti
mus, bet, kaip paprastai atsi
tinka, ilgainiui bus viskas 
pamiršta ir vėl gyvenimas 
vyks „po senovei". 

Nepaisant aukų skaičiaus 
(kurių galutinė suvestinė dar 
toli gražu nepadaryta), tai ne
buvo didžiausias, bet tik vė
liausias šio šimtemečio pabai
gos žemės drebėjimas. Vien 
skaičiuojant nuo 1980 m.: 
1990 m. Irane žuvo — 35,000; 
antrąją vietą užima Armėnija 
1988 m. — 25,000; Indijoje 
1993 m. žuvo 22,000, bet daug 
aukų buvo Mexico City — 
1985 m., Afganistane — 1995 
m., Italijoje, Indonezijoje, Fili
pinuose, Rusijoje, Japonijoje 
— 1995 m. (Kobe vietovėje 
6,500) ir kitur. 

Kai vėl nuskamba žinios 
apie žemės drebėjimo padari
nius, Amerikoje pradedama 
daugiau kalbėti apie galimas 
nelaimes Ramiojo vandenyno 
pakraštyje esančiose valsti
jose, ypač Kalifornijeje, kurios 
miestai ir apskritai gyven
vietės stovi ant ne vieno, o 
daugelio, požeminių sprūdžių. 
Labiausiai iki šiol žinomas yra 
St. Andreas sprūdis, kuris 
nuolat matuojamas, tikrina
mas ir vis tiek lieka neat
spėjamas. Jau daug kartų pra
našauta, kad štai kiekvienu 
metu gali sujudėti „siera 
žemelė" ir visa, kas žmonėms 
atrodo labai svarbu, pavirs 
griuvėsiais... Vienais metais 
„nelaimių pranašai" buvo tiek 
veiklūs, jog ir šaltesnės galvos 
pradėjo tikėti, kad Kalifornija 
netrukus nuslinks į vande
nyną. Vargiai įmanoma apsi
saugoti, kad nebūtų nuostolių 
ar aukų, bet žemės drebėjimas 
žmonių pasąmonėje yra dides
nis baisūnas už visas kitas 
gamtos nelaimes, nes, jei ne
gali pasitikėti žemės pastovu
mu, kuo gali pasitikėti? 

KAIP AŠ BUVAU MINISTRU 
Nr.3 

ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
Tęsinys 

Iš pradžių Ministerijos reikaluose orientuotis nebu
vo lengva. Juk ministru niekada nesu buvęs. Bet greit 
svarbiausius dalykus ėmiau perprasti. Erzino popie
rizmo gausybė. Vien pasirašinėti po visokiais padali
nių vadovų vizuotais raštais kasdien reikėdavo bent 
po kelis šimtus kartų. Tokia mat tvarka! Sumažinti Šį 
„kūrybinį darbą" iš pradžių, kol neturėjau viceminist
rų, buvo nelengva. Pastarųjų skyrimas užsitęsė, ypač 
bendrojo lavinimo viceministro, kurio veiklos sferos 
popierių buvo daugiausia. Iš esmės sumažinti „parašų 
laviną" galėjau tik paskyręs ministerijos sekretorių. 
Nemažai laiko atėmė visokių garbes, padėkos raštų 
bei apdovanojimų įteikinėjimas, dažnai vykęs už Mi
nisterijos sienų, taip pat susitikimai su švietimo ir 
mokslo sričiai priklausiusiomis organizacijomis, daly
vavimas jų suvažiavimuose, konferencijose ir t.t. Tai 
irgi sumažėjo tik paskyrus viceministrus ir ministeri
jos sekretorių. 

Daug laiko atėmė visokie interesantai, žinybų va
dovų, užsienio šalių ambasadorių ir pan. vizitai, daž
nai vien dėl mandagumo. Bet jie buvo, kaip sakoma, 
privalomi. Be jų, ateidavo šiaip visokio plauko suinte
resuotų žmonių. Nuo jų atsitverti nenorėjau, nes po
kalbiai dažnai būdavo naudingi, teikdavo nemažai pa
pildomos informacijos, nors didelė dalis iš jų kėlė 

klausimus, nepriklausiusius Ministerijos kompetenci
jai. Ilgainiui interesantų srautas1 ėmė mažėti.nes lio
vėsi veikęs „naujos šluotos" fenomenas. Jutau pastan
gas įtraukti mane į kovą su visokiais, neretai taria
mais, priešais. Laimei, man pavyko išvengti jsivėlimo 
į panašias kombinacijas, lygiai kaip ir dalyvavimo 
pačios Ministerijos darbuotojų rietenose, nors visokių 
tarpusavio skundų gaudavau nemažai. 

Nuo pirmųjų dienų užgriuvo laiškų lavina. Kasdien 
gaudavau jų tiek, kad visų perskaityti būdavo ne
įmanoma. Blogiausia, kad laiškus rašantys dažnai ant 
voko pažymėdavo „asmeniškai", todėl mano padėjėja 
tokių vokų neatplėšdavo ir man tekdavo pačiam juos 
šifruoti (ne visi buvo lengvai įskaitomi), gilintis į jų tu
rinį, nors juose nieko asmeniško nebūdavo. Ir ko tik 
laiškuose nebūdavo rašoma: įvairūs, paprastai ano
niminiai, skundai (pasitaikydavo net labai originalių, 
sakysim, kad mokyklos direktorius nesirūpina užtai
syti tvoroje skylės), patarimai, kaip išvalyti švietimą 
nuo „buvusiųjų" (dažniausiai pagal veikiančius įstaty
mus neįgyvendinami), kaip rašyti ir leisti vadovėlius 
(pasitaikydavo gerų minčių) ir t.t. Žmonės geranoriš
kai stengėsi man padėti, tik gaila, kad jų patarimais 
pasinaudoti dažniausiai nebūdavo galima, neleido esa
mi įstatymai, o žmonės ministrą laikė visagalinčiu. 

Prie darbų Ministerijoje prisidėjo Vyriausybės posė
džiai. Jie vykdavo trečiadieniais ir užimdavo didžiąją 
tos dienos dalį. Iš pradžių prasidėdavo 12 valandą, 
vėliau posėdžiaudavome nuo 11 vai. ir baigdavome pa
prastai vėlai vakare. Būdavo svarstoma po 30-40, kar

tais 50 ir net daugiau klausimų. Iš jų švietimo ir 
mokslo reikalus liesdavo tik vienas kitas, dažniausiai 
— nė vienas. Į kitų. nesusijusių su Ministerijos sfera, 
klausimų svarstymą stengdavausi nesivelti, juoba, 
kad tais klausimais dažnai nedaug ir išmaniau. Nere
tai per posėdžius tvarkydavau Ministerijos popierius, 
įvairius smulkius reikalus. Žinoma, posėdžių metu bū
davo įmanoma dirbti tik pusiau ar visai techninį dar
bą ir tuo pačiu metu sekti posėdžio eigą. Prie tokių 
darbų buvau pripratęs dar nuo Vilniaus universiteto 
laikų, kada per disertacijų gynimus ir šiaip posėdžius, 

.net jiems pirmininkaudamas, sugebėdavau nemažai 
nuveikti kitų darbų. 

Premjero pavedimu neretai tekdavo oficialiai pava
duoti kitus ministrus, daugiausia užsienio reikalų mi
nistrą Algirdą Saudargą ir kultūros ministrą Saulių 
Šaltenį, kai šie bodavo išvykę ar sirgdavo. 

Didelį mano užimtumą tomis dienomis rodo. kad ir 
toks pavyzdys. Jau pačią pirmąją darbo dieną, gruo
džio 13-ąją. iš pat ryto, vos spėjęs baigti Ministerijos 
perėmimą iš Vladislovo Domarko, turėjau vykti į Vil
niaus universiteto Filologijos fakultetą pasveikinti 
Krėvės auditorijoje susirinkusių jaunuolių maironie-
čių, vadovaujamų mano buvusio studento panevėžiečio 
lituanisto Eugenijaus Urbono. Iš ten nuvykau i Moky
tojų namus, sveikinau kursus baigusius švietimo dar
buotojus ir jteikinėjau jiems baigimo pažymėjimus. Po 
to iki pietų — darbas Ministerijoje. Po pietų — Lietu
vos kalbos instituto reikalų perdavimas. Vakare su 
žmona turėjau dalyvauti Švedijos ambasados organi

zuotoje Liucijos šventėje — priėmime Menininkų 
rūmuose (Rotušėje). Ir panašiai kasdien. 

Nuolatinis įtemptas darbas bemaž be jokio poilsio, 
neišskiriant nė savaitgalių (nuo ankstyvo ryto, dar 
neišaušus, iki vėlyvo vakaro, kartais net pusiaunak
čio), ne tik alino sveikatą, bet ir darė mane savotišku 
žmogumi-automatu, skaičiuojančiu gyvenimą ne va
landomis, bet minutėmis. Vakarais parsiveždavau pil
ną lagaminą visokių nespėtų peržiūrėti popierių, kaip 
tada sakydavau, „namų darbų", kuriuos paprastai per
žiūrėdavau atsikėlęs anksti rytą, maždaug nuo pusės 
šešių. Laimei, naktimis gerai miegodavau, todėl pail
sėdavau. Nemiga manęs niekuomet nekankino, suge
bėdavau užmigti per kelias, daugiausia keliolika mi
nučių. 

Greit ėmiau įtarinėti, kad esu kažkieno valia sąmo
ningai apkraunamas nereikalingu darbu, kad tik ne
turėčiau laiko galvoti apie reformas. Gaibūt taip ir 
buvo. Tas „būtinas" darbas turėjo mažėti sudarius Mi
nisterijos vadovybę — savą komanda Svarbiausia bu
vo viceministrų paskyrimas. Jų funkcijas anksčiau 
vykdė ministerijos sekretoriai, kurie buvo trys, atitin
kamai tvarkantys: 1) bendrojo lavinimo. 2) mokslo ir 
studijų, 3) aukštesniojo mokymo ir profesinio rengimo 
sferas.Dviejų pastarųjų sferų viceministrais nutariau 
palikti buvusius ministerijos sekretorius (taip tada va
dino viceministrus). Mokslą ir studijas tvarkantį dr. 
Joną Puodžių pažinau iš anksčiau. Su juo susitikda
vau būdamas Instituto direktoriumi. 

(Bus daugiau) 
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KOLUMBIJOS ARKIVYSKUPAS 
EKSKOMUNIKAVO TERORISTUS 

VISI KVIEČIAMI Į MALDĄ 

Vieša ekskomunika (atsky
rimas nuo Bažnyčios), kaip 
didžiausia katalikui skirta 
bažnytine bausmė, šiais lai
kais gana retai taikoma. Todėl 
Kolumbijos Cali miesto arki
vyskupo Izajo Duaru Kun
čino liepos 30-osios pa
reiškimas, kad jis ekskomuni-
kuoja šalyje veikiančios su
kilėlių grupuotės narius, pa
t raukė visuomenes dėmesį. 

Cali arkivyskupo eskkomu-
nika buvo atsakymas į Nacio
nalinio išsivadavimo armijos 
ELN) atsisakymą paleisti 

daugiau kaip 50 įkaitų, ku
riuos sukilėliai laiko suėmę 
jau trečią mėnesį. „Šituo savo 
veiksmu norime jiems dar 
kartą pranešti, kad jie pa
sielgė blogai, ir tai buvo jų at
skyrimo nuo Bažnyčios ben
druomenes priežastis", — sa
kė arkivyskupas I. Duartė, 
Cali Dievo Motinos bažnyčioje 
aukodamas šv. Mišias. 

Cali yra antras pagal dydį 
Kolumbijos miestas. Į tą pačią 
Dievo Motinos bažnyčią ge
gužės 30 dieną per pamaldas 
įsiveržusi grupe ginkluotų 
ELN" kovotojų pagrobė 150 
maldininkų — vyrų, moterų ir 
vaikų kartu su šv. Mišias au
kojusiu kunigu. Per susišau
dymą su policininkais žuvo ke
turi įkaitai, dešimtys kitų 
vėliau buvo paleisti, tačiau su
kilėliai iki šiol kalnuose 
įrengtose ir gerai saugomose 
slėptuvėse tebelaiko 36 įkai
tus, kaip ir kitus 16 žmonių, 
kurie buvo sulaikyti dar ba
landžio mėnesį, užgrobus Ko
lumbijos lėktuvą. Nors Baž
nyčios vadovai ne kartą reika
lavo. ELN atsisako paleisti li
kusius įkaitus, kurie, kaip 
matyti, pasirinkti dėl jų poli
tinės reikšmės, o gal ir turto: 
Kolumbijos sukilėliai neretai 
už įkaitus reikalauja išpirkos. 

_Mes viliamės, kad jie paga
liau supras, jog padarė di
džiulę klaidą, atgailaus ir atsi-
teis už savo blogus darbus, 
kad vel būtų priimti į Baž
nyčią ir atgautų Dievo ma
lones". — sakė arkivyskupas 
I. Duartė. paskelbdamas apie 
teroristų ekskomuniką. Prieš 
dvi savaites arkivyskupas per
spėjo, kad ekskomunikuos vi
sus ELN narius, jeigu su
kilėlių vadovybė iki liepos 30 
dienos nenuspręs paleisti visų 
ikaitu. Arkivyskupas I. Du
artė aiškino, kad ekskomuni
kuoti ELN nariai ^praranda 
visas Dievo gausiai teikiamas 
malones — praranda teisę da
lyvauti šv. Mišiose ir bet ko
kiose kitose liturginėse apei
gose, teisę priimti sakramen
tus ir būti krikščioniškai pa
laidotiems". 

Nacionalinei išsivadavimo 
armijai ekskomunika yra grės
mingas aktas, nes ši sukilėlių 
grupe stengiasi pabrėžti savo 
katalikiškumą. ELN įkūrė bu
vęs katalikų kunigas, matyt, 
stipriai paveiktas Lotynų 
Amerikoje populiarios išsiva
davimo teologijos, kurioje ka
talikiški principai persipina 
su marksistinės ideologijos 
postulatais. Manoma, kad 
kaip ir visoje Kolumbijoje, 
apie 95 proc. ELN narių iš
pažįsta katalikybę. Todėl pas
kelbdamas ekskomunika arki
vyskupas I. Duartė, tikisi, kad 
tai paskatins daugeli ELN 
narių palikti grupuotę, o su
kilėlių vadovus pastūmės pa
keisti teroristinę grupuotės 
taktiką. 

Po visą pasauli puolimus į 
Cali ELN parapinę bažnyčią 
arkivyskupas I. Duartė ir kiti 
Kolumbijos vyskupai paskelbė 

ir aiškino, jog ELN išniekino 
sakramentinį Katalikų Baž
nyčios gyvenimą ir nebeturi 
teises atstovauti Kolumbijos 
žmonėms, kaip kad sukilėliai 
nuolat stengiasi pabrėžti. 
Arkivyskupas L Duartė pak
vietė visus Kolumbijos kata
likus ..vengti bet kokių ryšių 
su ELN nariais, išskyrus iš
imtinius gailestingumo atve
jus". Arkivyskupas paragino ir 
Europos kairiųjų pažiūrų ka
talikus nustoti remti ELN su
kilėlius. Šis raginimas buvo 
skelbtas kaip tik tuo metu, kai 
ELN vyriausiasis vadovas 
Nikol Rodnges keliavo po Eu
ropą, tikėdamasis surinkti 
judėjimui lėšų. Būdamas Itali
joje N. Rodnges sugebėjo netgi 
apsilankyti Vatikane, bandy
damas įtikinti Romos kurijos 
pareigūnus, kad ELN. kaip 
„katalikiškai organizacijai", 
neturėtų būti taikomos baž
nytinės sankcijos, kuriomis 
pagrasino arkivyskupas I. Du
artė. 

Tačiau tokie sukilėlių argu
mentai nepaveikė Šventojo 
Sosto nusistatymo. Netrukus 
po minėto išpuolio prieš Cali 
bažnyčią ir įkaitų pagrobimo 
Popiežiškosios kultūros tary
bos pirmininkas kardinolas 
Pol Pupar savo laiške arkivys
kupui I. Duartė tuos te
roristų veiksmus pavadino 
Eucharistijos išniekinimu, o 
popiežius Jonas Paulius II šį 
incidentą pavadino „šventva
gišku". 

Kai kurių šaltinių duomeni
mis, partizaninis karas Ko
lumbijoje vyksta nuo 1949 
metų, tai yra jau penkis de
šimtmečius. Pilietinėse kovose 
žuvo dešimtys tūkstančių civi
lių gyventojų. Kolumbijoje, tu
rinčioje apie 40 mln. žmonių, 
priskaičiuojama 1,5 mln. karo 
pabėgėlių. 1982 metais šalvie 
panaikinta ilgus dešimtme
čius veikusi apsiausties pa
dėtis, pagreitėjo demokratiza
cijos procesas. Tačiau dėl 
sudėtingos socialinės padėties 
Kolumbijoje veikiančios su
kilėlių grupės yra gana sti
prios ir aktyvios, nors jų popu
liarumas tarp gyventojų ma
žėja. 

Stipriausia sukilėlių grupė 
— Kolumbijos revoliucinės ka
rinės pajėgos, ekspertų verti
nimais, turi 120 tūkst. kovo
tojų ir kontroliuoja didžiulę 
iki 50 tūkst. kv. km. teritoriją. 
Pernai rinkimus laimėjęs kon
servatorių partijos atstovas 
Kolumbijos prezidentas An
drės Pastrana bando vesti de
rybas ir su FARC, ir su ELN. 
Tačiau derybos vis nutrūksta 
dėl teroristinių išpuoliu. Nese
niai FARC būrys užpuolė Na-
nn miestelį, kur nužudė 19 
žmonių, o Medeljin mieste, 
susprogus dinamitu prikrau
tam automobiliui, žuvo 10 
žmonių. Kolumbijos vyriau
sybe norėtų derėtis su, atrodo, 
nuosaikesne ELN. tačiau rei
kalauja, kad iš pradžių būtų 
paleisti ju laikomi įkaitai. Tai
gi kelias į susitaikymą Kolum
bijoje dar ilgas. 
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Ka i š i ado rys . Vyskupijos 
Katechetikos centre buvo su
rengtos rekolekcijos Žaslių ir 
Žiežmarių dekanatų tikybos 
mokytojams bei ..Vilties tilto" 
bendradarbiams. Žiežmarių 
parapijos klebonas kun. R. 
Jurkevičius kalbėjo apie dva
sinio tobulėjimo kelius. 
„Vilties tilto" bendradarbiams 
buvo pristatytas naujas dva
sios vadas, Žaslių parapijos 
klebonas kun. L. Klimas. 

Ruošiantis švęsti 2000-ųjų 
metų krikščionybės jubiliejų 
kviečiame visas lietuvių bend
ruomenes jungtis su mūsų 
visa Lietuva į maldą, kad Die
vo Tarnas arkivyskupas Me
čislovas Reinys, Dievo Tarnas 
arkivyskupas Teofilius Matu
lionis. Dievo Tarnas vysk. Vin
centas Bonsevičius ir mokyto
j a Adelė Dirsytė būtų pa
skelbti šventaisiais. Jie visi 
yra Lietuvos kankiniai, mirę 
už Dievą ir Tėvynę. 

Prašome šias žinias pa
skleisti kuo plačiau lietuvių 

visuomenei ir kitataučiams. 
Tuo pačiu prašome rinkti pa
rašus prašančiųjų tuos rink
tinius lietuvius paskelbti 
šventaisiais. Užpildytus sąra
šus siųsti ses. Margaritai Ba
reikaitei, I.C.C. 600 Liberty 
Hwy., Putnam, Conn. 06260. 
Visi sąrašai bus įteikti Lietu
vos vyskupams, o šie juos siųs 
į Romą. 

Sesuo M a r g a r i t a 
B a r e i k a i t ė 

JAV LB Religinių reikalų 
tarybos pirmininkė 

Angelė Di r sy tė 

Sibiro lietuvaičių malda
knygės „Marija gelbėk mus" 
autore. Už tikėjimą, katali
kišką veiklą buvo išvežta į Si
birą, Chabarovsko kraštą ir 
ten mirė 1955 m. rugsėjo 26 d. 
Nežinome, kur yra palaidoti 
jos palaikai. Būdama Sibire ji 
stiprino ir globojo ten kartu su 
ja ištremtuosius. 

tas kunigu. 1919 m. Vilniuje 
bolševikų suimtas, kalintas 
Daugpilio ir Smolensko kalė
jimuose. 1926 m. įšventintas 
vyskupu ir paskirtas Vilka
viškio vyskupu pagalbininku, 
1940 m. pakeltas arkivyskupu 
ir paskirtas Vilniaus arkivys
kupo pagalbininku Nuo 1945 
m. lietuviškosios Vilniaus ar
kivyskupijos dalies Apaštali
nis Administratorius. 1947 m. 
birželio 12 d. suimtas, nuteis
tas kalėti 8 metus, kalintas 
Vladimiro ypatingojo režimo 
kalėjime, kur ir mirė 1953 m. 
lapkričio 8 d. Palaidotas Vla
dimiro kalėjimo kalinių bend
rame kape. 

Dievo T a r n a s 
a r k i v y s k u p a s 

Teofilius Matu l ion i s 
Gimė 1873 m. birželio 22 d. 

Alantos parapijoje, Panevėžio 
vyskupijoje. Studijavo Peter
burgo kunigų seminarijoje. 
1900 m. įšventintas kunigu. 
Dirbo Latvijoje, o nuo 1910 m. 
Peterburgo (vėliau Leningra
do.1 katalikų parapijose. 1929 
m. vasarįo 9 d. Leningrade 
slapta įšventintas vyskupu. 
Bolševikų kalintas 1923-1926 
m. ir 1929-1933 m. Solovkų 
lageryje. 1933 m. Lietuvos vy
riausybės pastangomis iškeis
tas į Lietuvoje kalintus komu
nistus. Nuo 1943 m. sausio 9 
d. Kaišiadorių vyskupas. 1946 
m. gruodžio 18 d. suimtas, nu
teistas kalėti 7 metus. Kalin
tas Vladimiro ypatingojo reži
mo kalėjime. 1956 m. grįžo į 
Lietuvą. 1957 m. gruodžio 25 
d. slapta Birštone įšventino 
kan. V. Sladkevičių vyskupu. 
1958 m. spalio 17 d. ištremtas 
iš savo vyskupijos ir prievarta 
apgyvendintas Šeduvoje. 1962 
m. rugpjūčio 2Q d. po saugu
miečių atliktos kratos jo bute 
ir paslaptingos vaistų injekci
jos mirė Šeduvoje. Palaidotas 
Kaišiadorių katedroje. 

Dievo T a r n a s 
a r k i v y s k u p a s 

Mečislovas R e i n y s 

Gimė 1884 m. vasario 5 d. 
Daugailių parapijoje, Panevė
žio vyskupijoje. Studijavo Vil
niuje, Peterburge, Liuvene ir 
Strasbūre. 1907 m. įšventin-

Dievo T a r n a s v y s k u p a s 
V i n c e n t a s Bor isev ič ius 

Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. 
Šunskų parapijoje, Vilkaviškio 
vyskupijoje. Studijavo Sei
nuose, Fribūre. 1910 m. įšven
tintas kunigu. Dėstė Seinų 
vyskupijos kunigų seminarijo
je Gižuose. 1927-1940 m. Tel
šių kunigų seminarijos rekto
rius. 1940 m. vasario 3 d. 
įšventintas vyskupu ir paskir
tas Telšių vyskupu pagalbi
ninku. Nuo 1944 m. kovo 10 d. 
Telšių vyskupas ordinaras. 
Sovietinės valdžios suimtas 
1945 m. gruodžio 18 d. Kalin
tas iki gruodžio 24 d. 1946 m. 
vasario 5 d. vėl suimtas, kalin
tas Vilniaus saugumo kalėji
me. 1946 m. rugpjūčio 28 d. 
nuteistas mirties bausme (su
šaudant). Nuosprendis įvyk
dytas 1946 m. lapkričio 18 d. 
Palaikai užkasti bendrame su
šaudytų kalinių kape Tusku
lėnų dvaro parke Vilniuje. 

BAIGIASI 
KANONIZACIJOS 

BYLA 

Lenkijos Vyskupų Konferen
cijos pirmininkas kardinolas 
J. Glempas ir generalinis sek 
retorius vyskupas P. Libera 
padėkojo Lietuvos vyskupams, 
parėmusiems XV šimtmečio 
lietuvio augustinų broliuko 
Mykolo Giedraičio kanoniza
cija. Kaip pranešė Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos sekre
toriatas, šio lietuvio vienuolio 
kanonizacijos byla, Krokuvos 
arkivyskupijos tribunole baig
ta. Dokumentai, kartu ir Lie
tuvos vyskupų laiškas, re
miantis jo kanonizaciią, pa
siųsti į Vatikaną, į Šventųjų 
skelbimo kongregaciją. Lenki
jos ir Lietuvos vyskupai kvie
čia tikinčiuosius malda pa
remti tolesnę Mykolo Gied
raičio kanonizacijos bylos ei
gą. Tikimės, kad netrukus tu
rėsime antrąjį lietuvį (po šv. 
Kazimiero) Visuotinėje Bažny
čioje oficialiai paskelbtą šven
tuoju. 
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„NAUJOJO ŽIDINIO-
AIDŲ" ŠVENTĖ 

Birželio 10 d. šv. Mišiomis, 
kurias Vilniaus bernardinų 
bažnyčioje aukojo kun. J. Sas
nauskas, OFM, prasidėjo 
šventė, skirta žurnalo N a u 
jasis židinys-Aidai" 100-ajam 
numeriui paminėti. Po šv. Mi
šių kun. J. Sasnauskas kal
bėjo, kad Jv. Pranciškus ir 
„Naujasis židinys-Aidai" yra 
iššūkis. Šv. Pranciškus — su
stabarėjusiai Bažnyčiai, o „Ži
dinys" — visuomenei, į kurią 
prabilo tylia kalba pačiu sun
kiausiu metu". Vakarą pra
dėjo vysk. J. Boruta, SJ. Jis 
džiaugėsi, jog nepaisant sun
kumu žurnalas gyvuoja. „Lin
kiu netapti tik specialistams 
skirtu žurnalu ar pigaus popu
liarumo siekiančiu leidiniu", 
— kalbėjo vysk. J. Boruta. SJ. 
Naujasis kultūros ministras 
A. Bėkšta palinkėjo žurnalui 
platesnio autorių rato ir 
kalbėjo apie žiniasklaidos pri
klausomybę nuo valstybinių 
institucijų. Dr. I. Vaišvilaite 
pabrėžė „Naujojo židinio-Aidų* 
universalumą, europietišku
mą, pasidalijo prisiminimais, 
kaip buvo „ieškoma" žurnalo 
pavadinimo ir palinkėjo „Nau
jojo židinio" bičiuliams bei 
bendradarbiams susitikti ir 
2000-ojo numerio proga. Poe
tas K. Bradunas, prieškario 
„Židinio" talkininkas, perskai
tė 1939 m. šiame žurnale iš
spausdintą savo eilėraštį „Am
žinoji motina". Prof. V. Lands
bergis, nuolatinis žurnalo 
skaitytojas, pavadino žurnalą 
įdomiu pokalbininku, iš kurio 
sužinai vis ką nors naujo. Sei
mo pirmininkas pažymėjo, jog 
tai „leidinys, kuris apie labai 
svarbius dalykus kalba tyliai, 
kurį skaitydami žmones gali 
praturtėti". „Naujojo židinio-
Aidų" vyr. redaktorius P. Kim
brys džiaugėsi, kad „100-ojo 
žurnalo numerio proga su
sirinko tiek daug žmonių". 
„Ilgai gyvenome tarsi mūsų 
nebūtų. Nesulaukdavom reak
cijos, atsako į savo darbą. 
Tačiau šiandien išvydome, jog 
žurnalą skaitantys žmonės 
randa jame tai, ko neranda ki
tur. To mes ir siekiame", — 
sakė P. Kimbrys dėkodamas 
visiems „Naujojo židinio-Aidų" 
autoriams, rėmėjams ir talki
ninkams. 
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S K E L B I M A I 
ELEKTROS 

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

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDUUS PUMPUTIS 

AJTOMOaUO. NAMU. SVHKAT06, 
IR GYVYBES DRAUDIMAS. 

Agantas Frar* Zapoin * Off. Mgr. AiAae 
S. Kane kalba l*tuvttk*i. 

FRANKZAPOUS 
3208 1/2 VVeet 95th Street 

TeL (706) 424-8654 
(773)581-6664 

Moteris ieško da rbo prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmogų ir 

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

2812. Palikti žinutę. M M 

Ieškoma lietuvė 
moteris prižiūrėti 

senutę ir gyventi kartu. 
Tel. 630-986-2816. 

JMMA 

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

Namų valymo d a r b a m s 
reikalingos moterys su savo 

transportu. Skambinti: 
815-464-7146 arba 

815-464-0261. 

GREIT PARDUODA 

2̂ Hr RE/MAX 
REALTORS 

o«c (773) S86-S9S9 
hom« (708) 425-7160 
pagcr (708) 886-4919 

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

TAISOME 
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, 

ORO VĖSINTUVUS. 
H.DECKYS 

T E L 773-585-6624 

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

reikalinga. Vakuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 j dieną. Skambinti 

Pbil arba Janusz, tel. 414-763-2615. 

Hoasekeeper-cempaakMi 
needed. Female preferred. Mušt 

speak Enghsh and mušt have 
refercnces. Full ome. Preferably 

live-in. TeL 773-561-7895. 

K O N S E K R U O T A 
N A U J O J I S A N G R Ū D O S 

BAŽNYČIA 
Birželio 5 d. Vilkaviškio vys

kupas J . Žemaitis , MIC, San
grūdoje konsekravo naująją 
Šv. Kūdikėlio J ė z a u s Teresės 
bažnyčią. 1971 meta is sude
gus 1925 m. s ta ty ta i primajai 
Sangrūdos bažnyčiai, tikintieji 
meldėsi kiek pertvarkytoje bu
vusioje klebonyoje. Per ketve
rius metus daugelio žmonių 
dėka sudegusios bažnyčios 
vietoje iškilo nauja, šiuolai
kiška, erdvi šventovė (archi
tektai A. Boruta ir D. Če
ponis). Didžiausia rūpesčių ir 
darbų naš ta gulė an t energin
go klebono Roberto Brūzgos 
pečių. J a m , iškilmių dieną 
šventusiam 10 metų kuni
gystės ir 35 metų amžiaus ju
biliejų, vyskupas J . Žemaitis, 
MIC, už nuopelnus a t s t a t an t 
bažnyčią ir aktyvią pastoraci
ne veikla suteikė Vilkaviškio 
vyskupijos • kapitulos garbės 

kanaun inko titulą. Naujosios 
bažnyčios konsekravimo iškil
mėse dalyvavo vyskupai J . 
Žemaitis , MIC, J . Preikšas , J . 
Boruta , SJ , R. Krikščiūnas, 
garbės prelatai A. Maskeliū
nas , V. Gustait is , Vilkaviškio 
vyskupijos generalinis vikaras 
mons. prof. dr. V. J . Bar tuška, 
mons. A. Gustai t is , doc. dr. 
V.S. Vaičiūnas, OFS, kanau
ninkai G. Sakalauskas , J . 
Mieldažis, vyskupuos kancle-. 
ris J . Pečiukonis, Punsko kle
bonas J . Macekas, prof. A. Ka-
jackas , garbės kanauninka i R. 
Žukauskas , A. Žukauskas , de
kanas , kun. J . Barkauskas , 
kiti kunigai . Pamokslą sakęs . , 
vyskupas J . Boruta akcentavo 
bendruomenės svarbą Baž
nyčios gyvenime. , J ū s esate 
šios pastatytos bažnyčios pa
mata i , gyvoji Bažnyčia. Be 
jūsų bažnyčia būtų nereikalin
ga", — tikino parapijiečius 
ganytojas. 
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IŠ NAUJO PAŠVENTINTI MALDOS NAMAI 

Švenčiausios Mergeles Marijos Ėmimo i Dangų Bažnyčia Trakų gatvėje 

V i l n i u s , rugpjūčio 17 d. 
(Elta) — Trakų gatvėje, esanti 
Švenčiausiosios Mergelės Ma
rijos Dievo Motinos Ėmimo į 
Dangų bažnyčia vėl tampa 
teisėtais vienuolių pran
ciškonų maldos namais. 
Sugrąžinta Vilniaus vyskupi
jai ir prieš kurį laiką perduota 
pranciškonams, šį sekmadienį 
bažnyčia buvo iš naujo 
švent inama. 

Bažnyčios šventinimo iškil
mėmis ir prieš tai čia sureng
tu koncertu „Ave Maria" bai
gėsi kultūros programa "Se
niausiųjų Lietuvos vienuolynų 
kelias". 

Naujausi archeologiniai ty
rinėjimai Vilniaus Švenčiau
siosios Mergelės Marijos 
Ėmimo į Dangų bažnyčioje liu
dija, kad keturioliktame 
amžiuje čia jau stovėjusi mū
rinė bažnytėlė ar koplyčia. 
Taip pat a t ras ta dar senes
nius laikus siekiančių palaido
jimų pagal krikščionių tradici
jas . Turimi duomenys leidžia 
Bažnyčios istorikams teigti, 
kad, karal iaus Mindaugo ir 
didžiojo kunigaikščio Gedimi
no laikais Lietuvoje įsitvirtinę 
pranciškonai buvo sukūrę 
vieną seniausių Lietuvoje 
krikščionybės centrų, lietu
viškosios raštijos židinį. 



LAIŠKAI IR NUOMONĖS 
TĖVYNĖS MEILĖS 

NEISTRINA BĖGANTIS 
LAIKAS 

Taip jau buvo lemta, kai 
1944 m. karštą vasarą į Lie
tuvos žemę krito rusų ir vo
kiečių armijos sviediniai ir 
oras buvo pakvipęs degančių 
miestų ir kaimų sodybų 
degėsiais. Jono soliuno tėvai 
su visais šeimos nariais buvo 
varomi tolyn nuo savo gimto 
kaimo į Vakarus, į nežinią. 
Daug būtų galima parašyti 
apie šio jaunuolio keliones 
karo ir pokario laikotarpiu, 
tačiau norisi parašyt apie 
kitą šio žmogaus pusę — jo 
geranoriškumą padėti savo tė
vynės Lietuvos Dzūkijos vai
kams. 

Jonas Šoliunas ne kartą 
buvo sugnžęs į savo tėviškę 
— Dzūkiją ir kiekvieną kartą 
išvažiuoja su širdgėla atgal, 
kad palieka savo gimtinės 
laukus ir miškus, kuriais bė
giojo jaunystėje. Tai supranta
ma visiems, kurie priversti 
buvo palikti savo gimtinę. 

Jaunystėje Jonas mokėsi 
Lazdijų r. Leipalingio progim
nazijoje. Labai troško mokslo 
ir, nepaisant sunkių karo 
metų, jo tėvai stengėsi leisti 
mokytis visus savo vaikus.Tai 
buvo nuostabus žmonės, ku
rie, vargingai gyvendami, 
skiepijo meilę savo vaikams, 
kad šie siektų mokslo. Tai 
buvo išugdyta pagarba žmo
nėms ir jautrumas bei noras 
padėti kitiems. Šis jausmas 
nebeišblėso per visą gyvenimą 
ir tai patvirtino Jono šeimos 
parama Leipalingio vidurinės 
mokyklos mokiniams. Jono 
Soliuno šeima skyrė vieną 
tūkstanti dolerių geriausiai 
besimokantiems mokiniams, 
kaip paskatinimą, kad siektų 
mokslo žnių. Tai buvo sutikta 
visų mokinių ir jų tėvų su di
deliu susidomėjimu, kad yra 
žmonių, kurie ne skambiais 
žodžiais, bet konkrečiais dar
bais padeda atsikuriamos ne
priklausomos Lietuvos vai
kams siekti žinių ir boti 
naudingais tėvynei. Nuošir
dus ačiQ tiems, kurie nepa
miršta savo krašto ir jo jauni
mo, nors ir bodami toli nuo 
tėvynės. 

B. Misevičius 
Leipalingio vid. m-los 

mokytojas 

GRAŽUS PAVYZDYS 
UI KITIEMS 

Jono Soliuno šeimos, skirtos 
metinės 1,000 dolerių labda
ros Leipalingio vidurinės mo
kyklos V - XII klasių geriau
siai besimokantiems moki
niams skyrimo sąlygos. 

1. Labdarą skiriame kiekvie
nos klasės trims geriausiai be
simokantiems mokiniams, pa
sibaigus mokslo metams, atsi
žvelgiant į galutini pažymių 
vidurkį (kai yra „a" ir „b" 
klasės, išrenkame iš abiejų 
klasių po tris mokinius pagal 
geriausius vidurkius). 

2. Mokiniai turi boti labai 
gero elgesio, drausmingi ir 
pareigingi. 

3. Laimėtus pinigus įteikti 
XII kl. mokiniams, išduodant 
brandos atestatus. 

4. V - XI kl. mokiniams 
laimėtus pinigus įteikti prašo
me naujų mokslo metų pra
džioje (09.01) bendrame susi
rinkime, siekdami paskatinti 
visus Dzūkijos vaikus geriau 
mokytis ir siekti gilesnių ži
nių. 

5. Pinigų sumą nustatyti 
proporcingai pažymių vidur
kiui. Kiekvienai klasei skirti 
po 125 dolerius. 

6. Nustatyti kandidatus pra
šome šios komisijos: mokyklos 
direktorės A. Rudžionienes; 
mokytojo B. Misevičiaus; mo
kytojos O. Bleizgienės. 

7. Įteikti labdarą pavedame 
B. Misevičiui. 

8. Labdarą gavusių mokinių 
sąrašą prašome atsiųsti mūsų 
šeimai į JAV. 

AR 
NEKONTROLIUOJAMA 
ASMENS LAISVĖTAI 

PATEISINA? 

Hartfordo dienraštyje 
„Hartfordo Courant", 1999 m. 
liepos 4 d., išpausdinti du 
straipsniai, kuriuose perdėtu 
asmens laisvės aiškinimu pa
teisinamas aplaidumas, sava
naudiškumas ir nusikaltimas. 
Viename straipsnyje pasisa
koma prieš vaikų „dievinimą" 
(autorius sakosi einąs prieš 
srove), reikalą vaikus draus
minti, jeigu reikia, vaikus 
bausti, net fiziškai, įtaigoti 
atsakomybę už veiksmus, ko 
neleidžiama daryti viešose 
valdžios mokyklose. Tačiau 
privačios mokyklos, ypač para

pijinės tai daro ligi tam tikro 
laipsnio. Mokytojų unijos, 
švietimo valdžios pareigūnai 
tas pačias mokyklas diskri
minuoja dėl vaiko (žmogaus) 
laisvės varžymo, nors žino, 
kad tose mokyklose mokslo 
lygis aukštesnis, didesnė 
drausmė ir vaiko atsakomybės 
supratimas didinamas. Taip 
pat mokinio mokymas tose 
privačiose mokyklose kainuo
ja apie perpus mažiau, negu 
viešose mokyklose. 

Antrame straipsnyje kalba
ma apie nusikaltėlį, išprie
vartavusį ir po to nužudžiusį 
jaunutę mergaitę. Jis nuteis
tas ir atsidūręs kalėjime vi
sam gyvenimui. Jam mėgi
nant iš kalėjimo pabėgti, pri
musus ir kameron užrakinus 
kalinių prižiūrėtoją moterį, 
po to kovojant ir suleidžiant 
du kalinių prižiūrėtojus (buvo 
ir pats suleistas), jėga pri
vertus jį likti kalėjime, atsira
do advokatas, kuris kalinio 
vardu iškėlė kalėjimui ir val
džiai bylą už kalinio niekini
mą, asmens įžeidimą. Prisie
kusieji (jury), sukto advokato 
apkvaišinti, nusprendė kali
niui atlyginti dviem milijo
nais dolerių. 

Tie aprašymai rodo, kaip 
laisves vardu daromi nusikal
timai. Mūsų visų, gyvenančių 
Amerikoje, pareiga ne tik mū
sų vaikų mokymu, parengimu 
gyvenimui atsakingais būti. 
Tuo reikalu reikia įtaigoti mo
kytojus, švietimo vadovus ir 
pareigūnus ir valdžios parei
gūnus, taip pat ir daugelio 
šeimų tėvus, reikalauti, kad į 
mokyklas būtų sugrąžintas 
ne tik geresnis mokslo dalykų 
mokymas, bet ir auklėjimas 
bei ugdomas vaikų atsakomy
bės jausmas už savo veiks
mus. 

Juozas Kriaučiūnas 
Putnam.CT 

IŠTEPTI KREMU? 

Skaitau „Lietuvos ryte" apie 
buvusio prezidento Kennedy 
sūnaus ir kitų mirtį ir beveik 
nusijuokiau, perskaičiusi apie 
„palaikų kremavimą" (ištepi-
mą kremu?). 

Manding, „palaikų sudegi
nimas" puikiai išreiškia min
tį. 

Nuoširdžiai — 
už lietuvių kalbą, kada nė

ra reikalo skolintis kitų kalbų 
žodžių. 

Elona Vaišniene 

£ f tmmmitmtBĘ 

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

No one imtas round-

trtp trat i to Uthuania 

tnttr jnd inore cofMrtcnt 

than SAS. From CMcago, we 

offer daily servfce to Vilnius wttn 

just one hassie-free connectlon 

tnrough Stockhotm. Our 4:30 p.m. 

departure gfces you a rdscd mom-

mg antai tor busmess or pteasure. 

When you're ready to retom, yoyl 

enjoy Stato St> travel back to 

Chicago tnrough our Copenhagen 

hub. And whether 

you fly Business CJass 

or Ecarory Ctas, you can be 

ture our servfce tai be wortd-dass, 

and tai atow you to arrta restod and 

refreshed -ad for a reasonabte fare. 

Flnd out «rtwt a v*orW of difference 

SAS can mato for your next trip. 

Just carl your Travel Agent or SAS 

at 1400-221-2350. For more Infor

mation and speclal offers, visit 

our vrebsite at www.ftysas.com. 
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PADĖKA 

A. t A. 
JADVYGA STRAVINSKIENĖ 
1999 m. rugpjūčio 6 d. mirė mūsų mylima Mainytė, 
Babytė ir Teta. Buvo palaidota rugpjūčio 10 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Reiškiame nuoširdžią padėką kun. Jonui Kuzinskui už 
maldas koplyčioje, koncelebruotas šv. Mišias ir tokį 
jautrų ir asmenišką pamokslą. Esame nepaprastai 
dėkingi kun. Gediminui Kijauskui, kuris specialiai 
atvažiavo iš Clevelando, OH, ir pravedė labai 
prasmingą atsisveikinimą koplyčioje bei koncelebravo 
šv. Mišias. Dėkojame abiems kunigams už jautrias 
apeigas prie kapo. 
Esame dėkingi kun. V.Mykolaičiui už maldas 
koplyčioje ir užuojautą, pareikštą Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos kunigų vardu. 
Ačiū Nijolei Kersnauskaitei už jautrius atsisveikimo 
Žodžius, pasakytus jos mielai tetai Jadziunei. 
Labai ačiū dr. Vidui Nemickui už nuoširdų gydymą ir 
įdėtas pastangas palengvinti ligonei jos ligoje. 
Ypatingą padėką reiškiame visiems draugams, 
giminėms ir pažįstamiems už atsilankymą koplyčioje, 
dalyvavimą laidotuvėse, užsakytas šv. Mišias, aukas 
šv. Mišioms bei labdarai Velionės vardu. Dėkojame 
už išreikštą užuojautą mums asmeniškai, spaudoje bei 
jautriose kortelėse. 
Širdinga padėka p. Nijolei Baužienei už specialų 
Velionės paruošimą paskutiniam sudiev. 
Ačiū karsto nešėjams, kurie nešė savo uošvę, babytę 
ir tetą į Amžino Poilsio vietą. 
Nuoširdi padėka muzikui R. Šokui už gražią muziką 
ir giesmes bažnyčioje. 
Ačiū D. Petkui už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 

Nuliūdę: duktė Rita Penčylienė su vyru 
Rimantu, anūkė Danutė ir anūkas Romas su 
žmona JennL 

PADĖKA 
A. t A. 

JUOZAS JUŠKA 
Mano mylimas Tėvelis bei Dėdė mirė 1999 m. liepos 
17 d., Stuart, FL. Palaidotas 1999 m. liepos 24 d. Holy 
Sepulchre kapinių mauzoliejuje, Southfield, MI, šalia 
žmonos Marijos, mirusios 1970 metais. 
Nuoširdžiai dėkojame Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonui kun. Aloyzui Volskiui už atnašautas šv. Mišias 
bažnyčioje bei laidotuvių apeigas kapinėse. Dėkoju 
karsto nešėjams pusbroliams Algimantui, Gintarui ir 
Linui Juškoms bei Lino sūnums Paul, Mark ir Michael 
Juškoms. 
Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
dalyvavusiems laidotuvių apeigose, aukojusiems šv. 
Mišioms, dėkojame už gėles, užuojautas žodžiu ir raštu. 
Ypatinga padėka mūsų bičiuliams p. p. Algiui ir Daliai 
Augūnams, Juozui ir Stellai Miškiniams bei Vincui ir 
Anicetai Stakniams už nepaprastą pagalbą bei lankymą 
mano Tėvelio ilgos ligos metu. 
Dėkoju laidotuvių direkt. Yolandai M. Zaparackienei 
už malonų patarnavimą. 

Liūdinti duktė Vida 

Mylimai Mamytei 

A. t A. 
JADVYGAI 

KERSNAUSKAITEI-
STRAVINSKIENEI 

mirus, jos dukrelei, LSS Vyriausiai Skautininkei RITAI 
PENČYLIENEI ir visai jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą ir liūdime kartu. 

Skautininkių draugovė 
Cleveland. OH 

DRAUGAS, 1999 m. rugpjūčio 24 d.^antradienis 

Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ' 
„DRAUGĄ'' <»t minkime *«iyo testamente. 

A. t A. 
Danguolė Kay Malevskaitė 

Gyveno St. Fetersburg, FL, anksčiau Benvyn, IL. 
Mirė 1999 or rugpjūčio 22 d., 12 vai. dienos, sulaukusi 

49 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 16 metų. 
Nuliūdę liko: vyras Jonas, vaikai Martynukas, 

Ramunytė ir Darius, sesuo Maryte Gaidukevičienė su 
šeima. 

Velionė pašarvota trečiadienį, rugpjūčio 25 d. nuo 9 
v. r. iki 10 v. r. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 
2533 W. 71 Str. 

Laidotuvės trečiadienį, rugpjūčio 25 d. Iš laidojimo 
namų Velionė 10 vai. ryto bus atlydėta į švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus 
aukojamos šv. Mišios užjos sielą. Po Mišių Velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir 
pažįstamus dakyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, vaikai, sesuo su šeima. 

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

Giesmės garsas ore virpa, 
Bet pažvelk! Vieversys, 
Kurs gieda ją, yra jau dingęs... 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1999 m. 
rugpjūčio 18 d. 7 vai. vakare savo namuose Sunny Hills, 
Florida, mirė 

A. t A. 
VINCAS MAMAITIS 

Ilgos ligos išvargintas, tą dieną sakėsi norįs valandėlę 
pamiegoti. Ta valandėlė tapo amžinybe. Gimęs Lietuvoje 
1907 metais, laimingą jaunystę praleidęs tėvynėje, audrų 
išblokštas į svetimas padanges, nuo vargų ir rūpesčių 
nepalūžo ir ištikimai su giesme ir dainomis garbino Dievą 
ir savo tautą. 

Iš Šv. Teresės bažnyčios 1999 m. rugpjūčio 21 d. 
nulydėtas į Sunny Hills, Florida, Kalvarijos kapines, kur 
palaidotas tarp buvusių mielų draugų. 

Iš didelės Mamaičių šeimos liko tik vienas brolis Juozas 
Lietuvoje ir brolių bei seserų vaikai ir vaikaičiai. 

Prašome prisiminti Vincą savo maldose. 
Žmona Olga, duktė Judita ir brolio duktė 

Nemira, viešnia iš Lietuvos. 

A. t A. 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

iškeliavus iš šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
liūdesyje likusiam jos vyrui dr. prof. JUOZUI 
MEŠKAUSKUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Ateitininkų medikų Korp! Gaja 

Mirus mylimai Motinai 

A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame mūsų gerbiamą sesę. 
Vyriausiąją Skautininke v. s. fil. RITĄ PENČYLIENĘ 
ir jos šeimą. 
Su liūdesiu 

..Kunigaikštienes Gražinos" vyr. skaučių būrelis 
Kalifornijoje 

1 

A . t A . 
Dr. JONEI MEŠKAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui, dr. JUOZUI MEŠKAUSKUI, dukrai 
dr. MARYTEI ir sūnui dr. JONUI su šeimomis 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Lietuviai Krikščionys Demokratai ir 

LKDP rėmėjų sambūris 

http://www.ftysas.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i AR ATPAŽĮSTATE SAVE MŪSŲ GEGUŽINĖJE? 

Žinovai teigia, kad šių ju

biliejinių „Draugo" metų 

šventėje linksmas istorijas 

porino, laimę iš šulinio 

t raukė , kugeli, viščiuką i r 

dešras kirto, lietuviškų 

„Utenos" alų ragavo links

miausi ir išradingiausi 

žmonės. Pažvelkite ir pa

matysite patys. 

I mūsų šventę suplaukė 

įvairių kar tų , įvairaus am

žiaus žmonės. Visus juos 

fotografavo J o n a s Kuprys. 

Jam teko ir an t laiptelių 

pasilypėti, ir iš už kampo 

pasislėpus „nusitaikyti", ir 

l inksmus vaikų pokštus 

įspėti. 

nmmm 
„Draugo" gegužinės lai

mėjimų krūvelė kaip visuomet 
buvo pilnutėlė. Nuoširdžiai 
dėkojame už puikias dovanas! 
Jas atnešė: U. Balskienė, 
Ilona ir Petras Dapkai, Ire
na Regienė, Sofija Jelionie-
nė, Marcela Bytautienė, 
Jurgis Bubnys, Ona Račiū
nienė, Helen Kernagis, Al
dona Urbienė, Sofija Ple-
nienė, Gražina Serafinas ir 
Ona Žiupsnienė. 

„Židinio" pamaldos už 
Lietuvoje besimokantį jauni
mą ir gerą derlių vyks šešta
dienį, rugsėjo 4 d., 4 vai. p.p. 
Jėzuitų koplyčioje Čikagoje. 

Vyresniųjų lietuvių cen
t re „Seklyčioje" rugpjūčio 25 
d., trečiadienį, 2 val.p.p. vyks 
dainų popietė su muz. Faustu 
Strolia. Skambės dainos, mė
ginsime laimę laimės šulinyje, 
pabendrausime, pietausime ir 
linksmai praleisime popietę. 

• Jadvyga Kliorien* at
siuntė Mirgos Kižienės maldos 
barelio, Cleveland, OH, $60 
auką Lietuvos našlaičiams. 
Dėkojame! „Lie tuvos Naš
laičių globa", 2711 West 71 
•t. Str., Chicago, TL 80639. 
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• Primename, kad penk
tadieni, rugpjūčio 27 d* 7 v. 
v. Pasaulio lietuvių cent re , 
Bočių menėje įvyks „Žiburėlis", 
Montessori mokyklėlės tėvų 
susipažinimo vakaras. Jo metu 
bus išdalinta informacija apie 
Montessori mokymo metodą, 
mokyklėlės tvarką ir pan. č ia 
galėsite susitikti su mokytojomis 
ir kitais tėveliais. Bus vaišės, 
taip pat pardavinėsime mokyk
lėlės marškinukus. Kviečiame ir 
tuos tėvelius, kurie dar neuž
registravo savo vaikučių į „žibu
rėlį". Bus galima užregistruoti į 
popietinę pamainą. Informacijai 
kreipkitės tel . 630-267-8891 
arba Laurai Lapinskienei tel. 
630-971-8629. 

• Dėmesio! „Draugo" ge
gužinės metu rasta apyrankė. 
Kreiptis tel. 773-686-9600, 
skelbimų skyrius. MIO 

^*. 


