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LDDP pasisako prieš 
premjero 

atsistatydinimą 
Vilnius, sausio 29 d. (BNS) -

Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partijos ta ryba sausio 27 d. 
pr iėmė n u t a r i m ą , k u r i a m e 
pareiškia, k a d pr ieš la ikinis 
ministro p i rmin inko Adolfo 
Šleževičiaus atsistatydinimas 
nė ra i š e i t i s iš d a b a r t i n ė s 
sunkios po l i t inės padė t ies . 
Šeštadienio posėdyje LDDP ta
ryba svarstė, ar partijos pir
mininkas A. Šleževičius turėtų 
atsistatydinti iš premjero pa
reigų. 

Po penkias valandas užtru
kusių svarstybų vienas LDDP 
frakcijos Seime vadovų Justinas 
Karosas BNS korespondentui 
pranešė, kad premjeras nepa
tieks savo atsistatydinimo laiš
ko, nes jį remia LDDP taryba. 

Šleževičius anksčiau buvo pa
reiškęs, kad jo pozicija šiuo 
klausimu priklausys nuo LDDP 
tarybos sprendimo. Už pareiš
kimą, remiantį premjerą balsa
vo 89 tarybos nariai, 3 balsavo 
prieš; 11 susilaikė. 

P a r e i š k i m e r a š o m a , kad 
LDDP taryba, išklausius prem

jero Šleževičiaus pranešimo ir 
po svarstybų. „susirūpinusi pa
reiškia, kad šalyje ir partijoje 
susikaupė daugelis sunkumų 
ryšium su bankininkyste, finan
sinio bei ekonominio vystymo 
problemomis ir valstybės parei
gūnų klaidomis, ir visa tai pri
vedė prie politinės įtampos pa
didėjimo". 

Anot pareiškimo, „šią įtampą 
kėlė ir ja pasinaudojo parla
mentinė bei kita opozicija sa
viems savanaudiškiems tiks
lams pasiekti". LDDP tarybai 
„šiuo sunkiu laiku gyvybiškai 
svarbu išsaugoti valstybės 
pareigūnų stabilų veikimą", 
rašoma pareiškime. 

LDDP tarybos pareiškime 
šaukiasi, kad Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
kartu su naujuoju LDDP tary
bos prezidiumu, stipriai dirbtų 
ir parodytų geravališkumą, 
„siekiant sprendimų, kurie 
būtų naudingiausi . Lietuvos 
žmonėms ir valstybei šiuo šaliai 
sunkiu momentu". 

Prezidentas tvirtina, kad 
premjeras bus nušalintas 

Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) 
— Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas dar kartą patvir
tino, jog sausio 22 d. su prem
jeru Adolfu Šleževičiumi susi
taręs, kad per savaitę premjeras 
. . aps ispręs , a r p a t e i k s at
sistatydinimo pareiškimą, ar ne" 

Sausio 25 d. pokalbyje per 
Lietuvos televiziją prezidentas 
pabrėžė, kad tai rimtas klau
simas, dėl kurio nereikia 
skubėti ir kuris „reikalauja pa
mąstymo ir svarstymo". 
Prezidentas sakė, kad premjeras 
turi tam tikrą laiką apsispręsti 
ir atmetė priekaištus, kad jis 
pats yra neryžt ingas . „Tai 
valstybės interesai, kurie negali 
būti sprendžiami taip greitai, 
lengvai ir ambicingai", sakė A. 
Brazauskas. 

(Pirmadienio BNS žiniomis, 
LDDP premjerą stipriai parėmė 
ir jis nutarė neatsistatydinti — 
Red.) Tuo tarpu „Amerikos bal
sas" pranešė, kad pirmadienį 
prezidentas pasirašys dekretą, 
kuriuo siūlys atstatydinti prem
jerą. 

Pokalbyje per Lietuvos televi

ziją prezidentas konkrečiai 
neatsakė į klausima dėl naujo 
kandidato į premjero postą. A. 
Brazauskas išreiškė viltį, kad 
ministrų kabinetas neturėtų 
keistis, ir sakė iŠ ministrų 
išgirdės, kad jie pasiryžę dirbti. 

Prezidentas tebelaukia vidaus 
reikalų ministro Romasio Vaite
kūno pareiškimo apie atsistaty
dinimą ir mano, kad tai turėtų 
įvykti greičiau. Brazauskas pa
brėžė, kad, nore ministras dir
bo daug, jis mano, „nusikalsta

mas pasaulis padarė labai dide- '• 
lę įtaką bankų krizei". 

„Išvadas mes turime padaryti, 
ir labai greitai turi būti padary
tas esminis posūkis požiūryje į 
kovą su organizuotu ir ekonomi
niu nusikalstamumu", sakė 
prezidentas. Jo nuomone, nau
jas ministras tai padarys. 

Algirdas Brazauskas taip pat 
ragino valdančiąją LDDP frak
ciją daugiau rūpintis valsty
biniu požiūriu ir atsakomybe. 
„Frakcija negali žiūrėti iš 
siaurų partinių intereseų", sakė 
šalies vadovas. 

Tautininkai nenori įteisinti 
žemės pardavimo 

užsieniečiams 
Vilnius, sausio 23 d. (Elta) — 

Tautininkai nepritaria Lietuvos 
Konstitucijos 47 straipsnio pa
keitimui, kuris įteisintų žemės 
pardavimą užsieniečiams, ant
radienį spaudos konferencijoje 
Seime pasakė Lietuvių Tauti
ninkų Sąjungos frakcijos seniū
nas Leonas Milčius. Priėmimas 
konstitucinės pataisos, nepasi
baigus žemės reformai, tauti
ninkų nuomone, būtų per anks
tyvas. Grasinimai, kad bus 
sunkumų stojant į Europos Są
jungą, turi, anot tautininkų, 
tam „tikrą šantažo atspalvį", 
nes pirmiausia žmonės turėtų 
apsispręsti dėl stojimo į Europos 
Sąjungą, o po to spręsti apie kai 
kurių sąlygų vykdymą ar ne
vykdymą". 

Leonas Milčius taip pat kriti

kavo Tautos Pažangos Partijos 
ketinimus surengti referendu
mą dėl žemės pardavimo užsie
niečiams, pavadinęs jį popu
listiniu, per ankstyvu ir nepa
rengtu. 

Tautininkų frakcijos narys 
Mečislovas Treinys, komentuo
damas konstitucinę pataisą, 
sakė, jog neatsižvelgiama į sa-
vininko-gamintojo sluoksnio 
kūrimąsi, jis „priverčiamas kon
kuruoti su būsimais galingais 
pirkėjais įmonėmis arba užsie
niečiais". 

M. Treinys apgailestavo, kad 
nėra susitarta, kiek žemės gali 
būti parduota užsieniečiams. 
Todėl tautininkai siūlo nusta
tyti galimą žemes pardavimo 
kvotą, padalinant ją pagal ap
skritis, nes, pasak jų, „kitaip 

Sausio 12 d. Kauno miesto savivaldybėje įvyko Lietuvos prezidento susitikimas su Lietuvoje 
akredituotais 40 užsienio salių diplomatais. Presidsątas Algirdas Brazauskas, dėkodamas Lietuvos 
pastangas integruotis i Europos struktūras rėmusioms Europos šalims, pareiškė, kad Baltuos 
salių pasirašytos Europos sutartys sukūrė naują geopolitine padėtį Baltijos jūros regione. 

Nuotr. Prano Abelkio 

Europos Taryboje buvo 
didelis spaudimas priimti 

Rusiją 
Vilnius, sausio 29 d. — tinius rinkimus. 

Vytautas Landsbergis grįžęs iš Kita vertus, Landsbergis pa-
Strasbourge vykusios Europos stebėjo, kad Europos Tarybos 
Tarybos (ET) Parlamentinės nare tapusiai Raąijai numatyta 
Asamblėjos sesijos pirmadienį daug įpareigojimų: pasirašyti 

Žmogaus teisiu ir kitas konven
cijas, Rusija įpareigojama rem
ti buvusių okupuotų Baltijos 
valstybių tramtinių ir jų 
palikuonių grįžimu namo, jai 
draudžiama jėga grasinti savo 
kaimynams ir puoselėti ypatin-

sušaukė spaudos konferenciją, 
apie kurią praneša Tėvynės 
Sąjungos Spaudos tarnyba. 
Kaip jau skelbėme, sausio 25 d. 
ET Parlamentinė Asamblėja 
nubalsavo priimti Rusiją į 
Europos Tarybą. Lietuvos de
legacijoje Vytautas Landsbergis 
balsavime susilaikė, kiti de
legatai iš viso nebalsavo. 

Spaudos konferencijoje Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos Konser
vatorių) vadovas Vytautas 
Landsbergis pažymėjo, kad 
Rusijos priėmimo. j Europos 
Tarybą būtinybė buvo argumen
tuojama baime: Rusija yra labai 
pavojinga, ten vyksta pavojingi 
dalykai, o atidėjus jos'priėmimą 
būsią dar pavojingiau. Pasak 
profesoriaus, buvo jaučiamas 
didelis spaudimas iš vyriau
sybių ir Europos Sąjungos, kad 
Rusija būtų priimta į Europos 
Tarybą, nepaisant to, jog pa
dėtis Rusijoje yra daug blo
gesnė, nei prieš metus, nors jau 
ir tada ji buvo pakankamai blo

gų įtakos zonų, kaip antai „ar
timojo užsienio" koncepcijas, 
sudarytas komitetas, kuris 
stebės, kad kuo greičiau būtų 
baigtas karas Čečėnijoje, o ši 
problema būtų išspręsta taikio
mis priemonėmis. „Jokių garan
tijų, kad Rusija įsipareigojimus 
vykdys nėra, o paskui ją paša
linti ar suspenduoti bus dar 
baisiau, negu dabar atidėti pri
ėmimą", pastebėjo Landsbergis. 

ET Parlamentinė Asamblėja 
priėmė penkis profesoriaus pa
siūlytus papildymus šiuo klau
simu. 

Nušalintas policijos 
pareigūnas kaltina 

R. Vaitekūną trukdymais 
kovai su mafija 

Vilnius, sausio 26 d. (AGEP) 
— Nuo darbo nušalintas polici
jos pareigūnas apkaltino vidaus 
reikalų ministrą Romasį Vaite
kūną trukdymas kovoje prieš 
organizuotą nusikalstamumą. 
„Tai, kad padarėme ne viską, 
ką galėjome — paties ministro 
'nuopelnas'. Visus trejus 
vadovavimo ministerijai metus 
jis, viešai deklaruodamas kovą 
su organizuotu nusikalstamu
mu, įvairiais būdais ribojo tikrų 

ga, kad jos priėmimas būtų sus- kovotojų galimybes", pokalbyje 
tabdytas. 

Vytautas Landsbergis sakė, 
kad paskutines vinis į Europos 
savarankiškumo karstą sukalė 
paskutiniuoju kalbėjęs Vladi 
mir Žirinovski, kviesdamas bal
suoti prieš Rusijos priėmimą, 
kadangi tai padėtų jam gauti 
papildomų balsų per preziden-

„Lietuvos ryte" teigė buvęs 
Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) organizuoto nusikalsta
mumo tyrimo tarnybos krimina
linių procesų analizės komisa
ras Juozas Rimkevičius. 

Jis ir jo pavaduotojas Valeri
jus Šulcas buvo nušalinti metų 
pradžioje, apkaltinus juos 

Konservatorių vadovas linkęs 
taikytis su liberalais 

Vilnios, sausio 24 d. (AGEP) 
— Konservatorių vadas Vytau
tas Landsbergis užsiminė apie 
galimą bendradarbiavimą su 
kita dešiniąja besiskelbiančia 
partija — Lietuvos Liberalų 
Sąjunga. Galimą poslinkį sudė
tinguose partijų santykiuose 
leidžia pranašauti buvusio 
Aukščiausiosios Tarybos seniū
no Eugenijaus Gentvilo išrinki
mas Liberalų Sąjungos vadovu. 

„Naujasis Liberalų Sąjungos 
pirmininkas E. Gentvilas, 
anuometinis Aukščiausiosios 
Tarybos seniūnas, nepritarė 
kairiųjų frakcijų užmačioms 
1992 m. perimti visą valdžią be 
rinkimų, ir ši aplinkybė su
teikia daugiau patikimumo da
gili vykti neteisėtas mūsų že
mių iiparceliavimas". 

bar paskelbtai naujai sąjungos 
krypčiai", sakoma trečiadienį 
paskelbtame V. Landsbergio 
pareiškime. Pasak jo, „pirmas 
teigiamas tos krypties ženklas 
būtų konstruktyvesnis, glaus-
tesnis bendradarbiavimas savi
valdybėse". Liberalų įvaizdį, 
V. Landsbergio vertinimu, iki 
šiol charakterizavo „polinkis 
puldinėti veikiau dešinę, negu 
kairę". 

Nepriklausomybės akto signa
taras dr. Eugenijus Gentvilas, 
Lietuvos ir JAV uždarosios 
akcinės bendrovės „Klaipėdos 
vystymo grupė'' direktorius, 
buvo išrinktas naujuoju Libe
ralų Sąjungos pirmininku neei
liniame penktajame Šios parti
jos kongrese sausio 20 dieną. 
Lietuvos Liberalų Sąjunga turi 
apie tūkstantį narių ir nė vieno 
atstovo Seime. 

finansinės drausmes pažeidi
mais, tačiau jie patys tai vertina 
kaip tendencingą „VRM vadovų 
veiksmą paskatintą asmeninių 
motyvų'. 

Juozas Rimkevičius dienraš
čiui patvirtino, kad jo nuša
linimą galėjo inspiruoti galinga 
Kauno nusikalstama grupuotė 
„Daktarai" ir jos vadeiva 
Henrikas Daktaras, prie kurio 
demaskavimo 1986 m. jis yra 
prisidėjęs. 

„H. Daktaras tokius dalykus 
tvarko per kelis tarpininkus, 
turinčius įtakos ministrui. 
Sprendžiant pagal mano turimą 
informaciją, šiuo konkrečiu 
atveju spaudimas ministrui 
buvo daromas per buvusį VRM 
ekonominės policijos pareigūną 
bei šiuo metu banke dirbantį 
vieną buvusių VRM vadovų", 
sako J. Rimkevičius. 

Jis teigia turįs žinių, kad 
„Daktarai" turi „savų ryšių" 
Seime, vyriausybėje ir Vidaus 
reikalų ministerijoje. „Pasi
naudodami šiais ryšiais, jie 
rafinuotais būdais gali prastum
ti sau naudingas įstatymų pa
taisas", teigia buvęs komisaras. 

Be to, pasak jo, nusikalstamo 
pasaulio susiliejimas su valdžios 
struktūromis labai ryškus di
džiuosiuose miestuose, ypač 
Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, 
kur yra „tikri ūkinės-finansinės 
sferos, valdžios, teisėsaugos ir 
banditų susivienijimai". 

LrndsberjĘfis: Padėtis 
Lietuvoje rimta ir darosi 

vis rimtesnė 
Vilnius, sausio 29 d. — Pirma

dienio spaudos konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) vadas Vytautas 
Landsbergis komentavo Lietu
vos vidaus politinę būkię. 

Kaip praneša Tėvynės Sąjun
gos Spaudos tarnyba, kalbėda
mas apie vidaus politiką V. 
Landsbergis teigė, kad padėtis 
Lietuvoje rimta ir darosi vis 
rimtesnė. Pasak jo, vis svar
besnis darosi klausimas, ar 
LDDP žlugimas įvyks demo
kratiniu — konstituciniu keliu, 
ar rinkimai bus leidžiami, ar 
bus siekiama bet kuria kaina 
išlikti valdžioje. Profesorius 
pastebėjo, kad LDDP ryškėja 
kaip reakcinga jėga, kuri bukai 
remia gėrybes dalinantį Adolfą 
Šleževičių ir nusigręžia nuo svy
ruojančio Algirdo Brazausko. 

Savo nuogąstavimus Lands
bergis grindė tuo, kad visą 
praėjusią savaitę premjeras iš
sisukinėdamas atsisakinėjo 
įteikti atsistatydinimo pareiš
kimą prezidentui ir visaip siejo 
save su vidaus reikalų ministru 
Romasiu Vaitekūnu, lyg jie kaž
kaip dviese valdytų nemažas re
presines arba jėgos struktūras. 

„Tų struktūrų pareigūnai at-
sunčiami spausti prezidentą", 
kalbėjo Landsbergis. „Abu vals
tybės vadovai nepajėgia išbristi 
iš sovietinio sindromo, besiva
dovaujančio nuostata: „tegu 
viską sprendžia Partija" — lyg 
nebūtų tautos išrinkto prezi
dento ir tautos išrinkto Seimo", 
sakė profesorius. Jis mano, kad 
prezidentui vertėtų išstoti iš 
blogėjančios, visai šaliai pavo
jingos LDDP ir galbūt kurti sa
vo partiją, panašiai kaip tai pa
darė Kazachstano prezidentas 
Nursultan Nazarbajev ir Gruzi
jos prezidentas Eduard Sevar-
nadzė. 

Karaliaučiaus 
pozicija pagerėjo 

Karaliaučius, sausio 26 d. 
(BNS) — Rusijos ambasadorius 
Karaliaučiui Artur Kuznecov 
nurodo, kad Rusijos narystė 
Europos Taryboje (ET) palan
kiai atsilieps Karaliaučiui: ji 
padės Karaliaučiui bendra
darbiauti su Lietuva ir Lenki 

Vytautas Landsbergis teigė, 
kad kiekviena diena, vis dar 
nepaskelbiant premjero atsista
tydinimo, kenkia ne tik A. Bra
zauskui, kenkia valstybei, gre
sia A. Šleževičiaus grupes auto
kratiniu valdymu. 

„Po to, ką laikraščiai tol iau 
skelbia apie vidaus re ikalų 
ministro globą mafijinėms gru
pėms. Lietuva turės skubiai 
laikyti demokratijos ir įstatymo 
valdžios egzaminą, sakė Lands
bergis". „Toks egzaminas buvo 
i š l a iky tas Est i joje, d a b a r 
laikomas Lenkijoje, o Lietuva 
lyg paralyžuota. Būgštauja, kad 
valdžios krizė gali peraugt i j 
konstitucinę krizę. Todėl ją 
būtina išspręsti, nes bankru
tavusi kompanija, pra tęsdama 
agoniją, dar stengsis subank
rutuoti valstybę", įspėjo Lands
bergis. 

Neatsitiktiniu sutapimu ir 
blogu ženklu p ro fe so r ius 
pavadino tai, kad į sausio 30 d. 
Seimo darbotvarkę į t r auk tas 
Nepaprastosios padėties įsta
tymas. „Buvo galima spėti, kad 
tai bus korta kritiškam momen
tui, kada LDDP turės spręsti — 
ar trauktis, atiduoti valdžią, 
priimti savo kaltes ir mėginti iš
likti demokratine parlamentine 
partija, ar eit; perversmo keliu, 
jį pridengiaru kokiu nors anti
konstituciniu nepaprastosios 
nadėt'es įstatymu", nuogast?vo 
V. Landsbergis. 

Jis taip pat pranešė, kad Vil
niuje pasirodė provokaciniai la
peliai, agituojantys mušt i sve
timtaučius. 

Kalbėdamas apie mėginimus 
spręsti bankų krizę, V. Land
sbergis stebėjosi, kad taisyti 
padėtį bankininkystėje norima 
pavesti tiems, kurie ją subjau
rojo — kaip tik tokiam tikslui 
bandoma panaudoti indėlinin
kus, mano konservatorių vadas. 

Nustatyta privatizavimo 
antrojo etapo politika 

Vilnius, sausio 23 d. (Elta) -
Lietuvos vyriausybė priėmė nu
tarimą dėl Lietuvos valstybės ir 
savivaldybių turto privatizavi
mo antrojo etapo politikos. Vy
riausybė, rašoma dokumente, 
sieks toliau didinti privatinės 
nuosavybės dalį Lietuvos ūkyje, 
pritraukti užsienio ir Lietuvos 
investitorius, sukurti naujas 
darbo vietas ir gerinti darbo 
jėgos panaudojimą, tobulinti 
gamybos struktūrą, kuo dau
giau didinti pinigines pajamas 
už privatizuotą turtą. 

Komentuodamas dokumentą, 
Lietuvos Valstybinės Privati
zavimo Agentūros direktorius 
Kazimieras Atkočiūnas pažy
mėjo, kad, pasibaigus pirmajam 
privatizavimo etapui, likusio 
valstybės kapitalo vertė yra 
apie 9.9 milijardai litų. 

Antrasis privatizavimo etapas 
vyks tik už grynus pinigus, jis 
turi prasidėti artimiausiu metu. 
Jau įsteigta Valstybinė Pri
vatizavimo Agentūra, darbui 
ruošiasi ir privatizavimo prie
žiūrą atliksianti Privatizavimo 
komisija. Pasak privatizavimo 
agentūros vadovo, šių metų pri-

ja, rugsėjo viduryje Karaliau 
čiųje turės būti surengta ET 
konferencija, ET konsultaci
niame Europos vietinių ir re
gioninių valdžių kongrese turės 
dalyvauti ir Karaliaučiaus ats
tovas. 

vatizuojamų objektų sąrašas 
bus įteiktas vyriausybei ne 
anksčiau kovo pradžios. 

Pirmiausiai numatyta priva
tizuoti tuos objektus, kurie jau 
anksčiau buvo įtraukti į pir
minio privatizavimo programas, 
tačiau taip ir liko neprivati
zuoti. Antrajame etape ta rp pir
mųjų siūlomų objektų turė tų 
būti ir valstybei pr iklausantys 
nedideli akcijų paketai priva
tizuotose įmonėse bei valstybes 
dalis bendrose su užsienio kapi
talu įmonėse, kuriose Lietuvai 
priklausanti dalis yra nedidelė, 
valdoma neefektyviai ir dides
nes naudos valstybei neduoda. 

Be kitu, numatyta privatizuo
ti keleiviu bei krovinių vežimo 
geležinkelio kompanijas, va
gonų ir lokomotyvų remonto ba
zes, tiekimo bei kitas aptarnau
jančias organizacijas, a tskiras 
Lietuvos Avialinijų kompanijos 
dalis. 

Bent iki 2000-ųjų metų nebus 
privatizuojami vadinamieji stra
teginiai objektai — ryšių įmo
nės, aerodromai, skrydžių val
dymo ir oro navigacijos įranga, 
strategines energetikos įmones. 

KALENDORIUS 

Sausio 30 d.: Martyna. Ja
cintą, Ipolitas, Nikodemas. Ban 
guolė 

Sausio 31 d.: Jonas, Marcele, 
Liudvika, Liuda, Jaune . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
AR ĮMANOMA SULĖTINTI 

SENĖJIMO PROCESĄ? 
Dr. JŪRATĖ NESAVAS-BARSKY 

Daug kas norėtų rasti at
sakymą į klausimą, kaip sulė
tinti pasikeitimus, kuriuos 
atneša laikas? 

Senėjimo procesas yra neiš
vengiamas. Net jeigu sugebė
tume pagydyti kiekvieną egzis
tuojančią ligą, kiekvienas mūsų 
vis tiek pasentų. Antra vertus, 
senėjimo procesą galima 
sulėtinti. 

Dar nesu mačiusi paciento 
veido, kuriam moderni kosme
tinė dermatologija ir chirurgija 
negalėtų sugrąžinti nemažą dalį 
buvusio jaunatviško patrauk
lumo. Šiais laikais yra daug 
priemonių bei procedūrų, kurias 
naudojant, įmanoma pagerinti 
veido bei kūno išvaizdą ir odos 
kokybę. 
Noras gražiai atrodyti yra kiek

viename žmoguje. Labai sunku 
apibūdinti, kas yra grožis. Jeigu 
ieškosime grožio poezijoje, 
literatūroje, filosofijoje ar religi
joje, tai rasime tiek įvairių gro
žio aptarimų, kiek yra autorių. 
Grožis turi subjektyvią kokybę 
ir tai apsaugo mus nuo noro 
visiškai suvienodėti, visiems 
turėti tą pačią išvaizdą. 

Nors grožį apibūdinti yra sun
ku, bet turbūt visi supranta, kas 
yra negražu. 

Odos grožis užima labai svar
bią vietą. Tą patvirtina faktai, 
kad kasmet išleidžiama apie 14 
milijardų dolerių kosmetinėm 
priemonėm. 

Odos senėjimo procesas yra 
dviejų rūšių: natūralus ir senė
jimas dėl saulės spindulių, va
dinamas „dermatoheliosis" ar
ba „photoaging". Natūralus 
senėjimas yra universalus ir 
neišvengiamas Sis procesas 
prasideda apie trisdešimtuosius 
žmogaus gyvenimo metus. Jo 
požymiai yra sausesnė, plones
nė oda ir normalių išraiškos 
raukšlių pagilėjimas. Odos 
paviršiaus elastinės ląstelės 
pamažu pranyksta. Kolageninė 
odos dalis padidėja ir po mikro
skopu atrodo kaip virvės. 

„Photoaging" vyksta tiktai 
tose odos vietose, kurias 
pasiekia saulės spinduliai, todėl 
tas senėjimas yra visiškai išven
giamas. 

Saulės garbintojai, ypač jeigu 
jie turi šviesias akis ir šviesią 
odą, pasiekę 50 metų amžių, 
turi daug raukšlių. Jų oda yra 
gelsva, sudribusi, su daugybe 
dėmių ir auglių. Po mikroskopu 
saulės spindulių pažeistoje odo
je elastinės ląstelės yra padi
dėjusios ir susiliejusios į vietisą 
masę. Kolagenas (Collagen) pra
dingsta. Odos paviršiaus epider
mis turi daug individualių, 
piktybiškai pasikeitusių, ląs
telių, iš kurių ilgainiui išsivys
to daug odos vėžio atvejų. 

Šviesi oda neturi natūralios 
apsaugos nuo saulės spindulių 
radiacijos. Saulės spektro dalis, 
kuri tiesiogiai kenkia odai, susi
deda iŠ UVA ir B spindulių. 
UVB sukelia staigų odos nude
gimą. UVA pasiekia giliai odas 
sluoksnius ir prisideda prie odos 
senėjimo proceso. 

Rūkymas yra kita priežastis, 
kuri prisideda prie odos senė
jimo. Cigarečių reklamos per
spėja pirkėjus apie įvairius pa
vojus, susijusius su rūkymu. 
Emphysema, plaučių vėžys ir 
širdies ligos rūkorių tarpe yra 
gerai žinomos, bet mažiau žino
mos yra „rūkoriaus veidas" 
(Smoker's face). Rūkorių oda yra 
išblyškusi, išvagota giliomis 
raukšlėmis, ypač apie lūpas. 
Odos gijimas yra labai sulė
tintas. Jeigu rūkoriai pacientai 
kreipiasi dėl kosmetinės veido 

operacijos, jie privalo nustoti 
rūkyti kelias savaites prieš 
operaciją. Jų kraujo apytaka 
kapiliaruose yra sutrikusi ir ka
tastrofa po operacijos yra beveik 
neišvengiama. 

90 procentų senėjimo proceso 
įvyksta dėl saulės spindulių po
veikio. Žalos laipsnis priklauso 
nuo odos galėjimo pasigaminti 
melaniną. 

Melaninas yra natūrali apsau
ga nuo saulės radiacijos. Tas 
saulės radiacijos aktyvumas 
keičiasi priklausomai nuo vie
tovės geografinės padėties ir 
metų laiko. Vandens ir sniego 
paviršius atspindi apie 85 proc. 
saulės spindulių. Apie 50 proc. 
saulės radiacijos pasiekia kūną 
ir po vandeniu. Oda taip pat 
daug greičiau nudega vasarą, 
vidurdienį, kalnuose, vėjuotą 
dieną ir esant padidėjusiai oro 
drėgmei. Apie 60 proc. radia
cijos praeina pro debesų dangą. 

Deginimasis saulėje Ameri
koje pasidarė populiarus apie 
1914 metus. Palaipsniui rudas 
nudegimas tapo sveikatos 
požymiu. Apie 1930 metus mo
terys buvo skatinamos laikyti ' 
vaikus saulėje, pradedant nuo 1 
mėnesio amžiaus. Pirmasis 
apsaugos kremas nuo saulės 
(sunscreen) pasirodė 1920 
metais ir turėjo didelį pasiseki
mą. Žmonės galėjo būti saulėje 
daug ilgiau be pavojaus per 
daug nudegti. 

Pradžioje „sunscreen" buvo 
klasifikuojamas kaip kosme
tikos produktas. Dabar jis jau 
priklauso vaistų grupei. FDA 
(Federal Food and Drug Admi-
nistration) patvirtino, kad „sun
screen" turi apsaugoti žmogaus 
odos struktūrą ir veiksmin
gumą nuo saulės radiacijos 
žalos. „Sunscreens" yra gami
nami kaip kremai, užtepti ant 
odos jie sugeria, atspindi arba 
išsklaido saulės UV spinduius ir 
taip apsaugo odą nuo radiacijos. 

„Suncreen" yra nepermatomi 
(opaąue), apsaugo odą nuo UV 
ir matomos (visible) radiacijos. 
Jų sudėtyje yra titanium, dioxi-
de, tale, zinc oxide. „Sunscreen" 
efektyvumas matuojamas SPF 
ir atsparumu (substantivity). 

SPF išreiškia skirtumą, kiek 
UVB energijos reikalinga su
kelti minimalų odos paraudimą 
su „sunscreen" apsauga ir be 
jos. 

Atsparumas (substantivity) 
yra kokybė, kuomet „suncreen" 
SPF nesikeičia, nepaisant plo
vimo ar prakaitavimo. 

Efektyvus „sunscreen" visiš
kai užblokuoja saulės spin
dulius ir tuo pačiu metu oda 
nustoja gaminusi vitaminą D, 
todėl žmonėms, kurie kasdien 
naudoja „sunscreen", patariu 
gerti multivitaminus arba po 
tris stiklines pieno kasdien. 

Pastaraisiais metais daug kal
bama apie 02oną. Ozonas stra
tosferoje apsupa mūsų Žemę 
plonu sluoksniu ir labai efekty
viai sugeria ultravioletinius 
(UV) saulės spindulius, nepra
leisdamas jų žemyn. Kaip ži
nome, saulė spinduliuota labai 
didelius UV A, B ir C radiacijos 
kiekius. Ozono apsaugos dėka, 
tik UVA ir labai mažas kiekis 
UVB pasiekia Žemės paviršių. 

Pasaulinėje pramonėje nau
dojamas chemikalas CFC (chlo-
ro-fluoro-carbon) turi įtakos į 
ozono sluoksnį. Per paskutinius 
20 metų ozono kiekis sumažėjo 
2 proc. Tas CFC chemikalas yra 
plačiai naudojamas plastinės 
medžiagos gamyboje, ugnies ge
sinimo aparatuose, laidymo 
kompiuterių dalių ir kitų 
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Kai nereikia būti Shriners ligoninėje, „Iietuvos Vaikų vilties" globojami vaikiu ir jų tėvai mokosi 
anglų kalbos „Seklyčioje". U kaires: Virginija Nemkevičiene, Danute Burbienė, Rūta Burbsite 
ir Gintarė Siutilaitė. 

elektroninių detalių gamyboje. 
Purškalų su DFC naudojimas 
buvo Amerikoje uždraustas 
1970 metais, bet kita forma 
(non-aerosol) šitų produktų 
gamyba pastoviai didėja. 

Ozono sumažėjimas veda į 
UVB spindulių kiekio padi
dėjimą. Net mažiausias UVB ra
diacijos padidėjimas turės di
džiausią efektą gyvybei mūsų 
planetoje. Dėl UVB radiacijos 
poveikio padidės Basai cell ir 
Sųuamous cell odos vėžio atve
jai, padažnės melanoma ir akių 
kataraktai. 

Dirbtinės, „saulės lempos" yra 
plačiai naudojamos kaip „sau
gi" įdegimo priemonė. Tos lem
pos spinduliuoja mažus UVB ir 
didelius UVA kiekius. Paly
ginus su •• saulės spinduliais 
lauke, dirbtinių lempų UVA yra 
daug kartų stipresnis negu 
saulės. Kadangi jos reklamuoja
mos kaip „saugus" nudegimas, 
lempų gamintojai patraukia 
žmones, kurie genetiškai negali 
gaminti melaniną. 

Šviesiausios odos spalvos 
žmonės yra labiausiai linkę gau
ti odos vėžį. Fiziologiškai mes 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ATSTATYTI UETUVOS 
Š V E N T O V E -

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIA 

Paminklinės .Kristaus Prisi
kėlimo bažnyčios Kaune Atsta
tymo komiteto pirmininkas 
kun. Viktoras Brusokas, Kauno 
miesto meras Vladas Katkevi
čius, 27 Seimo nariai, tarp kurių 
ir opozicijos vadas prof. Vytau
tas Landsbergis, kiti Atstatymo 
komiteto nariai ir kunigai krei
pės į Lietuvos prezidentą, vy
riausybę, Seirtfo narius, savival
dybes, bankus,'verslininkus, Pa
saulio lietuvių bendrijas ir visus 
Lietuvos žmonas, prašydami pa
gal galimybės, prisidėti, „kad 
paminklinė Prisikėlimo bažny
čia, šis visos Lietuvos žmonių 
dvasinio atgimimo ir vienybės 
simbolis, taptų realybe, kuo 
greičiau pradėtų šviesti dangiš
ka neblėstančia palaimos šviesa 
ir apsaugotų Lietuvą nuo ne
gandų ateityje". 

Kreipimosi autoriai primena, 
kad Kristaus Prisikėlimo bažny
čios statybos darbus, pradėtus 
1934 m. nutraukė 1940 metų 
sovietinė okupacija. Pokario 
metais šiame pastate buvo įkur
dinta Kauno radijo gamykla. 
1990 m. pradžioje Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba įpareigojo 
„Bangos" gamyklą atstatyti 
pastatą iki pirmykščio būvio ir 
sutartais etapais iki 1993 metų 
pabaigos perduoti jį šios bažny
čios Atstatymo komitetui. 1990 
m. pradėtus darbus iš pradžių 
finansavo „Bangos" gamykla, 
vėliau iš dalies ir valstybė, 
tačiau jau 1993 m. antroje pu
sėje dėl lėšų stygiaus darbai 
sustojo. Atstatymo komitetas 
tęsė būtiniausius darbus už 
visuomenės suaukotas lėšas, 
kurių užteko iki 1995 m. pava
sario. 1995 m. kovo 14 d. 
Atstatymo komitetas kreipėsi į 
Lietuvos prezidentą, prašyda
mas Lietuvos vadovybės para
mos, tačiau lėšos 1995«netams 
nebuvo paskirtos. „Iškilo reali 
grėsmė, kad bus ne vien sustab
dyti šventovės atstatymo dar
bai, bet ir neišsaugota tai, kas 
jau padaryta", tvirtina kreipi
mosi autoriai. 

Šiuo metu ketinama atlikti 
būtiniausius darbus, norint 
sustabdyti tolesnį pastato irimą, 
sutvarkyti šoninius laiptus ir 
įrengti Nepriklausomybės kop
lyčią, kurioje butų galima auko
ti šv. Mišias. Šiems statybos 

darbams finansuoti reikalinga 
1.8 mln. Lt. Kreipimosi autoriai 
ragina Lietuvos žmones, artė
jant dviejų . tūkstančių metų 
krikščionybės sukakčiai, sutel
kus ,Jėgas, ir ryžtą", atstatyti 
visos Lietuvos šventovę. „Šį 
garbingą uždavinį pajėgsime at
likti tik visi «•—*••" -* • 
kreipimesi. 

Nuotr. A. Petry 

esame saugomi nuo saulės spin
dulių melanino dėka. Viršutinis 
odos sluoksnis, vadinamas 
„stratum coroneum" turi įvai
rius kiekius melanino pig
mento. Melaninas absorbuoja 
(sugeria) ir išsklaido UV 
spindulius. 

Kai pavojingi saulės spindu
liai nustoja bombardavę odos 
paviršių, žmogaus oda turi nuo
stabią savybę atsigauti. Naujas 
kolagenas yra pastoviai gami-' 
namas ir pasenusios odos pavir
šiaus ląstelės nusilupa. 

Niekada nėra per vėlu pradėti 
saugoti, savo odą. Saulės spin
duliai yrą būtini visai gyvybei 
žemėje. Saulė mus sušildo, švie
sa pakelia, nuotaiką. Vitaminas 
D yra pagaminamas odoje, kai 
šviečia saulė. Šių dienų „sun
screens" yra labai efektingi ir' 
apsaOftp. nuo UVB radiacijos, 
tačiau ' Baugumas nuo UVA 

kartu", sakoma 
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matams V* metų 
JAV 986.00 966.00 
Kanadoje ir kitur (U.S.) 8110.00 860.00 
Tik iiatadteaio laida: 
JAV 866.00 840.00 
Kanadoje ir kitur (UA) 960.00 946.00 
Uiaakaat i Ustava 
(Air cargo) 8100.00 866.00 
Tik šeštadienio laida 966.00 

;i«Jatea4 
9600.00 9260.000 

Tik šeštadienio laida 9160.00 986.00 

3 mėn. 
836.00 
840.00 

830.00 
836.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Bindokienė 
Administratorius PŲUS Stontius 

Moderatoriui kun. Viktoras Rimšelis, MIC 
* Administracija dirba fcaasasB 
nuo 8:30 iki 4JO, sestsrriirmii 
nedirba. 
• Redakcija ut skalbimų tarini 

Skalbimų kainos pri-
gavus prašymą «• 

nors skelbti. 

• Redakcija dirbs kasdien nuo 
8:30-4:00; ieatarfieaisis nedirbs. 
• Rsdskrąjs straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją. 

kalnuose, saulės radiacija yra 
labai stiprį* „Sunscreens" su di
džiausiu' SPF skaičiumi -turi 
būti naudojami. Tėvai turi pra
dėti tepti „sunscreen" vaikus 
nuo maždaug 6 mėn: amžiaus. 

f,Sunscreens" paprastai yra 
v , - , . - , . , - . labai efektingi ir saugūs, bet, 

apsaugdlėba! nedaug Tik fizv k a i p tet i ^ k i t į V S , gali 
niai ^sunscreens užblokuoja ^ oaSalini ioveiki (side *f.l 

alergija įvairioms ,,sunacreen 

moms, reikia tuoj pat nustoti 
naudojus produktą ir gauti 
rekomendacijas iš dermatologo, 
koks kitas „sunscreen" pro
duktas būtų saugesnis. „Sun
screen" yra pats geriausias me
todas, norint išvengti odos vėžio. 

(Bus daugiau) 

PAŠVENTINTI 
SANGRŪBOS BAŽNYČIOS 

f^MATAl 

Spalio 2$ dieną Vilkaviškio 
vyskupas Jiįpzas Žemaitis, MIC, 
pašventino, atstatomos Sangrū
dos parapijos: bažnyčios kertinį 
akmenį ir pamatus. Medinė 
Sangrūdos bažnyčia, išlikusi per 
karo audras, sudegė 1971 me
tais. Gaisro priežastys liko 
neišaiškintos. Spėjama, kad tai 
buvo piktu rankų darbas. Juk 
tada, pasaJjį, vyskupo, buvo ne 
tik sodybų,.tuštėjimo, bet ir 
bažnyčių naikinimo, tikėjimo 
persekiojimo metas. Kadangi 
ateistinė valdžia buvo uždrau
dusi bažnyčįą atstatyti, klebono 
kun. Kazimiero Skučo pastan
gomis laikina bažnytėlė buvo 
įrengta senosios klebonijos 
patalpose. ,Į 

Pamatų šventinimo iškilmėse 
taip pat dalyvavo vyskupijos 
generalvikaras mons. dr. Vin
centas Bartuška, keliolika 
kunigų, Marijampolės rajono 
meras, kiti valdžios institucijų 
atstovai, daug parapijiečių ir 
svečių. Per šv. Mišias giedojo 
Marijampolės Č. Sasnausko cho
ras (vadovė p. Beinarytė), kuris 
prieš porą metų pasauliniame 
bažnytinės muzikos chorų festi
valyje laimėjo pirmąją vietą. 

Per pamokslą vyskupas Juo
zas Žemaitis, MIC, atkreipė 
dėmesį į tįai, kokią vietą 
kataliko gyvenime užima 
bažnyčia. , 

Gražią švente užbaigė koncer
tas, kuriame dalyvavo Punsko 
parapijos choras ir V. Junevičie
nės vadovaujamas Marijampo
lės miesto choras. 

POPIEŽIUS PASVEIKINO 
UNESCO 

UNESCO 50 metų sukakties 
proga popiežius Jonas Paulius II 
šios organizacijos generaliniam 
direktoriui Federico Mayor Za-
ragoza nusiuntė laišką, kuria
me patvirtina „Apaštalų Sosto 

vasa<w£--metu esame lauke, 
prakaituojame, plaukiojame, 
rekomenduotina „sunscreens" 
užsitepti 2-3 kartus per dieną, 
net jeigu jie nenusiplauna 
vandeniai. (water-proof) arba 
sunkiat'nuplaunami (water-re-
sistant)T-

Žiemos metu, slidinėjant 

sudėtinėms dalims. Jos gali| 
suerzinti odą. 

Atsiradus bet kokioms proble-| 

lekiant tikslų, išdės
tytų jttfj^įepkrasdeSirnt metų 
priimtigjfe'-konvencijoje, kurios 
dėka atsirado ši JT tarnyba. 
Lapki'affll^te d. paskelbtame 
laiške popiežius reiškia susiža
vėjimą, vyrais ir moterimis, 
kurie pėr šiuos 50 metų UNES
CO užsakymu „savo moraliniais 
ir intelektualiniais sugebėji
mais realizavo gausybę pro
jektų". 

Popiežius Jonas Paulius II 
savo laiške akcentuoja, kad 
UNESCO pagrindiniai princi
pai — reikalavimai, kad žinios 
tarnautų demokratijai ir žmo
gaus asmens pagarbai, kad 
mokslas ir sąžinė eitų ranka 
rankon, kad būtų gerbiamas 
kiekvienos žmogiškos būtybės 
orumas — visada yra aktualūs. 
Jis taip pat pabrėžia „moralinę 
pareigą garantuoti švietimą 
kiekvienam žmogui". 

BAŽNYČIA PASIRUOŠUSI 
DIALOGUI 

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
žodžiais, Katalikų Bažnyčia pa
sirengusi dialogui su pasauliu. 
Prabėgus 30-čiai metų nuo II 
Vatikano susirinkimo, jo doku
mentas „Gaudium et spės" nė 
kiek neprarado savo aktualu
mo. Spalio 29 d. kalbėdamas per 
Angelo maldą, popiežius taip 
pat sakė, jog Bažnyčia „pagar
biai ir palankiai" stebi šiandie
ninės žmonijos vystymąsį. Ta
čiau drauge jis pridūrė, kad 
Bažnyčios nuostata pasižymi 
„realizmu bei skyrimo galia". 
Bažnyčia mėgina atskirti šviesą 
nuo šešėlio ir nuodugniai ištirti 
„laiko ženklus". Dėmesio centre 
visuomet yra tam tikros istori
nės situacijos žmogus, „dužius, 
bet drauge apdovanotas nesuly
ginamu orumu, nes buvo sukur
tas pagal Dievo panašumą". 

OpMaimotogne/AMų CT*uroa» 
l a V M i a j a j i l A v * . 

a.00tu 

4148W.08r**V ' 
sis-rss>rr*t 

SUNC L. CHOU, M.D. 

C.OCCKER.OM.rVC. 
4447 m. 1*1 Ot.. Oe* U s * . * . 

Pirma* apyt su Nortmvestern un-ro 
CJBtomu. artumams sutvarkys Saras >A 
pnematną karite Pacientai pVnfnam. 
absoliučiai punktualiai SueMsrtmuI 
(kalbėt angliškai) t a i . 70O-422-S200 

H O L Y C R O t t 
PMYtIClANt I ^ P U D M 
3 fl. Soutn, E a « Suft** 

U t t l l S a M a t a n M s t t s f t C t . 

Wn CAHfOTflM AV#* 
CMcago, IL 9)M2f 

(312)-471-t142 

DR. A. • . GLEVECKAS 
GYOYTOJAS m CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3SO0 w\ M St Tel (70S) 4234101 
vaaryjos sagai sjs'ia»"na 

'THJ 3 v p p-?* v ar\\*c 12 30 3 *pp 
i-ečci ozda'yta **tvd i 3 v p p 

penut .f š#4ia 9 v ' ' ? v p p 
• 131 S Katile Ave.. CMceeo 

(312) rrt • • * • a-Da (312) «M-4441 
M . K. A. JUČAS 

OOOS LIGI/ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KO.i'y VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dsntu. Gydytoja 

3315 W 55th St Ci'Cago IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S 7$fh Ave Hickory HHIs I 
Tai. (708) 9 * 8 8 1 0 1 
Vai pagal susitarimą 

• 4>. <4> • 4> *'.*£..#/ • + + 
MOLY CftOSS P JUMLY 

7 4 t W. 9 1 9 * * 1 . 
iMcago, IL •0018), 

(312)-225-0«*S 

8132 9. Kedzie Ava. 
Chicago. l t S M 2 9 
Tai. 312 438 7700 

RIMGAUDAS NEMtCKAS, M.D. 
S. PRASAO TUMMALA, M.D. 

SVdtes ir Krauiagyslig Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kaMnaio Ir buto: (708)482 4 iS« 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 9e. SOth Ava. . Cicero 

Kasdfen ' >• 8 v r 
'SSfcyr.jS t re i S*St% 12 iki 4 vai p p 

DU. Ž » U T t ZAPARACKAS 
DR. PAUL KMEFMR 

AMŲ U 0 0 8 - CHtRUROUA 
I M I . I 

T a t - f 1 - * 1 I ) 997.11 

SURENDER LAL, MO 
Specialybe — Vidaus ligos 

7722 8. r tast la. Ca*ee*a, IL 88*82 
Tai . 312-434-2123 

Moty CfO## Ws"y#Jcl4jpfs' C*Ww*Jf 

Tat. 3 1 2 4 * 4 - 4 1 8 8 
Valandos pagal susitarimą 

Ka*. M . (311) 471-3900 
VTOAS 4. NIMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - SlRDlES LIGOS 
7719 S. K**M* A**., 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1188 0ur>4ee Ava.. Etaja. IH. 80120 

Ta i . rff |«) 742-029S 
Valandos pagal Susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

S08S 8. Hoaerts M., rtlckory HMts. 
1 myha i vaka'us į u o Hanem Ave 

Tel. (708) SM-40SS 
Valandos pags* susitar.mą 

"Ll 

DR. LEONAS SCWUTW 
IMKSTŲ. PŪSLĖS m PROSTATOS 

CHIRURGIJA m GYDYMAS 
• 1 9 0 8. KaabJta 

Vai antr. 2-4 v. p.p. ir katv 2-5 v. p.p. 
Saatd pagal susitarimą 

t a t 312-77* -2* *0 

EOMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe — v<daus iigu gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
0188 9. Areher Ava. ipne Ausanl 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 8*8-7788 

ANAS ŽUOOA. M.O. 
AKiy CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 

1 0 2 * f . Oa*er< Ava 
Wa*ervWe H. 0 — 3 
Tai. 780 -827- * * * * 

Valandos pagal susitarimą 

Ca^iav-

3 1 * . 



* fp*p m*m 

LIETUVIŠKO 
CHARAKTERIO 

BRUOŽAI 
ZENONAS PRŪSAS 

Žiemą yra kažkaip daugiau 
laiko, ypač pensininkui. Kai at
sibosta skaityti, išeini į lauką, 
bet ir ten ilgai nepabūni: šalta, 
drėgna, turi saugotis, kad ant 
ledo nepaslystum ir šonkaulių 
neausilaužytum. Todėl lieka lai
ko pasvajoti, pagalvoti. Pavyz
džiui, vakar mane vargino min
tis: kaip reikėtų charachterizuo-
ti lietuvių tautą? Kokios yra jos 
silpnybės ir stiprybės? 

Tai labai įdomi tauta. Ketu
rioliktame ir penkioliktame 
šimtmetyje plotu buvo didžiau
sia valstybė Europoje, nors tuo 
laiku lietuvių buvo tik tarp 
pusės ir vieno milijono, pana
šiai, kaip ir lenkų. Kodėl dabar 
lenkų yra 39 milijonai, o lietu
vių tik trys milijonai Lietuvoje, 
plius dar gal 100,000, gyvenančių 
už Lietuvos ribų (prie jų nepri-
skaitau sulenkėjusių, sugudėju-
sių ar suamerikietėjusių lietu
viškos kilmės žmonių). Kodėl 
taip atsitiko, kad per praėjusius 
600 metų lietuvių padaugėjo tik 
3-5 kartus, o lenkų net 40-60 
kartų? Kodėl lenkų tautinė są
monė jau buvo gyva prieš 600 

metų, o pas lietuvius ji pradėjo 
atsirasti tik prieš kokį šimtme
tį? Lenkai, užėmę naujas žemes, 
vietinius gyventojus paversdavo 
lenkais. Kodėl lietuviai, užėmę 
naujas teritorijas, patys sugudė-
jo, surusėjo? Ar todėl, kad lietu
vių kultūra, civilizacija buvo 
žemesnė? Abejotina. 

Kad užkariautų tokius dide
lius žemės plotus, lietuviams 
reikėjo tiems laikams aukštos 
karinės technikos. Ši technika 
buvo ypač reikalinga apsiginant 
nuo kryžiuočių ir kalavijuočių, 
apsiginklavusių tuomet pačiais 
moderniausiais pasaulyje gin
klais. Prieš išsiruošiant karo 
žygiams, buvo reikalingas užnu
garis: ginklų gamyklos, pažangi 
žemdirbystė ir medžiojimo tech
nika, kad paruoštų ginklų ir 
maisto atsargų, į žygius išvyks
tantiems kariams. Puslaukiniai 
lietuviai to nebūtų sugebėję 
padaryti. Tais laikais beveik 
visos Europos tautos jau turėjo 
tautinės savigarbos jausmą, ki
tos net iki šovinizmo. Kodėl 
Lietuvos kunigaikščiai ir jų 
kariai to visai neturėjo? Per 

1918-40 metų nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį ne tik tūks
tančiai sulenkėjusių bei sugudė-
jusių lietuvių atlietuvėjo, bet 
dargi nemažai lenkų ir rusų pa
sidarė lietuviais, ypač miestuo
se, pakeldami lietuvių procentą 
Lietuvoje nuo 66% iki 80%? O 
kodėl dabar rytinėje Lietuvoje 
vyksta ne atlietuvėjimo, o, 
sulenkėjimo procesas? Ar todėl, 
kad lietuviai vėl pradeda pra
rasti dvidešimtojo šimtmečio 
pirmoje pusėje įgytą tautinę 
savigarbą? Kodėl dabartinėje 
Lietuvos kariuomenėje per ap
mokymus daugelyje atvejų nau
dojama ne lietuvių, o rusų 
kalba? Ar todėl, kad karininkai 
nemoka lietuvių kalbos? Jei, 
neduok Dieve, Rusija užpultų 
Lietuvą, ar lietuviai kariai, 
vadovaujami pusiau surusėjusių 
pulkininkų ir kitų aukštesniųjų 
karininkų, bandytų priešintis 
užpuolėjams? 

Grįžkime į Ameriką. Kai 1950 
metų rudenį New Yorke buvo 
sušauktas Ateitininkų kongre
sas, profesorius, Kazys Pakštas 
savo kalboje perspėjo: „Jūsų ką 
tik į Ameriką persikėlusių lie
tuvių inteligentų vaikai nutau-
tės greičiau, negu ankstesnės 
emigracijos lietuvių vaikai! .At
simenu, tada pagalvojau: na, ir 
nušnekėjo senis (man tada 57 
metų profesorius, ir dar su barz
dele, atrodė labai senas). Kam 
jis kalba nesąmones apie kažko-

Geležinio Vilko b&ralia, Teikianti* Maironio ttt. mokykloje, Lement*. I eil. ii kaires: Irote 
MaaiulytA, Alekee Valiulyte. Deimante Žukauskaite (pirmininke), Rimaa MarčUionia, Aoete 
Ringui*. Viktorija Sneinakaite, Sabrtna Ceaaite; U eU. - vadove mokytoje Gražina Sturoniene, 
Inga Jenutaito, Audra AoJomoneite, Ar— Saalva, Marine Pakalniekie, Šarūne* 8kadaa, Andrea 
Mikeityte. Ariu* Elvikie; m eil.: Jone* Origeliflnea, Vyta* Januikia,Tona« Rupinekes, Stepą* 
Tharp, Dariu* Barkauekae, Justine* Andriušis, Petre* Kupry*. Viai ji* — 10-8 klase* mokiniai. 
Būreliui dar priklauso: Joną* Daunoravičiue, Vika Gylyte, Kristine Janutaite, Arūną* Karalių*, 
Audra Kailauakaite, Ričarde* Končių*, Robertas Konttu*, Tomas Kupry*. Petre* Pieta*, Aura 
Pletakyte, Daina Ringute, Peule Stanulyte, taip pat mokytojo* — Lidija Rinaieoe ir Rūta 
Kuncune. Kai kurie Mq mokiniu jeu yre beifo Maironio mokyklą pernai, bet dalyveuje rately-
je.oae nori dengiau iamokti epie Lietuvą ir dalyvauti ratelio veikloj*. Tai gelėtu boti gere* pe 
vyady* vieom* — net ir nedidelėm* — lituanistinėm* mokykloms. 

kį mūsų nutautėjimą! Juk at
vykom ne nutautėti, o atlietu
vinti milijoną jau beveik suame
rikietėjusių Amerikos lietuvių. 

Vėliau pamačiau, kad prof. 
Pakštas iš dalies pasakė tiesą, 
kad ir seni žmonės kartais žino, 
ką kalba. $B senosios emigraci
jos tik nedidelė dalis vaikų 
baigė aukštuosius mokslus. 
Dauguma Sėjo dirbti į fabrikus, 
apsigyveno ten, kur užaugo, 
arčiau tėvų ir savo parapijos 
bažnyčios, prie kurios buvo ir 
Vyčių kuopa. O naujosios emi
gracijos dauguma vaikų, baigę 
aukštuosius mokslu, pasklido 
po visą Ameriką, ir jų didelė 
dalis visai nutolo nuo lietuviško 
gyvenimo. Ar ir čia nulėmė 
lietuviui įgimtas menkavertiš
kumo kompleksas? 

Negalima kaltinti tėvų. Net 
didžiausios-tėvų pastangos daž
nai buvo bevaisės. Ar tas men
kavertiškumo kompleksas kal
tas, kad dabar pasaulyje yra ne 
39, o tik 3 milijonai lietuvių? 
Neturiu atsakymų į šį ir į visus 
šiame straipsnelyje paminėtus 
klausimus. Gal dalis atsakymų 
glūdi lietuvio-charakteryje. At
rodo, kad lietuviai yra daugiau 
jausmo, mažiau proto ir logikos 
žmonės. Tai poetų, svajotojų, 
dainininkų tauta. Lietuviai 
savo charakteriu daugiau pri
mena ne šiauriečius anglus ar 
skandinavus, o pietiečius italus. 
Greit įkaista, greit ir atšąla. 
Vieną dienoj vaikšto po dangų, 
kitas dienas leidžia didžiausioje 
depresijoje — pragare. Ir kai 
kurie nelietuviai stebėtojai yra 
irgi pastebėję,, kad lietuviai 
labai skirias^ nuo latvių, o ypač 
nuo estų, kuine daug praktiškes
ni. Gal filosofas Imanuelis Kan
tas buvo lietuviškos kilmės, jei 

.M L _ 
ŠIAIS METAIS LIETUVOJE 

G A U S D A R B O 1000 
UŽSIENIEČIU 

Šiais metais laikinam darbui 
Lietuva įsileis vieną tūkstan
tį užsieniečių. Tokią užsie
niečių įdarmrtįmo kvotą sausio 
10 d. patvirtino Lietuvos vyriau
sybė. Pernai tokią pat kvotą 
vyriausybė BUVO patvirtinusi 
antrajam pusmečiui, tačiau ji 
nebuvo išnaudota. Nuo gegužės 
iki gruodžio 'mėnesio buvo iš
duotos 157 licencijos ir 321 
leidimas užsieniečiams dirbti. 

Socialinės Apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, dau
giausia į Lietuvą dirbti at
vyksta universitetų, vidurinių 
mokyklų dėstytojai, šaldymo 
vagonų mechanikai , inži
nieriai, laivr/korpusų surinkė
jai, menedžeriai, ekonomistai. 
D a u g i a u s i a 6 j ų atvyskta iš 
Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos 
ir JAV. 

jis taip nuvertino protą ir iškėlė 
jausmus kaip priklausančius 
daug aukštesnei žmogaus dva
sios sferai, negu protas. Atseit, 
jei protas sako viena, o jausmai 
sako kitaip — klausyk jausmų. 
Gal todėl praeityje jausmai 
nuvedė daugelį lietuvių vyrų 
prie lenkaičių ir rusaičių, o 
lietuvaitėms gal atrodė, kad 
rusai yra įdomesni vyrai, negu 
lietuviai. 

Jausmų žmonės nemėgsta ru
tinos ir yra nuotykių, naujų 
įspūdžių ieškotojai. Gal todėl 
lietuviai ant savo žemaitukų 
nujodavo net iki Juodosios jūros. 
Protu besivadovaujantys, to 
nebūtų darę. O gal senovės 
l ietuviai buvo pradininkai 
„vieno pasaulio" idėjos, dabar 
peršamos kai kurių Amerikos 
intelektualų? Gal jie buvo pir
mieji „pasaulio piliečiai"? O 
šiems nėra svarbu kokia kalba 
jie kalba: lietuviškai, lenkiškai, 
rusiškai ar angliškai. Svarbu 
tik, susišneka. Lietuviškiems 
kunigaikščiams, neturintiems 
tautinės savigarbos, gal atrodė 
paprasčiau išmokti užkariauto 
krašto kalbą, negu išmokyti vie
tinius sunkokos lietuvių kalbos. 

Pagal „vieno pasaulio" idėją, 
pirmiausia pranyktų mažosios 
tautos ir jų kalbos, po to ateitų 
eilė didesnėsėms. Liktų tik viena 
tauta ir viena kalba, turbūt 
anglų. Pranyktų karai. Čia 
reikėtų padėti klaustuką: juk 
serbai, kroatai ir Bosnijos 
musulmonai kalba ta pačia kal
ba, o vis tik tarp savęs kariavo!). 
Dėl karų nebuvimo j žemę grįž
tų Adomo ir Ievos prarastas ro
jus. Patraukli idėja, tik ne 
lietuviams. Jei ji būtų įgyven
dinta, lietuviai turbūt būtų pir
moji auka. Juk ir dabar, kai 
susitinka penki lietuviai ir 
vienas kitatautis, paprastai 
kalbama ne lietuviškai, o to 
kitataučio kalba, nors šis ir 
Supranta lietuviškai. Gal toks 
yra lietuvio būdas... 

Danutė Bindokienė 

Kodėl tylėjo? 

ČIURLIONIO VARDO 
MOKYKLA 

DRUSKININKUOSE 

Baigiantis M. K. Čiurlionio 
120-ojo jubiliejaus metams, 
Druskininku savivaldybė nuta
rė vieną iš kurorto mokyklų 
pavadinti didžiojo menininko 
vardu. Pretendavo dvi miesto 
mokyklos, tačiau paskutinėje 
praėjusių metų sesijoje deputa
tai, išklausę abiejų mokyklų 
vadovų argumentų, nutarė M. 
K. Čiurlionio vardą suteikti ne 
Druskininkų 3-iajai vidurinei 
(joje sustiprintas matematinių 
disciplinų ir informatikos dėsty
mas), o Druskininkų muzikos 
mokyklai. 

Amerikos spaudoje kone kas
dien yra užuominų apie baisų 
smurtą, vykdytą Bosnijoje. Ma 
siniai kapai, išlikusiųjų belais 
vių bei kitų liudininkų pasako
jimai nukrečia siaubu: atrodo, 
kad žmogaus nežmoniškumas 
žmogui neturi ribų. Bosnijoje 
nekalbama apie paskirus to 
nežmoniškumo reiškinius, bet 
šimtus, tūkstančius, dešimtis 
tūkstančių aukų — galbūt jų 
visų niekuomet niekas negalės 
suskaičiuoti. NATO vadovybė — 
ir tuo pačiu Amerika — nuolat 
mini tarptautinį tribunolą, 
kurio paskirtis būtų ištirti karo 
metu atliktus žiaurumus bei 
žudynes (abiejose kovojusių 
pusėse), surasti pačius aršiau
sius kaltininkus ir atitinkamai 
nubausti, kaip buvo nubausti 
naciai Vokietijoje po II pasauli 
nio karo. 

Galbūt karo nusikaltėliu teis
mas ir įvykdytos jiems bausmės 
padėtų greičiau užgydyti baisias 
žaizdas, padarytas kelis metus 
trukusių žudynių metu. (Jei tai 
šiuo atveju iš vis įmanoma, nes 
kovota ne su iš kažkur atėju
siais užkariautojais, o to paties 
miesto, tos pačios apylinkės, tos 
pačios gatvės žmonėmis, puolu 
šiais vieni kitus su didžiausia 
neapykanta). Šiandien, kai 
pagaliau kovos sustabdytos ir 
tarptautiniai daliniai stengiasi 
suramstyti trapų taikos statinį. 
kad jis vėl nesutrupėtų, kyla 
klausimas: kur buvo tie tarp
tautiniai taikdariai, kai Bosni
joje vykdytas genocidas? Juk ne 
per vieną dieną, ne per savaitę 
buvo pripildyti tie masiniai ka
pai, žudomi, kankinami, prie
vartaujami gyventojai, ypač 
Bosnijos musulmonai. Kiek kar
tų nekaltieji šaukėsi pagalbos. 
o pasaulis užsikimšo ausis ir nu
sisuko šalin. Jeigu toji tarptau
tinė Jungtinių Tautu bei NATO 
kariuomenė, pasižymėjusi savo 
mėlynais šalmais ir bejėgiš
kumu, būtų bent kartą atsimi
nusi, dėl ko į Bosniją prisivežė 
moderniausių ginklų, šiandien 
nereikėtų su pasibaisėjimu skai
čiuoti kaulų masiniuose kapuo
se ir rodyti krauju aptaškytas 
belaisvių egzekucijų patalpas 

Ieškodami atsakymų, galime 
tik spėlioti, kad ir čia savo 
aštrius nagus bus prikišusi 
rusiškoji meška, griežtai 
riaumojusi „niet", kai tik tarp
tautinės taikdarių pajėgos 
ketino sudrausminti serbų 
smurtą. Savo paskirtį taikdariai 
Bosnijoje pradėjo vykdyti tik po 
to, kai Maskva davė leidimą ir 

pati atsiuntė savo „ivanų 
dalinį į Bosniją. 

Žinoma, tai ne pirmas "deja. 
nebus ir paskutinis) kartas, kai 
tie. kurie turi galimybę — ir jė
gą — sustabdyti stipresniojo ag
resiją prieš silpnesnįjį, nepai
sant, ar tai vykdoma svetimo 
užpuolėjo, ar brolžudiško karo 
metu, pasirenka pasyvaus ste
bėtojo rolę. Tik gerokai per 
vėlai, kai baisiausių smurto 
veiksmų ir žudynių pasekmes 
pradeda badyti pasaulio akis, 
dairomasi kaltininkų ir suku
riami tarptautiniai tribunolai 
nusikaltėliams teisti. Šiandien 
ne vienoje pasaulio vietoje 
viešai vykdomi nusikaltimai 
prieš žmoniškumą I Kinija, Bu
rundi. Ruanda, Iranas. Irakas, 
Pietų Afrika, Čečėnija...), bet 
niekas nekuria tribunolų jiems 
teisti. 

Nepaisant vis baisesnių ir 
dažnesnių žinių apie persekioja
mus disidentus, badu marina
mus našlaičius, varžomą asme
ninę, religinę, politinę gyven
tojų laisvę, Amerikos vyriausy
bė komunistinę Kiniją tebelai
ko labiausiai pageidaujama 
prekybos partnere. Humaniš
kumas sau. o pelnas sau... 

Ruandos problemos jau persi
metusios į kaimyninę Burundi 
valstybę. Ten išžudytųjų skai
čius siekia šimtus tūkstančių, 
bet kažkaip pasitenkinama 
keliais paragrafais nežymioje 
laikraščio vietoje, tarytum 
..superbowl" rungtynės vertos 
daugiau dėmesio negu pralietas 
nekaltas kraujas. 

O kada bus sudarytas tarptau
tinis tribunolas teisti vieną di
džiausių pasaulinio masto nusi
kaltėlių — buvusią komunistų 

• partiją? Ko laukiama? Ar kol iš
mirs buvusieji žudytojai ir liu
dininkai? Juk įrodymų yra pa
kankamai! Net ir mūsų tėvy
nėje dar nei vienas karo nusi
kaltėlis nebuvo teistas 'jie apdo
vanojami geromis pensijomis ir 
privilegijomis), o ir masinių 
kapų netrūksta, ir archyvų 
bylose kankintojų pavardės dar 
įskaitomos. Vos tik buvo nuga
lėta Vokietija, naciam iškeltos 
bylos už atliktus nusikaltimus. 
Nejaugi tik žydų tauta turi pa
kankamai ryžto reikalauti, kad 
būtų nubausti žudikai? Jau ne 
vieni ir ne dveji metai praėjo po 
sovietijos žlugimo, o teisingu
mas tyli. Antra vertus, nėra ko 
stebėtis, juk teisėjų krėsle dar 
tebesėdi tie patys, kurie ir sovie
tijos laikais sėdėjo. Argi galėtų 
patys save teisti? 

DEBESYSE 
JURGIS JANKUS 
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, .Kad jam. žmogeliui, nebereikia. Lyg 
žinodamas išsiskubino. Suvis". Ir i i perkeltines kalbos 
dar labiau i i to kaip pasakė, supratau, kad Kazimiero 
nebėr ir kartu prabėgo nepagirtina mintis, ar tik nebus 
savo dūdele man palikes, kad Pilkūnėlis leidosi į tokį 
kelią. Net matyte pamačiau kaip paskutinę valandą 
l ia^iu^HikūnėlLkadtądievi t tądaikteUnianper . 
duotų. Žinoma, jie visi bandė, pūtė, gal net ir pats Pilkū
nėlis, bet kai dūdelė nė pypt, reikia atsikratyti, o man 
su ja ir bėgimas būtų kitoks. Kelias į visą pasaulį atsi
vertų, gal ir net atgal į tėvų žema Juk vaisduotė yra 
toks pasiutas daiktas, kad tą pati akimirksnį nuneša 
ten, kur sveika galva niekada nebūtum atsidūręs. Vis 
tiek gana paprastai paklausiau: „Kaip atsitiko? Ilgai 
sirgo?" „Kad niekas nežino. Niekas nsgirdajo, kad būtų 
sirgęs ar negalavęs. Sekmadienį buvo sveikas, visą vaka
rą pas Joną Blože grojo, kaip visada jaunimui dainas 
vedžiojo, o trečiadienį Medeliai - j i s ten pat salia gyvena 
-pamatė, kad jau antrą dieną gyvuliai toje pačioje vie
tojo priristi nebe žole, bet žemę graužia. Nuėjo pažiū
rėti. Viskas buvo, tik Kaselio niekur. Pranai* kitiem. 
Nuėjom, bet kas i i to. Jeigu nėra, i i žemės neiskaal 
Gyvulius apsiėmė pažiūrėti tie patys Medaliai. 
Pranešto oolktjei. Sekėm, pertuos kalis matus gal visai 
sjjjaj pairo, ir smogus išėjo, pats nsiinodamaa kur. t*uav 
maišė, tai susi maišė, bet ar jis kaltas, kad tokia liga 
pagavo. Vis tiek toogum reikia pasirūpinti. Net 
nešinau, ar polkoje ką darė, ar kur ieškojo, bet kitą 
sekmadienį būrys vaikų nuėjo paaišamuogiauti. Pariė-

kė uždusę. „Radom! Radom!" saukė. Sakė, kad rado ant 
Barsukyno sėdintį. Ir nešneka. Tik tyli ir juokiasi. Keli 
vyrai susimetėm ir nuėjom pažiūrėti. Tikrai — sėdi į 
bertą atsirėmęs ir šypsosi. Nereikia nė psichiatro, kiek
vienas gali pasakyti, kad beprotis. Priėjau artyn ir 
sakau: „Kaseli, ką prasimanei? Kam žmones gąsdini?", 
nekaltus gyvulius kam badu marini?", o jis nė mirkt. 
Sėdi tokiu nušvitusiu veidu, lyg būtų pamatęs dangaus 
vartus atsiveriant Net pyktelėjau. Sakau: „Koks čia tau 
juokas? Visas kaimas darbus pamatas lakato, ieško. Ir 
polkįja ieško. Ar nori, kad ji į beprotnami uždarytų? 
Kelkis ir einam namoT — pajudinau u i peties ir net 
pakaušis pašiurpo: nuvirto, porą kartų į pakalnę kūliu 
persivertė, bet neišsitiesė. Kūliu vertėsi taip, kaip buvo 
sėdėjęs, Jau sustingęs buvo. Ir ijpseua buvo sustingusi. 
Su ja ir palaidojom. Visą gyvenimą gyveno su pasakom 
apie Barsukyną, į Barsukyną atėjo ir numirti. Paskum, 
tvarkydami jo daiktus, va ką radom". Ištraukęs iš po 
pažasties ryšuliuką padavė. Atvyniojau. Buvo aenas 
„Aukso altorius". Pirmam pageltusiam puslapy į raštą 
nsgndueia ranka buvo parašyta: „Viaa aava pustreče 
hektarą visas triobas viską kas trobose yra palieku tam 
žmogų, kur anais metais per pairutės vardo dieną būva 
pas plikūna. Tas būvis plikuniuka drauge pf 'r i i r ' jis 
būva b* pas mani užėjaa. Plikuns žiną kas jis toks ma 
jis patiks tai jam viaką ir palieku Kasimeras". „Žmonės 
jau dairėsi, kas ką paima, bet kai paėmiau nuo lango 
knvf^bf»rtiaipw^t*ičiau,kasjo^buvt)partiyta,j*i 
jau ir buvo kas ką pasiėmęs, vėl padėjo į savo vietą. Kai 
nuvyksi, viaką rasi kaip buvo". „O dūdele irgi paliko?" 
nebssulaukss jos paminint, paklaiadau, „No dūdelės nie-
kur neužtikom. Ieškojom, bet neradom. Vyrai buvo net 
i Barsukyną nuėjs, bet ir ten nieko nerado. Klausinėjom 
vaikų. Manėm, gal kuris buvo paemaa, pajntgineo padū
duoti, kai inekoiieispirt*, tai b nuniaaJtiktuvjm, kad 

tik jis vienas temokėjo ja padūduoti. Dar ir tamsta. Aš 
buvau Kėdainiuose,tai negirdėjau, bet kiti ilgai šnekėjo, 
kad su „Ave Maria" ir „Tėve mūsų" puse sodžiaus 
suklupdei. Mama su Petrute net apiverkusios. Tai 
pačiam gal ir paliko, tik užkišo taip, kad tik pats ir ras
ti tegalėtum. Kaip negerai, kad reikia viską palikus 
bėgti, o galėtumėm būti kaimynai", užbaigė savo tei
sybe. 

Per jo šneką man ėmė kilti kita teisybė. Ėmė kilti 
nuo tada, kai pasakė, kad rado taip besišypsantį, lyg 
būtų dangaus vartus atsiveriant pamatęs, bet kai 
pasakė, kad dūdelės niekur neranda, nuplieskė labai 
aiški šviesa: tikras sužinojimas, kaip viskas atsitiko. 
Man tapo labai aišku, kad Kazimieras sulaukė. Kad ji 
pagaliau atėjo, pasiėmė ir išsivedė. „Kada jis mirė?" — 
paklausiau. „Praėjusią savaite. Šį pirmadienį palaido
jom, tai tuoj ir pasukau pas patį. Nors duris ir užraki-
nom, bet šiais laikais ką gali žinoti". 

Jis aiškino apie čionykščius daiktus, o man atėjo 
mintis, kad ji atėjo labai laiku, nes kas galėjo pasakyti, 
kaip bus Kazimierui ir tai jo apylinkėje pagarsėjusiai 
dūdelei. Užtat atėjo ir pasiėmė abu, ir dabar kur nors 
visatos platybėse gal abu laimingai ta dūdele dar niekam 
negirdėtas melodijas groja. Vienas pučia, kitas pirštus 
dėlioja, o dūdelės garsai abiem per širdis šilkinėm akė
čiom vaikšto. Visa tai man buvo labai aišku ir labai 
tikra, bet Pilkūnėliui to sakyti negalėjau. Ir kam? Ar 
kad man įlenktą sįją galvon įdėtų ir grįžęs namo turė
tų su kaimynais i i ko pasijuokti, kad dar vienas Kazelio 
pėdomis nuėjo. Kas gali pasakyti, gal ir nuėjau, bet dėl 
to nesikremtu. žemės gaila. Gaila ir tos pievos, kur savo 
pradalges palikau, ir mūrą sukilusių rugių, varpas 
pagarbiai lenkiančių. Gal todėl, kad nuo grūdo ima 
sunkėti, o gal ir todėl, kad jų akuotus palietė iš dieviškos 
dūdelės sklindąs „Tėve mūsų". O žemė? Visas tas pus

trečio hektaro? Kas gali sakyti, kad ji bus mano? O jeigu 
ji nesustos per kraštus vertusi derlių, ar netapsiu 
viešpačių akyse už tai kaltas, nes paaiškinti tegalėsiu 
maišelio dulkių pasaka. Ne! Kai atėmė visą, nuo vieno 
krašto ligi kito mano paties kojų padais nuglostytą, te
gu turi ir tą pustrečio hektaro. Žinau, girdėjau, kad pasi
ėmė ir tuos, ir medliepį, ir sodą. Sako, kad ten dabar 
tik plynas laukas ir prasto žmogaus akis nebegali savo 
senų ežių atsekti. Užtat mėginu įsivaizduoti, kad viso 
pasaulio žemė yra mano žemė. Galiu savo kojų padais 
ją glostyti skersai ir išilgai, ir niekam tai nekliūva. Bet 
ir apsirikau. Greitai patyriau, kad svetimoji kitokia 
negu sava. Ji padams skaudi. Daug skaudesnė negu ano
ji, kurią skersai ir išilgai išvaikščiojau, amžių sukrau
tus dvasios turtus į savo lentynas nešiau. Ne, brolau, 
čia žemė kitokia. Gal kitiems ir ne. Niekas neprašė už 
kitus kalbėti, bet man kitokia. Skaudi. Skausmas moko. 
Išmokau ir aš. Dabar vaikštau kitaip. Taip, kad savo 
padais tos žemės nesiekčiau. Va šitaip". 

Iš sėdynės pakilo ir žengė tiesiai per mano kojas į 
lėktuvo šoną. Nespėjau net pašiurpti. kai per sieną nuėjo 
į debesų pilkumą. Turėjom būti nebetoli aerodromo, kad 
lėktuvas įžiebė leidimosi šviesas, ir aš mačiau jį spar
čiu žingsniu žengianti per tamsą, lygiai kaip anais 
laikais žengdavo savo krašto žydinčiomis pievomis. Kai 
žengė pro lėktuvo šviesas, pamačiau, kad buvo ir kelnes 
pasiraitęs. „Kad nesužliugtų nuo debesų". — nejučia 
pagalvojau ir pajutau, kad šypsausi 

Tikrai buvome čia pat prie aerodromo. Lėktuvui iš 
debesų išnėrus, apačioje sužibo milijonai šviesų, o 
netrukus ir lėktuvo ratai dunkstelėjo į žemę, ir eme rie
dėti tik lakūnui žinomais takais. Ta kraštinėje kėdėje 
sėdėjusi mergaitė ilgais dailiais pirštais užvertė knygą 
ir įsidėjo į mažutį gelsvą lagaminėlį. 

(Nukelta į 5 psl> 
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DR. JONO ADOMAVIČIAUS MENO 
KOLEKCIJA 

Sekmadienį, vasario 4 d. 1 vai. 
po pietų, Balzeko lietuvių kultū
ros muziejuje bus atidaryta dr. 
Jono Adomavičiaus dailės darbų 
kolekcijos paroda. Dr. Adomavi
čius ėmė kolekcionuoti lietu
višką meną jaunystėje. Per kelis 
dešimtmečius susikaupė ver
tingas rinkinys, kuriame plates
nei visuomenei iki šiol nematyti 
Adomo Varno. Jono Galdiko, 
Antano Petrikonio, autorių iš 
Lietuvos paveikslai. 

Dr. Jonas Adomavičius yra 
pasižymėjęs, ka ip sveiko 
gyvenimo būdo propaguotojas. 
Ahudo lietuvių sodybos pirmi
ninkas, mecenatas. Ruošiant 
parodą, jis sutiko atsakyti į 
keletą Dano Lapkaus klausimų. 

— Papasakoki te , apie savo 
kilme ir kaip pamėgote dailę? 

— Gimiau Kėdainių apskrity, 
Pernaravos valsčiuj, Zustautų 
kaime. Ir aš tenai, gimnazijos 
moksleiviu būdamas, nutariau 
paskelbti Pernaravos valsčių 
pavyzdingiausiu, įrengti pirtį. 
Gretimame valsčiuje buvo toks 
Minelga, tikrindavo, ar žmonės 
neserga džiova. Aš planavau 
miestely įrengti ambulatoriją, 
tikrinti sveikatą. Ir paskiau 
rengiau Kalėdų eglutes. Ir Var
nienės mokinė Dome Petrutytė 
važiavo su manim į tą kaimą 
per Kalėdas su montesoriniais 
Kalėdų papuošalais, ir mes 
sušaukdavom visus netur
t ingiausius va ikus ir juos 
apdovanodavom tuo, ko jiems 
lab iaus ia i r e ik ia . Vienam 
knygelę, kitam pieštuką, kitam 
marškinėlius. 

Aš augau geriausioje šeimoje. 
Visi mano šeimos nariai gražiai 
vienas su kitu sugyveno ir mūsų 
aplinka buvo labai graži. Žemė 
vienoj pusėj šliejosi su Šušvės 
krantais, antroje pusėje buvo 
miškas. Todėl ir mano visas 
gyvenimas yra pa remtas 
džiaugsmu gamta. Jau iš ma
žens namuose buvo šventi pa
veikslai, per mojavines pa
maldas aš puošdavau Marijos 
paveikslą ir jau gimnazijoje pie
šiau, ir taip pamilau tai, kad į 
kiekvieną parodą ėjau ir vis pir
kau paveikslus, tol, kol na
muose buvo vieta man juos ka
bint. Čikagoje aš nuo 5l-ųjų 
metų. Dirbau Cook County 
ligoninėje ir dabar ten tebedir
bu. Visa laika pirkau pa
veikslus. Kai atsikėlėm čia, į 
Alvudo lietuvių sodybą, tai ir 
Alvudas padėjo įsigyti paveiks
lų. Viena paroda buvo iš Lietu
vos. Jau pusė valandos prieš 
užbaigiant, nė vienas paveiks
las neparduotas. Tai man kilo 
mintis, kaip tie žmonės nešė, 
vežė. piešė, vargo ir mes 
neįvertinam. Tai Alvudas visą 
parodą nupirko. Ir kai mes jau 
nupirkom, vienas kitas priėjęs 
>ak»- .T,ii ir aš jau būčiau pir
kus"' 

— Ar neats ivežėte pave iks 
lų iš Lietuvos? 

— Ne. Tiktai Vokietijoje kai 
buvau, teikiau pagalbą vienam 
dailininkui, sakau: „Nupaišyk 
man žydinčią obelį, kad pri
mintų man Lietuvą". J is nu
paišė paveiksliuką, ir aš vienuo
lėm padovanojau jį, palikau, kai 
reikėjo važiuot. O čia ta i daili
ninkai įvairiausi mane žavėjo. 
Varnas. Su jo šeima gyvenau ar
timai, juos gydžiau, ir Varną, ir 
ponią Varnienę, ir ka i j ie 
vasarojo Beverly Shores, važia
vau ten su elektrokardiograma, 
dariau nuotraukas, ir pirkau, ir 
pirkau iš jų paveikslus. Taip pat 
ir Galdikas. Bet vogė vietiniai 
gyventojai. Labai gailiuosi, apie 
dešimt Varno ir Galdiko darbų, 
bet tegul bus Dievui ant garbės. 
Darykim gera, nepaisant, kad 
kiti ir yra mums priešai. 

— Kokie m ė g s t a m i a u s i ko
lekcijos d a r b a i ? 

— Mano iki šiol buvo mėgsta
miausias Varno, kaip jis pats 
vadino ,.trijų dimensijų" pa
veikslas. Tai Beverly Shores 
vaizdelis. Arba štai a ts iuntė 
kunigas Domeika vieną pa
veikslą. O ten yra iš palaužtos 
dainos krašto, — tai bolševikme-
tyje nupirkom, kur lietuviai 
didvyriai pavaizduoti. Negalėjo 
komunistų laikais jo parodyti 
Lietuvoje. 

— J ū s esa te i lgametis Alvu
do p i rmin inkas . Kok ia č ia 
ve ik la s v a r b i a u s i a ? 

— Ir dabar siunčiam siunti
nius, j au apie tūkstantį . Siun
čiam mediciniškas knygas į Vil
niaus universitetą, Kauno Me
dicinos akademiją, šimtus di
džiausių siuntinių mediciniškų 
knygų ir žurnalų. Jie džiaugiasi 
gavę. Siunčiam dabar budin
tiems prie KGB rūmų, siunčiam 
visiems, kurie paprašo. Išsiun
tėm šeimai su dešimt vaikų dvi 
siuvimo mašinas. Kitai šeimai 
nupirkom karvę. Aš at idar iau 
Kaimo vaiko fondą, iš kurio jau 
dabar nusiuntėm per aštuonis 
tūkstančius. Lietuvoje mums 
padeda „Valstiečių" laikraštis. 
Jie parašo, kad naudoja tuos 
mūsų pinigus stipendijoms ne
turt ingiems vaikams. Kartu 
dirbam su daktare Rože Som-
kaite iš New Jersey. J i yra 
farmacijos daktarė, ne žmogus, 
o angelas. Seimas reikia laikyti. 
Tie, kurie dabar sugadinti, ta i 
tie ir paliks, jau nieko nebus iš 
jų. Aš matau, kas ateina čia iš 
Lietuvos. Yra angelai, bet yra 
ir velniai. Vienas net daktaras 
smaugė mane už tai , kad jam 
geriausias sąlygas suteikiau, 
vežiau, mokėjau, į gydytojų 
suvažiavimus, viską darėm. 
Turim ir labai gerų — mokytoją 
Antaną Jokubavičių. Turim ir 
kitų gerų, būdavo, kad iki 
dvylika žmonių išlaikom vi-'.tui. 
Vieni ateina, praturtėja ųauna 

CLASSIFIED GUIDE 

Dalis seminaro dalyvių. Viduryje — dr. Juozas Olekas, už jo dr. Rytis Virbalis iš Seimo. 
Nuotr. Pranės Šlutienės 

MEDICINOS MOKYMO SEMINARAS 
Pereitų metų liepos 24-25 d. 

valstybiniame tarnautojų tobu
linimo centre Vilniuje įvyko 
seminaras „Medicininio moky
mo keitimas: problemų aiškini
mo metodas". Dėstytojai buvo 
dr. Mary Dwyer,PhD., Illinojaus 
universiteto Čikagoje rekto
riaus pavaduotoja ir Ara Te-
kian.PhD., profesorius Illino
jaus univers i te te Čikagoje, 
Tarptautinių programų vado
vas. 

Seminaro tikslas buvo: 1. 
susipažinti su pagrindiniais 
mokymo programos modeliais 
bei jų pritaikymu medicininia
me mokyme; 2. išmokti suprasti 
mokymo programos sudarymo 
procesą; 3. susipažinti, kaip pla
nuoti medicininio mokymo tęs
tinumą; 4. susipažinti su vado
vavimo pagrindinių kategorijų 
teorijomis; 5. sužinoti, kaip me
dicininio mokymo reformoje įgy
vendinti vadovavimo strategi
jas: 6. susipažinti bei išmokti 
pritaikyti įtakos sferos analizę; 
7. įgyti patirtį, nustatant ana
lizuoti bei spręsti medicininio 
mokymo problemų Lietuvoje 
pirmumus. 

darbus, tai sakom, kad jau eik, 
bet niekad neišmetėm to, kuris 
dar neturėjo darbo, kol vargo. 

— Kiek j a u me tų Alvudas 
ve ik ia? 

— Šitą namą pirkom 1972 
me ta i s ir, ž iūrėk , 100,000 
skolos. Ir kaip tą gaut skola, kai 
šeši bankai atsisakė. Nuėjau 
pas Mackevičių, tėvą, sakau, 
padėk man. Sako gerai. Ir per 
metus išmokėjau skolą. Bosų 
šeima buvo, dirbo Alvude, 
darėm girą, važiavom į parkus 
pardavinėti. Taip pat cepelinus, 
ausiukes pardavinėjom Mar-
ąuette parke, o dabar jau pasi
keitė laikai. Bet vis tiek visi 
nori Čia ateit ir niekas nenori 
išeit, nes pigu ir lietuviška ap
linka. Kryžių kiemelyje Jonas 
Mulokas suprojektavo ir inžinie
rius Antanas Vaičaitis padarė. 
Ir dabar gėrisi seneliai gy
ventojai. 

— Ačiū už poka lb i ir ge
r iaus ios sėkmės J ū s ų kil
n iuose da rbuose . 

Po susipažinimo su seminaro 
dalyviais prasidėjo paskaitos. 
Buvo gyvų ir įdomių diskusijų 
bei klausimų. Buvo pateikta 
įvairių problemų medicinoje 
Lietuvoje ir iš jų buvo daromos 
išvados darbo grupėse. Po pietų 
įvyko darbo grupių prisistaty
mai ir po to vyko diskusijos. 

Dr. Dwyer ir dr. Tekian pagei
davo, kad nebūtų daugiau kaip 
16-18 žmonių ir kad visi galėtų 
gerai susikalbėti angliškai. 
Šitaip daug laiko sutaupoma, 
kai nereikia vertėjų. Iš viso ir 
buvo 18 dalyvių, bet ne visi 
galėjo dalyvauti abi dienas. 

Sveikatos Apsaugos reformos 
biuras (SARB) kartu su dr. Rai
mondu Gurevičium, Vilniaus 
universiteto (VU) Socialinės 
medicinos vadovu, sutiko orga
nizuoti atvykimą skaityti pa
skaitas Lietuvoje. SARB direk
torė dr. Danguole Jankauskienė 
dėjo visas pastangas, kad šis 
apsilankymas būtų naudingas. 

Po dviejų ištisų dienų lankan
tiems buvo įteikti pažymėjimai 
iš UIC: Ryčiui Virbalui, Seimo 
sveikatos, socialinių ir darbo 
komiteto patarėjui, dr. Juozui 
Olekui, V.U. Žalgirio ligoninės 
vyr. gyd., buvusiam SAM mi
nistrui, dr. Danguolei Jan
kauskienei, SARB direktorei 
Audronei Gaigalienei, Biržų ra

jono centrinės ligoninės felčerei, 
dr. Arvydui Paškauskui, dr. 
Saulei Kudarauskaitei, dr. Ser
gijui Matulevičiui, dr. Aurelijui 
Valinteliui. VU rezidentams so
cialinės medicinos administra
vime, dr. Haroldui Banbinui, 
KMA socialinės medicinos ka
tedros rezidentui, Loretai Gu-
delienei-Gudelevičienei, Slau
gos darbuotojų tobulinimo ir 
specializacijos centro mokymo ir 
programų direktorei ir Pranei 
Šlutienei, Lithuanian Mercy 
Lift direktorei, kuri šį seminarą 
įvykdė, tarpininkaudama tarp 
VU, SARB ir UIC. Buvo klausy
tojų, kurie negalėjo dalyvauti 
abi dienas dėl kitų įsipa- : 

reigojimų, deja, jiems nebuvo* 
įteikti pažymėjimai. 

P r a n ė Šlutienė 

ĮSTEIGTI P A R A P I J O S 
NAMAI Ž E L V O J E 

Ukmergės rajone įsteigti 
Želvos parapijos katalikiškieji 
namai. Jų šeimininkas klebo
nas Petras Avižienis iš pradžių 
numatė apgyvendinti 5 ar 6 
vienišus parapijos ir seniūnijos 
senelius. O per šiuos metus jų 
skaičius turėtų padidėti iki 15. 
Pasak klebono, už išlaikymą se
neliai mokės 80 procentų savo 
pensijos, juos rems įvairios į pa
rapiją atkeliaujančios labdaros 
siuntos. 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Pinigai pervedami doleriais. 
Sutvarkomi palikimai. 

Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 
Dokumentus, įgaliojimus notarizuojame veltui. 

MAISTO SIUNTINIAI. 
Du patys populiariausi - už $39.- ir $98.-

$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 
kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, 
aliejus,mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai,vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg. 

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

..l.ietuvo* Našlaičių globos" komiteto darbuotojo*. paaikalbejs su našlaičiais ir išdalina labdara, 
prisėdo rtmkvtpti (ii kairia): dr. Albina Prunskiene, Grasina Landsbergiene, Onute Miliauakaita, 
Ir*na Mikšyte ir Vaikų rūpybos skyriaus tarnautoju 

atlanta 
I M P O R T - E X P O R T , I N C . 
2719 West 71st Street, Chicago. IL 60629 

(312)4 .14-2121 ( 8 0 0 ) 7 7 5 - S E N D 
Persiunčiame siuntinius | Lietuvą, Latviją, Estiją, 

Rusiją, Ukrainą Ir Baltarusiją. 
SKUBŪS SIUNTINIAI* AIR CARGO 

Galite užsisakyti s rūšių maisto komplektus. 
Persiunčiame automobilius, baldus bei 

komercines siuntas. 
Verčiame ir notarizuojame dokumentus, paruošiame 

iftkvtetlmue Ir vizos pratesimo dokumentus. 

Dirbame i'inrud • penktad. 9-5 / SeStad - 9-2 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
(VUMIAI - PATAISYMĄ* 

Turiu Chicagos miesto leidimą; Du
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-77S-3313 

REAL ESTATE 

AUTOUOBIUO, NAMŲ, SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUOatAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Off. Mgr. 
Aukse S. Karte Kalba letuvHfcai. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 We*t9Sth Street 

Tel. (708) 424-9654 
(312)S»l-a654 

J K S CONSTMJCTION 
„Shingle" stogai ir visų rūsių 
apkalimai (siding): medžio, alu-
miniaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 
teL 706-969-2868. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)5*6-5069 
(706)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžininga* patarnavimą* 
>MUkonvkiteriŲirFAXpagat)a 
> Nuosavybių įkainavimas veMui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žemą 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINiMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deekys 
Tel. 312-SSS-6S24 

4131 W. 63 K , Oak Lava 
Sun. Feto 4,1-4 pas. 2 bdrm, 
1 * bsths; 2 car garage; extra 
storage; unit laundry; gsrden 
spaoe. Cal: l eMi Jelenaes*. 
tai. 6i2.ui mm 

FORRENT 

DAINŲ ŠVENTĖS 
VAIZDAJUOSTĖ 

Prisiminkite 
praeitos vasaros 

Dainq švente 
AJvidoBukno 

nufilmuotoje ir 
Vidos Kuprytės 
suredaguotoje 

aukštos kokybės 
VHS juostoje. 

Ksin*ttk$2S 

Čekais siusti: 
Lithuanian R,Cstffc*ttc 
Federatton of America 

4545 W 63 Street 
Chicago IL 60629 

FOHRENT 
1 bdrm. apt. indd. heat, gas, etec-
tricity. Laundry factliebss avail-
abie. Call: tai. 706-671-4366. 

6 kaaafcv, 3 mieg. 
*—- - -- —- į J U - a^^at4aA*aW-d* DSV 

amiams auKiss angraon rn. 
Tai. J12-647-7066 

IEŠKO DARBO 

SS a*. turtus patylimą Igoriu 
slsugyms. ša—Į roosojs HSai saSic. O* 

Ir gyvent karst. Turt 

t-sis-csi-sias 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Bara
vykas. 590 psl $20.00 

ŽIEMOS ERŠKĖTIS. Premijuoti eilėraščiai. Juli
ja švabaitė. 86 psl $3.00 

SUKŪRIMAS AR EVOLIUCIJA KAS TIESA? Iš 
anglų kalbos vertė Al. Lukšienė. 58 psl. . $4.00 

TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pil. Narutis. 403 psl. $17.00 
SUNAIKINTOS PASTANGOS. Romanas. Vladas 

Vailionis. 176 psl $6.00 
ŽMOGAUS MEILĖS. Ant. Paškus. 158 psl. . . $6.00 
LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. 

Red. K. Bradūnas ir R. Šilbajoris. 661 psl. $30.00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA. 

1918-1940. J. Jakštas. 272 psl $15.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS. D. Birv 

dokienė. 364 psl $15.00 
LIETUVĄ APLANKIUS. Pirmo Pas. Liet. Kongre

so (spūdžiai. Leon. šimutis. 317 psl $8.00 
Kiet. virš. $12.00 

GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Vladas VI-
jeikie. 288 psl $8.00 

NUO DUSIOS IKI TIBERIO. Atsiminimai. I, II, III 
t. L. Tulaba. Visi 3 tomai $15.00 

MANO TĖVYNĖ. Vkttnas. 79 psl $4.00 
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d. Atsiminimai. L 

Dambrauskas. 675 psl $10.00 
GYVENIMO AKIMIRKOS, II d. Atsiminimai. L 

Dambrauskas. 461 psl $8.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Nijolė Jan

kutė. 192 psl $6.00 

Raelasa. Užsakant knygas peštu, pinigų nesiųsti. 
Sumokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pažymėta pasiunti
mo išlaktos. Illinois gyv. pridedame State sales tax 8 .75* 
nuo knygos kainos. 
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LAIŠKAI 
KLAIDINGOS 

INFORMACIJOS 

Viena didžiųjų spaudos dar
buotojų nuodėmių yra — klai
dingos informacijos. Kadangi 
Nijolė Jankutė dažnai rašo 
„Drauge", laikau pareiga at
kreipti jos dėmesį į rašomo 
dalyko tikslumą. 

Šių metų sausio 13 d. „Drau
ge" N. Jankutė rašo: „Pamink
las žuvusiems už Lietuvą — pa
minklas paminklą stačiusiam". 
Rašo apie Aleksandrą ir Mariją 
Žemaičius. A. Žemaitis tituluo
jamas daktaru, kuo jis niekada 
nebuvo, bet jo žmona Marija yra 
daktarė, baigusi mediciną Vo
kietijoj ir praktikavusi medici
ną New Jersey valstijoje. Aš A. 
Žemaitį gerai pažinojau, nes su 
juo kartu dirbau vienoj darbo
vietėj net 14 metų. 

Bronius J u š k y s 
Daytona Beach, FL 

AR VISADOS „TYLA GERA 
BYLA"? 

Kas pasidarė „Draugui"? At
rodo pradeda įsigalėti vadina
moji „naujakalbė". (darbuoto
jas, retsykis, bėdojimas, magėtis, 
almėjo, kelininkai, tiesmukiš-
kas, miesto meras, nemokamu 
mas, bendrininkavimas, mokus, 
likvidūs... J. Aldona Žemaitytė 
(„Dienovidž io" redaktorė) 

. „Drauge" 1995.12.2. įdomiai 
charakterizavo tuos, kurie 
kuria, vartoja ir skleidžia tą 
„naują" kalbą (verta vėl 
paskaityti). Ar mes jau ir 
seksime juos? Mūsų vyresnieji 
čia parašo ilgus straipsnius 
įvairiomis temomis, išleista net 
Lietuvių enciklopedija visai 
nevartojant naujadarų, svetimy-
bįg--.Mūsų mųkytpjų mokomos 
kalbos atrama ir šaltinis buvo 
gyvoji žmonių (tautos) kalba ir 
atsargiai, pagal senas farmas, 
nustatyta gramatika. Kuo re
miantis dabar į lietuvių žodyną 
įrašyta „Piko valanda"? Taip, 
mums reikalingas kompiuteris, 
laser, cholesterolis, vinyl — tai 
progreso pasekmės. O jeigu ir 
neblogai sudaryti nauji žodžiai 
būtų, koks reikalas senus įpras
tus šalinti ir naujus skleisti? 
Žodis darbuotojas kilęs iš „dar
buotis", bet kas kur „darbuotis" 
vartoja? Liaudyje yra dirbti, 
darbininkas. Darbuotojas grei
čiau miesto žmonių išmislas 
vietoje tarnautojo. 

Kalboje, kaip ir kitur, plečiasi 
naujovės, įsigali laisvė. Tai jau 
nebe kompiuteris — daug dides
nė problema. Reikėtų skubiai 
pasvarstyti, ar yra reikalas 
„nauj int i" mūsų bendrinę 
kalbą. Dabar jau jaučiamas 
žodžių trumpinimas, nepopulia
rių retų tarmiškumų vartojimas 
ir naujų sudarymas, vartojant 
svetimų kalbų šaknis. 

„Naujakalbės" banga, rašan
čių asmeniški įžeidinėjimai, 
primena patarlę — tyla gera 
byla. 

Vis tik norėtųsi išgirsti, ką 
kiti galvoja. Parašykite. 
Vytautas ir Angelė Gailiūnai, 

Wethersfield, CT 

RĖKIA, AR NEREIKIA? 

Eltos 1995 metų informaci
niais duomenimis Lietuvoje 
užregistruota ir veikia 523 
laikraščiai, 321 žurnalai ir t.t. 
Užsienio lietuvių mastu tai yra 
per didelis skaičius. Kai kas 
klausia, kada tie Lietuvos 
gyventojai randa laiko ir pinigų 
tą spaudą perskaityti? 

„Draugo" laiškų skyriuje 
paskaičiau laišką, pavadintą 
„Prašome padėti", kuriame 
mons. A. Svarinskas ir dr. R. 
Gajauskaitė iš Vilniaus kreipia
si į užsienio lietuvius, prašyda
mi piniginės pagalbos padėti 
išlaikyti dešiniąją spaudą, pre
numeruojant savaitraštį „Vo
ruta". 

Šio straipsnio autorius atkrei
pė dėmesį į mons. A. Svarinsko 
pranešimą, kad Lietuvoje iš 150 
periodinės spaudos leidinių, tik 
10 procentų yra dešiniosios pa
kraipos, tame tarpe ir savaitraš
tis „Voruta". 

Didesnioji dalis Lietuvos 
spaudos ir toliau vykdo Seimo 
daugumos partinį užsakymą, — 
rašo mons. A. Svarinskas. Todėl 
ir užsienio lietuviai, kalbėdami 
apie Lietuvos laikraščių gausu
mą, turėtu atskirti ir „pelus nuo 
grūdų". 

Mes turėtume padėti išlaikyti 
tą Lietuvos spaudą, kuri tar
nauja tikriesiems Lietuvos pat
riotiniams tikslams. Tikrosios 
demokratinės spaudos dabarti
nėje Lietuvoje dar yra labai 
nedaug. Užsienio lietuviai 
neturėtų likti abejingi ir padėti 
tai Lietuvos spaudai, kuri mūsų 
pagalbos yra tikrai reikalinga. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

JUOKUS KREČIA 

Ar tai nejuokinga? Juk Lie
tuva turi savo ūkininkų, kurie 
sunkiai dirba, aria žemę, sėja 
rugius, augina daržoves... Ta
čiau niekas, o niekas, nekreipia 
dėmesio į tą vargšą kaimo žmo
gelį! Jį visiškai užmiršo. 

Prieš rinkimus būta daug pa
žadų, tačiau ir liko tik pažadais, 
užuot pagerinus Lietuvos ūkį, 
kad padėtų tam vargšui ūkinin
kui. 

Tačiau valdantieji tik krauna 
kapitalą ir perka grūdus iš 
Amerikos. O tu, Lietuvos ūki
ninke, žinokis! 

Vietoje to, kad klestėtų Lie
tuvos rugiai, kad kvepėtų ta 
skani ruginė duona, jie tą viską 
meta į šoną ir ieško svetimų 
dievų. 

Taigi, pabuskite iš miego, ir 
nedarykite juokų! 

Stasė Viščiuvienė 
Chicago, IL 

IŠDIDUMAS 

Ministras pirmininkas Adol
fas Šleževičius save laiko labai 
protingu ir niekas jam negali 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. sausio mėn. 30 d. 

Jaunesnieji Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje mokiniai dainuoja Kalėdų eglutės programoje. 
Nuotr. Marytė* Šmitienės 

prilygti... 1995 m. pavasarį, kai 
jis lankėsi Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, atsakinėda
mas į susirinkusiųjų klausimus 
buvo net įžūlus. Kai Lietuvių 
fondo valdybos pirmininkas Sta
sys Baras paklausė apie žemės 
ūkį, A. Šleževičius išdidžiai pats 
metė klausimą: ar esi baigęs 
ekonomiką? Jei ne, tai kaip gali 
išmanyti apie ekonomiją? 

Mes žinome, kaip ekonomiją 
tvarko Stasys Baras Lietuvių 
fonde ir Standard Federal ban
ke, kur jis daug metų buvo 
aukštose pareigose, o A. Šleže
vičius, save laikantis tokiu 
dideliu mokslinčiumi, Lietuvą 
privedė prie bankroto. 

Ar gali būti dar keisčiau? 
Valstybė neperka grūdų iš 
Lietuvos ūkininkų, bet suda
rinėja sutartis grūdus pirkti iš 
JAV! Iš kur gaunami pinigai? 
Taigi, Lietuvą vis giliau klam
pina į dumblą. O kas tas skolas 
atmokės? Pagal A. Šleževičiaus 
veiklą, atrodo, kad jis pasiekęs 
„melagių", bet ne ekonomijos 
mokslų viršūnę... 

Juk komunistų specialybė bu
vo viską sugriauti. Kadangi A. 
Šleževičius yra komunistinės 
mokyklos auklėtinis, tai ir jo 
patirtis yra iš rusų ekonomijos. 
Ar nebūtų geriau paskolų pini
gus investuoti į žemės ūkį, bet 
ne pravalgyti? Kodėl iš Vakarų 
prašyti paskolų ir pirkti grū
dus? Ar kad galėtų ir toliau gy
venti be darbo? 

Ignas Medžiukas („Draugas", 
01.19) rašo apie bendrovę, su
kurtą Los Angeles, CA, lietuvių, 
kuri netoli Šeduvos išsinuomojo 
120 ha, nusipirko traktorius, 
kitą inventorių. Šiuo metu 
bendrovei priklauso 30 dalinin
kų, kurie sudėję 47,000 dol. Rei
kėtų išnuomoti daugiau, bent 
210 ha žemės ir parodyti, kaip 
reikia ūkininkauti. 

Antanas Marma 
Chicago, IL 

MES JAU VISKĄ ŽINOM 
Visai neseniai komunistai 

užbaigė nepasisekusį bandymą. 
Atėmus žmogaus pagrindines 
teises, bandė sukurti prole
tariatų rojų. Dabar buvę 
komunistai Lietuvoje atlieka 
dar vieną bandymą: sukurti 
kapitalizmą, be kapitalo. Sėk
mingo kapitalizmo taisyklės jau 
išdirbtos, bet Lietuvos valdžia to 
nepaiso, ries jie , jau viską žino". 

Pernai spalio 10 dieną Algir
das Brazauskas šitaip atsakė į 
žurnalisto klausimą apie korup
cijos problemas: „Šis reiškinys 
paplitęs, net ir senas demokrati
jos tradicijas turinčiose, šalyse, 
kur labiau išvystyta rinkos 
ekonomika". Aš esu gydytojas 
ne teisėjas, bet, turėdamas 
didesnę šeimą, esu priverstas 
būti teisėju šeimos gyvenime. 
Yra vienas labai aiškus ženklas, 
kai vaikas yra kaltas. Jei 
paklausi, ar paėmei saldainį, 
vaikas atsako: „Visi kiti ėmė 
saldainį"; Jei paklausi: „Ar tu 
mušei savo sesutę, vaikas at
sako: „Visi mane mušė". 

Įsivaizduokime, jei Amerikos 
prezidentas, užklaustas apie 
korupciją, atsakytų: „Aš apie 
tai nieko nedarau, nes Anglija 
yra žymiau senesnis kraštas už 
Ameriką ir ten visgi tebėra 
paplitusi korupcija", Amerikoje 
kiltų toks pasipiktinimas ir di
džiausias juokas, kad preziden
tas turėtu atsistatyti. Juk tokiu 
atsakymu jis viešai prisipažįsta, 
kad nevyKdo savo pagrindinio 
uždavinio — prižiūrėti įsta
tymus. Toks atsakymas yra ža
lia šviesa visom mafijom toliau 

vykdyti nešvarius darbus. 
Atstatykime istorinę perspek

tyvą. Sovietinis komunizmas 
buvo istorijoje didžiausia mafi
ja. Ji vaidino, kad yra dora, 
darbšti, normali valstybė, o tuo 
tarpu slaptai vykdė niekingiau
sius ir bjauriausius nusikalti
mus. Savo jaunystėje A. Bra
zauskas savanoriškai įstojo į 
komunistų partiją. JeLdabar bū
damas prezidentas, Brazauskas 
tikrai atgailavo dėl dalyvavimo, 
„raudonoje mafijoje", tai jis 
turėtų būti ypač jautrus teisin
gumo klausimams. Šis atsaky
mas parodo, kad jo moralinė 
sąžinė tebėra visai atbukusi. 

Kitas jo sakinys dar akivaiz
džiai įrodo jo marksistinei 
filosofiją. Brazauskas sako:| 
„Lietuvoje atsirado nemaža 
žmonių grupė, kuri sukaupė 
didelį kapitalą ir kuri stengiasi 
išvengti mokesčių mokėjimo, 
ieško įvairių kitų lengvatų, tam 
pasitelkiami valstybės tarnau
tojai. Tačiau įrodyti kyšių da
vimą ar ėmimą yra labai sun
ku". Taigi, pagal Lietuvos pre
zidentą, dėl Lietuvos korupcijos 
kalti kapitalistai! Tie kapitalis
tai ne tik sukaupia kapitalą, 
išnaudoja žmones, sumaišo vals
tybės planus, bet ir sugundo 
valstybės tarnautojus. Išvada 
yra, kad ne valstybės tarnauto
jai kalti, neteisingi, nors ėmė 
kyšius, bet kapitalistai, kurie 
kyšius siūlė. Marksistinė išva
da: reikia kovoti prieš šiuos ka
pitalistus, tada nebus kapitalo 
ir kyšių. 

Krikščioniška filosofija moko, 
kad visi žmonės nuo Adomo ir 

• 1974 m. vasario 13 d. rusų 
rašytojui Aleksandrui Solženy-
cinui atimta Rusijos (tuometi
nės Sovietų Sąjungos) pilietybė 
ir jis buvo ištremtas. 

• 1870 m. vasario 9 d. oficia
liai pradėjo veikti JAV Oro 
biuras. 

Los AngsUs Juoao Daumanto saulių kuopos surengtoje Kocių popietėje 1996 m gruodžio 17 d 
9v. Kasiniam parapijos salėjo. Popistsjs dalyvavo apie 300 svečiu. Priekyje (i* kairta) *»di Česlovas 
Norkus, Elona ir Karolis Milkovattiai ir kiti. — „ . 

^ Nuotr Marytės Sutinskienes 

DEBESYSE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
Pasigrožėjau jos pirštais ir pagalvojau, kad ir jie ga

lėtų tikti kieno nors pučiamai dūdelei kokią dainą išlin
guoti, tik jos plaukai buvo juodi, kaip juodžiausio juod
varnio plunksnos. 

Uždariusi lagaminėlį pažvelgė į mano pusę, nusišyp
sojo. Nebuvo jokia paslaptis, kad tai dažnai skraidančių 
žmonių įprastas bruožas, bet vis tiek man ėmė rodytis, 
kad ji ne kokia studentė gal besiruošianti egzaminams, 
bet viena iš tų Barsukyno Kazimiero gražuolių. Ir kito
je tako pusėje sėdintis juodaplaukis su juoda smailia bar
zdele vyras, su kuriuo dabar ta mergaitė gyvai šnekėjo, 
buvo labai panašus į kurį anų Kazimiero ponų. Kai, 
lėktuvui sustojus visi sujudo, o jis pakėlė ranką atidaryti 
lėktuvo palubėje įtaisytą daiktams susidėti vietą, 
laukiau, kad tuoj sušuks ,.Polka!" ar „Valsas!" Paju
dėjau ir aš. Paėmiau nuo sėdynes paltą. Maniau, kad 
tas bevardis vyras bus jį labai susėdėjęs, bet paltas buvo 
lygus net nesuspaustas. Toks, kokį buvau padėjęs. 
Pakilęs ir sekdamas paskui kitus, jaučiausi, lyg būčiau 
įsimaišęs į Barsukyno linksmuolių staiga visiškai nuri
musių tarpą. Toli prieky net švystelėjo šviesiaplaukė 
galvutė. Pasijutau beesąs tame siaurame ruoželyje tarp 
tikrenybės ir pasakos. Pirkdamas bilietą buvau 
paprašęs, kad persėdant, o ir erdvesnėse aerodromų 
stotyse gali man reikėti pagalbos, bet, iŠ lėktuvo išėjės 
į rankove, nė to nebeatsiminiau. Sutikau tarnautoją su 
vežimėliu. Jis, gal pamatęs, kad nelabai stipriai einu, 
kažin ko paklausė, lyg mano pavarde paminėjo, aš jam 
praeidamas kažin ką pasakiau ir susivokiau tik tada, 
kai gale rankovės pamačiau atėjusio pasitikti sūnaus 
plačius pečius ir žilą bandą. Tik, apkabinės sūnų, paju
tau tikrenybe ir susigriebiau, ko anas tarnautojas su 
vežimėliu iš manės norėjo. Ir aerodromo šurmuly 
nebemačiau anų Barsukyno linksmuolių. Pasaka nuėjo 
debesimis kartu su anuo paraitotomis kelnėmis 
žmogumi, tik viduje paliko tą jaukumą, korį buvau 
išsivežęs iš Detroito. 

(Pabaiga) 

Ievos laikų yra nuodėmingi ir 
turi polinkį į blogį. Valstybės 
pareiga yra prižiūrėti žmonių 
gerovę ir kovoti prieš asmenis, 
kurie pasiduoda blogiui. Todėl 
neseniai NATO vadovas buvo 
priverstas pasitraukti, dėl 
tariamų kyšių ėmimo. Jeigu 
valstybės prezidentas pradeda 
aimanuoti, kad „įrodyti kyšių 
davimą ar ėmimą yra labai 
sunku", tai reiškia, kad jis 
nekompetentingas ir turėtų 
pasitraukti iš pareigų. 

Mane stebina Lietuvos žmo
nių demoralizuotas pasyvumas. 
Pernai rugsėjo mėnesį popiežius 
kalbėjo Jungtinėse Tautose, 
pagyrė 1989 metų taikingą 
revoliuziją ir nurodė ją kaip 
pavyzdį moderniam pasauliui, 
vykdant politinius pasikeitimus 
solidarumo, vilties ir ištver
mingumo keliu. O dabar ši 
visuomenė, kuri atrodė, kad 
vadovaus modernios Europos 
kūrimui, sugrįžo į savo senus 
feodalinio vergo, caristinių 
laikų mužiko ir tarybinio 

mankurto elgesio rėmus. 
Norint gyvuoti kapitalisti 

niame pasaulyje, reikalingas 
kapitalas. Kad pritrauktu 
kapitalą, reikalingi teising: 
įstatymai, kurie apsaugotų kitų 
žmonių investuotus pinigus. 
Teisingų įstatymų pravedimas 
ir jų vykdymais yra prezidento ir 
Seimo atsakomybė. Labai aišku. 
kad dabartinė Lietuvos vado 
vybė šių atsakomybių nevykdo 
Tai įrodo faktas, jog 90 procentų 
verslininkų, kurie bandė dirbti 
Lietuvoje, teigia, kad darbą 
labai apsunkina korupcija. Yra 
toks posakis: „Blogi pinigai iš
stumia gerus pinigus". Tai dabar 
vyksta Lietuvoje. Lietuvos kapi 
talizmas be kapitalo žada at 
nešti lietuviams vargą ir skur
dą, jaunimui teks bėgti į užsie
nį ieškoti darbų. 

Ant JAV dolerio užrašytas po
sakis: „Dievu pasitikime". Ne
sistebėčiau, kad LDDP ant nau 
jo lito užrašys „Mes jau viską 
geriau žinom". 

Linas Sidrys,M.D. 

A.tA. 
BRONĖ KVIKUENĖ 

Saladžiūtė 
1910-1996 

Gyveno Chkagoje. Mirė 1996 m. sausio 26 d. Gimė Rusi
joje, Petrapilio mieste. Užaugo Lietuvoje, Vyžuonų kaime, 
Utenos apskrityje. Studijavo Kaune. Baigusi lituanistiką Vy
tauto Didžiojo universitete, ilgus metus dirbo pedagogės darbą 
Raseinių ir Kauno m gimnazijose, Lietuvoje; Vokietijoje — 
Memmingen ir Schwaebisch Gmuend gimnazijoje, JAV-bėse 
dirbo medicinos technologuos srityje. 

Jaunatvėje Bronė buvo aktyvi ateitininkė, ateitininkų 
spaudos bendradarbė. Jos sviesi, kimi asmenybė paliko gilius 
pėdsakus ne tik Jos šeimoje, bet ir daugelyje jos mokinių. 

Bronė buvo žmona a.a. Broniaus Kviklio. Nuliūdę 
pasiliko: dukterys — Rūta, Ramunė, Danguolė, žentai Edmun
das Kulikauskas ir Vincas Lukas, anūkai Andrius, Rima ir 
Jonas Kulikauskai, Daina ir Rimas Lukai, Amerikoje; pus
seserė Ona Čerskuvienė su seimą, giminės Lietuvoje. 

Atsisveikinimas įvyko sekmadienį, sausio 28 d. nuo 4—8 
v.v. Donald A. Petkaus laidotuvių namuose. 

Laidotuvės įvyko sausio 29 d., pirmadienį. Po šv. Mišių 
9:30 vai. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje, a.a. Bronė Kviklienė buvo palaidota Šv 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuliūdę: dukterys, žentai ir anūkai. 

A.a. Bronės Kviklienės atminimui, aukas prašoma skirti 
lietuvių Tėvams Jėzuitams Chkagoje, kurie daugelį metų 
Kviklių šeimai teikė moralinę pagalbą. 

Mylimai Motinai 
A.tA. 

BRONEI KVIKUENEI 

namo pas Viešpatį išėjus, nuoširdžiausiai užjaučiame 
mūsų būrelio vadove sesę RAMUNĘ LUKIENE, jos 
šaunią skautišką šeimą, taip pat kitas velionės dukras 
- sese DANGUOLĘ KVIKLYTĘ ir RŪTĄ KULI
KAUSKIENĘ su šeima. 

Liūdime kartu. 
„Verpsčių" būrelis 

Buvusiam bendradarbiui 

A.tA. 
ANTANUI ŽALKAUSKUI 

mirus, jo žmoną ERNĄ, dukteris LORETA, LINDĄ, 
sūnų PAULIŲ ir jų šeimas, seseris EMILIJA ir 
JULIJĄ su šeimomis ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame, liūdėdami kartu. 

Ignas ir Dana Anužiai 
Benita AstaSaitienė 
Juozo* ir Danutė Doveiniai 
Vacys ir Janina Mitkai 
Benediktas ir Vita Neverauskai 
Algis ir Liuda Rugieniai 

A.TA. 
BRONIUI KASLUI 

mirus, brolį STASĮ su žmona ir visus artimuosius 
giliai užjaučiame jų liūdesio valandoje. 

V. /. Ančikai 
B. A. Baukiai 
S. Z. Dzikai 
J. Gerdvilienė 
J. R. Mikailos 
P. Zelba 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Kun. Vaclovas R a m a n a u s 

kas, Švč. Trejybės klebonas 
Ukmergėje nužudytas sausio 27 
d. apiplėšimo tikslu. Trys plė
šikai įsibrovė į kleboniją, pagro
bė pinigus, išvertė stalčius ir 
išsivežė visus daiktus, kurie 
jiems atrodė brangūs. Kun. V. 
Ramanauskas gimęs 1926 m. 
sausio 2 d. ir yra Tėvų Marijonų 
vienuolijos kunigas. J is bus 
laidojamas sausio 30 d. Ukmer
gėje. Sausio 29 d. visi plėšikai 
buvo suimti. 

Sausio lo tos ios įvykių pa
minė j imą ruošia JAV LB 
Krašto valdyba vasario 4 d. 
Čikagos bei apylinkių lietuvių 
visuomene, ypač organizacijos, 
lituanistinės mokyklos, kvie
čiamos dalyvauti su savo 
vėliavomis, uniformomis arba 
tautiniais drabužiais. Pagrin
dinis prelegentas y ra prof. 
Vytautas Landsbergis, kuris 
kalbės Jaun imo cen t ro 
didžiojoje salėje 12:30 vai. p.p. 
Bus ir neilga meninė programa, 
kurią atiiks „Dainavos" an
samblio vyų oktetas, taip pat 
„Spindulio" i r „Grand i e s " 
tautinių šokių grupės. Minėji
mas pradedamas 10 vai. r. Ne
kaltai Pradėtosios M. Marijos 
parapijoje Brighton Parke iškil
mingomis Mišiomis, po to Jau
nimo centro sodelyje, prie 
paminklo žuvusiems dėl Lietu
vos laisves bus padėtas vainikas 
ir atliekamos trumpos iškilmės. 
Dar kartą visuomenė raginama 
gausiai dalyvauti vasario 4 d. 
iškilmėse. 

Lietuvos vyčių tradicinis 
banketas šiemet bus vasario 4 
d., 4:30 vai. p.p. Martiniąue 
pokylių salėje. Anksčiau šie 
banketai buvo vadinami Lietu
vos prisiminimų vardu, bet 
dabar, kai mūsų tėvynė jau 
laisva, nutarta ta proga švęsti 
Nepriklausomybės šventę. Nors 
pasikeitė pokylio pavadinimas, 
bet nepasikeitė tikslas — ir šį 
kartą bus iškilmingai pagerbta 
daug lietuvybei nusipelniusi 
organizacija — Ateitininkų fede-
racija, įteikiant jai specialų 
žymenį 'jį priims federacijos 
vadas Juozas Polikaitis). Lietu
vos vyčiai t ikis i , kad visi 
ateitininkai dalyvaus pokylyje 
būtų nelabai tinkama, kad savo 
pagerbime atsisakytų dalyvau
ti...*. Vietas galima rezervuoti, 
skambinant Julie Zakarka, 708-
425 5015. 

Mokyt. Bernadeta Beleckie
nė mirė š.m. sausio 27 d.; 
pašarvota Lack ir Sūnaus laido
jimo įstaigoje (6541 S. Kedzie) 
vasario 1 d.; laidotuvės vasario 
2 d., penktadienį. Daugiau in
formacijų bus paskelbta vėliau. 

Jaunimo centro metinis na
rių susirinkimas nukeliamas į 
vasario 25 d. Prašome atkreip
t i į ta i dėmesį. 

Rytoj vakare galėsime pasi
žiūrėti ir pasiklausyti Verdi 
„Otelio" operos, kurią atliks 
Metropolitan Opera iš New Yor-
ko per Čikagos vienuoliktąjį 
kanalą. Desdemoną dainuos 
Renee Fleming, Otelio Placido 
Domingo, o Jago bus James 
Morris. Dirigentas — James 
Levine. 

Montessor i mokyklėlės šie
met taip pat ruošia įdomią ir 
labai populiarią madų parodą, 
kurios pelnas skiriamas lietu
viškai Montessori mokyklėlei. 
Paroda vyks Lexington House 
patalpose, Hickory Hills, IL, 
kovo 17 d., sekmadienį. Rengė
jai prašo da t ą iš anks to 
pasižymėti. 

U n i f o r m u o t i skautai ir 
skautės su s avo vienetų vėlia
vomis šį sekmadienį, vasario 4 
d., dalyvauja tragiškųjų Sausio 
13-sios įvykių prisiminime šia 
tvarka: 10 vai. r. šv. Mišiose 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, 
Čikagoje, 44 St. ir California 
Ave. Po Mišių — 11:30 vai. r. 
trumpose iškilmėse prie Žuvu
siems už Lietuvos laisvę pa
minklo Jaunimo centro sodely
je ir 12:30 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje vyksiančiame 
iškilmingame minėjime, kuria
me kalbės prof. Vytautas Lands-
berg is . (Viene ta i prašomi 
neužmiršti stovų vėliavoms). 
Dalyvavimą koordinuoja skau
tininkai — Gediminas Deveikis, 
tel. 805-385-0903 ir Rita Penčy-
lienė, tel. 708-448-7279. Dėl 
smulkesnių informacijų skau
tai,-ės kreipiasi į savo vienetų 
vadovus,-es. 

A r j a u visi pasižymėjote 
Dešimtosios lietuvių tautinių 
šokių šventės datą savo kalen
doriuose? Šventė vyks liepos 6 
d., šeštadienį, Rosemont Hori-
zon salėje. Joje dalyvaus 40 
tautinių šokių vienetų iš Šiau
rės Amerikos, Kanados, Lietu
vos. Pietų Amerikos. Vokietijos 
ir Australijos. 

•John Shimkus Respublikonų kandidatas Į JAV Kongresą iš Illinois valsti
jos 20 to? ipv^ardo* 

x TRASSPAK praneša: 
„1529 m. patvirtintame Pirma
jame Lietuvos statute buvo 
įtvirtintos moterų teisės į 
palikm.4, moterų teisė lankyti 
susirinkimus, taip pat labai 
griežtas straipsnis saugantis 
rnoterj nuo smurto' ' . Pinigai, 
siuntiniai ir komercines siun
tos , Uehivą. Maisto siuntimai. 
TRANSPAK, 2638 W. 60 S t , 
Chicago, IL, tel. 312-438-7772. 

(sk) 
x Pirmojo mėnesio šešta

dienio pamaldos su šv. Mišių 
auka vasario 3 d., sestd., 4 vai. 
p.p . Tėvų Jėzu i tų koplyčioje. 
Kviečia Židinys. 

(sk) 

Nuotr V. Jasineviciaus 

x Los Angeles Vyrų kvar
tetas rengia savo jubiliejinį 
koncertą s.m. kovo mėn. 10 d., 
sekmadieni, 12^90 vaL p.p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Or
ganizacijos ir pavieniai asme
nys, norintys savo sveikinimus 
kvartetui išspausdinti jubilie
jiniame leidinyje, prašomi teks
tą ir dovaną siųsti iki vasario 
12 d.: E. JaraMnas , c/o Ro-
que A Mare Co., Inc. 2802 
Santa Monica BlvdL, Santa 
Monica, CA 90404. Čekius 
išrašyti: E. Janiūnas. Visas 
koncerto pelnas bus skiriamas 
labdaringoms organizacijoms. 

(ik) 

LIETUVIŲ KILMĖS 
KANDIDATAS 

Kalbėdami apie šio krašto 
politinę veiklą dažnai minim 
kaip svarbu turėt i lietuvių 
kilmės amerikiečius JAV Kon
grese ir kitose valdžios įstai
gose, nes jiems mūsų reikalai 
yra artimesni, geriau supran
tami ir jie geriau ir greičiau 
suorganizuoja reikalingą talką 
ir paramą. Tai gražiai įrodė 
Atstovų rūmų narys demokra
tas Richard Durbin. Nors jo 
ats tovaujama apygarda yra 
toliau nuo didesnių lietuvių 
t e lk in ių , t a č i au l ie tuvių 
reikalams jis visada buvo priei
namas ir Lietuvos reikalais 
rūpinosi. Šiais metais jis siekia 
aukštesnių pareigų ir kandida 
tuoja į JAV Senatą. Džiugu, kad 
į jo paliekamą vietą Atstovų 
rūmuose kandidatu yra kitas 
lietuvių kilmės amerikietis, res
publikonas John Shimkus. Ne
seniai tarnybos reikalais lanky
damasis Čikagoje jis Illinois 
Lietuvių Respublikonų lygos 
p i r m i n i n k o Anatol i jaus ir 
Danos Milūnų namuose susitiko 
su lietuviais respublikonais. 
Nepaisant vėlyvo vakaro į susi
tikimą atvyko gražus būrys 
lietuvių susipažinti su kandida
tu ir pasivaišinti. 

John Shimkaus proseneliai, 
Kasparas ir Ieva (Naujokaitė) 
Šimkai atvyko į Ameriką iš 
Tauragės. Dirbo anglių kasyk
lose ir gyveno lietuvių telkinyje 
Collinsville, Illinois. Ten dabar 
gyvena ir John Shimkus. Inžinie
riaus laipsniu baigęs West Point 
karo akademiją, tarnavo ka
riuomenėje. Šiuo metu jis yra 
atsargoje, majoro laipsniu. Kurį 
laiką buvo istorijos mokytoju 
vidurinėje mokykloje, tačiau jį 
t r aukė politinis gyvenimas. 
Dabar jis yra jau antrą kartą iš
r inktas Mason apskrities iždi
ninku. 

Illinois Lietuvių Respubli
konų lygos vienas tikslų yra 
skatinti kvalifikuotus lietuvių 
kilmės amerikiečius ir lygos na
rius siekti valdžios pareigų ir 
tuos kandidatus remti šiose 
pastangose. John Shimkus yra 
vienas tokių ir reikalingas visų 
mūsų paramos. Kovo mėnesį 
pirminiuose rinkimuose jis turi 
oponentų ir parama jo rinkimi
nei veiklai yra reikalinga. Susi
tikimo metu jam buvo įteikta 
kel ių dalyvavusių asmenų 
čekiai, o Stasys Baras prie savo 
paramos dar pridėjo ir neseniai 
išėjusį jo įdainuotų arijų diską. 
Svečiui taip pat buvo įteikta 
informacijos apie Illinois lietu
vių respublikonų veiklą. 

Atsisveikinant su svečiu, jam 
buvo palinkėta geriausios sėk
mės rinkimuose su viltimi, kad 
JAV Kongrese matysim ir John 
Sh imkaus pavardę. Illinois 
Lietuvių Respublikonų lyga 
savo biuleteniu kreipėsi į na
rius, ragindama paremti šį 
kandidatą, kad ir maža auka, 
nes sakoma, kad „lašas po lašo 
ir akmenį pratašo", tačiau kol 
kas tų „lašų" per maža. 

A.M. 
Du komplektai Lietuvių 

Enciklopedijos labai reikalingi 
2 bibliotekoms Panevėžyje: Bal
čikonio (buv. berniukų) gimnazi
jos ir miesto viešajai. Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras 
ir Juozas Masilionis pasirūpins 
persiuntimu iš Čikagos, jei gera 
valiai žmonės paaukos. Praneš
kite tel. 312-434-4545. 

SAULAITIS 
„SEKLYČIOJE" 

Kunigas Antanas Saulaitis ne 
tik mėgstamas pamokslininkas, 
bet ir šiaip įdomus kalbėtojas, 
sugebantis paprastai, be iš
ieškotų frazių ir akcentuoto 
tono perduoti savo mintis, kurių 
įdomių ir nuspalvintų humoru. 

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS VEIKLA 

Kiekvieni metai atneša ypa
tingas šventes, progas, sukaktis 
ir t.t. Naujieji 1996 metai yra 
kilnojami metai, rinkiminiai 
metai, olimpiniai metai. Tarp 
kitų progų, Amerika švęs 220-tų 
metų sukaktį. Nors tie būtų 
svarbūs įvykiai, Čikagos lietu
viams naujieji metai atneša taip 
pat ir naują veiklos kalendorių. 
Ypač įdomu pasižiūrėti, kokia 
veikla numatyta Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje artimoje 
ateityje. 

Visų pirma veikla prasideda 
su parapijos jaunimu. Sausio 28 
d. prasideda katalikiškų mo
kyklų savaitė. Ta proga antra
dienio vakare, sausio 30 d. nuo 
6 iki 8 v.v., yra rengiamas „open 
house" kartu su mokinių moks
linių projektų paroda. Vaikučiai 
jau seniai ruošiasi tai progai, 
kad galėtų parodyti savo klases 
ir pasididžiuoti savo darbais. 

Vasario 16-toji bus paminėta 
sekmadienį, vasario 11d. Pra
sidės vėliavų pakėlimu parapi
jos aikštėje 10 vai. ryte. Vasario 
16-tosios intencija bus auko
jamos šv. Mišios 10:30 vai. ryte. 
Minėjimo akademinė dalis 
įvyks Maria aukštesniosios mo
kyklos salėje. Tuoj po minėjimo visuomet apsčiai turi, nes yra 
yra ruošiama vakarienė parapi- apsiskaitęs, moka svet imų 
jos salėje. kalbų ir yra daug keliavęs. 

Skanūs, lietuviški blynai bus Keliaudamas jis greit pastebi 
kepami sekmadienį, vasario 18 tipiškus tai aplinkai vaizdus, 
d. Tai bus gera proga sueiti su charakteringą statybą, svarbius 
draugais bei pažįstamais, pa- paminklus ir žmonių papročius 
bendrauti prie blynų ir kavos. 

Mokyklos mokiniai dalyvaus 
krepšinio rungtynėse vasario 
23, 24, 25 d. 

Sekmadienį, kovo 3 d., bus su
teiktas Sutvirtinimo sakramen
tas. Tas apeigas atliks svečias 
arkivyskupas Paulius Marcin
kus. 

Sekmadienį, kovo 17 d., Čika
gos pietvakariai dundės, nes ai
riai dalyvaus šv. Patriko parade 
Western gatvėje, o lietuviai 
linksminsis Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos metinėje 
vakarienėje. Tuo. metu vyks 
laimėjimų traukimas, parapijos 
vienintelis lėšų telkimo vajus, į 
kurį visi yra kviečiami įsijung
ti. 

Virtinukai (koldūnai) bus ver
dami sekmadienį, kovo 24 d., 
per Lietuvos Vyčių rengiamus 
priešpiečius. 

Parapijos choras dabar ruo
šiasi religiniam koncertui, kuris 
įvyks Verbų sekmadienį, kovo 
31 d. Koncertas yra gražus ir 
prasmingas, mums pradedant 
Didžiąją savaitę. Neapsivilsite 
atsilankę. 

Pasižymėkite savo kalendo
rius šias datas ir atsilankyti 
kiek galint, tuo palaikant ir 
pa remian t mūsų lietuvių 
parapiją. 

Iki pasimatymo parapijos ren
giniuose. M p y 

Lietuviai respublikonai susitikime su John Shimkum, kandidatu i JAV Kongresą iš Illinois 20-tos 
apygardos. Iš k.: sėdi Vytautas Jasinevičius. Birute Vindasienė, John Shimkus ir Regina 
Andrijauskienė. Stovi — Vladas Andrijauskas, Pranas Jurkus, Anatolijus Milūnas, Stasys Baras 
ir Aleksas Jankūnas. 

• Jeigu „Draugas" į namus, 
tai gali būti ramus. 

ar ypatingą jų charakterį. Jo 
neatskiriami draugai yra foto ir 
filmavimo apa ra t a i , k u r i e 
užfiksuoja daug, ką ir žodžiais 
išreikšti sunku. Taip surinktais 
įspūdžiais ir vaizdais kun. A. 
Saulaitis visuomet mielai pasi
dalina su laukiančia jo audi
torija. 

Taip buvo sausio 10d., trečia
dienį „Seklyčioje". Susirinkę į 
popietę, laukėme kun. A. Sau-
laičio įdomybių iš Olandijos ir 
Ispanijos. Ir neapsirikome. A. 
Saulaitis atskubėjo kino ekranu 
ir aparatu nešinas ir, dar mums 
plojant, pradėjo viską montuoti 
demonstravimui. Vos E. Siru
tienei, renginių vadovei, pra
nešus apie popietės atidarymą, 
ekrane pamatėme Hagos apy
linkių vaizdus. Kun. A. Saulai
tis buvo ten Jėzuitų ordino kon
ferencijoje. Dairymuisi ir filma
vimui išnaudojo savo pietų per
trauką, nes specialaus laiko 
tam neturėjo. Pirmiausiai paste
bėjo didžiules krantų užtvan
kas. Olandija yra mažesnė už 
Lietuvą ir išsidėsčiusi prie jūros, 
energingai kovoja su nuolat 
besiveržiančiomis bangomis. 
Didelės užtvankos ir kanalų sis
tema saugo Olandiją nuo gro
buoniškos jūros. Turėdama 
žemės mažiau, o gyventojų dvi
gubai daugiau už Lietuvą, šalis 
sunkiai kovoja dėl egzistencijos. 
Ir jiems tai neblogai sekasi, nes 
turi didelius proto ir žmoniš
kumo turtus. Be didelių žemės 

plotų užauginamas maistas. 
Žmonės lėti, bet humaniški ir 
mokyt i . Šal ia savo olandų 
kalbos, beveik kiekvienas gerai 
kalba angliškai. Savo kaimynų 
vokiečių nemėgsta, nes prisi
mena jų žiaurumus praėjusio 
karo metu. kai buvo okupavę 
Olandiją ir be pasigailėjimo 
naikino žydus ir k i tus jiems 
nepatinkančius. 

Olandijoje labai įdomi archi
tektūra. Tai savotiškas gotikos, 
baroko, renesanso mišinys, bet 
vyrauja „olandų" gotika. Religi
ja daug iaus i a p ro t e s t an tų . 
Gražios katalikų bažnyčios buvo 
paverstos protestantiškomis, o 
katal ikai slaptai meldėsi pa
prastuose namuose. Dabar jų 
niekas nepersekioja, ir ant tų 
n a m ų stogų j a u a t s i r a n d a 
kryžiai. Berods Delfi miestely 
teko matyti gražią bažnyčią nuo 
gatvės visai užstatytą namais ir 
tik praėjus tam tikru „tuneliu", 
atsiduri gražios bažnyčios šven
toriuje. Sako, kad jos vienas kle
bonas pasižymėjo tokiu stipriu 
balsu, kad, jam giedant, girdėjo 
visas kvartalas. Tada policija jį 
suimdavo už „ t r iukšmo" kėli
mą, bet žmonėms melstis ne
trukdė. Olandų tau t in i s simbo
lis yra klumpės, kur ias tenka 
matyti lyg herbus, iškabintus 
prie pastatų. Netrūks ta ir seno
vės didikų herbų prie klubų ir 
puošnių pastatų. Olandija, tai 
t ikra šiaurės Venecija. Kanalai 
— tai gatvės, kuriomis gali pa
siekti bet kurį tašką. Vanduo 
juose švarus ir nedvokiantis, 
nes nuolat varomas ir filt
ruojamas. Seniau tai atlikdavo 
vėjo malūnai, kuriuos pakeitė 
elektra, o malūnai liko tarsi is
toriniai paminklai . 

Antroji jėzuitų konferencijos 
dalis buvo Ispanijoje, kurią ka
daise valdė olandai. Ten prie 
Barcelonos yra provincija Cata-
lunia , kur i labai p r imena 
Olandiją, o jos gyventojai — 
k a t a l ū n a i , ka ip ir olandai 
simpatizuoja l ietuviams. J ie 
nepritarė rusų okupacijai ir 
sekė Lietuvos išsilaisvinimo 

x J a u užsakomos vietos į 
Montessori mokyklėlės „Ži
b u r ė l i s " m a d ų p a r o d ą 
„Skambėk, pavasarėliT kovo 
17 d. 12 vai. Lexington House, 
Hickory Hills. Skambinkite jau 
šiandien Teresei Meiluvienei, 
700456-0468 arba Viktorijai 
Siliūnienei, 708-287-0648. Bilie 
tai suaugusiems $30, vaikams 
nuo 3 iki 12 m. — $15. Kvie
čiame visus atvykti, maloniai 
praleisti popiete ir paremti 
„Žiburėlio" mokyklėle. 

(sk) 

įvykius, ypač 1991 m. sausio 
13-osios žudynes. Olandija greit 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybe ir dabar visur užtaria ir 
padeda. 

Ispanijos architektūra panaši 
į Olandijos, vyrauja savotiška 
gotika su baroko ir naujesniais 
bruožais. Kaip kurios bažnyčios 
be bokštų, bet gotiško stiliaus, 
o jei su bokštais, tai bokštai tar
si permatomi nedengti. Kata 
likai Ispanijoje nevaržomi. Vie
na bažnyčia Barcelonoje ypač 
įdomi. J i statoma jau 100 metų, 
bet dar nebaigta. Pirmasis 
architektas buvo savamokslis ir 
leido savo fantazijai laisvai 
reikštis: bažnyčios sienos ban
guotos, galybė visokių sta
tulėlių, kurios turi savo reikšmę 
ir simbolį. Viskas iš akmens, bet 
atrodo kaip iš molio. Tai Šv. 
Šeimos bažnyčia. Ji statoma po 
truputį, tada. kai surenkama 
lėšų. Labai įdomi Šv. Ignaco 
bažnyč i a . ku r Šv. Ignacas 
rinkdavo lėšas kelionei į Šv. 
Žemę. 

Kun. Antanas Saulaitis. SJ. nuošir
dus Vyresniųjų lietuvių centro 
Čikagoje talkininkas, dažnai centre 
atsilanko su paskaitomis ir skaidrė
mis, kurios lankytojams visuomet 
palieka labai malonu Įspūdį. 

Sunku aprašyti visas tas 
įdomybes. Buvome sužavėti, ir 
kun. A. Saulaičiui baigus pasa
koti, jautėmės lyg ten buvę ir 
stipriai jam plojome. 

J. Žebrauskas 

Švč M Marijos Gimimo parapijos mokyklos vedėja ses Margaret Mary Mazgelis kartu su, 
patarnautojais prie* pradedant Šiluvos atlaidų procesiją rugsėjo 20 d 

V y t a u t a s Č e k a n a u s k a s , 
Lietuvos generalinis garbes 
konsulas Los Angeles. CA. pa
sakys pagrindine kalba Nepri
klausomybės šventėje, rengia
moje vasario 11d. Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje. 
Čikagoje. Lietuvių visuomenė 
kviečiama iškilmėse gausiai 
d a l y v a u t i . Rengia Ameri
kos Lietuvių tarybos Čikagos 
skyrius. 

L ie tuvos nepriklausomybės 
šventės pagrindinis minėjimas 
įvyks vasario 11d. Maria aukš
tesniosios mokyklos salėje. Ši 
minėjimą su akademine ir me 
nine dalimi rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Čikagos sky
rius ir kviečia visus gausiai 
jame dalyvauti. 

Melrose Parko LB apylinkės 
Vasario 18-tosios paminėjimas 
bus vasario 25 d. sekmadienį. 1 
vai popiet. Eagles salėje - 147 
Rro;id\v,'i>. Melrose Park. IL 
Visi kviečiami dalyvauti. 




