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Socialliberalai perspėja 
dėl artėjančio perversmo 

Lietuvoje

JAV pareigūnas anonimiškai žada 
Lietuvai kvietimą į NATO

Vilnius, sausio 25 d. (Elta- 
BNS) — Naujosios sąjungos 
(NS, socialliberalų) vadovas 
Artūras Paulauskas pasiprašė 
kuo skubiau priimamas Lietu
vos prezidento ir vyriausiojo 
ginkluotųjų pajėgų vado Valdo 
Adamkaus, pajutęs grėsmę de
mokratijai Lietuvoje.

NS pirmininkas sakė, kad 
praėjusį penktadienį, Kaune 
Saulių štabo viršininkas Ro
mualdas Dunauskas susitiko 
su Šaulių sąjungos rikiuotės 
padalinių vadu ir paskelbė 
krašto apsaugos ministro Čes
lovo Stankevičiaus įsakymą. 
„Tikslaus šio dokumento turi
nio mes nežinome, nes įsa
kymas slaptas, tačiau jame 
kalbama apie pasirengimą ar
timiausiu metu įvyksiančioms 
ginkluotųjų pajėgų praty
boms, kuriose būtų mokomasi 
veikti nepaprastosios padė
ties sąlygomis”, teigė A. Pau
lauskas. „Jau vien tai, kad 
krašto apsaugos ministras įsa
kinėja kariuomenei, yra Na
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatymo pažeidimas, nes ka
riuomenei gali įsakinėti tik 
Vyriausiasis pajėgų vadas ar
ba kariuomenės vadas”, pri
dūrė jis.

Kreipimesi į prezidentą tei
giama, kad NS tarybą „pasie
kė informacija apie ginkluo
tųjų pajėgų ruošimą praty
boms, skirtoms napaprasto- 
sios padėties įvedimo situaci
jai, kurios metu būtų perimtos 
policijos bei civilinės valdžios 
funkcijos”. Prezidentas prašo
mas skirti laiko susitikimui 
su A. Paulausku, kuris papa
sakotų apie savo turimą infor
maciją šiuo klausimu.

Pastarąjį kreipimąsi Krašto 
apsaugos ministerija pavadi
no „piktavališku šmeižtu” ir 
pareiškė griežtą protestą. 
„Kadangi Nacionalinio saugu
mo pagrindų įstatymas dezin
formacijos platinimą kvalifi

Atnaujintoji valdančiųjų 
koalicija — išeitis iš rimtos krizės
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) 

— Seimo Socialdemokratų 
frakcijos nario Vytenio An
driukaičio nuomone, vyriausy
bę ir Seimo valdančiąją dau
gumą iš krizės gali gelbėti 
sausio 22 d. pasirašyta atnau
jinta konservatorių ir krikš
čionių demokratų koalicijos 
sutartis.

„Politinis kontekstas yra 
aiškus, konservatoriai dabar 
gelbstisi ir tampa priklauso
mi nuo daug mažesnės 
krikščionių demokratų frakci
jos”, sakė jis pirmadienio 
spaudos konferencijoje. Jis ti
kisi, kad tai galbūt leis dau
giau pasiekti Seime, daugiau 
įtikinti konservatorius ir kad 
tas dvejų metų „buldozerinis 
laikotarpis tikrai pasibaigs”.

V. Andriukaičio nuomone, 
valdančioji dauguma šiuo me
tu išgyvena rimtą krizę. Pa
sak jo, krinta premjero popu
liarumas, jau seniai yra su
mažėjęs pasitikėjimas Seimo 
pirmininku. „Tai galima būtų 
įvertinti kaip labai rimtą 
simptomą šalyje, kaip rimtą 
valdančiosios daugumos politi
nės krizės išraišką”, mano 
parlamentaras.

Jo nuomone, tokioje situaci
joje reikšmingas yra konserva
torių ir krikščionių demokratų 
koalicinės sutarties pasirašy

kuoja kaip rizikos veiksnius 
ir pavojų Lietuvos saugumui, 
šmeižto platintojai turėtų už 
tai atsakyti”, rašoma Visuo
menės informavimo skyriaus 
pranešime.

Gynybos štabo viršininkas 
pulkininkas Antanas Jurgai
tis užtikrino, kad jokios pa
našios Lietuvos kariuomenės 
pratybos nevyksta ir net nėra 
planuojamos. Pasak jo, nepap
rastajai padėčiai pasirengti 
skirtos pratybos galėtų būti 
rengiamos nebent vidaus tar
nybos pulkuose, kurie priklau
so Vidaus reikalų ministerijai 
(VRM).

VRM pranešė, kad vidaus 
tarnybos daliniai ištisus me
tus įvairiais lygiais rengia 
mokymus, kuriuose mokomasi 
slopinti riaušes įkalinimo 
įstaigose, išlaisvinti įkaitus ir 
gaudyti pabėgusius nuteis
tuosius. Šį antradienį praty
bos, kuriose dalyvaus apie 200 
karių ir policininkų, rengia
mos Šiauliuose. Pratybų 
uždavinys — riaušių Šiaulių 
tardymo izoliatoriuje nuslo
pinimas ir įkaitų išlaisvini
mas.

Prezidento patarėjo pava
duotojas gynybos klausimais 
Algis Vaičeliūnas teigė, kad 
prezidentūra neturi jokios in
formacijos — nei oficialios, nei 
neoficialios — apie tai, kad 
kariuomenėje būtų rengiamos 
nepaprastajai padėčiai skir
tos pratybos. Pasak jo pava
duotojo, Rukloje esančiame 
taikos palaikymo pajėgų mo
kymo centre Lietuvos kariai 
nuolat mokomi kaip elgtis 
ypatingose situacijose.

Jis teigė, kad prezidentui, 
šiuo metu viešinčiam Prancū
zijoje, pranešta apie A. Pau
lausko kreipimąsi. „Tačiau 
dėl jo vizitas tikrai nebus nu
trauktas”, pabrėžė patarėjo 
pavaduotojas.

mas. V. Andriukaičio teigimu, 
dabar konservatoriams krik
ščionys demokratai tampa la
bai rimtu, svarbiu bendradar
biu. „Konservatoriai prarado 
daugumą. Jie tikrai jau nebe
turi tiek balsų. Jeigu svarbiais 
valstybės klausimais toliau 
būtų nesibijoma sąžiningo 
balsavimo, tai tarp konserva
torių vis mažiau būtų vieny
bės , ir tuo jiems ypač svarbūs 
krikščionių balsai”, svarstė V. 
Andriukaitis.

* Užsienio reikalų minis
terijoje pirmadienį Lietuvos 
UR ministras Algirdas Sau
dargas ir Austrijos ambasa
dorius Florian Haug pasikeitė 
notomis, teisiškai įforminan
čiomis susitarimą dėl piliečių 
kelionių be vizų tvarkos. Aust
rija tapo pirmąją Šengeno su
tarties valstybe, pasirašiusia 
bevizio režimo sutartį su Lie
tuva. Pernai gruodį Vokietijo
je susirinkę Šengeno valstybių 
vidaus reikalų ministrai pasi
rašė nutarimą, kuriuo jų vals
tybių vyriausybės įsipareigoja 
iki kovo 1 d. panaikinti vidi
nes kliūtis Baltijos valstybių 
piliečių kelionėms be vizų. 
Šengeno sutarties valstybės 
yra Vokietija, Italija, Prancū
zija, Austrija, Ispanija, Portu
galija, Graikija, Nyderlandai, 
Belgija ir Luxemburgas. (Eita)

(Nuotr.: sausio ZA dieną Viniaus rotušėje įvykusio labdaringo Vienos pokylio šeimininkės (iš dešinės) ministro 
pirmininko Gedimino Vagnoriaus žmona Nijolė Vagnorienė, Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio žmona Gra
žina Ručytė Landsbergienė, prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma Adamkienė ir Vilniaus savivaldybės 
Kultūros skyriaus vadovė Rena Jakubėnaitė su pokylio loterijos pajamų sąskaita, kurioje matosi, jog vakaro 
metu Santariškių klinikų Onkologijos centro vaikų skyriui buvo surinkta 5,650 litų. (Elta)
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Vilniaus rotušėje skambėjęs 
Vienos valsas ne visiems patiko
Vilnius, sausio 23 d. (BNS 

— Elta) — Šeštadienio va
karą Vilniaus rotušėje Lietu
vos aukštuomenė susirinko į 
Vienos pokylį, rengiamą Eu
ropos valstybių aukštuomenės 
pokylių pavyzdžiu.

Labdaringą pokylį surengti 
pasiūlė Lietuvoje reziduojan
tis Austrijos ambasadorius 
Florian Haug, jo globėjomis ir 
šeimininkėmis tapo preziden
to, Seimo pirmininko ir prem
jero žmonos — Alma Adam
kienė, Gražina Ručytė Lands
bergienė ir Nijolė Vagnorie
nė.

Bilietai pokylio dalyviams 
kainavo po 300 litų pagrindi
niam asmeniui ir po 150 litų 
lydinčiajam. Dalyvauti poky
lyje panorusiesiems studen
tams bilietai kainavo po 100 
litų. Visos renginio pajamos 
paskirtos Vilniaus universite
to Santariškių klinikų Onko
logijos centro vaikų skyriui.

Vienos balius, vykęs rotu
šėje ir šalia jos laiptų, Lietu
vos politikams sukėlė nema
žai minčių.

Seimo konservatorių frakci
jos narys Andrius Kubilius 
spaudos konferencijoje pirma
dienį sakė, kad perdėm dide
lis žiniasklaidos ir netgi poli
tinių apžvalgininkų dėmesys 
Vienos pokyliui rodo Lietuvos 
provincialumą.

Lietuvos laisvės lygos vado 
Vytauto Šustausko surengtą 
„Ubagų Vienos pokylį” šalia 
rotušės laiptų konservatorius 
sieja su „radikalizmo ir popu
lizmo nuotaikomis Lietuvoje”, 
kurios „žengia į naujas erd
ves”.

Socialdemokratų frakcijos 
narys Vytenis Andriukaitis 
kitoje spaudos konferencijoje 
sakę, jog Vienos balius turėtų 
būti tik Austrijos ambasados 
renginys, „o ne kai kurių mū
sų politikų bandymas formuo
ti naująjį elitą”. „Aš ne prieš 
šokį, bet žymiai daugiau 
džiaugčiausi, jeigu toks Vie
nos valsas skambėtų Sporto 
rūmuose. Būtų galima pasi
džiaugti jo liaudiškuoju turi
niu, ■ bet ne formuoti gana 
prastą aukštuomenės mecha
ninį įvaizdį”, teigė jis.

Opozicinės LDDP vadovas 
Česlovas Juršėnas abejoja, ar

„laikas Lietuvoje linksmintis”, 
kai šimtai tūkstančių valsty
bės gyventojų priskiriami „šu
naujos” kategorijai.

Č. Juršėno teigimu, Vienos 
pokylių tradicija satėjo iš Aus
trijos, „iš turtingos nuo senų 
laikų šalies ir turinčios aris
tokratiją”. Jo nuomone, šiuos 
pokylius rengti Lietuvoje „ne 
laikas” — „kai dauguma mū
sų yra vargšai”.

Lietuvos laisvės sąjungos 
(LLS) vadui Vytautui Šus-

Opozicinė partija paskelbė 
savo „atgimimą”

Vilnius, sausio 23 d. (BNS) 
— Opozicinė Lietuvos demok
ratinė darbo partija (LDDP) 
pradeda „atsinaujinimo laiko
tarpį” ir virsta šiuolaikine so
cialdemokratine jėga, šešta
dienio vakarą pareiškė LDDP 
vadovas Česlovas Juršėnas, 
sakydamas baigiamąją kalbą 
septintajame partijos suva
žiavime.

LDDP delegatai be esminių 
pastabų priėmė pagal „bazi
nius Socialistinio Internacio
nalo principus” atnaujintą 
partijos programą.

Partijos vadovas Česlovas 
Juršėnas žurnalistams sakė 
tikįs, kad ši programa „ padės 
patraukti Lietuvos žmones 
prie mūsų, prie kilnių tikslų”. 
Pasak kito LDDP vadovo ir 
frakcijos Seime nario Povilo 
Gylio, naujoji partijos progra
ma rinkėjus galėtų patraukti 
„pirmiausiai deklaruojamu so-

* Neatvykus didžiau
siam dienraščio „Lietuvos 
aidas” akcininkui kultūros 
ministrui Sauliui Šalteniui, 
sausio 22 d. neįvyko visuotinis 
UAB „Lietuvos aidas” akci
ninkų susirinkimas. Dienraš
čio akcijų turintis Algirdas 
Pilvelis sakė, kad tuo metu S. 
Šaltenis Nacionaliniame dra
mos teatre žiūrėjo režisieriaus 
Eimunto Nekrošiaus premjerą 
„Makbetas”. Pasak A. Pilvelio, 
tai rodo, jog didžiausias dien
raščio akcininkas konservato
rius S. Šaltenis yra „visai 
praradęs atsakomybės jaus
mą”. S. Šaltenis dabar turi 
39,564 akcijas. <bnsi

tauskui už neleistino mitingo 
organizavimą prie Vilniaus 
rotušės gresia administracinė 
bauda.

Mitinguoti prie rotušės susi
rinko apie 200 žmonių. Jie į 
pokylį vykusius svečius, įskai
tant prezidentą, Seimo pirmi
ninką, Lietuvoje reziduojan
čius diplomatus pasitiko už
gaulingais šūksniais „vagys”, 
„gėda”.

Vėliau paskui V. Šustauską 
sekusi minia bandė prasiverž
ti į rotušę, tačiau juos sus
tabdė policija. Pašokę, padai
navę ir pakeiksnoję valdžią, 
mitinguotojai išsiskirstė.

cialiniu solidarumu ir teisin
gumu”.

Programos ekonomikai skir
toje dalyje LDDP pasisako 
prieš „visuotinį privatiza
vimą” ir remia „optimalų pri
vačios ir valstybinės nuosavy
bės santykį”. Programoje pab
rėžiami partijos siekiai plėtoti 
ir modernizuoti pramonę, rem
ti smulkųjį ir vidutinį verslą, 
propaguoti lietuviškas prekes. 
Kaip atskirą tikslą LDDP 
mato žemės ūkio ir „apskritai 
kaimo” paramą.

Socialdemokratai pirmadie
nį teigė pasirengę dialogui su 
„socialdemokratėjančia” Lie
tuvos demokratine darbo par
tija, tačiau konservatoriai tei
gė, kad LDDP pastangos su
vienyti kairįjį bloką reiškia 
jos kaip partijos žlugimą.

Spaudos konferencijoje pir
madienį Seimo socialdemok
ratų frakcijos narys Vytenis 
Andriukaitis džiaugėsi, kad 
„socialdemokratinės nuosta
tos tampa vis labiau populia
rios”. Pasak jo, Centro sąjun
ga, LDDP ir socialdemokratai 
„lems 2000 metų politinę ar
chitektūrą ir politinį Lietuvos 
žemėlapį”.

Seimo konservatorių frakci
jos narys Andrius Kubilius ki
toje spaudos konferencijoje 
pirmadienį pareiškė, kad 
LDDP ateityje laukia „sun
koka perspektyva”. „LDDP 
pastangas vienyti kairįjį blo
ką aš suprasčiau kaip pas
tangas save paaukoti kaip po
litinę partiją. Kuo anksčiau 
LDDP tai supras, tuo veiks
mingiau įvyks ir kairiosios 
pusės vienijimasis”, teigė jis.

Vašingtonas-Vilnius, sau
sio 25 d. (BNS) — Lietuva 
gaus pakvietimą į NATO šį 
balandį Vašingtone įvyksian
čiame sąjungos viršūnių susi
tikime, netikėtai pareiškė 
Jungtinių Valstijų adminis
tracijos pareigūnas.

Pareigūnas, sutikęs kalbėtis 
su BNS korespondentu Va
šingtone, jei nebus skelbiama 
jo pavardė, teigė, kad pakvie
timus į NATO, be Lietuvos, 
taip pat gaus Slovėnija ir 
Slovakija, nes šios trys val
stybės yra septynių narystės 
siekiančįų Vidurio ir Rytų Eu
ropos valstybių sąrašo viršuje.

Pasak jo, Lietuva ir Slovė
nija minėtame septynete pir
mauja, nes atitinka visus rei
kalavimus. Slovakija, iškri
tusi iš pirmojo NATO plėtimo 
rato dėl tuometinės valdžios 
diktatoriškų veiksmų, dabar 
vystosi demokratiškai, ir rim
tai svarstoma, ar jos nepak- 
vietus į antrąjį NATO plėti
mosi ratą.

Asmuo, suteikęs šią infor
maciją, yra politologas, aštun
tajame dešimtmetyje dirbęs 
prezidento Gerald Ford pa
tarėju ir turintis oficialias pa

Rusijos spaudžiama, gali sustoti 
„Mažeikių nafta”

Vilnius, sausio 25 d. (BNS) 
— Bendrovės „Mažeikių naf
ta” generalinis direktorius Ge
diminas Kiesus pripažino, 
kad, jei negaus naftos, šios sa
vaitės pabaigoje ši vienintelė 
Baltijos valstybėse naftos per
dirbimo gamykla gali būti su
stabdyta.

Gedimino I laipsnio 
ordinas —

ambasadoriui 
Jungtinėse Tautose

Anicetas Simutis
Vilnius, sausio 25 d. (Elta) 

— Specialusis patarėjas Lietu
vos nuolatinėje atstovybėje 
Jungtinėse Tautose ambasa
dorius Anicetas Simutis, pre
zidento Valdo Adamkaus pot
varkiu, apdovanojamas Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Gedimino I laipsnio ordinu 
„už ilgametę ir pasiaukojančią 
diplomatinę bei visuomeninę 
veiklą ir asmeninę paramą at
kuriant bei įtvirtinant Lietu
vos Nepriklausomybę”.

Ordiną New Yorke gyve
nančiam ir dirbančiam A. Si
mučiui įteiks Lietuvos užsie
nio reikalų ministras Algirdas 
Saudargas, trečiadienį prade
dantis darbo vizitą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.

Tai bus jau trečiasis netru
kus 90-metį švęsiančio žinomo 
diplomato apdovanojimas. 
1938 m. A. Simučiui buvo 
įteiktas Gedimino V laipsnio, 
1994 m. — Gedimino III laip
snio ordinas.

reigas dabartinėje adminis
tracijoje.

Nei NATO pareigūnai, nei 
įtakingiausios sąjungos vals
tybės oficialiais pasisakymais 
nėra suteikę kandidatėms vil
čių, kad antrasis NATO plė
timo ratas prasidės šiemet 
balandį. Nurodoma, kad są
jungai pirmiausia reikia „su
virškinti” tris pirmąsias nau
jas nares — Lenkiją, Vengriją 
ir Čekiją.

Lietuvos užsienio politikos 
pareigūnai teigia negavę iš 
Vašingtono žinių, kurios leis
tų tikėtis pakvietimo į sąjun
gą šiemet balandį. „Žinoma, 
tai būtų maloni staigmena, 
kurios negalima visiškai iš
braukti iš galimybių sąrašo”, 
BNS sakė Vilniaus diploma
tas.

Žinomas politologas, buvęs 
prezidento Jimmy Carter 
valstybinio saugumo patarė
jas Zbigniew Brzezinski yra 
išsakęs mintį, kad antrajame 
rate NATO turėtų pasikviesti 
Lietuvą ir Slovėniją, bet aiš
kiai pareiškė netikįs, kad tai 
įvyks šiemet balandį Vašing
tone įvyksiančiame viršūnių 
susitikime.

Iki šiol „Mažeikių nafta” iš 
Rusijos energetikos ir kuro 
ministerijos negavo papildo
mos naftos tiekimo tvarkaraš
čio, kurio buvo laukiama visą 
praėjusią savaitę.

Mažeikių gamyklai pirmąjį 
ketvirtį būtina gauti apie 1.5 
mln. tonų žaliavos, tuo tarpu 
Rusijos patvirtintas kiekis yra 
tik 150,000 tonų. Žaliavos at
sargos gamykloje pasibaigs 
jau šią savaitę.

Pirmadienį G. Kiesus sku
biai išvyko į užsienį, kur taria
si su Vakarų bendrovėmis, 
perkančiomis naftą Rusijoje ir 
eksportuojančiomis ją ne tik 
per Baltijos, bet ir kitus Rusi
jos uostus.

G. Kiesus teigė, kad papil
domo tvarkaraščio vis dar tiki
masi sulaukti. Tai. kad jo iki 
šiol nėra, jis laiko politiniu da
lyku. Kai kurie naftos verslo 
žinovai teigia, kad Rusija ne
duos naftos Lietuvai, kol ža
liavos tiekimą į Baltijos vals
tybes skirstantis susivieniji
mas „LUKoil" negaus atsaky
mo iš Lietuvos vyriausybės, ar 
jam bus parduota bent 33 
proc. „Mažeikių naftos" akci
jų._______________________

* Indų restorano „Sue’s 
Indian Raja” vadovai mano, 
kad pernelyg griežti Lietuvos 
imigracijos įstatymai užgniau
žė naujo indų restorano pro
jektą Klaipėdoje. Lietuvos am
basada Maskvoje neišdavė vi
zų dviem virėjams, todėl resto
ranas nebuvo atidarytas, o jo 
savininkai patyrė nuostolių. 
Kamuojama didelių Azijos ne
legalių imigrantų srautų, ku
rie Lietuva naudojasi kaip 
tranzitiniu keliu, Lietuvos 
migracijos tarnyba pastaruoju 
metu tapo labai griežta, išduo
dama vizas atvykstantiems į 
Lietuvą. (Eita)

KALENDORIUS
Sausio 26 d.: Timotiejus, Titas, 

Paulė, Rimantas, Singa.
Sausio 27 d.: Šv. Angelė Merici; 

Jonas, Ilona, Auksuolis, Vėjūnė. 
1863 m. prasidėjo sukilimas prieš 
carinę rusų priespaudą. 1927 m. 
mirė pal. Jurgis Matulaitis.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
KAI MAISTAS PRIŠAUKIA GILTINĘ 

JONAS ADOMAVIČIUS, MD

Mediciniškų knygų rašyto
jas Elliott J. Hovvard sako, jog 
jam jau mediciniškos prakti
kos pradžioje buvo aišku, kad 
daug žmonių su savo valgiu 
per anksti nusimarina. Jis pa
rašė knygą, kurią užvardino 
„Žudantis valgis” (Food kilis). 
Dirbdamas Kolumbijos uni
versitete su grupe gydytojų, 
tyrė cholesterolio santykį su 
skleroze ir įsitikino, kad cho
lesterolio bei kitų riebalų per
teklius maiste prisideda prie 
susirgimo širdimi. Prieš 30 
metų miltihiai-krak'moliniai 
valgiai buvo laikomi nešva
riais (dirty), baltymai gerais 
— nekenkenčiais, o riebalai 
ne taipjau blogais.

Kai maisto tyrimai ir gero 
maisto supratimas išsivystė, 
paaiškėjo visai priešingi daly
kai. Buvo suprasta, kad milti- 
niai-krakmoliniai valgiai — 
tai yra angliavandeniai (car- 
bohydrates), kurių grupę su
daro įvairūs vaisiai — daržo
vės, yra naudingiausias mais
tas. Baltymai yra svarbūs, tik 
ne per daug jų valgytina. 
Buvo suprasta, kad choleste
rolio perteklius yra labai veik
smingas žmogaus žudikas.

Tas mediciniškų knygų au
torius dr. Hovvard ėmė kreipti 
dėmesį į maistingą valgį. 
Tais laikais žmonių nutuki
mas buvo begalinis, todėl jis 
pradėjo domėtis, kodėl žmo
nės persivalgo ir patarė vi
siems tvarkyti savo įtampą.

SVEIKATOS TEMOS SPAUDOJE

KODĖL REIKALINGAS 
APENDICITAS?

Visi gimsta su apendicitu, 
kuris yra dar vadinamas 
„akląja žarna”, nes vienas jo 
galas yra aklinai uždaras. Ka
dangi neretai pasitaiko apen
dicito problemų, reikalau
jančių net skubios operacijos, 
žmonės stebisi, kodėl toks 
daiktas kūne reikalingas, kai 
neatrodo, kad jis kuo organiz
mui naudingas.

Gydytojai aiškina, kad apen
dicitas, kaip kai kurie kiti or
ganai, turi tam tikrą reikšmę 
žmogaus imunitetinei siste
mai, nors labai didelės rolės 
jis čia nevaidina. Manoma, 
kad apendicitas yra „senovės 
liekana”, užsilikęs iš pirminių 
žmogaus išsivystymo laikų. 
Apendicitas iš tikrųjų orga
nizmui nebereikalingas, o ka
dangi jis yra tarytum „mai
šelis”, į kurį patenka maisto 
dalelės ir, negalėdamos išeiti, 
kartais sukelia uždegimą ar 
užkrėtimą, galima sakyti, kad 
apepdicitas yra žmogui net 
žalingas.

Pagausėjo Lietuvos gyventojų... Rasa Miknevičienė š.m. sausio 2 d. susilaukė trynukų. Kauno Medicinos univer
siteto akušerijos ir ginekologijos klinikoje mergytės gimė sveikos. Rasa ir Arvydas Miknevičiai gyvena 
Kaišiadorių rąjone, Žasliuose. Jie jau augina keturis vaikus. Nuotr. Eltos

kuri verčia persivalgyti. Tada 
dietinės knygos gausėjo kaip 
piktžolės. Vienos buvo be- 
vertės-nesveiką maistą pata
riančios, kitos naudingos.

Todėl tas gydytojas ėmė tirti 
visus svarbius dalykus, kurie 
gali pakenkti žmogaus sveika
tai, ir susekė, kad blogi valgio 
įpročiai yra didžioji priežastis 
blogos sveikatos. Toliau tas 
gydytojas atkreipė dėmesį į 
įvairų, gerai išbalansuotą 
maistą, kai kurių maisto rūšių 
nenaudojimą, o naudingo val
gio gausesnį valgymą. Tas 
saugo žmones nuo susirgimo, 
ypač nuo širdies ir vėžio ligų. 
Kreiptinas dėmesys į darbą — 
mankštą, pasivaikščiojimą, 
kas įvairiopai gerina žmogaus 
gyvenimą. Įtampa kartu su vi
sais nesveikais įpročiais, kaip 
rūkymas, girtavimas, šuoliais 
artina širdies ligas.

Mes pasimokykime iš pa
sišventusių gydytojų, mūsų 
sveikata besirūpinančių.O dėl 
maisto, tai būtinai kasdien 
valgykime — bent 5 kartus — 
įvairias, įvairiausio pavidalo 
daržoves ir 4 kartus vaisius. 
Iš riebalų — tik porą valgomų 
šaukštų sėmenų ar saulėgrąžų 
aliejaus. Šalinkime tą mirtiną 
giltinę — įtampą lėtu alsavi
mu ir didėjančiu giliuoju at
sipalaidavimu. Tada mes tap
sime ramesniais ir energin- 
gesniais. Tuom mes išvengsi
me per ankstyvų pakasynų. 
Sėkmės.

RELIGINGIEJI
SVEIKESNI

„Journal of Psychiatry in 
Medicine” pernai metų gale 
paskelbė tyrimų duomenis, 
patvirtinančius, kad žmonės, 
kurie bent kartą per savaitę 
dalyvauja pamaldose bažny
čioje, yra apskritai sveikesni. 
Buvo stebima daugiau kaip 
1,700 suaugusiųjų (65 m. ir 
vyresnių) asmenų ir rasta, 
kad religingieji neturi tiek 
aukšto kraujospūdžio ir kitų 
negalių, nuolat kamuojančių 
vyresnius žmones. Nors nie
kas negalėjo paaiškinti, dėl ko 
toks sveikatos lygio skirtumas 
tarp reguliariai besilankančių 
bažnyčioje ir jos nelan
kančiųjų, bet manoma, kad 
bendruomeninė malda padeda 
mažinti įtampą, pasijusti sa
vųjų tarpe, pasitikėti Aukš
tesnės galios globa.

SUAUGUSIEJI IR 
VĖJARAUPIAI

Nepaisant, kad vėjaraupiai 
yra laikomi vaikų liga, ja gali

susirgti ir užaugusieji, jeigu 
vaikystėje šia liga nėra sirgę 
arba skiepais neįgavę imu
niteto. Amerikoje tik apie 5 
procentai suaugusiųjų suser
ga vėjaraupiais (angį.—chi- 
ckenpox), tačiau nemaža dalis 
susirgusiųjų turi labai aštrius 
ligos simptomus, arba net 
miršta. Pvz., tarp 1990 ir 1994 
m. apie 20 milijonų suaugu
siųjų sirgo vėjaraupiais; mirė 
per 520.

Tvirtinama, kad skiepai ap
saugo apie 90 proc. pasiskiepi
jusių, tad patariama visiems, 
kurie vaikystėje nėra sirgę 
vėjaraupiais, būtinai pasiskie
pyti.

ŠITIE RIEBALAI 
NEPAKENKS

Norinčios būti lieknos pir
miausia valgo kuo mažiau rie
balų. Tačiau net griežčiausioje 
dietoje truputis jų turi būti. 
Mokslininkų nuomone, rieba
lai privalo sudaryti 20% varto
jamų kalorijų. Taigi jei per 
dieną suvartojame 1,800 kčal, 
360 turime gauti iš riebalų 
(vadinasi, apie 40 g). Jų dalis, 
sakykime 15 g, „paslėpta” duo
noje ir mėsoje. Dar mums lie
ka 25 g. Tačiau „riebius” pro
duktus renkamės protingai. 
Tokius produktus galime su
valgyti be kaltės jausmo. Štai 
keletas produktų.

Avokada. Tai bene vienin
telis riebus vaisius, tačiau 
maistingas ir vertingas. Jis 
turi daug vitamino A, skai
dulų ir kalio. Iš jo geriausia 
pasigaminti padažo (vadina
mojo dipo). Avokadą išgrerti- 
žiame, įdedame smulkiai su
pjaustytų pomidorų, svogūnų', 
aštrios paprikėlės, įlašiname 
citrinos sulčių. Šaukštas pa
dažo turi apie 2 g riebalų.

Fermentiniai sūriai. Jei 
vien pagalvojus apie šiuos sū
rius įsivaizduojame papildo
mus talijos centimetrus, prisi
minkime, kad 50 g sūrio pa
tenkina 30% dienos kalcio po
reikio. 50 g fermentinio sūrio 
turi apie 10 g riebalų.

Sardinės. Tai labai vertina 
gas produktas—jos turi žuvų 
taukų, be to, gaminamos Su 
alyvų aliejumi. Abi riebalų rū
šys vaidina svarbų vaidmenį 
širdies ligų profilaktikoje. 100 
g sardinių patenkina 30% die
nos kalcio poreikio bei 70% 
dienos vitamino D poreikiOi 
Be to, turi geležies ir vitamino 
Bi2. 100 g sardinių turi apie 
15 g riebalų. • 1 '

Moliūgų ir saulėgrąžų 
sėklos. Jose daug linolininės 
rūgšties, vienintelės riebalinės 
rūgšties, kurios organizmas 
pats negali sintetinti ir turi 
gauti su maistu. Jei jos trūks
ta, oda pasidaro sausa, šerpe
toja. 30 g. saulėgrąžų sėklų 
turi 14 g riebalų, moliūgo — 
5,5 g riebalų.

Padažas mišrainėms. Ska
nių padažų bei riebalų nebū
na. Jei dėl vinegreto padažo 
su alyvų aliejumi „kaltės” su
valgome dvigubai daugiau

Įdomu žinoti

Buvo suskaičiuotos penkiolikmetės gimnazistės iš Jurbarko Lauros Kurti - 
naitytės kasytės: jų rasta 807, kasyčių ilgis - 12-34 centimetrai. Ankstes
nysis kasyčių rekordas priklausė Jurbarko rajone, Smalininkuose, gyve
nančiai Laurai Zdanavičiūtei, susipynusiai 423 kasytes. Tai jau trečiasis 
šios rūšies rekordas, įrašytas Lietuvos rekordų knygoje. Pirmas buvo kuk
lesnis - tik 260 kasyčių. Nuotr. Eltos

ROŽANČIŲ (ROŽINIU)
MUZIEJUS

Washington valstijoje, Ste- 
venson miestelyje, yra įkurtas 
religinių daiktų muziejus, ku
ris didžiuojasi gausiausiu pa
saulyje rožančių rinkiniu.

Galbūt šioje vietoje norė
tume skaitytojams priminti, 
kad tiek Lietuvoje, tiek tarp
užsienio lietuvių tebevartoja- žmogaus kaukolės; kai kurių 
mas pavadinimas „rožančius”,; kryželiai svastikos formos, 
nors stengiamksi jį sulietuvin- Verta pažymėti, kad svastika 
ti, pakeisti „rožiniu” ar ku- pasaulyje buvo žinoma daug 
riuo kitu vardu. Kol kas tie .šimtmečių prieš Hitlerio na- 
pakaitalai nėra plačiai prigiję, cių laikus, o ankstyvosios 
tad šiuo atveji; pasinaudosime': krikščionybės amžiais kai kur 
senuoju — rožančiumi. tai buvęs krikščioniškasis

Muziejaus pradžia buvusi simbolis, vadintas ,,crux gam- 
kukli — 1926 metais įkūrds . mata”.
Skamania C’ounty istorijos ' Muziejaus rožančių kolekci- 
draugiją ir tub pačiu nedidelį ja tebeauga, kasmet gaunant 
muziejėlį. Draugijos įkūrėjas vis daugiau ir įvairesnių eks-
buvo istorikai’Donald Brovvn,' 
vėliau tapęs,’fie tik kataliku',' 
bet ir tretininku (šv. Pran
ciškaus III ordino pasauliečiu 
vienuoliu). 1973 metais jis 
savo religiniiį daiktų rinkinį 
padovanojo rhuziejėliui. Nuo 
to laiko prasidėjo ir rožančių 
rinkinys, ilgainiui patalpintas 
atskirame kambaryje. 1996 
metais muziejus perkeltas į 
erdvias naujai patalpas.

Rožančius t.y. nedidelių 1,500 institucijų, tačiau 
karoliukų vėrinys — yra ne kalėjimų administracija ir tei- 
vien Kataliktį Bažnyčios mal- sinė sistema buvo valdžios 
da. Melsdamfėsi karoliukų vė- spaudžiama kaip galima tau
rinius vartėjk budistai, mu- pyti vietą, galbūt anksčiau 
sulmonai ir kai kurios kitos ' paleidžiant ar trumpesniu
--------------- -------------------- — laisvės atėmimu baudžiant
mišrainės — beverta krimstis, kai kuriuos nusikaltėlius. 
Svarbu, kad :tnišrainėje būtų '' 1995 m. nepiliečiai sudarė 5
daug daržovių, kuriose gausu 
beta-karotino ir vitaminų: sa
lotų, morkų, kopūstų, žiedinių 
kopūstų. Tokia mišrainė, pa
šlakstyta vinėgreto padažu, ne 
tik mažina vadinamąjį blogą 
arba „piktąjį” cholesteriną 
(LDL, frakciją, susijusią su 
širdies ligomis), bet ir apsaugo 
nuo krūties liaukos vėžio. Ne
pamirštame į mišrainę įdėti 
česnako, kuris stimuliuoja 
imuninę sistemą, yra bakteri
cidinis. Šaukštas padažo turi 
apie 7 g riebalų.

Lašiša (šviežia). Puikus rie
balinių rūgščių „omega-3” (ap
saugo nuo širdies ligų), kalcio, 
magnio, pilnaverčių baltymų, 
beta-karotino ir B grupės vita
minų (Bą teigiamai veikia 
imuninę sistemą, reguliuoja 
nervų sistemą, apsaugo nuo 
vėžio ligų) šaltinis. 100 g švie
žios lašišos turi apie 7 g rie
balų.

Šokoladas. Šokoladas yra 
riebus. Tačiau daugiau negu 
pusė esančių kakavos svieste 
riebalų — tai stearino rūgštis, 
kuri nesukelia cholesterino 
kiekio padidėjimo kraujyje, 
t.y. kaip nesočiosios riebalinės 
rūgštys. Be to, esantis šoko
lade cukrus didina serotonino, 
kuris reguliuoja miegą, kiekį. 
Šokoladas taip pat turi me
džiagos, kuri „pamėgdžioja” 
substanciją, išsiskiriančią 
smegenyse... kai esame įsimy
lėję. Tad aišku, kodėl moterys 
taip mėgsta šokoladą!

„Moteris”, 1999 m. Nr. 1

religijos. Minėtame muziejuje 
yra rožančių iš viso pasaulio, 
pagamintų iš įvairiausių me
džiagų. Ten randamas ir bu
vusio JAV prez. John F. Ken- 
nedy rožančius; iš Kinijos at
vežtas rožančius, kurio ka
roliukai pagaminti iš dram
blio kaulo — kiekvienas zui
kučio formos; yra rožančių, 
kurių karoliukai — mažutės

ponatų.

TRŪKSTA KALĖJIMU

Tarp 1990 ir 1995 metų 
Amerikoje pastatyta 213 nau
jų kalėjimų' nes tuo metu ka
linių skaičius (valstybiniuose 
ir valstijų kalėjimuose) beveik 
padvigubėjo. Su naujaisiais 
kalėjimais, maždaug milijonas 
kalinių buvo patalpintas

proc. kalinių, bet 1997 metais 
tas procentas pakilo dvigubai.

TEISINGIAUSIA 
VALDŽIOS SISTEMA

1998 metais tarptautinė ko
misija peržiūrėjo 85 pasaulio 
valstybių vyriausybių bei sa
vivaldybių pareigūnų teisin
gumą ir atrado, kad ma
žiausiai korupcijos yra Dani
joje — tad ji užima pirmą 
vietą. Po to yra: Suomija, 
Švedija, Naujoji Zelandija, Is
landija, Kanada, Singapūras, 
Olandija, Norvegija, Šveica
rija. JAV užima 17 vietą, kar
tu su Austrija, o Rusija — tik 
76 vietą. Lietuvos vardo duo
menų lentelėje nėra.

PELNINGA MEDŽIOKLĖ

Michigan valstija iš dvi sa
vaites lapkričio mėnesį trun
kančios stirnų medžioklės 
gauna apie 500 milijonų dole
rių pelno. Tuo metu į šios val
stijos miškus ir laukus pasipi
la apie 750,000 medžiotojų 
(tame tarpe įskaičiuojami ir 
vietiniai, ir iš kitur atvykę). 
Nors didžioji tų pajamų dalis 
tenka privatiems verslinin
kams — už nakvynes, maistą, 
kurą, įvairias paslaugas, bet 
valstija gauna daugiau kaip 
16 min. dolerių už medžioklės 
leidimus.

Nepaisant kylančių pro
testų, kad medžioklė yra 
žiaurus ir nereikalingas spor-
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tas, stirnų skaičius valstijoje 
gausėja — 1997 metais pri
skaičiuota netoli 2 min. Jos 
padaro ir daug žalos pasė
liams, dažnai išbėga ant kelių 
ir sudaro pavojų pravažiuo
jantiems automobiliams, plati
na kai kurias ligas, tad vieti
niai gyventojai medžiojimo 
sezoną labai teigiamai verti
na. Jie tik stengiasi apsaugoti 
naminius gyvulius ir šunis 
nuo medžiotojų „uolumo”.

PAVOJINGIAUSI
MIESTAI

Pagal Didžiosios Britanijos 
tyrinėjimų duomenys parodo, 
kad iš 29 Europos ir Amerikos 
miestų žmogžudysčių skai
čiaus JAV didmiesčiuose vis 
dėlto nužudymų kur kas dau
giau pasitaiko, kaip kitur.

Procentai yra pagal 100,000 
gyventojų, tad 10 pavojingiau
sių miestų sąrašas yra toks: 
Washington, D.C. — 69.3 
proc.; Philadelphia — 27.4 
proc.; Dalias — 24.8 proc.; — 
Los Angeles — 22.8 proc.; 
Chicago — 20.5 proc.; Phoenix 
— 19.1 proc.; Houston — 18 
proc.; Maskva — 18.1 proc.; — 
Nevv York City — 16.8 proc.; 
Lisbon — 9.7 proc.

CELSIJUS IR 
FAHRENHEITAS

Amerikoje vartojama nuoto
lių, svorio, temperatūros laip
snių matų sistema yra skirtin
ga nuo Europos, tad neretai 
sudaro daug nepatogumų, 
verčiant vieną matą į kitą. 
Ypač sunku susigaudyti nese
niai atvykusiems (ir mūsų 
tautiečiams) į šį kraštą, kai 
susiduria su temperatūra, 
kuri Europoje reikštų tikrą 
karštį, o čia visi dreba nuo 
šalčio.

Tai dėl to, kad Europoje var
tojama Celsijaus tempera
tūros matavimo skalė, o Ame
rikoje — Fahrenheito.

Norint Fahrenheito laipsnius 
paversti Celsijaus, reikia: 
atimti 32 ir padauginti iš 5, 
tuomet padalinti iš 9.

Keičiant iš Celsijaus į Fah
renheito, reikia: pridėti 32, 
padauginti iš 9 ir tuomet pa
dalinti iš 5.

Žinoma, jeigu kas turi prob
lemų sū daugyba ir dalyba, 
geriau pasinaudoti ta oro 
temperatūros matavimo siste
ma, kuri tame krašte priim
ta...

Paruošė R.D.

ŽALIA ARBATA IR 
VĖŽIO LIGA

Nuolat girdime, kad tas ar 
kitas maistas padeda išvengti

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

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tel. 708-422-8260

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79th Ava., Hickory Hite, IL 
Tel. (708) 598-8101

Valandos pagal susitarimą

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė. 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., SC. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S.Archer Avė. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

Family Dental Care 
6317 Fairview, Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

ARAS ŽLIOBA, M.D.
INDRĖ RUDAITIS, O.D. 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
1020 E.Ogden Avė., Suite 310 

Naperville, IL 60563 
Tel. (630) 527-0090 
3825 Highland Avė.,
Tower 1, Suite 3 C 

Dovvners Grove, IL 60515 
Tel. (630) 435-0120

LINAS SIDRYS, M,D, „ 
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė.
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

vėžio ligos, tad dažnai žmogus 
nežino, ko jam klausyti, kas 
kenksminga, kas naudinga.

Du Purdue universiteto 
mokslininkai šiomis dienomis 
padarė pranešimą „American 
Society for Cell-Biology” su
važiavime San Francisco 
mieste, tvirtindami, kad žalio
je arbatoje rastos medžiagos, 
pavadintos EGCg, gali sustab
dyti vėžio ląstelių augimą, 
šių medžiagų žaliosios arba
tos lapeliuose yra tiek daug, 
kad jos gali būti veiksmingos 
kovai su galimu vėžio išsi
vystymu žmogaus kūne.



NUO MINČIŲ PRIE DARBŲ į
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Jei dar nebūtų pribrendęs 
reikalas į verslų vystymą tarp 
Lietuvos ir Amerikos pažiūrėti 
rimčiau, vargu ar būtų tą ne
paprastai šaltą ir pagarsėjusį 
giliomis pusnimis sausio va
karą susirinkę žmonės. Stei
giamasis susirinkimas įkurti 
organizacįjai verslams tarp 
Lietuvos ir Amerikos skatinti 
vyko generalinio konsulato pa
talpose. Žmonių atvyko dau
giau, negu buvo tikėtasi. Pa
talpų šeimininkas konsulas 
Giedrius Apuokas kone pri
trūko kėdžių ir vietos prie sta
lo, bandydamas patogiai visus 
susodinti.

— Organizacįjos verslams 
tarp Lietuvos ir Amerikos ska
tinti ir remti seniai reikėjo, — 
pasakė bankininkas Stasys 
Baras. — Jos įsteigimas yra 
vienas svarbesnių įvykių mū
sų išeivijos gyvenime. Aš orga
nizacijos įsteigimui pritariu ir, 
kuo galėdamas, padėsiu bei 
kitiems patarsiu prie jos prisi
jungti.

Pirmasis iniciatyvinis susi
rinkimas vyko labai šiltai, vi
siems vieningai pritariant 
įsteigimo idėjai.

— Tiesiog stebėtina, kokie 
susitelkę, mes, lietuviai, ga
lime būti, — pabrėžė iš Cleve
lando atvykusi ir susirinkime 
dalyvavusi garbės konsulė 
Ingrida Bublienė. — Jokių 
ginčų ar tuščių ambicijų. Mes 
draugiškai nutarėme steigti 
organizaciją, prie jos prisi
jungti ir padėti jai vystytis.

Jau seniai kilo mintis įkurti 
organizacįją, kuri sutelktų 
žmones verslams tarp Lietu
vos bei Amerikos vystyti. Juk 
mes iki šiol neturime vietos, 
kur galėtume susitikti su sa
vais bei Amerikos verslinin
kais, susipažinti, pabendrauti,
pasitartiąr gauti informacijos. 
Nuo minčių prie darbų pereiti 
paskatino neseniai Vilniaus 
bei Klaipėdos verslininkų vizi
tai į Ameriką, kada nebuvo jo

Sniego danga papuoštas fontanas prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų. Nuotr. Viktoro Kučo

kios organizacijos, kuri pagel
bėtų, rengiant programą ar 
kviečiant besidominčius nau
jais ryšiais į susitikimus.

Jau keletą metų Čikagoje 
veikiantys Rusijos Verslo ir 
pramonės rūmai neseniai pra
dėjo skelbtis, kad jie t^ip pat 
atstovaus ir Lietuvai, kadangi 
lietuviai neturi savos organi
zacijos, tad verslininkai iš Lie
tuvos yra priversti kreiptis į 
Rusijos rūmus, prašydami pa
galbos. Ar gali tai neužgauti 
mūsų tautinės ambicijos?

Susirinkimo dalyviai sutar
tinai pritarė organizaciją in
korporuoti Lietuvos Verslo ta
rybos (Lithuanian Business 
Council) vardu. Ją inkorporuo
ti apsiėmė advokatas Rimas 
Domanskis bei McDermott, 
Will & Emery teisinės įstaigos 
tarptautinės veiklos koordina
torius Vladas Stankevičius.

Buvo aptarta, kad pagrindi
niai Lietuvos Verslo tarybos 
tikslai bus padėti Amerikos 
organizacįjoms bei pavieniams 
asmenims, kurie nori bendra
darbiauti su Lietuva, ar Lietu
vos verslininkams, turintiems 
tuos pačius ketinimus Ameri
koje. Susirinkimo dalyviai pa
siskirstė sritimis, kur jie galė
tų būti naudingi ir daugiausia 
nuveikti.

Bankininkė Rūta Staniulie
nė ir Moraine Valley College 
verslų programos direktorė 
Judita Juozaitienė apsiėmė 
parengti programas Lietuvos 
verslininkų apmokymui Ame
rikoje ar Lietuvoje, pasido
mėti, kokie fondai galimi gau
ti iš Amerikos vyriausybės bei 
tuo užsiimančių organizacijų.

Stasys Baras palaikys ry
šius su stambiomis Amerikos 
korporacijomis, kaip Motorola 
ar Andrew Corporation. Vla
das Stankevičius padės su
tvarkyti ir skelbtis interneto 
puslapyje. Neseniai iš Lietu
vos atvykęs ir Lietuvoje su 
smulkaus ir vidutinio dydžio

verslais dirbęs, Arvydas Daru
lis pasisiūlė tirti naujas verslo 
galimybes. Arvydas Reneckis 
apsiėmė rūpintis ryšiais su 
spauda ir televizįja. Vytautas 
Germanas ir Vytautas Januš- 
kis — pagelbėti vystyti ryšius 
tarp Lietuvos bei Amerikos ar
chitektų ir statybinių bendro
vių. Ingrida Bublienė ir Ro
mas bei Andrius Pukščiai pa
siūlė padėti, rengiant parodas, 
gal net įsteigti nuolat vei
kiančių Lietuvos gaminių pa
rodą. Tėvas ir sūnus Balzekai 
ir toliau stiprins kultūros ry
šius tarp Lietuvos ir Ameri
kos. Vytenis Rasutis galės pa
dėti palaikyti ryšius su Lietu
vių Bendruomene bei skatinti 
investavimus į Lietuvą, o iš 
Detroito atvykęs Kęstas Mi
liūnas nutarė sutelkti versli
ninkų grupę Michigan valsti
joje, kuri bus Lithuanian Bu
siness Council dalis. Į susirin
kimą tą vakarą negalėjęs at
vykti, dr. Linas Sidrys rūpin
sis, kaip visada, su medicina 
surištais reikalais.

Lietuvos Verslo taryba akty
viai dirbs su Lietuvos konsula
tais bei Lietuvos ambasada 
Vašingtone, taip pat su įvai
riomis Amerikos vyriausybės 
institucijomis.

Pirmaisiais Lietuvos Verslo 
tarybos valdybos nariais buvo 
išrinkti Rimas Domanskis, 
Vladas Stankevičius ir šių 
eilučių autorė.

Aišku, pirmasis bet kurios 
organizacįjos gyvavimo veiks
nys yra lėšos. Jau gauti pir
mieji nario mokesčiai. Pirmąjį 
čekį parašė Kęstutis Miliūnas, 
prie jo dar pridėjęs pirmąjį do
lerį sėkmei.

Visų pritarimu, nario mo
kestį buvo nutarti rinkti iš pa
vienių asmenų — 50 dolerių 
per metus. Įmonių nario mo
kestis priklausys nuo jų dy
džio; nuo vieno iki penkių dar
buotojų — 75 doleriai, nuo 
šešių iki penkiasdešimties — 
100 dolerių, nuo penkiasde
šimt vieno iki šimto — 150 do
lerių, nuo šimto vieno ir dau
giau — 200 dolerių. Bendro-

J.AGIEDRAITJS 
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Iliustracija is naujosios „Švento Rašto” knygos.

vės, kurios pageidaus tapti 
Lietuvos Verslo tarybos rėmė
jais, turės sumokėti 500 dole
rių.

Rūta Staniulienė ir Stasys 
Baras pažadėjo apsvarstyti 
galimybes, kaip Lietuvių fon
das pradžioje galėtų padėti be- 
sikuriančiąjai organizacijai. 
Vėliau lėšos galės būti sutelk
tos ne tik iš nario mokesčių, 
bet taip pat ir iš įvairių rengi
nių bei verslo veijdos. Lietu
vos Verslo taryba tikisi pagal
bos ir iš Lietuvos, kadangi 
tarybos veikla pirmiausia bus 
nukreipta padėti Lietuvai.

— Labai džiugu, kad paga
liau mes galėjome įsteigti Lie
tuvos Verslo tarybą, kuri ska
tins verslus tarp Lietuvos ir 
Amerikos, — pasakė konsulas 
Giedrius Apuokas. — Jos jau 
seniai mums reikėjo. Tokios 
organizacijos įkūrimo svarbą 
pabrėžė, neseniai Čikagoje 
viešėjęs, Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus 
bei su juo atvykę verslininkai. 
Po kelių mėnesių dirbti į Či
kagos konsulatą atvyks eko
nominis patarėjas, kuris galės 
tapti aktyviu pagalbininku 
Lietuvos Verslo tarybai.

Vos po kelių dienų, paskel
bus apie Verslo Tarybos įstei
gimą, mes susilaukėme nema
žai telefono skambučių; žmo
nės domisi naująja organizaci
ja ir norėtų įsijungti į jos veik
lą. Savo pirmąjį atvirą stei
giamąjį susirinkimą taryba 
planuoja šaukti vasario mė- 
ndfeio pabaigoje ar kovo pra
džioje. Tiksli data bus pas
kelbta mūsų spaudoje.

Lietuvos Verslo taryba susi

laukė sveikinimų iš įvairių 
Lietuvos verslo bei visuomeni
nių organizacijų. Pirmieji svei
kinimo laišką atsiuntė Klai
pėdos Prekybos, pramonės bei 
amatų rūmai. Jų nariai pa
kvietė naujosios tarybos na
rius atvykti pirmąjai prekybi
nei misįjai, pasirašyti bendra
darbiavimo sutartį. Taip pat 
buvo pasiūlyta, kad atvyku
siems prekybos misįjos na
riams Rūmai gali surengti susi
tikimus, kuriuose dalyvaus 
rimti Lietuvos verslininkai.

Lietuvos verslo misįja į Lie
tuvą planuojama kovo 11-20 d. 
Tomis dienomis Klaipėdoje 
taip pat vyks tarptautinė 
transporto paroda, į kurią at
vyks nemažai Vakarų bei 
Rytų Europos, Baltuos kraštų 
ir Rusijos verslininkų. Susiti
kimai su jais gali atskleisti 
nemažai naujų verslo galimy
bių. Visus, norinčius prie misi
jos prisįjungti, maloniai kvie
čiame.

Norintieji gauti daugiau in
formacijos, gali skambinti Lie
tuvos konsulato telefonu ar 
parašyti laišką: Lithuanian 
Business Council, C/o Consu- 
late general of Lithuania, 211 
East Ontario Street, Suite 
1500, Chicago, IL 60611. 
Pasiųsti faxą: 847-540-6120 ar 
e-mail: kavak@msn.com

Nei vieno skambutis ar laiš
kas nebus paliktas be dėme
sio. Juo daugiau mūsų įsi
jungs į Lietuvos Verslo tary
bos veiklą, kuo geriau ir vie
ningiau mes dirbsime, tuo 
daugiau pagalbos suteiksime 
Lietuvai, vieni kitiems bei 
patys sau.

————. ......■■■■ itl
Danutė Bindokienė

i Atliktas milžiniškas
darbas

Paskutinieji šio šimtmečio 
metai akivaizdžiai atkreipia 
mūsų tautos dėmesį į raštą — 
spausdintą lietuvišką žodį. 
Neseniai iškilmingai paminė
jome pirmosios lietuvių kalba 
knygos sukaktį. 1547 m. iš
leistas Martyno Mažvydo 
„Katekizmas” įvedė ir įri- 
kiavo lietuvių tautą į kultū
ringųjų Europos valstybių 
gretas. Tai buvo nuostabaus 
pasišventimo darbas, juo la
biau, kad jam autorius ne
turėjo pavyzdžio, bent ta kal
ba, kuria ryžosi knygą rašyti. 
Galbūt šiandien mums sunku 
net įsivaizduoti, kiek pa
stangų ir užsispyrimo, kiek 
išradingumo reikėjo Mažvy-

Iii, norint šnekamąją savo ir 
ivo parapijiečių kalbą per
ėti į knygos puslapį. Juk ne 
k rašyti, bet ir skaityti lietu- 
škai reikėjo išmokti...

Puse šimto metų vėliau, sto- 
nt prie naujojo tūkstant- 
ečio slenksčio, buvo išleista 
ta, nemažiau reikšminga, 
ituvių kalba knyga. Nors

jepalyginamai platesnės
pimties nuo kuklos Mažvydo 
nygutės, tačiau tam tikra 
rasme per daug nenutolusi 
uo jos turinio. Tai „Šven- 
įsis Raštas”, viso Naujojo ir 
enojo Testamento vertimas 

iš originalo kalbų vienoje kny
goje. Tokio veikalo lietuvių 
kalba dar niekuomet netu
rėjome, tad yra kuo džiaugtis, 
ididžiuotis ir prie šio veikalo 
paruošimo prisidėjusius nuo
širdžiai sveikinti.

„Šventas Raštas” paruoštas
Lietuvos Vyskupų paskatini
mu. Imprimatur suteikė arki- 
Ivysk. Audrys J. Bačkis 1997 
im. kovo 4 d. Vilniuje, bet kny
ga pasirodė tik praėjusių me
tų gale, o plačiau pasklis šiais 
metais (bus gaunama ir 
„Draugo” knygyne, nes lau
kiame siuntos iš Lietuvos). 
Senąjį Testamentą iš hebrajų, 
aramėjų ir graikų kalbų vertė, 
įvadus, pratarmę, sąvokų žo
dyną bei paaiškinimus parašė 
prel. prof. Antanas Rubšys. 
Naująjį Testamentą iš graikų 
kalbos vertė, įvadus ir sąvokų 
žodyną paruošė kun. Česlovas 
Kavaliauskas. Išleido leidykla 
„Katalikų Pasaulis” 1998 m.

Pirmasis Šv. Rašto vertimas 
į lietuvių kalbą buvo atliktas 
Jono Bretkūno (1580.07.07- 
1590.11.27). Tačiau Bretkūnas 
daugiausia naudojosi Martyno 
Liuterio vertimu. Visą Naująjį 
Testamentą 1806 m. išvertė 
(1856 m. išleista) vysk. Juoza
pas Giedraitis, o dar vėliau — 
jau visą Šv. Raštą — į lietuvių 
kalbą išvertė arkivysk. Juoza

pas Skvireckas.
Tai buvo šio Šimtmečio pra

džioje. Šimtmečio pabaiga ap
vainikuojama visu Šv. Rašto 
dalių išleidimu vienoje kny
goje, sudarančioje net 2,024 
psl. Tad, galime sakyti, kad 
iki šio veikalo išleidimo eita 
trimis tarpsniais: visų pirma
J. Bretkūnas 1590 m., antra
sis J. Giedraitis — 1816, tre
čiasis J. Skvireckas — 1936.

' Katalikų Bažnyčia Šventąjį 
Raštą dalija į dvi* dalis — 
Senąjį ir Naująjį Testamentą. 
Senasis susideda iš 46 knygų, 
o Naujasis — 27. Į pastarųjų 
skaičių įeina Apaštalų darbai 
ir šv. Pauliaus, šv. Jokūbo, šv. 
Petro, šv. Jono, šv. Judo 
laiškai įvairioms krikščionių 
bendruomenėms arba asme
nims. Daugiausia laiškų, kaip 
žinome, parašė šv. Paulius.

Labai išsamią pratarmę 
šiam svarbiam veikalui pa
rašė Senojo Testamento ver
tėjas prel. prof. Antanas 
Rubšys. Ją būtina perskaityti, 
kad būtų lengviau suprasti 
Šv. Rašto kilmę, prasmę, die
viškąjį įkvėpimą ir — svar
biausia — tęstinumą, aiškiai 
nusidriekiantį iš Senojo į 
Naujojo Testamento knygas. 
Be įsigilinimo į Senąjį ir jo su
pratimo, galbūt susidarytų 
kai kurių neaiškumų ir Nau
jajame. Žinoma, Šv. Raštą 
priimti, jo skelbiamomis tieso
mis tikėti, toks supratimas 
nėra būtinas. Tačiau šiuolai
kinis žmogus pratęs anali
zuoti, klausti, abejoti, tad, net 
ir Šv. Rašto atveju, nepakenks 
įsigilinti ir bent stengtis su
prasti.

Šv. Raštas — tai ne grožinės, 
ar mokslinės literatūros. vei» 
kalas — į kokį rūbą jį be- 
įvilksi, savo prasmės nepra
ras. Tačiau vis tik malonu, 
kad šis veikalas kruopščiai, 
patraukliai paruoštas. Tai Jo
no Bogutos (Boguta Design, 
Cicero, IL) nuopelnas. Jis, be 
abejo, praleido nemažai dar
bo valandų prie techninio kny
gos paruošimo. Labai pa
traukliai atrodo kiekvienos 
„Švento Rašto” knygos tituli
nis puslapis, atskirtas atitin
kama iliustracija, kuri prime
na — Senajame Testamente 
— hebrajų kalbą, dvelkia se
nove, o Naujajame — jau su 
krikščionybe susietus simbo
lius, pažįstamus iš bažnytinės 
architektūros, meno, literatū
ros.

Ši „Švento Rašto” knyga 
turėtų rasti sau . pagarbią 
vietą kiekvieno lietuvio kata
liko namuose.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr. 111 (Tęsinys)

Į tą šaltąją pusę, kur ne taip dažnai keletą žmonių 
tepamatysi.

Man viskas sukrito į vietas. Ir jos nerimas, ir tie jos 
žvilgsniai į tolumas. Supratau, kad jie buvo į tą ilgą 
kelią nuo Rytprūsių į Berlyną, bet nieko nesakiau, tik 
pasiekęs ranką suspaudžiau. Pats džiūgavau, kad ji 
pilna paprastos nerafinuotos, nesusuktos ištikimybės 
ligi galo. To nepasakiau. Argi viską reikia tuoj pasaky
ti ir sau nieko nepasilikti?

Kai grįžom į viešbutį toli jūroje žaibavo, bet čia bu
vo nuostabiai tylu. Tebuvo girdėti tik gana garsi ban
gų šneka.

Kažin kada naktį pažadino perkūnas, šuorai van
dens į langą ir vėjo ūžimas. Tarpais atrodė, kad net 
viešbučio sienos virpa. Pabudo ir Aldona.

— Ar girdi? — sušnabždėjo.
Girdžiu. Teisybę anas žmogus sakė.
_  Žinau, kad negerai, bet net sąžinė negraužia,

kai galvoju: kaip gera, kai lauke vėtra daužosi, o širdy 
taip ramu, kaip niekada taip nebuvo. Iš tikrųjų ne
turėtų boti ramu, turėtų drebėti dėl tų, kuriuos įšėlusi

jūra ten daužo. Neturėtų, bet ramu ir tiek. Beveik taip 
pat, kaip kada nors vaikystėje.

Ilgai tylėjom susiglaudę ir klausėm gamtos šėlsmo 
muzikos, kokios dar joks kompozitorius ligi šiol nepa
rašė.

Kitą rytą jūros nebebuvo. Tik vienas šėlsmas. Tik 
neužmatoma verdančio pieno puta. Abu žinojom, kad 
ten toje baltumoje kur nors yra žmonės, bet kas galėtų 
jiem ištiesti ranką. Didysis lietus buvo praėjęs, užei
davo tik gūsiai, bet tokie, kad ir švytuoklės nedaug te
galėjo padėti.

Kelis kartus dar pasukom prie jūros. Pasigrožėti ir 
su nuostaba pasistebėti galybe, kuri ateina iš niekur 
ir vėl į niekur nueina. Ir kaip būtų gera, jeigu kas 
išmoktų tą energijos gausą kaip nors susemti ir 
žmonių gerui panaudoti. Bet ar naudotų vien geram?

Nebenorėjau gyventi toje vadinamoje viloje. Tą pa
sakiau ir Aldonai. Ir ji nebenorėjo čia būti. Tik šeimi
ninkai nelabai buvo patenkinti. Jie įrodinėjo, kad ry
toj, ar vėliausiai poryt, jūra vėl nurims, ateis saulė ir 
bus dar smagiau. Ir vanduo bus šiltesnis, nes toks 
vėjas bus daug pietinio, gal net iš Floridos pakraščių, 
čia atvaręs.

Mes vis tiek, prasimetę nelauktai užgulusiais rei
kalais, atsiprašėm ir išvykom.

Kai jau buvom gerą galą pavažiavę, pasakiau:
— Ar reikėjo mums tuos reikalus sugalvoti? Kada 

norėjom atvažiavom, kada panorom išvažiuojam. Juk 
atvažiavę už visą savaitę užmokėjom, atgal dalies ne- 
prašom, tai kas jiem? Iš mandagumo tik nenorėjo

išleisti. Aldona nusįjuokė:
— Tu vėl verti mane, slapukę, prisipažinti. Kai 

prisipažinsiu, nežinia kas bus. Ko gera gal liepsi išlipti 
ir eiti namo pėsčia.

Ir pasakė, kad be mano leidimo nuėjusi į rūsį. Ne 
kokios negeros minties varoma, bet taip kažin ko pri
reikę. Manęs nebuvę, o rūsys, atrodė, turėtų būti 
abiejų aukštų. Nuėjusi, apsižvalgiusi ir išsižiojusi, kai 
rado lentynas prikrautas paveikslų. Ir dar kokių!

— Nepagalvok, kad menas man visiškai nežinoma 
žemė. Juk mokiausi ir meno istorijos. Ir senojo ir da
bartinio. Ir po galerijas, ir po parodas landžiau. Iš kar
to bijojau, bet kai pradėjau verstis. Turbūt nė pats 
nežinai, ką nutapęs esi. Paskambinau meno galerijos 
direktoriui, paprašiau, kad ateitų pažiūrėti. Nėjo. 
Liepė atnešti. Nunešiau tris. Vieną iš kalnų. Tą, kur 
moteris krinta nuo kalno, vieną ypatingos manieros 
vaizdą ir vieną iš tų pūgų, kur dvasios plaukia sniego 
sūkuryje. Patiko. Susidomėjo. Net pažiūrėjo į kalendo
rių, kada galėtų surengti parodą. Norėjo tuoj ateiti 
pažiūrėti, atrinkti, su tavim tartis, bet mes buvom 
pakėlę koją į pąjūrį- Prašė pranešti, kai būsim grįžę. O 
ir aš pati staiga pasijutau nei šiaip, nei taip, lyg bū
čiau labai negražiai apsivogu- i. Tai teisinausi, kad iš
vykstame atostogų. Sutarėm, kad paskambinsiu, kai 
bosime grįžę. Dabar tavo valioj. Jeigu liepsi išlipti, 
išlipsiu.

— Reikėtų, — suraukęs kaktą pasakiau. — Kodėl 
slapukė? Kodėl jnan nė šnipšt? O jeigu aš jokių parodų 
nenoriu? Jeigu jaučiuosi dar neužaugęs?

— Neužaugęs? — šyptelėjo. — Žinau, buvo ne vie
nas tokių neužaugusių, kurie užaugo tik kape. Gal 
nori, kad pasakyčiau jų vardus? Nusikaltau. Reikėjo 
nematyti net to, kur buvo paliktos ant molberto. Už
simerkti reikėjo. Kalta, neužsimerkiau. Bet ar praėju
sią naktį nesakei, kad abu tampam vienas kitu ir kad 
mudviejų pasaulis tampa vienu pasauliu?

— Sakiau, nesiginu. Ir tebejaučiu, bet sakiau ne 
tada, sakiau tik šiąnakt, — šyptelėjau.

Ilgiau nebegalėjau išlaikyti surauktos kaktos, bet 
ji buvo labai rimta.

— Tada ir aš nesakiau, kas man darėsi, bet vis 
tiek padariau, ką širdis liepė. Maniau, kad liepė. Ji ir 
dabar tebesako tą patį.

Priekyje pasitaikė platesnė šalikelė. Paspaudžiau 
stabdžius, pasukau į ją ir sustojau. Aldona išplėtė 
akis. Patraukiau į save ir apkabinau. Kai po ilgo pasi- ‘ 
bučiavimo atgavau kvapą, pasakiau:

— Ačiū!
— Tai neliepsi išlipti?
— Ne. Jeigu ir labai reikėtų, vis tiek neliepsiu. Gal 

ir reikėjo, kad daugelio metų mano tepliones kas nors 
pamatytų. Niekieno nematytus išmesti būtų nei šis, 
nei tas.

— Arba mirtiniausia nuodėmė, už kurią gal net 
pragare reikėtų kentėti.

Kai sustojom nakvynės, ji pasakė:
— Vis tiek gerai, kad kitų ieškodami vienas kitą 

suradome. Dvi galingųjų bepročių sudaužyto gyvenimo 
šukelės. (Nukelta į 5 psl.)

mailto:kavak%40msn.com
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

KNYGOS „LIETUVOS VIENUOLIJOS: 
XX a. ISTORIJOS BRUOŽAI” 

SUTIKTUVĖS
Pernai kovo mėn. Vilniaus 

Šv. Kazimiero bažnyčios kon
ferencijų salėje buvo pristaty
ta knyga „Lietuvos - vienuoli
jos: XX a. istorijos bruožai”. 
Su jos autore istorike dr. Regi- 
,na Laukaityte kalbėjosi Artū
ras Matusas.

- Prie tokio svaraus ir 
labai gfažiai Lietuvos isto
rijos instituto išleisto vie
nuolijų istorųai skirto lei
dinio, matyt, teko nemažai 
padirbėti. Juk XX a. vie
nuolijų istorija — tai kartu 
ir visos Kataliku Bažnyčios 
persekiojimo ir kančių me
traštis. Kaip rinkote me
džiagą, kokia buvo šios 
knygos pradžia?

— Vienuolijų istorija domė
jausi jau seniai. Mano diplo
minio darbo tema buvo „Vie
nuolijų spauda”, 1988 m. di
sertaciją apsigyniau irgi iš vie
nuolijų istorijos. Man pradėjus 
dirbti Istorijos institute, 1994 
metais buvau pakviesta į tarp
tautinę mokslinę konferenciją 
„Vienuolijų istorija Vidurio ir 
Rytų Europoje X-XX a.” kuri 
vyko Lenkijoje. Mano prane
šimas apie Lietuvos vienuoli
jas susilaukė didelio susi
domėjimo, buvau pakviesta į 
Liublino katalikų universi
tetą. Tokia knygos rašymo 
pradžia. Ją parašiau gana 
greitai, nors, kai pagalvoji, 
medžiagą rinkau bemaž 15 
metų. Knygą pradedu įžanga 
apie XIX a., o baigiau 1997 
metais. O iš tiesų XX a. Lietu
vos vienuolijų istorija — tai 
persekiojimų, reakcijos ir 
klestėjimo nepriklausomybės 
metais (prieš karą ir dabar) is
torija. Beje, XX a. pradžios ir 
pabaigos vienuolijų istorija 
panaši. Šio amžiaus pradžioje 
Lietuvoje vienuolijas atkūrė 
daugiausia vokiečiai arba dar 
caro laikais į Italiją studijuoti 
išvykę lietuviai. Šiandien ma
tome nemažą iš Vakarų atvy
kusių vienuolių ar ten gyve
nančių lietuvių indėlį. Ap
skritai vienuolijų atkūrimas 
labai sudėtingas procesas. Is
torija liudija, jog tada ir dabar 
visuotinės Bažnyčios parama 
Lietuvai labai svarbi. Aišku, 
jeigu prieškarį lyginsime su 
dabartimi kiekybine prasme, 
vienuolijų plėtra spartesnė da
bar.

— Ar visos prieškaryje 
egzistavusios vienuolijos 
veikia ir dabar?

— Džiugu, kad visos iki so
vietų okupacijos gyvavusios 
vienuolijos išgyveno. Vieninte
lis klausimas — kaip ir kokia 
kaina. Kai kurios (jėzuitai, 
marijonai) net išaugo, o yra ir

Uoliosios Čikagos lituanistinės mokyklos seselės — Aušra Adomaitytė ir 
Laima Kabisaitytė, šiemet puikiai vadovavusios Vėlinių apeigoms.

tokių, kuridfe tik egzistavo. Pa
vyzdžiui, dominikonų buvo li
kęs tik vienas tėvas.

— Kaip pavyko parengti 
knygos skyrių apie sovieti
nio laikotarpio pogrindinę 
vienuolijų veiklą, iš kur 
ėmėte medžiagą?

—Rinkti medžiagą labai pa
dėjo LKMA, ypač dr. A. Ku
činskaitė ir vysk. J. Boruta, 
SJ. Jų padedama sudariau ir 
vienuolijų vadovams išsiun
tinėjau anketą, kurioje buvo 
prašoma nurodyti kongregaci
jos narių amžių, skaičių, klau
siama apie archyvus, augimo 
dinamiką, konstitucijas ir ži
noma, pogrindinę veiklą. Deja, 
kai kurios kongregacijos į an
ketą atsakė labai lakoniškai, 
ir platesnį vaizdą pavyko su
sidaryti tik apie didžiąsias 
vienuolijas.

—Žvelgiant į visą XX a., 
kurias vienuolijas galima 
laikyti tradicinėmis Lietu
voje?

— Tradicinėmis ir daugiau
siai Lietuvos Bažnyčiai bei 
kultūrai nusipelniusiomis ga
lima laikyti marijonų ir pran
ciškonų vienuolijas. Kiek vė
liau aktyviai įsitraukė ir 
jėzuitai. Tai lėmė tas faktas, 
kad pranciškonų ir marijonų 
noviciatai buvo Lietuvoje — 
tad netrūko ir pašaukimų. Iš 
moterų vienuolijų į akis pir
miausia krinta taip pat lietu
viškosios kongregacijos. Pa
vyzdžiui, Marijampolėje, pa
laimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio suburtos Vargdie
nių seserys. Jų likimas susi
klostė labai palankiai: 1936 
m. grupelė seserų išvyko į 
JAV ir per visą sovietmetį pa
laikė glaudų ryšį su Lietuva. 
Didelė parama jaučiama ir da
bar. Dar galima būtų pami
nėti kazimieriečių kultūrinį 
indėlį. Iš JAV atvykusios se- 
seserys lietuvaitės įkūrė čia no
viciatą, padėjo atkurti vienuo
liją Pažaislyje. Nuo senų laikų 
Lietuvoje veikia ir benedik
tinės, tačiau jos, kaip ir jė
zuitai, turėjo tautinių pro
blemų — vienuolynas iš pra
džių buvo lenkiškas ir sunkiai 
įsiliejo į lietuvišką aplinką. 
Analogiška ir kotryniečių isto
rija.

— Ar jūsų knyga domima
si?

— Mano džiaugsmui, tai 
perkama knyga, tačiau labai 
pasigendu rimtesnės recenzi
jos, gilesnio įvertii imo, gal net 
kritikos. Man įdomus kiekvie
nas atsiliepimas.

— Dėkojame už pokalbi.

„Bažnyčios žinios”, 1998 m. 
Nr. 6

‘ 1998 m. lapkričio 29 d. Tilžės Dramos teatre vykusio Tilžės Akto sukakties minėjimo programoje dalyvavo folk
loro ansamblis „Liktužė”.
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POPIEŽIŠKOJI ŠEIMOS
TARYBA PASKELBĖ 

DOKUMENTĄ DĖL 
ŠEIMOS TEISIŲ

(VIS) Popiežiškoji šeimos ta
ryba lapkričio viduryje pas
kelbė dokumentą, pateikiantį 
spalio 22—24 dienomis Vati
kane vykusio kongreso, ku
riame Europos Bažnyčios ir 
politikos atstovai aptarė šei
mos teises, išvadas.

„Mes apmąstėme 1949 me
tų Visuotinės žmogaus teisių 
deklaracnos ir 1983 m. pas
kelbtos Šeimos teisių charti
jos ryšį”, — rašoma prancūzų 
kalba paskelbto dokumento 
įžangoje. Čia taip pat pabrė
žiama, kad Visuotinė deklara
cija suteikia Jungtinėms Tau
toms moralinį autoritetą 
„dirbti taikos, pažangos ir 
kiekvieno asmens teisių gyni
mo labui”. Dokumento teigi
mu, žmogus turi būti ginamas 
ne tiktai kaip individuali bū
tybė, bet ir kaip „asmuo, su
kurtas pagal Dievo paveiks
lą”

Pirmajame dokumento sky
riuje išvardijamos šeimos bei 
atskiro asmens teisės, kurios 
šiuo metu dar nėra visuotinai 
pripažįstamos ir gerbiamos. 
Tai pirmiausia teisė į gyvybę; 
teisė į privataus gyvenimo ir 
reputacijos pagarbą; teisė ves
ti ir sukurti šeimą; tėvų teisė 
savo vaikams parinkt pagei
daujamą švietimo pobūdį. 
Skyriuje „Bandymai iškrai
pyti žmogaus teises” pabrė
žiamos šiuo metu tarptauti
niu mastu dedamos pastangos 
rasti tam tikrą sprendimą 
dėl vadinamųjų „naujųjų tei
sių”. Viena jų — „repro
dukcinė sveikata” — papras
tai apima ir abortą. Baigia
majame trečiajame skyriuje 
„Šeimos pripažinimas ir para
ma jai” Vatikane vykusio su
sirinkimo dalyviai įsiparei
goja „skatinti ir ginti šeimos, 
grindžiamos vyro ir moters 
santuoka, iškeliant priorite
tinį tėvų vaidmenį auklėjant 
savo vaikus.

Dokumente taip pat kreipia
masi į visus politikus, ragina
ma padėti šeimai, kuri yra 
„pirmesnė ir labiau būtina už 
valstybę”. Kiekviena vyriau
sybė įpareigojama gerbti šei
myninio gyvenimo sritį bei 
vykdyti palankią šeimų ugdy
mui politiką.

BŽ.1998, Nr.22

ĮVERTINTAS LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Kauno Technologijos uni
versiteto Panevėžio filialo Sta
tybos technikos katedros vado
vui docentui dr. Viktorui Lu
koševičiui neseniai pranešta, 
kad besidomintis pasaulio 
mokslininkų veikla tarptauti
nis Cambridge (Didžioji Brita
nija) biografijos centras, vie
nas iš tvirčiausių, labiausiai 
vertinamų tokio pobūdžio in
stitutų pasaulyje, nusprendė 
įtraukti jo pavardę į iški
liausių XX amžiaus žmonių 
sąrašą ir išspausdinti jo bio
grafiją leidinyje „Iškilūs XX 
amžiaus žųionės”.

Šį faktą patvirtinantį dip
lomą V. Lukoševičius jau 
gavo, o netrukus jam bus 
įteiktas ir,specialus Cambrid
ge biografijos centro medalis.

Praėjusių metų pabaigoje 
V. Lukoševičius gavo ir dar 
vieną gerą žinią — Amerikos 
biografijos instituto tyrimo 
valdyba pranešė, kad jis 
įtrauktas į knygą „Kas yra kas 
1998 metais”, kurioje spausdi
namos žymiausių pasaulio 
žmonių biografijos.

Dr. Lukoševičius teigia, kad 
šis jo įvertinimas teigiamai at
silieps ir apie Kauno Techno
logijos un-to Panevėžio filialą. 
Jis sako: „Ne paslaptis, kad ne 
vienas panevėžietis nėra pa
čios geriadsios nuomonės apie 
mūsų filialą. Dažnai manoma, 
kad kur kas geriau studijuoti 
Vilniuje, Kaune, o čia esą jau
nuoliai ne ką teišmoksta, nes 
trūksta profesorių, aukšto ly
gio dėstytojų. Nesu linkęs gir
tis, tačiau tikiuosi, kad pa
starasis mano darbo įverti
nimas bent šiek tiek padės pa
keisti įsivyravusią neigiamą 
nuomonę. Nepagrįstai nei
giamą: juk KTU yra pats»di- 
džiausias Lietuvos universite
tas ir — tai pripažįstama net 
įvairiuose Europos forumuose 
— pažangiausias, nevengian
tis permainų, modernizuoja
mas, turintis plačių ryšių su 
užsieniu”.

V. Lukoševičiui iš Cam
bridge atsiųstame diplome tei
giama, kad iškiliu XX amžiaus 
žmogumi jis pripažįstamas už 
indėlį į mokslą ir studijas. 
Kaip tą indėlį vertina pats do
centas daktaras? „Nesu už
sienyje paskelbęs jokių moks
linių monografijų. Visas mano

- gyvenimas susijęs su universi
tetu. 1957-aisiais įstojau į 
tuometinį KPI, vėliau buvau 
jame asistentu, aspirantu, 
vyr. dėstytoju, docentu, kate
dros vedėju ir taip toliau. Man 
teko garbė būti pirmuoju Pa
nevėžio fakulteto tarybos pir
mininku ir KTU senato nariu. 
Esu stažavęsis Švedijoje, Nor
vegijoje, JAV. Paskelbiau per 
50 mokslinių publikacijų, 
skaičiau pranešimus JAV, 
Švedijoje, Norvegijoje, Rusi
joje, vykdžiau daug mokslinių 
sutarčių ir projektų. Mano 
kvietimu Panevėžio fakultete 
lankėsi ir dirbo nemažai

• Kazlų Rūda. Lapkričio 22 
d. Laisvalaikio centre su pa
rapijiečiais susitiko brolis Rū
bas iš Taize bendruomenės. 
Buvo rodoma vaizdajuostė 
apie vienuolyno gyvenimą.

•Klaipėda. Lapkričio 7 d. 
Katechetikos centre sureng
tame tikybos mokytojų semi
nare dalyvavo mokytojai iš 
Klaipėdos, Šilutės ir Plungės 
rajonų. Apie adventą (pagal s. 
Myrtą) kalbėjo „Vyturio” mo
kyklos mokytojos J. Urbona
vičienė ir D. Misiukonienė.

Viktoras Lukoševičius.

žymių pasaulio mokslininkų, 
pedagogų, studentų. Drįstu 
teigti, kad greta profesoriaus 
R. Vyčo ir dekano A. Zenke
vičiaus ir aš šiuo tuo prisi
dėjau į teigiant Vadybos tech
nologijų ir verslo mokymo 
centrą. 1997 metais laimėjau 
NATO ir Italijos mokslo tary
bos surengtą konkursą moks
lininkams, dirbantiems staty
bos ir architektūros srityje. 
Tuomet į tris prizines vietas 
pretendavo net 16-os valsty
bių atstovai. Laimėjęs kon
kursą pusę metų' stažavausi 
didžiausiame ir seniausiame 
valstybiniame Europos uni
versitete Neapolyje. Pernai 
buvau pakviestas dirbti sep
tintosios pasaulinės tęstinio 
inžinierių mokymo konferenci
jos organizaciniame komitete. 
Esu Baltijos tyrimų ir Tarp
tautinės tęstinio inžinierių 
mokymo asociacijos narys”.

Pastaraisiais metais V. Lu
koševičius itin daug dėmesio 
skiria projektui, kurio įgy
vendinimas, kaip pats sako, 
yra didžiausias jo tikslas — 
savarankiško Panevėžio uni
versiteto įkūrimui. Mokslinin
kas sukūrė Švietimo ir mokslo 
ministerijoje bei-kitose institu
cijose gerai įvertintą Pa
nevėžio universiteto mokslo ir 
studijų išvystymo programą. 
„Ne kokie nors (neneigiu, 
džiuginantys) titulai, pripaži
nimo diplomai, medaliai, o 
universteto įkūrimas man , 
būtų didžiausias visų mano 
darbų įvertinimas”, — pri
pažino V. Lukoševičius.

Paruošta pagal Panevėžio 
dienraštį „Sekundė”, 1999 m. 
sausio 14 d.

KETINAMA STEIGTI 
ATGIMIMO MUZIEJŲ •

Kultūros ministerijos Mu
ziejų ekspertų komisija pri
tarė įiūlymui steigti Atgimi
mo muziejų. Medžiaga apie 
tautos atgimimą, kaip sakė 
šios komisijos sekretorius, mi
nisterijos Muziejų skyriaus 
vadovas Romanas Senapėdis, 
kaupiama beveik visuose — 
tiek valstybiniuose, tiek ir sa-

SKELBIMAI
ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO

GREIT PARDUODA

REZMAX 
REALTORS

(773) 586-5959 
(708)425-7160

RIMAS L.STANKUS

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Home Health Care Intl. Agency
ieško asmenų prižiūrėti vyr. 
amžiaus žmones. Anglų k. 

reikalinga. Vairuotojo leidimas ir 
rekomendacijos pageidaujamos. 
$75 iki $120 i dieną. Skambinti 

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

Med. seselės padėjėja gali 
slaugyti ir prižiūrėti 

senelius bei vaikus. Turi 
rekomendacijas. 

Kreiptis tel. 630-655-4965.

JUNGTINIS AMERIKOS BALTŲ KOMITETAS 
kviečia visus į III konferenciją apsvarstyti Baltijos 

valstybių saugumo klausimus, 1999 m. kovo 5-6 d., 
Washington, D.C.

Svarstomos temos (anglų kalba): Baltijos valstybių pri
oritetai; žmogaus teisių klausimai; Baltijos valstybių apsau
gos problematika tarptautinės politikos fone; Baltijos integ
racija Europos Sąjungoje; ekonomikos raida: konkurencija ir 
bendradarbiavimas; prekybos ir investicijų perspektyva; 
JAV politika Baltijos valstybių atžvilgiu; Amerikos baltų 
įtaka JAV užsienio politikai.

Penktadienį, kovo 5 d., numatomi susitikimai Kongre
so rūmuose ir pokalbiai Baltuosiuose Rantuose j su JAV Vy
riausybės pareigūnais.

Šeštadienį, kovo 6 d., numatyti seminarai, pietūs ir 
vakarienė Crystal City Marriott, Arlington, VA. Po vakari
enės kalbės prof. dr. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respu
blikos Seimo Pirmininkas.

Dar tolimesnės informacijos ir registracijos prašome 
kreiptis į JBANC valdybą: Kari Altau, JBANC Managing 
Director, 400 Hurley Avenue, Rockville, MD 20850, 
Tel.: (30U-340-1954, Fax: (30D-309-1406, e-mail: 
jbanc@jbanc.org, web: wwwjbanc.org

Užsisakyti viešbučio kambarį, Crystal City Marriott, 1999 
Jefferson Davis Highway, Arlington, VA (prie Reagan Na
tional oro uosto) skambinkite 1-800-228-9290 ir paminėkite 
JBANC konferenciją.

Užsiregistruoti į konferenciją ir užsisakyti Marriott 
viešbutyje kambarį papigintom kainom galima iki vasario 
12 d.: registracija — $95, kambarys/ 1 naktis — $99 (po 
vasario 12 d., kainos bus žymiai aukštesnės).

vivaldybėms priklausančiuose 
muziejuose. Įvairiomis progo
mis surengiamos ir šios tema
tikos parodos. Tačiau tai prob
lemos neišsprendžia. Vertin
giausi Atgimimo dokumentai, 
nuotraukos, kita medžiaga tu
rėtų būti kaupiama vienoje 
vietoje, kvalifikuotai sistemi
nama, tyrinėjama. Be to, būti
na ir nuolatinė ekspozicija, 
kad naujos kartos galėtų aki
vaizdžiai pamatyti, kaip vėl 
atgimė tauta, kokia kaina bu
vo sugrąžinta valstybės ne
priklausomybė.

Specialistų nuomone, Atgi
mimo muziejus galėtų būti 
Lietuvos valstybinio muzie
jaus padalinys. Turintys didelį 
patyrimą, šio muziejaus dar
buotojai galėtų parengti ir 
nuolatinę Atgimimo ekspozi
ciją.

Siūlymas steigti Atgimimo 
muziejų, pasak R. Senapėdžio, 
visiškai neprieštarauja anks
tesniems ketinimams steigti 
Sąjūdžio muziejų. Atgimimo 
pristatymas be Sąjūdžio — ne
įmanomas. Sąjūdis ir turėtų 
užimti Atgimimo muziejuje 
centrinę vietą. Tai, kad Atgi
mimo muziejus tiesiogiai sie
jamas su Sąjūdžiu, rodo ir spe
cialistų siūloma būsimo mu
ziejaus vieta Vilniuje, Gedimi

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

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Parduodami baldai:
salono*miegamojo ir 3 raštinei 

tinkamos kėdės. Skambinti 
nuo 7 v.r. iki 10 v.r. ir 3 v.p.p. 
iki 9 v.v. Tel. 708-424-5686.

no pr. 1. Tai — pastatas, į tau
tos istoriją ir į žmonių sąmonę 
įėjęs, kaip Sąjūdžio būstinė. 
Atgimimo muziejui pakaktų 
dviejų viršutinių šio pastato 
aukštų, kol kas, beje, priklau
sančių kitiems savininkams. 
Reikėtų derybų, siūlant patal
pas išpirkti arba pasikeisti.

Tame pačiame Kultūros mi
nisterijos Muziejų ekspertų 
komisijos posėdyje pritarta 
siūlymui namą Gedimino pr. 1 
paženklinti pažymimąja lenta, 
tuo pabrėžiant šio pastato — 
Sąjūdžio būstinės — istorinę 
reikšmę. (Elta)

* Vyriausybė patvirtino 
naują įstatymų ir kitų teisės 
aktų projektų skelbimo „In- 
ternet’e” tvarką, pagal kurią, 
minėtus dokumentus pasau
liniame kompiuterių tinkle 
skelbs pačios ministerijos, o 
ne vyriausybės kanceliarija. 
Tada, kai projektų skelbimas 
priklausys nuo jų kūrėjų, in
formacijos bus daugiau ir ji 
greičiau pasieks vartotojus. 
Vyriausybės kanceliarijos In
formacijos technologijų sky
rius vyriausybės tinklalapyje 
privalės skelbti ministerijų są
rašą su nuorodomis į kiekvie
nos jų įstatymus bei teikia
mus projektus.

mailto:jbanc%40jbanc.org
wwwjbanc.org
CHICAGO.IL


AR IŠSIVADUOSIME?

DRAUGAS, 1999 m. sausio 26 d., antradienis_____________ JjĮ

„Laikas išsivaduoti iš po val
džios despoto — tabako!”, rašė 
daktaras Vincas Kudirka 
(Raštai, II t. psl. 735, Vilnius, 
1990 m.), todėl nepatogu nei iš 
kairės, nei iš dešinės apeiti 
problemą, kad per metus 
7,000 lietuvių nuo rūkymo 
miršta, juo labiau, kad jau net 
sostinėje Vilniuje ant kiekvie
no kampo likti ištikimiems 
„velnio žolės” rūkymui linki 
pinigingos žmogžudžių orga
nizacijos, pavyzdžiui, „Marlbo- 
ro”, „West”, „Prince”, „Philip 
Morris”, kurios yra kaltos, kad 
taikos metu, atgavę nepri
klausomybę, tapome senstan
čia ir nykstančia tauta.

Kodėl tabakas tebelaikomas 
maisto prekių parduotuvėse, 
puošniose dėžutėse su bliz
gančiom etiketėm, o cigaretės 
nevadinamos tikrais vardais, 
būtent?: „Gaisras”, „Infark
tas”, „Gangrena”, „Džiova”, 
„Kosulys”, „Duslys”, „Impoten
cija”, „Mankurtas”, „Didžioji 
kvailystė”, „Genocidas”, „Išsi
gimimas”, „KGB”, „Persileidi
mas”, „Vėžys”, „Cukraligė”, 
„Neviltis”, Aklavietė”, „Spąs
tai”, sSmarvė”, nes, pasak Jo
no Basanavičiaus, „...visas 
oras pakajuose, ant kiemo, ant 
gatvės prieš namą jau iš tolo 
tabako dūmais smirda”. (Raš
tai, psl. 753, Vilnius, 1970 m.).

Be to, geriausia Lietuvos 
naikinimo priemonė, po alko
holio, tabakas susilaukė kuni
go Juozo Tumo-Vaižganto dė
mesio: „Labai prastai dedas 
pasaulyje! Bile vaikas, dar po
terių nemokąs, ant lūpų pieną 
tebturįs, nosies nusišluostyti 
nemokąs, jau papirosus rūkia 
kaip senas. Žinome, kad kas
kart labiausias bjaurus ir vo- 
dingas . paprotys įsiplatina 
tarp mūsų vaikų; žinome vie
nok ir tą, kad kaskart daugi
nas pas mus paleistuviai: pa
pirosas veda mūsų vaikus prie 
visokio pikto. Mūsų sūnelių 
melavimas, nepaklusnumas, 
nemokslingumas, suktybės, 
vagystės argi ne nuo papiroso 
prasideda?” (Raštai, V t. psl. 
63, 1994 m. „Valsčiaus sūdąs 
gali išvaryti papirosinę ligą iš 
jaunuomenės tarpo”).

Štai dėl ko už prieinamą

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ NAŠTA
Atkelta iš 3 psl.

Susiradom ir, atrodo, kad sutapom. Niekur 
kitur nepritapę, sutapom su vienas kitu.

Jos mintis tobulai sutapo ir su manąja. Žinojau, 
kad ir dviese nebeišgyvensim tų dienų, kurias būtu
mėm gyvenę, jeigu mūsų pasaulis nebūtų sudaužytas. 
Gal jos net sunkesnės būtų buvusios, bet būtų buvu
sios mūsų, o dabar jos tik našta. Tokia kaip nužudyti 
negimę kūdikiai.

Ir Kazys nėjo iš galvos. Pamatęs mano mintį gal 
būtų nusikvatojęs, kaip griaustiniu nugriaudęs, bet 
man vis tiek jo gaila. Jį irgi atplėšė nuo gyvensimų 
dienų ir nubloškė į nežmonišką vienišumą. Kas žino, 
gal jis ir genijus, bet stato ir pardavinėja lūšneles. 
Kam nors ir jos reikalingos, gal jos ir kišenę net su 
kaupu pripildo, bet vis tiek skęsta vienišumo pelkėje. 
Ir nuskęs. Nuskęsiu aš, nuskęs ir Aldona. Kam reika
lingos palaidos šukės. Jas gal kada pavartys archeolo
gai, mirusio gyvenimo tyrinėtojai.

Vis tiek noriu kada nors su Kaziu susitikti, išsi
kalbėti ir atverti, kas yra anapus to žvarbaus šiurkš
tumo. Kur dingo anas Kazelis? Kas jį uždusino? Lenda 
mintis: jeigu anas keistuolis Leonas būtų jos tada iš 
Spandau neišlakdinęs, jeigu Kazys Aldoną ant to pa
ties dviračio būtų toliau į vakarus vežęs, kas žino. Jis 
niekam nepasakė, kodėl ją Berlyne taip nuo „visokių 
bernų” gynė. Kas žino? Ir staiga nebenoriu susitikti ir 
į jo vidų skverbtis. Šukės tai šukės, bet jų krašteliai 
dažnai būna labai aštrūs. Aldona Kazio neužsimena. 
Taip lyg nebūtumėm susitikę ir jo sugautos žuvies val
gę. Abu turbūt galvojam, bet vienas kitam neatsive
rtam. Ar tai reikštų, kad du tampam vienu? Kreivas 
šypsnys nubėga veidu, bet jo niekas nemato. Ir Aldona 
nemato. Ji kaktą į petį atrėmusi ramiai šnarpščia. 
Pasivertęs ant šono apkabinu. Ji išsitiesia, visu kūnu 
prisiglaudžia. Jaukumas užtvindo kambarį, Kazys nu
tolsta į užmarštį, ir žinau, kad jo buvimas mūsų die
nas vargu ar bedrums, bet ar žino ji?

Pabaiga.

kainą pateikiamas tikro vys
kupo M. Valančiaus kvieti
mas: „Lietuviai, raginu stoti 
prie blaivybės, kad... pradėtu
mėm naują doros pakilimo 
epochą sau ir savo tautai”.

Alfredas Čiučiurka 
Vilnius

NEŽALOKIME
ANGLIŠKŲ

VIETOVARDŽIŲ IR 
PAVARDŽIŲ

Gavus iš Lietuvos spaudą ar 
knygą, bent mane, kartais er
zina, radus tokius vietovar
džius, kaip Sisinetis, Kolam- 
bas, Niū Džersis, Džiordžija, 
ar pavardes, kaip Čerčilis. 
Mano nuomone, tai yra labai 
nekultūringas, iš rusų pavel
dėtas, paprotys.

Tokių dalykų nepasitaiko 
I Vakarų kraštuose: Vilnius yra 
visur vadinamas ir rašomas 
Vilniumi, ar apie jį rašytų 
amerikiečiai, anglai, vokiečiai 
ar prancūzai. Juk ir mes anks
čiau pykdavome, kada mūsų 
miestų vardus sužalodavo ru
sai ar lenkai, o dabar ir mes 
patys darome tą patį. Iš šio 
lietuvių papročio juokiasi net 
įtakingas anglų žurnalas 
„Economist”, kuris negali su
prasti, kaip lietuvių spaudoje 
buvęs Amerikos vicepreziden
tas Dan Quayle pasidarė Da
nas Kvailas. Jei norime grei
čiau įsijungti į Vakarų pa
saulį, neįžeidinėkime jų įta
kingų politikų.

Zenonas Prūsas
Chillicothe, OH

REIKIA DAUGIAU 
TOKIŲ STRAIPSNIŲ

Šių metų „Draugo” Nr. 12, 
sausio 12-tos dienos laidoje, 
straipsnyje „Tautos kovą liu
dykime ateities kartoms” iške
liamos lietuviško gyvenimo 
problemos iš tikrųjų yra pa
čios aktualiausios mūsų da
barčiai ir nuo jų sprendimo 
priklauso lietuvybės išlikimas 
ne tik čia, bet ir ypač pačioje 
Lietuvoje. Mes visi turime la
bai būti dėkingi straipsnio au
toriui už tokias mintis.

Šį straipsnį išsikirpau ir ma
nau reikės pasiųsti į Lietuvą. 
Norėtųsi, kad autorius, būda
mas neeilinių žurnalistinių

Lietuvos Vyčių šokėjai Vyčių metiniame pokylyje Martiniųue pokylių salėje pasirodys 1999 m. vasario 7 d. Šiais 
metais pokylio metu bus pagerbta Čikagos lituanistinė mokykla. Nuotr. Vytauto Goštauto

sugebėjimų ir politinio įžval
gumo, dažniau prabiltų 
„Draugo” puslapiuose.

Povilas Vaičekauskas 
Chicago, IL

BIRŽŲ LIŪTAI KAUNE
„Draugo” 1999.1.8 d. laidoje 

skaitome Eltos informaciją, 
kad vienintelė Lietuvoje liūtų 
pora 1938 metais buvo iš 
Biržų Astravo perkelta į Kau
ną.

Šioje trumpoje žinioje yra du 
netikslumai:

a. ši liūtų skulptūrų pora 
nėra vienintelė Lietuvoje;

b. šie liūtai nebuvo išvežti 
iš Biržų Astravo, nes jie šian
dieną tebestovi ir Biržuose, ir 
Kaune.

Kun. dr. E. Gerulis
Pasadena, FL

NAUJI BENDRADARBIAI
Džiaugiamės naujais „Drau-

fo” bendradarbiais Pranute 
lutiene ir Bronium Nainiu, 

kurie dienraštį pagyvina, duo
da naujų idėjų, įvykių ne tik iš 
politinio, bet ir visuomeninio 
gyvenimo. Sveikiname ir lin
kime „Draugo” redaktorei Da
nutei Bindokienei, ne tik ko
voti su lietuvių kalbos tarša- 
lais, bet vis įjungti naujų 
bendradarbių, nebijant net 
kontroversijos.

Julija Gylienė
Lemont, IL

KEISTI LIETUVOS ĖJIMAI

Vis tik keista ta mūsų Lietu
vos valdžia. Gal ne tiek keista, 
kiek „religinga”. Rusija dar ne 
taip seniai blokavo Lietuvą 
ekonomiškai, buvo ir yra už 
mūsų nepriklausomybės „su
tvarkymą”, o Lietuva gi Rusi
jai (Karaliaučiaus sritis) su
teikia 4 milijonus litų vertės 
ekonominę ir medicininę pa
galbą. Ne be reikalo, matyt, 
rusai vadindavo „Lietuvą „ma
žąja Amerika”.

2,000 nuteistų kriminalistų 
— nusikaltėlių Lietuvoje gavo 
amnestiją, kai tuo tarpu Esti
ja ir Latvija tokių dalykų ne
išdarinėja; jie laiko tai sovieti
niu įpročiu. Tą įprotį Lietuva 
jau pakartojo net penketą 
kartų. Nenuostabu, kad krimi
naliniai nusikaltimai Lietu
voje ne taip smarkiai mažėja, 
o kodėl nenusikalsti — valdžia 
vis tiek duos amnestiją!

Jonas Rugelis 
Maywood, IL

Ateitininkų Šalpos fondui aukojo:
$750 Maželis, Vytautas, NY
$500 Kriaučiūnas, dr. R., MI; Vygantas Maria, TX
$100 Grinis, dr. G.. FL; Jodelė, J.,CA; Majauskas, dr. V., 

FL; Mališka, I., Canada
$40 Norvilas, dr. A., IL.

•
Už aukas, kurios taip reikalingos ateitininkiškam jaunimui 

JAV ir ypatingai Lietuvoje, Ateitininkų Šalpos fondas 
nuoširdžiai dėkoja.

Aukas Ateitininkų Šalpos fondui prašome siųsti šiuo 
adresu: Dr. Aldona Juozevičienė, 9650 S. Komensky 
Avė., Oak Lawn, IL 60453. Čekius rašyti: ATEITIS FOUN- 
DATION/RELIEF FUND (Tax exempt Nr. 36-3049403).

Ieško giminių

Mūsų mielai choristei
A.fA.

SESELEI ANGELAI
netikėtai Amžinybėn išėjus, visoms SESELĖMS 
KAZIMIERIETĖMS reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Čikagos Vyčių choras

A.fA.
JUZEI VAITKIENEI RAMIENEI

mirus, sūnus VYTĄ su šeima ir RIMĄ nuoširdžiai 
užjaučiame ir liūdime kartu.

Juozas ir Daila Liubinskai ir šeima

• Ieškau Jono Normanto,
gim. 1914 m. Kretingoje. 1970 
m. jis gyveno Los Angeles, 
prieš tai - Čikagoje, o dar 
anksčiau - Kanadoje, Toronte. 
Ten jis treniravo Kanados lie
tuvių futbolo komandą „Vy
tis”. Esu jo giminaitė. Mano 
adresas: Jadvyga Čeprackie- 
nė, 14335 Sherman Avė, Po- 
sen IL 60469, tel. 708-385- 
5410. r

• Ieškau savo brolio Apo
linaro Krolio, gimusio apie 
1912 m. Telšių apskr., Mit
kaičių km. Girdėjau, kad 1944 
m. jis pasitraukė į Vakarus. 
Aš, Teklė Krolytė-Požėlienė, iš 
visos didelės mūsų šeimos li
kau viena. Mirė broliai Kle
mensas, Feliksas, Vladas ir 
sesuo Stefanija. Man jau 87 
metai. Jei dar esi gyvas, bro
liuk Apolinarai, atsiliepk! Ma
no adresas: Teklė Krolytė-Po
žėlienė, Sausio 15-osios 11a-
22, Klaipėda,'Lietuva.

o
• Ieškomą Stanislovo Pie- 

žos, ilgamečio Amerikos žur
nalisto, arba jo vaikų. Jo vai
kai turėtų gyventi Čikagoje. 
Stanislovas Pieža buvo mūsų 
tėvo pusbrolis. Mūsų tėvas ir 
motina jau mirę. Ilgą laiką su 
S. Pieža susirašinėjome (jis 
gyveno North Judson, India
na), bet dabar iš jo laiškų ne
gauname. Taip pat prisimena
me tetą Zofiją, kuri trejus me
tus iš eilės buvo mūsų aplan
kyti. Norėtume sužinoti, ar 
gyvas mūsų dėdė, ir norėtu
me, kad dėdės vaikai mums 
parašytų. Jei nemokate lietu
viškai, tai nors angliškai. Mū
sų adresas: Barškėčių šeima, 
Ateities tako 5-62, Tauragė, 
Lietuva.

• Ieškau Bronislavos ir 
Dominyko Gilbertų. Pasku
tiniai jų laiškai buvo atėję iš 
Čikagos 1960-1963 m. Bronis
lavos Gilbertienės motina bu
vo Marijona Norvaišaitė-Sau- 
dargienė, Prano ir Barboros 
duktė. Mano mama buvo Joze
fą Norvaišaitė-Batavičienė. 
Jei Bronislavos ir Dominyko 
Gilbertų jau nėra gyvųjų tar
pe, gal jų vaikai galėtų atsi
liepti. Mums rašykite šiuo ad
resu: Bronislava Šmerauskie- 
nė, Akacijų 17, Rietavas, 
5663 Plungės raj., Lietuva.

• Ieškau pusseserės Ele
nos Lebrikaitės-Anišaus- 
kas, gyvenančios Čikagoje. 
Lietuvoje ji tarnavo pas ūki
ninkus ir su jais, jauna bū
dama, išvyko į JAV. Jos mama 
Lebrikienė ir mano mama 
Mantrimienė buvo seserys. 
Esu Valė Mantrimaitė Žeb
rauskienė. Rašykite šiuo adre
su: Ipolitas Erčius, Bikavėnų 
km., Bikavėnų pšt., Šilutės 
raj., Tauragės apsk., Lietuva.

• Ieškau močiutės Onos 
Liegiūtės-Miškinienės, gi
musios 1889 m. Aytaus apsk
rities Žuvinto kaime, mirusios 
1940 m., giminių Amerikoje. 
Trys močiutės dukros Petronė 
Kuzabavičienė (82 m.), Rožė 
Balevičienė (74 m.) ir Abina 
Bračiulienė (72 m.) gyvena 
Lietuvoje. Onos Liegiūtės-Miš
kinienės ieško anūkė Adona 
Preišogolavičienė. Jai rašyki
te: Aldona Preišogolavičienė, 
Jurgiškių 29-15, Aytus, Lie
tuva.

• Ieškau savo dėdės Jo- 
seph Klumbio, gyvenusio Či
kagoje, ir jo vaikų Akfelinos, 
Abino Klumbio bei Anastazi
jos Dymowski, kurie taip pat 
turėtų gyventi Čikagoje. Pus
seserė Anastazija Dymowski 
gyveno Tinley Parke. Atsiliep
kite, rašyti galite ir angliškai 
šiuo adresu: Birutė Klumbytė- 
Šeputienė, Šilai, Panevėžio 
raj., Lietuva.

• Ieškau giminių, susiju
sių su Šventuose esančiu 
Pankausko buvusiu dvaru. 
Esu Vincas Toleikis, Marijo
nos Pankauskaitės sūnus. Tik 
dabar sužinojau, jog Kvėdar
noje buvo pranešta, kad mano 
vardu buvo skirtas palikimas. 
To palikimo turbūt negavau 
todėl, kad 1949 m. mes pakei
tėme gyvenamąją vietą. Man 
rašykite šiuo adresu: Vincas 
Toleikis, Draugystės 9, Plun
gė, Lietuva.

• Ieškau Simono Savicko 
ir jo sesers Onos Savickai
tės vaikų ir anūkų. Į Ameriką 
jie išvažiavo 1912 m. Simonas 
Savickas turėjo du sūnus: Al
ną ir Robertą. Sesers Onos Sa
vickaitės vyro pavardė galėjo 
būti Bader arba Vainora. Jų 
ieško Simono ir Onos Savickų 
brolio Petro Savicko anūkas 
Vytautas Steponavičius. Mano 
adresas: S. Nėries 33b-ll, Vil
kaviškis, Lietuva.

•Ieškau Krizostomo Moc
kaus pėdsakų. Jis gimė 1875 
m. Kivylių km., Kretingos 
apyl., į JAV išvyko prieš II Pa
saulinį karą, gyveno Čika
goje. Mano tėvelis Leopoldas 
Mockus buvo Krizostomo Moc
kaus sūnėnas. Norėčiau suži
noti, ar yra gyvų jo palikuo
nių. Man rašykite adresu: Da
nutė Savickienė, Vytauto 61- 
10, Šiauliai, Lietuva.

Brangiam Broliui AJA.
BALIUI

Lietuvoje mirus, reiškiame užuojautą dr. GABRIELIUI 
MISEVIČIUI ir šeimai.

Nijolė Poškienė 
ir krikšto duktė Teresė

AJA.
Dr. JANEI Žukaitei 
GLIAUDELIENEI

iškeliavus į Amžinybę, Fratemitas Lithuania Patria reiškia 
gilią, nuoširdžią užuojautą sesutei ALEKSANDRAI, 
giminėms ir artimiesiems.

Fraternitas Lithuania Patria 
Čikagos skyrius

Mirus

A.fA.
BRONIUI BAUKIUI,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai ALDONA, 
dukterims JAZMINĄ ir RAMINTA su šeima, giminėms 
ir ir visiems artimiesiems.

Irena ir Vytautas Ančikai 
Janina Gerdvilienė

Marija ir Stasys Kazlai 
Regina ir Jurgis Mikailos

Pranas Zelba

Mielą jaunystės draugę

AJA.
JUZE KAMIENE

Viešpačiui pašaukus Amžinybėn, jos sūnus VYTAUTĄ 
ir RIMANTĄ su šeimomis bei kitus artimuosius giliai 
užjaučia ir kartu liūdi

Elena ir Karolis Milkovaičiai

„Išėjai Tu palikęs tą kaimą,
Išėjai Tu palikęs laukus,
Be Tavęs neburkuoja balandžiai,
Be Tavęs apsiniaukęs dangus.”

Mielam . , .A.tA.
Inž. BRONIUI BAUKIUI

palikus šią vargo žemę ir iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžią 
užuojautą reiškiame žmonai ALDONAI, dukroms 
RAMINTAI ir JASMINA, žentams, vaikaičiams, visiems
draugams ir pažįstamiems.

Monika Andrejauskienė Emilija Kiaunienė
Adolfas ir Genė Armaliai Marytė Miklienė

Dogmara Jurcienė Dalila Mackialienė
Alvitą Kerbelienė Stasys ir Genovaitė

Mečys ir Elena Norkūnai
Krasauskai Aurelija Robertson

Aloyzas Jurgutis Birutė Sekmakienė

i



6 DRAUGAS, 1999 m. sausio 26 d., antradienis

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE,

1999 metu Pasaulio lietu
vių centro narių susirinki
mas įvyks vasario 7 d., sekma
dienį, Pasaulio lietuvių centre 
(14911 127th Str., Lemont, 
IL). Registracija prasidės tuoj 
po 11 val.r. šv. Mišių Palai
mintojo J. Matulaičio misijoje. 
Susirinkimas prasidės 12:45 
val.p.p. Registracijos metu bus 
patikrinti visų adresai ir ga- 
liojimo(proxy) lapeliai. Čia bus 
atsakoma į visus klausimus ir 
išaiškinami neaiškumai, pas
tebėti įgaliojimo(proxy) lape
liuose. Jei asmeniškai negalė
tumėte dalyvauti, nedelsdami 
įgaliokite asmenį, kuris susi
rinkime dalyvaus. Įrašykite 
asmens, kurį įgaliojate, pavar
dę ir pasirašykite. Susirinki
me dalyvaus visi PLC tarybos 
ir valdybos nariai. Įgalioti ga
lite bet kurį iš šių narių ir 
savo įgaliojimą(proxy) atsiųsti 
tiesiai į PLC.

Cicero apylinkėje Vasario 
16-osios šventė bus minima 
vasario 6-7 dienomis. Vasario 
6 d., vidurdienį, „Klaipėdos” 
jūrų šaulių kuopa prie Cicero 
miesto rotušės (50 Avė. ir 25 
St.) pakels Lietuvos vėliavą. 
Šiai ceremonijai vadovauja 
Amerikos Lietuvių tarybos Ci
cero skyrius ir į ją atvykti 
kviečia visus apylinkių lietu
vius. Vasario 7 d. iškilmėms 
vadovaus Cicero apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba ir ALTas. Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. šv. 
Mišias aukos ir pamokslą sa
kys kun. Kęstutis Trimakas, o 
Mišių metu giedos parapijos 
choras, kuriam vadovauja 
muz. Marius Prapuolenis ir 
Jonė Bobinienė. Po Mišių Ne
priklausomybės šventės minė
jimas tęsis parapijos salėje. 
Pagrindinę paskaitą skaitys 
inžinierius Algirdas Stepaitis. 
Po paskaitos - meninė progra
ma, kurią atliks vokalinis 
merginų ansamblis, šiam an
sambliui vadovauja muz. Ri
čardas Šokas. Rengėjai malo
niai kviečia Cicero ir apylin
kių lietuvius dalyvauti šiame 
minėjime.

Lietuvos Vyčių pokylis,
kuriame bus prasmingai 
įvertintas lituanistinis švie
timas ir joje dirbantys moky
tojai, įteikiant specialų žy-> 
menį Čikagos lit. mokyklos di
rektorei Jūratei Dovilienei, 
jau nebetoli — vasario 7 d. 
Paskubėkite užsisakyti vietą, 
skambinant 773-254-7553 ar
ba 773-927-4990.

Nors dar sniegas nenutir
po, nors dar paukšteliai ne
parskrido, „Žiburėlio” Montes
sori mokyklėlės pavasario ma
dų parodos paruošiamieji dar
bai jau dirbami. Paroda vyks 
kovo 21 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte. Informacijas 
teikia Dalia Olšauskienė, tel. 
708-361-8782.

Prie Sausio 13-ąją žuvusiųjų pagerbimo lentos stovi „Seklyčios” talkinin
kės Emilija Valantinienė ir Palmyra Jakienė.

Ne tik „aukos keliu”, bet
pasiaukojimo, meilės lietuviš
kai dainai ir giesmei keliu 
sekmadienį, sausio 24 d.,
„Dainavos” ansamblis kupinai 
susižavėjusių klausytojui Švč.
M. Maruos Gimimo bažnyčiai 
suteikė tikrą dvasinės atgai
vos puotą. Koncertas buvo 
nuostabus: „Dainava” — kaip 
paprastai — neapvylė gausių 
klausytojų, o Čikagos ir apy
linkių lietuviai dar kartą pa
rodė savo meilę ir lojalumą 
dainaviečiams. Jaunas ir ta
lentingas ansamblio vadovas 
muz. Darius Polikaitis su visu 
būriu talkininkų puikiai pa
ruošė chorą, o pasirinktas re
pertuaras taip pat buvo be 
priekaištų. Dalyvavo ir solis
tai: Lijana Kopūstaitė-Pau- 
letti ir dainaviečių gretose iš
augęs Marius Polikaitis. Apie 
koncertą, be abejo, bus plačiau 
parašyta, tačiau norime bent 
keliais sakiniais juo pasi
džiaugti: tegul gailisi visi, ku
rie pražiopsojo šią progą 
„Dainavos” pasiklausyti!

Atvykite apžiūrėti Mon
tessori mokyklėlės! Vasario 7 
d., sekmadienį, Lemonto Pa
saulio lietuvių centre galėsite 
apžiūrėti „Žiburėlio” mokyk
lėlės klasę, susipažinti su mo
kyklėlės direktore Vida Slap- 
šiene ir mokytoja Laura La
pinskiene. Ten taip pat bus 
įmanoma savo 3-5 metų vai
kučius užregistruoti 1999- 
2000 metams. Jei norėtumėte 
daugiau informacijos, skam
binkite Vidai Slapšienei į na
mus tel. 630-968-3057 arba į 
„Žiburėlį” - 630-257-8891.

BLYNU PUSRYČIAI

Jaunimo centro Moterų klu
bas kviečia visus vasario 7 d. 
(sekmadienį) atvykti į JC ka
vinę ir pasivaišinti skaniais 
mieliniais blynais, prie kurių 
bus ir burnoj tirpstančios ko
šės. Blynais bus galima vai
šintis nuo 9 vai. ryte. Savo ap
silankymu paremsite Jaunimo 
centrą.

„JU ŠIRDYS PATEKĖJO 
AMŽINAM GYVENIMUI”

Sausio 13-osios arba Kruvi
nojo Sekmadienio paminėti, 
nors ir blogam orui esant, į 
„Seklyčią” susirinko gana gau
sus būrys vyresniųjų lietuvių. 
Visus susirinkusius graudžiai 
nuteikė labai gražiai ir me
niškai renginių vadovės E. Si
rutienės ant lino staltiesės 
pastatyta didelė puokštė baltų 
chrizantemų ir trys degančios 
žvakės, simbolizuojančios ti
kėjimą, viltį ir meilę. Juo
duose rėmuose buvo išstatytos 
visų 14 žuvusiųjų, teisingiau 
pasakius, nužudytųjų fotogra
fijos. (Man staiga prisiminė S. 
Santvaro eilėraščio žodžiai, 
skirti žuvusiems 1941 m. suki

lime, kurie tinka ir 1991 m. 
Sausio 13-ąją nužudytiems: 
„pačiam pavasary, pačiam die
nų gegužyje, jūs įžengėte į 
amžinąją naktį”. E. J. V.).

E. Sirutienė savo įžanginia
me žodyje pasakė, kad žvakių 
šviesa tegul sujungia mus vi
sus: gyvus ir mirusius. Tylos 
minute ir malda pagerbėme 
žuvusius, buvo perskaitytos 
visų 14 žuvusiųjų, kurie Lie
tuvos Respublikos Aukšč. ta
rybos prezidiumo nutarimu 
buvo apdovanoti I laipsnio Vy
čio Kryžiaus ordinais, pavar
dės. Mūsų veikli ir išradinga 
renginių vadovė paaiškino, 
kad sunku gauti paskaitinin
kų, tai sugalvojo, kad šio su
sitikimo programą atliksime 
savo jėgomis. Ji iš knygos 
„Lietuva — Sausio 13-oji” (tą 
knygą turėtų turėti ir dažnai 
pasiskaityti kiekviena lietuvių 
šeima), surinko daug medžia
gos, kuria ir pasinaudojo pro
gramos atlikėjai. Jonas Žeb
rauskas, visad padedąs „visa
me kame”, skaitė paskaitą, 
kuri prasidėjo pareiškimu, 
kad „niekas negali nugalėti 
tautos, einančios į laisvę ir ne
priklausomybę”. Tai reiškia, 
kad: 1989 m. rugpjūčio 23 d.
Baltijos kelias parodė: „Mes 
esame”. 1990 m. kovo 11d. pa
skelbė: „Lietuvos valstybė
yra”, 1991 m. sausio 13-oji 
patvirtino: „Mes būsime”.

Sausio 13-ąją Lietuvos ne
priklausomybės priešai taikėsi 
tiesiai į Lietuvos širdį. Buvo 
šaudoma į laisvą žodį, lietuvių 
kalbą. Kaip knygnešių laikais, 
sunkūs svetimšalių batai pir
miausiai trypė laikraštį, žur
nalą ir knygą, nes iš jų sklido 
šviesa ir tiesa.

Taigi tie priešai pirmiausiai 
užėmė Spaudos rūmus, Lietu
vos radiją ir televiziją, televi
zijos bokštą, Vilniaus radijo 
mazgą bei kai kurias kitas 
įstaigas; nuniokojo patalpas, 
įrengimus, plėšikavo. Priešiš
kų veiksmų metu buvo žiau
riausiu būdu nužudyti ar su
žeisti pastatus saugoję žmo
nės (žuvusių — 14, o sužeistų 
daugiau kaip 700).

LR Aukščiausioji taryba 
griežtai protestavo prieš bru
talius TSRS ginkluotųjų pa
jėgų veiksmus, reikalavo, kad 
Tarybų Sąjunga nedelsdama 
nutrauktų agresiją, išvestų 
karinius dalinius iš užgrobtų 
patalpų, taip pat išaiškintų ir 
patrauktų atsakomybėn kalti
ninkus, nors ir kokio aukšto 
rango jie bebūtų. Deja, kaip 
trėmimų ir partizaninių kovų 
metu, taip ir tėvynės laisvėji
mo dienomis, atsirado išdavi
kų, kurie talkininkavo priešui. 
Šį kartą tie ,jedinstveninkai” 
pasiskelbė sudarą Nacionalinį 
gelbėjimo komitetą ir, pasik
vietę TSRS karinę pagalbą, 
norėjo užgrobti valdžią ir, iš
vaikę parlamentą, apsaugoti 
Sovietų Sąjungą nuo galutinio 
sužlugimo. Tai buvo Buroke
vičiaus, Jarmalavičiaus ir į 
juos panašių išdavikų gauja. 
Jei ne tas masinis, beginklis 
žmonių pasipriešinimas, tai 
Jedinstveninkai” gal ir būtų 
pasiekę savo tikslą ir išsau
goję sovietus nuo visiško su
žlugimo. Jų siekiams nepa
vykus, komunistai vis dar ne
nuleido rankų: paskelbė jaunų 
vyrų šaukimą į kariuomenę ir, 
suorganizavę specialią žudikų 
gaują, pavadintą Omonu, 
ėmėsi žudyti. Jie išžudė muiti
ninkus Medininkų užkardoje. 
Bet lietuvių laisvės troškimas 
viską nugalėjo. Neleiskime ši
tam troškimui ir Tėvynės mei
lei sumažėti ar užgęsti, nes 
tada Dangaus keršto šauksis 
net už Lietuvą žuvę kankiniai 
ir didvyriai. Savo paskaitą J. 
Žebrauskas baigė St. Žlibino 
eilėraščiu omonininkams.

Po paskaitos Laima Vaičiū
nienė ir Palmyra Jakienė 
skaitė žmonių, saugojusių par
lamentą, televizijos bokštą ir 
kitus pastatus, įspūdžius. Štai

keli pavyzdžiai. Elena Kirmo- 
nienė iš Druskininkų rašė: 
„Mačiau, kaip kareiviai mušė 
buožėm nekaltus, beginklius 
žmones. Mes traukėmės toliau 
suprasdami, kad prieš šitą 
žvėrį su plikom rankom esame 
bejėgiai. Matėm, kad greito
sios pagalbos mašinos vežė 
sužeistuosius ir žuvusius”. 
Jadvyga Beliauskienė iš Vil
niaus: „...suklupau prie žuvu
sio, kaip prie sūnaus ir pravir
kau giliausia rauda. Bučia
vau jo rankas, peržegnojau ir 
pajutau, kad visi nužudytieji, 
visi sužeistieji sujungė visus 
geros valios Lietuvos žmones 
šventos, nepertraukiamos gi
minystės ryšiais”.

Elena Krivaitienė iš Vil
niaus rašė: „Žmonės akimirks
niu sureagavo: tvarkingai ke
liais žiedais apsupo bokštą, 
tvirtai susikabino. Ten, kur 
mes stovėjome, vyrai atsistojo 
priekyje moterų: mat šioje vie
toje buvo daugiau šeimų su 
paaugliais. Toliau viskas vyko 
žaibiškai: į bokštą pro žmonių 
galvas švilpė kulkos, nuo smū
ginės bangos džerzgžgėdami 
biro stiklai. Stovėjau prie 
bokšto sienos. Atsigręžiau at
gal ir pamačiau, jog bokšto vi
duje viskas ryškiai liepsnoja, 
blaškosi žmonės. Desantinin
kas iš bokšto vidaus spyriu 
išmušė stiklą ir iššoko pro an
gą. Tai buvo tarsi signalas 
tiems jo sėbrams, kurie, išsiri
kiavę priešais mus, pyškino, 
kur pakliuvo. Išgirdau, kaip 
mus prie bokšto ępaudžiantys 
desantininkai ; suriaumojo: 
’Nu, pošli’. Jie puolė pirmyn 
prie bokšto, o mes prasibro
vėme pro jų tarpus ir atsi- 
dūrėjne priešais tankų grandi
nę, pro juos išbėgome į lauky
mę. Priešais pynučių tvorą 
buvo daug žmonių. Pamačiau, 
kaip už parankių veda sužeis
tuosius — krauju pasruvę vei
dai, kruvinos rankos”.

Po trumpos pertraukos buvo 
rodoma labai jaudinanti vaiz
dajuostė „Kruvinasis sekma
dienis”. Ją pažiūrėję, daug kas 
verkė. Baisu buvo žiūrėti į su
žeistus ir žuvusius (jauni, kru
vini, negyvi vyrąj gulėjo ligo
ninėje ant grindų..., neštuvai 
ir lovos buvo reikalingos su
žeistiesiems). Matėme žiauriai 
sužalotą, bet dar su gydyto
jais kalbančią Loretą Asana
vičiūtę, jau iškeliavusią į Ana
pus.

Minėjimą baigė E. Sirutienė, 
paskaitydama poeto Justino 
Marcinkevičiaus žodžius — at
sisveikinimą su žuvusiais Vil
niaus katedros aikštėje: „Prieš 
daugelį metų čia stovėjo di
džiojo kunigaikščio Vytauto 
karstas. Dabar čia guli mūsų 
vaikai ir mes čia susirinkę 
raudam, suprasdami, kad jie 
jau priklauso istorijai, kad jie 
dabar šildosi sužvarbusias 
rankas prie Amžinosios ugnies 
kartu su didžiaisiais tautos 
didvyriais. Lietuva pasilenkia 
prie jų ir užkloja juos Amžina 
laisve. Tai pirmieji tikrai lais
vi respublikos piliečiai ir pir
mosios mūsų nepriklausomy
bės aukos. Savo rankomis jie 
laikė apglėbę ne svetimą, ne 
užgrobtą, o savo žemę. Jų 
akys buvo pakeltos į savo dan
gų, o į automatų šūvius jie at
sakė skanduodami: Lie-tu-va! 
Jie krito su šiuo brangiu žo
džiu lūpose, nunešdami jį prie 
Dievo kojų. Sakau, kokie mes 
stiprūs, kai mano ranka tavo 
rankoje, o tavoji ranka jo ran
koje. Visą Lietuvą apkabinu
sioje rankų grandinėje amži
nai jausime ir, jų žuvusiųjų 
rankas... Mūsų nepriklauso
mybės augalas — gausiai pa
laistytas šventu jos gynėjų 
krauju. Amžinam gyvenimui 
Lietuvos padangėje patekėjo 
jų širdys!..

Gyvensime ir kovosime jų 
šviesoje!..”

Ir šitaip baigėme sausio 13- 
osios minėjmą.

Emilija J. Valantinienė

Linksma Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Dainuoja (iš kairės): Praurimė Ragienė, Stasė Jagminienė, Gedimi 
nas Kazėnas, Jūra Bakaitienė ir Rimantas Dirvonis.

IŠ ARTI IR TOLI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAI LIETUVIU TELKINIUOSE

Lietuvių bendruomenės na
riai praneša apie rengiamus 
Vasario 16-sios minėjimus.

Lemonte Nepriklausomy
bės šventė bus švenčiama Pa
saulio lietuvių centre vasario 
14 d. 11 vai. r. — iškilmingos 
šv. Mišios Pal. J. Matulaičio misi
jos bažnyčioje. 12:30 val.p.p. - 
visuomenės pietūs ir meninė, 
koncertinė minėjimo dalis.

Brighton parko Vasario 
16-osios minėjimas vyks vasa
rio 7 d. 10:30 val.r. Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje bus aukojamos šv. 
Mišios. Po to kalbės P. Vaiče
kauskas, šoks Lietuvos Vyčių 
tautinių šokių grupė, dainuos 
A. Barniškis ir jo vadovauja
mo parapijos choro nariai.

Portlande (Oregono valsti
ja) Nepriklausomybės dienos 
paminėjimas įvyks vasario 13 
d. Latvių salėje (5500 South 
West Dosh Rd., Portland, OR). 
Programą atliks suaugusiųjų 
ir jaunių šokių grupės.

Melrose parko (Illinojaus 
valstija) lietuviai Vasario 16- 
ąją švęs vasario 28 d. Eagles 
Hali (145-147 Broadvvay, Mel
rose Park, IL).

Waukegan/ Lake County
(Illinojaus valstija) lietuvių 
bendruomenė vasario 16-ąją 
švęsti susirinks į Libertyville 
Civic Center vasario 14 d. 
1:30 vai.

Detroite Vasario 16-osios 
minėjimas vyks vasario 7 d. 
Dievo Apvaizdos parapijoje. 
Pagrindinė kalbėtoja - „Drau
go” vyriausioji redaktorė Da
nutė Bindokienė.

New Yorke Nepriklauso
mybės dienos paminėjimas 
vyks vasario 21 d. tokia tvar
ka: 11 vai. r. šv. Mišios Ap
reiškimo bažnyčioje (259 
North 5th Str., Brooklyn, NY), 
2:30 val.p.p. minėjimas Kultū
ros židinyje (341 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY). Kalbės 
Vytautas Volertas.

Putname (Connecticuto val
stija) Vasario 16-osios minėji
mą ruošia JAV LB rytinė 
Connecticuto apylinkė. Minė
jimas įvyks vasario 21 d. 2 
val.p.p. Putnamo Nekalto Pra
sidėjimo M. Marijos seserų 
vienuolyne (600 Liberty Hwy., 
Putnam, CT). Kalbės prof. dr. 
Rimas Vaičaitis.

Cape Cod mieste Neprik
lausomybės dienos minėjimas 
vyks vasario 16 d. Craigville 
Conference Center, Cape Cod, 
MA).

Bostone Vasario 16-osios 
šventė vyks .vasario 21 d. 1 
val.p.p. Piliečių klube.

Vašingtone Vasario 16- 
osios paminėti lietuviai susi
rinks vasario 7 d. 10 val.r. šv. 
Mišios bus aukojamos Va
šingtono Šv. Mato katedroje. 2 
vai. p.p. - minėjimas Latvių 
salėje (Rockville, Maryland). 
Minėjimo metu vyks simpoziu
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mas „Lietuva XX amžiuje.

Baltimorės lietuvių na
muose (851 Hollins st., Balti- 
more, MD) Nepriklausomybės 
dienos minėjimas vyks vasario 
14 d. 2 val.p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas - Donatas Skučas.

New Britain (Connecticuto 
valstija) lietuvių bendruome
nė Vasario 16-ąją švęs vasario 
7 d. Šv. Mišios prasidės 11 
val.r. St. Andrew’s bažnyčioje 
(396 Church Str., New Bri
tain, CT). Programa prasidės 
2 val.p.p. bažnyčios salėje.

Waterbury (Connecticuto 
valstija) gyvenantys lietuviai 
Nepriklausomybės šventę mi
nės vasario 15 d. 3 val.p.p. Šv. 
Juozapo salėje (8 John Str., 
Waterbury, CT). Programoje 
pasirodys vyrų trio: Jurgis 
Petkritis ir broliai Vytautas 
bei Alfonsas Zdaniai.

Sunny Hills (Floridos vals
tija) lietuvių bendruomenė 
Vasario 16-ąją švęs vasario 14 
d. Šv. Teresės parapijos salėje 
(Sunny Hills, FL).

Alaskos lietuviai Neprik
lausomybės šventę paminėti 
susirinks Anchorage mieste 
vasario 13 d.

„ŽAIBO” DIENA 1999

Tradicinė Clevelando LSK 
„Žaibo” diena 1999, metinis 
renginys-pokylis vyks š.m. ko
vo 6 d., šeštadienį, Lietuvių 
namuose. Pradžia: 6:30 vai. 
vak. Jūsų laukia skani vaka
rienė, muzika, šokiai, loterija 
ir... gera nuotaika. Pelnas ski
riamas paremti 1999 metų Š. 
Amerikos Lietuvių jaunučių 
krepšinio žaidynes, kurias 
rengia LSK „Žaibas”, š.m. 
gegužės 1 ir 2 d. Clevelande. 
Kviečiame savo atsilankymu 
paremti lietuvišką jaunimą. 
Dėl platesnės informacijos, 
teiraukitės pas Vidą Tatarū- 
ną, tel. 440-209-0440.

Sportiniai renginiai: Š. Ame
rikos lietuvių metinės šach
matų pirmenybės Dievo Moti
nos parapijoje ir Š. Amerikos 
lietuvių metinės stalo teniso 
žaidynės Clevelando Stalo te
niso klube.

„LSK „Žaibas”
POEZIJOS KONKURSAS 

JAUNIMUI

Skelbiamas Balio Gaidžiūno 
kasmetinis lietuviškos patrio
tinės poezijos konkursas JAV 
lietuvių jaunimui. Konkursą 
globoja Lietuvių rašytojų 
draugija ir mecenato a.a. Ba
lio Gaidžiūno testamento vyk
dytojas Jonas Kazlauskas.

Konkurso dalyviai skirstomi 
į grupes. I gr. - 10-13 m. jau
nuoliai, I premįja - 175 dol., II 
premįja - 75 dol. H gr. - 14- 
18 m. jaunuoliai, I premįja - 
200 dol., II premija - 100 dol. 
Prašome lietuviškų mokyklų

vadovus ir mokytojus paragin
ti jaunimą, kad šie dalyvautų 
konkurse. Dar niekur nes
pausdintą kūrinį pasirašykite 
slapyvardžiu ir atskirame už- 
klįjuotame vokelyje įdėkite sa
vo pavardę, adresą, telefoną. 
Kūrinius siųskite vertinimo 
komisijos narei mokytojai 
Hedvinai Dainienei iki kovo 
15 d. šiuo adresu: Hedvina 
Dainienė, 9613 S. Kilbourn 
Avė., Oak Lawn, IL 60453, 
tel.: 708-425-8967.

SLIDINĖJIMO
VARŽYBOS

CLEVELANDE

Clevelando „Žaibo” slidinė
jimo sekcija ruošia metines 
Clevelando lietuvių didžiojo 
slalomo (Giant Slalom) varžy
bas, š.m. vasario 16 d., antra
dienį, Alpine Valley Ski Area, 
10620 Mayfield Rd., (Rt. 322); 
Chardon, Ohio (maždaug 10 
mylių į rytus nuo 1-271), tel. 
440-285-2211 raštinės; 440- 
729-9775 Snowlįne Report. 
Sekite ženklus prie kelio.

Registracija nuo 6 iki 7 v.v. 
Varžybų pradžia 7:15 v.v. 
punktualiai!

Varžybos vyks „Citizen Ra
če” programos rėmuose, įvai
raus amžiaus klasėje, išren
kant lietuvius iš bendrų pa
sekmių.

Dalyvauti kviečiami visi 
Clevelando apylinkių bei, kam 
įmanoma, ir tolimesnių vieto
vių lietuviai slidinėtojai.

Dėl smulkesnių detalių, pra
šoma kreiptis į slidinėjimo 
sekcijos vadovą Petrą Tarašką 
440-585-1521, Vytenį Čiurlio
nį 216-481-1525 arba Algirdą 
Bielskų 216-486-0889.

„Citizen Rače” varžyboms 
registruojamasi vietoje, tačiau 
lietuviai prašomi apie savo da
lyvavimą mums pranešti iki 
vasario 13 d., kadangi no
rime žinoti bent apytikrį lietu
vių skaičių, idant galėtume 
geriau pasiruošti.

„Citizen Rače” vyksta kiek
vieną antradienį tuo pačiu lai
ku iki sezono pabaigos. Kas 
nori parungtyniauti ir pasitre
niruoti bei susipažinti su są
lygomis, prašomi nuvykti.

LSK „Žaibo” slidinėjimo 
sekcija

SKELBIMAI
• Greitai persiunčiame ir

pristatome siuntinius Lietu
voje. Persiunčiame automo
bilius ir komercinius krovinius. 
Verčiame ir notarizuojame, 
paruošiame dokumentus JAV 
vizų pratęsimui ir iškvietimus. 
Smulkesnė informacija tel. 
773-434-7919, 630-257-6822, 
1-888-615-2147 Atlantic 
Express Corp. („k)

• Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, 5600 S. 
Claremont Avė., penktadienį, 
š. m. sausio 29 d. 7 vai. 
vakaro atidaroma skulp
toriaus Algirdo Petrausko 
paroda. Atidaryme dalyvauja 
pats autorius. Visi kviečiami 
dalyvauti.
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