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„Metų žmogus" — 
Vytautas Landsbergis 

Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis 1996-aisiais ge
riausiai atstovavo Lietuvos žmo
nių interesams. Seimo rinkimai, 
kuriuose pergalę iškovojo V. 
Landsbergio vadovaujami kon
servatoriai, tapo svarbiausiu 
metų įvykiu Lietuvos žmonėms. 

Tai parodė Lietuvos ir Didžio
sios Britanijos viešosios nuo
monės tyrimų bendrovės „Bal
tuos tyrimai" gruodžio 6-16 d. 
atlikta apklausa. 

V. Landsbergis aplenkė ne tik 
kitus politikus, bet ir geriausius 
Lietuvos krepšininkus, kuni
gus, laidų ir renginių vedėjus 
bei menininkus. 

1,003 apklaustieji gyventojai 
paminėjo 67 pavardes. V. 
Landsbergį paminėjo 13 proc. 
apklaustųjų, prezidentą Algirdą 
Brazauską — 12, krepšininką 
Arvydą Sabonį — 6.2, JAV gam
tosaugininką Valdą Adamkų — 
4.5, premjerą Gediminą 
Vagnorių — 3.8, kunigą Ričar
dą Mikutavičių — 3, Centro są
jungos pirmininką Romualdą 
Ozolą — 2.4, laidų vedėją Arūną 
Valinską — 2, CS valdybos pir
mininką Egidijų Bičkauską — 
1.9, krepšininką Šarūną Marčiu
lionį — 0.9 proc. 

„Lietuvos ry te" paskelbtoje 
apklausoje iš viso yra 27 poli 
tikai, 22 aktoriai, režisieriai, 
dainininkai, laidų vedėjai, 8 
sportininkai, 7 dvasininkai, 2 
rašytojai ir 1 teisiamasis. 

Tarp 25 įvairių veikėjų, surin
kusių po 0.1 proc. apklaustųjų 
balsų, yra ir dabar teisiamas ži
nomos Kauno nusikaltėlių gau
jos vadas Henrikas Daktaras. 

Seimo rinkimai Lietuvos gy 
ventojams buvo be abejones 
sva rb iaus ias įvykis. Tai 
pažymėjo 74 proc. apklaustųjų. 
Lietuvos krepšininkų bronza 
olimpiadoje buvo svarbiausia 
1.5 proc. apklaustųjų, bankų 
krizė — 1.3 proc., derybos su 
Latvija dėl jūros sienos — 0.6 
proc., premjero A .Šleževičiaus 
atsistatydinimas — 0.5 proc 

Tarp svarbiausių pasaulio įvy 
kių Lietuvos gyventojams svar 
biausia buvo karo pabaiga Čečė
nijoje — 17 proc. apklaustųjų, 
Atlantos olimpiada — 12, Bill 
Clinton pergalė JAV preziden
to rinkimuose — 8, karo pabaiga 
buvusioje Jugoslavijoje — 5. 
Boris Jelcin pergalė Rusijos rin
kimuose — 3.5 proc. 

Labai nežymiai, palyginti su 
pernai , pasikeitė gyventojų 
nuomonė apie asmeninę sėkmę 
ir Lietuvos padėtį. Daugumai 
apklaustųjų metai buvo įprasti 
— nei sėkmingi, nei nesėkmin
gi. Asmeniškai labai sėkmingi 
1996 m. buvo 2 proc. apklaustų
jų (pernai — 3 proc.), greičiau 
sėkmingi — 26 (26), nei sėkmin
gi, nei nesėkmingi — 40 (43), 
greičiau nesėkmingi — 22 (20), 
labai nesėkmingi — 9 (8). Vie
nas proc. paklaustųjų neturėjo 
nuomonės. 

Lietuvai labai sėkmingi šie 
metai buvo 1 proc. apklaustųjų 
nuomone (pernai taip manančių 
apskritai nebuvo), greičiau sėk
mingi — 19 (14), nei sėkmingi, 
nei nesėkmingi — 39 (49), grei
čiau nesėkmingi — 30(31), labai 
nesėkmingi — 4 (5). 7 proc. ap
klaustųjų (1) neturėjo nuomo
nės. 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, 
BelaPAN žinių agentūrų pranešimais) 

ITAR-TASS. 

Finansų ministras nesutinka 
jam reiškiamais kaltinimais 

Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) 
— Finansų ministras Rolandas 
Matiliauskas pareiškė, jog ne
pasipelnė iš Kredito banke gau
tos 18,000 dolerių paskolos ir 
nepadarė niekam jokios žalos. 

Pirmadienį išplatintame pa
reiškime spaudai finansų mi
nistras aiškinasi, jog kaip tuo
metinis bankininkas ir dabar
tinis finansų ministras neturėjo 
jokių veiteiviškų kėslų. R. 
Matiliausko pareiškimas pa
skelbtas po to, kai masinės 
informacijos priemonėse ir vi
suomenėje kilo diskusija dėl mi
nistro vardu paimtos ir negra
žintos paskolos. 

Diskutuojama yra iš esmės dėl 
moralinės atsakomybės — ar ga
li žmogus, paėmęs paskolą ir jos 
negrąžinęs, būti finansų minist
ru. 

Ministras R. Matiliauskas ra
šo, jog 1993 m. gauta Kredito 
banko paskola naudojosi ne jis. 

o vienas pagrindinių banko ak
cininkų, banko tarybos narys 
Genadijus Rapoportas. Teismas 
vėliau pripažino jį banko skoli
ninku bei priteisė vykdyti visus 
įsipareigojimus, grąžinant pa
skolą. 

Pagal sutartį, pasirašytą su 
Kredito banku, G. Rapoportas 
įsipareigojo grąžinti paskolą da
limis iki 1997 metų balandžio 
mėnesio. Banko administrato
rius teigia, kad paskola grąžina
ma laiku.ir bankas jokių preten
zijų neturi. 

R. Matiliauskas pripažino, jog 
1993 m. jam buvo mokamos 3 
proc. metinės palūkanos, tačiau 
išėjus iš banko, buvo pradėtos 
skaičiuoti 40 proc. palūkanos. 

Praėjusią savaitę valdančioji 
konservatorių partija pareiškė 
grąžinsianti finansų ministro R. 
Matiliausko vardu paimtą pa
skolą, jei jos negrąžintų tikrasis 
skolininkas. 

» Metų moteris" — gabi 
finansininkė 

Vilnius, gruodžio 27 d. (BNS) 
— Lietuvos „Metų moterimi" 
paskelbta vilnietė nepriklauso
ma finansų žinovė Margarita 
Starkevičiūtė. 

Plačioji visuomenė į ja atkrei
pė dėmesį dar pernai, prieš iš
tinkant bankų krizei, dėl jos 
perspėjančių straipsnių. Šiemet 
Margarita Starkevičiūtė spau
doje ir televizijoje analizavo ir 
originaliai komentavo visus 
svarbiausius šalies finansinio 
gyvenimo reiškinius. 

„Pagailo ir žmonių, ir savęs 
pačios — nejaugi saujelė sukčių 
gali mulkinti tūkstančius", pro
giniame interviu žurnalui ,.Mo-

Seulas, gruodžio 28 d. (Reuter-BNS). Jau praėjusi ketvirtadienį Pietų Korėjoje prasidėjo masinis 
pramones darbuotoju streikas, kuriuo proU-stuojarm prieš vyriausybės slaptai priimtą darbo 
įstatymą, leidžianti laikinai atleisti darbuotojus. Mitmgą, kuriame dalyvavo apie 5,000 žmonių, 
Seulo parke suorganizavo nelegali Korėjos profsąjungų konfederacija. Vyriausybė pavadino 
streikus neteisėtais ir pagrasino bausmėmis, bet kol kas jokių priemonių nesiėmė, tuo tarpu policija 
seštauienį Seule į streikuojančiųjų demonstraciją paleido ašarines dujas. 

Nuotr.: Streikuojantys Pietų Korėjos darbininkai. 

NRTV taryba ginčijasi dėl 
naujų vadovų 

Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) 
— pirmadienį Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetas 
patvirtino naująją Lietuvos Na
cionalinio radijo ir televizijos 
(NRTV) tarybą. 

Naujoje taryboje 15 narių, iš
rinktų trejiems metams. Pirma
jame NRTV tarybos posėdyje 
dalyvavę 7 Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto 
nariai pritarė Lietuvos preky
bos, pramonės ir amatų rūmų 
asociacijos prezidento Mindaugo 
Černiausko, muzikologo Riman-

Gurevičienės, rašytojų Euge
nijaus Ignatavičiaus bei Vandos 
Juknaitės , Lietuvių kalbos in
sti tuto vyresniojo mokslinio 
bendradarbio Jono Klimavi
čiaus, žurnalisčių Elvyros Ku
činskaitės, Aurelijos Liauškie-
nės ir Liudvikos Pociūnienės, 
kinematografininkų sąjungos 
prezidento Gyčio Lukšo, archi
tekto Algimanto Mačiulio, Lie
tuvos t ea t ro sąjungos pir
mininko Algio Matulionio, Lie
tuvos istorijos instituto vyr. 
mokslinio bendradarbio Vacio 
Miliaus, Lietuvos teisininkų to Gučo, dailininkės Marytės 

Čečėnai įtaria lietuvį 
prisidėjus prie žudynių 

Groznas, gruodžio 27 d. (AFP- nepateikė. Rusija paneigė kal-
BNS) — Čečėnijos tarnybos su- tinimus, teigdama, kad čečėnai 
ėmė dar 15 asmenų, įtariamų taip bando nuslėpti nesugebėji-
prisidėjus prie šešių Raudonojo mą apginti piliečius ir savo teri-
kryžiaus darbuotojų Čečėnijoje torijoje kontroliuoti ginkluotas 
nužudymo. Pasak Čečėnijos sau- grupuotes. 

draugijos pirmininko Kęstučio 
Stungio bei leidinio „TV ante
na" redaktoriaus Valdo Vasi
liausko paskyrimui. 

Pirmajame naujosios tarybos 
posėdyje nedalyvavo Jungtinėse 
Valstijose dabar besilankantis 
Piliečių chartijos deleguotas 
rašytojas E. Ignatavičius. 

Naujoji taryba bei Seimo ko
miteto nariai smarkiai ginčijosi 
dėl NRTV pirmininko bei jo 
pavaduotojo skyrimo tvarkos. 
Susitarta sausio 7 d. surengti 
antrąjį posėdį ir jame išrinkti 
tarybos vadovus. 

NRTV tarybos pirmininkas ir 
jo pavaduotojas bus renkami 
vieneriems metams absoliučia 
tarybos narių balsų dauguma. 

Maskva. Rusija ir Kinija šeš
tadienį pasižadėjo skatinti arti
mesnius karinius ir ekonomi
nius santykius, siekdamos at
sverti JAV įtaką pasaulyje po 
„šaltojo karo". Bendrame nuta
rime, priimtame po Kinijos 
premjero Li Pengo 3 dienų vizi
to Maskvoje, du Eurazijos gi
gantai paskelbė naują erą vals
tybių tarpusavio santykiuose. 
Rusijai ieškant jos naujų ginklų 
ir techninės patirties pirkėjų, 
Kinijoje, kurios ekonomika au
ga nepaprastai greitai, yra pati 
geriausia rinka. 

T e h e r a n a s . Iranas šeštadie
nį, dalyvaujant Raudonojo Kry
žiaus atstovams, Irakui perda
vė 742 karo belaisvius, pažymė
damas musulmonų istorinio va
do Mehdi gimtadienį ir Kalėdas. 

Pek inas . Kinija pasiūlė mili
jono juanių (120,000 dol.) atly
ginimą už informaciją, kuri pa
dėtų suimti asmenis, atsakin
gus už bombos sprogimą Tibeto 
sostinėje Lhasoje. Sprogimas, 
įvykdytas praeitą savaitę, pada
rė žalos miesto centrui. 

Nai robi . Penktadienį Ruan
dos pietryčiuose esančiame 
Kibungo mieste prasidėjo pir
masis įtariamųjų 1994 m. geno
cido vykdytojų teismas. Buvęs 
medicinos asistentas Deo Bizi-
mana ir buvęs vietos valdytojas 
Egide Gatanazi — tai du iš 
90,000 kalėjimuose laikomų įta
riamųjų, kaltinamų išžudžius 
daugiau kaip 800,000 tutsių 
genties žmonių. Jei teisiamieji 
bus pripažinti kaltais, j iems 
gresia mirties bausmė. 

Be lgradas . Serbijos prodemo-
kratiškasis judėjimas pareiškė 
esąs pasirengęs pradėti dialogą 
su prezidentu Slobodan Milo-
ševič dėl daugiau kaip mėnesį 
t runkančių gatvės protestų nu
traukimo, jeigu jis pripažintų 
valdančios partijos pralaimėji
mą vietos rinkimuose. Tuo tar
pu sekmadienį, 42 dieną iš eilės 
į Belgrado gatves išėjo per 
50,000 koalicijos „Zajedno" ak
tyvistų ir apie 20,030 j iems pri
tar iančių studentų. 

M a s k v a . Taika Čečėnijoje bu
vo vienas svarbiausių pasieki
mų 1996 m., pirmadienį pareiš
kė Rusijos prezidentas Boris 
Jelcin. „Negaliu pasakyti, kad 
u ž b u r t a s n e p a k a n t u m o i r 
neapykantos ratas visur ir visiš
kai pralaužtas. Taikos kursas 
dažnai patiria sunkių smūgių. 
Bet aš sieksiu juo nenukrypda
mas. Tai — prezidento kursas" , 
sakė Jelcin. 

G v a t e m a l a . Gvatemalos vy
riausybė ir marksistai sukilėliai 
sekmadienį pasirašė istorinį su
sitarimą, kuriuo oficialiai nu
t raukiamas 36 metus t rukęs 
partizaninis karas, nusinešęs 
140,000 žmonių gyvybių. Iškil
mingoje susitarimo pasirašymo 
ceremonijoje Valstybinių rūmų 
kieme dalyvavo Gvatemalos 
prezidentas Aivaro Arzy, dauge
lio Lotynų Amerikos šalių ir Is
panijos vadovai, svečiai iš viso 
pasaulio. 

P e k i n a s . Po 7 metų derybų 
Kinijos sostinėje gruodžio 27 d. 
Kinija, Rusija, Kazachstanas, 
Kirgistanas ir Tadžikistanas 
susitarė sumažinti karines pa
jėgas pasienyje. 

teris" sako M. Starkevičiūtė. 
Jos vertinimu, „netiesa, kad 
bankuose visi pinigus vagia. Tai 
daro dažniausiai senos kartos 
nomenklatūrininkai, įpratę taip 
egltis visą gyvenimą". 

„Metų moterį" renka didžiau
sias Lietuvos žurnalas „Mote
ris". Iki šiol šį titulą yra pel
niusios tarptautinio teatrų fes
tivalio direktorė Rūta Vana
gaitė, dienraščio „Lietuvos ry 
tas" žurnalistė Bronė Vainaus
kienė ir Lietuvos televizijos 
režisierė, tarptautinių konkur
sų laureatė Janina Lapinskaitė. 

Naujoji „Metų moteris" Mar
garita Starkevičiūtė sako, kad 

gumo tarnybos pareigūno, vie
nas suimtųjų yra lietuvis. 

Sali mieste, už 30 km nuo 
Grozno, čečėnai suėmė 13 oseti
nų, vieną ingušą ir lietuvį 
pranešė čečėnų antiteroristi-
niam daliniui vadovaujantis 
Chunkar-Paša Israpilov. 

Kiti grupės nariai, taip pat ir 
jų vadas, čečėnų antpuolio metu 
pabėgo. Iš jų būstinės buvo pa
imti automatai ir įrenginiai 
raketoms paleisti. 

K. Israpilov sakė apie grupę 
jau seniai žinojęs, ir manoma, 
kad jos nariai susiję su daugeliu 
kitų nusikaltimų. Čečėnu val
džia gruodžio 20 d. suėmė tris če
čėnus, įtariamus tiesioginiu da
lyvavimu žudynėse, tačiau dar 
nežinoma, ar ketvirtadienį su
imti asmenys su jais susiję. 

Suimtieji, prisistatę Igor ir 
Sergej, neigė kaip nors susiję su 
lapkričio 16 nakties žudynėmis 
Novy Atagų ligoninėje už 20 
km į pietus nuo Grozno, kai 
gruodžio 17-osios naktį buvo nu
žudyti šeši Raudonojo Kryžiaus 
darbuotojai, tarp jų 5 moterys. 

Čečėnai dėl gydytojų nužu
dymo apkaltino Rusijos specia
liąsias tarnybas, tačiau jokių 
įrodymų savo kaltinimams dar 

žymesnių teigiamų pasikeitimų 
Lietuvos gyvenime tikisi „ne 
anksčiau kaip po ketverių metų, 
kai į valdžią ir vyriausybę ateis 
naujos kartos žmonės, išsimoks 
line ir išsiauklėję jau nepriklau
somos Lietuvos laikais". 

Rusija i r Čečėnija nesikreipė 
dėl žudynėmis įtariamojo 

lietuvio 

Vilnius, gruodžio 30 d. (BNS) 
— Lietuva kol kas negavo jokios 
oficialios informacijos apie Rau
donojo kryžiaus darbuotojų Če
čėnijoje nužudymu įtariamą lie
tuvi Deivį Valutkevičių, suėmi
mo metu turėjusi kauniečio 
pasą. 

Prašymo suteikti informaciją 
apie nusikaltimais įtariamą lie
tuvį pirmadienį dar nebuvo 
gavusi nei Lietuvos generalinė 
prokuratūra, nei paprastai apie 
tokius incidentus pirmoji infor
muojama ambasada Maskvoje. 

Reportažą apie suėmimą per 
televiziją matę D Valutkevi-
čiaus artimieji dienraščiui „Res
publika" patvirtino jį atpažinę. 
D. Valutkevičius Lietuvoje buvo 
laikomas dingusiu be žinios nuo 
1993 m. vasaros. 

Lietuvos ambasados Rusijoje 
patarėjas politikos klausimais 
Petras Zapolskas teigė apie Če
čėnijoje įkliuvusi lietuvį sužino
jęs tik iš televizijos. Ambasada 
laukia oficialios Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos notos apie 
Rusijos teritorijoje nulaikytą lie
tuvį arba paklausimo iš Čečėni 
jos tarnybą, sakė P. Zapolskas. 
Tačiau, pažymėjo jis, Rusija šią 
savaitę švenčia Naujuosius me
tus ir Kaled.i-. -d"! vargiai 
galima tikėtis dieglio oficialių 
institucijų aktyvumo. 

Liberalai kritikuoja 
valstybės biudžetą 
Vilnius, gruodžio 24 d. (BNS) 

— Lietuvos liberalų sąjunga nei
giamai įvertino pirmadienį Sei
mo patvirtintą kitų metų vals
tybės biudžetą. 

Ypač daug kritikos pirmadie
nį posėdžiavusi LLS taryba pa
reiškė dėl numatyto beveik 700 
mln. litų biudžeto deficito. 

„Biudžeto deficitas yra gyve
nimas skolon, todėl negali būti 
pateisinamas jokiais deklaruo
jamais tikslais ir aplinkybė
mis", pažymima gruodžio 24 d. 
išplatintame LLS pareiškime. 

Europoje — stiprūs šalčiai ir sniegas 
V i l n i u s , gruodžio 28 d. 

(PAR-Reuter AFP-BNS) - Iki 
šeštadienio Lenkijoje nuo šalčio 
mirė 10 žmonių. Salyje oras bu
vo atšalęs iki 37 C ( -33 F) laips
nių, ir tai žemiausia tempe
ratūra nuo 1927 metų. 

Vargstančios Rumunijos sos
tinėje Bukarešte nuo šalčio ir 
gausaus sniego mirė ne mažiau 
kaip 20 benamių. Benamiai, 
įskaitant kelis tūkstančius naš
laičių vaikų, naktimis slepiasi 
požeminėse šiluminėse ango
se. 

Penki žmonės mirė Maskvoje, 

Reketininkus nušovusį verslininką 
saugos vyriausybės apsauga 

Vilnius, gruodžio 27-30 d. 
(BNS) — Specialiu Lietuvos 
premjero Gedimino Vagnoriaus 
(TS) potvarkiu vadovybės ap
saugos departamentas įpareigo
tas organizuoti ginklu Panevė
žio nusikaltėliams pasipriešinu
sio verslininko Rimo Okuličiaus 
apsaugą. Šio specialaus dalinio 
apsaugos darbuotojai saugo 
valstybės vadovus ir aukštus pa
reigūnus. 

Pirmadienį pas i r a šy tu 
premjero potvarkiu vidaus 
reikalų ministrui Vidmantui 
Žiemeliui (TS) ir generaliniam 
prokurorui Vladui Nikitinui pa
siūlyta sudaryti bendrą tardyto
jų ir VRM organizuoto nusikals
tamumo tyrimo tarnybos parei
gūnu, grupę, kuri tirtu Panevė-
žio nusikalstamų grupuočių 
veiklą ir užtikrintų, kad prieš 
jas būtų imtasi neatidėliotinų 
griežtų įstatyminių priemonių. 

Yvri<uisvb< - spaudo? tarnyba 
pranašė, kad premjero potvarkis 
pasirašytas atsižvelgiant į nusi

kalstamų grupuočių Panevėžio 
mieste ir pastarųjų dienų įvy
kius. 

Kūčių vakarą į Panevėžio par
duotuvę „Svainija" jau ne 
pirmą kartą atvykę banditai 
reikalavo 10,000 dol „duoklės". 
Jos savininkas Rimas Okuličius 
atsisakė mokėti pinigus, o ban
ditams pradėjus jį pulti, ėmė 
šaudyti. įvykio metu buvo nu
šauti 4 žinomi nusikaltėlių gau
jos nariai, 4 buvo sužeisti. Šiuo 
metu R. Okuličių, jo šeimą ir 
parduotuvę saugo policija. 

Premjero pot^brkiu taip pat 
siūloma įvertinti Panevėžio 
teisėtvarkos bei teisėsaugos pa
reigūnų veiksmus, kovojant su 
plintančiu organizuotu nusi
kalstamumu. Už nuveiktą dar
bą specialioji grupė privalės at
siskaityti iki sausio 29 dienos. 

Kaip teigia Lietuvos genera
linis prokuroras Vladas Nikiti
nas, byla gali būti greitai baig
ta, nes yra „aiškūs būtinosios 
ginties faktai". 

kuri yra pakeliui iš Sibiro į Eu
ropą plūstančiam šalčiui. Pran
cūzijoje šią savaitę nuo šalčio 
mirė penki žmonės, daugiausia 
benamiai. 

Sniegas arba šalti orai ta ip 
pat užgriuvo Bulgariją, Austri
ją, Šveicariją, šiaurės Graikiją. 

Moldavijos vyriausybė sekma
dienį paskelbė šalyje ypatingąją 
padėtį, užklupus neregėtiems 
šalčiams, sumažėjus dujų teiki
mui. Sekmadienį Moldavijos 
sostinėje Kišiniove buvo 27 C 
( - 1 7 F) laipsnių šalčio, butai 
šildomi tik iki 11 C (52 F) laips
nių šilumos, pramonės rajo
nams šiluma aplamai nebuvo 
tiekiama. 

Turkijoje sniego griūtis slidi
nėjimo kurorte palaidojo šešis 
vaikus nuo 11 iki 16 metų. 

Kaukazo kalnų perėjose ban
doma išgelbėti tuos, kas įstrigo 
tuneliuose. Šiaurės Osetijoje 
viename tunelyje sniego griūty
je buvo rasta 300 žmonių 120-je 
automobilių. 

Bulgarijoje mirė aštuoni žmo
nės, iš jų keturi — blogai šildo
moje psichiatrinėje ligoninėje. 
Sniego audros uždarė Belgijos 
aerodromus , net Didžiojoje 
Britanijoje teko atidėti kelias 
futbolo ir regbio rungtynes. 

KALENDORIUS 
Gruodž io 30 d.: Sabinas, 

Dovydas, Augąs, Anyta. 1860 
m. gimė kalbininkas Jonas Jab
lonskis. 

G r u o d ž i o 31 d.: Šv. Sil
vestras I, popiežius (mirė 335 
m.); Melanija, Gedgantas, Nau-
dutė. 1858 m. gimė Vincas Ku
dirka. 1920 m. įkurta Lietuvos 
Opera. 
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JONAS ADOMAVIČIUS, MJD. 

MEDICINOS INFORMACIJOS 
GREITKELIS: LIETUVA-AMERIKA 

SALVINIJA KOCIENĖ 

Lietuvos Medicinos bibl iotekos direktore 

Teigiamumai viršija 
neigiamumus 

Nors be regulų moters mote
ris* <is hormonais gydymosi tei
gi;, o amai ilr minimi n viršija su 
tok: io gydymu surištus pavojus, 
vie>- k pat - nurodo, kad ilgo 
tok: gydymosi moterys nepri-
sil o. N: trečdalis tokių 
m... u jor duotų vaistams 
re t uu nep: -maudoja, o tokių 
m<- u p ; (50*^) pradėto 
g\V i° ? 1 < - • ~a^° už pusmečio. 

"okio at-.- -kymo priežastys 
yr ;dėtir . s Vienas dalykas 
yr : iškūr uoterys atsisako 
g\ nos?i, manydamos, kad 
gyd> mosi gė s neviršija blogio 
— neigiam ašalinio veikimo. 

Gydv .>jo veikla 

Gydytoja? privalo tartis su 
ki- iena regulų moterimi 
dė jos asmeniško kaulų su
mink štėj i rr o osteoporozės), dėl 
širdies ligos :r vėžio pavojaus. 
Kadangi moteriškais hormonais 
gydymasis :abar dėl moters 
sveikatos pagerinimo pata
ri; .s visa r: moters amžiui, o 
ne v.en trur ";am laikui: tik pra
šali oimui turimų negerumų 

(šiiunos-prakaito pylimo...), 
reik;a nuo!a jas šviesti ir joms 
talkinti, kad tokio reikalingo 
gydymosi prisilaikytų. 

Su tokiomis moterimis gydy
tojo bendravimas iš karto du 
kiškius nušauna: padidina tik 
pradedančių taip gydytis 
skaičių ir didina ilgai besi
gydančių gretas, idant jos iš 
tokio gydymosi gautų tikrąją 
naudą. Sėkmės. 

Fasiskaitvti: „Internal Me-
dicme-IM", May 1998 Vol. 17, 
No 5 

ATSAKYMAS I 
KLAUSIMA 

Klausimas. Mudviejų labai 
ge*"i vaikai au suaugo, išsi
mokslino ir i- mūsų lizdo išskri
do palikdam mudu vienu du su 
tėvuku. Rodcs. gyvenk ir norėk. 
Dabar turim*- daugiau laiko ir 
Savimi pasii-.pinti — tą savo 
pu.-' tina sve kata kiek ilgėliau 
tvirtesne užlaikyti. Vyras, labai 
8tr>r>iai savr sveikatą prižiurė
dą "las. ragira ir mane kiek 
stropiau prižiūrėti. Mat. aš 
kiek apsilek -.u — tu darbų bė
ga -.- man v -u pirma buvo. 

T::aėl prašau. Tamsta dakta
re, man paaiškinti kiek nuodug
ni n kaip ?"ikia elgtis, j ką 
da- .JU kr< • dėmėsi, kad kuo 
il^. iu ta :;ano širdis man 
tari utu. 

At -akyrr; -. Kai dar pernai 
gy- :ojai s~ -ste. ar estrogenu 
gy n ašis - naži nt i moters šir-
dž ^mūg- ivojų. tai jau šiais 
m * nieki •• tokiam gydymui 

• ne :esir dauguma žinovų 
re i net' isioms moterims 
pa a gyd :s moterišku hor-
m u estr- enu. Mat, jau 
keletastynn nurodo, kad, taip 
elį- . ~.tis, - 'eris gali perpus 
(5* surr nti savo širdžiai 
su- 'im" p įju. Visa nelaimė, 
ka - ,k m?.' dalis moterų iki 
da • g\d< - estrogenu, kuris 
jor eiki? ; >augą nuo širdies 
su • rjrimo 

Tokio mo'erų elgesio yra 
viena prieža: • s — tai tikro kelio 
ne -. kum;: -;aip galima pra
šą -ti kenr minga estrogeno 
pov. ikj Į . mdos vidinį iš-
klo: i lendc; triumą). Tyrimai 
nu' !o, ka-i estrogeną imant, 
pa i ja te -Kloto susirgimas 
veži n Jis Bėra dažnas, bet visgi 
pavijingas, usirgimas. 

Laimė, dahar ištirta, kad, 
imant kartu su estrogenu dar ir 

antrą moterišką hormoną — 
progestiną, gimda esti apsau
goma nuo kenksmingo estro
geno poveikio gimdai. 

Vienok dar yra neatsakytas 
klausimas, ar progestinas nepa
naikina gero estrogeno povei
kio, t.y. pagausinimo gerojo cho
lesterolio (HDL) ir kraųjuje ir 
sumažinimo blogojo choleste
rolio (LDD. Tas toks estrogeno 
poveikis ir sumažina moteriai 
širdimi susirgti pavojų. O jei 
progestinas panaikintų gerąją 
estrogeno veiklą — tada hormo
ninis gydymas nieko gero šir
džiai neatneštų. 

Dar daugiau dvejopais hor
monais gydymą komplikuoja 
kelių progestino formų buvimas 
ir jo skirtingu būdu ėmimas. 

Progestinas imamas pasku
tinėmis 12 dienų kiekvieno 
mėnesio (tai ciklinis progestinu 
gydymasis), bet jis už tai ir 
sukelia gimdos kraujavimą — 
panašų į normalų regulų krau
javimą. Aišku, kad moterys to 
visa jėga kratosi. 

Už tai dabar pradėtas ma
žomis dozėmis progestinu gydy
masis kasdieninis (tai nuola
tinis progestinu gydymas). Jis 
apsaugo moteris nuo gimdos 
kraujavimo, bet kartu darosi ne
aišku, ar toks kasdieninis to 
vaisto ėmimas apsaugo gimdą 
nuo vėžio ir širdį nuo smūgio. 

Štai atsakytini klausimai: 
kaip estrogenas imtinas? Ar 
moteris turi kartu su estrogenu 
imti ir progestiną? Jei taip, tai 
kaip dainai ir kokia forma? Per 
šešerius metus atlikti tyrimai 
teikia paskatinančių duomenų. 
Apie juos kitą kartą. 

O dabar Tamsta elkis šitaip. 
Būk gydytojo žinioje. Pagal iš
gales darbuokis: darbą laikyk 
palaima, o ne prakeikimu. Mai
tinkis vegetariškai: vaisiais, 
daržovėmis, kiaušinio balty
mais, nugriebtu pienu (skini 
milk), žuvimi, stambiai maltų 
miltų duona ir tokiais pat ja-
vainiais, gausiai valgyk stamb-
menų (fiber): suvalgyk dešimt 
per dieną obuolių ar kriaušių, 
vieton cukraus — valgyk medų, 
vietoje taukų bei įvairių riebalų 
— sėmenų, saulėgrąžų (jei 
gauni), o čia praktiškiausias — 
kukurūzų aliejus. Neliesk jokios 
mėsos , ypač vidaus organų 
(pvz. kepenis). Visas turimas 
ligas tvarkykis su gydytojo 
pagalba ir bent vieną tikrai 
gerą darbą stenkis kasdien 
padaryti. Tas tamstą gelbės nuo 
„tuščio lizdo negerovių", kai du 
senoviški balandėliai palikote, 
vaikams lizdą apleidus. Sėkmės! 

KURIAMAS SPECIALIŲ 
LIGONINIŲ TINKLAS 

Gruodžio pradžioje Medicinos 
akademijos Kardiologijos klini
koje surengta I valstybinė svei
katą stiprinančių ligoninių 
(SSL) konferencija, kuria siekia
ma įkurti Lietuvos SSL tinklą. 

Konferencijoje vienuolika res
publikos ligoninių vyriausių 
gydytojų apsvarstė savo medici
nos įstaigų galimybes įstoti į 
naująją organizaciją. 

Lietuvos SSL tinklo veiklą ko
ordinuos Kauno akademinių 
klinikų (KAK) atstovai ir sep
tyni jungtinio SSL komiteto 
nariai bei taryba. 

Europoje 1988 metais įsikūrė 
penkios, sveikatą stiprinančios, 
ligoninės, kurios vadovaujasi 
tiksliai nustatytomis pacientų 
priežiūros normomis, taip for
muodamos naują sveikatos ap-

Nė viena visuomenė, žengda
ma į demokratiją ir reformuoda
ma daugelį savo krašto ūkio ša
kų, nepasieks teigiamų rezul
tatų, nepasirūpinusi informaci
jos tiekimu, kad kiekvienas 
žmogus turėtų galimybe tobulė
ti. Tai ypač svarbu mums, me
dicinos informacijos tarnybų 
darbuotojams, gerai suvokian
tiems, kad informacijos bado pa
dariniai medicinoje gali būti 
lemtingi visuomenės vystymui
si. 

Besididžiuodami visame pa
saulyje garsių mūsų valstybės 
medikų darbais, galvojame ir 
apie naujausios pasaulio biome-
dicininės informacijos prieina
mumą bei greitesnius jos patei
kimo medicinos darbuotojams 
kelius. Sprendžiant šią prob
lemą, vien gerų norų nepa-

Pastaruoju metu mums į pa
galbą atėjo įvairus Vakarų kraš
tų fondai, organizacijos, JAV gy
venantys mūsų tautiečiai. Ta 
proga norėčiau priminti JAV 
prezidento Franklino Roosevelt 
mintis apie tai, kad pažanga pa
tikrinama ne turtėjimu tų, 
kurie jau turi daug, o sugebė
jimu deramai aprūpinti tuos, 
kurie turi pernelyg mažai. 

Lietuvos medicinos biblioteko
je (LMB) š.m. birželio 20 d. 
iškilmingai buvo pristatytas 
Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto ir LMB prijungimo 
prie Internete projektas, pa
rengtas JAV Valstybinės medi
cinos bibliotekos specialistų. 
JAV Valstybės departamentas 
projektui įgyvendinti skyrė 
43,000 dol. Dabar VU Medicinos 
fakultetas turi optinio ryšio 
liniją, o LMB — nepriklausomo 
telefono ryšio liniją, kuria in
formacija gali „tekėti" 256 kb/s 
greičiu. 

Renginio metu mūsų bibliote
kos darbuotojos bei Medicinos 
fakulteto studentai pademonst

ravo medicinos informacijos 
paieškų programas. Amerikos 
Valstybinė medicinos biblioteka 
(NLM) Lietuvos medikams ke
letui metų suteikė galimybe ne
mokamai naudotis „Grateful 
Med" programa, kuri leidžia at
likti paieškas 30-tyje medicinos 
duomenų bazių, tarpbiblio
tekinių užsakymų programa 
„Docline", per kurią medikai 
gali gauti straipsnių kopijas. 
Mūsų medikams tai nepamaino-
ma priemonė, kol kas vieninte
lis kelias gauti išsamią, greitą, 
juos dominančią informaciją. 

Be to, buvo pristatytos ir 
Medicinos fakultete bei LMB 
turimos „Multimedia" pro
gramos. Iškilmėse dalyvavo 
Lietuvos Sveikatos apsaugos 
ministras A. Vinkus, JAV am
basadorius Lietuvoje J. Swi-
hard, VU rektorius R. Pavilio
nis, Lithuanian Mercy Lift pre
zidentas Jurgis Lendraitis bei 
projekto iniciatorius ir vadovas 
JAV Valstybines medicinos bib
liotekos mokslinis darbuotojas 
Craig Locatis. Jis padėkojo 
Lietuvoje ir Amerikoje projektą 
vykdžiusiems V U Medicinos fa
kulteto kompiuterių laboratori
jos direktoriui Rimvydui Mas
keliūnui, LMB darbuotojams, 
Jurgiui Lendraičiui, nuo kurių 
nuoširdaus darbo priklausė 
projekto sėkmė. 

Buvo perskaityti sveikinimo 
laiškai, kuriuos atsiuntė JAV 
NLM direktorius Donald Lind-
berg, buvęs šios bibliotekos 
tarptautinių programų direkto
rius Richard Hsieh. Ministras 
A. Vinkus bei rektorius R Pavi
lionis, įvertinę šio projekto svar
bą Lietuvos medicinai, įteikė 
padėkos raitus Craig LocaČiui, 
Jurgiui Lendraičiui bei JAV 
NLM vadovams. 

Šio projekto įgyvendinimas — 
tai Lietuvos medicinos infor
macijos tinklo plėtimo pagrin
das. 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

EVOLIUCIJOS TEORIJA YRA 
PAGRISTA 

Kreipdamasis į Popiežinės 
mokslų akademijos narius, po
piežius Jonas Paulius II spalio 
22 d. pareiškė, kad Bažnyčia 
pripažįsta evoliuciją kaip teori
ją, gerai pagrįsta tyrimais įvai
riose mokslo srityse. Sykiu jis 
tvirtino, jog mokslas negali 
paaiškinti žmogaus gyvybės 
dvasinio aspekto vystymosi. 

Popiežius pavadino reikšmin
gu faktą, kad kelios mokslinės 
disciplinos nepriklausomai vie
na nuo kitos pateikė evoliucijos 
įrodymus. „Labiau derėtų kal
bėti ne apie 'evoliucijos teoriją', 
bet apie 'evoliucijos teorijas'", — 
sakė jis. „Toks pliuralizmas 
atsižvelgia, viena vertus, į 
aiškinimų, norinčių pateikti 
evoliucijos mechanizmą, įvairo
ve ir, kita vertus, į įvairias 
filosofijas." Jonas Paulius II 
pastebėjo, kad jis nesąs pirmasis 
popiežius, tvirtinantis, jog 
mokslas ir Bažnyčia gali rasti 
sutarimo taškų šioje srityje. 
Pavyzdžiui, popiežius Pįjus XII 
1950 metais paskelbtoje en
ciklikoje rases, jog tarp evoliuci
jos ir tikėjimo doktrinos nėra 
prieštaravimo, jeigu išsaugomi 
tam tikri tvirti tikėjimo taškai, 
kur nedaroma nuolaidų. „Šian
dien, praėjus beveik pusei šimt
mečio nuo enciklikos paskelbi
mo, naujos žinios leidžia pripa
žinti evoliucijos teoriją esant 
daugiau nei vien hipoteze", — 
pareiškė Jonas Paulius II. 

Tačiau popiežius akcentavo, 
kad, Bažnyčios požiūriu, evoliu-

saugos strategiją, kuri grindžia- cįjce procese kažkur turėtų būti 
ma orientacija ne į ligą, o į „ontologinis šuolis", momentas, 
sveikatą. kai pasirodė žmonėms turintys 

dvasine egzistenciją ir tokias 
savybes, kaip savimonė, mora
linė sąžinė ir laisvė. Moksliniai 
stebėjimai nepajėgūs verifikuoti 
tokio dvasinio poslinkio, jie 
tegali registruoti kai kuriuos 
svarbius specifiškai žmogiško 
vystymosi ženklus. 

Kalbėdamas apie mokslinį 
metodą apskritai, popiežius 
pastebėjo, jog „teorijos tei
singumas įrodomas tiek, kiek ją 
įmanoma verif ikuoti". „Ji 
nuolatos vertinama, atsižvel
giant į kaupiamus faktus", — 
tęsė Jonas Paulius n Kai teori
ja nebepajėgia paaiškinti faktų, 
išryškėja jos taikymo ribos. Ta
da teoriją būtina peržiūrėti. 
Nors šis metodas laikui bėgant 
padėjo išaštrinti žmogaus biolo
gijos žvilgsnį, jo nevalia taikyti 
dvasiniams dalykams. Tokios 
priemonės žinioms gauti nepa
jėgia paaiškinti „perėjimo į to, 
kas dvasiška, momento", kai 
būtybė, kuri tapo šiuolaikiniu 
žmogumi, gavo sielą. Tiktai teo
logija gali užpildyti šią spragą. 
Baigdamas popiežius linkėjo 
mokslininkams, kad „Evangeli
jos šviesa labiau apšviestų jūsų 
atliekamus gyvosios materijos 
ištakų bei sklaidos tyrimus". 

Iškilmingu simpoziumu apie 
„gyvybės ištakas ir pirmąją 
evoliuciją" bei mokslą, artinan
tis trečiajam tūkstantmečiui, 
Popiežinė mokslų akademija pa
minėjo savo 60-ąsiss metines. 
1936 metais popiežiaus Pijaus 
XI atkurtai akademijai priklau
so 80 mokslininkų, tarp kurių 
yra keli Nobelio premijos lau
reatai. Mokslininkai, kuriuos 

VILNIAUS ARKIVYSKUPO 
KALĖDINIS 

PASVEIKINIMAS 
Lietuva laukia Kristaus 

Gimimo, rašo Vilniaus arkivys
kupas metropolitas Audrys 
Juozas Bačkis Eltai perduotame 
kalėdiniame sveikinime. 

Kur ieškosime Gimusio Kris
taus? Jo nerasime blizgančiose 
pramogų salėse, nei praban
giuose rūmuose. Jei norime su
tikti Kalėdų Kūdikį, eikime į 
gatves, pasilenkime prie sušalu
sio e lgetos , aplankykime 
vienišą senelį, nušluostykime 
našlaičio ašarą, pagelbėkime 
ligoniui. 

Tuomet mums sušvis Kris
taus veidas, o jame ir visas 
dangus, nes tik gailestingoje ir 
mylinčioje širdyje Dievas kuria 
savo karalyste. 

Pasaulyje, kurį Dievas taip 
pamilo,, jog atidavė savo viena
tinį Sūnų", švęsime tikras Kalė
das, kai mūsų širdys taps atvi
ros Dievo gailestingumui, kai 
Kristaus pavyzdžiu mokėsime 
tuo gailestingumu dalintis su 
mūsų broliais, ypač tais, kurie 
šiandien yra dideliame varge, 
kurie praradę viltį, kurie už
miršę kelią prie gailestingosios 
meilės Šaltinio. 

Mieli Lietuvos žmonės, nuo
širdžiai sveikinu Jus su Kris
taus Gimimo švente. Atverkime 
savo širdis Dievo meilei ir 
gailestingumui. Teatneša Jis 
mūsų namams ir visai brangiai 
mūsų tėvynei Lietuvai taiką, 
ramybę ir brolišką sugyve
nimą", — baigia kalėdinį svei
kinimą Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis. (Elta, 
12.24) 

PIEMENĖLIU MIŠIOS 
TRANSLIUOTOS PUSEI 
MILIJARDO KATALIKU 

Popiežius Jonas Paulius II 
Vatikane antradienio vidur
naktį, gruodžio 25 d., aukojo, 
Piemenėlių Mišias, kurių Sv. 
Petro bazilikoje klausėsi maž
daug 6,000 maldininkų, šimtai 
prelatų ir 130 prie Šventojo sos
to akredituotų diplomatų. Tele
vizija Mišias transliavo daugiau 
kaip pusei milijardo viso pasau
lio Romos katalikų. 

„Šiandien mes meldžiamės už 
visus žmones, tikinčius ir ne

tikinčius, krikščionis ir nekrikš
čionis. Taip mes norime būti iš
tikimi dovanai, kurią Dievas šią 
naktį atnešė Betliejuje — malo
nei mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus, kuris gimė visiems 
žmonėms", sakė popiežius savo 
pamoksle. 

Per Mišias popiežius ir susi
rinkusieji kalbėjo maldas arabų, 
portugalų, prancūzų, lenkų, 
vokiečių ir filipinų tagalų kalba. 
Buvo meldžiamasi už „vaikus, 
kurių žmogiškasis orumas nu
kentėjo", už neturtinguosius ir 
persekiojamuosius, menininkus 
ir inteligentus, už valstybių 
vadovus ir diplomatus, „kad jie 
būtų taikos vyrai ir moterys". 

Popiežiui gėles įteikė 12 vaikų 
iš Argentinos, Burkinos-Faso, 
Indijos, Korėjos, Peru, Indone
zijos ir Jordanijos. 

Grįžęs į savo apartmentus, Jo
nas Paulius TJ prie įėjimo esan
čioje prakartėlėje į ėdžias padėjo 
mažą kūdikio Jėzaus statulėlę. 
Po to jis lengvai užkando su 

akademijos nariais visam gyve
nimui skiria popiežius, atsto
vauja įvairiausioms mokslo 
disciplinoms. Nariai renkami iš 
žymiausių pasaulio mokslinin
kų, neatsižvelgiant į jų kilmę ar 
religinius įsitikinimus. Akade
mijos uždavinys yra skatinti 
gamtos ir matematikos mokslus 
atsižvelgiant į žmonijos vysty
mąsi, patarinėti Vatikanui tam 
tikrose specialiųjų disciplinų 
srityse ir būti tiltu tarp Bažny
čios ir mokslo. Akademijos jubi
liejaus proga popiežius Jonas 
Paulius II paskyrė devynis nau
jus narius, iš jų penkis Nobelio 
premijos laureatus. 
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savo asmens sekretoriumi Sta-
nislaw Dzivviszu ir penkiomis 
lenkų vienuolėmis, kurios yra 
tarnautojos. Po to buvo gie
damos tradicinės Kalėdų gies
mės. 

REKOLEKCIJOS 
KATECHETAMS IR 

MOKYTOJAMS 

Spalio 13 dieną Pažaislio vie
nuolyne vyko rekolekcijos kate
chetams ir mokytojams, kurias 
surengė Kauno arkivyskupijos 
Katechetikos centras. „Trečia
jam tūkstantmečiui artėjant: 
naujai patirti Dievo sūnaus 
tapimą žmogumi" — šitaip reko
lekcijų temą įvardino jų vedėjas 
kun. dr. Kęstutis Trimakas. 
Renginyje dalyvavo per 130 
pedagogų ir katechetų iš Kau
no, Šiaulių, Joniškio, Kėdainių, 
Jonavos ir kitų vietovių. 

Pasak Kauno arkivyskupijos 
katechetikos centro vedėjos 
Viktorijos Maknauskaitės, to
kios vienos dienos rekolekcijos 
organizuojamos pirmą kartą. 
Ateityje žadama rengti dviejų, 
trijų dienų rekolekcijas mokslei
vių atostogų metu. Šiose reko
lekcijose vyko keturios konfe
rencijos ir mąstymai pagal 
popiežiaus Jono Pauliaus II en
ciklikas „Dives in Misericor-
dia", „Redemptor Hominis", 

„Dominum et Vivificantem" ir 
„Redemptoris Mater". Kun. K. 
Trimakas „Bažnyčios žinioms" 
sakė, kad ypač daug dėmesio 
šiose rekolekcijose buvo skirta 
Šventojo Tėvo mintims, pasitin
kant 2000 metų Krikščionybės 
jubiliejų. Per konferencijas kal
bėta apie gailestingumą žmonių 
tarpusavio santykiuose, atpirk
tojo žmogaus situacijas šiuolai
kiniame pasaulyje, Šventosios 
Dvasios vietą. Bažnyčios ir pa
saulio gyvenime bei Marijos 
vaidmenį išganymo istorijoje. 
Rekolekcijų vadovas pastebėjo, 
kad šiandieniniame pasaulyje 
žmogus praranda savo „didžiąją 
vertę", ir ragino sayo maldose 
ir apmąstymuose būti su Išga
nytojo Motina. Rekolekcijos 
baigėsi šv. Mišiomis. Per pa
mokslą kun. K. Trimakas kvie
tė mintimis ir darbais rengtis 
artėjančiam jubiliejui. „Reikia 
vilties ir pasitikėjimo, reikia 
naujai patirti ir išgyventi Dievo 
sūnaus tapimą žmogumi", — 
kalbėjo rekolekcijų vadovas. 
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NAUJŲ DARBŲ 
GALIMYBĖS 
LIETUVOJE 

ZENONAS PRŪSAS 
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TT<mnl|ftif <4»»4nriir>k«ttt« pa. 
prastai sudaro svarbią išlaidų 
dali, gaminant bet kok| produk
tą pardavimui. Jis ypač vaidina 
svarbią role pramones sakose, 
kuriose nėra reikalingi didesni 
kapitalo investavimai ir kuriose 
naudojamos nebrangios žalia
vos. Ten darbo jėgos kaina 
dažnai nulemia, ar verta i i viso 
i į produktą gaminti tame 
kraite, ar toje vietovėje. 

Pasaulyje darbo jėgos kaina 
yra' labai nevienoda, kaip 
matyti i i sekančių skaičių, 
paimtų i i „Wall Street Journal" 
dienraščio (1996 m. rugpjūčio 5 
d. ir gruodžio 9 d. numeriai). 
Pagal šiuos duomenis, vidutinis 
valandinis atlyginimas Ame
rikos doleriais dirbantiesiems 
pramonėje yra toks: Vokietijoje 
27.29, JAV 17.10, Italijoje 16.15, 
Suomijoje 12.24, Estijoje 1.53, 
Čekijoje 1.30, Rusijoje 0.60, 
Kinijoje 0.39, Albanijoje 0.37, 
Indonezijoje 0.23. 

Taigi, Vokietijoje už darbo 
valandą reikia mokėti šimtą 
kartų daugiau, negu Indonezi
joje. Milžiniškas skirtumas yra 
tarp Vakarų Europos bei Šiau
rės Amerikos palyginti su Rytų 
Europa ir daugeliu Azijos 
kraštų. Nenuostabu, kad Vaka
rų kapitalas veržiasi i rytus. 
Gaila, kad tarp aukščiau minė
tų kraštų nėra duomenų apie 
Lietuvą Ten mano paskutinis 
spaudoje pastebėtas vidutinis 
atlyginimas buvo 700 litų 
mėnesiui. Tai būtų apie 0.53 
dolerių už valandą. Taigi 
atrodo, kad Lietuva yra kraštas, 
kur valandinis atlyginimas yra 
apie 60 kartų žemesnis, negu 
Vokietijoje. Tai turėtų būti di
delis paskatinimas Vokietijos 
pramonininkams perkelti, bent 
mažiau kapitalo reikalaujančią, 
pramonės gamybą į Lietuvą. 

Šiame kontekste mums yra 
įdomus Albanijos atvejis. Ten 

. vidutinis valandinis atlygi
nimas yra dar žemesnis, negu 
Lietuvoje — tik 37 amerikietiš
ki centai. Tuo pasinaudoja 
graikų ir italų pramonininkai, 
ypač atstovaujantieji lengvąjai, 
mažiau kapitalo reikalaujančiai 
pramonei, pavyzdžiui, drabužių 
siuvyklos, batų ir diržų gamy
bos. Jie pristato Albanijoje 
esančioms savo dirbtuvėms ža
liavas, kurias albanai paverčia 
į pusiaufabrikatus ir grąžina į 
kilmės kraštą, kur šie yra užbai
giami ir, uždėjus „Made in Ita-
ly" ar „Made į Greece" ženklus, 
išsiunčiami daugiausia į Rytų 
Europos rinkas. Tipiškas fabri

kantas yra graikas Iznatiazis, 
Tarlana SA firmos savininkas, 
gaminąs drabužius. Jis paga 
mina tekstilės audinius Graiki
joje, o siuva drabužius Albani
joje, kur siuvėjoms moka tik tris 
dolerius į dieną, arba vos 
dešimtą dali to, ką turėtų 
mokėti Graikijoje. Visa jo opera
cija Albanijoje yra tik 60 siu
vimo mašinų, atvežtų iš Grai
kijos ir sustatytų sename, 
apleistame pastate. Visas inves
tavimas jam kainavo mažiau, 
negu puse milijono dolerių. 

Kelios italų batų firmos irgi 
naudoja Albaniją batų siuvimui. 
Viena jų yra Corfa SRL bendro
vė. Ji Albanijoje investavo viena 
milijoną dolerių batų dirbtuvės 
įrengimui, irgi sename pastate, 
esančiame prie pat Adrijos jū
ros, prie kurios prisiglaudusi ir 
pagrindinė batų dirbtuvė Itali
jos pusėje. Albanijoje 550 dar
bininkų pasiuva 6,000 porų ba
tų į dieną. Italijoje šiems batams 
tik prisiuvami padai su „Made 
in Italy" ženklais, nublizginami 
ir parduodami kaip Italijoje 
pagaminti. Italai prižiūrėtojai 
skundžiasi, kad albanai esą 
prasti, nepatikimi darbininkai, 
bet dėl didelio atlyginimų skir
tumo vis tik daug pelningiau 
siūti batus Albanijoje, negu 
Italijoje. Kita jau didesnė Itali
jos batų gamybos bendrovė — 
Filanto — tik apie trečdalį savo 
batų siuva Albanijoje, bet ten 
didina gamybą Italijos gamybos 
sąskaiton. 

Paskatinti Corfa, Filanto ir 
kitų mažesnių bendrovių pasise
kimų, ir didesnės Italijos „žu
vys" pradėjo statyti 150 mili
jonų dolerių vertės industrinį 
kompleksą Durres mintu Alba
nijoje, irgi prie Adrijos jūros. 

Albanijos pavyzdys mums gal 
yra įdomus ir tuo, kad geogra
finiu požiūriu yra panašumo 
tarp Albanijos-Italijos ir Lietu
vos-Vokietijos situacijų. Abiem 
atvejais kraštus skiria tik 
mažas jūros lopas, bet didelis 
darbo atlyginimų skirtumas. 
Lietuva prie Baltijos jūros turi 
gerą Klaipėdos uostą, o Vokie
tija net keletą gerų uostų. Todėl 
nebūtų sunku didžiąją produkto 
gamybos dalį atlikti Lietuvoje, 
užbaigiant Vokietijoje. Kiti 
Lietuvos partneriai galėtų būti 
Švedija, Danija, o gal ir Norve 
gija. Panašiai bendradarbiauja 
Estija su Suomįja, kurioje atly
ginimai yra apie 8 kartus 
didesni, negu Estijoje. 

Pradėjus nuo pramonės, reika
laujančios mažesnių investa-

Čikagietis Valdas Adanikub (antras iš dešinės) aktyviai dalyvavo Lietuvos 
Seimo rinkimų kampanijoje, susitikdamas su rinkėjais ir ragindamas juos 
balsuoti už desir.csias partijas. 

Nuotr Vikt£ro Kapočiaus 

IŠEIVIJOS PARAMA 
LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ PARTIJAI 

ALEKSAS ŠATAS 
Geriau įžiebti nors mažą žibu

rėlį, negu visą laiką keikti 
tamsą! Prieš galingą Sovietų 
Sąjungą, turinčią milijoninę 
armiją, ginkluotą tūkstančiais 
tankų ir atominių bombų, išėjo 
į kovą beginklis Sąjūdis su prof. 
V. Landsbergis priešaky, kaip 
Dovydas prieš Galijotą. Ir štai 
sugriovė Sovietų Sąjungą. Visas 
pasaulis sužinojo, kad prie 
Baltijos jūros tebegyvena 
Vytauto Didžiojo palikuonys, 
maža narsi Lietuva. Tokiam iš
garsinimui būtų reikėję bilijono 
dolerių! 

Blogio karalystė, anot pre
zidento Reagan, net per 50 metų 
nesuspėjo visų lietuvių nužmo
ginti ir paversti vagimis. Išliko 
dar daug sąžiningų, Lietuvai 
gera linkinčių patriotų. 

Nusivylę Landsbergio - Vag
noriaus vyriausybe, aišku per 
dvejus metus negalėjusių Lie
tuvą pastatyti ant kojų, 1992 
metais išsirenka naują Seimą ir 
prezidentą, tikėdamiesi, kad 
turintieji daugiau administra
cinio patyrimo, pakels Lietuvos 
žmonių gerovę. Kitaip sakant, 

patikėjo valdžią buvusiai komu
nistų partijai, tik pakeitusiai 
vardą i Lietuvos Demokratų 
darbo partiją — LDDP. Lietu
viai išeiviai pasipiktino ir nusi
vylė. Man gėda prieš kita
taučius, pareiškė prof. Klimas. 

Ateina 1996 metai. Rinkimai 
į Seimą. Didelė dauguma pra
radę viltį. Už tai tik 53% gyven
tojų ėjo balsuoti.* Bet "štai atsi
rado patriotų, ne vien Lietuvoj, 
bet ir už Lietuvos-ribų. Išeivija, 
per 50 metų kovojusi už nepri
klausomos Lietuvos atstatymą, 
išsijudino. Ji nusprendė ne žo
džiais , bet ir -materialine 
parama remti d*m°kratines 
partijas, kurioms vadovaus 
sąžiningi, j Dievą<ikintys lietu
viai, ne vien įsau naudos 
ieškantys. *• 

Viena jų — ta> Krikščionių 
demokratų partija, bend
raujanti su Tėvynės sąjunga 
(Konservatorių partija). I Ame
riką pakviečiamas LKDP valdy
bos narys dr. Albertas Šimėnas, 
teisingiau — LKDP šauklys. At
vykimo tikslas -^supažindinti 
išeiviją su LKDP"programa bei 
veikla Lietuvoj, paprašyti 

vimų, gal palengva būtų galima 
pereiti prie projektų, reika
laujančių didesnių. Atrodo, kad 
šiuo keliu eina Estija: bando 
prisivilioti didesnes pasaulinės 
reikšmės bendroves, galinčias 
investuoti didesnį kapitalą. 

Lietuvoje toks procesas galė
tų įvykdyti du uždavinius. 
Viena, didesniųjų bendrovių 
didesnės investicijos lyg ir būtų 
tam tikra saugumo garantija: 
juk šios įtakingos Vakarų bend
rovės sukeltų daug triukšmo, jei 
Rusija bandytų okupuoti 
Lietuvą. Antra, paprastai dar-

Jbo atlyginimai įmonėse, kuriose 
yra dideli kapitalo investa
vimai, yra daug didesni, negu 
tose su mažais investavimais, 
pavyzdžiui, siuvyklose. Mat, pir
muoju atveju naudojama moder
nesnė technologija, reikalau
janti labiau kvarifikuotų dar
bininkų, kuriems-tenka mokėti 
didesnius atlyginimus. Per tai 
palengva ir vidutinis darbo atly
ginimas Lietuvoje pakiltų, jei ne 
iki 27 dolerių už valanda, kaip 
Vokietijoje, tai bent iki 5 ar 10 
dolerių. Tai labai pakeltų krašto 
ekonominę gerovę. 

Amerikos lietuvių paramos. Ini- j 
ciatyvinį LKDP branduolį 
sudarė Jonas Pabedinskas, dr. 
P. Kisielius, Marija Remienė, 
Pranas Povilaitis, Al. Šatas, 
Jadvyga ir Adolfas Damušiai, 
Kostas Dočkus ir kiti. 

Dr. A. Šimėno lankymas lie
tuvių telkinių prasidėjo nuo Be 
verly Shores, Jonui Vazneliui 
sukvietus apylinkės lietuvius. 
Iš čia šuolis į Los Angeles, kur 
su juo susitikti buvo suor
ganizuotas gražus lietuvių 
būrys, talkininkaujant Jonui 
Čingai, Jonui Valiukoniui, K. 
Šakiui, Danutei ir Rolandui 
Giedraičiams ir kitiems. 

Grįžusį iš Los Angeles, dr. A. 
Šimėną sutiko gausus būrys 
LKDP rėmėjų Cicero m. Čia jo 
kalba buvo sutikta su dideliu 
entuziazmu ir stipriais plo
jimais. Kitą dieną buvo taip pat 
labai šiltai sutiktas Marųuette 
Parke „Seklyčioje", kur jis buvo 
pristatytas šių susitikimų pa
grindinės organizatorės Mary
tės Remienės. Dar vienas dr. A. 
Šimėno pranešimas Čikagos 
apylinkėse buvo padarytas Atei
tininkų namuose. Susitikimui 
su rėmėjais čia vadovavo Pranas 
Povilaitis. 

Tradiciniam ateitininkų sa
vaitgalyje Dainavoje dr. A. 
Šimėnas supažindino klausy
tojus su LKD partija, jos veikla 
ir ruoša rinkimams. Iš Dainavos 
dr. A. Šimėnas buvo Jono Vai
niaus nulydėtas į Clevelandą, 
kur jį globojo Vacys Rociūnas, 
dr. A. Čepulis ir kun. G. Ki-
jauskas, SJ. Čia jis kalbėjo 
dideliam klevelandiečių būriui. 
Rytojaus diena buvo skirta 
Detroito lietuviams, sukvies
tiems Onos ir Bernardo Brizgių 
bei dr. Otono Vaito. 

Po viešnagės Detroite dr. A. 
Šimėnas dar pasuko į rytus, 
aplankydamas ir kalbėdamas 
Nėw Jersey vyčiams, sukvies
tiems V. Pauliaus. New Yorke 
dr. A. Šimėnu nuoširdžiai 
rūpinosi Algis Vedeckas, 
sukvietęs nemažą būrį vietinių 
lietuvių, pabendrauti ir paremti 
LKDP. 

Visur buvo suaukota nemažai 
piniginės paramos. Bet apie tai 
jau buvo paskelbta „Drauge". 
Verta padėkoti ir Fronto bičiu
liams, kurie rėmė tiek konser
vatorius, tiek ir LKDP. Ypač 
aktyvūs buvo A. Raulinaitis, V. 
Naudžius, A. Sabalis, dr. K. 
Ambrozaitis ir kiti. 

Norėčiau užbaigti dr. Vytauto 
Bieliausko žodžiais: ,,Mes 
tikime į Lietuvos ateitį, kaip 
mes tikime į Dievą, kuris mūsų 
tautą globojo net sunkiausiomis 
valandomis. Mes buvome Lietu
vos prisikėlimo stebuklo stebė
tojais ir dabar esame šaukiami 
tapti Lietuvos atgimimo vykdy
tojais". Iš tikrųjų mes esame 
Lietuvos atgimimo rėmėjai ! 

Danutė Bindokienė 

Ar daug pasikeitėt H*9 

KOKS LIETUVOJ RUDUO 
JUOZAS KONČIUS 

Kai grįžome po trijų savaičių 
viešnagės su Lietuvių operos 
dainininkėmis iš Lietuvos, 
vienas dažniausių klausimų 
buvo: koks Lietuvoje ruduo. 
Toks klausimas apėmė viską — 
orą, ekonominį gyvenimą, žmo
nių nuotaikas ir priešrinkiminę 
atmosfera. 

Kalbant apie orą, reikia 
pasakyti, kad ruduo šiemet 
buvo ankstyvas ir šaltokas, o 
butų, mums Lietuvoje lankan
tis, dar nešildė. Vietiniai gyven
tojai nesiskundžia, lyg ir apsi
pratę. Ne pirmi metai. Atvykus 
ii užsienio nėra labai jauku, kai 
kambario temperatūra sukasi 
apie 50 laipsnių F., o Kaune dar 
ir vandens šildymas buvo sutri
kęs. 

„Lietuvos" viešbutyje, ku
riame buvome apsistoja, prie 
vandens vamzdžių vonioje buvo 
prietaisas — dėžutė, kurį, pra
mokus reguliuoti (o tai ne 
visada sekėsi), vandenį buvo 
galima pasišildyti ir iš čiaupų 
bėgdavo šiltas vanduo. Nežinia, 

kiek gyventojų tokį vandens 
šildymo prietaisą turi. Išvykus 
iš Kauno, kitose vietose šilto 
vandens jau buvo. Atrodo, kad 
Kaunui kažkas neturi akies. 

Tačiau ne visos dienos buvo 
lygiai šaltos. Pasitaikydavo 
viena kita ir šiltesnė. Saulutė 
pro debesų properšas retkarčiais 
pasirodydavo ir keletą balkšvų 
spindulių paberdavo. Bet „bobų 
vasaros" taip ir nesulaukėme. 
Vietiniai ramino sakydami, kad 
dar ateis, nebijokite, ateis. Bet 
ji atėjo, tik mums išvykus į 
namus, už dienos ar dviejų. 

Kartą, kai jau buvau grįžęs, 
važiuodamas automobiliu, užsi 
suku lietuvišką radijo programą 
ir girdžiu, kaip korespondentas 
iš Lietuvos entuziastingai pasa
koja, kad antradienio vakare, o 
(mes Vilnių palikome pirma
dienio rytą) kavinėje „Ponių 
laimė" smagiai buvo sutikta 
„bobų vasara". Net ir pikta 
pasidarė klausant — ne ant 
ponių ir jų laimės, bet, kad ta 
vasara pavėlavo sugrįžti O 

ponios tegu būna laimingos, bet 
viena kita saulėta ir šilta diena 
Lietuvoje būtų buvusi labai 
reikalinga. 

„Ponių laimės" kavinėj ap 
silankyti neteko, nors pro šalj 
praėjome ne kartą. Jei būtume 

žinoję, kad ten bus iškilmingai 
sutikta „bobų vasara", tikriau
siai nebūtume atsispyrę pagun
dai užsukti. Korespondentas iš 
Vilniaus pasakojo, kad ten „še
fas" iš Paryžiaus ir labai sal
džias bandeles kepa. „Bobų va-

Prieš du tūkstančius metų 
Kalėdų naktį įvyko didžiausias 
žmonijos istorijoje stebuklas — 
Betliejuje gimė Išganytojas. Jo 
Gimimo šventės džiaugsmas te
beaidi mūsų sielose ir visuomet 
aidės, nors Kalėdų laikotarpis 
netrukus pasibaigs. Tačiau 
prieš lygiai penkerius metus — 
1991 m. gruodžio 25 d. — taip 
pat įvyko stebuklas: visi 
turėjome laimę jį patirti. Tą 
dieną oficialiai žlugo „nenugali
moji Sovietų Sąjunga ir 15 
pavergtų tautų galėjo lengviau 
atsidusti, nes didysis pavojus jų 
laisvės rytojui pranyko. Tarp tų 
laimingųjų, atsikračiusi kone 
50 metų trukusia okupacija, 
buvo ir mūsų tėvynė Lietuva. 

Tai nereiškia, kad su nuvers
tomis komunizmo „šulų" sta
tulomis sugriuvo visos proble
mos išsilaisvinusiems kraštams, 
kad, pakeitus sovietijos 
raudonąją vėliavą demokratiš
kosios Rusijos trispalve, bet 
koks pavojus iš Rytų jau ne
begrėsė. Tačiau daug kas vis 
dėlto pasikeitė: demokratija 
įleido šaknis laisvose res
publikose, įsišaknijo ji ir pačioje 
Rusijoje, nors ten dirva ypač 
tam nepalanki. 

Tai kaip su demokratija Rusi
joje? Ar daug pasikeitimų įvyko 
per penkerius metus, ar juos 
daugiausia galima matuoti kaip 
tik dolerio mastu? Pagal kai ku
riuos vakariečius politikus, 
geras ženklas, kad reikalai 
Rusijoje vystosi teigiama 
linkme, yra McDonald resto
ranų pasisekimas Maskvoje. 
Šiuo metu ten jau veikia 10 
McDonald restoranų, kurie kas
dien aptarnauja apie 50,000 
žmonių. Artimoje ateityje 
numatoma atidaryti dar 10. 
Vadinasi, kiekvieną kartą, kai 
rusas McDonald restorane 
užsisako maltinį ar prancūziš
kai keptų bulvių, jau turi progą 
pajusti „vakarietišką suma
numą ir aptarnavimo lygį"... 

Žinoma, toks paviršutiniškas 
Rusijos demokratijos vertinimas 
yra juokingas, bet per penkerius 
metus atsirado daug svaresnių 
pasikeitimų. Pvz., Rusijoje nėra 
spaudos cenzūros (televizija — 
jau kitas reikalas, nes tris 
pagrindinius kanalus kont
roliuoja vyriausybė), nevaržoma 
religija, kultūrinės apraiškos, 
politinė, net opozicinių partijų, 
veikla. Kai kas tvirtina, kad tei
giamas ženklas yra ir pagau
sėjęs bankrutuojančių skai
čius... Esą, sugriuvus Sovietų 

| Sąjungai ir privatizuojant vals 
: tybines įmones bei kitą valsty-
i binį turtą, buvę to turto valdy 
; tcjai-direktoriai ir kiti aukšto 
J 

rango komunistai, pasistengė 
naudotis proga ir „privatizuoti 
sau". Tačiau jie nesugebėjo, ar 
nenorėjo, investuoti j turimas 
įmones, tvarkyti gamyklas 
bendroves, todėl jos nepajėgia 
išsilaikyti ir bankrutuoja. At
siranda proga jas iš varžytinių 
įsigyti tiems, kurie mokės dirb
ti, tuo pačiu sukurdami nauja 
viduriniąja pasiturinčiųjų klasę, 
įvesdindami naujus žmones j 
kapitalistinį pasaulį. 

Vakariečius džiugina ir tai, 
kad prezidentas Boris Jelcin po 
6 mėnesių nuo išrinkimo paga
liau užėmė savo pareigas. Rei 
kia pripažinti, kad rusų tauta 
buvo labai kantri ir toleravo jo 
negalavimą, nors vyriausybės 
viršūnėje vyko kietas pasi
stumdymas dėl aukštesnės vie
tos bei didesnės galios, jeigu 
Jelcinas iš vis nebūtų galėjęs 
grįžti j Kremlių. Nepaisant 
vakariečių pasitikėjimo Jelcinu, 
jo opozicija nėra taip optimis
tiškai nusiteikusi. Iš malonės 
išmestas buvęs gen. Lebed jau 
pradėjo kurti atskirą partiją, 
kad užsitikrintų galimybę 
laimėti kitus prezidento rinki
mus. Ziuganov nesitiki, kad 
Jelcinas pajėgtų išspręsti „bent 
vieną šiandieninės Rusijos 
problemą", Jevlinskij tvirtina, 
kad Jelcinas neturi mažiausio 
supratimo, ..kaip praktiškai pa
gerinti pašlijusią ekonomiką". 

O ta ekonomika yra tikrai ašt
rus dyglys Rusijos prezidento 
pašonėje. Apskaičiuojama, kad 
vyriausybei trūksta apie 9.3 bil. 
dolerių apmokėti dešimtims 
milijonų fabrikų darbininkų, 
ūkininkų, gydytojų, ugniagesių, 
angliakasių, inžinierių, moksli
ninkų, mokytojų algoms. Jelci
nas, grįžęs į darbą, pažadėjo ne
delsiant „prispausti" visus, yęn-
giančius mokėti valstybei ,jpo-
kesčius, nubausti sauvaliaujan
čius, neveiksmingus valdi
ninkus, išmokėti pensijas ir al
gas. Kaip ir kada jis tai padarys, 
sunku spėti. Greičiausiai vaka
riečiai, apsidžiaugę „Rusijos 
demokratijos" tėvo pažadais bei 
gera sveikata, pasistengs, kad 
Tarptautinis Valiutos fondas 
skubiai suteiktų paramą (kai 
kurie mokėjimai buvo sulaikyti) 
ir vėl nustumtų Rusija nuo kri
zės slenksčio. 

Vienaip ar kitai, šiandienines 
bėdos Rusijoje nepakeičia fakto, 
kad jau penkeri metai sėk
mingai praėjo po Sovietų Sąjun
gos sugriuvimo. Reikia tikėtis, 
kad net tie. kurie šiandien dar 
teberauda dėl sovietijos galo. 
netrukus praregės ir nukreips 
žvilgsnį konstruktyvesne link
me. 

saros" proga ponios ne tik 
bandelėmis ten gardžiavosi, bet 
ir su pačiu „šefu" tango šoko. 
Prancūzas prisipažinęs, jog 
pirmą kartų su baltu švarku ir 
virėjo kepure tango šokęs. 

Vis tik gerai, kad pagaliau 

Rumšiškių etnoKrafinmmo muziejuj.' susitiko du ..žemaičiai-, antrasis autorius Juo/.;.* Končius 

Lietuvoje atiilo oras ir žmo-
neliams, kaimuose bulves ka 
sant, nereikės nuo šalčio dre
bėti. Mums lankantis Lietuvoje, 
buvo pats bulviakasis. Dirvose 
maišai pilni bulvių pūpso, kur 
bekeliautum per visą Lietuvą. 
Kruta po dirvas kasėjai: vienur 
didesnės grupės bulves ren
kančių, tai turbūt iš vadinamų 
ūkinių bendrovių, bet dažniau
siai maži rėželiai, po keletą eina 
vagomis ir deda bulves j krepšį. 
Su arkliuko traukiamu plūgu 
išverčia bulves į viršų. O tų ark
liukų vis daugiau Lietuvoje 
matyti; prieš porą metų, važinė
damas po kraštą, mačiau tik 
vieną kitą. Bulvių šiemet, 
atrodo, žmonėms nepritrūks, ne
blogai užderėjo ir bulvių kainos, 
kaip sakė, neaukštos, tik cen
tais skaičiuoja kilogramą. 

Laukuose, kur tik užmatai, 
ant nupjautų ražienų vietoj 
voratinklių draikosi dūmai. 
Smilksta ir rūksta sukrautos 
šiaudų atliekos, o gal ir varpu 
tės, bet po visą Lietuvą rūksta 
ir rūksta, ir tamsūs dryžiai juo
duoja ant laukų, lyg karo ugnis 
būtų nusiaubusi. Kiek prisime
nu, pas mus prieš karą šiaudų 

nedegindavo; ražienas apar
davo, o supuvę šiaudai trąša 
virsdavo. Viską stebi pro 
mašinos langą ir nejučiom 
pagalvoji, jog po daugel daugel 
metų vėl matai Lietuvoje bul 
viakasį. O ir tada, kai palikai 
Lietuvą, buvo pats bulviakasio 
metas, tik bulves rausė ne 
arkliuko traukiamas plūgas, bet 
bombos ir patrankų sviediniai. 

Atsiradus keletai valandų 
laisvo nuo repeticijų laiko, 
vieną popietę išdundame 
Muzikinio teatro autobusu į 
Rumšiškes pavaikštinėti po 
plačiai laukuose ir tarp miške 
lių išsidėsčiusi, turistu pamėg
tą, etnografinį muziejų Kam 
yra tekę lankytis Lietuvoje, 
tikriausiai jau bus aplankęs šį 
visos Lietuvos kaimo sodybų 
rinkinį, maždaug pavaizduotą 
taip, kaip tos sodybos atrodė, 
prieš nugriaunant kaimus. Pa
statu išorė, vidaus jranga ir bal
dai reprezentuoja skirtingus 
etnografinius rajonus Atokiau 
viena nuo kitos stovi suvalkie
čių, dzūkų, aukštaičiu ir 
žemaičių sodybos 

(Bus daugiau) 
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MOKĘS NEĮŽEIDINĖTI 
LIETUVIŠKO ŽODŽIO 

KUN. K J . AMBRASAS.SJ 

Juk kiek man trūko stačia 
galva išlėkti i i aukštosios mo
kyklos, jei neminint sekmadie
nių, ir šiokiadieniais nueidavau 
bažnyčion ne tik parvažiavęs 
pas savo brolį kunigą i parapiją, 
bet ir Vilniuje, kur matydavau 
vieną kitą studentą, dėstytoją. 
Dievas per žmonių rankas stip
riai ir saugiai vedė pro įvairias 
kliūtis, povandenines uolas ir 
seklumas... 

Pamenu vieną lietuvių kalbos 
katedros posėdį, kur buvo svars
tomi aspirantų temos, darbo 
planai ir darbai. Baigus kandi
datinio minimumo egzaminus, 
reikėjo konkretizuoti ne tik 
temą, bet ir tiksliai nurodyti 
m e d ž i o s rinkimo, rašymo ir 
net 6 bo gynimo terminus, da
tas. Pasirinkau dar tuo metu 
naują, nedaugelio kalbotyros 
specialistų tyrinėtą su vertimu 
tiesiogią sąsają turinčią įoginės-
komunikacinės teorijos dalelę: 
substitucijos reiškinius ang
lų-lietuvių kalbose. Konkrečiai: 
konstrukcijų su angliškąja dale
lyte „it" vertimas į lietuvių 
kalbą. Per posėdį, priėjus mano 
temos svarstymui, ją taip ir su
formulavau. Doc. A. Girdenis, 
k vatodamasis visa gerkle, pasi
šaipė: „Turėsime katedroje blu
sos vertimo specialistą". Klau
siu Juozelio: „Ką daryti?" O 
tasai, vis viena protinga galva, 
man patarė: „Lietuvoje tokių 
žmonių neturime, kas tau galė
tų padėti. Užsienis toli ir tau 
neprieinamas. Važiuok į Mask
vą ir Leningradą. Gal ten, pa
sitaręs su vietiniais šios srities 
tyrinėtojai, ką nore surasi". Pa
sakyta — padaryta. Gavės ilga
laikę komandiruotę, atsiradau 
Leningrade, kur kelias savaites 
konspektavęs įvair iausius 
mokslo darbus, disertacijas, vei
kalus, netikėtai universiteto 
bibliotekoje suradau kaip tik 
panašų iš mano gretinamosios 
srities parašytą kažkokio Novo
sibirsko mokslininko darbą. Tik 
kaip čia padaryti? Mano koman
diruotė jau baigiasi, o viso dar
bo juk nepersirašysi. Iš biblio
tekos disertacinių darbų išsi
nešti negalima. Pasitaikė kaž
kokios tarybinės kelių dienų 
šventes, tad aš išdrįsau biblio
tekininkės paprašyti, kad man 
leistų parsinešti į namus. Tada 
iškart nuskubėjau į oro uostą. Iš 
Leningrado per kelias valandas 
nuskridau į Maskvą, kur tuome
tinis Lomonosovo universiteto 
aspirantas, dabartinis Seimo 
narys Arimantas Raškinis, su
rado žmogų, kuris per dieną pa
darė viso to mokslinio darbo at
spaudą. Po dviejų dienų grįžęs 
i Leningradą bibliotekininkei 
laiku pristačiau paskolintą 
rankraštinį veikalą, kuris pas
kui man tapo kasdieniu vadovu 
mano tolesniam loginės-komu-
nikacijos vertimo aspektu ang
lų-lietuvių k. leksinių substi
tutu gretinamajam darbui... Dė
kui visiems mieliems žmonėms, 
kurie atsakingą mano gyveni
mo akimirką ištiesė man pa
galbos ranką! 

Atrodė, susidarė tokios są
lygos, kad mano disertacija 
pakibo ant plauko. Tik vieno 
savo viršininko, gero bičiulio ir 
puikaus žmogaus R. Bartaškos 
padrąsintas, ėmiausi iš pa
grindu savo darbą atnaujinti. 
Tada Juozelio Pikčilingio pa
ragintas, rimtai Liongino Pa-
žūsio. savo kaimyno ir bendra
darbio, padedamas, disertaciją 
per du tris mėnesius iš naujo 
perrašiau ir 1972 m. balandžio 
21 d. sėkmingai apsigyniau. 

...Žvelgiu j tuos laikus, į tuos 
nesuskaičiuojamus susitikimus 
su dideliu mokslininku, nuo
širdžiu žmogumi, Sūduvos lygu
mų išaugintu vaiku. Kai kartas 
nuo karto užbėgdavau į jo butą 

Antakalnyje, kur nuo visokių iš
karpų, knygų, bičiulių suneštų 
albumų, kitokių dovanų dova 
nėlių mirguliavo sienos ir len
tynos, matydavau ant stalo 
ištiestus lakią rašysena primar 
gintus lapus. „Važiuojam, Juo
zeli, į Druskininkus, keliaujam 
į Karpatus!" Dažniausiai Jis at
sakydavo: neturiu kada. Tas 
amžinasis „reikia". Vadinasi, 
pareiga Jam buvo šventas daly
kas. Reikia straipsnį parašyti, 
pranešimą konferencijai pa
rengti, susitikimui žodį sukur
ti, paskaitą baigti. Tų „reikia" 
Jis neužbaigė ligi pat savo mir
ties. Vienąsyk ateidavau, dar 
tik rankraštis, juodraštis. O 
netrukus žiūrėk jau iš spaustu
vės dažais kvepianti nauja 
knyga apie stilistiką. Arba vėl. 
Jis štai vos tik pradėjęs rank
raštį. Ateini po kiek laiko — jau 
guli pirmosios ar paskutinės 
naujos knygos korektūros. Ir 
šitaip mėnesis po mėnesio, 
metai po metų. Vienas po kito 
Jo vadovaujami aspirantai — A. 
Šoblinskas, K. Župerka, Bara
nauskaitė ir daugelis kitų — 
sparčiai rašė mokslinius darbus. 
Vienas po kito gynėsi disertaci
jas. O Jis vis skubėjo į paskai
tas, posėdžius, susirinkimus, 
kongresus konferencijas. Ne 
vien tiktai. Būdavo smagių 
kelionių po snieguotus Vilnijos 
kalnelius. I jas kartais susirink
davo ne po penkis, šešis, bet 
sykiais ir po keliolika slidi
ninkų. Tarp jų būdavo profeso
riai J. Lebedys, V. Urbutis, J. 
Palionis, aistringas žiemos spor
to mėgėjas V. Kubilius su žmo
na, V. Milius ir būrelis kitų. 
Tatai būdavo malonaus pasiva
žinėjimo, literatūros ir kalbos 
mokslo trupinių, mūsų krašto ir 
pasaulio naujienų pasidalijimo 
akimirkos, mielos atvangos va
landėlės, kai nereikėdavo sku
bėti, varžytis, įsitempti. Tada iš 
krūmų būdavo tempiamos ša
kos, sausuoliai, rąstgaliai ir 
kuriamas miške laužas, kurio 
atokaitoje traukiami iš kišenės 
sumuštiniai, retesnio pyrago 
luistas, visiems dalijamas nuli-
kęs nuo sukakčių ar kitų iškil
mingesnių progų torto gabalė
lis, kepami ant liepsnų dešros 
griežinėliai ar per rankas 
leidžiamas kokio nors skanesnio 
gėralo lašas. Tie tradiciniai, 
akademinio vilniečių lituanistų 
pastogėje pagarsėję sekmadieni
niai žygiai, kurių įkvėpėjas ir 
energingas organizatorius būda
vo ir Juozas Pikčilingis, vis ne
patingėdavęs į savo aptrintą 
kuprinę įsidėti daugiau negu 
pačiam reikia, k~d obuoliu, 
apelsinu, raguolio gabalėliu ar 
kitu skanėstu galėtų pavaišinti 
tą, kuris ar kuri tokio iš namų 
šįsyk nepajėgė atsinešti ar iš 
viso tokių gardumynų retai 
mato... 

...Ne vien tik eiliniai studen
tai, dėstytojai, bet ir profesoriai 
susidurdavo su tais, kurie buvo 
vadinami saugumiečiais. Vieną
syk Juozelis ir sako man, kad jį 
nesyk buvo klausinėję, ar nega
lima pagal stilių, kūrybinę ma
nierą, nustatyti autoriaus. Jis, 
kažin kokius subjektyvius ar ob
jektyvius kalbotyros ir literatū
rologuos dėsnius pasitelkęs, ne
sunkiai tamsiųjų rūmų darbuo
tojams jrodė, kad tatai neįma
noma, nes kaskart autorius gali 
naudotis įvairiais rašymo meto
dais, skirtingais būdais, kitomis 
vaizdinėmis priemonėmis. Mie
las Juozeli! Juk Tu išties gerai 
žinojai, kad net šv. Rašto tyri
nėtojai apytiksliai pasako vieno 
ar kito laiško autorių, netgi jo 
išsimokslinimą, tarmę ir pan. 
Gerai, kad neįsivėlei į tas pink-
les, kurias Tau spendė anuomet 
galingi tamsiųjų rūmų ponai. 
Juk nebe reikalo ir mano laiš-
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Trakų pilis žiemą 

DOVANA VALST. M.K. 
ČIURLIONIO DAILĖS 

MUZIEJUI 
Šiemet gruodžio 13 d. Valsty

binis M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejus šventė 75-rių metų ju
biliejų, todėl norisi prisiminti 
visus prisidėjusius prie šio 
muziejaus gausinimo bei popu
liarinimo. Muziejaus darbuotojų 
vardu išreiškiame gilią padėką 
Juozui Kaributui.dovanojusiam 
Indėnų dailės kolekciją. Ji pa
stoviai eksponuojama nuo 1989 
m. ir susilaukia didelio dėmesio 
ypač vaikų tarpe. Daug nuošir
džių padėkos žodžių randame ir 
lankytojų atsiliepimų knygoje. 
Vaikai dėkingi už galimybę iš 
arčiau susipažinti su indėnų 
pasauliu. 

Indėnai — mūsų vaikystės 
svajonių draugai, mėgstamiausi 
knygų ir kino filmų herojai. 
Knygas apie juos skaitydavome 
iki vėlumos. Tačiau knygomis ir 
filmais baigdavosi mūsų pažin
tis su indėnais, ir jų kultūra. 
Pamatyti tikrus indėniškus 
daiktus, rūbus, papuošalus ne
turėjome galimybės. Todėl toli
moji Amerika, jos papročiai, bui
tis ir kultūra mus visada paslap
tingai vyliojo. 

Pirmuosius Amerikos koloni
zatorius sudomino egzotiškas 
indėnų pasaulis. Vėliau juo 
susidomėjo ir mokslininkai. Iš 
pradžių paviršutiniškai, bet 
nuo XIX a. vidurio pradėta rim
tai tyrinėti indėnų kultūrą. 
Tada ir gimė mokslo šaka 
amerikanistika. Ji paskatino 
pavienių žmonių norą kolekci-
jonuoti indėnų dirbinius. Viena 
tokių kolekcijų atkeliavusi ir į 
Lietuvą. Juozo Kaributo dėka 
1988 metais buvo atidaryta pir

moji ir kol kas vienintelė 
Lietuvoje indėnų meno paroda. 
Ji leido kiek arčiau pamatyti pa
slaptingų indėnų pasaulį. 

Amerikos lietuvis Juozas Ka
ributas — žurnalistas ir ak
torius, Holivudo filmų korespon
dentas — 1942/43 metais studi
javo Kaune, lankė Juozo Milti
nio, Boriso Dauguviečio studi
jas, vaidino valstybiniame Kau
no teatre. Juozas Kaributas 
domisi indėnų kultūra, istorija, 
daile, kolekcijonuoja įvairius 
dirbinius, suvenyrus. 1986/87 
metais lankydamasis Lietuvoje, 
jis iš savo rinkinių M.K. Čiurlio
nio dailės muziejui padovanojo 
apie 80 eksponatų ir vėliau 
kasmet juos papildydavo. Šiuo 
metu muziejuje yra 127 dovano
ti eksponatai. 

Eksponuojamą Juozo Karibu
to kolekciją sudaro autentiški 
indėnų meno dirbiniai, indėnų 
vado kepurė, tomahaukas — ka
ro ginklas, puoštas plunksnomis 
ir piktografiniais ženklais, 
totemai — simboliniai genties 
globėjo, protėvio atvaizdai, 
taikos pypkė, ritualinės muzi
kos instrumentai, žanrinės 
skulptūrėlės vaizduojančios in
dėnų gyvenimą, lėlės — kačinos. 
Ir dabar kai kurios indėnų gen
tys teikia ypatingą reikšmę va
dinamajai kačinai — savotiš
kam dramatiniam šokiui, kuris 
šokamas su apeiginėmis dievų 
kaukėmis. Mažytės tokių kači-
nų kaukių kopijos — vaikų ka
činos — žinomos Amerikoje iki 
šiol. Tos „lėlės" dovanojamos 
indėnų vaikams, kad šie nors iš 
jų pažintų jiems dar nesupran-

kai, rašyti į užsienį bičiuliams, 
pakliuvo į universiteto ar
chyvus, kuriuos, be abejo, gana 
atsidėję tyrinėjo tie, kurie taip 
stengėsi surasti ne tik „Lietu
vos Bažnyčios Kronikų" leidėjus 
redaktorius, bet ir autorius. O 
juk buvo ir mano ranka ne vien 
tik rašytas, bet ir taisytas 
straipsnis, numeris. Todėl ne be 
reikalo per vieną tardymą sau
gumietis, regis, majoro laipsnio 
pradėjo mane klausinėti stilisti
kos ir gramatikos taisyklių, ku
rios reikalingos redaguojant 
straipsnius... 

...Vartau Tavo parašytas 
knygas. Žiūriu į jas, sukrautas 
lentynoje. Nemažai jų. I jas 
sudėti ilgi vakarai ir savaitės. 
Mėnesiai. Metai. Čionai sukrau
ta Tavo meilė gimtajam kraštui 
Tiksliau — pagarba sodžiaus 
kalbai. Bet ir kartu — gimtojo 
žodžio mokslas, didžiulė iš
mintis, sakinys po sakinio, 
eilutė po eilutės sulasiota, 
sudėliota iš įvairaus amžiaus, 
lietuvių poetų, rašytojų, autorių 
pavyzdžiai, kuriuos Tu taip 
rūpestingai lyginai, dėliojai, 
gretinai Paskui darei išvadas, 
kūrei dėsnius, taisykles. Šitaip 
žingsnis po žingsnio, puslapis po 
puslapio, diena po dienos Tu at
kakliai, išmintingai kūrei lietu
viškos stilistikos — savosios 

kalbos, kurią Tau zanavyke 
motina kadaise įdėjo į Ta
vo lūpas, didįjį meną. Tu mokei 
tą žodį išryškinti, mokei juo sko
nėtis, vartyti iš visų pusių ir at
sirinkti patį geriausią ir taik
liausią. Tą žodį Tu pats nuosta
biai mokėjai gerbti. Jį apipynė i 
tarsi girliandomis teoriniais ter
minais, padabinai, nuvalei ir 
šimtais progų įsakmiai įrodinė
jai, kad reikia jį gerbti. Tu 
įsakei mums gerbti, mylėti, tau
soti, kad jis, kulkomis suvarpy
tas, griaudžiomis ašaromis ap
laistytas, tarnautų vaikų vai
kams ir vaikaičiu vaikaičiams 
tol, kol bus gyvas bent 
vienas lietuvis... Dėkui už Tavo 
begalinį ir neįkainojamą triūsą, 
darbštusis, energingasis ir 
neišpasakytai drovios, kuklios 
sielos Vyre, kuris neretai gėdi
jaisi savo nuoširdumo, gerumo, 
todėl neretai jį pridengdavai 
savo taramu atžariu žvilgsniu 
ar, kai kam atrodė, kampuotu 
žodžiu. Imi ir ne kartą pagalvo
ji: iš kur darbštumo tu išmokai? 
Kiek tų pavydžių, sakinių Tavo 
sulasiota. Kaip dabar matau tas 
kauges ant Tavo pailgo stalo 
sukrautų rankraščių. Iš kurgi 
jėgų tiek sėmeis? Dėkui, brolau, 
Tau už viską. Tebūna Tau gera 
Amžinybėje! 

(Pabaiga) 

Nuotr A. Sutkaus 

tarnų kačinos šokių personažus, 
įdomūs ir tekstilės eksponatai 

(XX a. I pusė). Kiekvienas lan
kytojas sustoja pasigrožėti ki
limų rastais ir spalvomis. Lie
tuviams nebūdingas toks ryš- . 
kus spalvinis derinys, todėl jis 
traukia kiekvieno akį. Toks yra 
ir iškilmėms skirtas puošnus 
rankų darbo moteriškas kostiu
mas su specialia „karūna" 
kurią puošia daugybė plunksnų 
(XX a). 

Vienas seniausių eksponatų 
(XIX a. pb. — XX a. pr.) — mo
kasinai. Jų oda rusvai oranžinė. 
Išorinė mokasinų pusė siuvinė
ta smulkiais karoliukais, suda
rančiais nesudėtingus geometri
nius ornamentus. 

Juozas Kaributas žinomas 
Lietuvoje ne tik kaip kolekci-
jonierius, bet ir kaip rašytojas. 
Pats autorius yra dovanojęs 
muziejui dvi savo knygas. Pir
moji — „Teatrinio vargo kelias". 
Joje pasakojama apie mėgėjų te
atrą Amerikoje, rašoma: „Tai 
kuklus žvilgsnis į praeitį ties 50 
metų teatrinio darbo slenksčiu, 
kad išliktų rašytas paminklas 
lietuvių kultūros istorijai ir 
tiems, kurie kada nors lietuviš
ko teatro praeitim domėsis". Tai 
daugiausiai istoriniai pėdsakai 
mėgėjų teatro, kuris buvo kur
tas, palaikytas ir puoselėtas 
niekad turbūt lietuvių tautos 
istorijoje nepasikartosiančiose 
sąlygose, kuris prasidėjo lietu
viško kaimo kluone ir per oku
pacijas bei tremtį nusitęsė iki 
Pacifiko pakrančių Amerikoje". 

Antroji knyga — „Kelionė 
aplink pasaulį". Tai kelionių po 
tolimuosius Rytus, Vidurinę 
Aziją, Europą bei Afriką. 

Yra ir Lietuvoje leistų J. 
Kaributo knygų. 1994 m. išleis
ta knyga, JCur lietuviai dainavo 
ir verkė". Joje apsakyti 
patyrusio keliautojo įspūdžiai ir 
mintys, kilusios lankantis dau
gelyje Pietų Amerikos kraštų, 
susitinkant su ten gyvenančiais 
lietuviais. Tai antroji Lietuvo
je leista knyga. Su pirmąja „Pro 
geležinę uždangą" skaitytojai 
susipažino 1993 metais. 

Tos J. Kaributo knygos ir 
M.K. Čiurlionio dailės muziejui 
dovanota indėnų kolekcija ar
timiau supažindina mus su įvai
riomis pasaulio šalimis, jų kul
tūra, lietuvių gyvenimu emigra
cijoje. Už visa tai mes esame 
mūsų mielam tautiečiui dėkin
gi. Ir norėčiau pacituoti žodžius 
iš atsiliepimų apie indėnų paro
dą knygos: 

„Ačiū, kad, gyvendamas už
sienyje, nepamiršote Tėvynės ir 
dovanojate Jai tai, kas brangu 
Jūsų širdžiai". 

Juozas Kaributas savo kilniu 
pavyzdžiu užkrėtė ir kitus. 
Vykdamas į Lietuvą, jis parga
bendavo ir kitų asmenų dova
nas. Tokiu būdu Valstybinis 
M.K. Čiurlionio dailės muziejus 
gavo indėnų meno eksponatų 
bei literatūros iš Ilonos Braz
džionienės Kerr, Roberto A. 
Kerr, P. Valiulienės, V. Petrulio 
ir O. Deveikio. 

Aldona SnitkftMene 
Valst. M.K. Čiurlionio dailės 

muziejaus padalinio vadovė 

• L I K T U O S 
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Turiu CNcaoos miesto ttftną. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan-
tuotai ir sąžiningai. 
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VYDŪNO FONDO LEIDINIAI 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORUA. istoriko prof J. Jaks-
to paskutinis vaikalaa apia 1918-1940 m. Liatuvos pottinĮ ūkiru, ako 
noa*niwmimą.^m*etop&9mnvmn.znp#..Qmmm 
•uatruota knyga nuotraukomis ir žamstapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvianaffl, SIS* 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausfco susidomėki* sukėlusi knyga, kurio* autorius iškaba 
naujua faktus Liatuvos istorijoja. panaigdamas daugėto suklastotus 
ir daugslio kartotus taiginiua. Kiakvienas domintis Lietuvos iatoriįa, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaninių, panaigimų. 362 psl, gau
siai Muštruota, 818. 

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų, 
rašytojo A. Markatio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiau* 
Liatuvos gyvanirrią ir svarbiausią to laiko bstuvybės darbuotoją Dr 
Vincą Kudirką. Knyga Isngvai skaitoma su (Mariu dėmesiu iki 
paskutinio pualapio. muštruota, graži* (rista, tinka dovanoti, 416 
psl.. 818. 

MANO TĖVYNE. Vydūrm gimtųjų vietų, aprašymas paprasta, vmz-

toves. Skaitydami tią knygą nusikalsima į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisimint) padas gausios Mustracijos. žamalaprs. Krryga 
skirta jaunimui, bst tinka viaism*. 79 psl.. 84. 

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzsa, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos matu. už kuriuos vėtau buvo nstsisingai kaltinamas ir 
persekiojamas, (domios iliustracijos, 84. 

LIETUVA. Dr. J. Saulio. Liatuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruostas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, rastines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriam, 813. 
PASTABA: Visus Mus* VysMne Penato laidinius galima gauti 
riaMaM DRAUGAS redskeljojs a r te užsekant ps«u. Pris kainos 
• M valstijos gyventojai prideda 6.75% arte knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo 
apmokėjimui. 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmute 

parmoję tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyriu keliu", gyve
nimus tu žmonių, kurie isejo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Ui gimtinės slenksčio" partizanu grupes 
„Šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti 
aprašymai vaizduoją skaudu Karaliaučiaus srities likimą. 
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendiia dabarties karčią 
Lietuvos gyvenimo besą, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe v sąžine. Autorė tiki 
ateitiim, naujos kartos žmonėmis, kurie s n ^ tautą ii kornu-
nistinės dykynės. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 286 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV 812.29 

P.S. IUinots gyventojai dar prideda valstjos mokesčio 
8.75% (0.88 et.). Užsakymus siusti „Draugo" adresu. 

• • 
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LAIŠKAI 
GERAS IR VIENINTELIS 

DRAUGAS 

Širdingai dėkoju už atsiųsta 
sveikinimą ir 1997 metų kalen
dorių. Dar visai neseniai esu at
vykusi iš Lietuvos ir įabai 
džiaugiuosi, gaudama Jūsų 
leidžiamą dienraštį. Trūkumų 
dar nesuspėjau pastebėti, bet 
visuomet galiu prisidėti savo 
laiškais, atsiųsti keletą straips
nelių. Galiu pasakyti, kad labai 
gerai atsispindi kultūrinė veik
la. Čia galima surasti visa tai, 
kas reikalinga plačių interesų 
žmogui. Dienraštis „Draugas" 
yra tikrai geras ir vienintelis 
draugas, ypatingai tiems, kurie 
apsistoję toli nuo lietuviškų 
centrų ir lietuviškos kultūros. 
Su malonumu skaitau šį laik
raštį ir linkiu Jums amžinai gy
vuoti. Ateityje stengsiuosi nors 
ir kukliai, bet visokeriopai pri
sidėti. 

Su pagarba, Jūsų skaitytoja 
Aurelija Mikalauskaitė 

NEGALIU SULAUKTI 

Kai prasidėjo „Drauge" nau
jas skyrius „Laiškai", tai lyg 
norėjau rašyti dienraščiui ir siū
lyti, kad antrašte pakeistų į 
„Mūsų nuomonės ir patarimai". 
Bet per paskutines pora savai
čių tas skyrius patvirtino savo 
antraštės pavadinimą, nes 
spausdinami ilgi laiškai iš Lie
tuvos, prašantys bibliotekoms 
knygų. Mano nuomone, tai gal 
išspausdinti vieną pavyzdinį 
laišką, o toliau vietoves, ku
rioms reikalingos knygos. 
Mums „Draugo" skaitytojams, 
yra įdomu ir mūsų pačių, Ame
rikoje gyvenančių, nuomonės, 
pastabos ir patarimai. Todėl an-
tradienio ir penktadienio 
„Draugo" laukiu prie durų! 

Dalė Stankaitienė 
Chicago, IL 

ĮDOMUS PAPILDYMAS 

„Draugo" 243 numeryje yra 
išspausdinta Prano Baltuonio 
medžio šaknies skulptūra, pava
dinta „Žiemos olimpiada". 

Nuo maždaug 1969 (tiksliai 
neatsimenu) iki 1995 metų 
turėjome garbe ir džiaugsmą 
būti tos skulptūros savininkais. 
Dabar ji puošia dukters ir žen
to namus. 

Įdomi istorija yra surišta su 
šia skulptūra. Prieš mums ją 
įsigyjant, ji buvo rodyta per 
Montrealio TV, kaip vienas 
geriausių to laiko Prano Bal
tuonio kūrinių. Po to ji buvo 
pavogta, bet policijos pastango

mis sugrąžinta. 
Nežinau, kodėl yra pakeistas 

vardas. Tikrasi vardas yra 
„Prieš vėją" („Against the 
Wind"). 
Antanas ir Žibutė Masaičiai 

Delran, NJ 

Redakcijos pastaba. „Žiemos 
olimpiada" užrašyta ant nuo
traukos, kurią skulptūros au
torius Pranas Baltuonis pats 
„Draugui" atsiuntė. Ačiū už 
įdomų papildymą (manome, kad 
Jums žinomas pavadinimas ge
riau tinka skulptūrai). 

AČIŪ UŽ GALIMYBE PADĖTI 

„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas gauna daug laiškų iš 
rėmėjų ir remiamųjų. Vieni 
bara, kiti giria, kiti dėkoja, vie
niems reikia informacijos, ki
tiems kas nors neaišku ir t.t. 
Čia vienas laiškas, kurio tu
riniu norėtume pasidalinti su 
kitais: 

„Gerbiamieji, noriu jums pra
nešti, kad praeitą vasarą, buvau 
Lietuvoje, ta pačia proga ap
lankiau mano globojamą naš
laite Simoną ir jos senelius. 

Mano drugai iš Ignalinos ma
ne nuvežė ir man buvo vertėjais. 
Nebuvo lengva mums surasti 
ūkį, kuriame jie gyvena, bet 
tikrai apsimokėjo nuvažiuoti ir 
su jais susipažinti. Pamačiau, 
kokie geri žmonės yra Simonos 
seneliai, kaip jie gražiai ją 
augina ir kaip jie ja rūpinasi. 
Jie tikrai užaugins Simoną geru 
žmogumi. Jie pavaišino mus 
paprastais priešpiečiais, bet jų 
nemeluotą gerumą, nuoširdumą 
ir vaišingumą prisiminsiu ilgai. 

Esu jums dėkinga, kad 
suteikėte man galimybę padėti 
kitiems, padėti geriems 
žmonėms!" 

Pasirašė Mildred H. 
iš Alston, PA 

Vertė Birutė Jasaitienė 

NETIKSLUS PARAŠAS 

„Draugo" gruodžio 14 d. nu
meryje prie P. Naručio straips
nio yra ir nuotrauka, bet prie
rašas prie jos neteisingas. Ta 
choro dalis nuotraukoje yra ne 
Vytauto Didžiojo universiteto 
studentų choro, bet studentų 
Ateitininkų pogrindžio choro, 
kuriame Narutis irgi dalyvavo. 
Universiteto studentų chorui 
vadovavo Konradas Kaveckas. 
Sulaukęs 90 m. jis visai neseniai 
mirė Vilniuje. Nuotraukoje cho
ro vadovas V. Baltrušaitis, o so
listai — J. Jasaitytė ir K. Gu
tauskas. 

L. Baltrušaitienė 
Chicago, IL 

Dr. Romualdas ir Milda Povilaičiai. 

IR IŠĖJO 
SUDIE NEPASAKIUS... 

Vis liūdnesnės mano akys — 
Jau vilties nebematyt... 
Ir išėjo nepasakius, 
Ką galėjo pasakyt. 

Toks graudus žmogaus likimas — 
Sutviskėti ir užgesti. 
Rieda ašara nuo skruosto 
Paskutinė... 

Telegrama iš Lietuvos 

JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. Birut* Jasaitiene su savo vaikaičiu 
Teriuku Petry. Ar jis jau mokomas dirbti visuomenini darbą? 

Nuotr. Aušros Petry 

Kai technologijos pažangą de
monstruoja į Mėnulį ir Marsą 
skrendantieji erdvėlaiviai, — 
medicina dar yra bejėgė šioje 

LINAS IR KANAPĖ TURI 
DIDELE ATEITĮ 

Po Antrojo pasaulinio karo 
linas ir kanapė, taip kaip ir 
medvilnė, pramonėje buvo 
pakeisti sintetiniu pluoštu. Kad 
sumažintų priklausomumą naf
tos šaltiniams, Vokietija per 
praeitą dešimtmetį išvystė bū
dus, kaip geriau apdirbti lino ir 
kanapės gaminius, tinkamus 
drabužiams bei įvairiems pritai
kymams, kur yra reikalingas 
lengvas svoris. Reutlingene tam 
reikalui veikia Pritaikytų 
Tyrinėjimų institutas (Institut 
fuer Angewandte Forschung). 

Linai ir kanapės auginami 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olan
dijoje, Rumunijoje, Kinijoje ir 
buvusioje Tarybų Sąjungoje. 
Tačiau tik Vokietijoje linai ir 
kanapės yra naujoviškai 
apdirbama. 

Kadangi Lietuva iš pagrindų 
turi keisti savo pramonę, vieni 
svarbiausių pakeitimų turi būti 
linų ir kanapių apdirbimo bei 
auginimo. Linas ir kanapė turi 
didelę ateitį Lietuvoje ir už jos 
ribų. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

NE VISOS ĮVEŽAMOS 
PREKĖS PAGEIDAUTINOS 

Laiks nuo laiko tenka skaityti 
lietuvių laikraščiuose skelbi
mus apie galimybę nusipirkti 
lietuvių gamybos degtinės. Kuo 
lietuviška degtinė skiriasi nuo 
kitų gamintojų? Ji yra nuodas, 
nesvarbu, kur ji yra gaminama. 
Kodėl verslininkai šią degtinę 
nori įvežti į Ameriką? Gal jie 
nori išeivijos lietuvius padaryti 
girtuokliais? 

Lietuva yra pasižymėjusi ge
rų baldų, šaldytuvų ir kitų pre
kių gaminimu. Kur dingo lie
tuviški „Karvutė" saldainiai? 
Lietuviai taip pat mėgsta ir lie
tuviškus sūrius. 

Verslininkai turėtų įvežti tik 
naudingas prekes, bet ne pro
duktą, kuris kenkia sveikatai, 
ardo šeimas ir skurdina paski
rus individus. 

Ar mums reikia antro vysk. 
Valančiaus? 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

žemėje nugalėti baisiąją vėžio li
gą, kuri netikėtai užpuola jau
nus ir vyresnius. 

Jos užpulta, 1996.12.16, į am
žinybę iškeliavo ir a.a. Milda 
Mašiotaitė-Povilaitienė, paliku
si skausme vyrą dr. Romualdą 
Povilaitį, dukras: Audronę ir 
Ramoną, sūnus: Arvydą ir Da
rių, seserį Jūrą Bakaitienę, jų 
šeimas su vaikaičiais; gimines, 
artimuosius ir daug, daug drau
gų bei pažįstamų, kurie niekad 
nepamirš visada besišypsančios 
a.a. Mildos, prasmingai nuėju
sios nors ir neilgą, savojo gyve
nimo kelią. 

Dar niekad nematė tiek lan
kytojų D. Petkaus laidotuvių 
namai Lemonte, kiek jų susirin
ko gruodžio 17 d. vakare atsi
sveikinti su a.a. velione Milda. 
Nenuostabu, kad tiek daug. 
Nuo jaunystės dienų ji buvo 
skautė. Šeimai paaugus, pen
kiolika metų ji asistavo savo 
vyrui dr. Romualdui dantų ka
binete. Talkininkavo skautų 
stovykloms Rako stovyklavietė
je. Talkininkavo krautuvėlei 
„Dovana" Pasaulio lietuvių 
centre. Mėgo gamtą, keliones ir 
sugebėjo skleisti šilumą, malo
nią nuotaiką, ne tik savo šeimo
je, bet visur, kur tik ji dalyvavo 
lietuvių ir amerikiečių tarpe, 
tarp daugelio draugų, artimųjų 
ir pažįstamų. Žinodama, kad ne 
pasveiks, ji nedejavo, likimui 
nepriekaištavo, šeimai nekalbė
jo apie savo dvasinį ir fizinį 
skausmą. Į amžinybę iškeliavo 
tyliai, ramiai. Taip, kaip ramiai 
ir šviesiai prabėgo jos gyveni
mas. Tik 60 pavasarių. 

Atsisveikinimo vakare Pal. J. 

Matulaičio misijos kapelionas 
kun. Algirdas Paliokas, SJ, kar
tu su gausiais lankytojais, 
maldomis atsisveikino su ve
lione Milda. Nebuvo čia kalbų. 
Jų vietoje buvo padėtas vyro Ro
mualdo laiškas Mildai. Labai 
jautriai dedikuotas laiškas 
baigėsi taip: „Mes kartu bai
gėme mūsų profesines pareigas, 
kad po jų likusį laiką skirtume 
mūsų ir mūsų vaikų džiaugs
mui. Bet Dievas tarė 'Ne'. Mes 
nuolankiai priėmėm Jo valią. 
Visiems yra Jo planai. Tokie 
mums skirti. Mes susitiksime 
Amžinybėje". 

Laidotuvių dieną apie šimtas 
automobilių ir dvigubai tiek 
palydovų lydėjo a.a. Mildos 
karstą į misijos bažnyčią Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, 
ir į Šv. Kazimiero kapines. 
Bažnyčioje Gregorines šv. Mi
šias aukojo kapelionas kun. A. 
Paliokas, SJ, ir kun. A. Sau-
laitis, SJ, giedant misijos cho
rui, su soliste Praurime Ra-
giene. Labai jautrų pamokslą 
lietuvių kalba pasakė kun. A. 
Paliokas, SJ, ir anglų kalba — 
kun. A. Saulaitis, SJ. 

Šv. Kazimiero kapinėse žie
mos šaltis ir žvarbus vėjas 
lydėjo gausių dalyvių maldas su 
kun. A. Palioku, SJ, su giesme 
„Marija, Marija", su daugybe 
gėlių apibertu a.a. Mildos kars
tu, su graudžia atsisveikinimo 
ašara. 

Laidotuvių pietūs Pasaulio 
lietuvių centro Bočių menėje, 
a.a. Mildos atminimui, buvo dar 
viena trumpa valandėlė kartu 
pabūti su a.a. Mildos palikta 
šeima, artimaisiais ir draugais. 
Ta valandėlė, besivaišinant Aldo
nos Šoliūnienės patiektais val
giais, užbaigė a.a. Mildos žemiš
ką kelionę, reiškiant gilią užuo
jautą likusiems vyrui dr. Romu
aldui, dukroms, sūnums, sese
riai, jų šeimoms ir artimiesiems. 
Ilsėkis, Milda, ramybėje. 

B. Juodelis 
i . 

• Marijampolė. Lapkričio 7 
d. Šv. Mykolo Arkangelo parapi
jos salėje parapijiečiai susitiko 
su klebonu kun. K. Briliumi. 
MIC, ir ses. Nijolė Sadūnaitė. 
Kun. K. Brilius skaitė paskaitą 
apie budizmą ir iš jo kilusias 
sektas, aptarė krikščionybės 
santykį su budizmu. Renginio 
pabaigoje koncertavo Kauno 
tremtinių choras bei Šiaulių an
samblis „Trimitas". 

• Kaltinėnai. Į Kaltinėnų 
globos ir slaugos pensionato 
įkurtuves atvyko Telšių vysku
pas Antanas Vaičius bei Telšių 
vyskupijos kancleris kun. Juo
zapas Gedgaudas. Vysk. A. Vai
čius pašventino Kaltinėnų sene
lių namus, linkėdamas ramy
bės, meilės, gerumo. Kun. P. 
Linkevičius padėkojo visiems, 
parėmusiems jo sumanymą. 
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T R A N S P A K- nauias adresas ir telefonas 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus. 
Skubiems siuntiniams AIR GARGO. 

Komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -

nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 
per 2 - 5 dienas. 

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patys populiariausi - tai 55 svarų įvairaus maisto 

už $98 ir šventinis už $39.-
$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 

sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava. malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai, 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

$39.- tirpi kava, malta kava, arbata, kakava, vaisių 
sultys, sausainiai, aliejus, mėsos konservai, 
aspirinas, vitaminai. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26 28-27, 26-24-27 

A.tA. 
TESSIE E. SAKAS 

Ščiukaitė 
Gyveno Gig Harbor, WA, anksčiau Rochester, N. Y. ir 

Detroit, MI. 
Mirė 1996 m. gruodžio 27 d., 9:30 vai. ryto, sulaukusi 77 

metų. 
Gimė Baltimore, MD. 
Nuliūdę liko: sūnus J. V. Sakas, marti VVnitley, anūkai; 

Christopher, Brc, Jodi ir Katie Sakai; seserys: Ona Ščiukaitė, 
Aldona Meilienė, vyras Romas, Angelė Zablockienė, vyras An
tanas ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Vietoje gėlių prašoma paaukoti Altzheimers Association. 
Velionė pašarvota trečiadieni, 1997 m. sausio 1 d. nuo 4 

iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, sausio 2 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi
jos, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; sūnus, anūkai ir seserys. 
Laidotuvių direkt Petkus Lemont Funeral Directors. Tel. 

800-994-7600. 

A.tA. 
BIRUTĖ LAURECKYTĖ 

PANKĄ 
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Marąuette Parko 

apylinkėje. 
Po sunkios ligos mirė 1996 m. gruodžio 27 d., 6:50 vai. 

vakaro, sulaukusi 65 metų. 
Gimė Lietuvoje, Plungės valsčiuje, Prūsalių kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: duktė Laura Panką, žentas Jim Blazek, 

sūnūs Artūras ir Tomas, marti Jayne ir šeima; seserys Rūta 
Astrauskienė su šeima Lietuvoje, Dana Domarkienė, Adelė 
Baltrušaitienė su šeimomis; brolis Antanas Laureckas su 
šeima; taip pat kiti giminės JAV-bėse ir Lietuvoje. 

Priklausė „Saulutei", Lietuvos vaikų globos būreliui, 
Lietuvos Dukterų draugijai, Liet. Bendruomenei. 

Velionė buvo pašarvota sekmadienį, gruodžio 29 d. nuo 
5 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 30 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto buvo atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčia, kurioje buvo aukojamos 10 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė buvo 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. • -.... 

Nulūde: vaikai, seserys, broliai su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkua/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
ADOLFAS LIETUVNINKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1996 m. gruodžio 29 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs 80 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje, Viščių kaime. 
Nuliūdę liko: seserys — Marija Valiukevičienė, vyras 

Jokūbas, Uršulė Batakiene, vyras Jonas ir šeima, Agnė 
Zitkienė su šeima; brolis Kazys, žmona Adelė ir šeima; 
mirusio brolio Alfonso žmona Albina su šeima; buv. žmona 
Gizela Lietuvninkienė. 

Velionis buvo brolis a.a. Alfonso. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Velionis pašarvotas ketvirtadienį 1997 m. sausio 2 d. nuo 

2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 
St. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 3 d. Iš lai.: mo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gi..irao 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę seserys, brolis su šeimomis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkua/Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
fil. VLADUI STROPUI 

žemišką kelione užbaigus, žmoną ALDONĄ, dukte
ris RŪTĄ su šeima RIMĄ, velionio seserį ir brolius 
bei kitus gimines širdingai užjaučia ir kartu liūdi 

Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija 

A.tA. 
VLADUI STROPUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, jo dukterims, „Saulutės" 
narėms, RIMAI ir RŪTAI, jo broliams ROMANUI, 
ANTANUI, RIMUI, JUOZUI, seseriai DANUTEI 
KELPŠIENEI bei kit iems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

„Saulutė", Lietuvos vaikų globos būrelis 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Muzikos ir dainos popietė 

Pasaulio lietuvių centre 
ruošiama sausio 5 d., sekma
dieni, 12 vai. centro didžiojoje 
salėje. Įdomi, įvairi programa ir 
bendros dainos. Popietę ruošia 
PLC renginių komitetas. Atvy
kite, nesigailėsite! 

Daug girdime neigiamų 
atsiliepimų apie Marąuette 
Parko apylinkę, bet daugumas 
jų yra tikrai tik gandai. Ši 
apylinkė turi nepalyginamai 
daugiau teigiamų pusių: geras 
mokyklas, puikų susisiekimą, 
netoli esančius didelius ap
sipirkimo centrus (Ford City, 
Dominicks, K-Mart ir kt ) , 
lietuvišką parapiją, sėkmingai 
veikiančią ligoninę, jau ne
kalbant apie gražų, erdvų ir 
saugų parką, kur jauni, maži ir 
vyresnieji gali rasti atvangą. Ko 
šiai apylinkei dabar labai 
reikia, tai daugiau lietuvių 
gyventojų, nes vyresnieji 
nynsta, o jaunesnieji išsikėlė į 
kitas vietoves. Gera proga net 
neturintiems didelių finansinių 
išteklių (pvz. naujai į šį kraštą 
atvykusiems) yra nauja pro
grama, kuri duotų galimybių su 
mažu įmokėjimu — tik apie 
1.000 dol.! - pirkti Marąuette 
Parko apylinkėje namą. Žinių 
šiuo klausimu teikimo vakaras 
ruošiamas pirmadienį, sausio 6 
d., 7 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Cimimo parapijos salėje, 6820 
S Wa8htenaw. Žinias pateiks ir 
j klausimus atsakys Neighbor-
hood Housing Services agentū
ra. Po pristatymo bus vaišės. 
Visi kviečiami susidomėti šiuo 
naudingu renginiu. Žinokite, 
Marąuette Parko apylinkė 
atsinaujina, nebijokite į ją in
vestuoti! Jeigu norite gauti dau
giau informacijų telefonu, 
kreipkitės į Neighborhood Hou
sing Services tel. 773-436-1000, 
ext. 115. 

Pa!. Jurgio Matulaičio misijos choro 
dirigente Birut* Mockienė. 

x Ona ir Pranas Michelevi-
čiai, St. Peter Beach FL. 
atsiuntė $150 — vieno Lietuvos 
našlaičio metine pašaipą. Dėko
jame naujiesiems globėjams' 

The Art Institute of Chica-
go šiuo metu eksponuoja impre
sionisto Degas kūrinius. Paroda 
pratęsta iki sausio 12 d. Švenčių 
metu tai geriausia dvasinė at
gaiva. Meno institutas yra prie 
Michigan ir Adams gatvių Čika
gos vidurmiestyje. 

Naujų metų dieną, 1997 m. 
sausio 1 d., šv. Mišios Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje aukojamos — lietuviškai 8 
vai. ir 10:30 vai. ryte; angį. 9:15 
vai. r. ir 12:15 vai. p.p. Iš vaka
ro — gruodžio 31 d. lietuviškos 
šv. Mišios bus 5 vai. vak. Visi 
tikintieji privalo dalyvauti Mi
šiose N. metų dieną. 

Šeštadieni, sausio 4 d. visi 
kviečiami atsilankyti į Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Brighton 
Parke mokyklos salę, kurioje 
parapijos choras ruošia smagius 
šokius. Pradžia 6 vai. vak. 
Chorui vadovauja visiems pažįs
tamas ir mėgstamas Algiman
tas Barniškis. 

Albinas Kurkulis, Oppen 
heimer & Co. vyresnysis 
viceprezidentas, Draugo fondo 
investavimų tvarkytojas ir Drau
go fondo garbės narys, Kalėdų 
proga atsiuntė fondui 1,000 
dolerių, prie ankstyvesnių 2,000 
dolerių įnašų. Laiške jis rašo: 
,,Bandau viskuo 'Draugui' 
padėti ir darbu, ir pinigais. 
Manau, visų geri norai ir pa
stangos padės pasiekti fondo už
sibrėžto tikslo ir mūsų dienraštį 
pastatys ant kojų visiems 
laikams". Nuoširdi padėka 
„Draugo" didžiajam draugui. 

Sausio 4 d. (1997 m.), 6 vai. 
vak., Nekalto M. Marijos Pra
sidėjimo mokyklos salėje, 4420 
S. Fairfield, įvyks pasilinksmi
nimas su šokiais ir dainom. 
Veiks baras bei užkandžių 
stalas. Kviečiami visi — dideli 
ir maži. Pasilinksminimą ren
gia Nekalto Prasidėjimo parapi
jos Brighton Parke choras, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
Algimantas Barniškis. 

Klausykitės „Margučio II" 
radijo laidų — kasdien, nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
vakarais — 8 vai. Išgirsite 
vėliausias žinias, pranešimus, 
geros muzikos. Stotis 1450 AM. 

Danutė Petronytė-Izbickie-
nė ir Aloyzas Petronis iš 
Westwood, MA, mums rašo: 
..Mūsų motinos. Rozalijos 
Jatulytės-Petronienės vienų 
metų mirties sukakčiai (1996 m. 
gruodžio 6 d.) pažymėti, siunčia
me 500 dol. auką 'Draugo' 
dienraščio palaikymui". Esame 
dėkingi už dosnumą! 

Naujų metų dieną, 1997 m. 
sausio 1 d., trečiadienį „Drau
go" redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs, tad ketvirta
dienio laida nebus išleista. 
„Draugas" bus vėl atidarytas 
sausio 2 d. 

Šv. Kazimiero seserys kvie
čia visus dalyvauti šv. Mišiose, 
prašant Dievo, kad jų įsteigėja, 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. 
Mišios bus aukojamos šeštadie
nį, 1997 m. sausio 4 d., 9:30 vai. 
ryte, motiniškojo namo koply
čioje, 2601 W. Marąuette Rd. 
Mišias aukos vysk. J. Manz. 

LIETUVIŠKA 
„UŽUOVĖJA" 

Kaip gera, kad mes turime 
tokią jaukią užuovėją „Seklyčio
je", kur po šiltu Elenos Siru
tienės sparnu kiekvieną trečia
dienį galime pasijausti, lyg 
būtume namo sugrįžę. 

Tą namų nuotaiką (negalima 
užmiršti, kad „Seklyčios" ren
ginių lankytojai daugiausia yra 
vyresni ir vieniši žmonės), ypač 
pajutome, kai gruodžio 4 d. susi
rinkusiems papasakojo ar 
paskaitė savo atsiminimus ar iš
gyvenimus ketvertas „Sekly
čios" „globotinių": O. Lukienė, 
J. Vareika, E. Valantinienė ir 
Aldona Pankienė. 

O. Lukienė pasakojo kaip jų 
šeima, per karą atsidūrus 
bombarduojamam Nurenberge, 
tik per stebuklą išvengė mirties. 
Visi su dideliu susidomėjimu 
apžiūrėjom Švč. Mergelės Mari
jos paveikslėlį, kurį Onos vyras 
rado sugriautoje bažnyčioje. Tą 
paveikslėlį Lukų šeima saugo 
iki dabar kaip įrodymą, kad Švč. 
Mergelė tikrai yra Krikščionių 
Pagalba. 

Apie savo nuotykius mokyk
loje ir gyvenimą sovietų oku-
puotoj Lietuvoj paskaitė J. 
Vareika. Net ir apie kalėjimą, 
ir ištrėmimą skaitė humoris-
tiškai — sugebėti juoktis pro 
ašarą ir skausmą yra didelis 
menas. 

E. Valantinienė paskaitė iš 
savo tėviškės (Raseinių) laik
raščio „Mūsų rytojus" vokiečio 
kunigo atsiminimus, kai jį 
1944 m. spalio 6 - 7 d. — jauną 
ir sužeistą kareivėlį — iš rusų 
apsupimo ir mirties išgelbėjo, 
savo gyvybe rizikuodama, lietu
vė moteris. 

A. Pankienė su giliu įsijau
timu deklamavo kūrinį „Ber
žai". Po to buvo trumpos disku
sijos ir skanūs pietūs. 

Emilija Valantinienė 

x Tenisininkai, dėmesio! 
Kiekvieno mėn. pirmą šeštadie
ni (iki balandžio mėn.) 7 v.v. -
10 v.v. Oak-Brook Racąuet Club 

Lietuvos Našlaičių globos" patalpose Čikagos Lietuvių 
komitetas. 

(sk) 

x TRA\SPAK praneša: 
„Vilniaus oro uoste Lietuvos 
aeroklubo ir žmonių su negalia 
sąjungos surengta akcija 
suteikė galimybę negalios iš
tiktiems žmonėms skristi lėktu
vu Daugelis pirma kartą paju
to skrydžio malonumą ir pama
te Vilnių iš viršaus" Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos i Lietuvą. Maisto siuntiniai 
TRANSPAK. 4545 W. 63 St., 
Chicago. IL 60629. tel. 773-
83*. 1050. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
y/isg rūsiu stoąus 
Tel 708 2S7 074h 

Skambinti po 6 v v 

teniso klubas rengia draugiškas 
dvejetų rungtynes „Round-
Robin" ir užbaigia su vaišėmis. 
Kaina $25. Sekančią datą, sau
sio 4 d., registruotis pas Paulių 
Ragą, tel. 706-531-9522. 

(sk) 
x , , S a u l u t ė s " , Lietuvos 

vaikų globos būrelio, tradicinė 
„Pavasario puokštė" Lietuvos 
vaikams bus sekmadieni , 
gegužės 18 d. 3:00 vai. p.p., 
Jaunimo centre, Čikagoje. Iš 
Lietuvos atvyksta jauna daini
ninkė Neringa Nekrasiūtė ir 
„O Ha lia" choro vadovė Laima 
Lapkauskaitė, kurios išpildys 
programą drauge su vietinių 
vaikų choreliais. Bus tikra šei
mos šventė. Pasiklausyti ga
baus jaunimo ir paremti Lietu
voje vargstančius vaikus, visus 
kviečia „Saulutė", Lietuvos 
vaikų globos būrelis. 

(sk) 

Emilija Valantinienė. 

z A. a. Elzbietos Slivins-
kienes mirties metinių proga, 
Benjamin J. Schonbeck, šeima, 
Sterling MA, paskaičius apie 
Lietuvos našlaičių gyvenimą 
„Bridges" žurnale, skiria $150 
— vieno našlaičio metinę pašalpą. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 

x Hartford CT Kavutės 
klubas globoja vieną našlaitį 
Lietuvoje; pratęsdami paramą 
kitiems metams, per pirm. Eleo
norą Simonaitienę, atsiuntė 
$150 — metinį globos mokestį. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

KAI KĄ REIKIA 
PATIKSLINTI 

Išspausdinus ilgą ir išsamų 
Aldonos Kamantienės straipsnį 
apie Moters savaitgalį Lemonte, 
dr. Vilija Kerelytė, viena to 
savaitgalio paskaitininkių, 
prašo atitaisyti autorės padary
tus netikslumus. 

1. Žmonės, sergantys atrofiniu 
gastričiu turi trūkumų 
vitamino B12 

2. Vitaminas C didina HDL 
veikimą. 

3. Chromium mažina LDL 
cholesterolį. 

4. Geležis negamina deguo
nies, bet deguonis yra nešamas 
hemoglobino. 

5. Nepaisant, kad pieno pro
duktuose yra nedidelis kiekis 
calcium (kalcio), geriau jo gau
ti iš žalių daržovių. 

6. Zinc (cinką) vartojant, thy-
mus liauka gali būti atjauni
nama, nes su amžiumi ši liauka 
susitraukia. Ji palaiko žmogaus 
imunitetą. 

7. Geriausi riebalai yra „mo-
nosaturated", o blogiausi — 
„plyunsaturated". Omega 3 fat-
ty acids randama riebiose 
žuvyse (salmon, mackerel, sar
dines). Jis yra sveikiau, negu 
omega 6. 

Raudonas vynas yra tiktai 
tada gerai, kai išgeriama po 
vieną stiklą kartu su maistu. 

Žodis „antioxidants", rašomas 
ne su raide „c". 

Pastaba: apie dr. V. Kerelytės 
paskaitą A. Kamantienė rašė 
gruodžio 17 d. spausdintoje 
straipsnio dalyje. Norime 
priminti visiems savo bendra
darbiams, kad, rašydami ko
respondencijas, ypač kreiptų 
dėmesį į datas, pavardes, vie
tovardžius ir aprašomus faktus. 
Pateikus netikslią informaciją, 
susidaro ne vien nepatogumų, 
bet gali ji būti net pavojinga, 
jeigu kalbama apie dalykus, su
rištus su žmogaus sveikata 
(kaip šiuo atveju). Red. 

PLC TARYBOS IR 
VALDYBOS VEIKLA 

Krautuvės pasipuošusios 
švenčių papuošalais. Žmonės 
skuba iš parduotuvės į parduo
tuvę apsipirkti, tačiau PLC 
taryba ir valdyba susirūpinusi 
centro veikla. Čia darbų tiek 
daug, kad sunku nustatyti jų 
pirmumus. 

Gruodžio 8 dieną, sekma
dienis, dar tik 9 valanda ryte, ir 
kai kam būtų labai smagu pa
miegoti ar tik patinginiauti, bet 
centro tarybos ir valdybos na
riai rinkosi į posėdžių kambarį 
su ilgu dienotvarkės sąrašu. 

PLC tarybos pirm. Rimantas 
Griškelis greit pradėjo posėdį, 
nes daug svarbių planų ir dar
bų, kuriuos neatidėliojant teks 
aptarti ir padaryti nutarimus. 
Baigiantis tarybos kadencijai, 
reikia verbuoti kandidatus, 
kurie perims PLC vairą: atliks 
darbus, telks lėšas naujiems 
svarbiems pakeitimams. Posė
dyje daug laiko skirta sporto ir 
renginių apatinei salei ir jos re
montams, pakeitimams, pri
taikant ją įvairiems tikslams. 
Prieita išvados, kaip ir 
anksčiau, kad ta salė būtinai 
reikalinga. Lieka lėšų telkimas 
(kuris jau prasidėjo), planų 
sudarymas ir jų vykdymas. Tai 
labai didelis darbas, parei
kalaujantis ne tik tarybos ir 
valdybos, bet ir kiekvieno PLC 
nario talkos. Kai kas mano, kad 
tos salės nereikia, bet, gerai įsi
gilinęs pamatys, kad, jei jiems 
salė nebus reikalinga, tai jų 
vaikams ar vaikaičiams tikrai 
reikės. 

Kaip ir kituose posėdžiuose, 
kalbėta apie remontų ir pakei
timų reikalingumą. Vienas 
tokių yra priekinių durų pakei
timas, kur jau planas išrinktas 
ir sutarta jas pakeisti. 

Čia buvo kalbama apie naujų 
butų — ..condominium" priesta
tą. Žinoma, kiekvienas planas 
turi būti gerai išstudijuotas, nu
statyta kaina, galimumas par-

,.Žiburėlio" Montesson mokyklėlėje, veikiančioje Pa-saulio lietuvių centre, muz. Darius Polikaitis 
ir .Juokdarys" linksmina mokinukus 

duoti, surasti kontraktoriai ir 
daugybė kitokių dalykų. 

PLC valdybos pirm. Algis Ba
kaitis supažindino su 1997 m. fi
nansiniais planais, dabar nuo
mojama apatine sale. Taip pat 
nurodė 1997 m. PLC visuotinę 
narių susirinkimo datą. Tai bus 
sausio 12 d. 

PLC valdybos ižd. Dalia Dun 
dzilienė pateikė 1996 m. finan
sinį stovį. 

Posėdis dar ilgai tęsėsi. įvai
rių komitetų nariai supažindino 
su savo atliktų darbų rezulta
tais ir naujais planais. Kiekvie
nas, posėdyje dalyvavęs, turėjo 
progos pasisakyti įvairiais klau
simais ir pareikšti savo nuo
monę ar pasiūlymą. 

Reikia džiaugtis, kad daugu
ma PLC tarybos ir valdybos na
rių yra jaunesniosios kartos 
žmonės, kurie nebijo atsakomy
bės ir paaukoja savo laiką. 
Kiekvienas veiklos darbas 
pareikalauja pasišventimo, 
kantrybės, atsisakymo dalies 
savo asmeniško gyvenimo. Mes 
visi turėtume juos remti ne 
kritika, bet savo talka, fi
nansiškai ir padrąsinančiu žo
džiu. 

Karolina Kubilienė 

LB VEIKLA MICHIANOJE 

LB Michianos apylinkės (In
dianoje) valdyba lapkričio 21 d. 
suruošė prof. Juliaus Šmulkščio 
paskaitą. Susirinkusius pa
sveikino apylinkės pirm. Jonas 
Mockaitis ir pakvietė Edmundą 
Vengianską supažindinti su 
paskaitininku. 

Prof. J. Šmulkštys yra poli
tinių mokslų profesorius In
diana universitete, Fort Wayne, 
IN. Jis penkis kartus lankėsi 
Lietuvoje ir dėstė politologiją 
Vytauto Didžiojo un-te Kaune. 
Jis taip pat yra „Akiračių" 
redakcinės kolegijos narys. Jo 
paskaitos tema: „Lietuvos poli
t inė padėtis ir rinkimai į 
Seimą". 

Prof. Šmulkštys įdomiai 
pasakojo apie rinkimų eigą. Jis 
pats buvo aktyviai įsijungęs į 
Seimo rinkimus — su vienu 
kandidatu važinėjo Panevėžio ir 
Pasvalio rajonuose ir buvo nu
stebintas visų tautiečių maloniu 
priėmimu, diskusijomis apie 
Lietuvos Seimo paskirti, eko
nominę valstybės padėtį bei 
įvairius kandidatus. 

Prof. Šmulkštys su Lietuvos 
politine padėtimi buvo gan 
gerai susipažinęs. Rinkimų 
rezultatai, jo nuomone, dau
gumą Lietuvos piliečių nuste
bino, nes Tėvynės sąjunga (kon
servatoriai) gavo daugumą 
balsų. Prelegentas pastebėjo, 
kad TS atstovai važinėjo po visą 
Lietuvą, buvo gerai pasiruošę ir 
į t ik inančia i aiškino, kad 
tautiečiai balsuotų už TS kandi
datus. 

LDDP pralaimėjo dėl Lietu
voje blogėjančios ekonominės 
padėties. Didieji bankai bankru
tavo ir daug tautiečių prarado 
savo santaupas. Milijoninės 
sumos, gautos U Vakarų Lietu
vos ekonomijai gelbėti, nuėjo 

pagalbai subankrutavusiems 
bankams. Taip pat daug vyriau
sybės narių buvo apkaltinti 
valstybės turto pasisavinimu ir 
kitais nesąžiningais darbais. 

Naujoji vyriausybė žada 
papildyti ministrų kabinetą na
riais iš lietuvių išeivijos, taip 
pat ir žemesnio rango minis 
terįjų patarėjai bus kviečiami iš 
užsienio. 

Baigdamas prelegentas su vil
timi žvelgė į Lietuvos ateitį. Jis 
tiki, kad lietuvių išeivija galės 
daugiau ir reikšmingiau prisi
dėti prie tėvynės gerovės 
kėlimo. Po paskaitos buvo 
klausimų, kuriuos prelegentas 
tiksliai atsakinėjo. 

Pirm. J. Mockaitis padėkojo 
prof. Šmulkščiui už išsamią 
paskaitą ir visus pakvietė 
pasivaišinti. 

LB Michianos apylinkės val
dybą sudaro: Jonas Mockaitis, 
Jonas Vaznelis, Vytautas Linar-
tas, Regina Vaitkienė, Vytautas 
Gutauskas, o šį renginį suor
ganizavo Edmundas Vengians-
kas, Nijolė Vengrienė ir Bronius 
Endriukaitis. 

G.B. 
VAIZDAJUOSTĖ APIE 

PARTIZANĄ JONĄ 
ŽEMAITI 

Žvarbiam vėjui kabinantis už 
ausų ir skruostų, popiečių 
lankytojai keliavo į „Seklyčią" 
— vyresniųjų lietuvių antruo
sius namus, kad pamatytų vaiz
dajuoste apie partizaną, laisvės 
kovotoją, kapitoną Joną Žemai
tį. Susirinkus gausiam būriui 
svečių, išradingoji renginių va
dovė Elena Sirutienė pristatė 
tė šios popietės iniciatorę 
Emiliją Valantinienę — gerai 
pažįstamą iš „Draugo" laiškų 
skyriuje rašinių ir Jaunimo cen
tre besidarbuojančių moterų 
pagalbinės grupės bei daugelio 
kitų organizacijų veiklos. Ji taip 
pat pabrėžė, kad šios popietės 
lankytojai galės grožėtis vaizdų 
aiškumu.nes Jonas ir Juzė Žeb
rauskai padovanojo „Seklyčiai" 
naują perdavimo aparatą 
(V.C.R.). 

Emilija Valantinienė, prieš 
pradėdama rodyti vaizdajuostę, 
supažindino su partizanu kpt. 
Jonu Žemaičiu. Vaizdajuostę 
apie šį didvyri paruošė Lietuvos 
televizijos režisierius Juozas Sa
balis, kuriam sceninius vaizdus 
parašė rašytojas Eugenijus 
Ignatavičius. 

Lietuvos pogrindžio kovų epo
pėja savo mastu, prasme, siuže
tais ir žmonių likimu pralenkia 
senas graikų tragedijas, nors 
ligi šiol Lietuvoje nebuvo 
suvokta pasiaukojimo dvasia, 
ginant tėvynės laisvę. Dar 
mažiau ją suprato užsienis. Tais 
sunkiais laikais Lietuvos didvy
riai žuvo dėl savo tautos laisvės, 
kai tuo tarpu raudonajam sli
binui lankstėsi Europa ir 
Amerika. 

Šioje vaizdajuostėje rodoma 
tik apie partizaną kpt. Jono Že
maičio partizanavimo laiko
tarpį. Jonas Žemaitis gimęs 
1909 m. kovo 15 d. Palangoje. 

Nuotr Lydos Budrienės 
1929 metais baigė Karo mokyk
lą, 1936-38 m. buvo išsiųstas į 
Prancūzijos Karo mokyklą. 
Grįžus iš Aukštosios artilerijos 
Karo mokyklos, buvo paskirtas 
į 4-tą artilerijos pulką, su
teikiant kapitono laipsnį. Jis 
šiam pulkui vadovavo. 

Rusams okupavus Lietuvą, 
laimingai pasitraukia iš ka
riuomenės, jau vežant juos į 
Rusiją. Artėjant antrajai rusų 
okupacijai, pasiliko Lietuvoje ir 
įsijungė į partizanine veiklą, iš
būdamas kovos lauke 9 metus. 
Savųjų parsidavėlių okupantui 
išduotas, esant bunkeryje, du
jomis užnuodytas ir dar gyvas 
nugabentas į Maskvą. Čia susi
dūrė su Berija, žadėjusiu 
suteikti jam laisvę ir gerą gyve
nimą, jeigu sutiktų bendradar
biauti, išduodant kitus laisvės 
kovotojus. Jam atsisakius, po 
žiauriausių kankinimų, 1954 
metais lapkričio 26 dieną, buvo 
sušaudytas Maskvos kalėjime. 

Buvo vedęs, augino sūnų Lai
mutį. Mirus žmonai, sūnų augino 
giminės, o jis išėjo į miškus pas 
partizanus ir buvo paskirtas 
„Žebenkšties" rinktinės štabo 
viršininku, pasirenkant „Dai
niaus" slapyvardį... 

Po šito trumpo įvado apie kpt. 
Joną Žemaitį buvo rodoma vaiz
dajuostė. Kadangi J. Žemaitis 
partizanavo Žemaitijoje — 
Raseinių ir kitose apylinkėse, 
Emilija Valantinienė, būdama 
raseiniškė, papildydavo vaiz
dajuostėje rodomas vietoves 
savo pranešimais. 

Esame skaitę daug knygų 
apie partizanų kovas, girdėjome 
dainuojamas dainas, bet ši vaiz
dajuostė akivaizdžiai parodė su
sprogdintus partizanų bunke
rius, matėme žaliuojančius miš
kus, laukuose siūbuojančius 
rugių laukus, sugriautas ir 
sudegintas sodybas. Matėme 
partizanų ryšininkes grįžusias 
iš Sibiro ir pasakojančias apie 
partizanų kovas. Tai vaizdai, 
kurie dar ilgai liks žiūrovų 
akyse. Tai žmonės, kurie guldė 
savo jaunystę kovos lauke, kad 
atneštų laisvę ateinančioms 
kartoms. 

Elena Sirutienė šiltais žo
džiais dėkojo Emilijai Valan
tinienė: už parūpinimą šio filmo 
ir jo parodymą televizijos ek
rane. Popiečių suėjimai visada 
baigiasi pietumis, kuriuos 
pateikia darbščios „Seklyčios" 
talkininkės. 

Ant.Pauzuolis 
Donatas Januta, gyv. Oak-

land, CA, už kalėdines korteles 
atsiuntė 200 dol. auką. Toks 
mūsų skaitytojo dosnumas yra 
nuoširdžiausiai įvertinamas ir 
labai prasmingas, padėsiantis 
„Draugui" tolimesniuose dar
buose. Tariame širdingą ačiū! 

Užsisakykite „Draugą" pa
piginta kaina, tik ui 65 dol. 
naujiems skaitytojams. Jeigu 
jau patys esate skaitytojai, tai 
padovanokite metinę dienraščio 
prenumeratą kam nors kitam. 
Papiginimas netrukus baigsią, 
tad naudokitės proga. 


