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Lietuva nebus pakviesta 
į NATO pirmajame etape 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) -
įtakingas JAV politinių tyrimų 
susivienijimas RAND teigia, 
kad Baltijos šalys nebus pa
kviestos į NATO pirmajame 
sąjungos plėtimo etape, tačiau 
Lietuva nesutinka su tokiais 
teiginiais. 

Pirmadieni Vilniuje sureng
tame tarptautiniame seminare 
RAND vyresnysis apžvalginin
kas, vienas iš trijų RAND 
dirbančiųjų NATO plėtimosi 
specialistų, Ronald D. Asmus 
pareiškė nematąs , jokios 
polit inės valios pirmajame 
etape priimti Baltijos valtybes". 
Savo pranešime jis pažymėjo, 
kad NATO didėjimas „yra ne 
paprastas plėtimasis, bet esmi
nė organizacijos reorganizaci
ja", todėl pirmajame etape jokiu 
būdu negali būti priimta daug 
valstybių. 

„Jeigu pirmasis etapas bus 
limituotas, tai reikš, kaip atsak
ingai žiūrima į sąjungos refor
mas, ir patvirtins, kad rengia
masi antrajam ratui", tvirtino 
JAV politologas. 

Jis mano, kad priėmus į 
NATO Lenkiją ir Lietuvai tu
rint sieną su sąjunga, tai ne
išvengiamai reiškia, kad ji yra 
NATO dėmesio centre. Tačiau 
Lietuvos užsienio reikalų minis
terijos politikos skyriaus di
rektorius Vygandas Ušackas 
mano, kad dėmesys Baltijos 
regionui būtų pademonstruotas 
tik priėmus bent vieną kurią 
Baltijos valstybę pirmajame 

etape. Jis sakė suprantąs, kad 
NATO negali išsiplėsti labai 
greitai, bet turėtų rimtai pa
svarstyti galimybe rasti vietos 
jau pirmajame etape Lietuvai, 
Latvijai arba Estijai, „Viena jų 
praskintų kelią kitoms dviems", 
sakė jis. 

R. Asmus pažymėjo, kad tokia 
valstybe garantu galėtų būti 
Lenkija. Tačiau V. Ušackas 
pareiškė, kad ligi šiol dar nėra 
aiškiai pasakyta, kurios šalys 
laikomos kandidatėmis j NATO. 

Tarptautinį seminarą, ,NATO 
plėtimas: perspketyvos Lietu
vai" surengė Atlanto sutarties 
Lietuvos bendrija. Čia praneši
mus skaitė ir diskutavo Lietu
vos URM bei krašto apsaugos 
ministerijų pareigūnai, polito
logai, Vilniuje dirbantys užsie
nio šalių diplomatai. Pagrin
dinis čia buvo RAND susivie
nijimo atstovo pranešimas. 

RAND — tai nepriklausomas 
strateginių tyrimų centras, 
atliekantis JAV vyriausybės už
sakymus. Remiantis jo studi
jomis, priimami vienokie ar 
kitokie JAV administracijos 
sprendimai — kaip pastebi 
Lietuvos diplomatai, jie dažnai 
atitinka RAND nuostatas. 

Pernai Lietuvoje buvo labai 
susirūpinta RAND išvadomis, 
kad Baltijos šalys dar negali 
svajoti apie narystę NATO, nes 
neturi politinio užnugario Va
karuose, yra nesaugios, turi 
problemų su Rusija ir diskri
minuoja tautines mažumas. 

Užsienio lietuviai reikalaus 
JAV vadovų priimti Lietuvą 

į NATO 
Tai pareiškė JAV lietuvių Vilnios, sausio 20 d. (BNS) -

JAV lietuvių bendruomenė arti
miausiomis dienomis ketina pra
dėti kampaniją, kurios metu bus 
daromas spaudimas Kongresui, 
Senatui bei prezidentui Bill 
Clinton, kad Lietuva būtų pri
imta i NATO kartu su pirmąja 
nauių narių grupe. 

V. Landsbergis žada 
griežtą kovą su 

nusikalstamumu 
Vilnius, sausio 20 d. (BNS) -

Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis užtikrino, kad 
dabartinė šalies vyriausybė im
sis reikiamų priemonių pažaboti 
organizuotą nusikalstamumą, 
kuris, pasak jo, skverbiasi į 
valstybės struktūras. 

„Per 4 metus, susiformavo 
kriminalizuota nomenklatūra, 
kuri paralyžavo teisėtvarką", 
sakė V. Landsbergis pirmadie
ni spaudos konferencijoje, 
turėdamas omeny LDDP valdy
mo laikotarpi. 

Jis priminė premjero Gedimi
no Vagnoriaus kalbą praėjusią 
savaitę Seime, kai jis žadėjo tar
nybinius patikrinimus, išsiaiš
kinti „kur ir dėl kokios prie
žasties" nutrauktos bylos dėl 
kontrabandos, piktybinio mo
kesčių nemokėjimo, netiriamos 
arba nutraukiamos bankinės ir 
kitos didelės finansinės bylos, 
susijusios su šimtais milijonų. 

V. Landsbergis užtikrino, kad 
nebus taikstomasis su policijos, 
prokuratūros, teismų neveiklu
mu arba „tariama veikla", bus 
taisoma įstatymų bazė ir sie
kiama, kad „nusikaltimai neap
simokėtų". Kartu jis kritikavo 
buvusi Seimą ir ankstesnę vy
riausybę nepasirašius nutarimų 
ir nesustabdžius „įtartinų san
dėrių ir konkursų". 

bendruomenės valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė. Inter
viu „Radiocentrui" ji sakė, kad 
Amerikos lietuviai stebės Rusi
jos ir JAV susitarimus, ir esant 
būtinybei, protestuos prieš Lie
tuvai nepalankias sutartis. 
„Mes ketiname veikti per Kon
gresą, Senatą, užsienio reikalų 
ir gynybos departamentus", 
sakė R. Narušienė. 

Bendruomenės valdyba vasa
rio mėnesį ketina išplatinti in
strukcijas kraštų valdyboms, 
kaip spausti tose valstijose 
išrinkus Kongreso atstovus ir 
senatorius dėl Lietuvos priė
mimo į NATO. Kampanija bus 
pradėta Detroite, kur sekma
dienį JAV lietuvių bendruome
nės valdyba aptarė būsimuosius 
savo veiksmus. 

Pirmadienį po prezidento B. 
Clinton inauguracijos lietuvių 
delegacija ketina susitikti su 
Valstybės departamento pa
reigūnais, kurie turėtų at
sakyti į bendruomenes prašymą 
įtraukti Lietuvą į sąrašą šalių, 
kurių priartinimui prie NATO 
reikalinga JAV finansinė para
ma. Iki šiol, pasak R Narušie-
n«s, JAV pareigūnai vengia 
bet kokių konkrečių pažadų dėl 
Lietuvos priėmimo į NATO. 

Lietuvos interesus ketina 
remti Kongreso narys Jonas 
Šimkus, senatorius Richard 
Durbin bei dar keli senatoriai, 
kurių protėviai yra kilę iš 
Lietuvos. Antradienį su jais 
ketina susitikti Lietuvos amba
sadorius Vašingtone Alfonsas Ei
dintas. 

Pasak R. Narušienės, dabar 
padėtis panaši i tą, kai Lietuva 
paskelbė Nepriklausomybės at
kūrimą. „Nepaprastai svarbu 
įrodyti JAV ir Europos šalims, 
kad Lietuvą būtina priimti į 
NATO. Mes sieksime, kad nepa-

Vilniua, sausio 20 d. (BNS). Vilniaus arkivyskupijoje buvo paminėtos 
Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio 70-osios mirtie* metinės. 

Nuotr.: Bronzinė lenta prie Pal. arkiv. J. Matulaičio sarkofago 
Marijampolės bažnyčioje. 

V. Adamkus: vyriausybės 
koalicija nėra gera 

Kaunas,sausio20d.(BNS)— dabar turi „nepakartojamą 
progą" įrodyti rinkėjams ir 
visiems žmonėms, kad yra būdų 
bei galimybių kovoti su korup
cija, nesąžiningumu, mafija. 

Pavasarį įvyksiančiuose rinki
muose į savivaldybių tarybas 
vidurio politinių jėgų vienytojas 
V. Adamkus negalvoja apie ak
tyvų dalyvavimą ar agi ta vi mą. 
„Tiesiog stebėsiu situaciją, ir jei 
bus kreiptasi patarimo — padė
siu, tačiau jau nekartosiu vyk
dytos aktyvios kampanijos prieš 
rinkimus į Seimą", sakė V. 
Adamkus. 

Šį kartą atvykęs į Lietuvą, jis 
Kauno apskrities bibliotekai 
atvežė prieš 50 metų užsienyje 
leisto savaitraščio „Žiburiai" 
visų egzempliorių komplektą. 

Per dviejų savaičių viešnagę 
numatomas V. Adamkaus susi
tikimas su naujuoju Aplinkos 
apsaugos ministru Imantu Laz-
diniu, kuriame ketinama aptar
ti tolesnį gamtosaugos projektų 
vykdymą ir techninės paramos 
tiekimo galimybes. 

„Bandymas praplėsti politinį 
spektrą, apjungiant dvi didžią
sias Lietuvos partijas, nėra 
pavykęs, nes šioje koalicinėje 
vyriausybėje kai kurių vadovų 
asmeninės ambicijos yra aukš
čiau už pačią politiką", interviu 
BNS korespondentui pirmadie
nį pasakė neoficialu vizitu į 
Kauną atvykęs gamtosaugos 
administratorius JAV Valdas 
Adamkus. 

Pasak jo, mažų politinių par
tijų vadovai rinkimuose į Seimą 
pervertino savo jėgas ir neiš
naudojo geros galimybės suda
ryti veiksmingą koaliciją. 

„Dar nenutirpus sniegui, 
ketinu pareikšti savo poziciją 
dėl prezidento rinkimų, nes 
dabar tik rimtai analizuoju 
susidariusių politinę situaciją 
po naujos vyriausybės įsitvir
tinimo ir nesakau 'taip' arba 
'ne' dėl savo kandidatūros 
iškėlimo", pasakė V. Adamkus. 

Komentuodamas Lietuvos vi
suomeninio gyvenimo aktuali
jas, jis teigė, kad vyriausybė 

Vilniaus bažnytinei 
provincijai — penkeri 

metai 
Vilnius, sausio 18 d. - Šeš

tadienį Vilniuje buvo paminėtos 
Vilniaus bažnytinės provincijos 
5-osios įkūrimo m*tii>įt ir Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mir
ties 70-osios metinės. 

Vilniaus universiteto Senato 
posėdžių salėje apie Vilniaus 
bažnytinės provinrijos įkūrimą 
kalbėjo Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis, apie provinrijos įkūrėją 
— prel. Jurgį Matulaitį — 
pasakojo Genovaitė Gustaitė, 
Vytautas Brilius JkOC, Vilniaus 
arkivyskupijos istoriją išdėstė 
Jonas Boruta,SJ, Bažnyčios 
šiandienos problemas gvildeno 
Irena Eglė Laumenskaitė. 

Konferencija-minėjimas pa
rašė tokio turinio laišką popiežiui 
Jonui Pauliui II: 

„Šventasis Tėve, 
Konferencijos dalyviai, susi

rinkę Vilniaus universitete pa
minėti Vilniaus bažnytines pro
vincijos įkūrimo 5-ųjų ir Palai
mintojo Jurgio Matulaičio mir
ties 70-ųjų metinių kreipiasi į 
Jus su sveikinimu ir pftdfka 

Viliamės, kad Jūsų meilė Lie
tuvai subrandins mūsų Bažny
čioje ne tik dėkingumą už Jūsų 
rūpestį ja, bet ir miksų atsaką į 
tai — didesnę krikščionių bend
rystę bei kasdienę meilę artimai. 

Prašome tam Jūsų palaimini
mo. 

Konferencijos dalyvių vardu 
Vilniaus Arkivyskupas 

Metropolitas 
Audrys Juozas Baikis" 

Vakare Vilniaus arkikated
roje arkiv. Audrys J. Bačkis 
aukojo šv Mišias. 

Atsistatydina Lietuvos 
generalinis prokuroras 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) -
Generalinis prokuroras Vladas 
Nikitinas pirmadieni įteikė at
sistatydinimo pareiškimą prezi-' 
dentui Algirdui Brazauskui, i i 
dalies pripažindamas savo at
sakomybę už sudėtingą krimi
nogeninę padėtį Lietuvoje. 

„Tai padaryta mano asmeni
niu apsisprendimu", BNS ko
respondentui teigė prokuroras 
po pokalbio su prezidentu. V. 
Nikitinas nekomentavo susitiki
mo su A. Brazausku, tepasakęs, 
kad „pasikalbėjom filosofiškai". 
Prokuroro nuomone, preziden-

sikartotų Molotovo-Ribbentropo 
paktas", pažymėjo JAV lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkė. 

Bos sukurta „Švarių 
rankų" programa 

Vflnhis, sausio 20 d. ( B N S ) -
Vyriausybės posėdyje trečia
dienį numatoma patvirtinti res
publikinę komisiją „Švarių 
rankų" programai įgyvendinti. 

Ši komisija nagrinės parei
gūnų piktnaudžiavimo tarnyba 
atvejus, teiks pasiūlymus prem
jerui ir vyriausybei, analizuos 
Seimo priimtus įstatymus, vy
riausybės nutarimus, nagrinės 
piliečių skundus, straipsnius 
masinės informacijos priemo
nėse, kuriuose vardijami valdi
ninkų kyšininkavimas, korup
cija ir aplaidumas. 

Komisijai, kurią sudarys Vi
daus reikalų bei Valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų mi
nisterijų, Muitinės ir Valstybės 
saugumo departamentų atsto
vai, pirmininkaus teisingumo 
ministras Vytautas Pakalniš
kis. 

tas pateiks Seimui svarstyti jo 
atsistatydinimo pareiškimą 
prasidėjus eilinei pavasario sesi
jai. t.y., po kovo 10 dienos. Iki 
to Isiko V. Nikitinas toliau eis 
savo pareigas 

Gen. prokuroro teigimu, jam 
niekas nesiūlė atsistatydinti — 
„nei Seimo pirmininkas, nei 
premjeras, nei prezidentas", at
sistatydinti ji paskatino sudė
tinga kriminogeninė situacija 
bei Panevėžio įvykiai. 

Kaip žinoma, teisėsaugos in
stitucijos, įskaitant prokura
tūra valstybe* vsdovų smarkiai 
kritikuotos už prastą darbą po 
to, kai panevėžietis verslininkas 
per Kūčias nušovė keturis jo 
turtą prievartavusius reketinin
kus ir dar keturis sužeidė. 

* Asmuo, sutaikąs tikslią 
informaciją, kur slepiasi pabėgę 
sužeistieji Panevėžio reketinin
kai, bus apdovanotas 15,000 litų 
premįja Apie tai galima praneš
ti telefonu Panevėžyje. Anoni
miškumą policija garantuoja. 
Panevėžio policijoje pirmadienį 
sakė, jog kol kas reketininkų 
buvimo vieta lieka nežinoma, 
{vykius „Svainįjos" parduo
tuvėje dabar tiria VRM grupė, 
vadovaujama kriminalinės pa
ieškos valdybos vyresniojo 
komisaro Olego Mažuikos. 

V. Nikitinas sako, kad iš 
dalies imasi asmeninės atsa
komybės ui kritikuotas negero
ves: „mano kėdėje sėdintis žmo
gus turi mokėti riteriškai pasi
elgti". 

Bill Clinton prisiekė 
antrą kartą 

Vašingtonas, sausio 20 d. 
(Reuter-BNS). JAV prezidento 
Bill Clinton antroji inauguraci
ja pirmadienį prasidėjo maldo
mis mažiau nei už mylios nuo 
Baltųjų Rūmų esančioje bažny
čioje, kurioje daugiausia lankosi 
juodieji amerikiečiai. Lydimas 
žmonos Hillary ir dukters 
Chelsea, B. Clinton atvyko į 
Metropolitan AME bažnyčią 
šiek tiek po 8 vai. ryto. Ten jis 
prisijungė prie viceprezidento 
Al Gore ir jo šeimos. 

Prezidentas Bill Clinton savo 
antrąją prezidento kadenciją 
pirmadienį pradėjo raginimu 
kurti naują, XXI amžiaus bend
ruomenės dvasią. 

„Praeities uždaviniai lieka 
mūsų ateities uždaviniais: ar 
mes būsime viena nacija, viena 

bendro likimo tauta, ar ne?" 
inauguracinėje kalboje klausė 
B. Clinton. 

B. Clinton, kurio pirmą ka
denciją temdė Demokratų ir 
Respublikonų partijos Kongrese 
ginčai, kvietė susitaikymui. Jis 
sakė, kad vyriausybė laikui 
bėgant turi keistis. „Naujam 
amžiui reikia naujos vyriausy
bės, kuri nespręstų problemų už 
mus pačius, tačiau padėtų jas iš
spręsti, vyriausybės, kuri būtų 
mažesnė ir padarytų daugiau", 
kalbėjo B. Clinton. 

Prezidentas tik trumpai užsi
minė apie tarptautinius reika
lus, tačiau pažadėjo, kad JAV 
„stipriai rems taiką ir laisvę bei 
toliau gins nuo tamsių teroriz
mo ir griaunančiųjų jėgų". 

Ambasadorius A. Eidintas 
susitiko su JAV prezidentu 

Vašingtonas, sausio 20 d. 
(Ambasados spaudos sk. — BNS) 
— Lietuvos ambasadorius Va
šingtone dr. Alfonsas Eidintas 
dalyvavo JAV Valstybės Depar
tamente surengtame diplomatų 
misįjų vadovų su žmonomis pri
ėmime, kurį surengė JAV prezi
dentas Bill Clinton su žmona 
Hillary. Pristatytas prezidentui 
Bill Clinton bei viceprezidentui 
Al Gore, ambasadorius pasvei
kino juos su išrinkimu vado
vauti valstybei antrąją kaden
ciją ir priminė JAV pezidentui 
Bill Clinton, kad jis yra „lau

kiamas svečias Lietuvoje". 
Ambasadorius buvo pristaty

tas Valstybės sekretoriui War-
ren Christopher bei būsimajai 
Valstybės sekretorei Madeleine 
Albright. 

Pagal susiklosčiusią tradiciją, 
kitų valstybių bei vyriausybių 
vadovai nėra kviečiami daly
vauti iškilmingoje JAV prezi
dento inauguracijoje, joje bei 
kituose šioms iškilmėms skir
tuose renginiuose Lietuvos 
valstybę atstovavo ambasado
rius Alfonsas Eidintas. 

Buvęs komjaunuolių vadas 
šantažuoja Lietuvos ir 
Baltarusijos valdžią 

Vilnius-Minskas, sausio 20 
d. (BNS) — Buvęs sovietinio 
komjaunimo Lietuvos skyriaus 
CK sekretorius Valerij Makejev 
pagąsdino Baltarusijos valdžią 
prastu įvaizdžiu, jei jis negautų 
prieglobsčio šioje šalyje. 

„Atsisakymą suteikti politinį 
prieglobstį galiu neteisingai 
suprasti ir aš, ir kai kurios 
politinės jėgos, remiančios 
prezidentą. Ne tik Baltarusijoje, 
bet pirmiausia Rusijoje", 
pareiškė V. Makejev interviu 
BNS ir radijui „Svoboda". Jis 
sakė, kad neigiamas spren
dimas gali parodyti, jog SSRS 
garbintojo prezidento Aleksandr 
Lukašenko „žodžiai skiriasi nuo 
darbu". 

Verslininkai vienijasi 
kovai 

Vilnius, sausio 20 d. (BNS) -
Lietuvos verslininkai ir visuo
meninės organizacijos raginami 
vienytis kovai su nusikalsta
mumu. 

Pirmadienį Nacional inės 
smulkaus ir vidutinio verslo 
konfederacijos (NSVK) pre
zidentas Audrius Butkevičius 
ir UAB „Ekskomisam biuras" 
prezidentas Petras Liubertas 
iiplatino kreipimąsi i Lietuvos 
verslininkus, visuomenines 
organizacijas ir visus neabejin
gus šalies piliečius, raginda
mi, „vieningais veiksmais ban
dyti stabdyti klestintį nusi
kalstamumą". 

Kreipimosi autoriai pareiškė, 
kad įvertinę sudėtingą šalies 
kriminogeninę būklę ir vado 
vBudamiesi Konstitucine nuosa
vybės neliečiamumo nuostata, 
prisideda prie visuomeninės 
akcijos „Stabdyk nusikalsta 
mumą" ir remia „ryžtingą vy
riausybės poziriją kovoti su 
nusikaltėliais". 

Buvęs komjaunuolių vadas 
jau kurį laiką gyvena Minske ir 
prašo pilietybės arba politinio 
prieglobsčio Baltarusijoje, 
teigdamas, neva Lietuvoje jam 
gresia persekiojimas. „Lietuvo
je, atėjus į valdžią Vytautui 
Landsbergiui, susidarė tokia pa
dėtis, kad pasilikti ten aš ne
galiu", skundžiasi V. Makejev. 

Prašymą suteikti prieglobstį 
prezidentui A. Lukašenko jis 
įteikė gruodžio 20 d. ir tikisi 
netrukus gausiąs teigiamą atsa
kymą. 

Jo nuomone, politinį persekio
jimą Lietuvoje jrodo gana daž
ni straipsniai, kurių antraštės — 
„Atsiskaitymo su nepriklauso
mybės priešais valanda dar ne
išmušė" bei „Kaip gyvena buvę 
okupantai". 

Baltarusijos valdžia skyrė V. 
Makejev atskirą kambarį vie
name Minsko institutų bendra
butyje, tačiau jam trūksta 
valdžios dėmesio. „Per mėnesį 
niekas manęs nepaklausė, ką aš 
valgau, ar turiu pinigų", guo
džiasi buvęs komjaunuolių 
vadas. 

Dėl savo saugumo V. Makejev 
nebūgštauja. Pasak jo, per 1991 
m. sausio įvykius jam į rankas 
pateko dokumentų, kurie kom
promituoja daugelį Lietuvos 
politikų. Dabar tie dokumentai 
esą „padauginti, paslėpti dau
gelyje šalių ir bus paskelbti, jei 
man kas nors atsitiks". 

KALENDORIUS 
S a u s i o 21 d.: Šv. Agniete. 

kankinė (3 šmt); Epifanas, 
Garse. Rungailė. 

Saus io 22 d.: Šv. Vincentas, 
kankinys (mirė apie 304 m.); 
Anastazas, Gaudentas, Aušrys, 
Skaistė. 1902 m gimė daini
ninkė Vincė Jonuskaite 1921 
m. Kaune įsteigtas Karo Muzie
jus. 
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BALTYMŲ YRA NE TIK MĖSOJE 
Kiekvienas gyvūnas sudary

tas ii įvairių baltymų junginių, 
kuriuos lemia jo individualus 
genotipas. Visų žolėdžių bal
tymus iš žolės gamina specialios 
žarnyno mikrofloros bakterijos. 
Amino rūgštys, iš kurių susi
daro baltymai, gyvulių ir 
augalų yra vienodos. Kiekvieno 
baltymo molekulės struktūra 
priklauso nuo organizmo gene
tinio kodo, ląstelės, kurios sudė
tyje jo yra. Žolėdžiai gyvūnai ir 
beždžionės, kurios minta vai
siais, perdirba savo organizme 
augalinių baltymų aminorūgš-
tis ir suformuoja struktūras, 
tinkamas jų organizmui. Žmo
gaus organizmo „netobulumas" 
tas, jog iš 23 aminorūgsčių, 
kurios reikalingos baltymų sin
tezei, aštuonių negali susinte
tinti pats ir turi gauti jas iš 
maisto produktų. Tai vadinamo
sios nepakeičiamosios egzogeni-
nės aminorūgštys: triptofanas, 
leucinas, izoleucinas, lizinas, 
valinas, treoninas, metioninas 
ir fenilalaninas. 

Nėra žinoma produkto, iš
skyrus kiaušinius ir pieną, 
kuriame būtų visos šios 
aštuonios aminorūgštys. Mė
soje, kurią priimta laikyti ge
riausiu baltymų šaltiniu, nepa
kanka triptofano, metionino ir 
valino. Ankštiniuose per daug 
lizino, bet trūksta metionino, 
grūduose — trūkstant lizino ir 
triptofano, užtat daržovėse šių 
aminorūgttių yra daug. Tik val
gant įvairų maistą, organiza-
mas gauna pakankamai 
baltymų. Todėl patiekalus iš 
grūdų galima derinti su ankšti
niais (pupelėmis, žirniais, so
jomis, lesiais, pupomis). Metio

nino trūkumą ankštiniuose 
kompensuos metioninas, esantis 
grūdų produktuose — miltuose, 
duonoje, o lizino trūkumą grū
duose — ankštiniai. Taip 
organizmas iš įvairių šių 
produktų kompozicijos susi 
sintetins pilnavertį baltymą. 

Mes įpratę, jog mėsa yra labai 
maistingas produktas ir kad ji 
organizmą aprūpina pilna
verčiais baltymais, kurių ne
reikia sintetinti. Deja, yra ne 
visai taip. Mūsų virškinimo sis
tema baltymus (ir gyvulinės, ir 
augalinės kilmės) turi su
skaldyti į atskiras aminorūgš 
tis. Nė vienas gyvas organizmas 
nesisavina svetimo baltymo . 
molekulių, o jas sintetina iš 
atskirų aminorūgsčių. 

Baltymų biologinė vertė pri
klauso nuo šių veiksnių: sunau
doto, pasisavinto ir išlikusio bal- • 
tymų kiekio organizme. Svar
biausias pastarasis veiksnys — 
jis ir nusako baltymų biologinę 
vertę. Pačią biologinę vertę 
lemia tinkamas aminorūgsčių 
santykis. Labai svarbu įsisąmo
ninti, kad ne visada baltymų 
kiekis produktuose yra tiesiog 
proporcingas baltymų biologinei 
vertei. 

Taigi žmogus gali maitintis 
vien augaliniais, tačiau įvai
riais produktais: vaisiais, daržo
vėmis, žolėmis, ankštiniais, sėk
lomis, grūdais. Šiuose pro
duktuose yra visos aštuonios 
nepakeičiamosios aminorūgš
tys, iš kurių organizmas 
pasigamins baltymus. 

Augalinis maistas yra labai 
vertingas — jis valo organizmą, 
stiprina sveikatą, gerina 
nuotaiką. S v e i k a t a » Nr. 9 

Lietuviukai po Pirmosios Komunijos Pala imintojo Jurg io Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemonte. 
Kairėje (virstu) misijos kapelioną* kun. Algirdas Paliokas, SJ . 

-- Nuotr V y t a u t o K a s n i ū n o 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

KUNIGO MISIONIERIAUS 
H.J. ŠULCO SVAJONĖ 

SAUGOKIME SAVO 
KVĖPAVIMO SISTEMA 

Kvėpavimo (bronchopulmoni-
nė) sistema yra mažiausiai ap
saugota nuo aplinkos poveikio. 
Kvėpuojame tokiu oru, koks tuo 
metu yra mūsų aplinkoje. Ap
linkos užterštumas vis didėja, 
todėl didėja ir sergamumas kvė
pavimo organų ligomis. 

Kliniškai kvėpavimo organų 
sistemos nepakankamumas pa
sireiškia dažnais (dažniau kaip 
2 kartus per metus) ir ilgai trun
kančiais ūminiais viršutinių 
kvėpavimo takų uždegimais, 
dažnai pasikartojančiais ūmi
niais bronchitais, ūminėmis 
pneumonijomis, jis esti anks
čiau sirgus plaučių tuberkulioze, 
alerginiu rinitu, sinusitu ir kt. 

Kova su rūkymu ir aplinkos 
užterštumu yra svarbūs ir kol 
kas ne iki galo panaudoti bron-
chopulmoninės sistemos ligų 
profilaktikos rezervai. Be to, 
būtina didinti organizmo adap
tacines, gynybines jėgas. 

Būtina kvėpuoti pro nosį, o ne 
pro burną, ypač šaltu oru ir už
terštoje, dulkėtoje aplinkoje. 
Toks kvėpavimas iš dalies 
apsaugo bronchų gleivinę nuo 
šalto oro dirginančio poveikio, 
nuo dulkių, mikroorganizmų 
bei jų veiklos produktų. Šią 
apsauginę funkciją pagerina 
kasrytinis nosies gleivinės 
praplovimas šaltu virintu van
deniu ar 1 proc. valgomosios 
druskos tirpalu. Tokie praplovi
mai ypač tinka po darbo dulkė
toje aplinkoje. 

Dirginančios medžiagos, pa
kliuvusios į bronchus, pasiša
lina, jei nesutrikęs refleksinis 
mechanizmas (čiaudulys, kosu
lys), bronchų mukociliarinis 
klirensas. Intensyvi plaučių 
ventiliacija, kūno kultūra, pasi-
vaikščiojimai, organizmą grūdi
nančios procedūros (pvx., apsi
trynimai, dušas) didina atsparu
mą šalčiui bei kenksmingai vei
kiančioms medžiagoms. Be šių 

visų priemonių, negalima nepa
minėti pastaruoju metu plačiai 
reklamuojamų bei vartojamų 
polivitaminų, mikroelementų 
svarbos. Vitaminai antioksidan
tai C, A, E stimuliuoja nespeci
finį organizmo rezistentiškumą. 
Per parą suaugusiam žmogui 
reikia: vitamino A iki 3 mg, vi
tamino E — 20-30 mg, vitamino 
C -500-eOO mg. 

„Sveikata", 1998, Nr. 4 

DAUGIAUSIA MIRĖ DĖL 
ŠIRDIES IR 

KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ 

Per devynis šių metų mėne
sius Lietuvoje mirė 23,161 žmo
gus, arba 699-iais mažiau, nei 
per tą patį praėjusių metų laiko
tarpį. 

Statistikos departamento duo
menimis, pagrindinė Lietuvos 
gyventojų mirties priežastis 
buvo kraujo apytakos sistemų 
ligos — nuo jų mirė 17,608 
žmones arba beveik 55 poc. visų 
mirusiųjų. Palyginti su 
devyniais pernai metų mėne
siais, mirusiųjų nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų skaičius 
padidėjo 3.3 proc. 

Mirčių nuo piktybinių auglių 
šiemet sumažėjo 2 proc. — per 
devynis šių metų mėnesius nuo 
šių ligų mirė 5,527 žmonės. 

Mirtinų apsinuodijimų alko
holiu šiemet sumažėjo 14.7 proc. 
iki 446 atvejų, savižudybių 
sumažėjo 0.8 proc. iki 1,372 
atvejų. 

Iš viso dėl nelaimingų atsi
tikimų, apsinuodijimų ir trau
mų per devynis šių metų mė
nesius žuvo 4,423 žmones arba 
dešimtadaliu mažiau, nei per tą 
patį pernai metų laikotarpį. 

(BNS) 
VĖL SUMAŽĖJO 
GIMSTAMUMAS 

Rugsėjo mėnesi natūralus gy
ventojų prieaugis šalyje vėl bu
vo neigiamas. 

Prieš tai tris mėnesius natū-

Vėlyvą vakarą į „Kauno die
nos" redakciją paskambinęs Šv. 
Rožančiaus Karalienės Pa
lemono bažnyčios klebonas 
kunigas Krizantas Juknevičius, 
vadovaujantis Lietuvos sale
ziečiams, su džiaugsmu pranešė, 
jog iš Afrikos į savo gimtinę vėl 
atvyko kunigas misionierius 
Hermanas Jonas Šulcas. 

Saleziečių centro namuose 
Palemone misionierius H.J. 
Šulcas „Kauno dienos" žurna
listams papasakojo: 

— Jau šeštą kartą po kelių de
šimtmečių išsiskyrimo su Lietu
va, aš vėl svečiuojuosi. Dabar at
važiavau kaip Lietuvos pilietis 
(man buvo atsiųstas pasas) ir 
nereikėjo vizos. Jau buvau Vil
niuje, Alytuje, Pravieniškėse, 
Rumšiškėse. Visur aukojau šv. 
Mišias už mielą kampelį — Lie
tuvą, kur mano mama Elžbieta 
Mockutė-Šulc gimė prieš 82 
metus Abakų kaime netoli Kar
tenos, Žemaitijoje. Gaila, kad 
mama vėl negalėjo atvykti gim
tinėn. Porą metų ji praktiškai 
dėl nugaros skausmų negalėjo 
vaikščioti ir Vokietijoje bend
ravo tik su televizoriumi. Ta
čiau ir ligos kankinamąjį kovo 
mėnesį atskrido pas mane į 
Ruandą, kur netoli Rigeli 
miesto vėl atstatyta Jaunimo 
sodyba. įsivaizduojate, nuo tų 
daugybės rūpesčių (o Sodyboje 
net 100 nuo penkių mėnesių iki 
20 metų vargšų benamių), ma
mytei neskauda nugaros, ji gali 
vaikščioti ir dirbti. 

raliai gyventojų daugėjo. 
Rugsėjo mėnesį natūraliai gy

ventojų sumažėjo 231. Iš viso 
rugsėjį gimė 3,004, o mirė — 
3,235 žmonės. Tačiau per devy
nis mėnesius, palyginti su per
nai, gimstamumas Lietuvoje su
mažėjo. Per šį laiką sumažėjo ir 
mirtingumą. 

Natūralus gyventojų prieau
gis per 9 mėnesius buvo neigia
mas — mirė 1,919 žmonių dau
giau nei gimė. Pernai per šį lai
kotarpį mirė 1,109 žmonėmis 
daugiau. 

Natūraliai gyventojų šiemet 
padaugėjo Alytuje (328), Kaune 
(317), Šiauliuose (304), Panevė
žyje (239), Marijampolėje (137), 
Klaipėdoje (106). 

Gyventojų gimstant ir mirš
tant mažėjo Vilniuje (69) ir dau
gelyje rajonų. 

Sausio-rugsėjo mėnesiais iš 
viso Lietuvoje gimė 30,242 kū
dikiai arba 1,469 mažiau nei 
pernai tuo pat metu. Per 9 šių 
metų mėnesius mirė 32,161 
žmogus arba 659 mažiau nei 
pernai. 

Spalio pradžioje Lietuvoje gy
veno 3,709,100 gyventojų arba 
2.7 tūkst. mažiau nei metų pra
džioje. (BNS) 

Mama Ruandoje man didelis 
pagalbininkas. Beje, juodaodė 
Taima, kuri su kitais Sodybos 
auklėtiniais prieš trejus metus 
viešėjo ir Kaune, tapo mano de
šiniąja ranka. Ji dabar likusi 
namuose tvarko, prižiūri Sody
bą. Man smagu, kad Afrikoje 
vėl galiu padėti vargšams (Vokie
tijos žmonės Sodybos atstatymui 
paaukojo vieną milijoną mar
kių). 

Bet čia kasdien vėl iš pasalų 
žudomi nekalti žmonės. Po brol
žudiškos kovos Ruandoje iš 36 
liko tik 12 saleziečių misio
nierių. Kiekvieną dieną manęs 
beginklio irgi tyko mirtis... 
Dabar vis daugiau galvoju apie 
Lietuvos jaunimėlio sodybą 
Rumšiškėse: Lietuvos buities 
muziejus šalimais išskirtų 25 
hektarus žemės, kur galima 
būtų įkurti panašią kaip Ruan
doje Jaunimo sodybą. Čia galėtų 
gyventi ir dirbti Lietuvos naš
laitėliai. Jeigu mes steigtume 
ekologiškai švarų ūkį, materia
linę pagalbą suteiktų Vokietija. 
Jau lyg viskas sutarta, apgal
vota. Reikia tik gauti įvairius 
leidimus. Galvoju, kad šiai 
minčiai pritars ir Palemono baž
nyčios klebonas kunigas Kri
zantas Juknevičius.SDB, vado
vaujantis Lietuvos salezie
čiams... 

Tik tris dienas viešėsiu Kau
ne, nes jau rugsėjo viduryje 
turiu grįžti atgalios. Kaune 
stengsiuos susitikti su kuo 
daugiau savo mielų bičiulių. 
Jeigu su kuo nors nespėčiau 
pasimatyti, siunčiu nuoširdiems 
kauniečiams pačius nuošir
džiausius linkėjimus! 

SEMINARAS 
KAIŠIADORYSE 

Gruodžio 6-7 d. Kaišiadorių 
vyskupijos Katalikiškosios 
veiklos centre prasidėjo semina
rų ciklas „Paauglio žvaigždė", 
kuriame dalyvauja tikybos ir 
etikos mokytojai, gydytojai, 
Vaikų teisių apsaugos tarnybos 
darbuotojai. Paskaitas paauglių 
lytinio ugdymo klausiniais skai
tė Lietuvos Šeimos centro vado
vė Nijolė Liobikienė. Seminaro 
dalyviai buvo mokomi, kaip su
dominti paauglius, paskatinti 
juos atviram pašnekesiui bei sa
vianalizei, geresniam individua
lybės ir kūno suvokimui. 

„Paauglio žvaigždės" progra
mą sukūrė ir sėkmingai pritai
kė prof. Hanna Klaus iš JAV. 
Profesorė lankėsi ir Lietuvoje, 
kur parengė grupę žmonių, sa
varankiškai ėmusių plėtoti šią 
programą. „Paauglio žvaigždės" 
programa akcentuoja abipusę 
paauglių ir suaugusiųjų atsako
mybę. Per seminarus mokoma, 
kaip supažindinti paauglius su 
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natūralaus šeimos planavimo 
metodo esme, seksualumo pro
blemomis, paauglių lytinių san
tykių pradžios atitolinimo 
galimybėmis bei kitais aktua
liais brandos ir ugdymo klau
simais. Seminaro dalyviai, iš
klausę 30 valandų paskaitų 
ciklą, gauna atitinkamus pa
žymėjimus. 

BŽ, 1996.12.16 

ŠV. KAZIMIERO 
DRAUGIJOS SUKAKTIS 
Lapkričio 30 dieną, lygiai 

prieš 90 metų, Kaune įvyko pir
masis viešas Šv. Kazimiero 
draugijos susirinkimas. Kauno 
Tarpdiecezinėje kunigų semina
rijoje minėjimą šia proga 
surengė Lietuvos katalikų mo
kslo akademija, Katalikų Teo
logijos fakultetas VDU ir 
Kauno Tarpdiecezinė kunigų se
minarija. 

Pagrindinis Šv. Kazimiero 
draugijos tikslas buvo švietėjiš
ka veikla. Per 36 savo gyvavimo 
metus draugija išleido per 740 
įvairių žanrų knygų. Beveik 
ketvirtadalį jų sudaro grožinė 
literatūra. Šv. Kazimiero drau
gija turėjo savo knygynus Kau
ne, Vilniuje, Telšiuose, Vilka
viškyje ir kitose Lietuvos 
vietovėse, rūpinosi pradžios 
mokyklų ir kitų švietimo įstai
gų steigimu, aktyviai veikė ir 
lenkų okupuotame Vilniuje, 
Seinuose bei Suvalkuose, kur 
1938 metais lenkų valdžios buvo 
uždrausta. Šv. Kazimiero drau
gijos veiklą sovietinė valdžia 
nutraukė 1940 metais, o visą jos 
turtą perdavė LTSR valstybinei 
leidyklai. Draugijos leidiniai, 
kaip makulatūra, atiduoti Pe
trašiūnų popieriaus fabrikui. 

Minėjimą konferenciją įnvo-
kacija pradėjo kun. dr. L. Za
remba , SJ. Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) dėstytojas 
kun. Artūras Jagelavičius, ap
žvelgdamas draugijos veiklą, 
pastebėjo, kad po spaudos drau
dimo laikotarpio Katalikų Baž
nyčia Lietuvoje aktyviai rėmė 
švietėjiškas organizacijas lėšo
mis ir darbu. „Šv. Kazimiero 
draugija paliko ryškų pėdsaką 
kultūriniame ir švietėjiškame 
tarpukario Lietuvos gyvenime", 
— pažymėjo prelegentas. VDU 
doktorantė literatūrologė A. 
Zimnachaitė priminė Šv. Kazi
miero draugijos ištakas, atkrei
pė dėmesį į tokių iškilių asme
nybių, kaip kan. J. Tumo-Vaiž
ganto, kun. A. Jakšto-Dam
brausko ir kitų, vaidmenį, plė
tojant draugijos veiklą. Šv. 
Kazimiero knygyno darbuotojas 
ir šios draugijos knygų sandėlio 
vedėjas J. Petronis pasidalijo 
prisiminimais apie draugijoje 
dirbusius žmones. Mindaugas 
Bloznelis pranešime „Šv. Kazi
miero draugijos veiklos savitu
mas" teigė, kad draugijos veikla 
davė pradžią Lietuvių katalikų 
mokslo akademijai. Apie drau
gijos reikšmingą materialinę 
bei dvasinę veiklą žinojo bei ją 
laimino popiežiai Pijus X ir Pi
jus XI. Arkivyskupas S Tamke-
vičius sakė, jog Šv. Kazimiero 

3men 
SBM 
$40 (X) 

S30 0C) 
S35.00 

metams Vi metu 
JAV $95.00 S5500 
Kanadoj ir kitur (U.S) $110.00 $6000 
Tik seitadienio laida: 
JAV S55 00 $40 00 
Kanadoj ir kitur (US.) S60.00 $45.00 
Užsakant į Lietuvą: 
(Air cargo) S100 00 S55 Ot) 
Tik Šeštadienio laida S55 00 
Užsakant į užsieni 
oro pairu S500 00 S250.0U 
Tik šeštadienio laida S160.00 585.00 

Vyriausia redaktore - Danutė Bindokiene 
Administratorius - Ignas Budrys 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• AdministraciĮa dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba 
• Redakcip dirba kasdien nuo 8:30 iki 4:00. šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako Skelbimų kainos atsiudiamos, 
gavu;- prjįymą ka. nors skelbti 
• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra Nenaudotų st raipsnių 
nesaugo Prašome siunčiant pasilikti kopija 

L 
draugijos išleistos knygos turėjo 
įtakos, pasirenkant kunigystę. 
Pasak jo, šios knygos kėlė dva
singumą, įstrigo atmintyje kaip 
geros ir įdomios. Minėji
mas-konferencija baigėsi Kauno 
valstybinio choro, vadovaujamo 
prof. P. Bingelio, koncertu. 
„Bažnyčios 2inios," 1996.12.16 

RELIGINIU KNYGŲ 
PARODA 

Lapkričio 27 dieną Kauno ap
skrities Viešosios bibliotekos 
filiale atidaryta čekų religinių 
knygų paroda, kurioje ekspo
nuojama 340 per pastaruosius 
dvejus metus Čekijoje išleistų 
maldynų, teologinių veikalų, 
albumų, religinių kalendorių 
bei kitokios religinės ir dvasinės 
literatūros. Paroda surengta Če
kijos Respublikos ambasados 
Lietuvoje bei šios šalies kultū
ros ministerijos iniciatyva. 
Parodos atidaryme dalyvavo Če
kijos Respublikos ambasadorė J. 
Jeslinkova, Čekijos kultūros mi
nisterijos atstovė Lietuvoje J. 
Balsienė, tos pačios ministerijos 
meno ir knygų skyriaus vedėjos 
pavaduotoja P. Petrovą, Katali
kų Teologijos fakulteto Vytauto 
Didžiojo universitete dekanas 
kun. V. Vaičiūnas, Kauno ap
skrities Viešosios bibliotekos 
direktorius A. Samėnas, broliai 
pranciškonai, reformatų ben
druomenės atstovai, apskrities 
kultūros skyrių darbuotojai, 
visuomenė. 

Prieš parodos atidarymą su
rengtoje spaudos konferencijoje 
Čekijos ambasadorė Jeslinkova 
pažymėjo, kad vienas iš parodos 
tikslų skatinti ekumeninį dialo
gą tarp krikščioniškų konfesijų. 
Pasak jos, 1993 metais Čekijoje 
įsteigta krikščioniškosios kny

gos leidėjų sąjunga, o šiais 
metais Prahoje įvyko pirmasis 
tarptautinis religinių knygų 
leidėjų ir pardavėjų suvažiavi
mas. Čekijos kultūros ministeri
jos darbuotojai papasakojo apie 
krikščionybės ištakas, raidą, 
įtaką Čekijos kultūrai. Kalbėda
mi apie krašto religinę padėtį, 
svečiai pastebėjo, kad šiuo metu 
Čekijoje jaunimo dėmesys Baž
nyčiai yra sumažėjęs. Didžiau
sias jaunimo religingumo paki
limas buvo praėjusio dešimtme
čio pabaigoje, kai Katalikų 
Bažnyčiai Čekijoje vadovavo 
kardinolas F. Tomašekas, ku
riam priskiriami žodžiai: „aš 
remiu jaunimą, o Katalikų Baž
nyčia — tautą". 

Kaune knygų paroda veikė iki 
gruodžio 27 dienos. Knygų pa
rodos taip pat bus surengtos 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiau
liuose. Vėliau knygas planuo
jama perduoti būsimajai Čekijos 
Respublikos ambasados Lietu
voje bibliotekai, kuria galės 
naudotis Lietuvos dvasininkai, 
katechetai, studentai ir visi, 
besidomintys dvasine litera
tūra. 
„Bažnyčios žinios", 1996.12.16 

• Raseiniai, Per Raseinių 
bažnyčioje aukojamas šv. Mišias 
neįgaliems žmonėms klebonas 
Gintautas Jankauskas atkreipė 
susirinkusiųjų dėmesį į Ligonių 
sakramento prasmę bei jo tei
kiamą pagalbą. Jis pastebėjo, 
jog „sielos ramybė lengvina ir 
kūno skausmus". 
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KURDŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

VILTYS 
ZENONAS PRŪSAS 

Mes, lietuviai, patys iškentėję 
didesniųjų kaimynų okupacijas 
ir skriaudas, esame jautresni ir 
kitų tautų persekiojimams, 
trukdymui joms gyventi nepri
klausomą gyvenimą. Todėl 
rodėm ir teberodom daug simpa
tijų mažai čečėnų tautai, nebo
dami, kad tai gali labai supy
kinti didįjį mūsų kaimyną. 
Mūsų simpatijų yra verta ir 
daug didesnė kurdų tauta. 

Subyrėjus Sovietų Sąjungai ir 
ukrainiečiams atgavus nepri
klausomybe, kurdai pasidarė di
džiausia pasaulyje tauta, netu
rinti savo valstybės: 24 mili
jonus kurdų yra pasidalinusios 
keturios valstybės: Turkija (12 
mln.), Iranas (6 mln.), Irakaą 
(4.5 mln.) ir Syrija (1 mln.). Šie 
visi kurdai gan kompaktiškai 
gyvena Kurdistano teritorijoje. 
Cia jie gyvena jau daugiau, 
negu 2400 metų: jau apie 400 
metus prieš Kristų kurdai su
naikino Ksenofono dešimties 
tūkstančių armiją. Amžių eigo
je kurdai bandė sukurti pa
stovią valstybe, bet taip ir nepa
vyko. Tik 1920 metais, sugriu
vus Otomanų imperijai, britai ir 
kiti Vakarų sąjungininkai jau 
buvo sutikę su Kurdistano vals
tybės sukūrimu, bet tam griež
tai pasipriešino Turkija, Iranas, 
Irakas ir Syrija. Jie tarp savęs 
ir pasidalino Kurdistano teri
toriją. Puse kurdų pasiėmė 
turkai, o kitoms trims valsty
bėms teko likusieji. Visose pra
sidėjo nutautinimo politika ir 
diskriminacija. Dėl to maždaug 
nuo 1926 metų prasidėjo par
tizaninio pobūdžio sukilimai, 
kuriems dėl labai kalnuotos 
teritorijos buvo geros sąlygos. 
Visgi jie labai daug kainavo 
kurdams. Pavyzdžiui, per 
Irako-Irano karą 1980-1988 
metais buvo išžudyta apie 
400,000 kurdų, tarp jų daug 
moterų ir vaikų. 

Kurdų persekiojimas tebesi
tęsia. Pavy džiui, Turkijoje 
kurdų kalba ilgą laiką buvo 
uždrausta įstatymais. Neleido 
kurdams turėti savo politinių 
partijų: galima buvo priklausyti 
tik turkų politinėms partijoms. 
Buvo uždraustos tautinės kurdų 
organizacijos ir neleidžiama 
netgi dėvėti tautinių drabužių. 
Neleido turėti laikraščių ir leis
ti knygas kurdų kalba. Specia
lūs teismai baudė kalėjimu už 
.Jturdiškumą". Kurdams tebėra 
tvirtinama, kad jie esą turkai, 
tik kalba kiek kitokia kalba. Jie 
buvo viliojami keltis iš Kurdis
tano į turkais apgyventas 
provincijas, kur jiems buvo su
teikiamos tos pačios privilegijos, 
kaip ir vietiniams turkams. Ši 

priemonė buvo iš dalies sėkmin
ga: daugelis nuo tautos kamieno 
atitrūkusių kurdų nutautėjo, 
ypač miestuose. Bet ne visi. 
Daug kurdų išsimokslino ir, 
baigė Turkijos universitetus, 
sudarė tautiškai susipratusios 
kurdų inteligentijos branduolį. 
Per tai kurdų tautinė savimonė 
padarė didele pažangą, ypač per 
praėjusius 20 metų, ne tik 
Turkijoje, bet ir kitose, kurdus 
valdančiose, valstybėse. Po. 
truputį pradeda dingti genčių 
mentalitetas, kur pirmoje vie
toje dažnai buvo ne kurdų tau
tos, bet savo genties gerovė. 
Daugiau pradedama galvoti ne 
tik apie kurdų autonomijas, bet 
ir apie nepriklausomą susi
jungusį Kurdistaną. 

Šiek tiek vilčių buvo susilauk
ta, pasibaigus Golfo karui Irake. 
Karui vykstant, kurdai sukilo 
prieš Saddam Husseiną šiauri
nėje Irako dalyje, o musulmonų 
šiitų sekta pietinėje dalyje. Abu 
sukilimai buvo žiauriai numal
šinti Husseino armijos likučių 
jau karui pasibaigus, pa
naudojant ir nuodingas dujas. 
Buvo sunaikinta apie 4,000 
kurdų kaimų ir nužudyta apie 
100,000 žmonių. Norėdami iš
vengti mirties, Irako kurdai 
pradėjo masiškai bėgti į Iraną ir 
į Turkįją. Tai sugėdino Vakarų 
sąjungininkus. Buvo įsakyta 
Irakui palikti kurdus ramybėje 
ir uždrausta Irako lėktuvams 
skraidyti virš 36 paralelės, atsi
eit, į kurdų apgyventą teritoriją 
Buvo sukurta kurdų autono
minė zona ir pravesti rinkimai. 
Balsai pasidalino beveik lygiai 
tarp dviejų partijų; Kurdistano 
Demokratinės partyos (KDP), 
gavusios 45.5% balsų, ir Patrio
tinės Kurdistano unijos (PUK) 
— 43.8% balsų. Karštą vasaros 
dieną balsavo tarp 80 ir 90% 
kurdų. KDP vadas yra garsaus 
kurdų laisvės kovotojo Molla 
Mustafa Barzani sūnus Mas-
soud Barzani, kuris daugiau 
remiasi genčių vadais, atstovau
jančiais kalnuose gyvenantiems 
kurdams. PUK vadas Talabani 
daugiau remiasi miestų gyven
tojais ir viduriniąja klase. Kai 
Barzani yra daugiau linkės 
pasitenkinti tik autonomija, 
Talabani siekia visai nepri
klausomo Kurdistano. Abi par
tijos pasidalino valdžią, bet greit 
prasidėjo trynimasis, iš dalies 
dėl to, kad ekonominės sąlygos 
buvo tiesiog nepakenčiamos. 
Vakarų blokada galiojo visam 
Irakui, taigi ir kurdų auto
nominei zonai, todėl negalėjo 
būti normalios prekybos su 
užsienio valstybėmis, tik 
kontrabanda. Dėl to dauguma 

kurdų zonos pramonės įmonių 
turėjo užsidaryti. Be to, Hus-
seinas irgi uždėjo blokadą kur-. 
dų autonominei zonai. Žemės 
ūkis turėjo atsikurti labai 
primityviomis sąlygomis, bet ir 
tą patį menką derlių rudeni 
atimdavo įsiveržusi Husseino 
kariuomenė. Kurdai turėjo 
gyventi pusbadžiu ir daugiausia 
pasikliauti Vakarų teikiama 
humanitarine pagalba. 

Vyko ir asmeniniai ginčai 
tarp vadų. Barzani laikė save 
heroiško tėvo įpėdiniu ir galvo
jo, kad tik jis vienas turįs vado
vauti kurdų išsilaisvinimo sąjū
džiui. Jis labai nepasitiki 
Amerika: mano, kad per Irano 
- Irako karą JAV valstybės 
sekretorius Kissingeris išdavęs 
jo tėvą ir esąs kaltas už tėvo 
mirtį. Dėl to jis apsisprendė 
„parduoti savo sielą velniui" ir 
susidėjo su Husseinu, kad 
sunaikintų Talabani. Prasidėjo 
pilietinis karas tarp Barzani ir 
Talabani šalininkų. Nors ir 
remiamas Husseino, Barzani 
kol kas daug nelaimėjo ir gal iš 
dalies prarado kurdų pasitikė
jimą. Laikinai laimėjo tik Hus-
seinas: jis okupavo dalį kurdų 
teritorijos. 

Pradeda įsikišti ir JAV: ji pa
sisiūlė, suorganizuoti konfe
renciją, kad išsprendus šį kur
dų vadų ginčą ir sudarius pla
nus dėl tolimesnės kurdų atei
ties. Gal per tai bus labiau įtvir
tinta Irake kurdų autonomija, 
kuri gal bus užuomazga nepri
klausomo Kurdistano sukūri
mui. Kai kas laiko reikšmingu 
įvykiu, kad 1996 metų rugsėjo 
mėnesį JAV paleido 44 atomi
nes raketas į Iraką, kad jį nu
baustų už karinius kurdų už
puldinėjimus. Tai rodytų, kad 
Kurdistano problema greit neiš
nyks. Kiti rodikliai: pagausėji
mas partizaninių veiksmų Tur
kijoje ir padidėjęs susidomė
jimas kurdais tarptautinėje 
žiniasklaidoje. 

Turkijos kurdų nepriklauso
mybės ateitis yra gal kiek 
miglotesnė. Žiaurus parti
zaninis karas ten vyksta jau 13 
metų, pririšdamas didelę dalį 
Turkijos kariuomenės. Turkija 
naudoja gana žiaurias priemo
nes, bet Vakarai yra linkę to 
nepastebėti, nes Turkija yra 
NATO narė. Parama kurdams 
partizanams ateina daugiausia 
iš Syrijos, kuri nesugyvena su 
Turkija, ir iš 500,000 kurdų 
išeivių Vakarų Europoje, dau
giausia susispietusių Vokie
tijoje. Kurdų išeiviai gal ateityje 
suvaidins svarbią rolę Kurdis
tano išsilaisvinimo kovoje. 
Turkija taip pat pradeda susi
pykti ir su Iraku: ji yra daug 
kartų bombordavusi Irako 
Kurdistane pasislėpusius Turki
jos kurdų partizanus. Irakas tai 
laiko savo suverenumo pažei
dimu. Taigi, Kurdistanas darosi 
tarptautinės reikšmės nera
mumų židinys. 

Danutė Bindokienė 

Naują lapą verčiant 

Legendarinis Stelmužės ąžuolas, seniausias Lietuvoje. 

D A R B U ARPRŪPINS 
TŪKSTANČIUS ŽMONIŲ 

Bendra Lietuvos ir JAV užda
roji akcinė bendrovė „Šiaulių 
skrydis", laimėjusi tarptautinį 
konkursą, į Šiaulių laisvąją eko
nominę zoną (LEZ) per pirmuo
sius 20 metų ketina investuoti 
523 mln. litų. Bendrovė pradės 
įgyvendinti Šiaulių LEZ verslo 
planą, kai vyriausybė pripažins 
ją LEZ valdytoja. Toks pasiū
lymas vyriausybei jau pateik
tas. 

Komisijos pirmininkas Šiau
lių miesto meras Alfredas Lan
kauskas informavo, kad pagal 
verslo planą per pirmąjį veiklos 
dešimtmetį reikės įsisavinti 125 
hektarus zonos teritorijos, 
investuoti joje 203 mln. litų ir 
sukurti 9,000 darbų vietų. 

Antrajame etape, po 7-15 
metų, bus investuota 150 mln. 
litų, po 15-20 metų - dar 168 
mln. litų. LEZ teritorijoje numa
toma sukurti 22,500 darbo 
vietų. 

UAB „Šiaulių skrydis" buvo 
vienintelė firma, dalyvavusi 
tarptautiniame konkurse Šiau
lių LEZ geriausiam verslo pla
nui ir zonos statutui parengti 
bei steigėjų grupei parinkti. 
Š.m. sausio 9 d. komisija pa
skelbė, jog bendrovės pateikta 
medžiaga įvertinta 223.44 balo 
iš 300 galimų. Galutinį ver
tinimą pateiks vyriausybė. 

„Šiaulių skrydžio" partneriai, 
įgyvendinant LEZ verslo planą 

— JAV investicinis fondas 
„Baltic Fund", turintis di
džiausią „Šiaulių skrydžio" 
akcijų paketą, bendrovės kon
sultantas iš JAV - „The Ser
vice Group" bei svarbiausias in
vestuotojas ir partneris, persta
tant Šiaulių oro uostą — bend
rovė „Philips". (Elta, 01.10) 

VYTAUTAS 
LANDSBERGIS, 

POPULIARIAUSIAS 
1996 M. ŽMOGUS 

Seimo pirmininką Vytautą 
Landsbergį populiariausiu 1996 
metų žmogumi išrinko laikraš
čio „Vakarinės naujienos" skai
tytojai. Vytautui Landsbergiui 
šio dienraščio skaitytojai pirme
nybę atidavė jau ketvirtąjį kar
tą. 

Antroje vietoje liko krepši
ninkas Arvydas Sabonis, trečia-
.8is šiame sąraše — Lietuvos pre
zidentas Algirdas Brazauskas, 
ketvirtasis — bankininkas Ge
nadijus Konopliovas, penktasis 
— poetas Justinas Marcinkevi
čius. 

Anksčiau Vytautą Landsbergį 
populiariausiu metų žmogumi 
„Vakarinės naujienos" buvo 
paskelbusios 1989. 1990, 1991 
metais. Tris kartus — 1992, 
1993 ir 1995 metais — populia
riausiu žmogumi buvo išrinktas 
Algirdas Brazauskas, o 1994-ai-
siais populiariausias buvo Jus
tinas Marcinkevičius. 

(Elta, 01.03) 

Sausio 20 d. buvo prisaik
dintas 42-rasis JAV preziden
tas, kurio paskirtis bus įvesti 
valstybę į trečiąjį tūkstantmetį. 
Tai nemažas prestižas, užtikri
nantis prezidentui ypatingesnę 
vietą Amerikos istorijos pusla
piuose. Nenuostabu, kad labai 
aštriai kovėsi priešrinkiminėje 
kampanijoje ir daug pastangų 
dėjo tiek Respublikonų, tiek 
Demokratų partija, besisteng
dama laimėti rinkimus. Laimė 
šį kartą nusišypsojo demokratui 
Bill Clinton. 

Inauguracijos iškilmių sūku
ryje bent valandėlei buvo 
galima užmiršti rūpesčius ir 
darbus, kurie laukia prezidento 
sprendimų. Tos kelios iškilmin
gos priesaikos minutės visos 
tautos, be abejo, šį kartą galbūt 
viso pasaulio, akivaizdoje, po to 
naujojo (tiesa, nelabai naujo, nes 
juk tai jo antroji kadencija) 
prezidento žodis, su dėmesiu 
išklausytas ir draugų, ir priešų 
— tai vienas šviesiausių taškų 
valstybės gyvenime. 

Stebėdami iškilmes Vašing
tone, ypač įvairius priėmimus, 
pokylius, galime beveik su Jono 
Biliūno Juozapatą sušukti: 
„Kiek ponų, kokie visi gra
žūs..." Juk buvo sukviestos iš
tisos minios — vieni, atsilygi
nant už aukas rinkiminės kam
panijos metu, kiti ui įdėtą 
darbą, kad būtų išrinktas de
mokratų kandidatas, dar kiti — 
kad to reikalauja ,.geras 
tonas".. Buvo nemažai ir tokių, 
kurie galbūt ateityje galės 
pasitarnauti, jeigu ne pačiam 
Bill Clinton, tai bent jo partijai, 
tad vertinga juos turėti savo 
šalininkų tarpe. 

Galbūt didžiausią dovaną 
prezidentas gavo dar prieš 
inauguracijos iškilmes — pra
ėjusią savaitę, sausio 15 d., kai 
Izraelio ministras pirm. Ben-
jamin Netanyahu ir pales
tiniečių prezidentas Yasser Ara-
fat po ypač kieto „ragų surėmi-
mo", kuris tęsėsi labai ilgai, 
netikėtai padavė vienas kitam 
ranką ir susitarė dėl Hebrbn 
vietovės. Netanyahu pirmą 
kartą po to, kai perėmė Izraelio 
valdžią nuo pasalūno kulkos žu
vus premjerui Yitzhak Rabin, 
sutiko nusileisti ir prižadėjo 
grąžinti užimtą Hebron pales
tiniečiams. Bill Cl inton 
vyriausybė ir jis pats dėjo daug 
pastangų, kad taika įsiviešpa
tautų Viduriniuose rytuose. 
Netanyahu ir Arafat susi
tarimas negalėjo ateiti pato
gesniu metu. 

Yra gerų žinių ir iš Europos. 
Vilčių, kad konfliktas Serbijoje 
išsispręs be didesnio kraujo 
praliejimo, teikia prezidento 
Slobodan Milosevic nuo
laidesnis tonas. Po dviejų 

mėnesių nuolatinių serbų pro
testų Belgrade ir tarptautinio 
spaudimo, praėjusį antradienį 
rinkimų komisijos pagaliau su
tiko pripažinti, kad trylikoje 
miestų savivaldybės rinkimus 
laimėjo opozicija. Per daug 
džiaugtis dar gal ankstoka, bet 
žingsnis žengtas reikiama link
me ir, reikia manyti, ilgainiui 
nesutarimai išsispręs. 

Bill Clinton inauguracijos pro
ga gali jausti pasitenkinimą ir 
dėl Newt Gingrich nesėkmių. 
Kaip žinome, Respublikonų par
tijai laimėjus daugumą Kon
grese, Gingrich vadovaujamas 
Kongresas kurį laiką pre
zidentui tikrai „lipo ant kulnų" 
— statė užtvaras jo progra
moms, blokavo naujų įstatymų 
priėmimą ir knaisiojosi ne visai 
švarioje Clinton praeityje, iš 
mažiausio kurmiarausio sta
tydamas aukščiausius kalnus. 
Ilgainiui pasirodė, jog, Juokiasi 
puodas, kad katilas juodas" — 
Newt Gingrich taip pat pakliu
vo į politinį „karštą vandenį". 
Tiesa, jo nusižengimas galbūt iš 
esmės nėra jau toks didelis, bet 
demokratai iš tos adatos kelis 
vežimus priskaldė. Nors Gin
grich ir buvo perrinktas Res
publikonų pirmininku Kong
rese, bet jo politinė daina 
greičiausiai sudainuota, nes vis 
tiek yra nusikaltęs įstatymams 
ir bus dėl to baudžiamas. 

Inauguracijos išvakarėse net 
60 proc. amerikiečių pasisakė 
patenkinti prezidento veikla — 
nepaisant jo charakterio 
minusų, žmonės mano, kad Bill 
Clinton yra geras prezidentas, 
tad tikisi sėkmingų būsimų ket
verių prezidentavimo metu*. 
Nėra abejonės, kad už visų pozi
tyvių laimėjimų slepiasi daug 
sunkumų. 

Šalia kitų galimų problemų 
rikiuojasi ir Rusija. Jai su nau
jai perrinktu prezidentu nepa
sisekė. Boris Jelcinas, pusmetį 
negalėjęs užimti savo pareigų, 
po sėkmingos širdies operacijos 
jau buvo tiek pasveikęs, kad 
grįžo į Kremlių ir pradėjo tvar
kytis. Deja, po maždaug dviejų 
savaičių Jelcinas vėl atsidūrė 
ligoninėje, o opozicija, su aukštų 
pareigų netekusiu gen. Alek-
sander Lebed priešakyje, reika
lauja, kad Rusija turi turėti stip
rų vadą, ne paliegusį senį... 
Tačiau nei Jelcino šalininkai, 
nei priešai nesitiki, kad jis sava 
valia pasitrauks iš prezidento 
vietos, nepaisant sveikatos 
stovio. Juk ir prieš operaciją ilgą 
laiką buvo slepiama.kad pre
zidentas turi rimtų problemų. 
Rusijos konstitucija, kurios 
paruošimą ir priėmimą prieš 
trejus metus prižiūrėjo pats 
Jelcinas, suteikia jam labai 
daug galių ir beveik neduoda 
galimybės pasalinti iš pareigų. 

UŽSIENIO UETUVIŲ 
ATEITIS 

DR. VYTAUTAS BIELIAUSKAS 

I ateitį žvelgiant 

Peržvelgus praeitį, išanali
zavus dabartį, mėginkime 
žvelgti į ateitį; ir savo, ir Lietu
vos. Artimoji ateitis, kuri yra 
čia pat, atrodo, mums didesnių 
pasikeitimų nežada. Lietuvoje 
dabar vykę rinkimai atnešė 
politinius pasikeitimus, davė 
naują vyriausybę su naujomis 
kryptimis. Tikėkime, kad ši 
nauja vyriausybė vykdys prog
ramas, kurios sustiprins krašto 
ekonomiką, stabilizuos bankų 
sistemą, sustabdys korupciją ir 
garantuos individų bei įstaigų 
apsaugą nuo kriminalinio ele
mento. Reikia tikėtis, kad bus 
skiriama daug dėmesio sociali
nėms programoms, uždarbių 

pakėlimui, kainų sumažinimui, 
sveikatos apsaugai ir t.t. Nau
ja vyriausybė turės didžią dar
bo dirvą. Kol kas nematau gali
mybės, kad greit bus rasta laiko 
rūpintis užsienio lietuviais. 

Tikrai svarbu, kad daugiau 
dėmesio būtų skiriama tremti
nių grįžimui iš Sibiro ir iš kitų 
„ledo žemių". 

Laukti, tai nereiškia sėdėti, 
rankas sudėjus. Mūsų užduotis 
tebelieka ta pati: lietuvybės 
išlaikymas ten, kur mes gyve
name. Ją išlaikyti reikia ir sau, 
ir savo vaikams, ir savo vaikai
čiams. Su tuo bus surištas ir 
mūsų įstaigų, organizacijų bei 
centrų išlaikymas. Vadinasi, 

mūsų dosniosios širdys ir rankos 
negalės būti uždarytos. Tačiau 
lietuvybės išlaikymui ir tęsimui 
užsienyje reiks kiek pakeisti 
savo strategijas. Galimas 
dalykas, kad mums teks peržiū
rėti savo organizacijas: kai 
kurios gal turės baigti savo 
egzistenciją, nes jos savo darbą 
yra atlikusios ir tebegyvena 
vien gražia praeitimi. Taip pat 
mums reikia jau dabar sustip
rinti pastangas ir įtraukti 
jaunimą į lietuvišką veiklą. 
Vyresnioji karta yra daug dir
busi lietuvybei ir čia, ir Lietu
voj, bet ji jau nyksta. Pamažu 
jau matome tuos pačius žmones 
ir bendruomenėje, ir fonduose, 
ir tarybose ir parapijose. Kai 
kur vyksta vietų ir kėdžių rota
cija, bet veidai lieka tie patys, 
nors jie jau su daug raukšlių, 
žilais plaukais arba visai be jų. 
Mieste, kur gyvenu yra įsi
steigęs „Metalinis klubas", 
kurio nariai turi turėti savyje 
metalo - juo daugiau, tuo 
geriau, t.y. metalo dantyse, 

metalo sąnariuose, metalo 
ausyse, metalo lazdose ir t.t. 
Kartais atrodo, kad ir mūsų or
ganizacijų vadovybė iš lėto 
artėja į tokius „metalinius klu
bus", kuriuos reikia gerbti, bet 
jų vieton reikia naujų žmonių. 
Ligi šiol mes taip buvome užsi
ėmę savo organizaciniu darbu. 
kad net užmiršome ruošti būsi
mas kartas darbo perėmimui. 
Jaunesniųjų darbuotojų mums 
ne tik trūksta, bet jie nėra pa
ruošti darbus sklandžiai tęsti 
Gal reiktų baigti mūsų jaunųjų 
veikėjų kritiką, ypač kad jų 
lietuvių kalba šlubuoja'o steng
tis juos priimti į darbą tokius, 
kokie yra. Manau, greit ateis 
laikas, kai mūsų bendruomenes 
pasidarys dvikalbės, jei norės iš
likti (jau ir dabar tokių yra). Be 
abejo, kalba yra labai svarbi 
tautinės kultūros išlaikymui ir 
reikia skatinti ją ištaikyti, bet 
nereikia užmiršti, kad turime 
daug tvirtų profesionalų ir 
mokslininkų, kurie yra čia 
gimę, augę ir kuriems lietuvių 

kalbą išlaikyti yra sunkoka. Jie 
mums labai reikalingi, daug 
gali padėti. Dirbdami lietu
viškus darbus, jie ir savo kalbą 
atgaivins, ją į savo šeimas gra
žins. Ateis laikas, kad mes turė
sime labai palankiai žiūrėti į 
tuos, kurie ne tik lietuviškame 
veikime dalyvauja, bet yra stip
riai įsijungę į savo krašto 
politika. Iš tikrųjų nėra jokio 
konflikto tarp mūsų lietuviš
kumo ir, sakysim, amerikie-
tiškumo ar kanadiškumo. š. 
Amerikoje visi turi teisę di
džiuotis savo etnine kilme ir 
gali duoti įnašą kraštui, 
kuriame gyvena, ir Lietuvai 
Savo gyvenamuose kraštuose 
gerai įsitvirtinusiems, pakėlus 
balsą už Lietuvą, visi politikai 
daug greičiau atkreips dėmesį. 
Ateis laikas, kad mes turėsime 
ir daugiau lietuvių kilmės 
žmonių JAV Senate ir Kon
grese. Ten, jie galės už Lietuvą 
kalbėti anglų kalba. 

Pažvelkime gi į mūsų spaudą. 

kuri seka laiko pulsą. „Drau
gas" jau mėgina duoti savo 
laidas anglų kalba ir, reikia 
tikėtis, kad šie bandymai su
stiprės. Mūsų LB „Bridge8", 
jaunųjų redaguojamas, jau yra 
tapęs mėnesiniu leidiniu anglų 
kalboje, kurio populiarumas 
didėja ir tarp lietuvių, ir tarp 
mūsų kaimynų bei draugų. 

Mūsų ateitis yra jaunimas ir, 
kaip jau minėjau, reikia laukti, 
kad jaunimas ras bendradarbia
vimą su Lietuva, kuris gal bus 
net geresnis, negu mūsų. Mums 
nereiktų nusiminti, kad kai 
kurie, o gal ir daugumas mūsų 
negalėsime daug įneštį į besi 
tęsiantį Lietuvos atgimimą. 
Mes gi tą įnašą esame davę — 
užauginome vaikus, kurie gali 
mūsų darbą tęsti, tik reikia 
atidaryti duris ir leisti jiems 
dirbti. 

Per paskutinius dešimtį metų 
aš turėjau progos dėstyti 
Vilniaus ir Kauno universite
tuose studentams, kurie dabar 

yra profesoriai. Galiu pasakyti, 
kad mes galim didžiuotis darbš
čiu, energingu, aukštos inteli
gencijos Lietuvos akademiniu 
jaunimu. Kai kurie jų jau 
perima vadovaujančias vietas 
universitetuose, o kiti už 5 - 10 
metų jau pradės perimti tautos 
vadovybę. Jie pastatys Lietuvą 
lygiagrečiu su kitomis skandi
navų ir Vakarų Europos tau
tomis. Lietuvos jaunučiai aka
demikai, studijuodami nešildo
mose auditorijose ir dažnai 
gyvendami su menkais maisto 
ištekliais, yra užsigrūdinę ir iš
vystę didesnius protinius polė
kius, negu kai kurie jų vien 
mečiai Vakaruose. 

Tai ten yra visa ateitis, kaip 
ir čia Ir jie ten, dirbdami su 
mūsų jaunimu iš čia, nulems, 
kuriais keliais Lietuva nueis po 
to, kai nei mūsų čia, nei senųjų 
sovietiniais laikais išaugintu. 
Lietuvoje nebus. 

(Pahaigai 
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POKALBIS SU KAUNO 
VICEMERE 

1960 m. mes su mama grįžome 
į Lietuvą. Apsistojome pas 
mamos brolį Vilniuje. Ten ai 
baigiau vidurine mokyklą ir 
Vilniaus universitetą, kuris tuo 
metu vadinosi Vinco Kapsuko 
universitetu. Mano specialybė 
yra generika. Esu pradėjusi 
studijas Medicinos fakultete, 
bet buvo nepaprastai sudėtinga, 
nes mes tik dviese gyvenome... 

Baigiau biologijos studijas ir 
mano diplomas yra „biolo-
gas-biologijos ir chemijos dės
tytojas". 

- Kaip atsitiko, kad pa
tekote į pol i t inės veiklos 
sferą? 

— Tuoj po Atgimimo labai 
aktyviai įsijungiau į Sąjūdžio 
veiklą. Baigusi universitetą, 
pradėjau dirbti ontologijos 
klinikoje. Ten ir įsijungiau į 
Sąjūdžio darbus. Kai pradėjo 
kurtis Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, pradėjau 
dalyvauti jos veikloje. Aktyviai 
dalyvavau, kaip ir daug kitų 
kauniečių, parvežant tremtinių 
palaikus iš Sibiro. Aš taip pat 
parsivežiau savo tėvelio 
palaikus. 

Vėliau, kai mes suskilom ir 
tapome politine organizacija, aš 
tuoj įsijungiau į tą veiklą. Taip 
galvojau tada, taip manau ir 
dabar, po rinkimų, tos nuomo
nės laikysiuosi ir ateityje: 
mums vis dėlto reikia kažkaip 
suvienyti v isas jėgas, kad 
būtume vieningi, visi kartu. Dėl 
to ir ėjau į politiką. 

— Dabar e ikime prie kon
kretesnių klausima. Norė
čiau pradėti politine savi
va ldyb ių s truktūra ir jų 
funkcijų apibrėžimu. Pagal 
dabartini įstatymą, kokia yra 
savivaldybės teisme padėtis 
ir užduotis? 

— Labai norime būti tikrais 
šeimininkais, bet, kadangi 
seimininkas neturi pinigų, 
kažkas tuos pinigus duoda ar 
paskolina, tai labai sunku 
šeimininkauti . Mes labai 
stengiamės — ką pajėgiam ir 
galim, tą padarom. Mūsų mies
to meras yra prof. Vladas Pet
kevičius, konservatorių partijos 
žmogus. Tai tikrai rimtas, išma
nantis savo darbą, nepaprastai 
inteligentiškas ir turintis gerai 
išvystytą humoro jausmą 
žmogus. Šiaip savivaldybėje 
sunku dirbti, nes centrinė 
valdžia, galima sakyti, supan
čioja — mes dėl to nelabai pajė
gūs, ir vis labiau iš mūsų 
atimamos kai kurios funkcijos. 
Daug atėmė apskrities suforma
vimas, mes nebegalėjom patys 
tvarkyti net miesto žemės, nes 
žemėtvarka perėjo į apskritį. 

— Sakėte, kad Jūsų auto
nomija yra gan griežtai api
brėžta centrinės valdžios? O 
iki kokio laipsnio tą auto
nomiją turite? Kokie speci
finiai Jūsų darbai, numatyti 
įstatymu, ką J u s konkrečiai 
atitekate? 

— Konkrečiai mūsų darbas— 
tai miesto ūkinis darbas. Mes 
turime teis? nuomoti kai kurias 
patalpas, galime suformuoti 
žemės sklypą, bet jį vis tiek 
paskui tvirt ina apskritis; 
turime teise savo mieste kažką 
statyti, daryti, keisti. Pvz. šiuo 
metu Kaune statome didžiausią 
visose Baltijos valstybėse van
dens valymo stotį. Statome 
naują, didelį Čiurlionio tiltą per 
Nemuną. Stengiamės daugelį 
pastatų apšildyti, juos atnau
jinti, žinoma, mums rūpi mies
to gražinimas, priežiūra. 

Didžiausias mūsų rūpestis, tai 
nuosavybės grąžinimas. Prak
tiškai apie 80 proc. tokios nuo
savybės buvo kaip tik Kaune. 
Dėl tos nuosavybės žmonės yra 
susierzinę, nepatenkinti, nes 
vieniems galima atstatyti turtą, 
kitų turtas pražuvęs. 

— Ar pate miestas nustato 

Vincė Vaidevulė Margevicienė 

Kauno miesto vicemerė Vin
cė Vaidevutė Margevicienė 
vėlyvą praėjusių metų rudenį 
lankėsi Čikagoje kartu su 
Vytauto Didžiojo universiteto 
prorektorium (dabar rektorius) 
Vytautu Kaminsku ir universi
teto krepšinio rinktine, kuri 
žaidė su įvairiomis JAV kole
gijų krešpinio komandomis. 
Pokalbį su viešnia maloniai 
sutiko padaryti dr. Tomas Re-
meikis. Dėl nenumatytų kliūčių 
šio pokalbio spausdinimas kiek 
užsitęsė, tačiau jis tebėra ne 
mažiau aktualus šiandien, kaip 
prieš mėnesį. Redakcija. 

— Išeivija yra gerai infor
muota apie centrine Lietuvos 
valdžią ir jos procesus, ta
čiau gyvenimas vyksta ne tik 
Vilniuje, bet ir kiekviename 
miestelyje bei mieste. Ne per 
s e n i a u s i a i į v y k o sav iva l 
dybių rinkimai — tai plotmė, 
kurią m e s čia, Amerikoje, 
vad iname viet ine valdžia. 
Apie viet inę valdžią Lietuvo
je, deja, nedaug žinome, todėl 
šiandien, mums ne tik malo
nu* be t i r svarbu apie tai pa
kalbėti s u tos vietinės val
džios pareigūne, Kauno mies
to m e r o pavaduotoja Vince 
V a i d e v u t ė M a r g e v i c i e n ė . 
Tikiuosi , k a d J u s gal ima 
vadinti Kauno miesto vice
mere, nors oficialiai esate 
mero pavaduotoja? 

— Taip. Lietuvoje daug kas 
taip mane ir vadina. O daugelis 
net pajuokauja, mat mano var
das yra Vincė Vaidevutė, tai 
sako — Vincėmerė, atseit, 
vicemerė... 

— Kaip J ū s patekote į š ias 
pareigas? 

— Esu išrinkta oficialiuose 
rinkimuose į Kauno miesto 
savivaldybę. Aš atstovauju 
Politiniu kalinių ir tremtinių 
politinei organizacijai. Ėjome į 
savivaldybės rinkimus koali
cijoje su Tėvynės sąjunga ir 
Lietuvos konservatoriais. I i 41 
Kauno miesto Tarybos nario 
turime daugumą — 20 žmonių: 
14 Tėvynės sąjungos/konserva
torių ir 6 Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos atstovai. 

— Iše iv i jos skai tytojams 
būtų smalsu sužinoti J ū s ų 
p a g r i n d i n i u s b iograf in ius 
duomenis . 

— Esu gimusi pakeliui į 
Sibirą. Mano tėvelis buvo Lietu
vos savanoris, Vyčio Kryžiaus 
kavalierius, gydytojas, vaikų 
chirurgas, dr. Vincas Kaupas. 
Tėvelis buvo vienas tų gydytojų, 
kurie atliko ruso kareivio skro
dimą — Jūs žinote tą bylą dėl ru
sų kariuomenės įvedimo į 
Lietuvą 1940 metais. Tada rusai 
kaltino lietuvius, kad nužudė 
vieną raudonarmietį. Mano tė
vas, kaip gydytojas ekspertas, 
pasakė, kad tai buvo savižudis, 
jokiu būdu nenužudytas Lietu
vos kare iv ių ar politiko 
žmogaus. 

Mes su mama pragyvenome 
Sibire 12 metų, nes tėvelis tuoj 
po tremties mirė. Aš baigiau 
keturias klases rusų mokykloje; 

nuosavybės atstatymo tei
ses? 

— Taip. Jeigu tvarkingi do
kumentai ir laiku pristatyti, 
Kauno miesto valdyba balsuo
dama atstato nuosavybės teises 
į turtą, žinoma, jeigu tas turtas 
šiuo metu yra laisvas, neužim
tas, arba ten gyvenantys 
žmonės sutinka su kompen
sacija, kurią paskiria valstybė, 
tuomet turtą grąžiname savi
ninkui. 

— O kokios Jūsų funkcijos 
kultūros ir socialinėse sfe
rose? 

— Mes darbą Kauno mieste 
esame padalinę šešiems komite
tams, kurių paskirtis formuoti 
politiką tais klausimais. Trys 
pirmieji komitetai yra: socialinės 
rūpybos, sveikatos apsaugos ir 
ekologijo8-sporto-švietimo bei 
mokslo. Tai tuos tris komitetus 
aš lyg prižiūriu. Jie yra mano 
darbo srityje. 

Kiti trys komitetai yra: mies
to ūkis, biudžetas ir ekonomika 
bei savivalda. Tai įstatymų pri
taikymas savo miestui. Tuos 
tris komitetus tvarko meras. 
Mano darbas yra daugiau kul
tūros srityje. Mieste turime 
nemažai kolektyvų. Mes prižiū
rime jų programas, ką jie pajė
gūs duoti miestui, ką ketina 
parodyti. Pagal jų paduotas 
paraiškas, skirstome biudžetą, 
atrenkam, kas galėtų būti 
geriausia, paskatinant dirbti. 

Mūsų mieste yra apie 8 ligo
ninės, 5 didelės poliklinikos, 
kurios yra mūsų sveikatos 
apsaugos komitetui pavaldžios. 
Taigi vėl tenka rūpintis, kad 
joms užtektų medikamentų, kad 
ligoniams kasdien užtektų 
pavalgyti... 

— Bet biudžetas ateina U 
Vilniaus? O jeigu jis nėra 
išpildomas? Ką tuomet da
rote? 

— Taip, biudžetas ateina iš 
Vilniaus. Ką darome? Va, taip 
ir skurstame. Šiuo metu Kauno 
miesto metinis biudžetas buvo 
paskirstytas Seimo, kuris 
priima biudžeto įstatymą. 
Kauno miestui buvo paskirta 
300 milijonai litų. Tačiau šiuo 
metu nebegauname 30 procen
tų. 

— Kaip tą skirtumą islygi-
nat? 

— Žiūrime, kas svarbiausia. 
Mes, kaip gaisrininkai — ten, 
kur dega, ten gesinam. Svar
biausia, žiūrim, kad būtų mies
te kasdien iškepta duonytė, 
laiku atvežtas pienukaa kam 
reikia, kad ligoniai gautų 
būtiniausių medikamentų ir 
tada, aišku, nukenčia renginiai, 
nukenčia, pvz. statyba. Pasta
ruoju metu ėmėmės labai dras
tiško žingsnio. Turėjome labai 
gražią, puikiai, pagal tarptau
tinius standartus, įrengtą, 
vaikų infekcine ligonine. 
Matėme, kad nepajėgsime tos 

< ligoninės išlaikyti vien vaiku
čiams, nes, ačiū Dievui, nebuvo 
tiek daug infekcinių susirgimų. 
Susiglaudėm, sukraustėme ten 
ir suaugusius dėl to, kad ne
reikėtų apkūrenti 3 aukštų 
pastato, kuriame buvo su
augusių infekcinė ligoninė. 

— K a d a n g i b iudžet in iu 
požiūriu esate surišti su 
Vilnium, ar, jūsų nuomone, 
nereikėtų siekti, kad savi-
valdybės pačios turėtų teises 
tam tikrus mokesčius rinkti 
ir tokiu būdu problemas ga
lėtų realiai spręsti su tu
rimomis lėšomis? 

— Jūs labai teisus. Mes apie 
tai seniai kalbam. Juk pats žo
dis savivaldybė reiškia 
savivaldą, o dabar jos lyg ir 
nėra. Daug vilčių dedame į 
naująjį Seimą, kuris, kaip pra
dės nuolatini darbą po Naujųjų 
metų, turės daug įstatymų keis
ti, nes gyvenimas juda i priekį 
greičiau, negu būna sukuriami 
įstatymai. 

— Jus , kaip miesto savi
valdybė, neturite ypatingos 
įtakos ir kontrolės, saky
kime, nus ika l s tamumui 
tvarkyti? 

— Juridiškai, ne. Dėl to, kad norėtume, kad atvyktų daugiau 
net savivaldybių policija, kuri jaunimo, susipažintų su mūsų 
turi tokį vardą: savivaldybių jaunimu. Gal būtų galima 
polirija...? atvežti kai kurias parodas į 

— Ar ji atskira nuo Vidaus Ameriką, pvz., iš Velnių murie-
reikalų ministerijos? jaus... Bendrai dirbant, daug 

— Ne, ji yra pavaldi minis- kas įmanoma, 
terijai, o ne miestui. Čia ir atsi- — Sklinda nuomonės, k a d 
randa problema. Visa policija daug pagalbos, s iunčiamos i 
mieste, kaip ir visa kita, yra Lietuvą, kažkur „nubyra", 
pavaldi ne miestui, tik vadinasi p^te^V* ne i tas rankas. Ar 
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„savivaldybės". Tegalime bend
radarbiaudami, besitardami 
dirbti, net neturime įtakos juos 
valdyti, jiems įsakyti. 

— Jeigu atsiranda netei
singas policijos vadovas, ar 
neturite galimybės jo pakeis
ti? 

— Ne. Mes neturime jokios 
galimybės, su mumis net niekas 
tuo reikalu nesitaria. Tik mums 
labai pasisekė: Kauno mieste 
turime ir viršininką Aleksonį, 
ir savivaldybių policijos p. 
Kaminską, Jie yra kultūringi, 
išsilavinę žmonės, mes labai 
gražiai sutariam, bendradar-
biaujam. Konservatoriai paskel
bė tokį šūkį: „Stabdyk nusikals
tamumą!" Tam skiriama daug 
pastangų. Labai glaudžiai su 
mumis dirba pirmasis vidaus 
kariuomenės pulkas, kurs yra 
Kauno mieste. Kareiviai labai 
veiksmingai kovoja su nusikal
tėliais, jie daug mums padeda. 

— Norėč iau t emą kiek 
pasukti kita kryptimi. Mums 
įdomus Jūsų požiūris į išeivi
jos ir Lietuvos lietuvių bend
ravimą. Kaip Jūs apskritai 
vertinate dviejų krantų san
tykius? Kokias problemas 
matote ir k ą dar galėtumėte 
padaryti, kad U tikrųjų būtų 
vieninga, integrali tauta, ne 
„mes ir jus", o mes visi? 

— Mūsų šaknys tos pačios. 
Mes visi lietuviai ir turime būti 
drauge. Dabar mes perkame bu
tus grįžtantiems tremtiniams ir 
dažnai susidarome nuomonę, 
kad tik jie ten labai nuskriaus
ti. Bet čia, susitikus, pabendra
vus su Jumis, pradėjau galvoti, 
kad galbūt ir čia, nors žmonės 
gražiai, turtingai gyvena, vis 
tiek jiems reikia Lietuvos. Mus 
neturi skirti vanduo, nors jis la
bai didelis. Turime stengtis, kad 
vėl būtume visi drauge, ne tik 
švenčių akimirkomis, kai susi
tinka viso pasaulio lietuviai pa
sportuoti, padainuoti, pašokti 
tautinius šokius. 

Besilankant „Draugo" re
dakcijoje ir vyr. redaktorė 
patvirtino, kad Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės nori remti 
kurią savivaldybę. Aš labai 
norėčiau, kad apie tai būtų 
rimtai pasvarstyta. Reikia 
daugiau dirbti su miesto savi
valdybe, ne tik su artimaisiais, 
bei giminėmis. Reikia daugiau 
bendradarbiauti su miesto 
valdžios atstovais-savivaldybe, 
bet ne su centrine valdžia. Gal 
tuo būdu taptume labiau pažįs
tami, atviresni, vieni kitus la
biau suprastume. 

— Kaip J ū s įsivaizduojate 
tokį žmonių su žmonėmis 
bendravimą? Karitatyvinė 
veikla šiuo metu yra gan 
gerai i š v y s t y t a . Reikia 
pagalbos mūsų kultūrinei 
veiklai, nes mums gresia nu
tautintas. Esame lyg praradę 
savo misiją uistenyjs, kai 
Lietuva atgavo nepriklau
somybę. Ką mes galėtume 
padaryti, kad prie to bendra
darbiavimo prisidėtume? 

— Pirmiausia, naudodamosi 
proga, labai noriu padėkoti. 
Politinių .kaliniu ir tremtinių 
sąjunga daug kartų gaudavo 
dideles siuntas iš užjūrio lietu
vių. Tai reali ir svarbi pagalba, 
už kurią esame labai dėkingi. 

Norėčiau, kad daugiau lietu
vių iš užsienio galėtų atvykti į 
mūsų miestą. Savivaldybė galė
tų pasirūpinti, kad jie pakeliau
tų po Lietuvą, pamatytų visą 
kraštą, ne tik giminių namus. 
Galbūt, daugiau pamatę ir 
patyrė, išeivijos lietuviai ir 
mums parodys, ką galėtume dar 
padaryti. U šalies kartais geriau 
matyti, kitas žvilgsnis. Ypač 
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gali žmogus pasitikėti, kad 
parama našlaičiui tikrai fi 
pasieks? • 

— Manau, kad dabar jau ga
lima pasitikėti, ypač dirbant su 
savivaldybe. Mes turime tokias 
programas, kurios labai veiks
mingos. Tai būtų svarbi pagal
ba, nes našlaičių turima labai 
daug, o taip pat ir nuskriaustų 
vaikų. Jūs žinote, kad per 50 
metų buvo labai sužalota 
lietuvio siela, protas. Kartais 
pasitaiko, kad paramą, kuri ski-
riama vaikui, pasiima prasigėrę 
tėvai, todėl savivaldybė labai 
kontroliuoja ir prižiūri, kad tas 
neatsitiktų. Vytauto Didžiojo 
universitetas jau yra paruošęs 
nemažai socialinių mokslų ma
gistrų, kurių dauguma kaip tik 
dirba mūsų savivaldybėje. Su jų 
pagalba aprūpinami vaikai. 

— Yra s k u r d ž i a i g y v e 
nančių, bedarbių, su maso
nus pensijomis ar jų visai ne
gaunančių žmonių, koks sa
vivaldybės vaidmuo su ta 
visuomenės grupe? 

— Mūsų socialinės rūpybos 
skyrius yra suregistravęs pagy
venusius, vienišus žmones, 
kuriems reikalinga pagalba, 
priežiūra. To skyriaus darbuo
tojai lanko senesnius žmones, 
atneša maistą, prižiūri, kad 
būtų laiku sumokėta nuoma — 
tai atskaitoma iš pensuos. Kurie 
visai nepajėgūs savimi pasi
rūpinti, priglaudžiami senelių 
namuose. Yra tokių, kurie 
savo senus tėvus atveža, paso
dina prie įstaigos durų ir palie
ka. Mes ir jais rūpinamės. 

— Kokias pagrindines re
formas norėtumėte matyti, 
kad įgalintų savivaldybes 
būt i š e i m i n i n k a i s s a v o 
mieste? 

— Pirmiausia reikėtų padary-
ti, kad išrinktų savivaldybės 
narių kadencija būtų ilgesnė. 
Prieš pradedant veiksmingai 
dirbti, reikia apsižiūrėti, ką turi 
savo ūkyje, kam vadovauji, ką 
keisti, ką daryti. Man reikėjo 
apie pusantrų metų, kol susipa
žinau su savo darbu. Kai jau 
apsipranti ir pradedi gerai dirb
ti, ateina naujas žmogus — ir vėl 
iš pradžios. Užuot dvejų metų, 
turėtų būti ketveri. Seimo ir 
savivaldybių rinkimai turėtų 
banguoti kas dveji metai, tai 
Seimas turėtų progos dirbti ir su 
viena, ir su kits savivaldybe — 
būtų mažiau nesusikalbėjimo. 

Miestas turėtų pats reguliuo
ti mokesčių sistemą. Mes patys 
turėtume turėti teisę padidinti 
ar sumažinti mokesčius. Tiki
me, kad gal Seimas leis Čiur
lionio tiltą padaryti pirmuoju 
apmokamu tirtu Lietuvoje. Taip 
būtų bent kiek įplaukų. Džiau
giuosi, kad jau priimtas Kon
stitucijos pakeitimas — bus 
galima parduoti žemę. Žmonės 
vis abejoja ir bijo daryti tokį 
žingsni — gsli viskas keistis, 
gali vėl: ame atimti, dėl to nea
teina turtingi, nenori rizikuoti 
ir statyti. 

— Kaip su mero rinkimais? 
Dabar meras priklauso nuo 
savivaldybės tarybos. Ar ma
note, kad tai gera sistema, ar 
reikėtų eiti į kitokią? 

— Kai kuriuose kraštuose 
merą renka miesto gyventojai. 
Tai yra geriau, nes jis turi pla
tesnes galimybes. Kadsngi 
meras ir vicemeras išrenkami 
41 tarybos nario, tai jie labiau 
priklauso nuo savivaldybės. 

— Ačiū u i įdomų p o k a l b i 
Tikėkimės, kad Kaunas ir &• 
kaga, kaip antriniai miestai, 
galės „susiseseriauti". Gal 
apie tai galėtų rimtai pagal
voti ir 
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nerūkantis 
vyras su pasrBm nebrangiai DAŽO, 
dsda PtYTltam, VALO butus. 
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Reikalinga vid. amžiaus 
moteris prižiūrėti 1-1/2 m. ir 
2 mėn mergaites, gyventi 
Barrington, IL, padėti namų 
ruošoje ir maisto gaminime. 
Turi mokėti susikalbėti ang
liškai. Atskiras kambarys, 
gera alga, kas antra savaitė— 
laisva. Skambinti vakarais 

Gintarui: 847-382-4850. 

IEŠKO DARBO 

Galiu prižiftrėti vaiką 
savo namuose 

Teb 773-927-«o3* 

Moteris ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaikus, ligonius, 

senelius ir gyventi kartu. 
Te!.: 773-436-0143 

merkYCtVj. 
IMK Skxk 
•n America w# 

Pranas) Zunde 
K A Z Y S B I Z A U S K A S 

1893-1941 
Dviejų tomų monografija. 11. - 323 psl., U t. - 430 psl. 

Plačiai aprašoma K. Bizausko gyvenimas ir veikla 
diplomatinėje tarnyboje. Gaunama D R A U G E . 

Papigintai — 6 dol. už knygą 
Su persiuntimu — 8 dol. 

Illinois valstijos gyv. prideda „State sales tax" - 0.53 dol. 

V i l i u s P e t e r a i t i s 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

A p i e 3 0 , 0 0 0 ž o d ž i ų . 5 7 9 p s l . 

G a u n a m a s D R A U G E . K a i n a - 2 0 d o l . 
S u p e r s i u n t i m u 2 2 . 5 0 

Illinois gyv. prideda State sale tax 1.73 dol . 

V. Baravykas 
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS 
Redagavo a. Laučka ir A. Dantaitė 

Apie 30,000 žodžių ir posakių. 590 psl. 
Gaunamas DRAUGE. Kaina-20 dol. 

Su persiuntimu 22.50 
Illinois gyv . prideda State sale tax 1.75 dol . 

m 
r * 

NAUJA KASETĖ 

ŠIRDIES DAINA 
Išleista Pašvaistąs choro London, Ont. Kanada 

Gaunama „Drauge" 
Kaina 11 dol. Su persiuntimu 13 dol 

LB Vidurio vakarų apygar
da... 

amt amt 



LAIŠKAI 
AR RŪPĖJO ŠALPA 

ARTIMUI? 

Klausantis vienos dieninės 
radijo programos, teko išgirsti 
to, ko neskelbiama per Ameri
kos radijo laidas. Ten buvo kal
bama, kaip kai kurie žmonės 
sutiko Naujuosius metus Vil
niuje, Kaune ir kituose mies
tuose. Lietuvos korespondentė 
nupasakojo apie Vilniaus links
mybes, nuotykius sutinkant 
Naujuosius metus. Norint daly
vauti sutikimuose reikėjo mokė
ti 50-400 litų už įėjimą į sales. 
Taip pat buvo skelbiama, kiek 
buvo išgerta šampano ir stiprio
sios. Be to, buvo užsiminta ir 
apie moteris, prisidėjusias prie 
pasilinksminimo. Neturint sa
vųjų, buvo galima užsisakyti... 

Kyla klausimas, ar Lietuvos 
turtingieji yra tokie beširdžiai, 
kad leidžia didžiules pinigų su
mas lėbavimui, kai tuo tarpu 
yra tūkstančiai žmonių, nesudu
riančių „galo su galu", pvz., se
neliai, tremtiniai, buvę partiza
nai bei tėvų nustumti vaikai. 

Atrodo, kad turtingiesiems vi
siškai nerūpi alkstantis ar ma
žai pasiturintis žmogus! Kur 
dingo Dievo meilė artimui, mo
ralinis gyvenimas? Ar Lietuvos 
korespondentė neturėjo nieko 
geresnio ir šviesesnio pranešti, 
išskyrus turtingųjų puotavimą? 
Nemanau, kad Lietuva yra taip 
žemai smukusi? Yra dar daug 
gerų žmonių. Ar nereikėjo 
korespondentei pranešti apie 
suteiktą džiaugsmą seneliams ir 
vaikučiams našlaitynuose? Rei
kėjo paminėti apie geradares 
šeimas, kurios, turėdamos savo 
vaikus, dar priglaudžia našlai
čius, arba tuos Lietuvos bei ge
radarius iš Amerikos, Kanados, 
Australijos ir kitų kraštų, 
kurie savo aukomis nušluosto 
riedančias ašaras? 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

KUR GI TEISYBĖ? 

I mano laišką („Draugas", Nr. 
249), žodžių „groti" ir „skam
binti" vartojimo tema Petras 
Palys (, .Draugas", Nr. 7) atsakė, 
kad esu „pasiklydęs tarp groji
mo ir skambinimo", ir toliau tei
gia „L. Ragą tenka patikinti, jog 
visais muzikos instrumentais, 
neišskiriant ir fortepijono, — 
grojama. Angliškai — play, vo
kiškai — spielen, ir t.t.". 

Tegul anglosaksai ir vokiečiai 
žaidžia tenisą, „žaidžia" kor
tomis, smuiku, pianinu. Mes lie
tuviai žaidžiame tenisą, lošiame 
kortomis (jeigu azartiniai, iš pi
nigų), žaidžiame kortomis (jeigu 
poilsiui, pramogai), grojame 
smuiku, skambiname pianinu. 

Jeigu dar neaišku, žiūrėkite 
Juozo Vaišnio.SJ, paruoštoje 
„Praktinė lietuvių kalbos var
tosena" knygoje, psl. 134-135. 
Kur mūsų kalbos žinovai, kurie 
kalbos barbarizmo temomis Tašo 

Pedagoginio lituanistikos instituto vadovybe su mecenatais kalėdiniame pobūvyje gruodžio 14 
d. Iš kairės mecenate Zuzana Juškevičienė, rektorius prof Jonas Račkauskas, direktorė Stasė 
Petersoniene; stovi mecenatas Vytautas Janulaitis, lektore Milda Šatiene ir mecenatas Vincas 
Žemaitis 

be sustojimo? Neateidami man 
į pagalbą, palieka mane vieną 
ne tik save, bet ir lietuvių kal
bos ginti. 

Leonidas Ragas 
Itasca, IL 

NEBEIŽEISIU GOOFIE! 

Jonas Daugėla savo laiške 
„Gatvinės žurnalistikos pavyz
dys" pergyvena, kad mano ko
mentare, ,.Lietuvos aide", paly
ginau Walt Disney charakterį 
Goofie su prezidentu B. Clin-
tonu. 

Straipsnio tema buvo JAV be
gėdiškas elgesys Kinijos atžvil
giu, ypač kai prezidentas kri
tikavo prez. Bush už jo švelnu
mą, kinų valdžiai sistemingai 
naikinant Tibeto žmones — pa
našiai, kaip anais laikais, Sta
linas naikino mūsų tautą. Po 
rinkimų B. Clinton pradėjo sis
temingai pataikavimo politiką, 
per kurią Kinija pelno apie 30 
bilijonų dolerių į metus (iš 
Amerikos deficito) ir šiuo metu 
perka karinę atomine techniką 
iš Rusijos už tuos pinigus. 

Tuo pačiu metu, kai Clinton 
dar kartą nusileido komunistų 
Kinijai, Walt Disney įmonės 
nutarė išleisti filmą apie Dalai 
Lama. Kinijos valdžia pagrasi
no, kad ši nukentės, jei nesutiks 
filmo gaminimą nutraukti. Pa
giriamas Walt Disney firmą už 
šį principingą žingsnį, panaudo
jau jų pagrindinį charakterį, 
Peliuką Miki, kaip komentaro 
herojų, kad jis drįso atsistoti 
prieš genocidą. 0 JAV preziden
tą, palyginau su Goofie (kitu 
Walt Disney charakteriu). 

Daug komentatorių Ameriko
je ir svetur taip švelniai 
neatleido Clinton'ui. Bet J. 
Daugėla yra teisus. Tai yra 
įžeidimas. Sutinku. Daugiau 
nebeįžeisiu Goofie! 

Povilas Žumbakis 
Chicago, IL 

jinio lituanistikos instituto kalėdiniame pobūvyje 1996 m gruodžio 
14 d., dėkojant ui parama, studente Karins Turneryt* prisega gėle mecena 
tai Vytautui Janulaičiui. 

LAIKAS IŠMESTI 
KOMISARUS 

Nuo pat sovietinių okupacijos 
laikų mums įgriso iki gyvo kau
lo komisarai, kad galėtume pa
kartoti ispanų priežodį: „Kas 
eina su vilkais, išmoksta ir 
staugti". Jau vien tiktai jų 
pavadinimas yra mums visiems 
atstumiantis ir jokiu būdu ne
priimtinas. 

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais (1918-1940 m.) policijos 
vado titulas skambėjo gražiau, 
švelniau ir niekam jokio baimės 
jausmo neįvarydavo. 

Ar ne laikas laisvai Lietuvai 
nusimesti sovietiškus bjaurius 
skarmalus? 

Stasė Semėnienė 
Chicago, IL 

AR RIETUVIŲ BALSAS" 
NEPRIKLAUSO UŽSIENIO 

LIETUVIU SPAUDAI? 

Š.m. sausio 17 d. „Drauge" 
skyrelyje „Čikagoje ir apylin
kėse" yra dėmesio vertas 
pranešimas: 

„Gera žinia. JAV LB Kultūros 
tarybos skelbtas naujų prenu
meratorių vajus užsienio lietu
vių spaudai pratęsiamas iki sau
sio 31 dienos. Dar galite užsipre
numeruoti 'Draugą', 'Darbi
ninką', 'Dirvą', 'Eglutę', 
'Bridges', 'Lithuanus' gerokai 
papiginta kaina". 

Žinant sunkias finansines 
sąlygas užsienio lietuvių spau
dai išsilaikyti, reikia tik pasi
džiaugti ir pasveikinti JAV LB 
Kultūros tarybą už tokį užmojį, 
naujų prenumeratorių papi
ginta kaina vajaus paskelbimą. 
Tačiau minimųjų laikraščių 
tarpe pasigendu „Lietuvių bal
so". Ar tai tik neapsižiūrėjimas, 
ar JAV LB Kultūros Taryba 
nežino, kad jau daugiau kaip 10 
metų Čikagoje leidžiamas „Lie
tuvių balsas" yra plačiai 
skaitomas, populiarus ir skai
tytojų mėgstamas laikraštis. Tą 
patvirtina laikraštyje spaus
dinami skaitytojų laiškai. 
„Lietuvių balsui" finansinė 
parama ne mažiau reikalinga, 
kaip ir kitiems laikraščiams. 
Juk kiekvieno laikraščio ar 
žurnalo užsidarymas yra išei
vijos kultūrinis nuosmukis. 

Tikiu, kad JAV LB Kultūros 
taryba atkreips dėmesį į šias 
mano pastabas. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
Lemont, IL 

TURIMK TEISE PASIRINKTI 

1996.X.4 laidoje, laiškų sky
riuje skaitau įdomų A. Repšie
nės laišką — „Nežinojimas, 
nesusipratimas ar bloga valia?" 
Skaitau ir stebiuosi, niekas iki 
šiol neatsakė, nepaaiškino apie 
Lietuvių Bendruomenės „blogą 
valią". Taigi, bandysiu aš tai 
atlikti. 

LB Lemonte įsikūrė 1961 
metais ir iki šiol veikia. Visus 
tuos metus ji ruošė Lietuvos 
švenčių minėjimus, gegužines, 
pokylius. Tradicija tapo metinė 
gegužinė, kuri visus tuos metus 
būdavo sekmadienį po Darbo 
dienos savaitgalio. Taip ir liko, 
taip mes visi ruošiamės tai 
šventei. Jau antri metai reiš
kiamas nepasitenkinimas, nes 
tai yra Šiluvos atlaidų metas. 
Gaila, kad 1962 metais apie tai 
nebuvo pranešta, o dabar ši ge
gužinė yra mūsų bendruomenės 
tradicija. Jos pradžia 12 vai., 
tęsiasi iki vakaro, ir aš esu įsi
tikinusi, kad, norintieji abie
juose renginiuose dalyvauti, 
gali tai be jokių abejonių atlikti. 
Kodėl yra šiuo atveju minimas 
Lemontas, bet ne kiti lietuvių 
telkiniai? 

Mes čia gyvename 34 metus, 
ar mes būdami lietuviai turim 
važiuoti į Marąuette Parką, 
kuriame niekada negyvenome? 
Ar mes neturime teisės švęsti 
visų švenčiu savo telkinyje? Ar 
ne laikas pagalvoti, kad mes gy
vename demokratiniame kraš
te ir turim pasirinkimo teisę? 

Baniutė Kronienė 
Lemont, II 

NETIKĖJAU, KAD YRA TIEK 
GERŲ ŽMONIŲ 

Esu sulaukusi brandaus am
žiaus, atkeliavusi iš Lietuvėlės. 
Per visą tą laiką esu mačiusi ir 
šilto, ir šalto, bet niekados neti
kėjau, kad galima sutikti tokių 
nuostabių žmonių, kuriuos gali
ma pavadinti „Artimo meilės 
idealistais". 

Tie žmonės, sutikę kokį žmo

gų nelaimėje, užmiršę patys sa
ve, visą laiką, darbą ir paslaugas 
atiduoda pagalbos reikalingam, 
Kadangi man pačiai teko sutik
ti tokių žmonių, todėl noriu nors 
trumpai pasidalinti su skaityto
jais. 

Pereitais metais man stipriai 
sunegalavus sutikau šiuos nuos-
stabius žmones. Mano gyvento
ja Rūta Ankstutis, čia gimusi 
lietuvaitė, mane taip globojo, 
kad jokia motina ar duktė taip 
neprižiūrės. Eik skersai, išilgai 
visą pasaulį, taip sakydavo že
maičiai, nerasi tokio žmogaus, 
kaip Rūta. Tai tikra artimo 
meilės idealiste — viskas kitam, 
tik ne sau. 

Antroji samarietė yra Sabina 
Henson, kuri, sužinojusi, kad aš 
apsirgau, po poros dienų atsiun
tė kortelę, kurioje rašoma, kad 
ji užprašė 30 dienų šv. Mišias 
Romoje, už mano sveikatą. Ga
vau Kalėdų atvirutę — vėl už
prašytos dvejos Mišios už mano 
sveikatą. 

Toliau seka Filina Braunienė 
ALTo Čikagos skyriaus valdy
bos sekretorė, ji mane vežioja 
pas daktarus. Dėkojant atsako: 
„Nedėkok, juk mes turim vie
nas kitam padėti". 

Yra dar ir daugiau geradarių 
man tai vienokiu tai kitokiu 
būdu padėjusių, o jie yra: Eva 
Paulauskienė, Aldona Pankie-
nė, Juozas Mikulis, Kazys Čiu-
rinskas ir mano netolimas kai
mynas Zenonas Šukys. Visiems 
aš esu ir būsiu dėkinga. 

Jeigu pasaulyje būtų bent 
trečdalis tokių žmonių, tai 
žemėje būtų Rojus. 

Antanina Repšienė 
Chicago, IL 

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI 
AMERIKOJE į 

t 
Paradoksas šiandien yra tai, 

jog Vasario 16-tos minėjimai 
Amerikoje susilpnėjo po Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo. Beje, dabar Lietuvos 
ambasados ir konsulatai daro 
šiuos minėjimus, bet visa tai yra 
mažos apimties įvykiai Nebėra 
tų plačių paminėjimų JAV 
Kongrese, kur Senatoriai ir 
Kongreso nariai sakė kalbas dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės. Lietuviškos ins
titucijos Amerikoje turi atgai
vinti Vasario 16-tos minėjimus, 
nes Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei dar egzistuoja įvai
rios grėsmės. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

NAUJI AUTOBUSAI 
MIESTUOSE 

Dar šiais metais pirmieji 
Čekijos autobusų gamyklos 
„Karosą" autobusai turėtų pa
sirodyti Lietuvos miestų gatvė-

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. sausio mėn. 21 d. ' 5 

A.TA. 
ALFONSUI ROŽANSKUI 

Lietuvoje mirus, broliui KAZIMIERUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

Panevėžiečių klubas 

A.TA. 
ALFONSUI ROŽANSKUI 

Lietuvoje mirus, brolį KAZIMIERĄ ROŽANSKĄ ir 
kitus gimiima Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia 

Tauragės Lietuvių klubo 
valdyba ir nariai 

se. I Lietuvą atvykę šios gamyk
los atstovai kartu su Lietuvos 
susisiekimo bei finansų minis
terijų pareigūnais ir banko spe
cialistais aptarė galutinius, bir
želio mėnesį pasirašyto, kon
trakto patikslinimus. 

,.Karosą" laimėjo Susisiekimo 
ministerijos skelbtą tarptautinį 
konkursą ir pagal kontraktą 
parduos Lietuvai 44 autobusus, 
o Čekijos bankas „Society Ge
nerole Banką" suteikia 3.37 
mln. dolerių kreditą penkeriems 
metams, su maždaug 7 procentų 
palūkanomis. Šį kreditą aptar

naus Lietuvos valstybinis ko
mercinis bankas. Naujieji 
„Karosos" autobusai važinės 
didžiuosiuose miestuose, taip 
pat ir Alytuje, Jonavoje, Kė
dainiuose, Plungėje, Ukmergė
je. Vieną naująjį autobusą čekai 
jau prieš metus yra atsiuntę į 
Vilnių išbandyti. Jis važinėja 
miesto 44 maršrutu. Vilniaus 
miesto autobusų parko trečio
sios kolonos viršininkas Arūnas 
Visockas, sako, kad mašina tar
nauja gerai, ją patenkinti ir ke
leiviai, ir vairuotojai. 

(AGEP, 10.15) 

TRANSPAK 
4545 W. 

naujas adresas ir telefonas 
63rd Street 

Chicago, IL 60629 
Tel. 773-838-1050 

Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 
Skubiems siuntiniams AIR CARGO. 

Komercinės siuntos. 
Pinigai pervedami doleriais -

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

MAISTO SIUNTINIAI 
Du patvs populiariausi - tai 55 svarų {vairaus 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 

SKELBIAME „DRAUGO" 
PRENUMERATORIŲ VAJŲ 

JAV LB Kultūras taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių 
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių 
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų. 

Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių 
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus 
sąlygos yra tokios: 

1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 31 d. 
2. metinis prenumeratos mokestis u i naują prenumeYat4 yra 

65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir lietuvių fondas prie kiekvienos 
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo" 
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą. 

Prašome užpildyti čia spausdinamą forma ir kartu su čekiu 
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „Draugo" vardu. 

JAV LB 

Siunčiu atpigintos prenumeratom mofteest} 

Pridedu auk« „Draugui" $ -

Iiviao $-

Vardas Pavardė 

Adresas 

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siusti: 

Draugas 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, IL 60629 

VIENKARTINIS PAPIGINIMAS 
JAV LB Kultūros Tarybos SPAUDOS VAJUS 

Papigintos metines prenumeratos naujiems skaitytojams: 

DRAUGAS $65.00 (vietoj $95) 
4545W63rdStr. 
Chicago. IL 60679 

DIRVA $20.00 (vietoje $35) 
P.O. Boa 19191 
Cleveland. 011*4119 0191 

DARBININKAS $20.00 (vietoje $35) 
MtHtfMsmJBrfd 
Brooklyn.NY 11207 

EGLUTĖ $10.00 (vict.̂ f $15) 
13154 Sparto* Coutl 
Lockport.IL 60441 

BRIDGES $15.00 (vietoje $l«) 
rtviem metam* $25 00 

LAC. Inc. Treasurer 
1927 W Boulevard 
Ratine Wl, 53403 

LITUANUS $8.00 (vietoje $10) 
6tt2iS.TroyStr. 
Chicago. IL 60629 

http://Lockport.IL


. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
ŠV. TERESĖS DRAUGIJOS 

JUBILIEJUS 

Šv. Tonesės draugija, veikianti 
Marųuette Parko Svč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje, at
šventė 67 metų gyvavimo jubi
liejų ir su didele energija pra
deda 68-tuosius metus. Sukak
tuviniai pietūs suruošti „The 
Old Bara" restorane. Renginio 
pirmininkė buvo Aida Dorčak. 
Ji paruošė gražią programą, o 
pietų metu buvo pagerbtos ilga
metės draugijos narės ir 
iškilmingai įvesdinta nauja 
valdyba. Kun. Jonui Kuzinskui 
vadovaujant, priesaiką davė 
Lucille S. Shotas, kuri yra nau
josios valdybos pirmininkė, 
Mary Anna Gerčius — vicepir
mininkė, Alvina Giedraitis — 
sekretorė, Mickey Petrošius — 
finansų sekretorė ir Mary 
Banky — kasininkė. 

Kitas Šv. Teresės draugijos 
susirinkimas vyks kovo 23 d., 
narės kartu priims komuniją 
per šv. Mišias, o po Mišių bus 
susirinkimas ir pusryčiai Švč. 
M. Margos Gimimo parapijos 
salėje. 

Lucille S. Shotas 

KALĖDŲ ŠVENTĖS 
„ŽIBURĖLIO" 

MOKYKLĖLĖJE 

KALĖDŲ PRISIMINIMAI 
Kūčių vakaro tyla apėmė Či

kagą. Gamta apklota baltu ap
siaustu, lemputės puošia 
namus. Visur tyku, ramu. Artė
jant vidurnakčiui, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčios 
apšviesti bokštai lyg kviečia 
visus iš arti ir toli į šią puikiai 
papuoštą šventovę, ši ypatingai 
reikšmingą vakarą. 

Bažnyčioje tamsu, arti altorių 
tik eglučių lemputės tykiai, 
švelniai apšviečia tamsą. Lietu
viški Šiaudiniai papuošalai taip 
pat puošia eglutes. Altoriai 
apsupti gražių, raudonų gėlių. 
Prakąrtėlė prie šoninio alto
riaus primena šio vakaro tikrąją 
reikšme. 

Prieš šv. Mišias choras pra
deda giedoti, papildant tą jaukų, 
šventišką susimąstymą. Atėjus 
šv. Mišių laikui, pasirodė celeb
rantai kartu su patarnautojų 
palyda. Šv. Mišias aukojo kleb. 
kun. Jonas Kuzinskas, kun. 
Vito Mikolaitis, kun. Pranas 
Kelpšas ir kun. Antanas Zaka
rauskas. Kun. J. Kuzinskas 
savo gražiai pritaikytame pa
moksle priminė mums, kad ne
svarbu, kiek dovanų mes gau
tume, Dievas duoda mums pačią 
geriausią dovaną — Save. 
Užbaigdamas ragino visus susi
taikyti širdyje su kiekvienu 
žmogumi, kad galėtume patirti 
Diev , duotą ramybę ir džiaugs
mą. 

Chorui dirigavo muz. Antanas 
Linas, prie vargonų Ričardas 
Šokas. Fleita pritarė Rima 
Polikaitytė, o smuiku Linda 
Valeckytė. Solo giedojo Marga
rita Momkienė, Genovaitė 
Mažeikienė ir Vaclovas Mom-
kus. 

Kaip malonu buvo matyti baž
nyčią, pripildytą tiek kad buvo 
net stovinčių. Dalyviai buvo 
įvairaus amžiaus, daug neseniai 
atvykusių ir iš Lietuvos. Kle
bonas, užbaigęs pamokslą, pa
kvietė visus ateiti j bažnyčią ir 
paprastą sekmadieni. 

Po Mišių ši didžiulė minia ko 
ne „išplaukė" iš bažnyčios petis 
j petj, kartu išnešant geros 
valios linkėjimus vieni kitiems 
tolyn į pasaulį. 

MPV 

PAMINĖTA 
SKAUSMO SUKAKTIS 

Čikagos lietuviai iškilmingai 
minėjo tautos tragiškus sausio 
tryliktos įvykius, perpintus at
gautos laisvės džiaugsmu. 

Dalyvauta pamaldose už did
vyriškai kovojusius — žuvusius 
prie TV bokšto Vilniuje. Mišias 
aukojo Jėzuitų koplyčioje ir gi
lia tautine mintimi perpintą pa
mokslą pasakė kun. J. Vaišnys, 
SJ. Gėles gausiai puošė altorių. 
Minėjimo akademinė programa 
vyko Jaunimo centre. įvadinę 
kalbą pasakė ir programai 
vadovavo Matilda Marcinkienė, 
Čikagos ALTo skyr. pirmi- Šaltoką gruodžio 19-tosios 
ninkė. Minėjimo dalyviai gie- rytą mažieji „Žiburėlio" moki 
dojo Lietuvos himną, vadovau- nukai skubėjo į mokyklėlę su 
jant sol. Aldonai Pankienei. ypatingu malonumu. Šį rytą pas 
Atliktas prie TV bokšto Vilnių- mus — Kalėdų eglutė bei 
je, kovojusių-žuvusių dėl tautos Kūčios! Šių renginių pasižiūrėti 
laisvės pagerbimas: išvardintos atskubėjo ne tik tėveliai bei 
pavardės, uždegtos žvakės, mamytės, bet ir broliukai, sesy-
kurių liepsna iššaukė mistinę tės, močiutės ir seneliai, 
nuotaiką, gyvai pristatė ano tra- Ir štai į salę nedrąsiai įžengia 
giško įvykio sceną: tarsi ma- (o kai kurie jau drąsiau — nes 
tėme ir girdėjome okupanto ar- kitiems tai nebe pirmasis pasi-
mįjoe karių šūvius, tankų mau- rodymas šventiškai pasipuošę 
rojimą ir po tankais mirštančių, mokinukai. Visi žiūrovai nu 
kovotojų, šauksmą: laisvės tyla, ir „Žiburėlio" direktorė 
Lietuvai! Buvo ir ašaros nu- Vida Slapšienė taria įžanginį 
brauktos. 

Paskaitą skaitė Pilypas Naru
tis, buvęs politkalinys, tema: 
„Lietuvos kaimynai ir sausio 
tryliktos tikrovė". Paskai
tininkas peržvelgė Lietuvos 

„Žiburėlio" - lietuviškosios Montessori mokyklėlės Leraonte — mokinukai Kalėdų eglutėje per
nai gruodžio 19 d. 

Nuotr. Lydo* Budrienė* 

žodį. Po to sveikinimo žodį taria 
Tėvų komiteto pirmininkė 
Rima Jokubauskienė. 

Po oficialiosios dalies pra
sidėjo vaikučių pasirodymas. 
Daug gražių dainelių išgirdo 

valstybės kovas su žiauriais, susirinkę klausytojai: ir apie Šv. 
grobuoniškais kaimynais. Mi- Kalėdas, ir apie žiemą, ir apie 
nėjo Saulės mūšį, Žalgirio per- sniego senį. Ne vienai mamytei 
galingą kovą su kryžiuočių or- ir tėveliui širdis suvirpėjo, išgir-
dinu, Nepriklausomybės kovas, dus savo atžalėlę taip gražiai 
Paskaitininkas paliudijo isto- lietuviškai tariant tuos eiliuo-
rinę tiesą, kad Lietuvos kai- tus posmus. Tai gražus moky-
mynai, Rusija, Vokietija ir tojų triūso bei puikių lietu-
Lenkįja, per amžius siekė pa- viškos šeimos tradicijų rezulta-
vergti Lietuvą ir jos žemes prisi- tas. I programėlės pabaigą pasi
jungti prie savo teritorijos. Ak- rodė Kalėdų senelis, nešinas 
centavo, jog nepaisant priešų maišu dovanėlių, skirtų kiek 
nepalyginamai didesnio karių vienam mažajam mokinukui, 
skaičiaus ir jų karinės gink- Išdalinęs dovanėles, Kalėdų 
luotės perviršio: visur Lietuva senelis atsisveikino, o vaikučiai 
laimėjo: laimėjo tautos dvasinis, kartu su visais svečiais susi-
nenugalimas laisvės ryžtas. Pa- rinko prie Kūčių stalo, kur visų 
skaitininkas metė iššūkį, kad — ir mažų, ir didelių — laukė 
reikia siekti antro Holokausto puikios vaišės. 
muziejaus V/ashingtone, — Tai buvo nuostabus rytmetis 
komunizmo aukoms pagerbti ir „Žiburėlio" mokykloje, kuriam 
ateities kartoms pasakyti, koks pasibaigus prasidėjo šventiškos 
žudikiškas buvo komunizmas ir nuotaikos kupinos Kalėdų 

Ši penktadienį, sausio 24 d. 
5 vai. p.p., šaukiamas ALTo 
Čikagos skyriaus valdybos bei 
tarybos posėdis (ALTo centro 
patalpose, 6600 S. Pulaaki). 
Raginami dalyvauti visi tarybos 
ir valdybos nariai. Atskiri 
pakvietimai nebus siunčiami, 
tad prašoma atkreipti dėmesį į 
žinutę spaudoje. 

kiek žmonių jis sunaikino. 
Paskaitininkui buvo padėkota 
skardžiu plojimu. 

Buvo gautas ir perskaitytas 
dr. Jono Račkausko, ALTo cen
tro valdybos pirm., sveikinimas, 
iš tarnybinės ALTo kelionės, 
Washington, DC. 

Minėjimas užsklęstas giesme 
„Lietuva brangi". Nepaisant la
bai šalto oro ir darbo dienos, 
minėjime dalyvavo arti šimto 
žmonių. Jie visi buvo malonių 
ALTo darbuotojų kavos puode
liu sušildyti, pavaišinti. Minė
jimas įvyko tą pačią, šio is
torinio tragiško įvykio dieną, 
sausio 13-tą. 

Z. Juškevičienė 

BALFo Cicero 14 skyriaus 
matinis narių susirinkimas 
vyks sekmadienį, sausio 26 d. 
Šv. Mišioa už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje bus auko
jamos 11 vai. ryto. Šv. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys kun. 
dr. Kęstutis Trimakas. Mišių 
metu giedos sol. Laimutė 
Stepaitienė ir Mariaus Prapuo
lenio vadovaujamas parapijos 
choras. Valdyba kviečia visus 
narius dalyvauti šv. Mišiose ir 
tuoj po pamaldų parapijos salėje 
vyksiančiame susirinkime. 
Dalyvauti kviečiami visi 
BALFo veiklai pritariantieji. 
Laukiami ir nauji nariai. 

Jonas Valys, Woodstock, CT, 
atnaujindamas „Draugo" pre
numeratą, pridėjo 100 dol. auką. 
Jam tariant širdingą ačiū! 

atostogos. 
Loreta Lagunavičienė 

ČLM KALĖDŲ EGLUTĖ 

1996 m. gruodžio 14 d., šešta
dienis. Šiandien mokiniai at
vyko į mokyklą be knygų ir 
šventiškai apsirengę. Tai 
džiaugsmo šventė — Kalėdų 
eglutė. Jei per savaitę buvo ką 
nors pamiršę, šį rytą pakartojo. 

12 vai. prisirinko pilna JC di
džioji salė tėvų, giminių ir 
svečių. Scena nuostabiai gražiai 
papuošta. Trumpą sveikinimo 
kalbą pasako mokyklos direkto

rė Jūratė Dovilienė. Ji pa
kviečia mokyklos kapelioną 
kun. J. Vaišnį, SJ, kuris trum
pai apibūdina Kalėdų reikšmę. 

Vaidinamas trumpas Alės 
Paškevičienės Kalėdų vaizdelis 
„Žaislų karalijoje". Jį mo
kiniam pritaikė mokytoja Kris
tina Vaičikonienė. Režisavo 
mokytoja Renata Butauskienė 
su padėjėjais Auste Vygantiene 
ir Vytu Pabedinsku. Veikaliuką 
pradeda: Alina Meilytė, Vytau
tė Žukauskaitė, Lina Dovilaitė, 
Linas Milavickas, Julius 
Griauzdė ir Saulius Fabia-
novich. Vaizdelyje dalyvauja: 
meistras — Jonas Gėnčius, 
Gizelis — Darius Aleksiūnas, 
Kalėdų senelis — Karolis Jona-
vičius, kirstukas — Algis Biels-
kus, spragtukas — Danius Ča-
rauskas, lėlė Vida — Rasa 
Miliūnaitė, lėlė Rūta — Aušra 
Bužėnaitė. I vaizdelį įsijungia 
žvėreliai — vaikų ratelio ir 
darželio mokiniai, lėlės ir 
kareivėliai — 5 ir 6 skyriaus 
mokiniai, snaigės ir medžiai — 
1 ir 2 sk. mokiniai, nykštukai — 
trečiaskyriai, o tautinių šokių 
šokėjai — aukštesniosios mo
kyklos mokiniai. Pranešėja — 
Adelė Ročytė. Visi mokyklos 
mokiniai dalyvauja kalėdinėje 
programoje. Scenoje buvo daug 
garsiakalbių, visų tariami žo
džiai buvo girdimi ir gale salės 
esantiems. Visi mokiniai 
žodžius gerai mokėjo ir vaid
menis atliko gerai. Po vaidi
nimo mokyklos choras, vado
vaujamas muzikės Dalios 
Gedvilienės, pagiedojo keletą 
giesmių ir padainavo dainelių. 
Ji pati dirigavo ir pritarė 
vargonėliais. Skambėjo gražiai. 

Visiems nutilus, pasigirdo 
gale salės skambalas. Visiems 
plojant, įžygiavo į sceną Kalėdų 
senelis su daugybe dovanų. 
Senelis buvo dosnus: ne tik 
mokinius apdovanojo, bet ir 
mokytojus bei nelankančius 
mokyklos vaikelius. 

Prie eglutės pasisekimo 
prisidėjo tautinių šokių moky
tojos Nijolė Pupienė ir Ligija 
Tautkuvienė. Gražiai salę 
papuošė Vija Paulienė. Eglutę 
koordinavo Virginija Buže 
nienė. Daug dirbo visi moky
tojai, tėvų komitetas ir tėvai. 

Po programos toje pačioje 
salėje buvo vaišės. Visi sėdėjo 
prie staliukų ir gardžiavosi tėvų 

pagamintu ir atneštu maistu. 
Vaišes organizavo mokytoja 
Violeta Fabianovich. Po vaišių 
visi skirstėsi į namus, kad pasi
ruoštų tikroms Kalėdoms. 

Kalėdų proga mokykla išleido 
laikraštėlį, kurį pripildė visų 
skyrių ir klasių mokiniai. 
Dėkingi Dumbliui už techniš
kai atliktą darbą. 

Su Kalėdų eglute baigėsi ir 
1996 metų darbai. 

J . Plačas 

„LIETUVIAI GYDYTOJAI 
ŠEŠIUOSE 

KONTINENTUOSE" 
SUTIKTUVĖS 

Su dr. Mildos Budrienės 
naujausia knyga, „Lietuviai 
gydytojai šešiuose kontinen
tuose", supažindino prof. dr. 
Jonas Račkauskas, Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centro 
pirmininkas, jaukiame pobū
vyje Čiurlionio galerijoje 
gruodžio 4 dieną. Dalyvavo 
autorė, kurios jau tris knygas 
yra išleidęs LTSC, bei kelias
dešimt jos kolegų, knygos 
bendradarbių ir gerbėjų. Dr. 
Budrienę sveikino daktarai Ar
vydas Vanagūnas, Pasaulio 
lietuvių gydytojų sąjungos 
pirmininkas ir Vaclovas Šaulys, 
PLGS leidžiamo žurnalo „Medi
cina" redaktorius. Kalbėjo ir dr. 
Jonas Valaitis bei Skirmantė 
Miglinienė, artimiausia autorės 
talkininkė knygai gausių duo
menų rinkimui ir jos reda
gavimui. 

Knyga, skirta Pasaulio lie
tuvių gydytojų sąjungos tris
dešimties metų veiklai pami
nėti. Knygą sudaro devyni 
skyriai, ji yra 283 psl. turį įvai
rius priedus ir paaiškinimus. 
Kiekvienam knygos skyriui 
sutelkta bendradarbių ir 
konsultantų grupė, padėjusi 
autorei apeiti beveik visą 
pasaulį, beieškant lietuvių 
gydytojų. 

Pirmajame knygos skyriuje, 
po trumpos istorinės apžvalgos, 
detaliai aprašyti PLGS suvažia
vimai. Antrajame — aprašyta 
Amerikos Lietuvių gydytojų 
sąjunga, pagalbiniai moterų 
vienetai bei dantų gydytojų 
veikla, iliustruota nuotrau
komis. Trečias knygos skyrius 
apibūdina Afrikos šalis, ketvir
tas — Azijos žemyną Penktame 

skyriuje plačiai atsispindi 
lietuvių ir lietuvių gydytojų 
gyvenimas Australijoje — jų or
ganizacijos, visuomeninė ir 
kultūrinė veikla. Šeštas skyrius 
aprašo Šiaurės Amerikos 
žemyną ir ten esančius lietu
vius, o septintas — Pietų Ame
riką, kur lietuvių gydytojų ne
buvo tiek daug, bet jie daug 
nusipelnę ir įvertinti vietinės 
valdžios. Vakarų Europa — 
aštuntame skyriuje, kur Aust
rijoje, Beląįjoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, 
Švedijoje, Šveicarijoje, Vokie
tijoje buvo lietuvių gydytojų. 
Vakarų Europa labai įdomi 
savo istorine praeitimi, kultūra. 
. Kiekvienas knygos skyrius 
suskirstytas į kelias dalis. Čia 
galime rasti ne tik krašto geo
grafinį aprašymą, lietuvių toje 
valstybėje medicinos studijas, 
sveikatos apsaugos sistemą, 
lietuvių gydytojų draugijas, bet 
ir tų gydytojų biografijas, iliust
ruotas nuotraukomis. Knyga 
baigiama devintuoju skyriumi 
— Amerikos lietuviai gydytojai 
ir Lietuva, tai Amerikos lietu
vių gydytojų pastangos padėti 
atsikuriančiai Lietuvai. 

Knyga iliustruota 70 doku
mentinių nuotraukų. Ją galima 
įsigyti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre. 

LTSC informacija 

Edward ir Anelė Pociai, 
Oak Lawn, IL, parėmė mūsų 
dienraščio leidimą 100 dol. 
auka. Jiems tariame širdingą 
ačiū! 

Ar norite išmokti angliš
kai? Anglų kalbos pamokos pra
sideda šiandien, sausio 21 d., 7 
vai. vak.. Maria aukštesniosios 
mokyklos patalpose, 6700 S. 
California. Pamokos vyks an
tradieniais ir ketvirtadieniais 
po dvi valandas — aštuonias sa
vaites. Kurso kaina — 25 dol. 
Dar galima registruotis šian
dien, antradieni, 6 vai. vak. 
Maria aukštesniojoje mokyk
loje. 

Mažosios Lietuvos l ietuvių 
draugijos Užgavėnių šiupi
nys Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus „Gintaro" salėje 
ruošiamas šeštadienį, vasario 1 
d., 6 v.v. Visi kviečiami malo
niai praleisti šaltą žiemos vaka
rą gardžiuojantis mažlietuvišku 
šiupiniu, klausantis įdomios 
programos, linksminantis ge
ram orkestrui grojant. Informa
cijai kreiptis į Ramūną Buntiną, 
tel. 630-969-1316. 

Arvydas Vanagūnas, MD, 
yra tarp 12 Čikagoje ar apylin
kėse praktikuojančių gastroen
terologijos specialistų, kuriuos 
„Chicago Magazine" pagal 
tūkstančių kitų apklaustų gydy
tojų nuomonę, įtraukė į žurnalo 
sausio numeryje paskelbtą „Top 
Doctors" sąrašą. J jį pakliuvo tie 
gydytojai, kurie apklaustųjų 
daktarų buvo dažniausiai pami
nėti, kaip specialistai, į kuriuos 
būtų kreipiamasi gydytojų ar jų 
šeimos narių ligos atveju. Nuo
mones surinko profesionalai 
apklausmetojai, tarnaują Wood-
ward/White leidyklai, kuri kas 
metai išleidžia žinyną, „The 
Best Doctors in America". Ap
klaustieji gydytojai negalėjo mi
nėti savo partnerių ar kolegų 
tose pačiose ligoninėse. Žurnale 
yra paminėti per 500 gydytojų 
iš 36 medicinos ir chirurgijos 
specialybių. Dr. Vanagūnas yra 
Pasaulio lietuvių gydytojų są
jungos pirmininkas. 

Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinė šaukia metinį narių 
susirinkimą sausio 26 d., sek
madienį, 1 vai. p.p., Šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Visi 
nariai kviečiami. 

Jaunimo centro Moterų 
klubo narių susirinkimas, 
pirmasis šiais metais, šau
kiamas antradienį, sausio 21 d., 
1 vai. p.p., JC. Kviečiamos visos 
dabartinės narės, o ypač 
laukiama ir naujų, nes darbas 
svarbus — Jaunimo centras turi 
išlikti ir gyvuoti! 

Jaunimo centro Moterų klubo narei! pasiruošusios tęsti savo darbus ir teikti 
paramą JC 1997 metais. Ii kairės: Nijolė Kaveckiene, Anelė Pociene ir 
Aleksandra Buivydienė. 

Čikagos ht. mokyklos mokine* atlieka programą kalėdinėje (1996 m.) eglutėj* Jaunimo centre. 
II kairė*: Stsftnė UU, Birutė Ankutė, Birutė Jmjonaitė, Laura Dainytė ir Adelė Ročytė. 

Nuotr. Vtetfa f 

Skelbimai 
x Kostas Stankus, Lockport. 

IL, yra naujas Lietuvos paš
laičių globėjas atsiuntęs $150. 
Dėkojame! „Lietuvos Našlai
čių globos" komitetas, 2711 
West 71 st St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

x Dr. Jorge ir Sofija Ga
lante, Oak Brook IL, globoja du 
našlaič ius Lietuvoje. Pra
tęsdami globą kitiems metams 
atsiuntė $300. Našlaičių vardu 
dėkojame! „Lietuvos Našlaičių 
globos" komitetas, 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x TRANSPAK praneša: 
..Didžiausi Sūduvos ežerai — tai 
Dusia, Metelys, Obelija. Gilioje . 
senovėje tai buvo vienas ežeras 
iš kurio ilgainiui pasidarė trys. 
Šie ežerai ir jų apylinkės 
paskelbtos Metelių draustiniu. 
kurio plotas 6,211 ha". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun 
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 4545 W. 63 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 773-
838-1050. 

(sk) 

x A. a. Joan Kirk, prisimin
dama Anne J. Whalen Sparta 
N.J. atsiuntė $180 Lietuvos 
našlaičių paramai. Reiškiame 
užuojautą velionės artimie
siems, o aukotojai dėkojame! 
„Lietuvos Našlaičių globos" 
komitetas, 2711 West 71 st St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 
x Bronius Paliulionis, Ci

cero IL, pratęsdamas globą 
Lietuvos našlaičiui atsiuntė 
$150, Victoria Norv i las , 
Detroit MI, globoja 2 našlaičius 
Lietuvoje, pratęsdama globą 
atsiuntė $300, Davė Kubiak, 
San Francisco CA, pratęsdamas 
globojamo našlaičio paramą 
kitiems metams atsiuntė $150, 
Dolores ir Robertas Woods, 
Barrington NJ, ir Katrina ir 
Gregory Cierpial, Linden NJ, 
kiekvienas atsiuntė po $150 — 
Lietuvos našlaičių paramai. 
Dėkojame! „Lietuvos Naš
laičių globos" komitetas. 

(sk) 
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